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MÚLT ÉS JELEN
a jelszava

annak

a

hatalmas nagy vállalatnak, melylyel

„MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
írók és jeles tudósok a müveit magyar közönségnek kedveskedni vélnek.
Hazánk múltjának és jelenének ismerete az, a mely nélkül müveit magyar embert
képzelni sem lehet, s ez a vállalat igazán az a palésztra óhajt lenni, a hol Magyarország ilja-öregje mindent együtt találjon, a mi szülföldjére, ennek társadalmára és
intézményeire, történetére és memlékeire, gazdasági és mveltségi viszonyaira világot vet.
A jó patrióta, kit vármegyéje, szülvárosa vagy faluja érdekel, a természetkedvelö,
ki a/ ország állat-, növény- és közetvilágát búvárolja, a szocziológus, ki a néprajz és

czímen

lelkes

a tisztvisel, ki akár a közigazgatási, akár az
egészségügyi viszonyok ismeretére vágyik,
az egyházi férfiú, ki a
kulturális és egyházi élet mozzanataira fektet súlyt, a tanárember, ki a csepered nemzedék szívébe hasznos ismereteket oltani van hivatva, a gazda, a keresked és az
iparos, kiket földünk termelképessége és vagyoni viszonyai érintenek legközelebbrl
egytöl-egyig mind olyan encziklopédiát kapnak e vállalatban kézhez, a mely egész
életök folyamán hséges útitársuk és nélkülözhetetlen útbaigazítójuk lesz.
E vállalatnak mását nálunk elrehaladottabb nemzetek irodalma sem képes felmutatni.
S a mi szintén nem csekély érdeme, az az, hogy nem száraz lexikonszer felsorolással akarja feladat megoldani, hanem tárgyainak üde csoportosításában s mvészi, de a
mellett magyaros zamatú eladásban igyekszik az olvasó lelkéhez férkzni. Elevenen
hatnak a képzelödésre azok a helyszínén készített eredeti fényképi fölvételek, azután
,iz állandó becs mümellékletek, valamint a történeti képek, rajzok és térképek, melyek
ezt a vállalatot minden müveit család asztalán a legdíszesebb albummá avatják.
E nagy müvet, melynek élén mint szerkeszt a hazai történetírás egyik kiváló mvelje,
statisztika

igazság-

kérdéseire keres feleletet,

vagy

ROROVSZKY SAMU

dr.,

A MAGY. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A MAGY. TÖRTÉNELMI. A MAGY.
HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI S A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK
VÁLASZTMÁNYI TAGJA
ki nemcsak mint tudós, hanem mint a nyelvbeli eladás mestere is kitnik, mind
olyan, nagyrészt helybenlakó szakemberek írják, kik úgy szakmájuknak, mint az illet
vidéknek is leghivatottabb ismeri, s a kikben ennélfogva megvan a biztosíték arra,
áll,

hogy kezük

alól

megbízható és alapos dolgozatok kerülnek

ki.

A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"

m,

melynek alaposságára ers
közvetetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett
kezesség az említett szakférfiak és helyi írók megbízhatóságán kivül, a fvárosi szakemberekbl alakult állandó munkatársak központi bizottságának felülvizsgáló ellenrzése is.
;i

A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
mintegy húsz kötetre van tervezve; évenként lehetleg két kötet jelenik meg és a
esetén minden egyes kötet ára díszkötésben 12 korona.

teljes

munka megrendelése
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RÁKOSI JEN. Szerkeszt
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BOROVSZKY SAMU.

dr.

:

TAGOK:
Dedek Crescens Lajos

Balassa József

Dr.

tanár.

Ováry Lipót

Géza

a »Pesti Hirlap« szerkesztje.

Dobokay Lajos

Kenessey Kálmán

miniszteri osztálytanácsos.

vasúti és hajózási ffelügyel.

Dr. Balkay Béla
ügyvéd,

Dr. Kenedi

tudomány-egyetemi könyvtár-r.

író.

orsz. levéltáros, a m. tud.
tagja.

Dr. Pasteiner Gyula
egyetemi ny.

Balogh Pál

megyetemi
Bánóczi József
tanár, a

in.

tud.

akadémia

r.

egyetemi ny.

tanár, a m.
tagja.

Porzsolt Kálmán

Konkoly Thege Miklós

a budapesti népszínház igazgatója.

orsz. képv., a központi
meteorcb'iai inUzst ignzgit-.;ja,
a m. tud. akadémia tagja.

a herald, és geneal. társaság

Enyedi Lukács
min. tan., a m. agrár- és jára-

a Kisfaludy-társaság tagja.

dékbank vezérigazgatója.

t.

akad. tagja.

Dr. Erdélyi Pál

ifj.

a

«

Dr. Falk

Körösi József

Miksa

Telegdi Roth Lajos

ev. ref. theologiai tanár.

Dr. Fejérpataky

Berzeviczy Albert

a nemzeti

a Kisfaludy-társaság tagja.

múzeum

Kovács Gyula

könyvtárá-

vasúti és hajózási ffelügyel.

Dr. Bezerédj Viktor
belügyminiszteri tanácsos.

Fritz

Sándor József
M. K. E. alelnök-ftitkára,

az E.

László

nak igazgató re,
a m. tud akadémia tagja.

orsz. képvisel.

Szabó Antal
Kovács S. Aladár
kir.

Péter

belügyminiszteri titkár.

fmérnök.
Szinnyei József

Id.

a budapesti keresk. és iparkamara

Berecz Antal

Landgraf János

titkára.

országos halászati felügyel.

földrajzi társaság ftitkára.

a n. múzeumi hirlapkönyvtár re,
a m. tud. akadémia tagja.

Gonda Béla
Bolemann István

Dr.

kir.

dr.

Ifj.

Landherr Gyula

keresk. miniszteri tanácsos.

József

Szinnyei

egyetemi ny.

mépítész.

tanácsos.

tanár,

r.

a m. tud. akadémia tagja.

György Aladár

Borbás Vincze

Dr.

f-

királyi

geológus.

Kovács Albert

a m. tud. akadémia tagja.

a Kisfaludy-társaság tagja.

min. osztálytanácsos.

fbányatanácsos,

országgylési képvisel,
a »Pester Lloyd« fszerkesztje,

Benedek Elek

és kir. asztalnok,

cs.

f'jldmiv

a fvárosi statisztikai hivatal
igazgatója, a m. tud. akad. tagja.

Jen

Rodiczky

Dr.

Magyar Pénzügy« szerkesztje.

igazgatója.

a m.

Reiszig Ede
vál. tagja.

ig.

Múzeum könyvtárának

az Erdélyi

Bedö Albert
ny. államtitkár, orsz. képv.,
a m. tud. akadémia tagja.

Dr.

Kormos Alfréd

Bayer József
tanár, a m.

tud.

tagja.

tagja.

Bársony István

fgimn.

m.

tanár, a

tanár.

r.

tud.

akadémia

dr.

r.

akadémia

Dr. Kiss János

Géza

Dr. Entz

hírlapíró.

akad.

az országos statisztikai hivatal
könyvtárnoka.

egyetemi m. -tanár.

Dr. Lipcsey

Ádám

Strausz Adolf

lapszerkeszt.
tanár.

Borbély Lajos
a Rimamurány-salgó-tarjáni
vasm-részvény-társaság vezér-

Hock János

Lóczy Lajos

plébános, országgylési képvisel.

egyetemi ny.

Rónai Horváth
m.

kir.

az állatorvosi fiskola igazgatója.

Dr.
a

megyetemi

r.

Dr.

Tuszkay Ödön

Dr. Váradi Antal
az orsz. színmvészeti

földmivelésügyi min. titkár.

Dr.

Mór

frendiházi tag, a m. tud.

akad.

tagja.

Dárday Sándor

a «Jogtudományi
Közlöny* fszerkesztje.

Kada Elek
író,

Némethy Károly

Dr.

belügyminiszteri tanácsos.

Kecskemét város polgár-

Dr.

Dr.

Vécsey Tamás

egyetemi ny.

r.

tanár, a

m.

kir posta- és

távirdaigazgató.

a m. tud. akadémia tagja.

tud.

Vendé Aladár

tanár.

a monográfia segédszerkesztje.

mestere.

Dr. Katona Lajos

m.

tagja.

Nyáry Sándor

megyetemi m.
Dr.

Demény Károly

akadémia

igazgatója.

akadémia
min. tanácsos,

akadémia

tagja.

Németh József

magyar földrajzi társaság titkára.

tanár.

t.

orvos szakíró.

tud.

Jankó János

Dr. Jókai

Czigler Gyözó

Dr. Thallóczy Lajos
udvari tanácsos, a m.
tagja.

Nagy Géza

múzeumi r, a m.
akadémia

Csorna József
a m. tud. akadémia tagja, a
herald, és geneal. társ. ig. v. tagja.

Dr.
nemzeti

fögimn. tanár.

tagja.

Madarász Gyula

Dr.

Dr. Hutyra Ferencz

Császár Imre
színmvészeti akad. tanár.

tud.

nemzeti múzeumi r.

tagja.

Hugó

Dr. Szterényi

m.

Jen

honvédezredes, a m. tud.

akadémia

irú.

orsz.

tanár, a

akadémia

igazgatója

Dr. Csapodi István
egyetemi m. -tanár.

r.

Ortvay Tivadar

jogakadémiai tanár, a m. tud.

akadémia

tagja.

Dr.

Visontai

Soma

ügyvéd, orsz. képvisel.
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ev. ref. lelkész,

tanár, Nagyvárad.
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Á. V.

May Sándor
Diamandy Miklós
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Nagyvárad.

Dezs
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mérnök, Nagyvárad.

kir.

felügyel,
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igazgató, Belényes.

Naményi Lajos
Dús László
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ügyisz,

író,

hitkizsigi jegyzi. Nagyvárad.

O'sváth Lajos
m. flevéltárnok, Nagyvárad.

Edelmann Menyhért

Dr.

orvos,

Dr.

alföldi

Vucskics Gyula
plébános, Nagyvárad.

Winkler Lajos

keresk. és iparkamarai titkár,

tanár, Nagyvárad.

Nagyvárad.

Karakas Károly
levéltárnok,

Reiszig Ede

Dr. Sarkadi Lajos

Flatt Károly

a m. kir. állami vetmagvizsgáló
állomás asszisztense, Budapest.

m.

ifj.

a monográfia segédszerkesztje,
Budapest.

a herald, és geneal. társaság
igazg. választmányi tagja,
Budapest.

fogalmazó, Nagyvárad.

t.

Vendé Aladár

Nagyvárad.

Erdélyi Zoltán
p.

Ullmann A.

Budapest.

Nagyvár ad.

Zsák

Schütz Albert

Nagyvárad.

ügyvéd, Nagyvárad.

theologus

J.

Adolf

Nagyvárad.

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTAK
Bánóczi József

dr.,

Csorna József,
Alfréd,

—

Kovács

—

—

Bayer József,

Gonda

Albert,

—

Béla,

—

Lóczy

—

Borbás Vincze

György
Lajos

Aladár,

dr.,

József,

—

dr.,

—

Németh

—

Borovszky

Katona

Lajos

József,

- Vecsey Tamás

dr

—

Samu

dr.,

—

Némethy

dr.,

Kiss

—

Csapodi István

János

Károly

dr.,

dr.,

—

—
id.

dr.,

Kormos
Szinnyei

S gen nehéz

— érzem — ermet

felülmúló feladatot ruházott
rám a Magyarország Vármegyéi és Városai tisztelt szerkeszí
tsége, midn felszólított, irjam meg az elszót azon kötethez, mely
Bihar vármegye monográfiáját tartalmazza.
Megkísérlem mégis, mert tudom, nincs az a gyengén, vagy éppen
nem sikerült elszó, mely ezen nagy irodalmi vállalat értékének,
tekintélyének árthatna, és mert bevallom, lelkemnek jól esik mondmiután akkor még Nagyvárad
hatni pár szót ezen megyérl, mely
nem volt külön törvényhatóság, de négyfelé oszolva, közigazgatásilag
és

—

—

szül vármegyém.
Bihar-megye része volt,
természetesen nem hivatalosan és nem
Ezen megyét régente,
nevezték.
sokszor
Biharországnak
is komolyan,
Lehet, foka ennek az volt, hogy azon idben Bihar tartatott az
ország legnagyobb vármegyéjének s azt hiszem, az is volt addig, mig
területileg Debreczen is hozzá számíttatott de meggyzdésein szerint

teljesen

—

—

;

más indokot is találni.
Bihar vármegyében igen sokat fel lehet együtt találni azokból,
a mik magyar hazánk egves részeiben elszórva találhatók.
Bél, Belényes vidékén és az erdélyi határ felé ott vannak a magas
lehet erre

bérezek, részint óriás erdk által borítva, részint ott, a hol az erd
el lett pusztítva, rideg sziklákkal
tarkítva s rejtve gyomrukban
érczeket és kszenet. Még csak érdekes barlangokban sincs hiány.
Nagyváradról kiindulva, az Ermelléken keresztül, egészen a

Szilágyságig nyúlnak el az apróbb hegyek, jóformán csak dombok,
melyeken sok jó bor termett s e között az Ermelléken a híressé
lett

bakator.

\

Elszó.

Nem

hiányozlak akkor a Sebes-Körös és a Berettyó által alkotott
mocsarak sem és ma is gyönyörködteti a szemet a délibábos
síkság, zöldel kaszálóival, legelivel és szántóföldeivel, melyeknek
egy része vetélkedik az Alföld legjobbjaival, mig másik része szikes
vegyiiletü vagy egészen homok-talaj.
Ha valaki akár a békésmegyei, akár az aradmegyei határtól,
akár Nagyváradról, a debreczeni irányba néz, még csak szót érdeml
halom sem akad elébe! Szóval, egy nagy sikság terül el szemei
eltt, egészen a nagy tokaji hegyig, mely úgy mered fel a magyar
Alföld szélén, mintha a természet óriás határdombul tette volna oda,
a magyar Alföld és a Felföld közé.
Ha a megye lakosságát nézzük, a szerben és ruténon kivül, feltaláljuk mindazon nemzetiségeket, melyek e hazában laknak.

Nagy számban vannak

az unitus és diszunitus egyházhoz tartozó
románok, csekély számban a szorgalmas svábok és igen kis számban
a katholikus tótok, de ezeknek számra nézve is felette áll a magyar
földmives nép, mely e szerint, hála érte Istennek, a megye lakos-

ságának többségét

alkotja.

Ezen néppel érintkezve, köztük lakva,

töltöttem el

gyermekkorom

és ifjúságom legszebb éveit.

Majd szélesebb körben folytattam az érintkezést, midn mint a
nagyszalontai ev. ref. egyházmegye gondnoka, meglátogattam az
egyes egyházakat és azok

iskoláit.

E

közben már kezdtem megismerni a magyar népet, túl Biharmegye határán is, mire késbb, úgy egyházi, mint politikai téren,

mködésem

folyton több és több alkalmam nyilt.
így érleldött meg bennem az a meggyzdés, hogy nincs nemzet,
nincs népfaj, a melynek a míveltség magasabb fokára nem emelkedhetett tagjai, annyi józan észszel, oly itél tehetséggel bírnának,
mint a magyar földmiveseknek milliói, kikben e mellett megvan a
által,

nemzeti önérzet, a hazához való ragaszkodás és a nehéz viszom ok
között sokszor nagyon szükséges óvatosság is.
Mindezen tulajdonok kitn mértékben megvannak Bihar-megye
magyar népében.
Ilyen lévén az ország magyar népe, ha a nemzet nagyobb míveltségü osztályai híven teljesítik hazafiúi s a nemzet iránti kötelességüket,
kétségtelennek tartom, hogy megtalálják a kell támogatást s a
magyar állam s a magyar nemzet fennállása és felvirágzása biztor

minden körülmények között.
mágnás igen kevés lakott Bihar-megyében s így az
ügyek vezetése majdnem kizárólag a nagyobb és a közép birtokú
nemesség kezében volt.
Daczára a megyében lev nagy uradalmaknak, szép számmal
voltak középbirtoku jeles családok, melyeknek tagjai a közügyek
sítva lesz

1848. eltt

XI

Elszó.

intézésében buzgón részt vettek,

tntek

s

gyakran mint vezéregyéniségek

ki.

Csak a közügyeket tekintve, ezek is bírtak ugyan azon gyengeségekkel, de kitn mértékben azon jó és nemes tulajdonokkal is,

melyek osztálytársaiknál más megyékben voltak észlelhetk.
A pártoskodás fleg a 30-as évek vége felé és a 40-es években
nagy ervel tört ki itt is, és az itteni személyi viszonyok következtében, a vitatkozás igen gyakran személyeskedéssé lett, mihez hozzájárulván az ilyenkor soha el nem maradó gyanúsítások is, a két párt
mihamar mint két ellenséges tábor állott szemben egymással és még
a társadalmi téren

is

lehetetlenné vált a barátságos együttlét.

midn

az 1848-iki események bekövetkeztek, nemcsak
a lelkesedés els idejében, de azután is, midn már megindult az
aknamunka és a nemzetiségek lázadása kezdetét vette, nem akadt
senki, ki magát a haza, a szabadság ügyével ellentétbe helyezte volna,

De

azután,

a legnagyobb rész, bármelyik párthoz tartozott
gálta a haza ügyét, s az, a ki ezt

nem

is

azeltt, híven szol-

tehette, visszavonult, elitélve

azokat, a kik a nemzet ügyével ellentétbe helyezték magokat.

Midn

pedig ránk szakadt a nagy katasztrófa, követve az ostromállapot s azután az absolut kormány által, akadtak ugyan mindkét
régi párt tagjai közül olyanok, kik mint férgesek elhullottak, s voltak
olyanok, kiket a családfentartási kötelesség kényszerített az általuk
is gylölt rendszer alatt szolgálni, de a megyei intelligencziának
nagy zöme, a régi pártviszonyok különbsége nélkül, híven teljesítette hazafiúi kötelességét, bár némelyek családjuk fentarthatását is
veszélyeztették. A gylölködések, a személyeskedés ezek között teljesen elnémultak.
másként Tisza
így történt azután, hogy a volt konzervativek,
Lajos-pártiak azon része, mely a haza szent ügyéhez
maradt
éppen
oly érdekldéssel és részvéttel voltak általában a hazátlanokká lettek
s ezek közt a biharmegyeiek, s mindenek felett pedig leginkább a
Beöthy Ödön sorsa és szenvedései iránt, mint azok, kik a Bethypártnak voltak annak idején tagjai, és viszont a volt szabadelv,
másképen Beöthy Ödön-párt hasonló igaz, hazafias, jeles tagjai: Jakab
Mihály, Lukács György, Gsengery Imre, Zilahy Lajos és mások, mind
a legnagyobb elismeréssel szólottak Tisza Lajos hazafiságáról, látva,
hogy minden kinálgatások daczára visszautasította, hogy nem alkotmányos kormány" alatt, bármin állásban is szolgáljon.
Ezen elzmények tették lehetvé, hogy 1860-ban és 1861-ben a
régi pártviszályok teljes elsimulásával, Bihar-megye összes értelmisége
alig egy-két kivétellel — egy párttá tömörüljön, a hazai,
a nemzeti ügy védelmére, így lett lehetvé azután az is, hogy midn
1867-ben az alkotmányos élet természetszerleg létrehozta a pártokat,
azok nem az 1848. eltti pártoskodás folytatására alakultak, s a vitat-

—

h

—

—

El
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kozás a

megyegyléseken

maradván,

SZ Ó.

meg nem
Talán nem

mi ha

megvitatás korlátai között
különböz pártok tagjai között

a tárgyilagos

a társadalmi jó viszony a

zavartatott.

volt felesleges ezeket elmondani,

ezek megérthetbbé teszik

a

mert nézetem szerint

Bihar-megyérl szóló nagybecs mun-

kának némely részeit.
Merem mondani: senkinek sem

oka sajnálni azt az idt, a
melyet ezen kötetnek egészben áttanulmányozására fog fordítani és
meg fogja látni, hogy ha Bihar is éppen úgy, mint a többi, csak
egy megye és nem ország, olyan megye, mely a hazai történelem
egész folyamán szerepet játszott és pedig mindig a hazai és nemzeti

ügy

lesz

szolgálatában.

így legyen ez jövre is és hiszem, biztosan így is lesz, mert a
régi középosztályban támadt hézagokat pótolja máris részben, és
mködjék az
pótolni fogja mind jobban a polgári elem, mely itt,
bármely életpályán, tartozzék bármely felekezethez, még ha nem

—

tisztán

magyar eredet

is,

—

nem kényszervé,

de

saját

belátása és

érzelmei következtében,
csak a haza, a nemzet iránti hségben
nhet fel, s az igaz szabadelvüség zászlaja alatt foglalhat helyet a

köztevékenység

terén.

Geszt, 1901. július 23.

Tisza

BIHAR VÁRMEGYE CZÍMERE.

Kálmán

BIHAR VARMEGYE HEGY- ES VÍZRAJZA,

Tiszától mintegy 200 kilométernyire keletre, Bihar és
Erdély határát hatalmas hegyek borítják. E hegyek a
Bihar- Vlegyásza hegycsoporthoz tartoznak. A hegység fgerincze északról déli irányba húzódik és középen a gyalui

havasokkal, délen az erdélyi Ercz-hegységgel függ össze.
fgerincz több mint 1400 méter magas; ennek ormai több mint 1500
méter magasságról tekintenek le a Körös és Tisza mentén elterül síkságra,
mely a bihari Sárréten csak 84 00 m. magasságra emelkedik az Adria színtje
fölé. Az erdkoszorúzta ormok közül is kiemelkedik északon a Vlegyásza
királyi alakja, középen a Muntyilor hatalmas csoportja és délen a NagyBihar fenséges orma. Ezer és ezer év óta rködik e három orom Bihar és
Erdély határán.
A Bihar-hegységnek a Drágán patak jobb partján északról délre húzódó
fgerinczét Vlegy ászának hívják, a hegység legmagasabb csúcsa a hasonló
- Szkebb értelemben a Bihar-megye
elnevezés 1838 méter magas orom.
délkeleti határán elvonuló hegységet nevezik Bihar-hegységnek. Ezt a hatalmas hegycsoportot koronázza a hegység legmagasabb csúcsa, a Nagy-Bihar
1849 méter magas orma, melyet gömbölyded alakjáról a környékbeli román
nép Cucurbetá-nak is nevez. A Cucurbeta (tök) elnevezés gyakran elfordul
e tájon, s már Schmidl megjegyzi, hogy Nagy-Bihartól kelet-délkeletre egy
kisebb ormot a nép szintén Cucurbetának nevezett el.
Rézbányától
keletre, Nagy-Bihartól északra egy másik csúcs Bihar nevet visel; ennek
a magassága azonban csak 1659 méter.

A

Bihar hegyei,
a Körösük medenczéje.

-

-

A

Bihar-hegység germcze

Erdély

felé

hirtelen

rövid haránt völgyek vezetik le a csapadékot az

esik és

Aranyos

a gerinczrl

és a két

Szamos

táplálására.

Nyugat

ellenben a fgerinczbl

hatalmas

karok nyúlnak, ú. m. a
- - A hegységek
között a Fekete-Körös, a Sebes-Körös és a Berettyó völgyei mélyen, úgyszólván a hegységek szívéig húzódnak fel.
A Kodru-Móma, vagyis a béli hegység délen és 500 méterre lesülyed nyereghajlással függ össze a Gyalu-Máréval és. a Bihar fgerinczével.
felé

Kodru-Móma hegység,

Magyarország Vármegyei

a Király-hegység és a Rézhegység.

és Város.ii:

Bihar vármegye.
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A
Kodru-Móma.

Bihar várme_

A

Iru-Móma

gys

b

gy-

-

vízrajza.

a Bihar-hegys

_
legtekintélyesebb nyugati
Gyalu-Márétól nyugati irányba tart
ketts
s sot elérvén, északnyugat felé kanyarodik. Az északnyu_ ti irányt a tiüajdonképeni Kodru-hegy- _
ennek Izoi fgerineze mind-

old

1\

gység

_

_" ártja.

_ _

A
n

A

_

gerincz

Kodru-h gység

az

nyugati lejtje a hegység homlokának nevezhet.
ugyanis a hegység meredeken ereszkedik a síkságra.

oldalon

Kodru

—

hogy a Kodru fg rineze nem
sik
ss
a Fehér- sF
te-K
s vízválasztójával, a mennyiben
az
_ rinez nyugati oldalán ered patakok és fleg a Tz. a Fehér-K
ilen k
-ol a
_
Fekete-K
sietnek. Egyébiránt maga a
Bihari gység
_
gerineze sem elsrangú vízválasztó, mert csak
s-K
- két pataka, ú. m. a Jád
sDi igán kz
-ja el a csapadékot, míg a S
-X
_
az erdélyi medenczétl a Mel g-§
mellett párhuzamosan vonuló másodlagos hegy gerincz.
a Bihar-L gys _
_
/tlen jelentsebb keleti kiágazása.
választja el.
A béli h gys _
a tágasabb orma a bihari Pless vagy Pilis 1114 méterre emelkedik a tens

1

néter magasak.

s

Jellegz •- es,

s

I

:

—
—

—

-zintje
:es- és

-

:

K

-:

"

'..:'

-

~

:

A

Sebes- és Fekete-K
hegyvidék délen a sz rosabl
értelemben vett Bihar-hegységhez, keleten pedig ennek Ylegy ásza nev : _iez támaszkodik.
L. _
^*k magja a Comu-Müntyilor h- _
rt.
a
a
Innen indulnak ki az általában észak-nyugati irányba húzódé gerincz

A

-

-.

melyeknek magassága nyugat

san lejebb

felé fok

száll.

:ak a Jád-patak beömlésétl Nagyváradig húzódó

-

:

ponor-nagyváradi hegyeknek nevezik, a Jád középs
sz
szán remeczi
gy remetei) hegységnek, a Jád fels szakaszán belényesi hegyeknek
hívják.
különhegy közepén tekintélytKirályerd élne
ceinek meg. az sszes elsorolt csoportokat pedig gyakran Király-L _ - _

A

-

elnevezés alatt foglalja"

ss

leghatalmasabb orma:
Drágán két ága közé eort

vannak.

A

I

ásza

gán- és J l-l
1792 méter, ettl délnyu-

•mu-Mun-

gatra a Muntyilor-csoport ormai közül Carligatu 1693 mé:
tyilor

E

fekv

a Bihíir-Füredtl délkeletre

s

1

Pojeni csúcs 1627 méter.

gyjt

neve alá is szokás ssa foglalni
határán ugyan alul vannak, de egyes heg -szaE havasok az örök
kadékokban nyáron is lehet havat találni. E hegy ormokról nyílik a legszc
kilátás, niert Nagy-Bihar ormáról messzebb látni ugyan, de a hegyek k
vonalai ezekrl.
_ a Mmr
kkal festiebbek.
- tájképi részletekben, sziklahasadékokban
-V Bihar-heg;
_
_
hegy szakadékok között legneves k
--n barlangokban igen gazdag.
mellen _
szakadék S s
öl eln-r
Szál
hegycsoportot petrószi havasok

h

A

P

a

-

-

A

Bariueofc

a

:

-

szi

-

-

hogy
nagyobb

gfér

dákban

mészkben

rei (igriczi.

állatok csontjaiban,

,

.

.

vasúi

"z

egymás meL
száma meghaladja

a

Sel

-

30-at.

A

és a kitör víz vájta.

Fonáeza, Feri c-s

Pesl

.

s-K

:

-

barlang

— A legszebb

Szeg

- .1.

Meziád

találjuk.

olykor

esküllinek nevezett

nemkülönben a

-barlangoknak

szkeris

beöml

rendszerint a

anya környékén

-

-.

barlangok

barlangokat triász

-

-

is

féri

-

elnevezték.

—

t

barlang
aes -zai

-

igen gazdag
barlang,

Néhány barlangban,

galbinai barlangban jeget

is

láhuik.

E

inint

barlan-

Bihar vármegye hegy- és vízrajza.

gok kisebbek
gal

;

szép e

sem igen vetekedhetnek a dobsinai jégbarlang-

cseppk-barlangok azonban az aggteleki barlanggal egy
helyezendk. A barlangok közül legnagyobb a meziádi
különösen
barlangnak bejárata, óriási kapufele (portáléja), melynek egész Euróbihari

a

sorba

és szépségre

3

;

pában nincsen
langjának
lyos, de a

párja.

Kp

ilyen szép

a Fekete-Körös

képet alkot, melynél szebbet az emberi

fantázia

RtíáZLET A SZEGYESELI JÓZSEF FÓ'lIERCZEG

nyának

rézbányai

forrásbar-

Maga a forrásbarlang kicsiny, a bejárata sem
barlangból eltör bviz forrással együtt oly nagyszer
bejárata.

sem teremthet.

-

-

szabá-

festi

Rézbá-

CSEPPKBARLANGBÓL.

Körös barlangján kivül még van egy sziklakapuja. És ezt nevezik
A hatalmas szikla-kapufél a Körös forrásától lejebb
fekszik. Mintegy 30 méter magas, 30 méter mély, 14 méter széles és oly
szabályos, mintha a sziklából emberi kéz formálta volna ki. A cseppk alakzatok szépségét és mennyiségét tekintve, sokan a bihari cseppk-barlangok közül
a szegyeseli József fherczeg barlangot teszik az els helyre. A József fherczeg barlangban 1000 méter hosszaságban 68 nagyobb érdekes cseppk alaka

tulaj donképen Portálénak.

zat van.

A

legfantasztikusabb alakzatok váltakoznak itten, melyek közül
kiválnak a Dávid, Góliáth és a Bábel tornya, a tündérkert, hómez, az oroszlán

nev cseppk alakzatok. Szegyesel határában van még a szép, ú. n.
Albrecht fherczeg barlang. Ezeken kivül a remeczi, fonáczai, sergesi, mogurai,
és a sas

kiskohi, Nándor, és

Dry

barlangok az érdekesebbek.
1*

Bihar vármegye hegy- és vízrajza.
Rézhe

A Rézhegység

Fekete-Tó ós Nagy-Báród között fekv, úgynevezett
A Királyhágón vezet át az út
Biharból Erdélybe. Az államút ugyanis Rév eltt a Sebes-Körös szk és
szakadékos völgyét elhagyja, és Korniczel és Bucsa között a Királyhágó
gerinc/ét 582 méter magasságban metszi át, Bucsánál újra leereszkedik
a Körös-völgybe.
A vasút mindvégig lent marad a Körös-völgyben és
két helyen a kiszögell sziklatömegek alatt alagútban halad át.
A Rézhegység fgerincze északnyugati irányú; keleten a Meszes-hegységgel függ össze. A hegység legmagasabb orma, a 881 méter magas Merisora orom, a hegység keleti szélén, Bihar és Szilágy határán fekszik, a hegység derekán fekv csúcsok azonban a 800 métert sem érik el. A hegység

-

a

Királyhágóval függ össze a Bihar-hegységgel.

-

hátú, alacsony, lejtje a Berettyó felé szelíden hajlik, a Sebes-Körös
azonban sokkal meredekebb.
A hatalmas Bihar-hegység minden szépsége mellett is szomorú és
kihalt, a messze terjed síkság pedig kopár és kietlen lenne, ha a víz eleven

széles
felé
Bihar-heg j ség

meg nem

élénkítené e tájat.
Az élet és kultúra
a folyóvízhez van kötve. -- Bihar vármegye régi történeti múltját és jelenben
kiváló helyzetét folyóinak köszönheti. A folyók partjain keletkeztek városai
és népesebb községei.
zaja

Bihar

folyói,

a

folyók elnevezése.

éltet

és

A

ereje

-

hegyekbl hat jelentékenyebb

folyó ered, ú. m.
a Szamos,
Aranyos, Fehér-, Fekete-, Sebes-Körös és a Berettyó. E hat folyó közül
Bihar vármegyét a három utóbbi szeli keresztül, ugyanazért mi csak e három
bihari

:

folyó ismertetésére szorítkozunk.

A

Körös elnevezést sokan a folyó kanyargós folyásából származtatják

de ez úton

Az

nem

jutunk

el

a szó eredetéhez.

Samu fejtette meg, rá mutatván, hogy
ó-német Gries szónak, mely fövényét, kavicsot
jelent. Régi írásainkban Körös helyett Kerest, Körösszeg helyett Keresszeget
találunk. A nép Körös helyett Kerest, Kerezst mond. Karácsonyi János
(..Békés vármegye története" czim mvében) szintén elfogadja, hogy a mint
Christbl lett Kereszt (illetleg Christianusból lett Keresztyén) úgy lehetett
elnevezés értelmét Borovszky

a latin

Crys

Crysbl

Keres,

A

megfelel

késbb

az

Körös.

Körös folyó a VI.

Hunfalvy

is

megjegyzi,

században lesz ismeretessé,

elbb nem

említik a

régi

írók.

a

illetleg

Jordanis

említi

mint
el-

ször a Köröst, valószínleg az eredeti gepida elnevezése után, Gresiának írván.

Szikla-források,

víznyel
üregek

O a Gresián, a Sebes-Körösön kívül a Miliare és Gílpit folyókat említi;
ezekrl Hunfalvy Pál sem tud többet, mint hogy Gooss Károly szerint a
Miliare Fehér-Körös, a Gilpit Fekete-Körös; ezek az elnevezések azonban
késbb feledésbe merültek. -- Ennyit a Körösök legels történeti nyomairól.
A Körösök forrásvidéke magasan fekszik. Völgyeikben 1100 1200 méterre a tenger szintje fölött már számos bviz hegyi patak tör el.
Sajátságos és érdekes jelenségeik a szikla-források, melyeket a környékbeli nép általában izbuk-nak nevez. A mészhegység tövében gyakran

—

emberderék vastagságú víz-sugár

tör

tajtékozva rohan alá a sziklákon ós

\agv több malmot

A

még

melyek ha nem

is

és

is

ervel.

A

kristály -tiszta

közelében

víz

már egy

is hajt.

szikla-források közül legtöbb vize

nak, ezen kívül

Az

el nagy

rendesen a forrás

van a vaskohi Bój-patak

a kristyóri és brihenyi patakok forrásait

oly bvizüek, mint az

elbb

forrásá-

említjük

fel,

nevezett forrás, de igen szépek.

megtörténik, hogy a patak valamely hegy szakadékában eltnik

búvó helyétl jókora távolságban tör újra a

felszínre.

Bihar vármegye hegy- és vízrajza.

A

galbinai jégbarlangból

Körösig

ér,

kétszer

is

ered Galbina-patak, míg

5

forrásától a Feketo-

nyomtalanul eltnik, hogy a folyás irányában újra

eltörjön a föld alól.
Brihenytöl Kalugerig és Vaskohtól Restyiratáig a víznyel vagy
emészt katlanok, torkok, üregek (ravasz-lyukak) úgyszólván egymást

vízérik.

némelyik száraz és csak ersebb záporoknál
telik meg addig, mig a nyilas az es-vizet végkép elnyeli. Ezek között
legérdekesebb a vaskoli szobodoli víznyel üreg, az úgynevezett Kimpanyaszka. Az üregnek szép barlangszer elcsarnoka van, melyen keresztül
bviz hegyipatak folyik, s ers zuhogással, fehér tajtékot hányva, zuhan
le a feneketlennek tetsz mélységbe és az ember szeme ell elvész. A környékbeli lakosok azt tartják, hogy a patak vize a vaskohi Bój forrásnál jut

Némelyikbe patak

vize ömlik,

—

ismét napvilágra.

Nem
tl

kevésbbé érdekes a kalugeri dagadó forrás, mely Kaluger községkatlanszer mélyedésben fekszik. A víz csak idközönként

délkeletre

folyik, vagyis a forrás intermittáló.

Bihar vármegye folyói között els helyen említjük a Fekete-Köröst, a
mennyiben ez csaknem kizárólagosan bihari folyó. Bihar vármegyében ered,
Talpasig kizárólag bihari földön folyik, innen kezdve Bihar vármegye határán halad és csak itt-ott lép át

Arad vármegyébe. Hajdan Békésnél, késbb

pedig Doboz és Gyula- Vári között egyesült a Fehér-Körössel.

—

A

Fekete-Körösnek a vaskoh rézbányai hegyekben van a bölcsje. A
folyó három hatalmas hegyi patak egyesülésébl keletkezik. Ezek a pojánai
patak, a petrószi és a rézbányai barlang-forrás. Közönségesen ez utóbbit
tartják a Fekete-Körös fágának.
A három patak Belényes fölött egyesül és tulajdonképen a folyót csak
is az egyesülés után illeti meg a Fekete-Körös elnevezés.
A Fekete-Köröst Belényes alatt a Rákos-Rossia patak, Rippa-Mocsárnál a Hollód patak, Tenke alatt a görbedi patak vizei táplálják. A folyó
Belényesig természeti szépségekben gazdag hegyes vidéken halad, BelényesUjlak és Sólyom között hegy szakadékok között keresett utat a folyóvíz,
innen kiérve, Tenkéig, a folyó völgye tágasabb, Tenke alatt pedig csakhamar
a rónaság kezddik. A rónaság kezdetén hajdan a Fekete-Körös több ágra
szakadt a tavaszi árviz ugyanis a Fekete-Körös, a Gyepes-, a Köles- és Korhányér között oszlott meg.
A Fekete-Körös vízgyjt területe Tenkéig 250000 D kilométer, erds,
bérezés, meredek hegyoldalakkal,
melyekrl a víz gyorsan lefolyik. A
Zerind fölött a Fekete-Körösbe öml Tz és ezzel szomszédos patakok vízgyjtje 1170 D kilométer. A Fekete-Körös völgyének a fels szakaszon
nagy az esése. Belényes és Tenke között a kis vízszin esése kilométerenként
több mint 130 centiméter, Tenke és Talpas között mintegy 80 cm. Talpastól kezdve a folyó szabályozott szakaszán
jóllehet a folyó kanyarjait átvágták és a vízfolyás útját mintegy 48 kilométerrel megrövidítették
az esés sokkal kisebb. Talpas és Nagy-Zerind között az esés kilométerenként 30 cm.,
Nagy-Zerind és a gyula-remetei híd között csak 18 cm., innen a torkolatig
;

—

—

5 cm.

A Fekete-Körös a kavicsot egész Talpasig lehozza, a homokot pedig a
Ketts-Körösbe is beviszi, homokja azonban az alsó szakaszon sokkal finomabb, mint a Sebes-Körösé. A folyó mostani hosszúsága a torkolattól Belényesig 1263 küométer, innen a Tiszáig 130' 7 km. Belényes tehát a Tiszától a vízfolyás

utján

257 kilométerre fekszik.

Szabályozás

eltt e távolság

Fekete-Körös.

Bihar vármegye hegy- és vízrajza.
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jelentékenyen nagyobb
265*5

km.
sebes-Körfis.

km.
volt, a

a mai

volt,

volt

;

a

Ketts

Hármas-Körös hosszúsága Békésig
Békéstl Talpasig az út 120

és

116-7 kilométer helyett.

mai 72'0 kilométer helyett.

A Sebes-Körös Kolozs vármegyében Körösfnél ered, mintegy 700 m.
magasságban. Kolozs-megyében felveszi a Kalota- és Sebes-patakot és a
bviz Dragánt, mely utóbbi, nagyságra nézve, magát a fágat is meghaladja.
A Drágán vizei a Muntyilor hegycsoport lábainál az Adria felett 1700 m.
magasságban törnek a föld színére és meredek hegyek között elrejtett völgyszoroson jutnak el a Körösbe. - - A fágat megillet Körös elnevezést itt az
élénk forgalmú nagyvárad

A Sebes-Körös,

— kolozsvári

mellett

út

fekv

a Dragánnal egyesülten, Csúcsa

kisebb patak kapta.

és

Feketetó

határán

már mint hatalmas hegyi patak lép Bihar-megyébe. Bucsa alatt felveszi a
Jád patakot, mely a Muntyilor alól, a páratlan szépség remeczi völgyön siet
a

Rév

Körösbe. Csúcsa és

dek

között a folyó völgye egészen összeszkül, mere-

állják el a folyó

sziklafalak

útját,

sziklától

sziklához

ütdve, kisebb

szépség sziklaszoroson keresztül a
folyó kristálytiszta vize. Közvetetlen a víz fölött 500 600 méter magas sziklafalak emelkednek, sötét árnyat vetvén annak tükrére. Révtl Nagyváradig a
Sebes-Körös kies dombsorok között folytatja útját és Várad alatt Gyíres BerekBöszörmény között éri el a síkságot. A síkságon hajdan, a körösi Kis-Sárrét
déli oldalán, Ugra, Zsadány, Okány, Vészt mellett, kanyargós medren jutott
el Szeghalom alá, ma pedig ásott csatornán folyik a Kis-Sárréten keresztül;
Szeghalom és Körös-Ladány között felveszi a Berettyót és ezzel együtt
Körös-Ladány alatt ömlik a Hármas-Körösbe. Hajdan a Nagyvárad alatti
Fáczánosnál a Kis-Körös ágazott ki belle, mely a Sebes-Körös vizének
egy részét a Berettyó vízvidékére szállította. Míg a bihari hegység a vármegyét
zuhatagokban rohan

e

hasonlíthatatlan

—

—

keleti és nyugati részekre osztja, addig a

derékon szelve ketté, azt északi ós

Sebes-Körös a vármegyét úgyszólván

déli,

csaknem egyenl nagy részekre

darabolja.

A
a

Sebes-Körösnek, különösebben pedig f omellékágamak

Jádnak vízgyjt

területe

magasan

fekszik.

A

:

a

vízgyjt

Dragánnak
terület

és

Rév

vagy éppen nem ereszti
északon pedig a Rézhegység és ennek Nagyváradig tartó elhegyei határolják. A Rézhegység meredek sziklafalakkal emelkedik fel a Körös völgyébl, a vízválasztó gerincz
közvetetlen a Sebes-Körös mellett halad, Szent-Jánosig.
A Sebes-Körös vízgyjt területe 2300 D kilométer. A Sebes- és FeketeKörös közé van ékelve a fekete-körösi felfogó csatorna vízgyjt területe,
mintegy 640
kilométer.
fölötti

át.

A

részének esése nagy, talaja pedig a vizet

vízgyjt

alig,

területet délen a Király-hegység,

Q

A

li

Sebes-Köröst méltán megilleti a .,sebes jelz a folyó esése ugyanis
igen nagy. Körösftl Révig az esés kilométerenként kb. 500 cm., Révtl
Telegdig 300 cm., Telegdtl Nagyváradig 2'00 ni., Nagyváradtól (Lászlótér) a

;

böszörményi hídig mintegy 130 cmtr., innen kezdve az esés rohamosan

csökken, úgy hogy Szakálig az esés kilométerenként már csak 35 cm., Szakáitó] Komádiig mintegy 30 cm., Komáditól Szeghalomig (foki hídig) 20 cmtr.,
7 cm. A nagy
esés következtében a Sebes-Körös
Révtl Nagyváradig partjait szaggatja, folyását igen gyakran változtatja és
a hegyekbl lesodort kavicsokból számos szigetet, zátonyt alkot. A kavicsot
a Sebes-Körös egész Gyíresig lehozza, innen azonban már csak a homokot
viszi tovább, úgy hogy a Sebes-Körös mentén általában mindenütt jó épít

innen Körös-Ladány ig

liomokot találunk.

;

Bihar vármegye hegy- és vízrajza.

A

folyó

hosszúsága a

torkolattól

L40 kilométer, Csúcsáig 175-0 kilométer.

930

kilométerre esik, úgy

rövidebb

utat

fut

Nagyváradig 87'6 kilométer, Révig
A Sebes-Körös torkolata a Tiszától

hogy Csúcsa, Csongrádtól, a

kilométerre fekszik. Szabályozás
nyivel

7

vízfolyás mentén, 268
következtében a Sebes-Körös ma már felémint azeltt; szabályozás eltt ugyanis e

meg,
Nagyváradig 173'6 kilométert

folyó hosszúsága a torkolattól

tett,

a

mai 87"6

kilométer helyett.

A Berettyó Szilágy-megyében, a széles hátú, de alacsony Rézhegység A Bere «yó és
tövében több apró ér egyesülésébl szeddik össze, mintegy 520 méter magasA^bihari
ságban az Adria fölött. Szilágyban Nagyfaluig a jobbparton egy patak sem Nagy-sárrét.
táplálja,

a balparton

azonban több patak ömlik

bele.

A

szilágyi

medenczét

A DAGADÓ FORRÁS (íZBUK.)

Márkaszéknél

töri át, és Széplaknál lép Bihar-megyébe. Itt Margittánál a jobbparton az Úsztat.), a balparton a Bisztra patakot veszi fel. Margittától alacsony
domblánczolat kiséri Bihar-Félegyházáig, a hol eléri a síkságot. Margittától

Pocsajig a balparton a Gyepes-, Almás- és a Kösm-patak, jobbparton a szentÉr növelik vizeit. Az Eret fölvévén, délnyugati
irányba folyik Bakonszegig, hol hajdan tulaj donképeni medre meg is sznt

jobbi Nynlas-patak és az

vizei
tiszai

a nagy-sárréti
árvizekkel

Békés-,

Hajdú-

medenezébe ömlöttek és itt a Hortobágyon levonuló
A medenczében visszamaradt víz Bihar-,
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyék területébl csaknem

találkoztak.
és

örökösen 80,000 katasztrális hold földet borított
lan kiterjedés Sárrétet alkotta,

el

és a

maga nemében

párat-

A mocsarasodást nagyban elsegítette a Tisza vize és az a körülmény,
hogy a mocsár levezet medre lassanként feliszapolódott, elgazosodott, Ez
a levezet, széles, de sekély meder a szerepi határban az úgynevezett
Ördög-szigetnél lépett ki

a mocsárból és Ecseg, Csudaballa puszta és Türkévé város mellett elhaladván, Meztúr alátl szakadt a Hármas-Körösbe.

Bihar vármegye hegy- és vízrajza,
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Bakonszegtl Meztúrig a folyó hossza eredetileg 150 kilométer volt,
azonban a folyó útját jelentékenyen megrövidítették azzal,
hogy a folyói a Sárréttl elterelték és Bakonszegtl újonnan ásott csatornán, Szeghalom alatt, a Sebes- Körösbe vezették le. Ma már Bakonszegtl

a

szabályozással

kezdve, a sebes-körösi torkolatig, a folyó hosszasága 35"6 kilométer, innen a
Sebes-Körös és Hármas-Körösön a vízi út hosszasága 48 l kilométer, a meztúri régi torkolattól a Tiszáig 60 kilométer. A Tiszától a Berettyó torkolata
108
kilométerre esik. A folyó hosszasága a torkolattól B.-Ujfaluig 44 7 kilométer, Pocsajig 7i 4, Szalárdig 90 8, Margittáig 119'0, s így a Tiszától
-

-

-

1

-

Margitta

A

'221

•

L

-

kilométerre esik.

már jóval mélyebben fekszik, mint a Fekete- vagy
Sebes-Körös völgye, a folyó esése is jóval kisebb. Margittától Szalárdig a
kis víz esése kilométerenként mintegy 80 cm. Szalárdtól Pocsajig kilométerenként 50 cm., innét az esés hirtelen csökken, úgy hogy B.-Ujfaluig
átlag 20 cm., Szeghalomig átlag 18 cm., a torkolati szakaszon pedig átlag
7 t-m. kilométerenként az esés. A Berettyó az apró szem homokkal kevert
kavicsot csakis Félegyházáig sodorja le, a homokot azonban lehozza B.-Ujfaluig, egyes években a Sárrétig, ellenben az alsó szakaszra már csakis a
finom iszapot viszi le.
A Berettyó legjelentékenyebb mellékpatakja az Ér, mely szintén a
Szilágyságban ered és a megye határát Szakácsnál lépi át.
Szövevényes hálózata a boráról messze földön híres érmelléki domblánczolat alatt húzódik. A Berettyónak Pocsaj és Esztár között kiszakadó ágát
Kallónak nevezték, mely Konyáron, Tépén, Derecskén, Földesen és Sápon
keresztül a nagy-bajomi határban újra a Berettyó Nagy-Sárrétjébe tért vissza.
A Kalló szedte össze a Hajdú- és Szabolcs-megye homok-buczkáiról lehúzódó,
úgynevezett nyíri folyások vizeit.
A Berettyó vízgyjt területe Pocsajig 1900 D kilométer, az Éré
1550, a Kallóé 1100 G kilométer.
Berettyó völgye

a

Az Ér

völgye

még

Berettyó

völgyénél

mélyebben

úgy
hogy Pocsajtól Szalacsig az esés kilométerenként átlag 16 cm. A nyíri homok-buezkák már jelentékenyen kiemelkednek a síkságból a keskeny, hoszszú és nagyobbára párhuzamos homokvölgyek esése átlag kilométerenként
100 m.; az esés azonban nem egyenletes, hanem lépcszetes.
A Berettyó vízgyjtje már nem oly hegyes és meredek, mint a Sebesés Fekete-Körösé. Feketeerdn túl a bérezés ormok és a sziklafalak elmaradnak. A Bisztra vízgyjtje még a Sebes-Körös vízgyjtjétl sem igen üt
el, de a többi mellék-patakok talaja már kevésbbé meredek és jobb vízátereszt.
A Kraszna és a Berettyó vízválasztója már szelíd domblánczolaton húzódik, a Kraszna és Ér vízválasztója pedig a síkságra száll alá és egészen
a

is

fekszik,

;

elmosódott.
.\

A

bihan síkság

nagy magyar Alföld helyén az skorban, melyet a geológusok

a

plioczén kor levantei emeletének neveznek, félig édesvízi belföldi tenger
terit el. A diluvium korszakában a tenger vize elapadt, a tengerfenék
feltöltdött.

A

tengerfenék feltöltése több ezer év folyamán ment végbe. Kétséghogy a feltöltéshez legtöbbel járult a víz mindent nivelláló ereje, mely
a hegyek között az óriási kavicsot nagy görgetegekben rakta le, a kisebb
szem kavicsot lesodorta a hegyeken túl is, az iszapot pedig levitte a síkság
közepére. A folyók e munkája ma is egyre tart. Az ujabbkori feltöltések
azonban az skoriakhoz képest rendkívül csekélyek.

telen,

9
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A bihari

síkság nagy részének talaja elkorhadt és földdé érett turf a vagy,
a min t a nép nevezi, kotú. Ez csak helylyel-közzel van keverve a folyó ujabba mocsári szz földet a szíkhátak környezik, melyek
kori, homokos iszapjával
;

már

eredete

termés

a

diluviumba nyúlik vissza, ezt követik a magas fekvés, biztos

telkes földek és a

rakodott vályogszer

homokdombok,

a hegyek oldalain és lábainál le-

föld és az ennél szívósabb

A

nyirok.

különböz, azonban itt is
eloszlása Bihar-megyében igen
csapadék
°
t
v*
bizonyos törvényszerség mutatkozik. Általában a hegyeken több a csapadék,
mint a dombvidéken vagy pedig a síkságon. Els tekintetre meglep, hogy
az esrégió czentruma nem esik össze a Bihar-hegység fgerinczével és
magas ormaival. Tíz évi megfigyelés szerint a béli hegyeken, Monyásza
(Menyháza) közelében esik a legtöbb csapadék. E jelenség okát feltárja
Ernsl Cézanne szabálya: Az es-mennyiség annál nagyobb, mennél gyorsabban kénytelen a leveg-áramlat valamely akadályba ütközve fölemelkedni.
- Mint a víz, ha folyása megcsendesedik, lerakja hordalékát, épp úgy az ess
felleg is. A délnyugatról jöv ess leveg-áramlatok a síkság felett könnyen
elsiklanak, de a síkságból hirtelen kiemelked déli hegységbe beleütköznek.
A hegység gerineze a délnyugati irányra merleges és így ez valóságos
esfogóként szerepel, az ess szeleket felfogja és a párákat lecsapódásra
7

kényszeríti.

Monyászán, 10 éves megfigyelés adatai szerint, a lehullott csapadék évi
esztendkben azonban az évi átlagnál 20
30%-kal több esik. A Bihar-hegység gerinczén, 1882 1891 tíz évi
cziklus átlaga szerint, a csapadék 900 milliméter. Kornádi, Berettyó-Újfalu,
Derecske már esben szegényebb régióhoz tartoznak e helyeken az évi átlag
átlaga 1200 milliméter, csapadékban dús

—

—

;

600 milliméteren alól van.
Az Alföldön azonban egyes esztendkben az átlagosnál jóval több es
esik, így a debreczeni meteorológiai állomás adatai szerint 1878, 1879, 1881ben az évi csapadék 850 milliméteren felül emelkedett, 1882-ben pedig 1152
milliméterre rúgott, 1894-ben azonban 445 milliméterre szállott le. -- Herrich
Károly szerint 1870 jun.-tól 1871 június haváig a csapadék magassága az
Alföldön 1090 mm., st helyenként 1170 milliméterre rúgott, holott közönségesen a 420 470 millimétert alig haladja meg.

—

Csak a tengerparton, Fuzine tájékán

és

az

észak-keleti

Kárpátokon

a Tisza fels forrás-vidékén esett több csapadék, mint Monyásza tájékán

ezeken a helyeken sem lépett

srbben

fel

az es,

Magyarországban leggyakrabban a
esik az es, és pedig átlag 180 napon át.

hegyekben.

Nemcsak
hanem a

béli

mint a

és

béli

—belényesi

;

de

bihari

hegyekben

csapadék mennyisége, a csapadékos napok száma
alatt lees csapadék nagysága, egyes záporok intenzivitása is rendkívüli; így 1890 okt. 24-én Monyászán egy nap alatt 123 mm.
csapadék esett, 1898-ban április 4-én pedig Drág-Csékén 89 mm. Legtöbb
csapadék esik általában tavaszszal
áprilisban, és nyár elején: júniusban;
októberben rendszerint újra bséges az eszés; legkevesebb a csapadék télen
februárban, továbbá augusztusban és szeptemberben, mely utóbbi hónapokban
nagy,

az

évi

rövid

id

-

:

-gyakran 6 hétig

sincs

számbavehet

lecsapódás.

Az elsrend maximum általában
ruárra esik
a másodrend maximum
;

júniusra, az

októberre,

elsrend minimum febmásodrend minimum

a

- - Manapság,
fként a vízrajzi osztály kezdeményezésére, a
csapadék-megfigyel állomások számát évrl-évre szaporítják. 1898-ban a
Körösök vízgyjt területén 24 ily állomás állott fenn.

szeptemberre.

Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.
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A
,

f*

pa **

eloszlása Bihar

vármegyében.
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Amzok

Az árvizek

-

keletkezése, lehúzódása, általában a csapadék járásával

kapcsolatban, de szoros összefüggésben van ez a

A

lével ós klímájával.

nyári záporok

egymagukban számottev

nál a nyári árvizek

ha az szi

helyzet akkor,

esk

már

és az e fölött

mindhárom

ers

tavaszi

a talajt vízzel

fekv szakaszon

folyónál legveszélyesebb a

telítik,

télen sok

tavaszszal az idjárás hirtelen melegre fordul és a

fel,

az

árvizet okozhatnak, a Berettyó-

azonban csak a margittai

öltenek fenyeget jelleget. Általában

dik

van

terület termesze-

Sebes- és Fekete-Körös vízvidékén, mint ezt az 1887-iki

L894 júniusi és 1898 áprilisi áradások igazolják,

májusi,
és

vízgyjt

hó halmozó-

vízgyjt

terüle-

vagy meleg tavaszi esk ezt hamarább elmossák,
minisem a folyóban az ers tél alatt képzdött jégpánczél felengedhetne.
Az erdészek ama példabeszéde „kevés hó, sok víz", a Berettyóra éppen
nem talál, a Körösökön azonban alkalmazható, ha a tavasz utána pótolja,
ten a hó

elbb

elolvad,

:

a mit

a

A

tél

elmulasztott.

csapadék-járásnak megfelelen a Körösökön megkülönböztetünk téli árúgynevezett zöld árt és szi árvizet, úgynevezett leveles árt.

vizet, nyári árvizet,

A

téli

árvíz a legritkább esetben

marad

el

és leginkább

deezemberben,

januáriusban és márcziusban, a legkivételesebb esetben februárban lép
nyári árvíz már sok esetben elmarad, az szi pedig ritkán fordul el.

Az áradás a Körösökön rendkívül rohamos, különösen

A

fel,

a

hirtelen hó-olva-

ma még

békésen folydogál medrében, holnap már medrébl kilépve, hegylábától hegylábáig elönti a völgyet és 24 óra alatt leér a
dás esetén.

folyó

síkságra a töltésezett szakasz közé, a hol hirtelen szökésekkel veszélyes

ma-

gasságra emelkedik.

A Fekete-Körös Nagy-Zerindnél 1879 decz. 5-tl 6-ig 24 óra alatt
412 cmtrt áradt és a vízszin 172 cmtrrl 584 cmtrre emelkedett, 1885-ben
pedig decz. 1-érl 2-ára 112 cmtrrl 512 cmtrre.
A Sebes-Körös Szakálnál 1890 jan. 24-tl 25-ig 24 óra alatt 259
cmtrt áradt és a vízszín 122 cmtrrl 381 cmtrre emelkedett.
Berettyó Pocsajnál 1888 márcz. 10-én esti 7 órától másnap

A

óráig

314

cmtrt

áradt

és a vízszín

189

cmtrrl

503 cmtrre

esti

7

emelkedett.

1900-ban szintén rohamos volt az áradás, jóllehet jégnek híre-hamva sem
volt. A vízszin május 9-ükén déli 12 órától másnap délig 162 cmtrrl 406 cmtrre
emelkedett.

Az

árvíz szédít gyorsasággal

a szabályozott rész fels szakaszain.

nyargal végig a folyó fels völgyén és
Rohamos hóolvadás következtében 1900

január 24-én az árvíz egyszerre érte el a tetpontot a Fehér-, Fekete-, SebesKörös és a Berettyó fels mérczéin vagyis Gurahonczon, Belényesen, Csúcsán
és Margittán másnap az árhullám tetpontja a Fehér-Körösön Boros- Jen, a
;

Fekete-Körösön Nagy-Zerind, a Sebes-Körösön Kornádi alatt vonult el, 26-án
ért le Békésre és 27-én volt Gyomán. A Berettyó áradása, mint rendesen,
1900-ban is elkésve érkezett Gyomára, a mennyiben az árhullám 26-án még
csak B.-Ujfalunál, 27-én pedig csak Szeghalomnál érte el a tetpontot, Egyenl
körülmények között Kis- Jennél, Nagy-Zerindnél és Szakálnál az árvíz egy
idben kulminál és e helyekrl körülbelül egyenl id alatt (2 í nap) ér le
az árhullám Gyomára.

Az árvizek a folyók nagy esés völgyeiben nem emelkednek nagy
magasságra. Legnagyobb vízállások a következk: Belényes 1894, év 175
cm. Bucsa 1890 "év 240, Margitta 1888 év 211, 1900 év 228 cm.
A töltésezett szakaszokon már jelentékenyen magasabbak a vízállások.
a Sebesígy a Fekete-Körösön Nagy-Zerindnél az 1890-iki árvíz 695 cm.,

Bihar vármegye hegy- és vízrajza,
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Körösön Szakáinál az L895-iki árvíz 412, Körös-Ladánynál 625, a Berettyón
B.-UjfalunáJ az 1881-iki árvíz 452, az 1888-ild árvíz 488, Szeghalomnál
(Ördögárka) az 1895-iki árvíz 469 cm.-nél érte el a tetpontot, illetleg az
eddig legmagasabb

A

vízállást.

fels szakaszokon gyorsan árad, de gyorsan is apad, az alsó szakaszokon bizonyos mérvben összetorlódik, az egyes árhullámok egymást utói
érik és összegezdnek. A Körösökön és a Berettyón az 1879 és 1881-iki
árvíz tartott legtovább. Az árvíz B.-Ujfahm 1881 els felében 66 napon
emelkedett a 300 m. fölé, a Fekete-Körös vízállása Nagy-Zerindnél 58
napon haladta meg a 4'00 m.-t, a Sebes-Körös Szakálnál 27 napon emelvíz a

A BISZTRA-PATAK ESÉSE FEKETE-ERDONEL.

200 m. fölé, Körös-Ladánynál azonban a 4 00 m.-t meghaladó vízmár 141 napig tartott. 1881. év márczius elsejétl június végéig a Sebes-

kedett
állás

Körösön

-

6,

a Fekete-Körösön 10, a Fehér-Körösön 11, a Berettyón 5 jelen-

tsebb árhullám vonult

le. Gyománál
azonban az egyes árhullámok már
hatalmas és tartós árhullámba olvadtak, úgy hogy a jelentsebb árhullámok
beérkeztét csak egyes kisebb felszökések jelezték.
A Körösökön és a Berettyón a vízállás magassága nem csupán a télen
összehalmozódott csapadék nagyságától függ, hanem erre a talaj telítettsége,

az olvadás mikéntje, a tavaszi

záporesk nagysága

és eloszlása

vannak dönt

befolyással.

Az

árvizek emelkedése részben a folyók szabályozásának s a töltésezési

rendszernek

is

a

következménye, jóllehet

a

szabályozás kezdete

árvizek szabad lefolyását az átvágásokkal, hullámterek kásásával

ban minden úton

és

módon igyekeztek

elsegíteni.

A víz

a

maga

óta

az

és általá-

eleven ere-

hozzá járult a meder képzdéséhez.
A Körösök a szabályozás következtében medröket a fels szakaszon
jelentékenyen mélyítették és szélesítették. A Fekete-Körösön a görbedi patak

jével

is

2*
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1855-ürihez képest 300 métert, a
Sebes-Körösnél Gyíresnél az 1888-iki
mintegy 00 cm.-t sülyedt, a Berettyón Szalárdnál 105 m.-t, Pocsaj-

beömlésénél az

1

sss-ik

talpasi hídnál 2*50
kis víz

nal

220

k

víz az

is

A

kis víz

i

szintje az

métert sülyedt.

A

m.-t, B.-Ujfaluná] 0-50 m.-t,

Darvasnál 0"80 m.-t sülyedt az 1898-iki

L855-ikihez képest.

homok

töhésezett szakaszra besodrott

és

iszap

azonban helyenként

Fekete- és Sebes-Körös medrét feltöltötte; így a Fekete-K örösön a tamásdai és zerindi hídnál 20
30 cm., a Sebes-Körösön Szakálnál mintegy

a

—

00 cm. feltöltdés észlelhet. A Berettyónál csakis
a torkolati szakaszon észlelhet némi iszaposodás. Valószín, hogy a mederfeltöltdés csak ideiglenes, és hogy a kis vízmeder helyes fixirozása után,
15 cm.,

hídnál

a luki

maga. a folyó képes lesz a lerakott iszapot tovább vinni.
Daczára a nagyarányú meder-fejldésnek és különösen az egyesült

Körösökön végrehajtott nagyszabású meder-kotrásoknak, az árvíz színtje
A Fekete-Körösön a fekete-tóti rháznál az
1895-iki árvíz mintegy 3 00 méterrel, a talpasi hídnál 0'70 méterrel volt alacsonyabb az 1855-iki víznél, a középs és alsó szakaszon azonban a nagy
víz jelentékenyen emelkedett és pedig Nagy-Zerindnél mintegy 210 métert,
csakis a fels szakaszon sülyedt.
-

a gyulai remetei hídnál 1'50 métert.

Ugyanezt a jelenséget látjuk
László-téri hídnál az 1895-iki nagy

a

Sebes-Körösön, hol

víz 3"40 méter,

1'90 méterrel volt az 1855-ikinél alacsonyabb
is

P70

az alföldi vasúti hídnál

a vízszin-sülyedés azonban

;

itt

Körösszegtl kezdve az 1895-iki víz az 1855-iki
pedig Szakálnál Í'IO, Komádinál 1'70, Körös-Ladánynál

csak Körösszegig

fölé emelkedett, és

Nagyváradon a

tart,

méterrel.

A Berettyónál a szabályozás utáni árvizek általában nagyobbak; a fels
szakaszon ugyan a vízszin-emelkedés kicsiny és úgyszólván napról-napra
fogy, de a középs és alsó szakaszon jelentékeny. Az 1881-iki árvíz magas-

—

sága a szalárd pocsaji szakaszon mintegy 0"40 méter, a pocsaji és bakonszegi
szakaszon mintegy 0'80 méterrel haladta meg az 1855-iki árvíz magasságát,
az 1888-iki árvíz pedig a fels szakaszon 80, a középs szakaszon 130 cm.-rel
volt magasabb a szabályozás eltti nagy víznél.
A Körösök árvíz-tömege igen jelentékeny. A Fekete-Körös víztömege,
Nagy-Zerindnél az 1881. évi 0"79 vízállásnál 420 méter 3 A Sebes-Körösnek
víztömege a szakáli hídnál 1887. évi május 22-én 40 ö méter vízállásnál 390
;

-

méter 3 A Fehér-Körös víztömege Kis-Jennél 1887. évi május 22-én 0'22
m. vízállásnál 350 méter 3
A Berettyó 1881. évi víztömege Szalárdnál mintegy 220 méter 3
B.-Ujfalunál 190 méter 3
A négy folyón Nagy-Zerindnél, Szakálnál, Kis-Jennél és B.-Ujfalunál
E víztömegnek egy
elfolyó maximális víztömeg összege 1350 méter 3
hullámtéren
raktározódik,
része
a magas víznyomás
azonban
a
másik
része
.

.

,

.

—

.

alatt a talajba beszivárog és a

levegn

el

is

párolog,

másodperczenként már jóval kevesebb, körülbelül

úgy hogy Gyoménál

1100

— 1200

méter 3 víz

keiül lefolyásra.

A

folyók

nagy víztömege

lefelé

bizonyos mértékben fogy, a kiképzdött

meder, a széles hullámterek kitöltése a víztömeget apasztja. Ezt a jelenséget
nevezte Belgrand a folyók gondviselésszer sajátságának, mert e nélkül az
alsó szakaszokon a vízszin emelkedése beláthatatlan lenne.

Az

árvíz

tömegébl

is

kitnik a vízgyjt

míg ugyanis a Fekete- és Sebes-Körös

vízgyjt

terület

különböz

jellege;

területérl áradáskor másod-

Bihar vármegye hegy- és vízrajza.
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perezenként és négyszög kilométerenként mintegy 170 liter víz jut az ármen120 liter.
tesített töltés-szakaszok közé, addig a Berettyónál 110
A Fekete-Körösnek legkisebb víztömege 1898 szept. 17-én - 17

—

-

-

vízállásnál a gyulai remetei híd alatt 1*60 méter

A

3

volt.

Sebes-Körös kis víztömege ugyancsak 1898. szept. az alföldi vasúti
021 vízállásnál 450 méter 3 a szakáli hídnál (-(- 09 vízállásnál 3'80
híd alatt
3
0"69 vízállásnál) 4 00 méter 3
méter az alsó szakaszon a Ráez kunyhónál
Körösladány alatt a Berettyónál (-f- 0.02 vízállásnál) 4*8 méter 3 A Berettyó
víztömege ugyancsak 1898 szeptemberben Szeghalomnál 0'6 méter 3 volt. A

—

-

,

—

,

-

.

.

Fehér-Körös kis víztömege Kis-Jennél (-f- 011 vízállásnál) 1"20 méter 3 A
Ketts-Körösé a tarosai hídnál 3'30 méter 3 A Hármas-Körösé Gyománál
- 0'57 vízállásnál mintegy 7 00 méter 3
A Körösök között tehát a Sebes-Körösnek kis víztömege legnagyobb,
a nagy víztömegnek mintegy l°/ -a a többinek kis víztömege rendkívül kicsiny,
különösen a Berettyóé.
A Körösökön és a Berettyón a szélsségek érintkeznek; a fels szakasznak
kilométerenként l'OO métert meghaladó nagy esését, minden átmenet nélkül
.

.

-

.

;

követi a kilométerenként

néhány centiméterre rúgó kicsiny

esés,

a tavaszi

víz. Tavaszszal vízbség
Ezek a kiáltó ellentétek nehezítették meg a Körösök szabályozását, mi hogy mégis sikerült, fényes bizonyítéka a magyar nép életrevalóságának, teremt erejének és szívósságának.

óriási

árvíztömeget a nyári és szi rendkívül kicsiny

van, nyárutóján és

sz

elején vízhiány.

-

-

A KÖRÖS EREDETE RÉZBÁNYÁNÁL.

BIHAR VARMEGYE GEOLÓGIAI VISZONYAI.

biharmegyei Sárrét fels talaja

Geológiai újkor

víz alól felszabadított

(kenozoi aera),

az alluviumhoz és pedig az uj alluviumhoz tartozik.

allavium,

Az

tözeg-talaj.

alluvium tulaj donképen áradrnányt jelent, de a
e névvel jelöli meg a geológiai

geológus egyszersmind

újkor legfiatalabb periódusát.
álló-vizek lerakodásait, a mésztufa ós

A

jelenkori folyó- és

cseppkképzdményeket, a

h

jelenkori vul-

káni termékeket, a leveg,

a fagy és

jelenkorban keletkezett uj

alakulásokat a geológus az alluviumba sorozza.

A

Sárrét

talaja a geológiai

dynamikai

jelenkorban

és chemiai hatásából a

keletkezett,

de a szó

szoros

értelmében véve sem áradmányi talaj, sem vízhordalék, hanem édesviz
mocsár növényzetének megszeneseclett tömege. A tzeg a legfiatalabb képzdés, legtökéletlenebb kszén. A mocsár növényzete elhalás után a vízbe
sülyedt, a víz a növényi részeket a leveg oxy génjétl elzárta és ennek
következtében a növényi részek bomlása egészen máskép ment végbe, mint
szabad levegn a növényi részek nem korhadtak el, hanem bizonyos mértékig
megszenesedtek. A hegyvidéknek olykor 5 10 méter vastag lápjában erdei
feny, rezg nyár, tölgy és bükk van eltemetve, a síkföldi vékonyabb lápokban,
így a Berettyó Sárrétjén legnagyobb részben nád, sás, gyékény. A biharmegyei
lápi föld, békési és hajdumegyei kiegészít részeivel együtt, nagyságra az
;

—

ecsedi láp területét meghaladja.

A

biharmegyei medenczében az Adria tengerszintje fölött
méter magasságú teknt foglalja el. A tzeg-talaj vastagsága
általában ritkán nagyobb egy méternél, st helyenként a láp közepén,
de fleg a láp szélem ennél kisebb. Még tökéletesen át sem alakultak a
növényi alkatrészek tzeggé, midn a sárréti medenczébl a vizet lecsapolták.
A lecsapolás után megkezddött a lápi földnek átalakulása term talajjá.
Az átalakulás 10 20 év alatt ment végbe. Ma már a Sárréten ritka helyen
találunk nádat, nagyobb nádasnak pedig se híre, se hamva. A nádas helyet

84'00

lápi föld a

— 90 00
-

—

adott a szántóföldnek.

Míg
is

a Sárrét

földdé át

használta. Megtörtént,

nem

elhamvadt a termés. A
megesett, hogy a járó-kelk lába

leteken

is

tova-terjedésél

alakúit, a

hogy a tzeg

rendszerint

tz

nép a tzeget

itt-ott

tüzelésre

tüzet fogott és sokszor a bevetett terü-

lappangva terjedt tovább és gyakran

alatt

árkolásokkal

beszakadt az alul

akadályozták

ég

meg

és

talaj.

A tz

így

ritkán

Bihar vármegye geológiai viszonyai.
terjedt

nagyobb

területre.

A

mocsári föld általában laza
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;

de a mocsár szélein,

homokos iszappal nem keveredtek, gyakran találunk fekete szurok-földet, mint Zsáka és helyenként
Bakonszeg határában. A szurok-föld, ha kiszárad, kemény, akárcsak a csont,
a fels fellazított réteg azonban elég jó term.
fleg

ott,

A

hol a megszenesedett növényi részek

és

áradmányi

tulaj donkópeni alluvialis

kiválóan a réteges telepü-

talajt

egymás fölött váltakozik vékony rétegekben a kavics-homok
agyagos iszap, úgy a mint a rétegeket az egymás után következ árvíz

lés jellemzi

;
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A CZUKORSUVEG BIHAR-FUREDNhL.

Az alluvialis talajt találjuk a folyók közelében a Sebes-Körös,
Fekete-Körös és Berettyó, valamint a mellékpatakok völgyeiben, és pedig
nem csupán a síkságon, hanem mélyen, a hegyek közé felnyúlva. A folyóvíz hordta finomabb iszap rendkívül termékeny, a mennyiben benne a
növényi táplálék-anyagok oldott és a növény által könnyen felvehet alakban

lerakta.

foglaltatnak.

Gyakran látjuk a vizeknek hatását a lapályon és a hegyek lábainál ott is,
hol ma már víz nincsen. Vannak elhagyott folyammedrek, kiszáradt tó-medenczék, melyek ó-alluviumban képzdtek, illetleg töltdtek fel. Hajdan a folyóvizek a hegyek és domblánczok között szabadon csapongtak a völgy egész

O-alluvium.

Bihar vármegye geológiai viszonyai.
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szélességében és általában a folyó partját töltötték
nél ezt

a

fel,

hogy nagyobb

árvíz-

természetes gátat áttörve, felkeressék a mélyebb helyeket.

Ó-alluvialis az

a

másodlagos

terrasz,

mely a Sebes-Körös balpartján

Rév, illetleg Krajnikfalvától Nagyváradig húzódik. Ez az ó-alluvialis terrasz,
min t ezl a Kolozsvár felé vezet vasút átmetszéseiben láthatjuk, legnagyobb

agyag- és kavicsból áll. Ezen az ó-alluvialis terraszon fekszik a
volfi erd és Fugyi-Vásárhely belssége. A volfi erd fels sarkától délnek
és délkeletnek fekv terraszok, valamint Rontó, Hajó és Kardó dombjai
azonban már diluvialis eredetek. A folyók fels völgyeiben az ó-alluvialis
terraszok jóval magasabban feküsznek a folyók jelenlegi vízszinénél. E
jelenségbl következtetni lehet arra, hogy a folyók fels völgyei kimosás
útján állottak el. Ezzel ellentétben a síkságon meg lehet állapítani, hogy
részben

a folyók völgj'ei

lassanként feltöltdnek.

Régibb alluvialis terraszokat, melyek megelz korszakból származó
kzetek álmosódásából állottak el, a Fekete-Körös völgyében is találhatunk.
A bihari cseppk-barlangokban a mészkövek képzdése egyre tart; a
völgyekben itt-ott forrás mész-padokat találnak, melyek barlangi forrásból
ülepedtek le, tehát jelenkoriak. A Félixfürd vize a forrásnál ma is rak le
mész-tufát. Ó-alluvialis az a mész-tufa, melyet a Püspökfürdben találunk,
úgyszintén az is, mely a hajói kápolnánál és a rontói gzmalomnál lerakódott. A Püspökfrd környékbeli mész-tufák általában tele vannak csigákkal.
A síkságon a praehistoria emberének nyomait nem találjuk a mint
Szabó József is mondja, az Alföldön a praehistorikus ember sohasem találtatik a legnagyobb depressio területén. A diluviumban (neolith és palaeolith
kkorszakban), st valószínleg az ó-alluviumban (bronzkorszak) a síkságot víz borította, ott ember nem üthette fel lakóhelyét. Az s-ember nyo;

kiemelked helyén kell keresni.
Nagyvárad környékén dr. Tóth Mihály igen sok kova- és obszidian-szián kot, kékeket, vörösréz baltát, csákánynyá élesített szarvasaggancsot, kezdetleges cserépedényeket talált, melyekbl megállapította, hogy ..Nagyvárad
környékén az sember élt már azon korban, mely a praehistoriában bronzkorszakkal van jelölve." De valószínleg élt már ezt megelzleg a diluviumban, vagyis a kkorszakban, a barlangi élet korszakában. A bronzkorszakból találtak embercsontokat is. De Bihar-megyében oly embercsontokat, melyeknek negyedkori vagyis diluvialis eredete kétségtelen módon ki
lenne mutatva, eddigelé nem leltek. E czélból pedig gondosan átkutatták a
mait tehát a síkság

1

biharmegyei barlangokat, az igriczi, oncsászai és fericsei barlangokat. Dr.
Primics György az oncsászai és fericsei barlangokban a barlangi medve és
barlangi hiéna csontjain kivül macska- és kutyaféle állatok csontját szedte

semberi csontokra nem talált. Az Élesddel szemben fekv igriczi
néha esküllinek nevezett csontbarlangot már a század elején átkutatták. A Hazai Tudósítások czím folyóirat már 1806-ban emlékezik
meg c barlangról. Téglás Gábor tanár pedig 1884-ben az Akadémia ülésén
ismertette az innen kikerült barlangi medve (Ursus spelaeus) koponyáját. Az
igriczi barlangba az állatok csontjait a mészk-hegy tetején lev nyilasokon
össze, de

vagy

az

pesterei,

es mosta

A

le

diluvium

fokozatosan.

f emls-állatának,

a

mammutnak

csontjaira többször akad-

tak a megyében, így 1894-ben Zsáka határában, a Kalló csatorna ásásánál.
Körös-Tarján község határában Steiner Lipót pusztáján kútásás alkalmával 14 méter mélységben egy 2"65 méter hosszú mammutagyarat találtak. A

aagyváradi

Körös oldaltetn, a mint Tóth Mihály

említi,

1894-ben földfor-
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gatás közben a harmadkori femls-állatnak, a mastodonnak csontjai kerültek aapvilágra.

A Sárrét altalaja diluvialis. A
A

sát jelzi.

szó eredete a bibliai

diluvium már az ersebb

idt megelz azon korszakot jelzi
fleg a gleeserek mködése adja meg

e szóval,

téneti

.

hatalmas

keletkezett

melynek

tényezk hatáazonban a

tör-

jellegét a víz és

A

jég és hótömegek elolvadásából
vízár hordalékát, a glecserek által porrá rölt, a szél
1

ahal széjjel hordott

vízi

özönvízre vall, a geológus

kzetek lerakódásait

(kavics,

homok, agyag,

lsz), a

geológus a diluviumba sorozza.

A

Sárréten, mint ezt az artézi kutak fúrásai
185 méter mélységig tart.
altalaj a földszinttl 75

—

a

igazolták,

Diluvium.

diluvialis

—

E mélységben 20 30
méter vastag agyagréteg váltakozik 4 5 méter vastag homokos agyag- és
liszta homokrétegekkel. Az alluvialis vékonyabb és lazább agyagrétegeken
a víz átszrdik és egymással közlekedik, a diluvialis agyagrétegek azonban
a közéjök ékelt vízvezet rétegek között, a víz közlekedésének útját elzárják.
A

diluvialis

rétegek

—

alatt a

kimeríthetetlen vízmedenczét,

Az

melybl

rétegek

tölti

nem

úgyszólván

határa éles és határozott, a diluvialis

határa azonban elmosódott.

a plioczén korszak tengere

be azt az

az artézi kutak vize a felszínre szökik.

alluvialis és düuvialis rétegek

és plioczén

Artézi kutak

harmadkor fels tagjának (plioczén korszak

levantei emeletének) vastag csillámos homokja

egyszerre,

hanem

E

hogy

jelenség arra vall,

lassanként apadt

el és las-

sanként adott helyet a diluvialis korszak rengeteg kiterjedés mocsarainak.
artézi kutak fúrásai igazolták, hogy a diluvialis rétegek Szegedtl
kezdve északra, Püspök-Ladánytól kezdve délre lejtenek vagyis hogy a diluviumot megelzleg a legnagyobb depressio körülbell Hód-Mez- Vásárhely,
Szentes és Dévaványa körül volt. Szegeden a földszinttl 140 150 méterben ér véget a diluvialis réteg. Hód-Mez- Vásárhelyen 185, Püspök-Ladányban 75 méter. Zsigmondy püspök-ladányi fúrásai (1878 és 1886-ban), nem
különben Félixfürdbeli szerencsés fúrása (1885-ben) adták meg az ösztönt
artézi kutak fúrására.
Ujabb idben rendkívül megszaparodott az artézi kutak száma, nem
csupán a síkságon, hanem a folyó fels völgyében. Így Belényesen is fúrtak

Az

—

artézi

kutakat, hogy- jó ivóvizet nyerjenek.

A

régebbi artézi kutak közül felemlítjük a szalontai kutat ezt ZsigBéla 1890-ben fúrta.
kút 248*75 mtr. mély, naponként 421,000 liter

mondy
18 C fokú

;

A

vizet ad.

B.-Ujfaluban Nyíry István 1893-ban fúrt artézi kutat. A kút 255 méter
mély, naponként 172,800 liter 25 C fokú vizet ad. Itt ujabban második
artézi kutat is fúrtak, szintén sikerrel.

Báránd, Szerep, Udvari, Szalacs, Diószeg és Székelyhíd 1892
füroll

artézi

k útjainak

—

1895-ben
mélysége kisebb, a felszök víz mennyisége és hfoka

csekélyebb.

mennél mélyeid) valamely artézi kút, annál bségesebb és
annál melegebb a vize, a hegyekhez közelebb általában nagyobb a víz nyomása.
.Általában

A mocsarakat és ezeket szabályszer sorrendben követ halmokat,
melyeket a nép kunhalom, törökhalom és rhalomnak nevezett el, sokan
diluvialis vagy ó-alluvialis eredetüeknek tartják.
Ily halmokat nagy számmal találunk a Sárrét szélén. A kunhalmokról Szabó József azt tartotta, hogy azok
zátonyszer képzdések, ersebb
vízjárások hordalékai, melyeket az ember csak késbb használt fel czéljaira,
fként temetkezési helyül. Késbb némileg módosította nézetét ós azt mondja
:

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bihar vármegye.

'á

A

Sárrét altalaja.

Kunhalmok
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Ha
az

magasabb síkon vagy éppen hegyi vidéken van ilyen halom,
tartható
de ha alantabb, a legmélyebb alluvialis síkon
halmot, akkor azt a folyó-víz is emelhette és annak eldöntétermészet vagy az ember mve-e, ketté kell vágni. A hagyo-

ó-aJluvialis

ember

találunk

mvének
ily

;

hogy a
mány a halmokat emberi kéz

sére,

mok

mvének tartja. A

honfoglalás kezdetén e hal-

meneküllek a vizek áradásai
ell, innen kisérték figyelemmel az ellenség mozdulatait és rtüzeket gyújtva,
voltak szállásai, községei seinknek, ide

innen adtak hírt az ellenség közeledésérl.

A

Szikes

televényben gazdag sárréti medenczét szikes területek veszik körül.

területek.

Ezek

a

területek

a mocsári földeknél

általában

magasabban feküsznek.

A

A KIRÁLYERDI CSEPPKOBARLANG

BEJÁRATA.

szikes területekre azonban

kötöttsége és sótartalma.

nem

A

kálisókat,

pedig

ritkábban

vagyis

szódát és kénsavas

a

magasabb fekvés a jellemz, hanem
területek

szikes

salétromot
nátront

;

általában sót

gyakrabban

vagy csodasót,

a talaj

tartalmaznak és

szénsavas

glaubersót.

A

nátront
nyírségi

területeken leginkább a kálisók virágoznak ki, a bihari területeken pedig
leginkább a szódát találjuk, úgy hogy általában a Berettyó mentét tekintik a

kálisók kivirágzásának határául.

Nagyobb összefügg

öml

szikes

területeket

találunk a Berettyó Sárrétjébe

m. a Kemény-derék, Tikics-ér, Puszta-ér, Kálló-ér mentén,
továbbá Hídköz pusztán, Berettyó-Szent-Márton és Váncsod határában. A
Berettyó és Sebes-Körös közén, fleg az Ölyvös és Kutas vízfolyások mentén
találunk szik hátakat, A Sebes- és Fekete-Körös közén, továbbá Ugra, Zsadány
és Alvás között, végül a Köles-ér mentén, a Szalontához tartozó Barmod pusztán vannak nagyobb kiterjedés szikes területek; kisebb foltokban számtalan helyen eljön a szik. A szíksó helyenként ki is virágzik. Konyái' és
[osszúpályi határában, a Sóstó környékén, a homokos területek határán, néha
I

erek mentén,

ú.
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a szíksó n kiszáradt mocsarak fenekén és az elapadt mocsarak szélén egy-két

centiméter vastagságú réteget alkot.

Itt

a talajvíz

sóval van telítve és

is

a

talajvízben foglalt sónak gyógyító-ert tulajdonítanak. Konyái' községtl keletre

máig is fennáll a hajdani
donképen szintén talajvíz

A

híres és keresett Sóstó-fürd,

egy kis szikes tóban összegylt es- és hóvíz.

és

homokos

területekig, de a

elterül magasabb terraszokra

Sokan

eredet.

azt

tartják,

azt tartják,

a víz a felületén

likacsait

hogy az
elpárolog,

betömi és

hegyek lejtire

nem kapaszkodnak
hogy az

finomra rölt homoknál, melyre a

agyag

vize tulaj-

szíkhátak Biharban általában a mocsarakat kísérik; felnyúlnak egész

a nyírségi

Mások

melynek

ily talaj

kárpáti

fel.

és

A

a hegyek

nem egyéb

sóbányák

lábainál

szikes talaj diluvialis

glecserek

anyalúgja

által

szétömlött.

altalajból a vízzel együtt szivárog fel a szíksó

a só a talajban
itt

oly szíkpadot

a felszín

alatt ott

mely a

alkot,

;

marad, az

víz és a

leveg

útját elzárja.

A

homokos talaj hajcsövességét az alulról felszivárgó sósvíz nem képes
úgy hogy c helyeken a víz elpárolgása után a szíksó kivirágzik.

eltömni,

Az

agyagtalajon a szíksó

nem

virágzik

ki,

azért

ezeket a talajneme-

homokos területektl szikes területeknek nevezték
hogy a homokon a só, az agyagon a talaj kötöttsége okozza a
fold terméketlenségét és sajátságos tulajdonságait. A bihari ember ezt a megkidönböztetést nem ismeri és a kötött, kemény, agyag-területeket is szikes terüket megkülönböztetésül a
el,

azt tartván,

•

nevezi. Hogy
a föld terméketlenségét a szíksó okozza, kitnik
hogy a hol a föld glaubersóval van telítve, az még eléggé termékeny
és hogy alagcsö vezessél és rigolirozással alig sikerült a szikes földet megjavítani, míg kell mennyiség gipszeléssel eredményt értek el. A gipsz (kén-

leteknek
abból,

savas mész), a szíksót (szénsavas nátriumot)
savas mészszé

(krétává) és kénsavas

növényzet fejldésére

A

nem

felbontja

nátriummá

átalakítja

és

(glaubersóvá),

szén-

melyek a

oly károsak, mint a szíksó.

terméketlen szikes földet a bihari ember vak-szik, olykor kakas-szik-

nek nevezi és ezenkívül porszíknek, termszíknek nevezi a porózusabb és szántható szikes területeket.

A

szikes agyagtalaj

megmunkálása igen nehéz, mert száraz idben

a

csont-keménység, úgy hogy az eke nem igen fogja
nedves idben
pedig annyira átázik és összefolyik, hogy szántással nem lehet felporhanyítani.
A kizárólagos alluvialis térszínen a diluvialis agyagtalaj és a lsz számos helyen kibukkan, általában azonban a jelenlegi árterületeknél magasabb
térszint foglal el és itt borít nagyobb területet. Biharban 100
120 méter
föld

;

—

között jön

el

a lsz.

ebbl képzdött

agyag borítja
magasabb terraszt, mely a Sebes-Körös és Fekete-Körös közén, a Nagyváradot Tenkével
összeköt vonalon túl terjed, egész a két folyó árterületéig, a Rézhegység lábától pedig egészen a Berettyóig nyúlik, st szórványosan eljön azon
Ez, illetleg a legnagyobb részben

diluvialis

a Király-erd és a Rézhegység nyugati lejtje eltt elterül

A

hegység nyugati lejtin is feltalálhatjuk.
magyar ember vályognak, sárga-földnek nevezi. Anyaga
nem egyféle ásványporladék, hanem homok, agyag és mészk keveréke. A
keverék aránya szerint a vályogföld minsége változik, egyszer tégla-égetésre jobb, máskor kevésbbé alkalmas. Általában Biharban a téglaégetk lsz
területen vannak, bár sok helyen és Nagyvárad körül is nem kizárólag a
diluvialis agyagot, hanem ennek az alluviummal való keverékét égetik ki
téglának és általában gyenge téglát kapnak. A tiszta diluvialis agyagból már
túl

is.

A

Ítéli

ritkás löszt a

a

isz.
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a tiszta diluvialis agyagban azonban rendszerint
ennek mesterséges pótlása nélkül a tégla szárítása költséges és a tégla kiégetve könnyen megrepedezik. Részben a bomok hiánya,
részben a diluvialis agyag felesleges só- és mész-tartalma okozza, hogy a
bihari tégla nem versenyezhet a székes-fváros közelében, plioezén-korú
agyagból égetett téglával. A legjobb tégla-agyagot még Élesd és Esküll környékén találjuk, a hol jó téglát és cserepet készítenek. A lsz-talajt élesen jellemzik a szakadékos árkok, 1
2 méter mély vízmosások. Sok helyen,
így a gyapjúi uradalomban, a fels talaj szintén diluvialis agyag és ezen az
alluvialis képzdményeknek csak annyi a nyoma, a mennyit a növényi tenyé-

ersebb

téglát

ke\ ós a

homok

nyernek,

és

—

szet megváltoztatott.

A

Berettyó fels völgyében helyenként elfordul a lsz.

A lsz
a

keletkezésére vonatkozólag a geológusok

nélkül elfogadták Richthofen báró elméletét,

tel

levegbl

A

ma már csaknem

hogy az

igazi

típusos

kivé-

lsz

lehulló porból származott.

lsz-agyag fels

talaja, az

agyagos vályog, a legjobb talajnemek közé

Nem

túlságosan kötött és nem is túlságosan laza, a vizet jól átbonem könnyen zsugorodik össze. A búza a lsztalajon szépen díszés b termést ád, bár nem oly aczélos, mint a szikes vegyület földek terméke.
A magasan fekv vályog-talajt tekinthetjük az els kultur-földeknek

tartozik.

csátja és
lik

a honfoglalás után e földeket törték fel elször és ezt a földet telkesítették.

A
A

legnagyobb része ma is kert, szántóföld és olykor szl.
kell különböztetnünk a tiszta diluvialis agyag-talajt,
mely tömörebb, szívósabb, mint a laza lsz-talaj, a nedvességet nem szívja
fel oly mohón, színe sárgás-vörös vagy egészen vörös, míg a lsz halvány
sárga, vagy sárgás-szürke. Nagyváradnak azt a részét, melyen a pályaudvar,
az olaszi temet, a püspöki palota és kert fekszik, diluvialis agyag fedi.
Ezeltt azt hitték, hogy a szikes területek és a homok-fensíkok hazánklsztalaj

meg

lösztl

nak kizárólagos különlegességei; ma már tudjuk, hogy mindenütt, hol a
medenczék vízlevezetése oly hiányos, mint az Alföldön, eljönnek a szikes
területek és nagyobb kiterjedés szárazföldi medenczékben nem hiányoznak
a homok-fensíkok. Hazánkban három ily homok-fensík is van, ú. m. a Duna
és Tisza közén a kecskeméti, az Alföld déli részén a delibláti, az Alföld
északi részén a nyírségi.

Ez

utóbbi

Körösökkel

is

homokos vidék

választja

el

összefügg középs medenczétl

a Tisza

fels

medenczéjét a

ós ez utóbbinak a

domblánczo-

A

nyírségi homok keletkezésére elfogadhatjuk
lata nyúlik át Bihar-megyébe.
azt a véleményt, hogy a homok-fensík nem egyéb, mint a szárazzá vált

Biharban a homokos régió az Adria fölötti
azonban a 150 m. magasságul is eléri. Derecskétl Nagy-Létáig a homokos terület széle keletrl nyugatra tarl ós a közbe es községek, ú. m. Konyár, Hosszú-Pályi, MonostorPályi, Vértes északi fele homok. Nagy-Létától a homokrégió széle az Érrel
párhuzamosan észak-keleti irányba húzódik Almosdon, Bagaméron és ÉrSemjénen keresztül.
A homokos területet északról déli irányba lejt párhuzamos szk völgyek és domblánczolatok jellemzik. A domblánczok magassága 10 25 méter,
helyenként a völgyeket egészen körülfogják és katlanszer mélyedéseket
alkotnak. A homokon régente sok volta mocsár; most a mocsarak lecsapo-

diluvialis

tengernek zátonya.

105 méter síkságig lenyúlik, az északi részeken

—

lása

után

is

általában

A nyírségi

magasan

homok

áll

a talajvíz.

az árterületek szélén

televénynyel

van

keverve

;

a
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nép ezt a könnyen munkálható, bven term, fekete földet fekete homoknak nevezi. Észak felé a homok mindinkább sivárabb, egyes hegyhátak és
gerinczek egészen kopárak. A sivárabb homoktalajt erdvel ültetik be vagy
legelnek használják; a term homokba rozst vetnek, vagy burgonyát ültet-

A

nek.

homoki

sokkal jobban

rozs igen jó
szereti,

minség

silányabb

minség

;

a nép a

homoki

mint a fekete földön termett

rozst kenyérlisztnek

rozst,

vagy

termett

itt

búzát.

homokdombok kvarcztartalma a 75 %-ot is
Hajdan e kopár helyeket úgyszólván semmire sem használták, ma pedig
ezek a legkedvezbbek a szl-ültetésre.
A hegyek lejtit általában a nyirok borítja. Nyiroknak nevezi a nép
a vöröses, rozsdafoltos kötött agyagot, mely már sokkal tömöttebb és szíEgyes, széljárásnak kitett

eléri.

már nem hordalékos talaj, hanem leghelyben képzdik, a kzetek elmállása következtében, bár

vósabb, mint a lsz-agyag.

nagyobb
a

részlten

A

Nyirok.

víz a nyirkot is

nyirok

sok helyen lesodorja és leviszi a völgyekbe

is.

A

nyirok

képzdik a jelenkorban is, de a bihari hegyek lejtit borító
nyirok legnagyobb részben még a harmadkorban és részben a diluviumban
képzdött. A harmadkorban keletkezett nyirok igen finom, homokmentes
agyag, mely ha átázik, a vizet soká megtartja és nedves állapotban jól formálható, átmosódás következtében ez is átalakul és tömörségébl veszít. A
termréteg a helyben képzdött si talajoknál már rendszerint jóval vékonyabb, mint a hordalékos talajnál. Sokszor a termréteg szilárd kzeten
fekszik és így néha megtörténik, hogy az átázott agyagtalaj megcsúszik.
A bihari szlhegyeknek legnagyobb része diluvialis és harmadkorbeli
folytonosan

nyirok, a talaj összetétele azonban igen különböz, a mit legjobban feltüntet

az egyes hegyvidékek borának színe, tüze és zamatja.

A

eredet a nagymint ezt a hegyvidék tárgyalásánál felemlítjük, ennél régibb, fiatal, harmadkori (pontusi) eredet. Az érmelléki hegyek
talaja televényben szegény, földje kissé vastartalmú, vöröses agyag, mely
legnagyobb részben világos-sárga homok-kövön fekszik.
Biharban a nyirok leginkább a vulkáni eredet trachit és az üledékes
váradi

boráról messze földön híres Érmeilék talaja diluvialis

Hegyközség

képzdés

;

talaja azonban,

pala elmállásából keletkezik.

A

mint a hegyekhez közeledünk, mindig több és több kavicsra találunk.
A kavics jelentékeny része jelenkori, fleg az, melyet a folyó ágyában hömpölyget tova, de ezenfelül találunk diluvialis eredet kavicsot is, s ez Nagyváradtól északnyugatra, a bihar-püspöki vasúti állomás mellett fekszik.

A

vékony alluvialis réteg borítja, mely helyenként csak
méter vastag, ezen alul pedig kavics és homok egyenletes keveréke fekszik. A kavics nagysága köles-szemtl ököl nagyságú darabokig változik, legtöbb benne a dió- ós tyúktojás nagyságú.
0'75

kavicsot

— 2.00

Diluvialis kavicsot találunk

Nagyvárad belssége

alatt és a

Nagyvárad

Komandáns-réten. A Körösök, st a Berettyó fels völelfordul a diluvialis kavics. A margitta szilágy-somlyói vasút építésekor Széplak és Széltalló körül kavicsbányát nyitottak. A hegyek között
mellett

fekv

gyében

is

u.

n.

találunk lófej -nagyságú kavicsot

—

harmadkoridsebb kzetekbl keletkezett, és a mint
fiatalabb vagy idsebb rétegek takarják el ezekrl a hegyvidék tárgyalásánál
emlékezünk meg. A bihar-püspöki bányakavicsot használják utak, vasúti
beli,

is,

ez részint diluvialis, részint

a szerint, a mint fiatalabb vagy

;

pályatestek kavicsolására és beton építkezésekhez

sokkal nagyobb az ára, mint a síkságon az els

is,

úgy hogy

minség term

itt

a földnek

talajnak.

Diluvialis

kavics.
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A

geológiai alkotása

Ezeknek

elkerüljük ós

kot

tatjuk,

legmélyebb területérl kiindulva, elértünk a hegyekig.

bihari síkság

a

átalakulásokat

az

geológiai

sokkal bonyolultabb.

középkort ós

az

Ezért,

hogy

az ismétlése-

áttekinthessük, a sorrendet megváltoz-

ókort

átugorva,

a

geológiai skorral

természetes fejldés és egymásra következés sorrendjében soroljuk
megnevezvén elfordulási helyeiket. Külön soroljuk el az
fel a kzeteket,
üledékes ós külön az eruptív kzeteket, a neptuni és vulkáni erk termékeit.

kezdjük és

Legrégibb üle-

dékes

A

A Uibar-begység

legrégibb

üledékes kzetei az

s

kristályos palák, az

!,

geológiai ösi

mazó

a

szár-

kristályos

palák.

agyag csillám-palák, a lemezesen elváló agyag-palák vagyis fillitek.
Ezekben a kzetekben a szerves életnek nyomát sem találjuk.
A Bihar-hegységben bárom hatalmas palasáncz emelkedik ki, az egyik

RÉSZLET A V IDAPATAK MENTÉRL.
Bihar, Aranyos-Torda és Arad vármegyék határán, a Fekete-Körösbe öml

pojánai patak és az erdélyi Kis- és NagyAranyos-forrás vidékén.
Itt Nagy-

Bihar ormát (a Cueurbeta csúcsot) 1849 méter magasságban pala födi.-- A
második palasáncz Bihar és Kolozs vármegyék határán, a Drágán balpartján
vonul a Sebes-Körösig. Ez a hatalmas sáncz helyenként a Drágán jobbpart28 kilométer hosszú ós 2 kilométer széles. Ez
jára is áthúzódik és 27

—

utóbbi palasáncz szakadatlan összefüggésben van

a Rézhegység csillámpala
vonulatával. Ez a harmadik palasáncz a legnagyobb kiterjedés, mintegy 50
kilométer hosszú és 4 10 kilométer széles. Bihar- és Szilágy-megye

—

A

határán végig húzódó Rézhegység legnagyobb részben palából áll, a hegygerincz és a csúcsok magassága azonban jóval kisebb, mint az elbb megnevezett
pala-vonulatokban.

A lemezesen

elváló agyagpala vagyis a fillit, a bihari hegységekben többmódosulatban jön el; ú. m. selyemfény sima, kékes-szürke, hamvas fakó
ós fekete rétegekben. A fillithez némely helyen apró földpát és grafit-pala is
vegyül. A fillitbl sok helyt fehér kvareztömbök válnak ki, melyet a nép
békasónak nevez. Ezeket a fehér kvareztömböket dolgozzák fel a fekete-

féle

Agyagpaiák

,

,-

,

,
.

f

j

',

í

ü

Icvíirczit

homokkövok a
"
ból. (Paleozói

kzetek).

A

\

egb ul á ban.
csillámos paláknak közvetetten takarói a sajátságos vörös-zöld és fakó

szürke szín

agyagpalák és ezekkel
ti
es kvarezit homok-kövek.

párosult felzit-porfirok,

kvarcz-porfirok
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felzit-porfirokról s kvarcz-porfirokról,

2á

mint eruptív kzetekrl, a vulka-

A

Kodru-Mmában, továbbá
nikus kzetek között emlékezünk meg bvebben.
Vaskohón és Rézbányán elforduló agyagpalák és kvarezit homokkövekrl,
mint

kzetekrl

üledékes

itt

megemlítjük, hogy ezeket Peters

a geológiai

ó-kor (paléozoi korszak) earbon szisztémájába sorozta, újabban azonban vala-

mivel feljebb a diasz vagy permi szisztémába sorozzák.
A diasz korszakbeli kzetek rendkívül nagy felületet

borítanak a béli

hegyekben vagyis Kodru-Momában, valamint Rézbánya vidékén, hol a hegység
nagyobb része vörös palából és homokkbl áll. A Kodru-Móma hegycsúcsait,
gerinczeit,

fedik és

itt

st

a Fekete-Körösre

400

néz

keleti oldalait is diaszkorbeli

kzetek

— 1100 méterig úgyszólván az egész térszint uralják. A Fekete-

Körös jobbpartján Rézbányától Petrószon keresztül csaknem Meziádig húzódnak az alsó diaszkorú kzetek. A petrószi Körös és a Meleg-Szamos forrásvidékét beborító fiatalabb triasz-korá meszek és hasonló korú kzetek alól,
csaknem körösköri kibukkannak a diasz fels emeletébe sorozott agyagpalák,
kvarez homok-kövek és az ezekkel párosult kzetek.
A Fekete-Körös forrásvidékén általában a kvarezit homokk alkotja a
vízrekeszt réteget. A mész repedésein beszivárog a víz, de a homokkövön
nem bír áthatolni és csakhamar tekintélyes magasságban, mint szikla forrás
újra napfényre kerül. Sehmidl azt írja, hogy ha a Fekete-Körös ered patakának barlangjába be lehetne hatolni, benne épp úgy meg lehetne találni a
vízrekeszt homokkövet, mint
azt a krajnai Kreutzberg barlangban feltalálta.

A

Kodru-Mómában

a hegység gerincze és a hegység legmagasabb csú-

homokkbl vannak

felépítve. Itt helyenként a homokk-réteg magasKirályhágón Bucsa és Rév környékén a csillámpalákon
vöröses homokk fekszik. Vaskoh körül a csillámos szürke, palásán hasadó
homokkövek helyenként kvarcz-tömb zárványokat tartalmaznak. A csillámos
palás szerkezet, finomabb szem homokk külsleg igen közel áll a csillámpalához és vele többször össze is tévesztik. A vastagpados konglomerátos, vercsai,

sága 300 méter.

A

rueano-szem, igen szilárd kvarezit homokkövek jól fel vannak tárva Sust
továbbá Yenter és Rogoz között. Úgy ezek, mint a Belényes-Szent-

és Briheny,

Miklós, különösen pedig a Sólyomnál feltárt kvarezit

anyagul kínálkoznak. Vízben

jól

homokkövek

tartanak és fagyállók. Sólyomi

jó

kbl

épít
épí-

tették a belényesi vasút összes hídfit és átereszeit és a két nagyváradi sebes-

körösi vashíd ellenfalának

A

bels tömegét.

kzeteknél fiatalabbak a geológiai középkor triász és jura
periódusaiból
származó
mészkövek és dolomitok, melyek
a Bihar-hegység
OJ
J
1
°
nyugati lejtinek tekintélyes részeit foglalják el, és melyek nemcsak geolofelsorolt

'

hegységnek. Primics következtetése
szerint valaha a Sebes-Körös és Fekete-Körös közét, st valószínleg az egész
Bihar-hegységet mészlepel borította és a meglév mész tulaj donkópen csak
giailag, de tájképileg is legszebb részei a

összefügg mésztakarónak.
csoportjait a Fekete-Körös forrásvidékén találjuk. A petrószi völgyben a fenyvesek sötétjébl kiemelked fehér
mész-sziklák, különösen a Lóf bérez, a rézbányai, még inkább a Batrinaesúes kornyékén kiemelked váromladékszer, bizarr alkotású mészszirtek,
messzirl magukra vonják a szemlél figyelmét. A rézbányai csodás szépség

szétroncsolt alkatrésze a hajdan

A

mészképzdvények leghatásosabb

sziklakapu, az

vagy

ú.

szemcsés

közül a meziádit

n.

Portálé, kristályos

kalczitbó]
itt

alakultak

külön fölemlítjük.

mészbl

épült

fel,

úgyszintén

mészbl

a legnagyobb'szer barlangok, melyek

Geológiai

Szépkor
(Mezozoi aera)

kzetei. Triaszés

i

ura - mész

-

UelretZerÁ

BIHARVARMEGYE

GEOLÓGIAI TÉRKÉPE.
FLotx?lo(jrühf.

Lépték.
1

600,000

edékes kzetek

l/l

39

Tömeges kzetek
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I

Trachi/b
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LoccózJ
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E barlang nagyszer kapubejárásának messze földön hiába keresnénk
A szirtes mészkövek elfordulnak a Sebes-Körös mellékén és forrásvidékén is és itt szintén rendkívül szeszélyes alkotású alakzatukkal tnnek

párjai.

A

fel.

ponori

újabban Colosseumnak nevezett, várszer hatalmas

Csetátye,

alkotás, egyetlen

Restyirata,

a maga nemében.
Kaluger, Vaskoh és Briheny

között a mész a hegységnek

A mész kövületekben
maradványokban rendkívül szegény. Peters a vaskoh-kimpi mészcomplexust a jura-korszakba, sorozta, Lóczy, utána Böckh és Peth bebizonyították, hogy a mésztömeg jelentékeny része ennél régibb és határozot100 négyszög kilométernyi területét borítja.

mintegy

és szerves

tan

triasz-korú.

A

Kodru-Momában, a mész

mészbl

alsó rétegei vastag, pados, sötét, dolomitból,

magnéziából állanak, ezekre szürkés, majdezukorszer dolomitok következnek. - - A vízbarázdák, víznyel katlanok, barlangok, ravasz-lyukak többszörösen szétszaggatják a mészrétegeket.
Vaskoh, Kimp, Kollest, Szohodol és Kaluger határában a sötétebb szürke
dolomitokra vöröstarka, igen szép márvány-mészkövek feküsznek. A márvány
színgazdagsága rendkívül hatásos. A régebbi feltárásokból következtetve, öszszefügg nagy márványtömbök kiaknázására nem sok remény volt, az újabb
feltárások több sikerrel kecsegtetnek és valószínvé teszik, hogy a talaj

szénsavas

vaskohi

ós szónsavas

szaggatottsága mellett

sikerül

is

nagyobb

Az els próba mégis történt; az
a vaskohi márvány is. Fentebb

és ép márványtömböket kiaknázni.
országház
elcsarnokában ott pompázik
új
említettük, hogy a rézbányai Portálé, a

meziadi barlang, szemcsés kalczitból alakult.

Ha

a kristályos szénsavas meszet kivétel nélkül

márványnak nevezzük,

hegyekben elforduló szemcsés-mész is márvány és pedig
úgy
színre nézve gyönyör ragyogó fehér márvány. Sajnos azonban, hogy ez a
gyönyör kzet legnagyobb részben nagy szem kristályokból áll és a levegn hamar porlik. Elvétve azonban Rézbányán és Sonkolyoson apró szemcséj,
tömör, hófehér kristályos mészre is akadtak, mely a legjobb márványnyal
a petrószi

vetekszik és az
jura és kréta
mesz.

A

id

viszontagságaival

daczol.

is

Királyerd hegycsoport nyugati részének fzömét már nem

hanem az
zdményei

ennél fiatalabb jura és

még

ennél

is

triaszkoru,

fiatalabb kréta korszak kép-

legnagyobb részben mészkövek, mész homok-kövek és
kvarczitos
anyagú kvarcz-conglomeratok.
Az e rétegekben elforduló, ú. n. requieniai mészkövek nyugat felé messze
eltartanak és jelentékeny területen kibukkannak. így a Sebes-Körös balpartján Rikosdtól Kaljáig vonuló meredek lejt ilyen mészkövekbl áll, úgyszintén Nagyváradtól délkeletre a Püspökfürd közelében Hajó és Betfia
alkotják

;

kt

között
a püspök

A

i

Félixfürdfti
artézi

kutak

kiemelked Sólyomhegy is.
Püspökfürdben a mészkövet az

artézi

kút fúrója

11 méternél

érte

a Félixfürdben a 42 8 méternél; de alig haladt az utóbbi helyen a fúró
-

el,

mészkben

midn

egy sziklarepedésre talált, melybl 1885.
deczember 4-én nagy ervel tört el a meleg víz.
A Püspökfürdben ugyancsak Zsigmondy 1886-ban és 1887-ben 101 "8
méterig fúrt le, 11 métertl kezdve folytonosan mészkben dolgozott, a mészk
mind tömörebb és szíriére mind fehérebb lett, de vízre nem talált és ezért a
inunkat abba hagyta.
A Püspökfürdt máig is a természetes melegforrások táplálják, melyek

;i

5 méternyit,

már valószínleg a harmadkor végén megvoltak
cziókka] egykorúak. Úgy látszik, hogy a Püspök-

és talán
és

a trachyt-erup-

Félixfürd közös

víz-

Bihar vármegye geológiai viszonyai.

medenezébl kapja

vízét,

és

hogy

a

len közbejátszása következtében az

27

félixfürdi fúrásnál a szerencsés véletartézi

kút fúrója a meleg víz

f

kitö-

körülmény is, hogy a félixnémileg
csökkent. - - Hogy a
fürdi kút fúrása után a Püspökfürd vize
víz a FélixíÚrdöben nagyobb ervel szökik fel, az természetes, mert a félixfürdi kút szája alacsonyabban, állítólag 600 méterrel mélyebben fekszik,
mint a püspökfürdi források színtje.
rési

csatornáját

A

találta

félixfürdi víz

mennyiség

1885.

el,

a mit

hfoka

igazol az a

a fúrás után 49° Oelsiusig

emelkedett; a víz-

deczember 10-én 24 óránként 17000 köbmétert

tett.

A

A BIHAR-KAPU (PORTÁLÉ.)

mélység artézi kút több vizet ad, mint a legnagyobb vízmennyiséget adó párisi Passy és margitszigeti artézi kutak.
Ha vize nem volna oly meleg, elegend lenne Nagyvárad összes lakofélixfürdi csekély

sainak ivó- és házi szükségleteire.

A

Püspökfürd hévvízi növénye, a Nymphea thermalis a harmadkorban
Európában mindenütt otthonos volt. Staub szerint ez nem
újabban bevándorolt növény, mert. a Püspökfürd meleg vize oly egyenletes
hmérséket biztosított, hogy ebben a Nymphea thermalis a jégkorszak zor(az oligoczénben)

dabb éghajlata

Az

élesdi,

alatt is fentarthatta

magát.

valamint a dobrest-szitányi

mészk

kiégetve igen jó kövér

betfiai mész kiégetve igen tiszta és szép fehér meszet ád, azért
kelendsége; a belényes-ujlaki mész már soványabb, mint a két elbbi
és a hydranlikns mészhez közeledik. Ezeken kívül Biharban igen sok helyen
égetnek meszet, annyival is inkább, inert a hegyek között, bven van

meszet ád, a

nagy

a

mészk

és fa.

Mész-
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T

A jura-korszakhoz

Ml
u-ok.

tartoznak a révi és sonkolyosi becses tzálló agya-

agyagokkal versenyeznek. A tzálló
agyag kiégetve többé-kevésbbé fehér és a vékonyra, sajtolt s kiégetett lemezek tzben nem repedeznek meg, ugyanezért a révi és sonkolyosi agyagból
készült kályhákat bell nem kell béllelni (kitapasztani.) - - Ebbl az anyagból készített jó szerkezet cserépkályháknak megvan az a jó tulajdonságuk,
hogy hamar lölinol egésznek és jól melegítenek. Kiváló jó tzálló agyag van
Rézbányán, ez kiégetve fehér. Kályha- és fazekas-iparhoz alkalmas agyagot
a megyében több helyen találunk, különösen a. fentebb megnevezett helyek
szomszédságában, továbbá Alsó- és Fels-Kimpányon, Szegyestelen és
Szászfalván.
Eskülln tzálló téglát is készítenek.
Jobb minség porc/dián vagy kedény gyártására alkalmas agyagok általában földpátos
kzetek, gránit, trachit elmállásából keletkeznek. Porezellánföldet találtak
Robogányban.
Az alsó krétabeli reepneniai mész szomszédságában, fleg a Rézhegység délkeleti oldalán, fiatalabb kzeteket találunk, így kárpáti homokkövet
és oly kzeteket, melyeket a bennök foglalt kövületek, fként korallok alapján, a fels kréta gosaui emeletébe soroznak. Lóczy Lajos abból a jelenségbl, hogy a fels kréta gosaui rétegeinél idsebb kárpáti homokk szerfölött
gyrött és zavart, míg ellenben a gosaui rétegek fekvése szabályos és csakgok, melyek a Legjobb angol és belga

—

A

fels kréta

cziszternához
tartozó közetek

nem

vízszintes, azt következteti,

hogy a legutóbbi nagyobbszer rétegzava-

tömegelmozdulás az ifjabb gosaui rétegek lerakodása eltt ment végbe.
A fels krétakori mészkövek és homokkövek a Rézhegység déli olda1200 méter szélességlán Nagy-Báródtól Éleseiig húzódnak mintegy 1000
ben. Primics a Jád és Drágán vízválasztóján és a Vlegyásza déli lábánál matatott ki gosaui rétegeket, az utóbbi helyen azonban a harmadkori trachit-kitörések a gosaui rétegek fekvését is megzavarták. Fels kréta-korú kzet fordul el a Királyerdben is a régebbi kréta- és jura-kzeteknek csaknem
közepén. Kövületekben gazdag fels kréta-korú közeteket találunk Rossia
község határában.
A fels kréta (Gosau emelet) rétegek között Nagy-Báródnál palaágyon
jó minség kszén fekszik. A kszenet a hatvanas és hetvenes években
feltárták, de a, szénrétegek kiaknázását abbahagyták. A harmadkor végén
a mélységbl feltóduló trachit ugyanis a szénrétegeket összegyrte, több
helyen foszlányokra tépte. Múlt 1900. évben fúrásokkal igyekeztek a szénrétegek fekvését meghatározni.-- Az év végén két helyen kszénre akadtak,
és pedig az egyik helyen 63 méter, a másik helyen 105 méter mélységben.
A két fúrólyuk távolsága egymástól mintegy 200 méter volt. A széntelt !)
vastagsága 03 méter mélységben 1"5 méter, 105 méter mélységben pedig
300 méter volt.
rás és

—

Nagy-báródi
széntelep.

-

1

A

szén

széntartalma
lehetne,
és az

kagylós törés, jó minség, állítólag kokszolható is. Tiszta
76 /
Csak sajnálni
az elégésnél ÜÖ00 caloriát fejt ki.
;

ha a nagyobb

területre kiterjesztett kutatások

olcsó kiaknázás lehetségét

kszén-telep Nagyvárad

Geológiai jelenkor.

Harmad-

kori üledékes

kzetek.

nem

igazolnák.

a.

Egy

széntelep gazdagságát

gazdag, jó

minség

közelében valóságos kincsesbánya lenne.
Bihar-megyében az idsebb harmadkorbi, vagyis az eoczén és oligoczén
korszakból üledékes kzetet alig találunk. A mily gazdag Erdély és Máramaros harmadkori üledékes kzetekben és fként sóban, oly szegény ezekben Bihar-megye. Biharban a harmadkort a vulkáni trachit-kzetek képviselik és csak ha a harmadkor közepét elhagyjuk, találunk üledékes közetekre.
Az oligoczént követ mioczén korszak homok, homokk, agyag, márga
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mészk conglomerátjait találjuk a Fekete-Körös, Hollód és Rossia patakainak forrásvidékén, illetleg' az ehhez csatlakozó domboldalokon. A SebesKörös jobbpartján Báród és Örvend között, továbbá a Fekete-Körös mellett

és

Belényes-Ujlakon, nemkülönben a Király-erdnek Nagyvárad felé tekint
domboldalain a mioczén korszakban rakódtak le a kzetek.
E kzetek közül ipari szempontból legérdekesebb a cerithium-mészk,
vagy a nép nyelvén a csiga-mészk.

E mészk már

sokkal lazább és likaesosabb,

c^*™""

mint a geológiai közép-

ered mészkövek. A cerithium-mészk általában nemcsak könnyen
hanem a bányából kikerül nyers állapotában frészelhet is. Jó
tulajdonsága, hogy a leveg behatása alatt megkeményedik és az id viszonkorból

faragható,

tagságainak ellenáll

s ezért

szívesen használják.

A

nem

a cerithinm-mészkövet építkezési

czélokra

igen

még

eddig

belényes-ujlaki cerithium-mészk azonban

tudott piaczot hódítani és

a lágyabb, könnyebb és

még Bihar-megyébl sem

likaesosabb

bodrog-keresztúri

tudta kiszorítani

követ,

mely utóbbi

különben nem is cerith-mészk, hanem riolit-tufa, borsó- és mogyorónyi lágy
tajtk-zárványokkal. A biharmegyei rioirt, illetleg trachit és andezit tufáról
az eruptív kzeteknél emlékezünk meg, itt csak felemlítjük, hogy a
b. -újfalvi államúti híd ellenfalait és újabban az államépítészeti hivataltól
épített átereszek jelentékeny részét bodrog-keresztúri

cerithium-mészkbl faragták

A

kbl

építették. Sóskúti

ki a nagyváradi színház elé felállított két szob-

lépcsházakban találjuk.
harmadkor legfiatalabb korszakát plioczénnek nevezik.
E korszakból fleg az alsó plioczén, vagyis a pontusi emelet kzetei vannak
gazdagon képviselve. A mioczén korszak tengere még határozottan sós viz
volt, a középs plioczén levantei tengere határozottan édesviz, a kett között
rot.

bihari cerithinm-mészkövet csak egyes

A

geológiai

a pontusi félig sós

viz

Pontusi rétegek.

tenger alkotta az átmenetet.

Pontusi kzetek töltik ki a Kodru-Móma és a Gyalu-Máre között fekv
hegynyerget. Ebbl Peth Gyula azt következtette, hogy a plioczént meg-

elz

mioczén korszak fekete-körösi tengeröble

itt

összeért

a fehér-körösi

tengeröböllel.

Pontusi
gyét és

itt-ott

kavics és

rétegek töltik ki a Fekete-Körös fels (belényes-vaskohi)

a hegyek lábát

homok

is

völ-

A pontusi lerakódásokban agyag,
egymással. A kavics a hegyek lábánál

eltakarják.

rétegesen váltakozik

rendkívül nagy, Fels- Verzár és Rézbánya között a kavics a lófej és borjúfej nagyságát is meghaladja. Belényes és Budurásza között a 9
11 kilométer

—

átmérj dombos

alakzat,

óriási

törmelékkúp,

anyagokból

pontusi

áll.

A

Kodru-Móma és a Király-hegység nyugati lejtin, Béltl
Kardóig húzódva, igen széles övet foglalnak el.
A pontusi rétegeket Ökrös, Olcsa, Kalácsa és Karaszó között sajátságos
víztelenség jellemzi. Még kút is igen kevés van, a meglévkben pedig ritkán
van elegend víz, úgy hogy a lakosok cziszternákba fogják fel a vizet.
A Nagyváradtól északkeletre fekv Hegyközségnek talaja pontusi eredet.
A hegy oldalában srn látni a világos szín pontusi agyagot és agyagos
homokot, az agyag mellett meszes márgákat és helyenként szilárd homokkövet találunk. Itt-ott tiszta, úgynevezett bányahomok fordul el, melyet
pontusi rétegek a

Ökrösön

át

építkezéshez szintén felhasználnak, bár vakolathoz

nem

elég éles.

A

bihar-

püspöki hágóhoz közeledve láthatjuk, hogy a pontusi rétegekre vörös-barna
diluvialis agyag van települve. Ezt az agyagot egyébként a Hegyközségben
a pontusi rétegek fölött igen sok helyen feltalálhatjuk.

A

Fekete-Körös völgyében a pontusi rétegek

alatt

elszórtan

lignitre

ii

g nuteiepek.
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megkövesedett

és

talállak.

fatörzsekre

Ezek

itt

csak

gek; sokkal több figyelmet érdemelnek a Lunkaszprie

érdekes

rendkívülisé-

Kardó határában

és

Leggazdagabbak azonban lignitben (fiatal képzdés
barnaszénben)
Kézhegység nyugati homlokán elterül pontusi
rétegek, úgy hogy a Czigányfalva, Tataros, Derna és Bodonos között

elforduló

lignit-telepek.

és aszfaltban a

fekv alacsony begvséget Aszfalt-hegyeknek nevezték el.
Tataros, Fels-Derna és Bodonos mellett a congeria-tartalmú ponhomokrétegek

tnsi

helyenként

18

méter

vastagságban

telítve

vannak

aszfalttal.

Fels-Dernán több méter vastagságú tiszta aszfalt is fordult el, azonban
homokban felivódva találják. Elfordulásának e módja

az aszfaltot rendesen a

KANKÁN-VÍZESÉS BIHAU-7ÜREDNÉL.

szerencsésnek mondható, a menynyiben az aszfalt a homokból kön-

nyen kiválasztható, míg ellenben
a

bituminált

és így

A

bituminált

ban múlja,
és

mészkben

az aszfaltért

nyomás

foglalt

el

kell

nem gazdaságos
mindenütt található mészkövet is.

aszfalt kiválasztása

a

a val de traversi természetes aszfalt, annyi-

h

hogy ebben a mészrészecskék vulkáni
egyesültek a földi szurokkal és minden egyes mészrészecs-

a dernai aszfaltot,

alatt

comprimé (ersebb
ez

— 8%

szállítani

mészk, különösen

felül

két szurokréteg vesz körül.
aszfaltból

6

id

A

val de traversi bituminált

és kocsi-útnak

szerint

mészkbl

megfelel burkolat) készíthet

aszfalt-comprimé

még nem

;

aszfalt-

a dernai

készíthet, de a tech-

nika elrehaladása után valószínleg a dernai aszfalt a természetes aszfalttal

minden tekintetben versenyezni

A

fog.

úton mészkporral keverve
magyar aszfalt-masztixot. Ebbl készül az öntött aszfalt (aszfaltcoulé), melybl a járdákat állítják el, továbbá a tapszirt aszfalt (ló— 20 cm.
vastag zúzott mészkrétegen 2 cm. aszfaltréteg), végül az aszfalt-makadám.
adja

tatarosi és a dernai aszfalt mesterséges

a

—

betonalapon apró trachit-kövecskékkel kevert 3 5 cm,
vastag aszfalt), mely kocsiútnak is megfelel.
Tataros aszfalt-homokja Tataros községtl északkeletre a Czigánypatak
völgyének elején kezddik és északkeleti irányban húzódik. Megszakad ott,

(15

cm.

vastag
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bukkan és újra elj, hol a palát pontiisi réteígy Fels-Dema és Bodonos határában. Fels-Dernán és Taláro-

hol a csillámpala a felszínre

gek

fedik,

homok

a felszínhez közel, 3

— 18

méter vastagságban
fölött feküsznek és
egymástól 2 4 méter agyagrétegekkel vannak elválasztva. Alól rendesen
csillámpala van, e fölött kékes-szürke tzálló agyag, melyen lignit-telepek
feküsznek, ezeket újra szürke agyag borítja és rendesen e fölött van az
aszfalt, melyet hol vékonyabb, hol vastagabb diluvialis agyag föd be.
Az aszfaltrétegekben vezérkagyló a congeria, melyet a Balaton vidékén
ezenkívül azonban Dernán, nagyobb
a nép kecskekörömnek nevezett el
folton osztriga kagylót, Tataroson tengeri emls-állatra emlékeztet csonttöredéket találtak. Altalánosságban azt tartják, hogy az aszfalt, illetleg bitumen nem egyéb, mint állati maradványok szétbomlást terméke a dernai
és tatarosi aszfaltot illetleg dr. Tóth Mihálynak más a véleménye;
ugyanis
errl azt tartja, hogy az aszfalt itt a barnaszén destillácziója útján állott el
és ehhez az állatvilág alárendelt mennyiségben járulhatott. A dernai és tatarosi aszfaltjóságának híre már régóta messze földön elterjedt, a Középes, Baromlak és fleg Bodonos határában lev barnaszén telepek kiaknázása azonban csak
újabban foglalkoztatja az érdekldket. Bodonos határában hozzá is fogtak
son az aszfalt-tartalmú

fordul el, több helyen az egyes aszfaltrétegek

egymás

—

;

;

a lignit-telepek kiaknázásához,
tervbe vette,

hogy az

czélból

e

ott termelt szenet

részvénytársaság

helyben használja

is
fel,

alakult

és

ez

illetleg elek-

tromos ert termel és ezt Debreczenbe és esetleg Nagyváradra bevezeti és e
helyeken értékesíti.
A jelenben
vulkánokat leginkább tengerek közelében találjuk
es így ha kétségtelen bizonyságaink nem volnának, aligha hinnk el, hogy

—

mköd

hazánkban
a szoros

és

Bihar-megyében

is

voltak vulkánok.

volt

a

harmadkor

hogy

eruptív köze-

ez régen,

mikor még a harmadvulkánok mködése legertelközepén, az oligoczén és mioczén periódusban,

értelemben vett történeti

idk

eltt

kornak tengere a bihari hegyek lábát mosta.
jesebb

Igaz,

erk
mködése,

Vulkáni

a traehitkzetek kitörésének idején, de ezt

volt, a

A

megelzleg

is

mködtek

a vul-

káni erk.

A

eruptív kzetek,

m. a gránit, gnajsz, diorit, Biharban
helyenként a felszínre bukkannak.
a harmadkor közepén érte el tetpontját Bihar hatalmas trachit hegységei e korszakban törtek el. E korból
származó vulkanikus kzetek legidsebbje a kvarcz-porfir, ezt követik a savasabb káliföldpátot tartalmazó trachitok vagy riolitok, ez után jönnek a kovasavban szegényebb nátrium vagy nátrium-kalezium földpátot tartalmazó
trachitok, vagy andezitek és végül a sort bezárják a bázisos anortit földpátot tartalmazó trachitok.
Hazánk, de különösen a bihar-vlegy ászai
hegység klasszikus hazája a traehitoknak.
A trachit-hegység északon Kis-Sebesnél Erdélyben kezddik, hol a
trachit vonulata a Sebes-Körösön is átlép, innen a trachit a Drágán- ós
Sebes-patak közén északról déli irányban húzódik. A vlegyászai hegység
gerincze és legmagasabb ormai (Vlegyásza, Vurvurásza, Muncsel, Botyásza)
tiachitból vannak felépítve
hajdan valószínleg mind megannyi trachitkráterek voltak. A Jád forrásának környékén a trachit-hegység két ágra
szakad, az egyik a Jád és a Drágán közét borítja el, a másik FontinaGralbina és a Boicza hegyeken át a Jád balpartjára vonul.
A trachit-kzet hatalmas kitörése szakította szét a Bihar-hegység
nyugati lejtit borító középkori triász és jura mész-rétegeit. A petrószi mészlegrégibb

ú.

nem alkotnak, de
A vulkánok mködése Biharban

jelentékeny hegyeket

;

;

Trachit
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hegyeket, a Galbina és Batrina festi szép mész-szikláit a Király-erd mész-

hatalmas traehitbástya választja el.
Rendkívül érdekes Bihar-Füred fekvése, mely a vulkanikus erk tombolása közepett, mint egy csendes sziget, épségben fennállott. Az erupezió itt
a mész-szirtet karéjban kihasítván, jó magasra felemelte, de szét nem rontriasz-mész- és triász-homokkövével katlanban fekcsolta. Bihar-Füred az
szik, köröskörül traehitbástyák védik. Primics a Vlegyásza trachitos kzeszirtjeitl ez a

tének vonulatában egy dáczit és andezit csoportot különböztet meg.
dezit vonulat viszonylag csekély kiterjedés, a dáczit

A

Kis-iSebesnél

tört

trachit

kis-sebesi

nagy

gránit

név

Az

an-

területet borít

el.

szerepel

a

alatt

forgalomban, tulajdonképen azonban nem gránit, hanem kvarcz-porfir, helyesebben kvaroz-andezit, vagy dáczit. Szabó József csaknem egész emberöltn át

tanulmányozta e trachitokat, neki köszönhetjük, hogy az eruptív kzetek és
fleg a trachitok között a határ szigorúan meg van vonva.
A trachit ép úgy, mint a gránit, földpát-, csillám- és olykor kvarczból
áll
de ezeken kivül színes ásványokat, u. m. amfibolt, augitot és hipersztént
foglal magában, rendesen nem együtt mind a három ásványt, hanem bizonyos csoportosításban.
Ez a
alkotja a bihar-vlegyászai hegység legnagyobb tömegét. Ezt
a követ használják az államvasutak építésénél, úgy koczkaköveknek, mint
;

k

zúzott állapotban kavicsnak.

A koczkakövet egyébiránt

várad, mint az alföldi és erdélyi

városok

is

úgy Budapest, Nagy-

használják. Budapesten 1890. és

1891-ben a kbányai utat szakaszonként kis-sebesi dáczittal és mauthauseni
gránittal burkolták.

A

A

államvasúti

dáczitot

építkezéseknél

is

és

közúti

hidak,

átereszek

használják több mint két évtized

építésénél és

más

óta.

még megfelel közlekedés nincs
és így a szomszéd Kolozs-megyében fekv kis-sebesi bánya látja cl az
egész országot dáczittal.
Az itt lev hatalmas feltárásokból láthatjuk,
hogy a dáczitból nemcsak kisebb koczkaknek való darabokat, hanem
tömör ós úgyszólván teljesen összefügg nagy tömböket is fejthetnek. Az ott
bihari hatalmas

trachithegyekben

-

elért

sikerek

azzal

biztatnak,

a bihari hegyek trachitja
Trachit-tufa.

közetek, ezek

üv^esmTdoBüiatai.

fejlesztésével

lesz.

-

hegységeket úgyszólván a gerinczek magasságáig elborította.
Biharban
liól körül és Bihar-Füredtl északra vannak nagyobb
trachit-tufa foltok.
A tufában lev vulkáni kzeteket illetleg, magát a vulkáni hamut rapillinek
nevezik, a nagyobb kzetdarabokat azonban vulkáni bombáknak is hívják;
ily kzetek sem fordulnak el nagy számmal.
A legrégibb eruptív kzeteknek, mint a gránit, gnájsz és diorit, diabáz,
általában nincsen tufája. Ezek nem alkottak krátereket, hanem úgyszólván
>'ög'1 önösen
nyomultak a kzetek hasadékai közé, sok helyen a felszínre sem
törtek, hanem csak felemelték a felettük lev kzeteket.
-

iiakváitoztató

hogy a közlekedési eszközök

értékesíthet

A bihari hegyek trachitja fagyálló, igen szívós és szilárd. Ha a fémcsengés kemény kzetet látjuk, alig hihetjük el, hogy hajdan ez hevenyfolyó láva volt és lassú kihléssel ebbl merevedett meg.
A vulkánok és fleg az újabbkori vulkánok nemcsak lávát ontottak
magukból, hanem füstöt, vízgzt és nagy mennyiség finom port röpítettek a
magasba s gyakran egyes megolvadt kzetdarabot is kilöktek. A kzetdarabok
rendesen a hegy lábához estek vissza, a port azonban gyakran messzebbre
is elhordta a szél. A lehullott porból alakult a trachittal
egyids törmelékes
kzet, a tufa.
Feltn jelenség mindenesetre az, hogy Biharban kevés
helyen találunk trachit-tufára, míg a Fehér-Körös völgyén a trachit-tufa a
-

Vulkanikus

is

Bihar vármegye geológiai viszonyai.

Ügy

hogy a

látszik,

trachit

kitörései

Bihar északi

33

részén

ilyformán

mentek végbe; ugyanis a Királyhágón, továbbá a Rézhegység nyugati homlokán (Sástelek környékén) több helyen a pala-takaró alall trachitra bukkanunk.

A vulkanikus
tekre; így a

t

iizos

voltak a, kzehomok-kövek
valósággal megérintkez kvarezit

kitörések sajátságos átváltoztató hatássa]
lávával

ömlöttek és üveges törések, a palák leveles gnájszos alakot öltöttek,
szintén a

mészkövek
tak,

Imi

a

elváltoz-

is

közelekkel

úgy-

és jura

triász

kitörésbeli

érintkeztek,

vagy azok közelébe jutottak.

Az orthoklasz-trachü
iivegnem módosulatát,
az

obszidiánt

találjuk

a

nem

igen

hegy-

bihari

ségekben és így valószín, hogy a hegy lábánál

találl

kova-eszkö-

zökel és obszidiánokat a

kkorszak embere távolabbról

hozta

valószínleg

magával,
Tokaja

vidéki

trachit-területrl.

A

nátron földpátok

üveges változatai,

u.

m.

szurokk, habk és
tajtk mái- a dáczitban
több helyen elfordul.
Vasat tartalmazó kzetek nagy területet borítanak Vaskoh környéBARLANGUREG BIHARFURED MELLETT.
kén és a petrószi völgyben.
Ezenkívül elfordul a vask Rézbánya, Fels-Poeny, Kimp, Lunkászprie, Dámos, BiharFüred és Kaluger határában. Bihar- Füreden kitn minség magnesitet
találnak. A vastelepek Vaskoh környékén általában mészen és dolomiton
feküsznek, csak elvétve homokkövön. - - A vas általában Biharban babércz
(limonit vas) alakban lordul el; a babérczes anyag között azonban srn
lehet találni mangán-gumókat, melyeket feldolgozás eltt a többi anyag közül
kiválogatnak. Az érczeket nem összefügg tömegekben, hanem egyes mélyedésekben összehalmozva találjuk. - - A vastelepeket terra-rossa-szer vörös
agyag borítja. Helyenként a vörös agyagba 5 6, st 20 40 méter mély
aknái ásnak és annyi erezet szednek ki, a mennyit csak veszedelem nélkül
tudnak. A vasanyag elfordulása szabálytalan, azért a bányászassál már
több ízben fel is hagytak és az állam sem volt hajlandó átvenni a bányatelepeket. A Fekete-Körös völgyén a bánya-ipar fellendülése igen kívánatos
a

Vastelepek.

-

—

lenne,

már csak

azért

is,

mert

—

elreláthatólag a gazdasági viszonyok jóté-

kony átalakulását vonná maga után.

Vaskoh

és

Petrósz

Magyarország Vármegyéi és Városai

vidékénél
:

sokkal

Bihar vármegye.

gazdagabbak

éiczekben a rézíj

Rézbányai
ércztclepek.
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hegyek, melyek fként

bányai
tot,

rezet,

ólmot, vasal, ritkábban ezinket, bismu-

de ezenkívül ezüstöl és kevés aranyai
Állítólag

már

a

rómaiknak

régi

máról és itt bányákal nyitottak.

A

is

rejtenek méhökben.

tudomásuk

voll

a

hegyek

ércztartal-

középkorban, L501-beri megindult itt a bánya-

mvelés, de igen sokszor félbe szakadt. fogót! hozzá a bányamveléshez.
Az egyes bírnák a várostól mintegy

A

-

1

kormány Rézbányán 1870-ben

—2

('irányira

feküsznek.

A

közül az Antal, Lobkoviez és Erzsébet (Lisabeth) tárnában folyik a

míg

tárnák

munka,

László tárnában a víz felfakadása miatt a munkát abba kellett hagyni.

a

A

tárnákat nyolcz csoportba sorozzák.
I. csoport neve Blidor, Erzsébet, Lobkovitz, Auguszt ós János tárnákkal.
II. csoport neve Sturzó Motz, Angol, Keratin tárnákkal.
III. csoport neve Corna, a Rosalia tárnával.
IV. csoport neve Frabtinell, a Bolt tárnával.
V. csoport neve Rossia, László, Nepomuk tárnával.
VI. csoport neve Fleskutza, Ferencz ós Gusztáv tárnákkal.
VTT. csoport neve Sípold, a Ferdinánd tárnával a Valea Sacaban.
VIII. csoport a Reichenstein, Antal, Guttenberg, Marianne tárnákat foglalja össze.

A

rezet leginkább rézkovandból (bornitból és kalkopiritbl) nyerik,

mely

mint primer-kzet telérekben fordul el, de kristályait gyakran találják
egyes kzetekre hintve is. A kalkopirit (vagyis rézvas-sulfid) réztartalma
itt

%

így nem a leggazdagabb rézércz
leghálásabb, a mennyiben elég gazdag telérekben fordul el.

34 6 %, vastartalma 305
-

;

ugyan, de

a

A kalkopirittel lelik a rézfényt (kalkoszin vagy kalkoczit rézkénegei);
ennek réztartalma már 79"7 %, de nem oly gyakori, mint a rézkovand.

A

elfordul

rezet tartalmazó érezek közül

itt

a tarka

rézérez,

a vörös

A

rézzel
továbbá a malachit és azurit (szénsavas réz és rézhydrát).
gyakran ezüstöt is találtak, st a stromeyerit nev ásványban (rézeziisi
suliidban) a réz és ezüst kénes vegyületei egy kristályban jegeczednek ki.
Egyes tárnákban, mint az Antal-tárnában, az ólomérczek dominálnak
itt gazdag telérekben fordul el az ólomfény vagy ólomkéneg (galenit), mely-

rézércz,

;

nek társaságában gyakran ezüstöt

Az ólomérczek

közül elfordul

is

találnak.

itt

az ólomlaznr (ólom-réz-sulfát), melyet

spanyolországbeli lelhelyérl linaritnak

is

hívnak.

Kizárólagosan Rézbánya speczialitása a rézbányit (bizmut-ólom-snlfid),
mélyítek kristályait a Lobkovitz-aknában kvarezban, rendszerint kalkopirittel

összenve,

találják.

Rézbánya valóságos kincsesháza a legritkább ásványoknak, csak az a
kár, hogy az igazi ritka ásványok itt sem srn és nem nagy tömegben
fordulnak el. Rézbányán legalább is 100-fajla ásvány fordul el; nevezetesebbek:
Pirit,
Insit,
nit,

az

Argentit,

Galenit,

Sphallerith, Borait, Chalkosit,

Stromayerit,

Rézbányit, Tetroedrit, Caprit, Haematit, Magnetit, PyroBismut, Bizmutin, Molybdenit, Uranit, Kvarcz, Hyperszten, WollastoAngit, Amfibol, Tremolit, Pargossit, Gronulor, Vesuvian, Muskovit
Caleopirit,

j

Ohrisocolla, Biharit, Hemimorfit, Desmin, Chlorit, Szájbelyit, Vnlfenil, Anglesit,

Brochantit, Linarit, Narit, Smitsonit,

Ezek közül külön

is

A bizmutin (bismut

Cérusit, Azurit,

Malachit,

Boratil

stb.

felemlítjük a bizmutint, az uranitot és buritot.

antimonhoz hasonló ásvány, de ennél ritbizmutot tartalmaz. Az nranin vagy nranil (urán
kább. Rendszerint 81 25
oxyd) az egyedüli ásvány, melyben az urán nagyobb mennyiségben foglaltatik, maga az ásvány csak kevés helyen lerem.
A burit szintén ritka ásvány; tartalma rézkarbonal czink-oxid.
A fentebbi sorozatból Láthatjuk, hogy Rézbányán a vulkanikus kzetek
egyes alkotó ásványai külön-külön kristályos állapotban is eljönnek. Az ás:

snlfid)

%
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és amfibol,

földpát, csilláin

augit

és

hipersztén

kristályait.

A

földpátok általában alumínium szilikátok, egyesülve

monoxid elemekkalczium és olykor báriummal. A földpátnak
több faja fordul el Rézbányán ugyanitt a földpátnak nemcsak kristályait,
hanem elmálási termékeit is föllelhetjük. A szénsavas víz behatása követkel,

m.

ú.

kálium,

nátrium,

;

a földpál kálium-nátriumát elveszíti és helyéhe vizet vesz
kovasavas alumíniummá, tiszta porczellánfölddé, majd pedig vasmangannal és idegen anyagokkal összekeveredve, agyaggá. Agyag, st tzálló
agyag van itt bven, tiszta porczéllán-agyagot azonban ez ideig nem leltek.

keztében ugyanis

és átalakul

A

traehit szines ásványait is elég

srn

tozata, az azbeszthez hasonló tremolit

A

találhatjuk,

st

az amfibol egy vál-

vagy grammatit sem épen

ritka.

kovasavas mész egyhajlású kristályait, a táblapátot (Wollastonitot) is már több ízben találták.
Rézbányának másik különlegessége a biharit és az agalmatolit. Az
tiszta

szalonnakhöz hasonló, sárgás, zöldes vagy vereses, zsíros tapinpuha ásvány, melybl apró szobrocskákat faragnak, innen származott
szobrocska, líthos
k.) A biharit az agalmatolithoz
neve is. rörögül agaima
hasonlít és sok ideig ennek is tartották; tömött, finom, kristályos kaolin-féle
anyag, mészkben. Szine sárgás vagy zöld, anyaga kálium, magnézium,
agalmatolit
tat ú,

=

=

( (

alumínium, mész, szilikát.
Az eladót vázlatos ismertetésbl is látható, hogy Bihar-megye földje
rendkívül változatos. A síkságnak gazdag term talaja mellett, melynek
eredete és összetétele is szerfölött különböz, de melynek rétegei szabályosan
és szintesen helyezkedtek el, ott van a sokkal változatosabb hegyvidék, mely
rendkívül sok és ipari szempontból is igen értékes kzetet rejt magában.
A hegység csaknem minden egyes geológiai korszakból megrzött egyegy kzetet, egy-egy emlékjelet, mely komoran és fenségesen hirdeti a természet erinek hatalmas voltát. A hegységekben a rétegek egyenetlen fekvése,
a
vetdések, gyrdések elárulják, hogy a kzetek elhelyezkedését az
1

-

idk folyama

alatt a

természet eri

sokszor megzavarták,

megváltoztatták.

A föld rétegei hírt adnak azokról a hatalmas forrongásokról, melyek sok
helyen a föld kérgét is áttörték, és melyeknek következtében hegységek
emelkedtek fel és hegységek sülyedtek el. Gyakran rövid id alatt megváltozott a hegységek alakja, általában azonban a változások nem máról holnapra mentek végbe,
életéhez

hanem

millió' és millió

viszonyítva nemcsak

esztend

alatt,

az egyes ember, de az egész

úgy hogy a

föld

emberiség

tör-

ténete csak egy röpke pillanat.
Források

:

—

A

Szalui József: Geológia. Eladások a geológia körébl.
Dr. Peth Gynla
Három
Körös és a Berettyó környékének geográfiai és geológiai alkotása. Vaskoh környékének
geológiai viszonyai.
JDr. Szontagli Tamás Nagyváradnak és környékénekígeologiai leírása.
I>i-.
Tóth Mihály: semberre vonatkozó leletek Nagyváradról. Mastpdon-lelel NagyváradDr. Tóth Mihály közlései Rézbányáról.
Halaváts Gyula: Magyarországi artézi
ról.
kutak.
Szilágyi F. Lajos: Tapasztalatok az útépítés terén; (Dernai aszfalt telep ismertetése. Mérnök és Épitész Egylel Közlönye 1890).
igazgató közlései Tataros
Dr. Kovács
és Dernáról.
Száhlender Károly igazgató közlései a nagybáródi kszén-teleprl és a nagybudaSzilágyi F. Lajos:
várad
belényes vaskohi vasúi mentén feltárt kbányákról.
pesti kbányai út építése, kapcsolatban a mauthauseni gránit és a kis-sebesi kvarcz poiiir
kbányák ismertetésével. Mérnök és Épitész Egylet Közlönye 1804.
M. kir. József-megyetemmel kapcsolatos mszaki mechanikai kísérleti állomás: Természetes épít anyagok ós
Treitz
kövek. - staub Móricz: Hazai tzeg-telepek kutatása. (Term. Tud. Közlöny 1892.)
Hazslinszky
Péter: Szikes talajok Magyarországon. (Term. Tud. Közlöny pótfüzete 1898.)
Sándor Magyarországi agyagok elterjedése. (Term. Tud. Közlöny pótfüzete |8!i). -- Ilornsitzky Henrik
A lsz. (Term. Tud. Közlöny pótfüzete 1899.)
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BIHAR VARMEGYE KÖZSÉGEI.

ihar

vármegye 10,96163 négy-

szög-kilométer, vágyig 1.856,095
[tat. hold területen fekszik. Községeinek száma 495, lakosaié pedig, Nagyvárad nélkül, 529,359.
vármegye közigazgatásilag L 7 járásra van felosztva;
ezek a következk:
1. Béli járás, 33 községgel.
2. Belényesi járás, 67 község-

A

BAliLANi;

lil

Dl'KASZA HATÁRÁBAN.

Belényes nagyközséggel.
3. Berettyó-u) falvi járás, 13 községgel, köztük 12 nagyközség ú. m. Berettyó-Szent-Márton, Berettyó-Újfalu, Csökm, Darvas, Esztár, Fúrta, Gáborján, Henezida, Pocsaj, Szent-Péterszeg, Váncsod, Zsáka.
4. Cséffai járás, 19 községgel, köztük 11 nagyközség, ú. m. Geszt, Gyapjú,
Harsány, Körösszeg, Mez-Gyán, Okány, Oláh-Szent-Miklós, Sarkad-Keresztur, Ugra, Vizes-Gyán, Zsadány.
5. Derecskéi járás, 8 nagyközséggel, ú. m. Derecske, Hajdu-Bagos, HosszúPályi, Konyái', Monostor-Pályi, Sáránd, Tépe, Vértes.
6. Elesdi járás, 52 községgel.
7. Érmihályfalvi járás,
3 községgel, köztük 11 nagyközség, n. m. Bagamér, Ér-Adony, Er-Keserü, Ér-Mihályfalva, Ér-Semjén, Ér-Tarcsa, Gálos-Petri,
Ottomány, Piskolt, Szalacs, Vasad.
8. Központi járás,
községgel, köztük 7 nagyk<")zség, n. m. Bihar, Bihar'üspök
Hegyköz-Kovácsi, Hegyköz-Pályi, Hegyköz-Száldobágy, Hegyközgel és

\

H

I

i,

Újlak,

Pecze-Szls.
Magyar -csekei

járás, 49 községgel.
Marqittai járás, íé községgel, köztük 7 nagyközség, ú. m. A Ibis.
Bogyoszló, Margitta, Micske, Monos-Petri, Széplak, Tóti.
I. Mezkeresztesi járás, 17 községgel, közlük JH nagyközség, ú. ni. Artánd,
Bed, Berek-Böszörmény, Bojt, Bors, Kornádi, Körösszeg-Apáti, MagyarHomorog, Mez-Keresztes, Mez-Sas, Nagy-Kereki, Szakái,, Szent- János.
12. Nagyszalontai járás, 13 nagyközséggel, ú. m. Ant, Árpád, Bajj, Erd9.

10.

I

[Ilye, Kötegyán, Madarász, Méhkerék, Nagy-Szalonta, Oláh-Homorog,
Sarkad, Tamásda, Tulka.

Gyarak,

Hi

ar

ih-

varmegye községei.

r,

13. Sztdárdi járás, 29 községgel, köztük
7 nagyközség, fi. in. BiharFélegyháza, Hegyköz-Szent-Imre, Jákó-Hodos, Kis-Marja, Pap-Tamási, Szalárd, Vajda.

14. Székelyhídi járás, 18 községgel, köztük 12 nagyközség, ú. m. Álmosd,
Asszonyvásár, Bihar-Diószeg, Er-Olaszi, Hegyköz-Szent-Miklós, Kakád, KisKereki, Köbölkút, Nagy-Léta, Székelyhíd, Szent-Jobb, Qj-Léta.
15. Ten/cei járás, 23 községgel, köztük Jánosda
nagyközség.
Ki. Sárréti járás, 9 községgel, köztük 7 nagyközség, ú. ni.
Bakonszeg, Báránd, Bihar-Udvari, Nagy-Bajom, Nagy-Rábé,

Sáp, Szerep.
Vaskohi járás,

17.

a

4-2

községgel.

Törvényhatósági joggal felruházott város s egyszersmind
vármegye székhelye: Nagyvárad.
A vármegye községei betüsoros rendben a következk
:

hegységhez tartozó Tyens és Szalarásza
hegyek alatt elterül völgyben fekv kisközség, gör.

Ayris, a béli

nev

vallású, oláh lakosokkal.

keleti

püspök volt a földesura

radi

tette a

részét.

Ma

is

a

A

és

nagyváradi

mull

akkor
latin

század elején

a,

Asrris

vá-

uradalomnak
szertartású püspökség
a

béli

Görög keleti temploma 1750-ben épült. A község házainak száma (>0, lakosaié pedig 259. Postája és távírója Bél,
birtoka.

a

legközelebbi vasúti állomása Bokszeg-Bél.
Alhest, a

Biharhegy-

Albest.

ségben, a Hollód-patak
Julii)
partján fekv kisközség, gör. keleti valoláh lakosokkal.
lású,

Házainak száma
kosaié

85, Ín-

A

községet
a
múlt század elején
Klu'ni Sámuel nyerte kir.
adományképen, a kitl a
Szitányi
család
vette
meg. Gör. keleti tem481.

ploma

1864-beri

épült.

A

község postája Robogány, távírója és vasúti
állomása Rogoz.

AZ ALBISI TEMPLOM.

hegyláncz bels oldalán fekv nagyközség Ilii ev.
Házainak száma 192. Postája Ottomány, távMargitta, vasúti állomása Apát-Keresztur. Albis már 1333-ban szerepel

Albis, az érmelléki
ref.

vallású,

írója

magyar

lakossal.

Az albisi Zólyomyak si fészke és temetkez helye.
templomának belseje románkori. Ers tornya hajdan rtornyul is
szolgált. A templom már a XlII-ik század végén fennállott; itt van eltemetve Zólyomy Dávid. A község neve az idk folyamán Albeus, Albes, Albys
változatokban fordul el. Dli közül némi jelentséggel látszanak bírni a
Fancsal, Papvölgy és Templomhely nevüek, mely utóbbi helyen hajdan templom is állott; a községhez tartozó Vedi-Major pedig az 1660-ban a törökök
által elpusztított Védi nev község emlékét tartja fenn, míg az e pusztán
lev u. n. Templomsor dl, a templom helyéi örökíti meg. A község
legrégibb földesurai a Gatkeled nembeliek és ezek révén a Zólyomyak voltak.
Részbirtoka volt itt a XYÍ. században kihalt Makó családnak is. A török
a

pápai tizedlajstromban.

Ev.

ref.

kizetése

majd

gr.

János, a

után gróf Kevenhüüer József

lett

Zichy

Ferencz és végre

gyufa

feltalálója és Irinyi .József

itt

gr. Stubeitbery
író,

L848 márezius 15-én a 12 [Hintót közzétették.

birtokos,

József,

utána
itt

Dietrichstein,

született

Irinyi

egyike azon ifjaknak, a kik

Albis.
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Mmai

Almamezo, a központi járás dombos vidékén fekv kisközség, gövög kevallású oláh Lakosokkal. Házainak száma 62, lakosaié 410. Postája PeezeSzls, távírója Nagyvárad, vasúti állomása Nyárló.
községnek azeltt
Harangmez vol1 a neve. A néphagyomány szerint a község hajdan nem a
mai helyén állott, hanem a törököktl elpusztíttatván, lakosai a Dumbrava,
Cserfás és Czigány nev dombokra húzódtak. A török pusztítás emlékét rzi
leti

A

dljének a neve is. Az egyik „Dumbunyiju" vagyis Népdomb, a másik
Yale halailoi". vagyis Csatavölgy. Az els állítólag azt a dombot jelzi, a hova
a nép meneküli, a másik pedig az1 a helyet, a hol a csata lefolyt. Történelmi
feljegyzések e hagyományt nem támogatják, de a
elnevezése, úgy látszik,
valamely harcz emlékéi örökíti meg. Földesura a premontrei rend volt, a mely
ni még ma is birtokos. A görög keletiek temploma nagyon régi ugyan, de
két

..

dlk

építési
Almás.

ismeretlen.

ideje

Almás, az Érmelléken, hegyoldalon fekv kisközség, gör. kath. vallású,
román ajkú lakosokkal. Házainak száma 233, lakosaié 1379. Postája, távirója
és vasúti állomása, Bályok. A község a Csáky család levéltárának egy 1421-iki
oklevelében „Poss. wolachalis Tothalmas" körülírással szerepel, míg 1489-ben
Kozma-Almás néven találkozunk vele.
községtl északkeletre, a bükkerd-

A

találhatók k- és téglamaradványai valamely
nagyobb épületnek, melyet az ottani nép II. Rákóczy Ferencz alatt elpusztult
várkastélynak tart, Birtokosai a gr. Kuun, gr. Bethlen, gr. Bánffy, br. Wesselényi, Kabosés Péchy családok, a nagyváradi 1. sz. káptalan és gr. Károlyi Tiborné, szül. Degenfeld-Schomburg
grófné.
községben két görög
katholikus templom van, melyeknek építési ideje ismeretlen. Ide tartozik
Vadász és Holuba-pnsztü, is.
Almaszeg, a Rézalján, a Bisztra-patak mellett fekv kisközség, oláh
és magyar ajkú, gör. keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 113, lakosaié
i')7f>.
A község 1470 körül Oppidum Almazegh néven, mint Sólyomk vár
múlt század
tartozéka szerepel. 1800 körül üveghuta van a községben.
elején a Péchy, Bárányi és a Fráter család volt a földesura, most pedig a
mölki apátságnak van itt birtoka. Gör. keleti temploma 1847-ben épült. Ide
tartoznak Margittai- Kalló és Csillagos-Kalló.
ben, az

orom

tetején

még ma

is

A

Emma

Almaszeg.

A

Alinaszet'liuta.

Almaszeghuta, a Rézalján, a Bisztra-patak mellett fekv kisközség, túlkath. vallású, tót lakosokkal. Házainak száma 77, lakosaié
584. A múlt század els felében a Péchy, Bárányi és a Fráter család volt a
földesura, most pedig gr. Zichy Jen. Azeltt itt üveghuta is volt. Lakosaiközségnek nincs temploma.
nak nagyobb része üveggyári munkás és favágó.

nyomóan róm.

A

A mosd.
I

7

fekv nagyközség, túlnyomagyar lakosokkal. Házainak száma 331, lakosaié pedig
2124. Saját postája an, távírója és vasúti állomásaEr-Selind. Neve régi levelekben
négyféle változatban fordul el, u. m. Alumas, Almus, Almuz és Almos. Az álmosdi Chyre nemzetség si fészke és temetkez helye. István ifjabb király Idiben Álmos fia Chyrének már ujabb adománylevelet ad a községre. E család
Álmosa az érmelléki hegyek
,

móan

ev.

ref.

alatti

síkságon

vallású
\

1554-ben bekövetkezeti magvaszakadtéig bírja Almosdot, a mikor Tahy Ferencz
lovászmester és utána Dobó István kapja. 1442-ben a Zoárdfialc is birtokosok

kir.
itt.

Történetíróink azt a körülményt, hogy az álmoscli Chyre család

építtetett és ide lemetkezett,

itt

egyházat

eddig csak mint hagyományt említették.

A

köz-

mai református templom nem is Játszik régi építménynek. Azonban e sorok írója, adatgyjt krútjában, az érdekeltek beleegyezésével, közvetetten a templom hátsó bejárata alatt a dombot megásatta, és kb. 3
ölnyi mélységig hatolva, a mostani templom alapzata alatt egy másik, régibb
ségben,

alapfalai

dombtetn

álló

és ez alatt ismét

egy harmadik alapépítményi

talált.

Az apróbb

és

nagyobb, aezélkeménység téglákból és koczkakövekbl épített fal megbontatván, e sorok írója a keskeny résen át behatolt a megnyitott üregbe és ott
egy beszakaiH sírboltot talált, melynek oldalfalaiban és boltozati-észéiben a
románkori jellegel ismerte fel. A sírbolt két-harmadát földtömeg borította
el.
mely alatl korhadt koporsórészek és csontvázak hevertek. A sírboltot
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kitakarítani nem Lehetett, inert a föld megbolygatásánál, mind nagyobb földtömeg omlott befelé, úgy hogy az üregben való tartózkodás veszedelmessé
vált. Az üreg isméi betemettetvén, a tapasztaltakról jegyzkönyv vétetett fel,
hogy annak az utókor számára írott nyoma maradjon. így tehát bízvást föltehet, hogy a hajdan hatalmas álmosdi Chyre nemzetségnek itt volt a
temetkez helye, és hogy a mostani ev. ref. templom azóta a harmadik ezen
a

helyen.

Késid)

a

1606-ban
Péchy,

Bocskay fejedelemnek ütközete volt a község alatt.
Balku,
Oulácsy,
Sombory, Kölcsey, Chernél,

Csanádi/,

Kazinczy családok voltak itt birtokosok, ma
pedig Fráter Zoltán és Bay Sándor, a kiknek itt csinos urilakaik vannak.
Az elbbiét a XVII. században Sombory Imre volt hétszemélynök építtette,
azután a Szlávy család birtokába került és ettl a Fráter család vette meg. A

Fényes, Szodoray,

Mislcolczy és

Hay-féle házat a múlt század
legi

16,000

forintot

intézetre,

és

két

telkesházat hagyományozott

melyek még

kívül a gör. katholikusoknak

ma

is

is

van

fennállanak.
itt

A

kisdedóvó
református

templomuk, mely 1850-

épült.

Alpár,
gör.

peng

koldusápoló

templomon
ben

Imre építtette, a jelenFöldesurai közül Chernél József 1849-

feléljen Miskolczy

tulajdonos azonban átalakíttatta.

ben
és

els

keleti

Postája,

távírója

és

vasúti

templom van, melynek

keleti

állomása

Fugyi- Vásárhely.

A

községben

gör.

Derna-patak mellett fekv kisközség, oláh
és magyarajkú, túlnyomóan gör. keleti vallású lakosokkal. Házainak száma,
115, lakosaié 623. Gör. keleti temploma 1891-ben épült. A község határában
aszfalt-telepek vannak. Földesurai a Baranyialc voltak, és Bárányi Zsigmondnak még ma is van itt nagyobb birtoka. A község postája Fels-Derna,
távírója és vasúti állomása Margitta.
Als-Kimpány, a Bihar-hegységben, a Fekete-Körös mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 83, lakosaié
pedig £20. Földesura a latin sz. püspökség volt, a mely itt ma is birtokos.
A gör. keleti templomot 1897-ben építették. A község postája Rézbánya- Város,
távírója és vasúti állomása Vaskoh. Lakosainak nagy része cserépedény készítéssel és zsindelyhorzsolással foglalkozik.

—

Alsó-Liiqos, a Sebes-Körös közelében, a nagyvárad
kolozsvári vasútvonal
mentén fekv kisközség, melyet a nagyvárad kolozsvári országút és a Huta-

—

Lakosai gör. keleti, róm. katholikus és ev. ref. vallásúak,
keleti oláhok túlnyomó számmal vannak köztük. Házai176, lakosaié 1072. Itt van az élesdi járás egyik körjegyzsége.
Postája, távírója és vasúti állomása Élesd. E község azonosnak látszik azzal
a Lugas községgel, mely egy bécsi összeírásban már a XIII. században
szerepel. Görög-keleti temploma a XVIII. század második felében épült.
A községben lev csinos urilakot, mely jelenleg gróf Zichy Jen tulajdona, gróf Zichy Domokos építtette. 1873-ban a községet a Huta-patak kiöntése következtében nagy katasztrófa érte, mely nemcsak házakat döntött
romba, hanem emberáldozatot is követelt. A község földesura a múlt század
elején gróf Batthyány Vincze volt, a 40-es évektl kezdve pedig a gr. Zichy
család gr. Zichy Jen itt ma is birtokos.
Alsó-Poeny, a Bihar-hegységben, a petrószi-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 87, lakosaié 470.
Postája Dombrovány, távírója és vasúti állomása Belényes. Régi, gör. keleti
temploma fából van építve. Földesura a görög-katholikns püspök. A község
hegyeiben sok vask van.
Alsó-Topa, a Király-erd alján, a dobresti viczinális vasútvonal közeiében fekv kis község, görög keleti vallású, oláh lakosokkal. A házak száma
68, lakosaié 368. Postája, távírója és vasúti állomása Dobrest. Görög-keleti
temploma 1756-ban épült. Földesura a kincstár; L848 eltt Verner Jakab.
Lakosai között sok az ács, kerékgyártó, kovács és pintér.
szel

azonban a
nak száma

-

építési ideje ismeretlen.

Alsó-Derna, a Rézalján, a

patak

Alpár

Nagyvárad közelében, a Tasád-patak mellett fekv kisközség,
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 96, lakosaié pedig 797.

AlsóDerna

Ai só

-

-

Kim pány-

Aisó-Lugos.

át.

gör.

;

Aisó-Poeny.

Alsó-Topa.

Bihar vármegye községei.

1(1

ÁRPÁD.
Alsó-Valenyágra.

—

A MARKOVITS CSALÁD IJRILAKA.

Alsó-Valenyágra a Bihar-hegységben fekv kisközség, gör. keleti vallakosokkal. Házainak száma 89, lakosaié 491. Görög-keleti temploma 1840-ben épült. Földesura a görög-katholikns püspök. Alakosok nagy
része darócz- és vászonszövéssel foglalkozik. Postája, távírója és vasúti állomása Belényes.
Alsó-Verzár, a Bihar-hegységben a belényes
vaskohi vasútvonal közelében, egy völgynek két öblében fekszik, miért is az alsó öbölben fekv
részt Alsó-, a fels öbölben fekv részt pedig Közép- Verzárnak nevezik. Oláh
,

lású, oláh

Alsú-Verzár.

—

lakosai görög-keleti vallásnak. Házainak száma 74, lakosaié 474. Postája,
távírója és vasúti állomása Vaskón. Görög-keleti temploma, a régi kis fatemközséu
plom helyén, L861-ben épült. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspök.
lakosai a varga-, csizmadia- és a kovácsmesterséget már
óta házi-

A

sidk

iparszerleg zik.
Ant, a Fekete-Körös mellett, az alföldi síkságon, Arad- és Békés

Ant.

vár-

megye határainak összeszögellésénél fekv nagyközség, ev. ref. vallású,
magyar lakosokkal. Házainak száma 21ö lakosaié pedig 1172. Postája, távírója és vasúti állomása Kötegyán. Hajdan a híres Becse-Gergely nemzetség
7

birtoka.
kik

1453-ban

a

még 1848 eltt

székudvari Keczer család
is

a

birja,

késbb a Rhédegek, a
Nagymez és Fiter

község földesurai. Ide tartozik

Fz idszerit Antos Jánosnak és Beliczey Istvánnak van a községbeu nagyobb birtoka. Református temploma nem dicsekszik régi eredettel;

puszta

is.

1862-ben épült.
Apáti-KereBZtúr.

AjnHi-Keresztiir, az érmelléki hegyek alatt, a székelyhíd- margittai vasútvonal mentén fekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokLizáinak száma 78, lakosaié löö. Postája Margitta, távíró- és vasúti
kal.
állomás helyben. A mull század els felében a Ravazdíj család volt a földesura, mosl pedig gr. Stubenbery József a birtokos itt. Református temploma
I
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1871-ben épült. A község határában van az Érsek-Apáti nev puszta, mely
XVI. században Fel-Apáti néven, mini község szerepel. 1385-ben a
Borsiak és a Széplakiak voltak a földesurai. A hagyomány szerint dl a dombon
a veres barátok klastroma állotl volna. A dombtett tényleg árok veszi körül,
melyen belül rommaradványok látszanak. A falu régi helyén a, hajdani
templomnak is láthatók még némi nyomai. A múlt század els felében
Ravazdy István volt, a község földesura.
Árkus, a béli hegyek alatt, a Galaló és Hosszu-Mál közötti völgyben
a

Árkus.

oláh kisközség, görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 1ÖS,
lakosaié 529. Postája és távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Mái' a

fekv

sz. püspökségXIII. században püspöki birtok volt és ma is van itt- a
nek birtoka. Görög-keleti temploma 1800-ban épült. A mull század elején 3
nagyobb vízimalma, szrkallója és olaj ütje volt; lakosai akkortájl faeszközök készítésével is foglalkoztak.
Árpád, az alföldi síkságon, a vészt kötegyán hollódi vasútvonal menlén fekv nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma
"279, lakosaié 1759. Posta és vasúti állomás;
a legközelebbi távíró Nagyszalonta, Fekete-Bátor, vagy Erd-Gyarak. Mint a község els birtokosai
Rajnáid fiai dános és László szerepelnek, kiktl /. Károly király a birtokot
elkoboztatta, Késbb Zsigmond, király adománya révén a Gsákyak birtokába
jutott és már 1397-ben a mai néven van említve. Hajdan a község azon a helyen
I.

—

állott,

hol

a

ma

a hol körvonalai

a

Telek

nev

még most

dl

—

temploma pedig a temetben,
ref. temploma 1798-bán

fekszik,

meglátszanak. Mai ev.

is

A

községnek elejétl fogva a gr. Csáky család volt a földesura, csak
a múlt század közepén került terpesti Markovits Emánuel birtokába, kinek
örökösei máig is bírják. A családnak itt csinos úrilaka van, melyet Markovits Kálmán volt orsz. képvisel építtetett. A község határában a Gyepes
melleti tanyán fogták el 1849-ben a vértanú halált szenvedett Szacsvay
Imrét; ugyanitt lappangott akkor Táncsics Mihály nejével, továbbá Aram/
dános és Rathy István is. A község határához tartozó erdben lev dombot a
nép Árpád sírjának tartja, A lakosok nagy része favilla- és szekéroldal-készítéssel foglalkozik. A községben takarék- és önsegélyz-egyesület mködik.
Artánd, a nagy alföldi síkságon, a budapest predeáli vasútvonal mentén
fekv magyar nagyközség, ev. ref., róm, kath., gör. keleti és görög-katholikus lakosokkal, a kik között az ev. ref. vallásúak vannak a legtöbben. Házainak száma 1">2, lakosaié pedig <S66. Vasúti állomása helyben, posta és távíró
pedig Mez-Keresztesen. A vármegye legrégibb községeinek egyike, melyet
/. Géza király a XI. században
a garan-szent-benedeki apátságnak adományozott. Ez idben Rikachi-Artand néven szerepel. Késbb a Sartivánvecse
nemzetség birtokába keiül, és 1500 körül az Ártándyaké lesz. 1600 körül
Bocskay István fejedelem birtokai közé tartozik, 1722-ben Kinczing hadibiztos,
azután Baronkay, majd Bucsy alispán, 1740-ben pedig a Hodossy család
bírja, de ekkor már több részre oszlik s mint birtokosokat találjuk itt a Szuépült,

Árpád,

—

nyogh,

Menszáros,

Csanády,

Veér,

Tihanyi

Förster és

Plaithy Miklósnak, Ro'th Józsefnek és dr. Bródy

családokat,

Jelenleg

Sámuel örököseinek van

itt

nagyobb birtoka

és Platthy Miklósnak csinos nemesi kúriája, melyet Hodossy
Miklós a múlt század elején építtetett, de jelenlegi tulajdonosa, a ki anyja

után örökölte, 1890-ben átalakíttatta. Ebben az épületben tartotta gróf Rüdiger orosz tábornok

tárgyalt

l<S49-ben,

Pöltenberggel

A

és

itt

a debreczeni
szabta,

csata

Görgey

elé

után,
a.

fhadiszállását,

világosi

itt

fegyverletétel

község három ízben pusztult el; 1241-ben a tatárjárás alatt,
azután 1520-ban a mohácsi vészkor és 1660-ban a torok dúlások idejében. Ev. ref. temploma 1804-ben épült. Az egyháznak 1635-bl származó
pontozatait.

Ártánd.
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ezüstkelyhe

úrasztali

és

szop

ezüst

tányérja

A

van.

községhez

Kis-Zomlin puszta hajdan egyházas község volt és a Zomlini
földesura.

Ebbl

i

r.\

sására

családból

való

volt

a

hírhedt

tartozó
volt

Zomlini Gábor deák,

a
kit

oklevélhamisításért máglyára ítéltek. 1454-ben ZomPálosok
tulajdonába került, másik része pedig Torday
linnak egy része a
András Irir. itélmesteré lett, melyet tle késbb a Pálosok megszereztek.
Ekkor e községnek Barátzomlin volt a neve.
Asszony vására, a székelyhíd-margittai vasulvonal mentén, az érmelléki
hegyek alatt fekv magyar nagyközség, ev. ref., róni. kath. és gör. kath. vallású lakosokkal, a kik között azonban az ev. ref. vallásúak vannak túlnyomó
számban. Házainak száma 229, lakosaié 1197. Posta, és vasúti állomás hely-

Zsigmond

\

a

család

király

ÁRTÁND.

ben, legközelebb

alatt

—

A HODOSSY-FÉLE KÚRIA. (PLATTHY MIKLÓS TULAJDONA.)

lev

távíró pedig Székelyhídon.

E

község hajdan a királyné

birtoka és vásáros hely volt, a mit különben a neve

is igazol.

Neve

az

idk

folyamán két változatban fordul el, és pedig Asszonyharcz és Asszonyvásár
alakban. Régente nem a mai helyén állott, hanem a mostani országút két
oldalán, azon a helyen, melyet ma is Pusztafalunak neveznek. Itt állott egyháza is, melynek lelkészét már a XIV. századi pápai tizedjegyzék említi.
IV. László király is idzött e helyt, és itt adta ki azt az oklevelet, melyben
Dorogfi Miklóst, Diószeg urát, htelennek nyilvánítja, 1552-ben a Szent
István

káptalan birtoka,

l69-ben pedig Salgay

Bálinté.

Késbb

a Fráter

család és a premontreiek birtokába került, mely utóbbinak tulajdonában van
a Fráter István által 1600. körül épített kastély

A

is.

A

községben két tem-

templom 1895-ben épült és kegyura a jászóvári
premontrei rend, az ev. ref. templom pedig a XVIII. század végén. A Pósa,
Szakasz, Háromhalom, Kengyel és Paragi nev dlnevek némi jelentség-

plom

gel
Atya.-;.

van.

róm.

kath.

látszanak bírni.

Atyás, az Alföldön, a n.-szalonta
nagyváradi vasútvonal mentén fekv
kisközség, görög-keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 123, lakó-
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Posta Geszten, távíró és vasúti állomás Cséffán. E községen
Zoard nemzetségben" Móricz comes és János 1283-ban osztozkodnak, a mikor
£83 eltt az Erdhegyi, azután a Dóczy
a falu Athas néven van említve.
és 1488-ban az Ugray család a földesura. Az 1552-iki adóösszeírásokban
Ugray Andrást, Toldy Miklós és Bégléssy Ferenczet találjuk itt mint birtokosokat. Késbb Ugray Ágnes, Bölöny Sándor és Miskolczy Mihály bírják.
A községhez tartozó Kéthalom és Nagy-Szék dlnevek jelentséggel látszanak bírni. Legalább arra vall az itt szerte elterjedt hagyomány is, mely
szerint a község határában lev dombok a törökök betörése idején hányattak. A községben görög-keleti templom van, mely a XVIII. század második
felében épült. Itt van a cséfí'ai járás egyik körjegyzsége.
Bagamér, magyar nagyközség az érmelléki síkságon. Lakosainak vallása
ev. ref., gör. kath., róm. kath. és izraelita, azonban az ev. ref. vallásnak vannak a legtöbben. A házak száma 458, a lakosoké 3009. Legrégibb ismert
földesura 1292-ben Bagaméri Ompod fia Bertalan. 1348-ban már a váradi
saié pedig 604.
a

I

Dombon

káptalan birtoka.

álló

Bagamér.

református templomának egy része középkori

Az egyház birtokában két XV. századbeli, csúcsíves, aranyozott
ezüstkehely van. A görög-katholikus templom 1762-ben épült. A községnek
építmény.

Báthori Gábortól, Bethlen Gábortól és Rákóczy
lomlevelei

ma

A

megvannak még.

is

Határában

lenn.

állott

Barát- Püspöki

lakosok

falu,

mint az erdélyi püspök birtokáról van szó.
háza

nev

dl

pel s

hitelszövetkezetet

tartanak

melyrl már a XIII. században

A

községhez tartozó GyörgyegyEz 1348-ban a váradi

szintén község emlékét tartja fenn.

káptalan birtokába jutott,
e falu

Györgytl származó szabada-

A

templom helye még máig

is

látható.

Ugyancsak

határában volt Császló nev község is, mely már 1281-ben szere1345-ben a Kata nemzetség birtoka volt, Ma már a nyomát sem lehet

találni.

Bajj, az alföldi síkságon, a Gyepeséi' mellett

túlnyomóan

ev.

ref.

vallású lakosokkal. Házainak

fekv magyar nagyközség,
száma

187, lakosaié

Utolsó postája és távírója Csegd-pályaudvar, vasúti állomása Hlye.

A

Baü

1756.

XIII.

században két község volt, Kisdedbaj és Nagybaj néven. Ekkor a Zoárd
nembeli Izsákay család birtoka volt. Egyháza, a mely akkoriban az idk folyamán elpusztult Nagybajban volt, már 1283-ban szerepel. A XVI. században
mái' csak az egyik község áll fenn. A másik község nyomát és emlékét
hosszú idn át rizte az a hely, a hol még a múlt század második felében
is láthatók voltak az egyház nyomai, közelében pedig az si temet feküdt;
l<S96-ban azonban a belvízlevezet csatornát éppen e területen vezették
keresztül és akkor az utolsó nyomok is eltntek. A Tatárfájának nevezett

dlrl

azt tartja a

rok táborhelye.

már

A

hagyomány, hogy a

tatárjárás idejében

XV. században még mindig

itt lett

volna, a tatá-

az Izsákay család a birtokosa,

is itt találjuk. 1572-ben a Bajoni család kapott
múlt század elején a gr. Rhédey család és báró Radák
István, most pedig gr. Rhédey Johanna, férjezett báró Horváth Ödönné és
Schtvarcz Jakab osztoznak rajta, A községben ev. ref. templom van, mely
L826-ban épült. Ide tartoznak. még Nagytelek, Kenderzug és Peres puszták is.
Bakonszeg, a Nagy-Sárrét fels' részén, közvetetlen a Berettyó mellett
fekv magyar nagyközség, melynek lakosai ev. ref. vallásúak. Házainak száma

de
rá

a Bessenyey családot

adománylevelet.

311, lakosaié

községnek a

A

1615. Postája, távírója és

XV.

vasúti

állomása Berettyó-Újfalu.

A

században az Izsákay és a Bessenyey család volt a birtokosaitt. 1615-ben Kende
nemesek tulajdonába került. 1848 eltt
most pedig Nadányi Miklósnak és Csapó

1522-ben, összesen 7 házhelylyel, az Osváth családot találjuk
Krisztina és 1620-ban a Rhédey grófok és

Yay Miklósnak is volt itt bir.toka,
Sándorné Nadányi Erzsébetnek. Nadányi Miklós házát még Antal
br.

építtette

Bakonszeg.
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Bili;a,r

A községben lev

1800-ban.

birtokában egy

továbbá egy

L

Bakonszeg
helyükre.

L737-ben

varmegye községei.

ev.

templom 1780-ban

ref.

készült, szop

A

784-bl származó, érdekes cserépkorsó.
elpusztult,

is

A községben

de

1693-ban

lakosai

épült.

ismét

török

si

birtoka.

A

dúlások

alatt

visszatelepedtek

polgári olvasó egyesület és népdalkör

tartozó Kovácsi puszta szintén igen régi helység és a körösnadányi

zetség

Az egyház

aranyozott ezüstpohár van,

kivitel,

is

van.

Az

régi

ide

Nadányi nem-

XIII. szászadban Apa-Kovácsi óéven szerepel. Nadányi

Miklós szlskertjében, csinos vasrácscsal bekerített helyen fekszik eltemetve
A puszta-kovácsi remete sírja fölé tiszteli

Bessenyey György, a gárdista költ.

L883-ban kb. 2

kez

méter magas szürke márványobeliszkel

1

2

emeltek a követ-

reürassaJ

BESSENYEY GYÖRGY
17412

— ISI

1.

Tiszteli emelték 1883. jun.

10-én.

Nadányi Gyula p.-kovácsi tanyáján, homokbánya-ásás alkalmával, néhány
évvel ezeltt, hépvándorláskori sírokra, bukkantak.
Balaleny, a Bihar-hegységben,

Baiaieny.

gör.

keleti vallású, oláh lakosokkal.

—

A

Fekete-Körös mentén fekv kisközség,
Házainak száma öö, lakosait'' pedig 325.

a.

belényes vaskohi vasút mentén fekszik; postája Rieny, távírója BeléGörög-keleti temploma, a XVII. század elején épült. Földesura a görög
katholikus püspök volt.
Bolyok, a Berettyó mellett, a margitta szilágy-somlyói vasútvonal mentén, Szilágy-megye határán fekv magyar község, melynek lakosai ev. ref.
vallásúak. Van postája, távírója és vasúti állomása, Házainak száma 1(50,
Bályoky család si fészke. E család építtette hajdan az itteni
lakosaié 1248.
templomot, melyet azonban a XV. században teljesen átalakítottak. 1465-ben
Bályoky Szilvesztert találjuk itt, mint a község földesurát, 1484-ben Pruisz
János váradi püspököt, a ki itt kastélyt is építtetett, melynek nyomai még
a múlt század második felében láthatók voltak. 1490-ben a Báthoriaké,
1552-ben már a Szénássy család birtoka, késbb a Kun, Tisza, Bekk és a
Kabos család is birtokos itt, Ma gróf Károlyi Tiborné sz. Degenfeld-Sehomburg Emma grófnnek van itt uradalma és nagyszabású, szép kastélya, mely
község határában gazdag lignitegy régi kastély helyén 1896-ban épült.
rétegek vannak. Itt van a margittai járás egyik körjegyzsége. A községhez
art óznak Banka, Feriheyy, Mogó, Nayyhegy, Ocskatanya, Sírmezö és Emmaliget
puszták is.
Bánlaka, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal
mentén fekv oláh község, melynek lakosai gör. keleti vallásnak. Házainak
száma 249, a lakosaié 1289. Postája, távírója és vasúti állomása Brátka. E
község már az 1458-iki adóösszeírásokban a mai nevén szerepel és akkorimúlt század elején a gr. Batthyány család
ban Sólyomk tartozéka volt.
volt a földesura, most pedig gr. Zichy Ödönnek van itt birtoka. Gör. keleti
temploma 1700 körül épült,
Barakonij, az alföldi síkságon, a Nádasér mellett, a nagyvárad
gyulai
helyi érdek vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású oláh
lakosokkal. Házainak száma 69, lakosaié 442. Postája és távírója Cséffa,
35 között már a pápai tizedlajstromvasúti állomása Gyapjú. E község 1332
ban szerepel. Elejétl fogva a székeskáptalan volt a birtokosa. A községben
lev gör. keleti templomot 1830-ban építették.
nyes.

Báiyok.

—

A

A

1

Huniakn.

—

A

Barakony.

—

Báránd,

Báránd.

a

sárréti

síkságon, a

magyar államvasutak püspök-ladány—

fekv magyar nagyközség, túlnyomóan ev.
Házainak száma 755, lakosaié 3881. Van postája,

nagyváradi vonahészén
lású

lakosokkal.

ref.

val-

távírója

sz.
püspök
váradi
E község mái a középkorban
következ változatokban brdul el: Saraiul. Taraiul.
332 36-ban szerepel.
Zarand és Barand. A pápai tizedjegyzékben már
L573-ban Fráter György el akarta cserélni a Bajoniakkal, de. úgy látszik, a

és vasúti

állomása.

birtoka volt.

Neve

;

a

1.

—
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nagyváradi püspök maradt a fölabban maradt, meri azután is
desura. A községben kél templom van. Az egyik a római katholikusoké,
melyei L747-ben építettek és 1891-ben gróf Csáky Miklós váradi püspök
költségén kibvítettek. Az ev. ref. templom 1612-ben épült. 1775-ben kibvítették, tornyál azonban nébány évvel késbb emelték. Az egyház birtokában több érdekes, régi ötvösm van: egy 1651-ben és egy 1798-ban készüli
ezüst-kehely, egy nagyon régi, T. K. jegygye] ellátott aranyozott ezüstkanna és több ujabb ötvösm. A múlt század elején itt volt a kolozsvár
csere

;i

budapesti gyorskocsi

Deákszigel
a

és

községben

Peres

kél

fontos állomása. Az [nacs, Kincses,
bizonyos jelentséggel látszanak
dlök
nev

egyik

olvasókör,

BALYOK.

s

Papérhát,
bírni.

Van

egy téglagyár.

A GRÓF KÁROLYI-FÉLE KASTÉLY.

Barest, a bihari hegyek alatl fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma, 74, lakosaié 326. Vasúti állomása van, postája
és távírója pedig Vaskoh. Lakosai híres kovácsok voltak és még a mull
látták el egész Bihar vármegyét vaseszközökkel.
század els felében is
Ezt az iparágat különben a lakosság jó része még ma is háziiparszerüleg
zi. A község határában sok márvány- és kszéntelep van.
Baromlak, a Rézhegység alatt fekv kisközség, magyar, tót és oláh
ajkú lakosokkal, a kik között a tótok vannak a legtöbben. Vallásra nézve a
magyarok: ev. reformátusok, a tótok: róm. kathohkusok, az oláhok meg görögkeletiek. Házainak száma 83, lakosaié 651. Postája Papfalva, távírója és
vasúti állomása Széplak. 10 községet már az 1461-iki adóösszeírások említik
mint a Borsiak birtokát, azonban a község már korábban, 1438-ban a kusalyi
Jakcs család birtoka volt. 1465-ben a Bályokyaké, de néhány évvel késbb a Bozzúsiakat is itt találjuk. 1503-ban a fiutódok nélkül elhalt Erdhegyi László itteni részéi Telegdi István nyeri el.
múlt század els felében a Baranyiak és a Fráterek voltak itt a birtokosok, jelenleg pedig gróf
Zichy Jen. A községben görög-katholikus templom van, mely 1789-ben
épült, [de tartozik Fogás-puszta is Dombravára nev dlje bizonyos jelen-

Barest.

k

A

;

tséggel látszik

bírni.

Barumlak.
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B árifalva

a Rézhegység nyúlványai alatt, a margitta— szilágysomlyói
mentén fekv kisközség, oláh és magyar ajkú, de túlnyo-

/:írtfalr«,

vasútvonal

móan

oláh és gör. keleti vallású lakosokkal. Postája Margitta, távírója FelsÁ-hrány, vasúti állomása pedig Szoldobágy. Házainak száma 69, lakosaié
í.")|.
1465-ben a Bályokiak voltak a földesurai. A múlt század elején Eötvös
községben lev gör.
Tamás és gr. Teleki Miksa, voltak itt birtokosok.

A

keleti

zik
Barzest.

Bedö.

templom 1810-ben

Dolya-puszta

épült.

Egyik dljének Várdomb a neve. Ide

tarto-

is.

Barzest, a béli begyek alatt fekv oláh kisközség, görög-keleti vallású
lakosukkal. Házainak száma 47, lakosaié pedig 237. Postája és távírója Bél,
vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség. Grósz
községgel közös gör. kath. temploma 1790-ben épült.
Bedö, az alföldi síkságon fekv oláh nagyközség, görög-katholikus vallású lakosokkal. Házainak száma 113, lakosaié 630. Postája Nagy-Kereki,
községnek a váradi 1. sz.
távírója és vasúti állomása Mez-Keresztes.
a birtokosa. Gör. kath. temploma
nagyprépostság volt a földesura, s most is
IXbVben épült. 1686-ban a törökök a községet feldúlták és lakosait rabságba
hurczolták.
Belényes, a bihari hegység alatt, a Fekete-Körös és a nyimoesdi patak

A

Belényes.

mellett,

a

szép

belényesi

völgyben

fekv nagyközség,

székhelye, az egész vidék központja, a nagyvárad

a belényesi járás

— belényes — vaskohi

vasút

egyik fállomása. Házainak száma 504, lakosaié pedig 3623. Posta, távíró
állomás. Gyönyör vidéke már a középkorban is kedvelt volt és

és vasúti
a

váradi püspököknek

nemcsak egyik legnagyobb uradalmát

legkedvesebb tartózkodási helyéül

is szolgált, s

alkotta,

hanem

ezek felvirágoztatása érdekében

minden lehett elkövettek. Ladomér püspök már 1270-ben V. István királytól
ki. A XII. század végén már jelentékeny hely,
gazdag vas-, érez- és ezüstbányákkal. 1342-ben Székes fej ér váry Jakab volt
Báthori András püspök itteni bányáinak sáfára. Ez idben plébánosai kiváltságos jogokat élveztek, a mi azt bizonyítja, hogy Belényes már ekkor tekintélyes község volt. Középkori neve a különböz oklevelekben Benenus,
bányászati jogot eszközölt

Belenus, Belinis és Belynes változatokban fordul

el.

/.

Imre püspök 1308-

András püspök 1413-ban, Vitéz János püspök 1451-ben, Thurzó
Zsigmond püspök 1508-ban hosszabb ideig tartózkodtak itt. Scolari András
püspök 1413-ban itten kelt levelében a belényesi templomot úgy említi, mint
„második székesegyházát". Valószín, hogy e templom a város fölötti
az
magaslaton fekv temetben állott, a hol az ottani rommaradványok is erre
engednek következtetni. Az e romok között látható gyámkövek egyike hatában, Scolari

XV. században

A

fenmaradt részek és darabok után
azonban a község már a XIII.
ezek mindenesetre amaz egyháznak a

rozottan a csúcsíves ízlés korára vall.
Ítélve, a

épülhetett; miután

században is egyházas hely volt,
nyomai, melyrl Scolari püspök idézett levelében emlékezik. A községels szabadalmát Vitéz János püspöktl nyerte, a ki Belényesi a szabad
városok sorába emeli és lakosainak bíró- és esküdtválasztási jogot és azonkívül hiteles pecsétet ad, Szent László ismeretes mellképével és ..Sigilhun
Oppidi Belenes" körirattal. E kiváltságokat a következ püspökök

nemcsak

megersítik, hanem bvítik is, így Zabardy Mátyás püspök is 1554-ben.
Vitéz János idejében lakosai már szlmíveléssel is foglalkoztak, országos
vásárairól pedig Kálmáncsehi Domokos püspök egyik levele emlékezik meg.
Egy XVI. századbeli oklevél szerint a vásár Simon és Júdás apostolok
napjára eseti (október 28.). A XVI. században Thurzó János körmöezbányai
kamara-gróf veszi ál a bányák vezetését, melyek még 1600-ban is gazdagon
jövedelmeznek. E korbeli iparos czéhei közül különösen az ötvösmvesek és
lakácsok voltak keresettek. 1598. okt. 20—30. között, a mikor a törökök
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ostromolták,

Belényesni,

pusztít

és

a
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Belényesi is feldúlták. 1619-ben a török ismét
mikor 1660-ban Nagyváradot elfoglalja, Belényest

Fenes várai is beveszi. L682-ben a. ráczok dúlják fel a várost, mígnem
Thököly emberei Belényes és Fenes között szétverik ket. A község a XVI.
században még egészen magvai- volt és 170 házból állott. Lakosai a késbbi
letelepülk és bevándorlók útján szaporodnak és érik el a mai számot.
A község a XVII. században az erdélyi fejedelmek fenhatósága alá jutott,
de a század végével ismét visszakerült régi birtokosa kezébe. 1602-ben
és

elbbeni jogaikban megpüspökség a földesura, de Mária
Terézia 1777-ben már a görög-katholikus püspökség uradalmaihoz csatolja.
Dáthori

Zsigmond

ersíti.

1680-tól

1777-ig

BELENYES.

—

erdélyi fejedelem a belényesieket

a

róm.

kath.

A PIACZTER.

Belényes ma is a görög kath.
püspökség uradalmi központja. A
múlt század elején 2028 lakosa volt, ezek között már csak 412 róm. katholikus,
de 694 görög-katholikus, 560 ev. református, 304 görög keleti, 7 ág. evangélikus
és 51 izraelita. Belényesen öt templom van. A róm. katholikus 1725 körül,
az

református

ev.

1815 körül épült,

1782-ben,

A

a gör. katholikus

1810 körül és a gör.

keleti

református egyház két XVII. századbeli érdekes ezüst-

kelybet riz, a községházán pedig

II.

792-iki kiváltságlevelei láthatók.

Van

fgymnázium,

gör.

József császár 1787-iki és
a városban egy régi kastély

II.

Ferencz

melyet,
mint püspöki lakot, Vulkán Sámuel gör. kath. püspök építtetett 1816-ban. IntéL

zetei

:

állami

gör.

kath.

kath.

polgári

is,

leányiskola, 6 osztályú

leányiskola, öt felekezeti fiúiskola, állami ovóda. Egyesületei

polgári

olvasókör,

román

kaszinó,

ipartestület.

Van

:

kaszinó,

továbbá takarékszeszgyár is, mely

itt

pénztár, népbank és u. n. piezulás bank. Volt itt
azonban L874-ben megsznt, Határában, Fenes község fölött, állanak Bélavár,
máskénl a fenesi vár rumjai. E várat a XIII. században Vincze nagyváradi
püspök építtette, a belényesi völgy megvédése szempontjából. 1294-ben Lóránt
erdélyi vajda eredménytelenül vívta a várat, melynek akkor Benedek fia
lAszió és Csatári l'ál voltak a várnagyai, késbb, 1344-ben pedig Mátyás.
A vár késbbi sorsáról kevés a feljegyzés és valószín, hogy a török dúlások
alkalmával pusztul! el. A községhez tartoznak Túlkoros, Csermály és Bankóin

puszták

is.
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BelényesI
í

ni

Belényes-Lázur, a Bihar-hegység alatt, az Ezvor-patak mellett fekv oláh
kisközség, melynek lakosai gör. keléti vallásúak. Házainak száma 105, lakosaié pedig í-80. Postája Rieny, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a gör. kaih. püspökség volt, melynek itt ma is van birtoka. Gör. keleti
templomának építési ideje ismeretlen. Itt van a vaskohi járás egyik kör-

jegyzsége.
Belén ye

Orvényes.

Belényes- •

|isly(

Belényes-

Szent-Marton.

Belényes-Orvényes, a Bihar-hegység- alatt, a Fekete-Körös mellett fekv
kisközség, görög keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 174, lakosait'' 868.
Postája, távírója és vasúti állomása Sólyom. Földesura a görög katholikus püspök volt, aki itt mais birtokos. Görög-keleti temploma a XVIII.
század második felében épült. A község határában érdekes barlang van.
Belényes- Seelistye, a Bihar-hegységben, fensíkon fekv oláh kisközség,
görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 74, lakosaié 400. Postája
Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a gör. kath. püspök volt, a ki ma is birtokos itt. Gör. keleti templomát 1816-ban építették.
Bplényes- Szent- Márton, a Bihar-hegységben, a Yisó-patak mellett fekv
oláh kisközség, görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma. 67, lakosaié
387. Postája és távírója Remete, vasúti állomása Belényes. E község már
1465-ben szerepel, mint a panaszi Pázmánok birtoka. 1470-ben a Pályi csaliul
a
földesura, késbb pedig a gör. katholikus püspök. Gör. katholikus
oláh

templomát 1885-ben
BelényesS;

enl Miklós.

BelényesUjlak.

építették.

a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Koros mellett, a
belényes
vaskohi vasútvonal mentén fekv oláh kisközség, görög keleti
vallású lakosokkal. Házainak száma 74, lakosaié 302. Postája és távírója
Sólyom, vasúti állomása Belényes. A község határában, magas fensíkon áll
a
szent-miklósi Pálosok klastromának romja. A falut 1333-ban Tamás fia
Lstnán a váradi püspöknek és káptalannak adományozta. A széplaki uradalomhoz tartozott és valószínleg itt volt a széplaki apátság. Rommaradványai,
melyek monumentális építményt gyaníttatnak, az átmeneti Ízlést mutatják
és így az épület már a Pálosok letelepedése eltt fennállott, a minthogy a
torony romjának egyes részei az 1241-iki tatárjárást megelz idre utalnak.
A községnek 1660-ban Korniss Boldizsár volt a földesura. A miüt század
elején a gör. kath. püspökség birtoka volt. A gör. keletiek temploma a múlt
század elején épült,
Belényes-Ujlak, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös mellett, a nagyváradbelényes- vaskohi vasútvonal mentén fekv kisközség, túlnyomóan ev. ref.
vallású, magyai' lakosokkal, azonban az oláh ajkú görög-katholikusok is elég
nagy számmal vannak. Házainak száma 244, lakosaié 1287. Postája van,
távírója és vasúti állomása Belényes. Hajdan a váradi püspökök birtoka. si
egyházát, mely ma a reformátusoké, az idk folyamán átalakították, azonban
a hajdani templomhajó két nyugati része még felismerhet. A XVI. században alesperesség volt, melyhez 9 plébánia tartozott. Templomának harangját
görög-katholikusoknak is van
riiszkai Korniss Zsigmond 1631-ben önttette.
itt templomuk, mely 1820-ban épült. A múlt század els felében a gör. kath.
püspök volt a földesura, a kinek itt ma is van birtoka. 1868-ban a községnek több mint fele leégett, Az itteni Zimánd patakban lev ..esodaforrás"-t,
a vidék szembajosai meg-megiátogatják. Itt van a belényesi járás egyik
körjegyzsége.

Belényes- Szent- Miklós,

A

Br-lényes-

Valány.

Bél

Belényes-Valány, a Bihar-hegység alatt fekv oláh kisközség, gör. kaih.
vallású lakosokkal. Házainak száma 67, lakosaié 379. Postája Belényes-Ujlak,
távírója és vasúti állomása Belényes. Gör. kath. temploma 1842-ben épült.
Földesura a múlt század els felében a nagyváradi gör. kath. püspökség
volt, mely itt ma is birtokos.

hegyek

béli patak mellett, erdborította heszékhelye és egyik körjegyzsége. Lakosai magyarok és oláhok s ez utóbbiak többségben vannak. Vallásuk rom. kath,
gör. kath.. gör. keleti és izraelita, de a gör. keletiek vannak túlnyomó számban.

Bél, a béli

alatt, a

gyek közöli fekv kisközség,

Házainak

száma

291,

lakosaié

állomása Bokszeg-Bél. Hajdan,
volt,

nem

mellett

a

inai

feküdt.

Mézes- és

a béli járás

2056.

amikor

Saját
a

postája és távírója van.

vasúti

község a váradi püspökök birtoka

helyén, hanem egészen a vármegye határszélén, a Tz-patak
1332— 35-ben már a pápai tizedjegyzékben szerepel. A XVI.

0>
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században alesperesség volt, melyhez 25 plébánia tartozott. A múlt század
elején már négy országos vásárja volt, nagy sörháza, pálinkaéget je és
messze vidéken híres három vízimalma. Most az Egyesült Magyarhoni Üveggyár r. t.-nak van ill nagyszabású üveggyára, mely azonban ez id szerint
nem mködik. A latin szertartású váradi püspökség most is birtokos itt. A
községben három templom van. A róni. katholikus 1813-ban épült, a görög
katliolikns 1741-ben, a görög-keleti pedig 1859-ben. Azonkívül az izraelitáknak is van zsinagógájuk. A község lakosai kaszinót tartanak fenn.
Bélfenyér, az alföldi síkságon fekv magyar kisközség, róm. kath. és
ev. ref. vallású lakosokkal, a kik között a katholikusok vannak túlsúlyban.
Házainak száma 293, lakosaié 1269. Postája, távírója és vasúti állomása
Tenke. A legrégibb idtl a váradi püspökség birtoka. Az 1766-iki canonica
visitalio említi régi kis kegyházát és megjegyzi róla, hogy „az egész oly
kicsi vala, hogy híveinek felét sem fogadhatá magába '. A mostani katliolikns templomot gróf Kollonits nagyváradi püspök építtette 1785-ben. Határában

Bélfenyér.

1

BELÉNYES.

A GÖR. KATH. FIU-INTF.RNÁTUS.

hajdan két falu volt. Az Olcsva felé
vezet úton állott hajdan Buzás-Üsi
község, mely 1332-ben a pápai tizedlajstromban
szerepel. Az 1552-iki adóösszeírásban Búzás név

még mint egyházas

hely
Vajda Mihály birtoka
volt. Ugyancsak Bélfenyér közelében, az u. n. Szigeten állott hajdan Szigeti
község, mely szintén elfordul már az 1332-iki tizedjegyzékben és a XVI.
századbeli adóösszeírásokban mint a váradi püspök birtoka említtetik. A
községhez tartozik Buzásd puszta is. Bélfenyéren volt plébános (1875 80)
Bunyitay Vincze apát-kanonok, a kiváló történettudos.
Bél-Örvényes, a béli hegyek alatt fekv oláh kisközség, gör. keleti vallásu lakosokkal. A házak száma 49, lakosaié 237. Postája és távírója Bél,
vasúti állomása pedig Bél-Rogoz. E község már a XIV. században fölmerül,
a mikor a Telegdiek birtoka. Késbb a váradi püspök lett a földesura, a ki itt
ma is birtokos. Gör. keleti templomát 1870-ben építették.
alatt

—

Bél-Rogoz, a béli hegyek alján fekv kisközség, görög keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 48, lakosaié pedig 248. Postája Ökrös, távírója Bél, vasúti állomása Sólyom, vagy Bokszeg-Bél.
község már a XIII.
század végén a váradi püspök birtoka volt és akkoriban összesen 27 telket
számlált. Gör. kath. temploma 1825-ben épült.

Béi-örvényes.

Béi-Rogoz.

A

—

Belezseny, a Bihar-hegység alatt, a belényes
vaskohi vasútvonal menpetrószi patak mellett fekv oláh község, gör. keleti vallású lakosukkal. Házainak száma 46, lakosaié 772. Földesura a múlt század elején a
nagyváradi gör. kath. püspökség volt. Gör. keleti templomának építési ideje
ismeretlen.

Beiezseny.

Benyesd, a béli hegyek alján fekv oláh kisközség, görög-keleti vallásn
lakosokkal. Házainak száma 49, lakosaié 237. Postája és távírója Bél, vasúti

Benyesd.

tén.

a

Magyarország Vaimegyéi

é,

Városai: Bihar váimegye.
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állomásn Bokszeg-Bél.
vol1

Berek-Böszörmény

Berek-

Bösiörmény.

ma

birtokosa és

a

',

A
is

mi'ih
az.

század els felében a váradi 1. sz. püspökség
Görög-keleti templomát 1829-ben építették.

a Sárrét

szólén,

az

alföldi

síkságon

fekv magyar

nagyközség. Házainak száma 647, lakosaié pedig 3338. Az egyes hitfelekezetek között az ev. ref. vallásúak vannak a legtöbben. Hajdan a vidék egyik

legnagyobb községe volt és 1396-ban a körösszegi vár tartozékát tette. A
mai református templom helyén állott si egyháza, mely már az 1332 37-iki
pápai tizedjegyzékben szerepel. Hajdan Nagy- és Berek-Böszörmény ikerközállott volna
ségek, st hagyomány szerint az itteni u. n. Vernyike
Vernyike-Böszörmény község is. 1421-ben Berek-Böszörmény csak mint
falu, Nagy-Böszörmény pedig mint város említtetik, míg az 1554-iki adólajstrom külön Nagy-Böszörmény és Bereg helységeket említ. Az 1">20. évi
vám-összeírásban Böszörmény néven, mint vámszed hely szerepel, a mikor

—

dln

is

Hajdan vásáros hely is volt és a múlt
serfzvel bírt. A községhez tartozó régi temet-domb, a
Korhánydomb és a Budai halom elnevezések bizonyos jelentséggel láta Csáfo/-család volt a földesura.

század
a

elején

szanak

bírni.

A

határban vonul át az

u.

n.

ördögárok

is.

A

községben lev

ev. ref. templom 1678-ban épült és 1783-ban átalakíttatott. Az izraelitáknak
zsinagógájuk van itt. Van a községben csinos úrilak is, melyet a XVIII.

Berettyó-

század végén a gróf Gsáky család építtetett.
Berettyó- Szent-Márton, az alföldi síkságon,

Szcnt-Márton.

—

a

Berettyó

balpartján,

a

mentén fekv magyar nagyközség. Benne az
összes felekezetek képviselve vannak, de köztük az ev. ref. vallásúak vannak
többségben. Házainak száma 204, lakosaié 1349. Van postája, távírója és
budapest

predeáli vasútvonal

vasúti állomása.

A

község már az 1333-iki pápai tizedjegyzékben mint egys Szent-Márton tiszteletére szentelt egyházától veszi a

házas hely szerepel,

Mátyás királytól nyert vásártartási jogot, a XV. században
ugyanekkor a Berettyón réve volt. Birtokosai az idk
folyamán a következk voltak: 1319-ben Pázmán György, 1552-ben Pázmán
Péter és Gáspár, 1732-ben Bárányi Miklós, Kodormán György és Pál, Komáromy
nevét. 1481-ben

vámszed

hely, és

György, Társy Mátyás, Orbán János és István, 1755-ben dancsházi Nagy
Benedek, Naményi Ignáez, Bárányi Miklós és Gábor, a múlt század els felében báró Vay Miklós, Nóvák Kristóf, Leszkay Ferencz, gr. Rhédey Ferencz,
Bárányi Károly és báró Rudnyánszky Sándor. Jelenleg báró Bánhidy Sándornénak, Elek Gusztávnak, Leszkay Jánosnak és Gyulának, Reviczky Józsefnek
és özv. Verlán Andrásné örököseinek van itt nagyobb birtoka. A községben
két templom van. Az ev. ref. templom 1787-ben, a róm. katholikus 1818-ban
épült. A községhez tartoznak Szomalyom, Rekettyés, Bacsó, Kodormány, Újlak,
Szolnoktó, Péntekhalom, Nagy-Hidköz, Kis-Hidköz, Nagy -Bocs, Kis-Bócs, Lapos,
Merza és Vertán nev puszták, melyeknek egy része elpusztult községek
nevét örökíti meg. így Bocs puszta, egy 1451-iki oklevél szerint akkoriban
de mint község már 1274-ben fennáll, a mikor
Ders
volt
a
földesura.
Egy 1354-iki oklevél pedig telepes lakofia
emlékezik meg. Szomalyom puszta a XII. század végén szintén már

Bócshida néven szerepelt,

Pázmán
sairól

mint egyházas község szerepel és a Pázmán család birtoka.

ma

si

templomának

klastrom-dülnek nevezi. Újlak puszta a XIV. század
elején szintén mint a Pázmán nemzetség birtoka említtetik és az 1552-iki
adóösszeírás alkalmával még mindig e nemzetség birtokában van. Mind e
helyét a nép

is

községeket az 1660-iki török dúlások pusztították el Berettyó-Szent-Mártonoal együtt. Ez felépült, amazok pusztán maradlak. A község 1848-ban is
sokai

szenvedett

Imi az orosz, hol

a.

magyar

csapatoktól.

Bihar vármegye községei.

51

Berettyó-Újfalu, az alföldi síkságon, a Berettyó mellett, a budapest

—pre-

mentén fekv magyar nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallakosokkal. Házainak száma 1259, lakosaié pedig 7717. Van postája,

deáli vasútvonal

lású

távírója és vasúti állomása; járási székhely, járásbíróság,
tal,

adóhivatal, kir. közjegyzség, továbbá

6 osztályú

izr.

van

önképz

telekkönyvi hiva-

9 református

egy
Azonkívül

iskola,

községi kisdedóvó.

iskola, iparostanoncz-iskola és

kaszinó-egyesület,

itt

népkör, önkéntes tzoltó egyesület, izraelita jóté-

kony negyesület, két temetkezési és két kiházasítási egyesület, takarékpénztár
és népbank. Szép, emeletes városháza, két gzmalom, melyek közül a
Nyíry István nagy gzmalma villamos erre is be van rendezve, kitn
gyógyhatású vasasfürd, néhány csinos úrilak és régi nemesi kúria, köztük

RKSZLRT BKLROL.

Móricz Pálé. Berettyó-Újfalu a XIII. század második felében
szerepel.

Nevének „Uj" jelzje

leg a tatárjáráskor pusztult

A

el

pápai tizedlajstromokban

azt bizonyítja,
és

is

késbb
szerepel.

hogy a

újra felépülve,

A

Újfalu néven

régi község

valószín-

nyert Újfalu nevet.

XVI. században a Csáky

család,

Fügedy Gábor, a Dersi örökösök, Literáty Bertalan, Teleydi János a birtokosai. A községben a XVIII. század végén és a múlt század elején a berezeg
Eszterházy, a Miskolczy, Fényes, Lányi és Marossy családok voltak birtokosok,
most pedig a Szilagyi, a Móricz és az Asztalos családnak van itt nagyobb
birtoka. A községben lev ev. ref. templom 1817-ben épült. Az izraeliták
imaháza egyike a legrégibbeknek a vármegyében. 1659-ben II. Rákóczy
I

ryörgy ide húzódott a törökök ell, kik a községet feldúlták. 1077-ben Strassoldo

hadai ostromolták sánczait, de sikertelenül. 1681-ben Thököly hosszabb

idt

1683-ban Apafi Mihály két ízben vonult át a községen. Ez idben
itt is tartottak megyegyléseket. 1693-ban a törökök a
községet felégették.
1700-ban hajdu-lakosainak a szabadalmait megszüntették. 1704-ben Il.Rákócty
Ferencz itt gyjtötte össze azokat a hadakat, melyeket Belényes felé, a
ráczok ellen indított. 1849. aug. 3-án Nagy Sándor tábora itt vonult keresztül. Ide tartoznak Egyház-Sziget. Körtvélycs, Somota, Nézdomb, Görcsös, Kor-

töltött

itt.

hány, Kis-Ketts, Nagy-Ketts,

Dábó,

Közép-Dül, Kuruttyoló, Büdöstó, Szent-

BerettyóÚjfalu.
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Kozma. Nagy-Andaháza, Kis-Andaháza, Csomboros, Csurgó, Csárdahát, Perde
puszták is, a melyeknek egyike-másika hajdan község volt.

és Kendereskert

van a híres herpályi csonka torony is, a hajdani herpályi prépostság
rommaradványa. Rajta kívül a ma is adományozni szokott herpályi préposti
ezíni rzi emlékét. Hajdan Érpál község néven is szerepelt s e néven említi
a bécsi lajstrom is a XIII. század végén, a mikor Miklós bán volt a földesura.
A XIV. században egy ideig királyi birtok, de már 1373-ban Domoszlay
Miklós hevesi fispán bírja, 1418-ban pedig Rozgonyi János fkincstartó. A
hajdani kolostor régi, hatalmas tornya Tardy Sándor birtokán áll, a hol a
tulajdonos egyebek között egy ritka becs arany pajzsdudort talált, mely a
nemzeti múzeum birtokában van. A község határában, Móricz Pál birtokán egy skori földvár nyomai is láthatók. Szent-Kozma puszta hajdan szintén egyházas hely volt és Szent-Kozma-Damján néven a herpályi uradalomhoz tartozott. Keletkezését a dubniczi krónika által is megörökített népregének
tulajdonítja a néphagyomány, mely szerint, a mikor itt a magyarok és a
székelyek (?) között harcz volt, Szent-Kozma jelent volna meg a magyarok
segítségére. Ennek az emlékére alapították volna a községet és építették a
Ili

Nagy-Andaháza puszta, a XIV.
néven ikerközség volt. A püspöki tizedlajstromban különben már a XIII. század végén is így szerepel. 1463-ban Szabolcs
vármegyéhez és a herpályi uradalomhoz tartozott. Somota puszta, Véesey
Lóránd birtoka, ahol a tulajdonosnak csinos úrilaka van.
Betfia, a Királyerd nyúlványai alatt fekv kisközség, gür. kath. vallású lakosokkal. Házainak száma 62, lakosaié 404. Postája Pecze-Szls, távírója és vasúti állomása Nagyvárad. Földesura a nagyvárad-hegyfoki prépostság volt; ma a premontreieknek van itt birtokuk. Gör. kath. temploma

Szent-Kozmának
elején

sz.

Betr a
,

.

Anda

szentelt egyházat. Kis- és

és Uj-Ancla

1854-ben épült.
Beznye, a Királyhágó

Beznye.

várad
gör.

— kolozsvári

keleti,

száma

Bihar.

oldalán, a Sebes-Körös

vasútvonal mentén

fekv

völgyében, a nagy-

oláh kisközség, nagyobb számmal

gör. katholikus vallású lakosokkal. Házainak
Régi birtokosai a Kába, Venter, Czepelle, Kakucsy,
Lál családok voltak. Hajdan a Báródsághoz tartozott, Gör-

kisebb

számmal

372, lakosaié 1713.

Szcs és
temploma 1723-ban,

Bélteky,
keleti

déli

a gör. katholikus pedig 1895-ben épült.

hegyek egyik nyúlványa alatt, a Kösm-patak
érdek vasútvonal mentén fekv, túlnyomóan ev. ref.
vallású magyar nagyközség. Házainak száma 461, lakosaié 2993. Van postája, távírója és vasúti állomása, Ez az srégi község már a XII. században
Bihar,

az

érmelléki

mellett, a bihari helyi

az oklevelekben. Akkoriban a váradi püspökség birtoka volt.
1349-ben Byhor néven találjuk feljegyezve, egy 1374-iki oklevél már vásárOppidum
tartási jogát is említi, 1393-ban mint Villa Byhor, 1470-ben
Byhar néven szerepel és ekkor lakói között számos iparos említtetik. Az
1520-iki összeírásokban mint vámszed hely van említve. A XV. században
fesperesség, a XVI. században alesperesség, melyhez 18 plébánia tartozott,
A község hajdani nagyságát a XVI. századbeli adóösszeírások bizonyítják
legjobban, a mikor Biharban 176 család lakott. Mostani református templomát
említtetik

1802-ben az si egyház alapjaira építették, a mely a XIV. századból való.
A róm. katholikus templom 1826-ban épült. Az izraelitáknak is van itt imaházuk. Az ev. ref. egyház birtokában több érdekes régiség és ötvösm van.
így két aranyozott ezüst pohár a XVII. század elejérl és egy ugyanebbl
Csömeözi
íiz idhi származó hímzett úrasztali terít, mely Kállay Georgina,

Zsuzsanna ajándéka.

Itt

van a

híres,

srégi

és arányaiban

még ma

is

hatal-

:

:

:
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mas

bihari földvár.

azonban még a
szerepet játszott.

A

A

II.

hagyomány szerint hajdan Mén Maróth vára, mely
Rákóczy Ferenoz-féle szabaclságharcz idején is nevezetes

Az

vár belsejében,

itt

lefolyt történeti

helyen

emelkedett

eseményekrl más helyen van szó.
a bihari emlékm, mely Rigó

áll

orsz. képvisel kezdeményezésére állíttatott fel. A szükséges összegyjtés útján szerezték be, de a vármegye közönsége is hozzájárult
1800 forinttal. Az emlékm leleplezése nagy ünnepélyek között történt.
Az obeliszk-szer oszlop tetején a Turul madár áll, csrében karddal.
Nyugati oldalán a következ felírás olvasható
..A magyarok ezredéves bejövetelének emlékére, állíttatott közadakozásból, Bihar vármegye támogatásával 1896/

Ferencz
get

Az

északi oldalon
..Allj kó'emlék, állj a végtelenségig
Jelképeként a honszeretetnek.

!

Hont szeretni végleheletéig
Tanítsd minden fiát e nemzetnek."

A

déli

oldalon

Magyarok
Hallgasd

Istene

meg

imánkat,

Tedd nagygyá

s boldoggá
Imádott hazánkat.

Védd az ellenségtl,
Óvd meg belviszálytól,
Hogy bámult s irigyelt
hegyen a

A

keleti oldalon

világtól.

:

..Honszerz dics eldeink által Mén Maróth bolgár fejedelemtl elfoglalt ezen bihari földvár, még sok század multán a magyar szabadság vára,
Rákóczy kurucz vitézeinek tanyája és véres küzdelmeinek színhelye vala."

Bihar vármegye községei.
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Komoceó és Régeny puszta. Az utóbbi hajdan község volt. Ezenkívül még két község állott Bihar határában. Az egyik
Kovácsi község volt, a másik Mezfalva, mely a XIII. század végén a püspöki tizedjegyzékben mini „Miklós úr" birtoka szerepel.
Bihar- Diószeg, az Ér-patak mellett, az érmelléki hegyek nyugati lábainál,
a nagyvárad
margitta vasútvonal mentén fekv magyar nagyközség, ev.
száma 995, lakosaié 6088. Van
ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak
saját postája, távírója és vasúti állomása, A község már a XIV. században
szerepel. 1332—37 között nevét a pápai tizedjegyzékben találjuk. Els birtokosa a Gutkeled nemzetség dobi Dorogi ága volt. Ezek után az albisi
Zólyomiak a birtokosai. A dobi Dorogiaknak itt váruk is volt és a mai ev.
1551-ben Fráter György
ref. templom helyén állott az akkori vártemplom.
püspök és Ferdinánd király biztosai között a János király birodalmának

E községhez

tartozik

i

átadására vonatkozó nevezetes egyezséget
összeírás alkalmával 147 család lakta.

A

itt

állapították

meg. Az 1564-iki

XVI. században a Forgách

és

Makó

családok kezén volt; ez utóbbinak részbirtokát, magvaszakadtéval, 1563-ban

János Zsigmond
Lichtenstein

Varkoes

berezeg,

1800.

Tamásnak adományozta. A XVII. század végén
elején gr. Sternberg Ádám, azután gr. Zichy

Ferencz volt a földesúr, most pedig gr. Zichy Tivadarnak van itt uradalma.
A község határában Rákóczy alatt dönt harcz volt, melyrl más helyen
bvebben van szó. A községben 3 templom van. A róm. kath. 1801-ben
épült, az ev. ref. átalakíttatott 1604-ben, a gör. keleti 1770-ben épült. Gróf
Sternberg Ádám 1805-ben nagy alapítványt tett jobbágyai segélyezésére,
valamely szerencsétlenség esetén. Itt van gr. Zichy Tivadar kastélya, melyet
Orünsfeld tábornok 1701-ben
gr.

építtetett, s

mely

Zichy Ferencz konstantinápolyi nagyköveté

a híres Zichy-féle pincze és hordó.

A

gr.

lett.

Sternbergé,

majd néhai

Az uradalomhoz

tartozik

nagy téglapincze szélessége négy

öl

és hossza 20 öl. Itt áll az 1830 körül készült 1240 akós, hatalmas hordó,
melyet rendszerint jó termés borral töltenek meg. Az uradalomnak 9 ilyen
falazott pinczéje van. Itt van a diószegi m. kir. vinczellér-képziskola is,
melyet gróf Zichy Ferencz közremunkálásával, az állam 1870-ben állított
Diószegen 1795-ben már nyomda is volt és itt nyomatta munkáit
fel.
Hunyady Ferencz debreczeni ev. ref. püspök. A lakosok kaszmót, népkört,

temetkezési és kiházasítási egyesületet tartanak fenn.
pénztár, hitelszövetkezet, ipartestület, 3

gzmalom,

Van

itt

még

takarék-

3 olajüt gyár, téglagyár és

egy kénes viz gyógyfürd. Ide tartoznak Egyed, Ferencz és Kérnek puszták.
nev község volt, mely a XIV. század elején
a pápai tizedjegyzékben szerepel. 1342-ben Jordán apát volt a földesura,
A XV. század végén, a mikor a Marjai családnak is volt benne része, 27
család lakott e községben, a XVI. század közepén pedig, a mikor az albisi

Egyed hajdan Egged-Monoslora

Zólyomiak és a Foryáchok voltak itt birtokosak, 77 család. Ugyancsak Dió^/j'g határában
állott hajdan Janka, vagy másként Ivánka nev község,
Templom-tisztása nev
melyet a XIII. század végén Odún fia Ivánka bír.

A

helyen állott hajdan a község egyháza. Itt volt Kerekegyháza község is,
melynek 1328-ban Dózsa nádor fiai voltak a földesurai; továbbá a XegyvenSzil nev, szintén rég elpusztult község, mely 1307-ben az egyedi apátsághoz tartozott és Kozma comes birtoka volt. Egyháza Szent György tiszteletére volt szentelve.

Bihar- Félegyháza, a Berettyó mellett, a bihari helyi

BiharFéiegy-

tén
tája

fekv magyar nagyközség, túlnyomóan

érdek

vasút

ev. ref. vallású lakosokkal.

menPos-

van, távírója és vasúti állomása Gyapoly. Házainak szenna 286, lakosaié
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püspöki tizedjegyzékben már a XIII. században szerepe] és ettlOutkeled nemzetségbl származó Dorog után hol Dorogfalva, hol

Nagy-Dorog^-Félegyháza néven találjuk említve. A Dorogiak kihaltával egy
része Zsigmond király adományából Raveni Mihályra, majd 1437-ben hoszszaszai Dothos Istvánra jut. A XIV. és XV. században azonban más birtokosok is szerepelnek itt, u. m. 1393-ban a Veiésyeh, 1397-ben a Janka falvyak

A

múlt
1405-ben a Félegyházyak, 1425-ben a Csákyak és 1430-ban a Jakcsok.
század els felében herczeg Esterházy Pál volt itt birtokos, most pedig gr.

RÉSZLET BERETTYO-UJFALUBOL.

Zichy Ágost és a gyapolyi pusztán Sehivarcz Ignácz, kinek ott szép kastélya
és parkja van.
községben lev ev. ref. templom 1845-ben épült. Birtoká-

A

ban két úrasztali aranykehely van, melyeket özv. Derecskey Istvánná Oláh
Anna 1785-ben ajándékozott az egyháznak. A község határában van egy
földvár, a hol 1886-ban bronzkori régiségeket találtak. 1784-ben a község
nagy része a templommal és az anyakönyvekkel együtt a tz martaléka
lett. Ide tartoznak Gyapoly, Kozmafalva, Fülektó ós Ágost puszták. Kozmafalva
hajdan község volt és birtokosától, a GutkeJed nembeli Kozmától vette a nevét.
Gyapoly puszta hajdan szintén község és a Gyapolyi család birtoka. E családot már a XIII. századi váradi regestrum emliti.
XV. században a Kismarjayak bírják, 1507-ben pedig házasság utján Thorday Zsigmond a bir-

A

tokosa.

Bihxr-Püspöki, Nagyvárad közelében, a

vasútvonal mentén
vallásúak,

száma

magyar államvasutak és a bihari
fekv magyar nagyközség. Lakosai ev. ref. és róm. kath.

közöttük

azonban

506, lakosaié 3107.

Van

az

elbbiek

vannak

túlsúlyban.

postája, távírója és vasúti állomása.

Házainak

A váradi

Bihar Püspöki
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püspökség alapításával egykorú. 1273-ban már a káptalan és a püspökség
bírja és L374-ben is így szerepel, míg késbb egészen
a püspökség tulajdonába megy á1
azonban 1300-ban a TeleydieJcnek is van itt birtokuk,
íOT-hcn pedig a kápolnai Pálosoknak is. 1402-ben Oppidum Pyspeky néven
van említve. 1557-tl 1692-ig a váradi vár tartozéka volt, 1692-tl 1848-ig pedig
isméi a uagyváradi Latin szertartású püspökség bírta. E község hajdan a
Nagyváradra, Szent-László sírjához zarándoklóknak pihen helyük volt. Az
uj püspökök is itt állapodtak meg, a mikor a püspöki szék elfoglalása végett
Nagyváradra jöttek és itt fogadtuk azokat a küldöttségeket is, melyek kíséretükhöz csatlakoztak. 1284-ben Bertalan váradi püspök és királyi biztos
Lóránt erdélyi vajdával és a tiszántúli részek nemeseivel itt nagy gylést
art ott. 1678-ban Thököly is több ízben tartózkodott itt. A Rákóezy-féle forradalom alatt a császáriak a várost teljesen fölperzselték és akkor éveken
á1 pusztán állott. 1849. július havában a biharmegyei népfelkelk e község
alatt táboroztak. Aközségben két templom van. Aróm. katholikusoké 1896-ban
épült, míg a reformátusoké részben még a régi idbl valós a XIV. században épült. Belsejében báró Salcer nagyváradi várkapitány neje, sz. Ridley
Mária Elisabeth síremléke látható 1716-ból. A Hódosdomb nev utczán egy
XIV XV. századbeli épületnek a rommaradványai láthatók. A községben
két temetkez társulat és egy fogyasztó szövetkezet van. Ide tartoznak
;

I

1

—

Micskepuszta és Fáczánoserclö.

A

vasúti

bányák vannak. Micske pusztán, mely
hajdan község
Bihar-Tonia.

állomás mellett jelentékeny kavicsa latin szertartású

volt.

—

káptalan birtoka,

Bihar-Torda, a Nagy-Sárréten, a budapest nagyváradi vasútvonal mentén fekv kisközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal.
tordai járás
székhelye. Házainak száma 323, lakosaié pedig 1640. Postája van, távírója
és vasúti állomása Sáp. Már a váradi regestrumban szerepel egyik lakosa
révén.
hagyomány szerint a község hajdan a Puszta-Kovácsihoz tartozó
Sebes-tanya körül feküdt.
török világban elpusztulván, telepedtek le lakosai a mai helyre.
község 1452-ben a Thorday család birtoka, mely itt
pallosjogot nyer. Késbb a Nadányiak és a Fáyak, majd a kir. kincstár és
Székely Gábor a birtokosa. Az 1732-iki összeírásban a Nadányiak, a Baranyiak,
és az Elek család fordulnak el. 1659-ben a törökök a községet feldúlták. A
községben
református templom 1790-ben épült és 1890-ben átalakíttatott.
szép parkban áll a Fáy család régi kúriája, mely a miút század elején épült.
Most úri kényelemmel van berendezve és Stern Frigyes nagybirtokos tulajdonát képezi.
lakosok napjainkban szép Kossuth-szobrot állítottak a községben. Van itt két olvasókör és egy népbank is. Ide tartozik Pálfoka puszta.
Bihar-Udvari, a Nagy- Sárréten, Hajdú vármegye határán fekv magyar

A

A

A

A

A

A

Bihar-udvari.

Házainak száma 708, lakosaié pedig
Hajdan tekintélyes püspöki
birtok, mely már a XIII. században 61 telket számlált. Fráter György püspök
annak idején más birtokokkal akarta elcserélni, úgy látszik azonban tervét
nem valósította meg, mert 1552-ben még mindig mint a püspökség birtoka
szerepel
de a XV. században az Izsákay és a Bessenyei/ család is birnagyközség,
3989.

Van

ev. ref. vallású lakosokkal.

postája, távírója és vasúti állomása.

;

tokos

vol1

itt,

A

református templom 1613-ban épült, 1767-ben kibvittetett,

ktornyai pedig 1789-ben

építették.

A

ref.

egyháznak számos érdekes,

régi

ötvösmve van, köztük vert ezüst tányérok, kelyhek és poharak a XVII. és
WIII. századból. A község határában sok shalom van. Ezek: Árkoshalma, mely körül árukszer mélyedés van, a hol kkori cserépdarabokat vet
eke; a ferendeki halomban ásás alkalmával csontvázakat találtak; a
Hangás-halom, Orhalom, Balázs-halom Eszteró-halom, Hármas-halom, Kettsföl

az

balom, mind megannyi shalom, melyeket

..Kunok szállása"

nev

területen a

itt

hagyomány

Kun-halmoknak mondanak. A
szerint hajdan kanok tanyáz-
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A templom

melletti iskola építése alkalmával, néhány évvel ezeltt, régi
azokban a csontvázai? között jellegzetes dolichocephal koponyákat
talállak, melyek az embertani múzeumba kerültek. A község lakosai olvasó
egyesületet, énekkart és önk. tzoltó egyesületet tartanak fenn. B. Udvarihoz
tartoznak Lrinc?, Nándor, Gunárhát és Réti puszták is.
lak.

sírokat és

Bikács, az alföldi síkságon fekv
kisközség, melynek lakosai vegyesen
tótok és oláhok, de a tótok nagyobb
számban vannak. Ez utóbbiak vallása
róm. katbolikns, az oláhokó pedig
gör. keléi i. Házainak száma 299, lakosaié 1224. Távírója és vasúti állo-

BERETTYO-UJFALU.

IFJ.

Bikács.

MÓRICZ PAL

KÚRIÁJA.

mása van, postája pedig Gyapjú. A község hajdan mostani helyétl délkeletre állott, a hol si templomának nyomai még a 70-es években meglát-

A

szottak. 1374-óta a latin szertartású váradi káptalan birtoka.
községben
lev két templom közül a róm. katholikus 1813-ban, a görög-keleti 1800-

ban

van a cséffai járás egyik körjegyzsége.
Királyerdhöz tartozó tizfalusi hegység alatt fekv oláh kisközség, görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 67, lakosaié 388.
Postája, távírója és vasúti állomása Rév. Egyike a vármegye legrégibb községeinek, a melyrl a váradi káptalannak egy 1264-iki oklevele azt mondja,
hogy a község már a tatárjárás eltt a Csanád nembeliek birtoka volt, akiknek a község fölött emelked Solymosk és Felk nev hegyeken voltak a
sziklaváraik, és a kik itt a Köröshidon Pál comes fiaival együtt vámot szedtek.
A község a bécsi eodexben is már a XIII. század elején szerepel. 1508-ban
adománylevelet nyert reá a Dózsa-lázadásban szerencsétlen véget ért
új
Telegdi István kii-, kincstárnok. Iö61-ben Telegdi Mihály és Miklós osztozkodnak rajta, a mikor azonban a község már összesen csak négy portát számlál.
A múlt század elején a gr. Korniss család, 48 eltt pedig gr. Zichy Domokos
épült.

Itt

Birtiny, a

A

volt a földesura; most gr. Zichy Ödönnek van itt birtoka.
községbeli
görög-keleti templom 1879-ben épült.
község közelében állott hajdan
Orosztelek község, mely már a XIII. századbeli püspöki tizedjegyzékekben

A

szerepel.

Biiliny.
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Újfalu.

Bisztra-Ujfalu, a Bisztra-patak melleit fekv oláh kisközség, görög-keleti
vallású lakosokkal. Házainak száma 65, lakosaié 333. Postája Csentelek,
távírója és vasúti állomása Fels-Abrány.
múlt század elején a Baranyiak
voltak a földesurai. Gör. keleti temploma 1700 körül épült.
Bodonos, a Rézhegység aszfaltban gazdag ága alatt fekv kisközség, tót
és magyar ajkú lakosokkal, a kik között azonban a tótok vannak a legtöbben. Házainak száma 107, lakosaié 579 volt, mely szám azonban 1110-re
emelkedett, a mi az itteni nagyszabású kszénbányáknak és a legújabban
berendezett sodronykötélpályának tulajdonítható.
múlt század elején a Hegyi
család volt itt birtokos, Róm. kath. temploma 1829-ben épült.
Bogdán-Szóvárhegy a Rézhegység nyúlványai alatt, a Gyepes-patak melleit fekv oláh kisközség, a szalárdi járás egyik körjegyzsége. Lakosai gör.
keleti vallásúak, házainak száma 148, lakosaié 795. Postája Hagymádfalva,
távírója és vasútja Mez-Telegd. Görög-keleti temploma nagyon régi, de
építési ideje ismeretlen. Földesura valamikor a báró Huszár család volt, most
pedig gr. Seilern Ferencznek van itt nagyobb birtoka.
község határában
sótelepre és sós forrásra bukkantak, melyet azonban ismét betemettek.

A

Bodonos.

A

BogdáuSzóvárhegy.

.

A

Bogy.

Bogy, a béli hegyek nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. keleti vallakosokkal. Házainak száma 51, lakosaié 275. Postája Ökrös, távírója és vasúti állomása Tenke. Hajdan a váradi püspökség birtoka volt,
lású, oláh

béli uradalomhoz tartozott és most is e püspökség birtokos itt. Templom
községben nincs. Hajdan itt volt egyike a legnagyobb hamuzsír-éget telepeknek. „Huta" nev dlje ennek az emlékét rzi.
Bogy oszló, az érmelléki hegyek alatt fekv magyar nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallású lakosokkal. Házainak száma 183, lakosaié 966. Postája
Ottomány, távírója Margittá, vasúti állomása Apáti-Keresztúr. E község állítólag Boleszló váczi püspöktl, a leleszi prépostság alapítójától vette a nevét.
Földesura a váradi püspökség volt, mely itt most is birtokos. Református
temploma nagyon régi. Tornya 1848-ban épült újra. A falut 1862-ben tz

a

a

Bogy oszló.

pusztította
Bojt

Bojt,
ref.

el.

Ide tartozik Feneketlen puszta.

az alföldi

vallású,

síkságon, a Kis-Körös

mellett

magyar lakosokkal. Házainak száma

fekv nagyközség,

ev.

256, lakosaié 1280. Postája

Nagy-Kereki, távírója és vasúti állomása Mezkeresztes. A váradi regestrum
már a XIII. század elején említi. A pápai tizedjegyzékben mint egyházas
hely már a XIII. század végén szerepel. 1452-ben Both néven és késbb
Boyt néven találjuk említve. 1447-ben a Thorday család volt a földesura,
1552-ben Bojthy Gáspár, Thorday Péter, Bóják Antal, Zenyesi László, 1732-ben
Tholdalaqhy Mihály, Rákossy Ferencz, Beleznay András és Ferencz, késbb
a Lányi és a Dohozy családok. Református temploma 1680-ban épült. Az
egyház birtokában egy úrasztali ezüst-pohár van, melyet nemes Varga
Ferencz 1765-ben ajándékozott az egyháznak. A községben olvasó egyesület is
van. E községhez tartoznak Kékes, Lányi és Tokaj puszták. Kékes puszta
azeltt község volt és 1319-ben Benedek csanádi püspöknek és unokaöcscseiuek Miklósnak,
Bokkia.

Tamásnak

temploma 1802-ben
Borostili-k.

és

Benedeknek

birtoka.

Bokkia, a béli hegyek alatt, a Mézes-patak mellett fekv kisközség,
melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 66, lakosaié
339." Postája és távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a latin
szertartású nagyváradi püspökség volt, a mely itt ma is birtokos. Gör. keleti
Borostelek,

a

épült.

központi járásban

fekv

kisközség,

görög-keleti

vallású,

oláh lakosokkal. Házainak száma 80, lakosaié 471. E község már a XIII.
múlt
század elején szerepel és 1252-ben a Csanád nemzetség birtoka,
század elején a gróf Haller család volt a földesura, most pedig Telegdi
Józsefnek van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma 1700 körül épült.
Bors, a Fels-Sárréten, a budapest— nagyváradi vasútvonal mentén fekv
magyar nagyközség, 1107 lakossal, a kik közül 1031 ev. ref. vallású. Házai-

A

Bors.
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nak száma 223, lakosaié pedig 117. Van postája és vasúti állomása;
távírója Bihar-Püspöki. A község már a XIII. században szerepel a váradi
Sartivánvecse nemzetségbl származó Borsiak
regestrumban Bursi néven.
innen veszik a nevüket. Ez a család 1505-ig volt a földesura, ettlfogva egy
részét a váradi káptalan bírja, de 1552-ben már Szentiványi Ferencz a község
földesura. Késbb az egész helység a nagyváradi 1. sz. püspök és a káptalan
birtokába kerül, mely utóbbi itt ma is birtokos. Az ev. ref. templom a XVII.
század elején épült. Az egyháznak két nagyon régi és mbecscsel biró ezüst
kelyhe van, melyeket a Dobozy család ajándékozott. Ide tartozik Nagy Zomlin

A

puszta

is,

mely hajdan egyházas község volt. 1374-ben a váradi székes kápEgyházának némi rommaradványa még ma is látható.

talan volt a földesura.

3&i.*X (í

.

BERETTYÓ-ÚJFALU.

—

VÉCSEY LÓRÁND ÚRILAKA SOMOTA PUSZTÁN.

Borz, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös mellett fekv oláh község,
görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 57, lakosaié 350. Postája
Belényes-Ujlak, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a gör. kath.
püspök volt, ki itt ma is birtokos. Közelében van a mintegy 200 ölnyi hosszú
gyönyör völgy, hol a Vale Morilor patak egy kb. 50 méter magas sziklafal aljából oly ervel tör el, hogy rövid útja alatt is e völgyben egész sereg

malmot

hajt.

érmelléki hegyek között, a Gyelucz nev hegyoldal alatt
oö r kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 168,
lakosaié 901.
szalárdi járás egyik körjegyzsége. Postája Hagymádfalva,
távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. E községet már a XV. századi
oklevelek Borzlyk néven emlegetik. Földesurai a gr. Csáky, a Kovács, Gyalokay
és a Vay családok voltak, ma pedig Ursziny Bélának van itt nagyobb birtoka.
görög-keletiek temploma a múlt század els felében épült. Ide tarBorzik, az

fekv

Borz.

kisközség-,

Burzik.

.

A

A

tozik Csurgó puszta

is.

Bot fej, a Béli-hegyek
lakosukkal. Házainak száma

alatt

fekv

b,

lakosaié

kisközség, gör. keleti vallású, oláh
.'3Ó7.
Postája és távírója Bél, vasúti

Botfej.
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Bottyán

állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt
ma is birtokos. A múlt század els felében a község mellett nagy farészmalom állott. Gör. keleti templomát 1800-ban építették.
Bottyán, a Sebes-Körösvölgy elején, a Rézhegység nyúlványai alatt fekv
oláh kisközség, gör. keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 69, lakosaié
íöí. Postája, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. E község 1257-ben
mint a Csanád nemzetség birtoka szerepel. 1360-ban Telegdi Tamás kalocsai
érsek és rokonai bárom részre osztják fel a falut maguk közt. 1366-ban a
pápai tizedjegyzékben már a mai nevén találjuk feljegyezve.
br. Wesselényi család Kolozsvárt lev levéltárában van egy 1372-ben kelt oklevél,
melylyel Nagy Lajos király megsemmisíti az egri káptalannak kiadott levelét;
e levél érielmében az egri káptalan az Adorján kir. várhoz és Telegdi Miklós li;ii, Gergely és Miklós birtokaihoz, Bottyánhoz és Jenhöz tartozó erdkel a váradi egyház birtokának állította, holott nem voltak azok. Birtokosai
a mull század els felélten a telegdi közbirtokosok voltak, most pedig Telegdi
József orsz. képviselnek van itt nagyobb birtoka.
görög keleti templom
építésének ideje ismeretlen.
Bozsaly, a Rézalján, a Bisztra-patak mellett fekv kisközség, oláh és
magyar, de túlnyomó számban oláh és görög-keleti vallású lakosokkal.
Házainak száma 70, lakosaié 394. Postája Cséhtelek, távírója és vasúti állomása Fels-Abrány. E község 1438-ban mint a kusalyi Jakcs család birtoka
szerepel. Késbbi földesurai a Bozsalyi, Fráter és a Szénássy családok voltak.
A község egy részét 1870-ben árvíz pusztította el. Gör. keleti temploma

A

A

1

saiy.

1899-ben épült.
Bragyct.

Bragyet, a petrószi havasok közelében, a hasonnev patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 124, lakosaié
613. Postája Dombrovány, távírója Vaskoh-Barest, vasúti állomása Belényes.
Földesura a nagyváradi gör. kath. püspökség volt. Gör. keleti temploma

1820-ban épült.
Brátka.

—

Brátka, a Rézalján, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal mentén fekv oláh kisközség, gör. keleti vallású lakosokkal. Van postája, távírója és vasúti állomása. Házainak száma 276, lakosaié pedig 1394.
E község azeltt az úgynevezett Báródsághoz tartozott. Határában több érdemúlt század elején gr. Batthyány
kes barlang van és egy nagyobb kbánya.
Antónia és a nemes Czepele család volt a földesura, most pedig gr. Bethlen
Aladárnak és a Czepele családnak van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti tem-

A

ploma 1898-ban
Briheny.

Brost.

Butsa

-

épült.

Briheny, a bihari hegyek között, a Briheny-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 68, lakosaié
395. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskón. Határában valamikor vasbánya volt, de azt ma már nem mvelik. Volt itt a múlt században egy
vasgyár is, a mely szintén elpusztult már. Lakosai a nagyváradi 1. sz. püspököt uralták, a ki itt ma is birtokos.
Brost, a bihari hegyek alatt fekv kisközség, lakosai görög keleti vallású
oláhok. Házainak száma 48, lakosaié 260. Postája Dombrovány, távírója
Vaskoh-Barest, vasúti állomása Vaskoh. Földesura a görög kath. püspökség
volt. Gör. keleti temploma 1830-ban épült.
Bucsa, a Királyhágó alatt, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, görög keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 130, lakosaié 777. Van postája, távírója és vasúti állomása. A mull század els felében az Eördögh család volt a földesura, késbb
pedig a Szerdahelyi család. Görög-keleti templomának építési ideje ismeretlen. A községben Timár Lászlónak országszerte híres spanyolnád-fonó gyára
község határában érdeés a -Jádvölgyben nagy pisztráng-tenyésztése van.
kes cseppkbarlang látható.

—

A

Bncsnm.

—

Bucsum, a Királyerd alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén
fekv, oláh kisközség, görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 63,
lakosaié 326. Fostája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke. Régi magyar
neve Bucsony s 1503-ban Telegdi István kir. kincstárnok birtoka. A múlt
század els felében özv. gróf Frimontné volt itt birtokos. Gör. keleti temploma
1810-beii épült.

Bihar vármegye községei.
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az Érczhegység északi nyúlványa alatt, a Vale-Ré-patak
mellett fekv kisközség, görög-keleti vallású lakosokkal. Házainak száma
159, lakosaié 944. Postája van, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura
a gör. katholikus püspökség volt, mely itt most is birtokos. Határában ezüst-,
arany- és márványbányák találnátok, melyek azonban nincsenek mvelés
látszanak, 1680. körül
alatt. Régi kohóját, melynek romjai még máig is
szüntették be. Görög-keleti temploma 1842-ben épült. Ide tartozik Biharfüred, másként Stina de vale klimatikus üdülhely is, mely Pável Mihály gö rögkai holikus püspök tulajdona és kedvelt tartózkodási helye. E fürdhelyrl,
mely elragadó vidéken fekszik, más helyen bvebben van szó.

Budurásza,

A

Bukorvány,
Királyerd alatt, a Bukorvány-patak mellett fekv oláh
kisközség, melynek lakosai görög-keleti vallásúak. Házainak száma 81, lakosaié 382. Postája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke. Egykori neve

Budurásza.

Bukorvány.

BIHAR-DIOSZEG.
A KOSSUTH-SZOBOR,
AZ EV. REF. TEMPLOM ÉS A ZSINAGÓGA.

Bokor vámjá-nnk
desurai a

C saná cl
Telegdiek,

hangzott.

Föl-

XVI. század végéig a
nemzetségbl való
a múlt század els

felében Vattaszky János és Zsomje
Trandafil voltak. Görög-keleti

temploma 1545-ben

épült.

Buntyesd, a Bihar-hegység alatt, a petrószi patak mellett fekv kisközség, a belényesi járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 103, lakosaié 547. Postája Dombrovány, távírója és
vasúti állomása Belényes. Földesura a gör. kath. püspök volt, a kinek most
is van itt birtoka. Görög-keleti fatemploma a múlt század elején épült.

Burda,

a

Bihar-hegységben, a Budurásza-patak mellett

gör. keleti vallású oláh lakosokkal.

Budurásza,

püspök

távírója

volt, a ki itt

és

ma

vasúti
is

Házainak száma

állomása

Belényes.

birtokos. Gör. keleti

fekv

kisközség,
Postája
gör. kath.

Buntyesd.

Burda.

79, lakosaié 416.

Földesura a

temploma a múlt század

ele-

jén épült.

hegyek alatt, a Berettyó és a Gyepes-patak melkisközség, magyar, oláh és tót lakosokkal, a kik között a gör.
katholikus vallású oláhok vannak legtöbben. Házainak száma 80, lakosaié
515. Postája Szent-Jobb, távírója és vasúti állomása Bihar-Diószeg. Az
Anjou-korban Csalanos, majd O-Csalanos nevet viselt, mig a Hunyadyak
idejében Fehér-Csanálos néven találjak.
Hunyadyak után a Pdlyi család
lett a birtokosa. 1520-ban az álmosdi Chyre család a földesura és ekkor
vámszed hely is volt. Majd a szent-jobbi apátságé, késbb pedig a Frátereké
Csanálos, az érmelléki

lett

fekv

A

Csanálos.
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lett. Ma Lukács Gézának és Vikal Simon örököseinek van itt
nagyobb birtokuk. Gör. katholikus temploma 1861-ben épült.
Csarnóháza, a Jád- ós Sebes-Körös völgyek összeszögellésénél, a nagy-

és a Püspökyeké
h.i/.i.

várad kolozsvári vasútvonal közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 432, lakosaié 2278. Postája Csúcsa, távUrát ka, vagy Bucsa, vasúti állomása Jádvölgy. Földesura egykor a
írója
gróf Batthyány család volt, most pedig gróf Bethlen Aladárnak van itt nagyobb birtoka. A községet a jádvölgyi iparvasút szeli át, mely a Remecz
fölötti ízvor-völgytl a Jád torkolatáig visz. Van itt egy sziklabarlang, melynek egyik üregét kénes víz tölti be. Hegyeiben sok a fekete márvány. Határa km,
a
Csarnó-tetn volt a néphagyomány szerint Csarnó vezér vára,
melynek azonban már nyomai sincsenek, és a mely hagyományt semmiféle
történeti feljegyzés nem támogat. Az innen lefelé húzódó kút alakú üreg
állítólag alagút volt, mely a Körösig vezetett.
községbeli gör. keleti tem-

A

plomot 1894-ben
Csatár.

építették.

Csatár, az
érmelléki hegyek elágazásánál, hegytetn fekv magyar
kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású lakosokkal. Házainak száma 287, lakosaié 1672. Postája, távírója és vasúti állomása Bihar.
község a pápai
tizedjegyzék szerint már a XIII. században megvolt. si, szabados község,
melyben a püspök lovas nemesei, csatárai laktak. Innen veszi elnevezését
is.
püspökség uradalmához tartozott, azonban 1484-ben a Zólyomiaknak s
ezekkel való atyafiságuk révén a Makófalviaknak is van itt birtokuk. si
egyházának helyén áll a mai református templom, melynek átalakításánál a
csatári római katholikus
régi templomnak egy falrészletét meghagyták.
templom 1809-ben épült.
lakosok községi hitelszövetkezetet és olvasó-kört
tartanak fenn. Itt van a szalárdi járás egyik körjegyzsége. Az ide tartozó
Latabár-puszta IV. László alatt egyházas község volt s Miklós vajda volt a
földesura. Ettl elkoboztatván, 1557-ig mint a váradi püspök birtoka szerepel. 1576-ban Konczos Pál nev bíráját is említik.
fiumei vasútvonal mentén fekv
Cséffa, az alföldi síkságon, az alföld
kisközség, a hasonnev járás székhelye és ennek egyik körjegyzsége. Lakosai magyarok és oláhok, vallásuk róm. katholikus, ev. ref. és gör. keleti, de
a gör. keleti vallású oláhok vannak a legtöbben. Házainak száma 187, lakosaié pedig 1467. Van postája, távírója és vasúti állomása. Egyike a vármegye legrégibb községeinek a váradi regestrum már a tatárjárás eltt Csépánhida néven emliti.
körösszegi vár tartozéka és vámszed hely. Hajdani
jelentségét bizonyítja az a körülmény is, hogy a XIV. században a három
Csáky családnak egy 1396piaczon történt idézéseket itt is kikiáltották.
ból származó oklevele a mai nevén említi, egy 1421-iki oklevele pedig már
városnak mondja, Legrégibb földesurai a Csákyak, azonban 1469-ben a
Cséffyeht, 1472-ben pedig már a Czoborokat is itt találjuk. Egy 1489-iki oklevél a községnek négy utczáját említi. 1760-ban a község Mária Teréziától
hagyomány szerint az uj községháza helyén állott
ujabb vásárjogot nyert.
régi épületben rizték egy éjen át a magyar szent koronát, a mikor Orsova
felé vitték.
községben lev gör. keleti templom a XVI. század els felé-

A

A

A

A

Cséffa.

—

;

A

A

A

A

valamely akkoriban itt álló romokból. A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn. Ide tartoznak Püspök-Radvány és Cséffa puszták
is.
Az elbbi, Ladomér püspöknek egyik levele szerint, hajdan a püspökség
és a káptalan közös birtoka volt, de Beckensehláger János püspök már csak
a sajátjának nevezi. Cséffa határában vonul át az Ördögárka.
Csehi, Nagyvárad közelében, az Aduna-patak mentén fekv kisközség,
gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 119, lakosaié 808. Postája Pecze-Szls, távírója és vasúti állomása Nagyvárad. E község már a
Xl\'. században szerepel mint a váradi káptalan birtoka. Gör. kath. temploma 1872-ben épült. Itt van a központi járás egyik körjegyzsége.

ben

Cséhlel(;k.

épült, állítólag

a Rézalján, a Bisztra-patak mellett fekv kisközség, túlnyomargittai járás egyik köroláh lakosokkal.
jegyzsége. Házainak száma 104, lakosaié 736. Postája van, távírója és vasúti állomása Fels-Abrány. 1327 és 1469 között e község Cstelek néven
£38-ban a kusalyi Jakcs család, 1469-ben a Bozzási család volt a
szerepel.
földesura. Késbb a Bojer, Fráter és Szénássy családokat találjuk i1t. ma
Cséhtelek,

móan

gör.

1

kath. vallású,

A
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pedig Wertheimstem Alfréd lovagnak van itt nagyobb mintagazdasága, valamint
szép kastélya, melyet ö maga építtetett. A gör. katliolikus templom 1896-ban
épült 1871-ben árvíz pusztította el a községnek egy részét, 1896-ban pedig
a templomot villámcsapás gyújtotta fel. Ide tartoznak Dód, Rára, Bovina és
éríAeiMísíeiw-puszták is.
Cséklye, a Rézhegységben, a Tyityisóra-patak mellett fekv
kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 125, lakosaié
593. Postája Nagy-Báród, távírója és vasúti állomása Rév.
község
TI

A
azeltt a Bátemploma 1830-ban épült.
Cseszora, a Királyerd alatt, a Gyalu de szusz hegyoldalon
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 125, lakosaié
616. Postája, távírója és vasúti állomása Magyar-Cséke. Régi
magyar neve
rodsághoz

Csoksára

s

Cséklye.

taitozott. Görög-keleti

a Telegdi család uradalmához tartozott:

BIIIAR-FKLEGYHÁZA.

—

Cseszora.

1503-ban István kincstár-

SCHWARCZ GYULA KASTÉLYA GYAPOLY PUSZTÁN.

nok

uj adománylevelet kapott rá. Földesura a múlt század elején a ki c.
kincstár volt, azután a Suhajda és az Órhalmy család. Most Herbszt Gyula
és neje, Órhalmy Berta a birtokosai. Görög-keleti temploma a XVII. század
elején épült. Az egyház birtokában érdekes, régi kehely van.
Csohaj, az érmelléki hegyek és a Berettyó közelében fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 100, lakosaié 616. Postája Szent-Jobb, távírója és vasúti állomása Bihar-Diószeg.
legrégibb
idktl kezdve a szent-jobbi apátság birtoka. 1336-ban mái- a pápai tizedjegyzékben szerepel. Gör. keleti temploma 1896-ban épült.
Csokaly, az érmelléki hegyek és a nagyvárad margittai vasútvonal
széközelében fekv magyar kisközség, túlnyomóan ev. ref. lakosokkal.
kelyhídi járás egyik körjegyzsége. Házainak száma 234, lakosaié 1151. Postája, távírója és vasúti állomása Székelyhíd. Földesura 1373-ban a Zólyomi
család s késbb, ezzel való atyafisága révén, a makófalvi Makó család, melynek magvaszakadása után 1563-ban Varkocs Tamás eszközölt ki rá adománylevelet. A XYIII. század végén és a múlt század els felében, a mikor
nevét Csokaj alakban írták, a Fényes, Darvay, Tardy, Chernél, Sulyok, Csenyery, Thegze, Oláh és Béldy család voltak birtokosai, most pedig Noszlopy
Gyulának van itt nagyobb birtoka. Itt született Fényes Elek, a nagyhír
tudós 1807. július 7-én. Ev. ref. temploma 1720-ban épült.

Csohaj

A

—

A

Csokuly.
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Csonkihoz.

Cáontaház, a béli hegyek alatt, a Siád-patak melletí fekv kisközség,
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 62, lakosaié pedig 326.
Postája Ökrös, távírója Bél, vasúti állomása Sólyom ós Bokszeg-Bél.
köz-

gör.

keleti

A

ségnek

Csontaháza-Valány volt a neve. Földesura a nagyváradi
latin szertartású püspök volt, a kinek itt ma is van birtoka. Gör. keleti temploma
780-ban épült.
Csökmö, az alföldi síkságon, a Sebes-Körös és a Berettyó szögében fekv
magyar nagyközség, nagyobbára ev. ref. .lakosokkal. Házainak száma 543,
azeltt

I

Csökmö.

BIHAR-TORDA.

A FAY-FKLE

KÚRIA. (STERN FRIGYES TULAJDONA).

lakosaié pedig 3552. Postája van, távírója Szeghalom, vasúti állomása Ivót.
találjuk a különböz korbeli
változatban fordul el (Chuk-

Az idk folyamán

nevét számos változatban
Leggyakrabban Csukl ós Csekm
lev, Chekmev). A váradi regestrumban már 1219-ben mint egyházas község
szerepel. Els ismert birtokosai a Veérek, késbb a Maróthyak. Ezek után a

levelekben.

a váradi káptalanon kívül 1416-ban a Zodr1454-ben a Deng elégi eket, 1470-ben pedig a Csákyakat találjuk itt.
Hajdani, több ezer holdra terjed nádasai, a tatárjárás és a török dúlások
idejében alkalmas búvóhelyet nyújtottak az egész környék lakosainak. Ev.
ref. temploma 1891-ben épült. Van a községben olvasó kör, polgári kör, dalkor, két temetkezési, kiházasító, önkéntes tzoltó és kölcsönös önsegély-egyesüVeresmajor, Kórólet. Ide tartoznak Czirkó, Cserepes, Barsa, Nyárfás, Halas,
birtok többfelé oszlik, mert

fiakat,

sziget,

Szöcsköd,

Nagy-Bánom

és

Kis-Bánom puszták, a melyek közül egyik-

másik egy-egy elpusztult község emlékét rzi. Barsa puszta Borsa egyházas
község nevét tartotta fenn. Szöcsköd pusztától Okány felé az u. n. Telekaljod állolt hajdan Szöcsköd községe. Péterhely nev dlje Péterhelg község
helye volt, melynek temploma Szent Péter tiszteletére volt szentébe. A
község határán vonul át az Ördögárok.
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Osujafalva, az érmelléki hegyek kiágazásainál, a Gyepes-patak mellett
oláh kisközség, melynek lakosai túlnyomó számban gör. katholikus
vallásúak. Házainak száma 57, lakosaié 330. Postája Hagymádfalva,, távírója
és vasúti állomása Mez-T elégd.
múlt század elején a Fényes család és a
BalTcu örökösök voltak a földesurai, most pedig Szilágyi Jennek van itt
nagyobb birtoka. Görög-katholikus temploma 1763-ban épült.
Czéczke, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad—
kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, az élesdi járás egyik körjegyzsége, melynek lakosai gör. keleti vallásúak. Házainak száma 73, lakosaié
563. Vasúti megállóhely, postája és távírója Élesd.
XIV. században a
Czibak család birtoka volt. Egy 1341-iki osztálylevél említi régi kegyházát
is, mely Szent Erzsébet tiszteletére volt szentelve.
középkorban vásáros

csujafaiva.

fekv

A

Czéczke.

A

A

RÉSZLET BORZ VIDÉKÉRL.

hely volt, melynek piaczán hármas kikiáltás útján idézték törvény elébe a
megjelenni vonakodó peres feleket. A múlt század elején a Beöthyek voltak
a földesurai, most pedig Zathureczlcy Istvánnak van itt nagyobb birtoka és
csinos úrilaka.

Czigány falva, az Erczhegység alatt, a laksági völgyben fekv kisközség,
melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 93, lakosaié 499.
Azeltt Cziganyesd volt a neve. Földesurai a XVIII. század második és a
múlt század els felében a Ferdényi, gr. Batthyány, gr. Zichy, Lakatos és
Petrás családok voltak, most pedig gr. Zichy Jennek van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma állítólag 1600 körül épült.
Dámos, a Királyerd legnagyobb hegyei között, vadregényes vidéken
fekv kisközség, gör. keleti vallású oláh lakosokkal. Házainak száma 149,

Czigányiaiva.

Dámos

lakosaié 986. Postája, távírója és vasúti állomása Brátka. Földesurai a gróf
Batthyányak voltak, most pedig gróf Bethlen Aladárnak és neje gr. Batthyány
Vilmának van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma 1894-ben épült.

Határában kisebb barlangok vannak, hegyeiben pedig márvány és vask.
Dancsháza, az alföldi síkságon, a nagy Sárréten fekv kisközség, ág. ev.
magyar lakosokkal. Házainak száma 109, lakosaié 503. Postája BiharTorda, távírója Báránd, vasúti állomása Sáp. Azonosnak látszik azzal a községgel, a mely hajdan Tancskereki néven szerepelt. Legalább az ennek fekvésévallású,

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bihar vármegye.
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Uancsháza.
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fenmaradt adatok ezt látszanak
Elször a XIII. század
végén a püspöki tizedjegyzékben
találkozunk vele, azután 1384-ben
Doncsháza néven, és egy századdal
késbb már a mai nevén. A XV.
században az Izsákay és a Bessenyey
családnak, a múlt század elején
pedig a Bagossy családnak van itt
í'l

bizonyítani.

Az ev. ref. templom 1830ban épült. A község a XVI. században Békés-megyéhez tartozott.
birtoka.

Darvas

Darvas,

Berettyó

a

Kis-Sárréten,

fekv

mellett

Az

nagyközség.

ev.

a

magyar
vallású

ref.

lakosok száma 645, a gör. keletieké
496.

Házainak száma

186, lakosaié

pedig 1288. Postája van, távírója
Zsáka,

vasúti

rettyó-Újfalu.

állomása Be-

E

község már

1396-ban mai nevén szerepel.
1421-ben
mint a Csákyak
birtokát találjuk feljegyezve,

1631 után pedig egy részét a

másikát az Olasz család nyeri, azután a birtok
Szávó,

A JADOLINA VÍZESÉS BIHAR-FUREDNEL.

BUDURÁSZA.

többfelé oszlik
a Borbola és a Molnár családokat,

1732-ben pedig

még

és

a

a Burányiakat

Csiffy,
is

itt

1848-ban ismét a Csákyakat; most pedig Molnár Gyulának, Merza
Joachimnak, Pageti Ilonának és Csapó Dezsnek van itt nagyobb birtoka és
az utóbbinak csinos úrilaka, melyet 1830-ban Borbola Lajos építtetett, A
községben két templom van. A reformátusoké 1797-ben épült; a görög-keleti
találjak,

templom

építési ideje

A

ismeretlen.

Egy

ízben ez a templom

le

is

égett,

de

egyház birtokában értékes aranykanál és aranykehely van. Ez utóbbi a múlt század elejérl való és Szeghalmi Kristóf
Katalin hagyománya. Ezenkívül egy ezüstkehely és tányér 1809-bl, melyeket
Olasz József és neje Vincze Eszter adományoztak az ez ref. egyháznak. 1859ben a községnek kétharmada leégett. Van a községben egy gzmalom is. Ide

ismét felépült.

gör. keleti

tartoznak Nagy-Bozsód, Puszta-Csiff, Pagatt, Csapó, Kocsordos, Szörfü, Gáltanya,
Olasztanya, és Malomvölgy puszták is. Ezek közül Bozsód-puszta, mint falu, már

regestrumban szerepel. 1552-ben még fennáll és ekkor Bozsódy Pál
A török világban pusztult el Darvassal együtt. 1723-ban mint
puszta Bárányi Miklós birtoka, Csiff puszta hajdan szintén egyházas hely volt.
1405-ben Csiffy Péter a birtokosa.
Déda, az érmelléki hegyek alatt, a Berettyó mellett, a margitta szilágysomlyói vasútvonal mentén fekv kisközség, kevés magyar és túlnyomóan
gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 51, lakosaié pedig 300.
E község már a XV. században mint a Csákyak birtoka szerepel. A határában
lev Rákóczy-hegyen van a hagyomány szerint II. Rákóczy Ferencz szleje,
;i

\

aradi

a földesura,

üéda.

—

mely az uradalommal együtt a

még ma

gr.

Károlyiak birtokába került.

E szlben

nép Rákóczy fájának nevez és azt
áll egy
regéli róla, hogy e fa alatt búcsúzott el II. Rákóczy Ferencz itteni jobbágyaitól, a mikor bujdosását megkezdte. A községben lév gör. katholikus
is

templom 1749-ben

fa,

épült.

melyet az

itteni
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a Topa-patak mellett, a nagyvárad—
belényesi vasútvonal mentén fekv oláh kisközség, gör. katli. vallású lakosokkal. Házainak száma 76, lakosaié pedig 413. Postája és távírója DrágCséke, vasúti állomása Magyar-Cséke. Földesura a püspök volt, ki itt most is
birtokos. Gör. kath. temploma a XIII. században épült.

Dekanyesd.

Hajdú vármegye határán, a Kálló-ér mellett, a clebreczenderecskei vasútvonal végpontján fekv magyar nagyközség, a hasonnev
járás székhelye, melynek lakosai túlnyomóan ev. ref. vallásúak. Házainak
száma 1707, lakosaié 8877. Van saját postája, távírója és vasúti állomása.
srégi község. Hajdan Rafain bán, utána Dózsa nádor, majd Szilágyi Erzsébet
és késbb Corvin János herczeg birtoka. A XVI. században részbirtokosok

Derecske.

Deka nyesd, a Királyerd

alatt,

Derecske,

a Vadasi, Péresi, Penged, Drágfy esaládbeliek. 1572-ben kir. adománylevelet
eszközöl ki rá a Bajoni család. Azután szabad hajdu-város, melynek Bocskay
itt

DERECSKE.

fejedelem

kiváltságokat

[ad.

—

Ezeket

szabadalom-levelével megersíti.

kelt

A KÖZSÉGHÁZA.

György fejedelem- 1631-ben
szabadalom-levelet ma is rzik a

Rákóczy

A

idben itt ezer hajdú telepíttetett meg. A község a pápai
tizedjegyzékben már a XIII. század elején szerepel. A XVI. században alespeközségházán. Ez

resség volt, melyhez 19 plébánia tartozott. 1543-ban Fráter

György püspök

kincstartó itt tartott a rendekkel ülést a törököktl kivánt hadisarcz
ügyében. Késbb a Tordayak voltak itt birtokosok, a kik birtokukat a
hg. Eszterházyaknak elzálogosították és ezen a réven került az Eszterházyak,
majd Tisza Kálmán, Móricz Pál és Lovassy Ferencz birtokába. A Jákó és a
és

Nagy családok

is

birtokosai voltak. Derecskét a törökök két ízben feldúlták

1659-ben és 1693-ban.

I.

kamara fenkatósága

Lipót megvonta a hajdúk szabadalmait és a kassai

ket. 1706. okt. 19-én Rabutin császári
1781-ben sáskajárás pusztította el az egész határt. 1831-ben
a kolera- járvány alatt 455-en haltak el. A községben két templom és egy

kir.

vezér táborozott

itt.

izraehta imaház van.
s

alá helyezte

A

régi református

templom, mely si

építmény

volt

kfallal és czinteremmel volt körülvéve, 1843-ban leégett és akkor építették

A

a mostani templomot.
róm. kath. templom azeltt az Eszterházyak
kápolnája volt, a múlt század közepén azonban kibvítették. Leitgeb Imre

fel

itteni

birtokos háza

szintén

Eszternázy-féle

épület,

úgyszintén

a takarék5*
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pénztár épülete

A mostani

emeletes református iskola azeltt 6 osztálya
melyet azonban 1870-ben megszüntettek. 1857-ben Ferencz
József király és Erzsébet királyné látogatták meg a községet.
csinos köz-

gymnásium

is.

volt,

A

1891-ben épült. Van a. községben kaszinó, polgári olvasó-egyesület,
keresztény iparos egylet, 2 dalegylet, 4 temetkezési és kiházasitási egylet, ön-

ségháza

kéntes tzoltó-egyesület, a vörös kereszt egylet fiókja, takarékpénztár és három
gzmalom. Azeltt itt nagy szíksó és szódagyár volt. Határában, a kis erdben,

földvárszer hely van, melyrl azonban bvebb adatok hiányzanak; egy
másik helyen, a hol még romoknak a nyomai is láthatók, állott azeltt

Ugyancsak e község közelében, a Kék-Kálló vize mellett,
hajdan Szent-Miklós egyházas község, mely 1335-ben a pápai tized-

Inkefalu
állott

község.

DERECSKE.

lajstromban

is

néphagyomány

AZ ESZTERHÁZY-FÉLE KÚRIA. (LEITGEB IMRE TULAJDONA.)

szerepel.

A

község határában lev

u.

n.

Sátordombról

a

hogy ott állott volna a török világban a török
vezér sátora, a Kápolnás-dombot pedig azért nevezik így, mert ott állítólag
hajdan ismeretlen rend szerzetesek kápolnája állott, míg az ..Isten akla"
nev zsombékos, gazos
a török pusztításból megmenekültek búvóhelyéül
azt állítja,

dl

szolgált.

A

községhez

tartoznak

Morgó,

Ereszked,

Musliczás, Pergel, Sósvölgye, és Szik puszták
Dizsér.

Kengyeles,

Kocsilapos,

is.

Szilágy-megye határán, a Csorgó-patak mellett fekv kisközség,
több magyar, de túlnyomóan gör. kath. vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 86, lakosaié pedig 471. Postája, távírója és vasúti állomása
Margitta. E község a Csáky-levéltár egy 1422-iki oklevelében „Dyser poss.
wolachalis" körülírással van említve.
múlt század els felében Dezsér néven szerepel. Földesurai elejétl fogva a Csákyak voltak, most pedig Bobovszky
Lajosnak van itt nagyobb birtoka. Görög-katholikus temploma 1854-ben
Dizsér,

kevés

tót,

A

épült.
a
Királyerd alatt, a szombatság-rogozi iparvasút mellett
kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak
170, lakosaié pedig 1727. Van postája, távírója és vasúti állomása.

Dohrest,

.

fekv
száma
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A

A község azeltl Dobrest-Govoresd nevet viselt.
múlt század els felelten
Petratkó Antal és Gergely voltak birtokosai.
községbeli gör. keleti templom
L796-baD épült. Határában több kisebb, de érdekes barlang van. Lakosai a
mészégetést iparszeren zik. Itt van a nagyszabású dobresti faipar-telep is,

A

melyrl más helyen van

szó.

Dombrovány, a Bihar-hegységben fekv kisközség, a vaskohi járás egyik
körjegyzsége, görög keleti vallású, oláb lakosokkal. Házainak száma 57,
lakosaié 288. Postája van, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a
nagyváradi 1. sz. káptalan volt, azután pedig a gör. katholikus püspökség.
Görög-keleti temploma 1852-ben épült.
Drág- Gséke, a Királyerd alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén

—

Dombrovány.

Drág-Cséke-

fekv

kisközség, gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
magyar-csékei
29, lakosaié 687. Van postája, távírója és vasúti állomása.
járás egvik körjegyzsége.
XVI. században a Telegdiek uradalmába tartozott. A mull század elején a gróf Frimont család volt a község földesura,
most pedig id. Egán Lajos a birtokos. Gör. kath. temploma 1888-ban épült.

A

1

A

Dragonyesd, a Bihar-hegyek alatt,
a Fekete-Körös és a nagyvárad belényesi vasútvonal mellett fekv kisközség, a belényesi járás egyik körjegyzlakosokkeleti vallású,

Dragonyesd.

—

DERECSKE.

AZ EV. REF. TEMPLOM.

Házainak száma 56, lakosaié 316. Postája, távírója és vasúti állomása
Belényes. Földesura a gör. kath. püspökség volt. Gör. keleti templomának
építési ideje ismeretlen.
Dragotyán, a Bihar-hegység alatt, a Bráje-patak mellett fekv kisközség,
kevés görög-katholikus, s túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 120, lakosaié pedig 697. Postája és távírója Remete, vasúti
állomása Belényes. Földesura a gör. katkolikus püspök volt.
görög-keleti
templom a XVIII. század végén épült.
Dzsoszán-Forró, a Bihar-hegység nyúlványainál fekv kisközség, gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 244, lakosaié pedig 1299. Földesura
a nagyváradi gör. kath. püspökség volt, mely itt ma is birtokos. Görög-keleti
temploma 1882-ben épült.
község postája Belényes-Ujlak, távírója és vasúti
állomása Belényes.
kai.

Dragotyán.

A

>

DzsoszánForvó.

A

Dzsoszán-Gurbesd, a Bihar-hegység alatt, a Rossia-patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 170, lakosaié
pedig 910. Postája Remete, távírója és vasúti állomása Belényes.
községnek

Dzsoszán
Gurbesd.

A

azeltt Dzsoszán-Forró-Gojla volt a neve. Földesura a gör. kath. püspök. Gör.
keleti temploma a miút század elején épült.

—

Dubricsony, a Sebes-Körös völgy déli oldalán, a nagyvárad kolozsvári
vasútvonal mentén, a Dubricsony-patak mellett fekv kisközség, görög-ka-

Dubricsony.
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tholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 107, lakosaié pedig 602.
Postája, távírója ós vasúti állomása Rév. E község az 1360-iki adóösszeírá-

sokban Dobraczénháza néven szerepel, a XVI. században pedig Dobrocsi. 1257ben már a Csanád nemzetség birtoka volt. Azután e nemzetség révén a XVII.
század elejéig a Telegdi családot uralta. Késbb a gr. Zichy, gr. Huller és a
Dubricsony patak medre itt a falu
gróf Batthány család volt a földesura.
közepén egy boltozat nélküli cseppkbarlang hosszú folyosójához hasonlít.
Görög-katholikus temploma 1700 körül épült.
Dusesd, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén, a Posga-patak mellett
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 139,
lakosaié pedig 721. Hajdan Busafalva volt a neve s 1503-ban Telegdi István
kir. kincstárnok nova donatiót kapott reá. Földesura volt a múlt század els

A

—

ÉLESD.

GROF BETHLEN ALADÁR
KASTÉLYA.

felében a Középest/ család, a mely innenT vette elnevét is. Jelenleg Középesy
Kálmánnak van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma a XVIII. század

vége
Élesd.

felé épült.
Élesd, a Rézhegység alatt, a

vári vasútvonal

római

Sebes-Körös völgyben, a nagyvárad

mentén fekv kisközség, az

katholikus

és

ev.

református

száma túlnyomó. Házainak száma

élesdi járás

székhelye.

vallású magyarok,

292, lakosaié 2004.

Van

a

— kolozsLakosai

mely utóbbiak

postája,

távírója

A

község hajdan a közeli hegyekben emelked Sólyomk vár tartozéka volt. Abban az idben a község nem a mai helyén
állott, hanem egészen a Körös partján; azonban a gyakori áradások a lakoés vasúti

állomása.

hogy magasabb helyre, a hegyek alá vonuljanak.
templomának némi maradványa a Körös mellett még ma is látható. A

sokai arra kényszerítették,

si

Sólyomk várának

kikrl Pesmúlt század elején gróf Batthyány József
ós neje Lázár Anna voltak a birtokosai, most pedig gróf Bethlen Aladár és neje
Batthyány Vilma grófn, a kiknek itt nagyszabású, szép kastélyuk van. melyet
még e család sei építettek. A községben két templom van. Az ev. reformátusoké 1852-ben épült, a róm. katholikusoké pedig 1757-ben. Az izraelitáknak imaházuk van itt. Az ev. ref. egyház birtokában egy 1649-bl származó érdekes aranyozott ezüst-kehely van, továbbá egy 1703-ból származó
10 itczés porczellán kancsó, -- a róm. katholikus egyház birtokában pedig
község földesurai a középkorban

tes-Sólyomk községnél van

szó.

A

urai voltak, a
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egy 1710-iki ezüst kehely. A község határában fekv u. n. puszta dln vonult
át hajdan a község régi útja. A lakosok olvasó egyesületet és takarékpénztárt
tartanak fenn. Ide tartozik Dombrovicza puszta is.
Ér-Adony, az érmelléki hegyek alatti síkságon fekv nagyközség, melynek
lakosai magyarok, vallásuk pedig róm. katholikus, ev.

kik között azonban a reformátusok

és gör. katholikus,

vannak a legtöbben. Házainak száma

lakosaié 901. Postája Ér-Tarcsa, távírója és

A

ref.

vasúti állomása

140,

Érmihályfalva.

község neve hajdan Odún, majd Odon-nak hangzott. Miután pedig Ódon,
fia, a XIII. században mint biharmegyei birtokos említtetik, valószí-

Ivánka

ER-ADONY.

—

A GRÓF HALLER-FELE KÚRIA.

(SZILASSY OTTÓ TULAJDONA.)

nnek látszik, hogy volt a községnek els birtokosa és névadója. 1262ben a Gutkeled nemzetség birtoka. A XIII. század végén Eereki János
comes bírja, 1337-ben Nagyveszelyi Ivánka fia Miklós, késbb Korpady Kelemen pozsegai prépost, utána Éberhard zágrábi püspök, de vele egyidejleg a
Jankafalvy és a Vetésy családot
végéig,

még

is itt találjuk.

A

XV.

az Adonyiak, a Szepesyek és az Uporyak

Mátyás korabeli

század elejétl, a század

is

bírtak

itt

részeket.

Egy

Szatmár vármegyéhez tartozónak mondja.
Sziláyyi,
A múlt század elején a
a gr. Haller, a Fényes és az Okolicsányi család
volt a földesura, mely utóbbitól a birtok Dobozy Miklós és ettl, örökség utján,
1465-iki,

oklevél,

mostani tulajdonos: Szilassy Ottó birtokába került, a kinek itt szép úrilaka
van, melyet a XIX. század elején gr. Haller Miklós építtetett. A község
határában hajdan vár volt, mely egész a XVI. századig mint e község

a

is

A

urainak tulajdona szerepelt, ma már azonban a nyomai is alig látszanak.
községben három templom van.
római katholikus 1786-ban épült, a gör.
katholikus 1790-ben, az ev. református pedig a XVIII. század közepén. A
református egyháznak igen régi, érdekes aranyozott ezüst-kelyhe van. Ide

A

tartoznak Asztaghely, Halom és Bélye puszták

is.

Év-Adony.
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—

Ér-Fancsika, az érmelléki helyek alatt, a nagyvárad margittai vasútvonal mentén fekv kisközség, melynek magyar és oláh lakosai között az
oláhok vannak a legtöbben. Házainak száma 56,, lakosaié pedig 335. Postája
és távírója Margitta, vasúti állomása Vedres-Abrány. E község 1454-ben
még mint puszta szerepel az oklevelekben. Birtokosai gyakran változtak és
az itlk folyamán egyszer-másszor többen is bírták egyidejleg.
XV. században a következ birtokosait találjuk felemlítve: 1417-ben a Zoárdfiaí-29-ben a Szentmártoniakat, 1445-ben a Czibak családot, 1451-ben a
Jcat,
Bajoniakat, 1454-ben a Dengélegieket, 1464-ben a Sítáryakat, 1470-ben az
Újhelyieket, 1473-ban a Köbölknthyakat, 1485-ben a Homroki és 1489-ben a
mnlt század elején a gróf Toldalaghy család és gr.
gyaráni Pártasi családot.
Kh'bersberg József volt a földesura. Gör. keleti temploma 1800. körül épült.
Ér- Kenéz, Szabolcs vármegye határán, az érmelléki hegyek alatt elterül síkságon fekv kisközség, kevesebb magyar és több oláh, túlnyomóan

A

1

A

Ér-Kenéz.

":

'

=";,;;*%

ÉR-MIHÁLYFALVA.
gör. katholikns vallású lakosokkal. Házainak száma 134, lakosaié 852. Posközséget már IV. László király
tája, távírója és vasúti állomása Ér-Selind.
község neve
egyik oklevele említi 1279-ben, mint Serefii comes birtokát.
az oklevelekben Kenéz, Kenés, Kynes, Kiniz és Kinis alakban fordul el.

E

A

1409-ben a Csákyak a földesurai, majd néhány évvel késbb már három
a Dománhidyakkal, Fagyiakkal és a
birtokossal is találkozunk itt, u.
Nyüvediekkel.
múlt század elején a Szlávyak voltak a földesurai és jelenleg is
községbeli gör. katholikns
Szlávy József örököseinek van itt nagyobb birtokuk.
templom a XVII. század elején épült.
Ér-Keserü, az érmelléki hegyek alatti síkságon, az Ér vize mellett fekv
magyar nagyközség, kevesebb róm. kath. és nagyobbrészt ev. ref. vallású
lakosokkal. Házainak száma 252, lakosaié 1415. Postája Er-Semjén, távírója
község már a XIII. század elején elfordul,
és vasúti állomása Ér-Selind.
mint Lrincz poroszló lakhelye. 1236-ban Keseri Péter a birtokosa, a XV.
század második felében a váradi püspök. Az itteni Püspök-dombja nev
a hagyomány elpusztult községnek tartja, valószínbb azonban, hogy
ez az elnevezés tisztán a püspökségi birtoklás emlékét tartja fenn, a mikor
1552-ben Horváth Péter szerepel
otl esetleg uradalmi épületek is állottak.
min i biit okos, a múlt század els felében pedig Nemess Ádám, Németh Albert,
Fráter Lajos és László, Kazinczy Viktor és Sándor és a Péchy és a Semsey

m

A

Éi-Ko S erü.

:

A

A

dlt

cs;ilá(l. Most Márton Imrének és Sándornak, Kuthy Károlynak és báró 117/?;genheim Gyulának van itt nagyobb birtoka. A községben két templom van.
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A református templom 1800-ban épült, nyugati része azonban még az si
egyház maradványa, a róm. katholikus templom 1825-ben. A református
egyház birtokában egy 1636-ban készült érdekes aranyozott ezüst-kehely
van, melyet Fráter Pál és neje adományoztak az egyháznak. E községben
született Keseri Dayka János, a híres erdélyi szuperintendens. Az erdben
fekv „Falu helye" nev dlrl kétféle szájhagyomány is van a nép között,
Az egyik szerint ez elpusztult község helye volna, a másik szerint pedig a
tatárjáráskor ebben az erdben vonta meg magát a falu népe.
Ér-Mihály falva, a Nyírség és az Ermellék határán, a debreczen szatmárnémeti és a székelyhíd érmihályfalvi vasútvonal mentén fekv nagyközség
és a hasonnev járás székhelye. Lakosai magyarok, vallásra nézve pedig

—

—

ÉR-MIHÁLYFALVA.

van

3479

—

LOVASS SÁNDOR ÚRILAKA.

596 róm. katholikus, 520 gör. katholikus és 967
pedig 5572. Van postája, távírója
állomása.
Er-Mihályfalva
és vasúti
egyike a vármegye legrégibb községeinek. Egy 1270-iki oklevél Turul comes özvegyét, Onnust említi, mint birtokosát. A XIV. század elején Nagy-Mihály falva néven vámszed és vásáros
itt

izraelita.

ev. református,

Házainak száma

734, lakosaié

hely és a Turul nemzetség birtoka.

srbben

Ebben

A

XIV. század közepén

túl

már

birto-

idben

itt találjuk Várady Pál érseket,
a Madarászialcat, majd a kis-kállai Vitézeket, 1434-ben álmosdi Chyre Zsigmondot, 1439-ben a Sztárt családot, 1467-ben Upory István váradi kanonokot,
1469-ben a Bozzássyakat és 1482-ben a Macskássyakat. A XVIII. század
végén és a múlt század elején a gr. Stubenbery, Bujanovics, Oencsy, Szlávy
és a Bernáth családok voltak itt birtokosok, most pedig gróf Stubenberg

kosai

változnak.

az

Józsefnek, Bujanovics Bélának, Oorove Jánosnak, Lovass Sándornak és Károly-

nak van

nagyobb birtoka

Gorove János házát a múlt
Bujanovics Béláét ugyancsak a múlt század
elején Bernáth Gedeon építtette, Lovass Sándoré pedig 1894-ben épült. A
községben ev. ref. templom, katholikus kápolna és két izr. imaház van. A
református templom részben középkori építmény és 1892-ben újjá alakították.
itt

és csinos úrilaka.

század elején a Szlávy család,

Er-Mihályfalva.
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A katholikus kápolnái a múlt század elején a Szlávy család építtette, azonban idvel szknek bizonyulván, Schlauch Lrincz bíboros püspök most építlei helyébe uj templomot a város közepén. A református templomtornyában
van az Imre mester váradi harangönt által 1491-ben öntött harang; maga
a

templom már egy 1284-iki oklevélben

kes

ötvösm

van.

Az egyik

szép

mív,

szerepel.

Birtokában több igen érde-

renaissance-kori

ezüst

serleg,

mely

Mester Miklós ajándéka, a másik egy ezüst pohár, aranyozott fels karimá-

„Johannes Hoffner 1680." egy másik, XVII. századbeli, fölül véegy ezüst kehely 1751-bl Püspöky István és Udvarhelyi
Krisztina ajándéka és végül egy fedeles ezüst korsó 1758-ból, melynek teljes
és elég érdekes felirata a következ
„Méltóságos hg. Eszterházy Antal lovas
regementjében vitézked hadnagy: Udvarhelyi Dániel, Jézusa segedelme
által ellenségeit meggyzte, melynek emlékezetére e maga vérén nyert sasprédát, megtartó Jézusa vére poharának szentelte, Anno 1758." A korsót a
német sas díszíti F. W. R. (Fridericus Wilhelmus Rex) monogrammal. A
községhez tartozó Salamon útjáról az a monda él e vidéken, hogy azon az
úton szállították fogságba Salamon királyt. A községben van kaszinó, iparos
olvasó-egyesület, jót. izr. negylet, kiházasítási és temetkezési egylet, takarékpénztár, iparbank, a Beck Mór-féle pótkávé gyár, Rubenstein és Deutseh
ablakred-gyára, Weisz Adolf pipagyára és egy malom. Határában volt
hajdan Kincse (Kynche) község, mely 1338-ban mint Nyakas Pál birtoka
val, felirata
seti

ezüstpohár,

:

szerepel.
Ér-Olasz i.

érmelléki hegyek egyik fensíkján, a nagyvárad— szilágyfekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású,
magyar lakosokkal. Házainak száma 134, lakosaié 777. Postája, távírója és
vasúti állomása Székelyhíd. A XIII. században Eng-Olaszi néven szerepel.
Hajdan olasz telepes község volt, késbb pedig németeket is telepitettek ide
és ekkor Sváb-Olaszinak is nevezték. 1325-ben Cyne Péter a birtokosa, a ki
melyet azonban késbb elvesztett.
I. Károly királytól vámszed jogot nyer,
XVI. századbeli adóösszeirások e községnek 9 birtokosát emiitik, holott
múlt század els felében a Boronmár 1466-ban a Csáky család a földesura.
kay, Dráveczky, Okolicsányi, Vásárhelyi, Bónis, Tihanyi, Bernáth, Sárossy, Szártóry, Elek és Ottlik családok voltak a birtokosai, most pedig nagy részben
községbeli ev. ref. templom 1858-ban épült.
lakoVásárhelyi Imre bírja.
sok temetkezési, segély- és önkéntes tzoltó egyesületet tartanak fenn. Határában feküdt hajdan Véd nev község is, melynek egyháza már 1334-ben
Hunt-Pázmán nemzetség birtoka volt és mint ilyent még 1562-ben
szerepel.
Ér-Olaszi, az

somlyói vasútvonal közelében

A

A

A

A

A

is
Er-Selind.

említik.

—

Ér-Selind, a székelyhíd érmihályfalvi vasútvonal mentén, az Ér-patak
mellett fekv kisközség, az érmihályfalvi járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan görög-katholikus vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 137,
lakosaié 904. Van saját postája, távírója és vasúti állomása. E község egy
1419-iki oklevélben Selénd néven van említve. Földesura hajdan a váradi
káptalan volt, késbb a Fráter család is, most pedig a káptalanon kívül dr.
Miskolezy Imrének van itt nagyobb birtoka. Gör.-katholikus temploma a XVII.
század elején épült.

Ér-Semjén, a székelyhíd— érmihályfalvi vasútvonal mentén

Er-Semjón.

fekv nagy-

melynek lakosai magyarok és túlnyomóan ev. ref. vallásnak. Házainak száma 293, lakosaié pedig 2623. Postája és vasúti megállóhelye van,
távírója pedig Érmihályfalva. A XIV. század elején Simián és Ujsimián néven mint a Balog- Semjén nemzetség birtoka szerepel. így találjuk az 1332-iki
község,

pápai tizedlajstromokban is feljegyezve. 1520-ban a vámszed helyek között
van felsorolva. Földesurai és birtokosai 1445-ben a Zólyomiak, 1560-ban a
Makófalviak és ezek kihaltával Varkocs Tamás váradi fkapitány azután 1600
körül a Fráter és a Péchy család, Lipót alatt a Bossányiak, ezek révén késbb
Kazinczy, Krajnik, Szunyoyh és Dobsa család, míg a Fráter és a Péchy csa;

;i
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ládokkal való összeházasodás révén a Kölcsey, Dobozy és a Pogány családok
ma pedig a Fráter családnak, Szunyogh Zsigmondnak, Krajnik Ödönnek és
Nagy Györgynek van itt nagyobb birtoka, A községbeli ev. ref. templom két
csúcsíves kapuzata még az si egyház maradványa. 1780-ban alakították át

1795-ben megnagyobbították.

Itt született Kazinczy Ferencz 1759. okt.
kis parkban áll a M. Tud. Akadémia közvetítésével,
születése évszázados fordulója alkalmából felállított szép gránit-emlékk, a
következ felirattal ..Kazinczy Ferencz születése helyén, százados emlékül
a hazafiúi kegyelet.
szobor felállítási költségét Krajnik

és

2 /-én.

A

szülháza eltti
:

MDCCCLBL" A

A

Alajos viselte, nagybátyja iránti kegyeletbl.
községben több csinos úrilak
és régi nemesi kúria áll, és pedig a Fráter-féle házak, melyek közül kett

ERD-GYARAK.

—

GRÓF TISZA KÁLMÁN KASTÉLYA CSEGD PUSZTÁN.

is a Fráter családé, a harmadik az Erss, a negyedik a Szirmai) csaazután a Szunyogh, Nagy és a K? ajnik-íéle házak.
Ér-Tarcsa, az érmelléki hegyek alatti síkságon fekv nagyközség, majdnem egyenl számú ev. református és gör. katholikus vallású magyar lakossal. Házainak száma 187, lakosaié pedig 1120. Postája van, távírója és vasúti
állomása Érmihályfalva. E község a kolozsmonostori levéltár egyik 1338-iki
oklevelében ..Tarcha iuxta fluv. Eer" körülírással említtetik. A XIV. században a váradi káptalan birtoka, 1403-ban Szatmár vármegyéhez tartozónak
mondják az egykori oklevelek. 1405-ben birtokosai közt ott találjuk a Felegyházi családot is. 1503-ban a magtalanul kimúlt zarándi Erdhegyi László
részét Telegdi István kir. kincstárnok kapta. A múlt század els
itteni
felében a káptalanon kivl a Bujanovics családnak is van itt birtoka. Az ev.
református templom 1834-ben, a gör. katholikus 1846-ban épült. A községhez
tartozik Tyukszer- Apáti puszta is.
Erdö-Gyarak, az alföldi síkságon, Arad vármegye határán fekv nagy-

most
ládé,

Ér- Tárcsa,

_

község, melynek lakosai magyarok s ev. ref. vallásúak. Házainak száma
203, lakosaié pedig 1787. Vasúti állomása és távírója helyben; postája Árpád.
község egy 1347-iki oklevél szerint eredetileg Gyárak nevet viselt. 1429-ben

A

Kis-Gyarak 1481-ben Nagy-Gyarak néven találjuk feljegyezve.

A

XV

szá-

Erd-Gyarak.

Bihar vármegye községei.

;n

zadban

és a Bessenyei/ családot találjuk itt, 1481-hen pedig a
Most gróf Tisza Kálmánnak, Kövér Mártonnak, Bessenyey
Mihálynak ós Balogh Györgynek van itt nagyobb birtoka.
község református temploma L831-ben épült. Az ide tartozó Csegöd puszta hajdan egyházas
község volt. A Bölönyi-féle levéltár egy 1454-iki oklevelében egyházas utczája
is
említve van. Gróf Tisza Kálmánnak itt nagy mintagazdasága és szép,
modern, kényelmes kastélya van, melyet a Tisza család az újabb idben
építtetett. 10 községhez tartozik még Hórindzsa és Királydarócz puszta is.
Esküll, az Erezhegység alatt, a Körös-völgyben, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, róm. katholikus és gör. keleti vallású,
oláh és kevés ..magyar lakossal. Házainak száma 97, lakosaié 556.
L848 eltt az u. n. Otfalusi közbirtokosság volt a birtokosa. Görög-keleti
temploma a múlt század elején épült. Határában gazdag agyagbánya van,
mely kitn terméket szolgáltat, melyet az itteni mész- és cserépgyár dolgoz
tel. A községhez tartozik Tövisvölgy puszta is.
Esztár, az alföldi síkságon, a Berettyó mellett fekv nagyközség, túl-

az

Tordayakat

Tzsákay
is.

A

rsküiiö.

Esztár

-

—

nyomóan

ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 300, lakosaié
pedig 1624. Postája Pocsaj, távírója Hosszú-Pályi, legközelebb es vasúti
állomása Hosszú-Pályi, Pap-Tamási, vagy Berettyó-Újfalu. E község már
a váradi regestrumban a XIII. század végén mint „Mihály úr" birtoka szerepel, a ki valószínleg nem más, mint az a palotai Czibak Mihály, a kit
1335-ben a biharmegyei birtokosok között találunk.
Czibak családdal osztályos atyafinak a Sztári családnak si, névadó fészke, mely család e községre
1453-ban pallosjogot is nyer, a mikor egykorú oklevelekben Castellum Ztahr

A

Fancsika.

Fnrkaspatak.

Famos.

néven találjuk feljegyezve. 1464-ben már vámszed hely. 1552-ben Toldi
Mihályt és Esztári Farkast is a birtokosok között találjuk, 1566-ban Balassa
Zsófiát, 1732-ben Boldvay Sámuelt, 1760-ban pedig gr. Bethlen Sámuelt.
A múlt század els felében földesurai az Erdödy, Radványi, Dobozy, Hódosy
és a Szunyogh családok. Szunyogh Szabolcsnak itt ma is nagyobb birtoka és
szép úrilaka van, melyet még az Erddyek építtettek. Mostani református
temploma 1888-ban épült. Az egyház birtokában több érdekes ötvösm van.
Többek között egy aranyozott ezüst-pohár 1751-bl. A község határában sok
kkori és római régiséget találtak. A lakosok olvasókört tartanak fenn.
A községhez tartoznak Viráglapos, Csere, Körtvélyes és Korhány puszták is.
Fancsika, a Királyerd alatt, s az itt ered Reu-patak mellett fekv
kisközség, melyet megkülönböztetésül Vár-Fancsikának is neveznek. A török
hódítás kora eltt egymás mellett feküdtek Alsó- és Fels-Fancsika, Lakosai
görög keleti vallású oláhok. Házainak száma 92, lakosaié 527. Postája, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. Görög-keleti fatemploma 1873-ban
épült. A XV. században a Czibak család uradalmához tartozott; mikor pedig
ez Czibak Mihály fia Györgyben magtalanul kihalt, 1563-ban Miksa király
Mágócsi Gáspár tornai fispánnak és nejének, s általok Darvas Gergelynek
és Móricz Lrincznek adományozta. Jelenleg Berzeviczy Bélának van e községben nagyobb birtoka. A községhez tartozik Pojáwa-puszta is.
Farkaspatak, a Királyerd nyúlványai alatt, a Hodisel-patak mellett
fekv kisközség, a magyar-csékei járás egyik körjegyzsége, melynek lakosai
görög-keleti vallású oláhok. Postája Venter, távírója és vasúti állomása
Hollód. Földesura a nagyváradi 1. sz. káptalan volt, a mely itt most is birtokos. Görög-keleti temploma 1700-ban épült. Házainak száma 95, lakosaié
pedig 447.
Farnos, az érmelléki síkságon, a Berettyó mellett fekv kisközség, gör.
katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 64, lakosaié 314. Postája Szent-Jobb, távírója Bihar-Diószeg, legközelebbi vasúti állomása Nyüved,
vagy Bihar. E község szerepel már a XIV. századi pápai tizedjegyzékben.

A

nagvvárad-elhegyi prépostság si birtoka.

Görög-katholikus temploma

1780 körül épült,
Fegyvernek.

Fegyvernek, az érmelléki síkság szélén fekv kisközség, magyar, oláh
ajkú lakosokkal, a kik között az utóbbiak vannak a legtöbben. Vallásuk római és gör. katholikus. Házainak száma 82, lakosaié 559. Postája
Sz;ilárd, távírója Pap-Tamási, vasúti állomása Bihar. E község már a XIII.
századbeli püspöki tizedjegyzékekben elfordul. Hajdan Adorjánvár tarlóés tót
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A múlt század els felében még a gr. Csákyak uradalmához talgör. katbolikus templom a múlt
de most Képes [gnácz a birtokos.

volt.

lózott,

A

század elején épült.
Fekete-Bátor, a Fekete-Körös és a Gyepes-patak mellett, a hollód—
kötegyán vészti vasútvonal mentén fekv kisközség, a tenkei járás egyik
körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 292,
lakosaié pedig 1941. Vasúti állomása és távírója van, postája Talpas. E község a Toldy család si birtoka, melynek egyik ága innen vette elnevét.

Fekele-Bátor.

—

ESZTÍR.

Hajdan

—

AZ ERDDY-FÉLE KÚRIA.

monostorral

is

dicsekedett,

—

(SZUNYOGH SZABOLCS TULAJDONA.)

melyrl a csanádi

káptalan

1344-iki

Határában volt a Toldyak vára; de ennek ma már a nyomai
is
alig láthatók. A Toldyak után a vár a Báihoriak birtokába került.
A Kákóczy-féle felkelésben még szerepelt, 1705-ben pedig itt a kuruczok és
a császáriak között harcz is volt. A múlt század elején az Eszterházyak
voltak a község földesurai, most pedig Lovassy Ferencznek és Stern Frigyesnek van itt nagyobb birtoka. Görög-keleti temploma 1896-ban épült.
Lakosai azeltt a Körösön fausztatással foglalkoztak, de mióta az erdk
kipusztultak, földmívelkké lettek. Van a községben két gzmalom is. Ide tartoznak Tóti, Kis-Bátor és Uj-Bátor puszták is.
Fekete-Györös, az alföldi síkság szélén, a Muzsla-patak mellett fekv
kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
2Ö3, lakosaié pedig 1326. Postája, távírója és vasúti állomása Tenke. Hajdan
oklevele

is

szól.

Fektte-Györös.

78

Bihar vármegye községei.

fikerközseg, Alsó- és Fels- jelzvel. Eleitl fogva és még ma is a Nadányiak
birtoka. Az 1332—37-iki pápai ttizedjegyzékben is szerepei.
múlt század
közepe felé SissáryJJu&jos és Sebess Ferencz voltak itt birtokosok. Görög-

A

temploma L896-ban

A

XVIII. század végén, ásás alkalmával,
volt, egy kis középkori,
gyszü-alakú harangot találtak, a mely valószínleg az si egyház
harangja volt. E harangot a mostani templom tornyában helyezték el.
keleti

a

községnek azon

Fekete-Patak.

a

részén,

épült.

ahol hajdan Alsó-Györös

Fekete-Patak, a

Királyhágó déli részén, a Sebes-Körös
közelében, a nagy-

—

v á rad
kolozsvári
vasútvonal mentén
fekv kisközség, gör.
keleti vallású, oláh
lakosokkal.
Házai-

nak

száma

J

04, la-

kosaié
pedig
626.
Postája Nagy-Báród,

távírója és vasúti ál-

lomása Brátka. A
múlt század elején
gróf Batthyány József
a

volt

most
Bethlen

van

itt

toka.

földesura,

pedig

gróf

Aladárnak
nagyobb birGörög-keleti

temploma 1 785-ben
épült. Hegyeiben sok
a kszén. 1878-ban
FELS-DERNA.

Fekete-Tó.

—

AZ ASZFALT-BÁNYA ÉS AZ IGAZGATÓI LAK.

kutatás

alkalmával

gazdag széntelepekre bukkantak.
Fekete-Tó, Kolozs vármegye határán, a Sebes-Körös völgyében, a nagy-

várad—kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, görög-keleti' vallású,
oláh lakosokkal. Házalnak száma 376, lakosaié pedig 2046. Postája és távírója Csúcsa, vasúti állomása Csúcsa és Bucsa. Földesura a
múlt század els
felében a gr. Zichy család volt most is gróf Zichy Ödönnek van itt nagyobb
birtoka. Görög-keleti temploma 1854-ben épült. Ez a község
jelöltetett ki
;

Fekete-Tót.

1557-ben Magyarország és Erdély határául.
Fekete-Tót, a Fekete-Körös völgyében, a hollód vészt kötegyáni vasútvonal mentén fekv kisközség, kevés magyar és túlnyomóan oláh ajkú,
gör.
kdén vallású lakosokkal. Házainak száma 276, lakosaié pedig 1719. Vasúti
állomása van, postája és távírója Talpas. Gör. keleti temploma 1780-ban
épült. Hajdan nemesi község, melynek birtokosai a Bessenyey, Sztachó, Osmih,
Sebess, Boczkó és a Nadányi családok voltak. Ma Sebess Gyulának,
Nadányi
Gyula örököseinek és Sisáry Gyula örököseinek van itt nagyobb birtokuk.
[de tartoznak Vánka és Dalmi puszták is. Ez utóbbi hajdan egyházas község és a váradi püspök birtoka volt. 1660-ban Szeydi basa török csapatai
pusztították el. A községhez tartozó Telek nev
egy torony romjának
némi maradványa látszik, melyrl a néphagyomány azt tartja, hogy ez valami
várnak az elbástyája volt.

—

dln

—
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FELSO-LUGOS.

GRÓF ZICHY

JEN VADÁSZKASTÉLYA

Fels-Abrány, a Berettyó mellett, a margitta

MAGASLAKON.

— szilágysomlyói vasútvonal

Feiso-Ábrány.

mentén fekv kisközség, a margittai járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan
ev. ref. vallású, magyar és kevesebb gör. keleti vallású oláh lakosokkal.
Házainak száma 101, lakosaié pedig 688. Távírója és vasúti állomása van,
postája pedig Margitta. Hajdan a községet Ábránfalvának nevezték. 1425-ben
Ábrahám néven találjuk feljegyezve. Els birtokosakép 1386-ban Monostorosábrányi Tivadar unokája György tnik fel, ki, minthogy neki nem voltak
fogadta s magtalan halála esetére ket
fiai, a kusalyi Jaftcs-flúkat örökbe
Monostorit sabram falujának felerészében örökösökké tette. Egy 1445-iki oklevélben mint a Csákyak birtoka szerepel Molnosabran néven. Ebben az idben
múlt század elején a ZiehyeJcet uralta.
vámszed hely is volt.
községben

A

A

két templom van. Az ev. reformátusoké a XVI. század vége felé épült, külön
a gör. keleti templom 1894-ben
álló tornya azonban sokkal régibb épitmény
községhez tartozik Vaspatak puszta is.
épült.
Fels-Derna, a Rézhegységhez tartozó aszfalt-hegyek alatt, a Dernapatak mellett fekv kisközség, kevés magyar és túlnyomóan gör. katholikus
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 59, lakosaié pedig 851. Postája
van, távírója és vasúti állomása pedig Mez-Telegd. Földesurai a Bararajiak és a Péchyek voltak.
községben a gör. katholikusoknak nagyon régi
és már düledez fatemplomuk van, a mely helyett a vallásalap, mint
kegyúr, most ujat építtet. Itt van a magyar aszfalt részvénytársaság nagyszabású és országos hír aszfalt-gyártelepe, melyrl más helyen bvebben
;

A

Feis-Dema.

A

van

szó.

Felsö-Kimpány, a Bihar-hegység alatt
Város, távírója és

fekv

kisközség, gör. keleti val-

Házainak száma 63, lakosaié 335. Postája Rézbányavasúti állomása Vaskoh. Földesura a legrégibb idktl a

lásu, oláh lakosokkal.

váradi püspökség volt.

Temploma

nincs.

FeisKimpány.
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Felsö-Lugos, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös völgyben, a Huta-patak
fekv kisközség, melynek lakosai túlnyomó számban gór. keleti vallású oláhok. Házainak száma 130, lakosaié pedig 611. Postája, távírója és
múlt század elején a Batthyány család, késbben
vasúti állomása Kiesd.
a gr. Zichy család volt a földesura, most pedig gróf Zichy Jennek van itt
aagyobb birtoka és az ide tartozó Pojána Flóra nev hegyen, 707 méter
tengerszm fölötti magasban, nagyszabású, fényesen berendezett kastélya.
E gyönyör terület Magaslak nevet visel és a vidék legmagasabb pontja,
grófnak a
a honnan szép idben a nagy magyar Alföldre nyílik kilátás.
községben is van egy régibb kastélya, mely a múlt század els felében épült;
93 között építtette.
községben lev gör.
ellenben a magaslakit 1891
keleti templom 1720-ban épült. Ide tartozik még Olimej puszta is.
mellett

A

A

—

Feisö-Poeny.

A

Felsö-Poeny, a Bihar-hegység alatt, a petrószi patak mellett fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 127,
lakosaié 746. Postája Dombrovány, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a nagyváradi gör. katholikus püspökség volt. Gör. keleti fatemploma
ss l-ben épült.
Fels-Topa, a Királyerd alatt, a Topa-patak mellett fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 158, lakosai pedig 684.
Postája, távírója és vasúti állomása Dobrest. Földesura a múlt század elején
az államkincstár volt, utána Zseny Jánosnak, Kalicza Jánosnak és a Suhajda
családnak volt itt birtoka, most pedig a Van-Roen és a Heinrich családoknak. Görög-keleti temploma 1731-ben épült. Lakosainak nagyobb része iparos
és különösen a kerékgyártást, a kovács-, pintér- és az ácsmesterséget zi.
Felsö-Valenyágra, a Bihar-hegység alatt fekv kisközség, görög-keleti
va]]ásu, oláh lakosokkal. Házainak száma 53, lakosaié pedig 323. Postája
Dombrovány, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesurát a váradi gör.
katholikus püspökségben tisztelte. Gör. keleti temploma 1880-ban épült.
Felsö-Verzár, a bihari hegység alatt, a Fekete-Körös közelében fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 63, lakosaié
362. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a váradi latin
szertartású püspök volt, a ki itt ma is birtokos. Gör. keleti temploma 1859-ben
épült. Határában sok a kszén, mely azonban jelenleg nincsen kiaknázás alatt.
Feneres, a Fekete-Körös völgyében, a dragottyáni patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 126, lakosaié
pedig 779. Postája és távírója Remete, vasúti állomása Belényes. Földesura
a gör. katholikus püspökség volt. Gör. keleti templomának építési ideje
ismeretlen.
Fenes, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén, a fenesi patak mellett fekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású magyar és kevesebb számú
gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 293, lakosaié 149/.
Postája, távírója és vasúti állomása Belényes. E község már az 1332-iki
pápai tizedjegyzékben szerepel. si egyháza a mai temetben állott és egy
1721-iki hivatalos jelentés még említi is, tehát csak azóta pusztulhatott el.
1548 eltt Fráter György püspök birtoka, kitl Ferdinánd király elvette és
Tahy Ferencznek adományozta. 1660. körül Veér Mihály a birtokosa. Késbbi
községben
földesura a gör. kath. püspöség volt, mely itt ma is birtokos.
meglehets forgalmú cserép-téglagyár mködik. Az itteni „Papkút" vizét
múlt században papírgyár is volt itt,
kénes, gyógyhatású forrás táplálja.
fölött állanak a fenesi vár, vagyis
község
1861-ben
leégett.
azonban
mely
Bélavár romjai. E várat a XIII. században Vincze váradi püspök építtette.
várra vonatkozó
1294-ben Lóránt erdélyi vajda eredménytelenül vívta.
egyéb történelmi eseményekrl más helyen van szó.
Fericse, a bihari havasok alján fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 134, lakosaié pedig 789. Postája Rieny, távírója
és vasúti állomása Belényes. Földesura a görög katholikus püspökség volt,
mely itt ma is birtokos. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.
Határában nagyon szép cseppkbarlang van.
Fonácza, a Bihar-hegységben, a Fekete-Körös mellett fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 93, lakosaié 544. Postája
Rézbánya-Város, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a váradi
1

Feisö-Topn.

Feisö-

vaienyágra.

Feis-verzár.

Feneres.

Fenes.

—

A

A

A

A

Fericse.

i

onácza.
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püspökség volt, mely in mosl is birtokos. Gör. keleti temploma a múlt század
közepén épült. Határában van a híres fonáezai eseppkbarlang, megkapó
részletekkel. A barlang bejárata kb. 300 lábnyi magasságban fekszik a
völgy

fölött.

Forrószeg, a Királyerd nyúlványai alatt, a Topa-patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosukkal. Házainak száma 76, lakosaié
pedig 370. Postája Yenter, távírója és vasúti állomása Hollód. Egykor Telegdibirtok; Telegdi István kir. kincstartó 1503-ban új adománylevelet eszközölt

Forrószeg

BÉLAVÁR ROMJAI FENESNÉL.
ki rá.

Késbb

keleti

temploma 1781-ben

földesura a váradi káptalan

lett,

épült.
Fagyi, a Sebes-Körös mellett, a

mely

itt

most

is

birtokos. Gör.

—

nagyvárad kolozsvári vasútvonal menkisközség, túlnyomóan ev. ref. vallása, magyar lakosokkal. Házainak száma 93, lakosaié 623. Postája, távírója és vasúti állomása FugyiYásárhely. E község már 1 "236-ban szerepel, részben mint királyi, részben
pedig mint püspöki és káptalani birtok.
régi oklevelek a Zoárd nembelieket említik mint si birtokosait, kiknek ez az ága Fudiaknak írta magát.
1403-ban vámszed hely és az albisi Zólyomiak birtoka.
múlt század elején Garajrich Illés kamarai tanácsos és Nováh Gergely volt a földesura.
község si kis temploma ma a reformátusoké.
XIII. században épült és két
korszaknak a nyomait viseli magán; tornyát csak az újabb korban építették
hozzá.
gör. keleti templom építési ideje ismeretlen.
lakosok községi
kölcsön-szövetkezetet tartanak fenn.
Fugyi- Vásárhely, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, a központi járás egyik körjegyzsége, túltén

Fugyi.

fekv

A

A

A

A

A

A

—

ilagyarország Vármegyéi és Városai

:
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o

FugyiVásárhely.
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ayomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 207, lakosaié
pedig L784. Van postája, távírója ós vasúti állomása. Hajdan királyi birtok,
ós vásáros hely. Majd a Zoárd nembeli Fudyak birtokába kerül, a kik Pázmány Péter szerint itt 1335-ben monostort építettek, míg az ide telepedett
Pálosok után fenmaradl iratok, Csanád érsek testvérét Miklóst mondják a
kolostor alapítójának. A kolostor Szent Jeromos tiszteletére volt szentelve.
1554. szept. 3-.(m azt a levelet, amelyben a
Itt írta Zabardy Mátyás püspök
kolostorról szóló utolsó írott nyomokkal
törökök fölötti gyzelmét jelenti.
XV. században " a váiádí püspök, a Nagymihályi
L566-ban találkozunk.
család és Csáky Ferencz bihari fispán bírta, mely utóbbinak 1445-ben egy
jobbágya, háza alatt, kb. 20,000 arany írt 'érték-., kincset talált elásva. Késbbi földesurai a váradi róm. kath. seminarium, a Géczy, Kovács, Vidovich,
Szerdahelyi és a Bajza család.
községben három templom van. A reform.
róm. katholikus
templomon az si egyház egyes részei még felismerhetk.
templom 1883-ban, a gin\ keleti pedig a XVIII. század közepén épült.

A

A

A

.'

A

GÁLOS-PETRI.
A DRÁVECZKY-FÉLE KÚRIA.

Fúrta.

Fúrta, az alföldi síkságon, az Ölyvös-patak mellett

fekv nagyközség,

Házainak száma
399, lakosaié pedig 1987. Postája van, távírója Zsáka, vasúti állomása Berettyó-Újfalu. E község a váradi regestrumban már a XIII. század elején
szerepel. Földesura a XVI. században, a mikor a község csak 13 házhelybl
állott, a várad-elhegyi prépostság volt. 1615-ben Kende Krisztinának, egy
é\ ve] késbb
Géczy Gábornak, utána Bethlen Gábor fejedelemnek, most
pedig a debreczeni kisprépostnak van itt nagyobb birtoka. A községben két
templom van; a református templom alapja srégi; magát a templomot 1720-ban
megújították, 1771-ben pedig átalakították és megnagyobbították. Tornya

melynek lakosai magyarok

és

túlnyomóan

ev. ref. vallásnak.

Az egyház birtokában

érdekes régi, aranynyal futtatott kehely
\an.
szép katholikus templomot néhai Fáy Ferencz és Kende László kislakosok temetkezési, olvasó és önkéntes
prépostok 782 86 között építtették.

1872-ben épült.

A

1

—

A

tzoltó egyletet tartanak fenn. Ide tartoznak a Peres és Plebánus puszták.
Határában hajdan Petlend egyházas község állott, melyet egy 1382-iki oklevél, mint Pethlendy Mihály fiái, István és Péter, birtokát emlit. Telek nev
a szintén elpusztult Papmegyer nev falunak az emlékét rzi.
Füzegy, a béli és bihari hegyek között, a nagyvárad—belényesi vasútvonal közelében fekv kisközség, görög katholikus vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 52, lakosaié pedig 262. Földesura a gör. katholikus püspök
volt, a ki itt ma is birtokos. Gör. katholikus temploma 1700. körül épült. A
község postája, távírója és vasúti állomása Belényes.

dlje
Füzery.
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Gáborján, az alföldi
község, túlnyomóan
lakosaié

358,

pedig

ev.

síkságon, a Berettyó

mellett

fekv magyar nagy-

Gáborján.

magyar lakosokkal. Házainak száma

vallású,

ref.

Postája" Henczida,

1637.
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távírója

és

vasúti

állomása

Gagán, Gabán, Gábrán, st
alakban
fordul el a neve. 1455-ben
Géberjén
Geberján-monostora, 1451-ben
Szabolcs vármegyéhez tailimniak írják. 1245-ben Raffain bán, 1311-ben Dósa
nádor a földesura. si ihonostoros 'hely, mely már a tatárjárás eltt fennálKegyurai a XIV. században Debreczeni Dósa nádor és ennek utódai
lott.

A XV.

Berettyó-Újfalu.

századig

Gabrián,

.

voltak.

Azután

a

község a

-í)omoszÍayálc,

birtokába jutott. Ezeken kívül a

GÉGKNY.

IF.I.

XV?

majd a Széchyek és a Héderváryak
még négy birtokosát ismer-

században

GRÓF ZICHY ÖDÖN VADÁSZKASTÉLYA.

pedig 1462-ben a Szokolyi, 1471-ben a Széchy, 1476-ban a Hunyady,
és 1498-ban a váncsodi Horváth családot. 1552-ben az összeírás összesen 31 x /2

jiik

és

portát

1658-ban Bethlen Gábor fejedelem a városi lakosokat a
1745-tl hg. Eszterházy volt a földesura, amikor a
kerek vízimalma is volt, Az apátság a nép által ma „Földvári-

talált

itt.

tizedfizetés alól felmenti.

Berettyón

í*

nak nevezett területen, a váncsodi
sénél feküdt.

Ev.

ref.

és

szent-péterszegi határ

temploma nagyon

Építési ideje ismeretlen.

A

lakosok,

régi

és

több ízben

csak röviddel ezeltt

is,

összeszögelléátalakították.

még nagyban

melyet azonban mindjobban elhagynak. A községhez tartozik Seajhán puszta is. Gáborján határában hajdan két falu állott,
melyek teljesen elpusztultak. Az egyik Tótfalu község, melyet egy 1405-iki
osztály-levél említ; a községtl délre pedig, a Berettyó és a Kis-Körös
közötti félszigeten állott a XIII. században Keresztúr község, mely azonban

zték

az

a szalmakalap-fonást,

l-V>2-iki

összeírásokban

már nem

szerepel.

Gálosháza, a tízfalusi hegyek alatt, a Sebes-K rös és a nagyvárad
kolozsvári vasútvonal közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
6*

Gálosháza.
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Gilos-Petri.

száma

Házainak

lakosokkal.

lakosaié pedig 287. Postája, távírója és
század elején a nagyváradi latin szertartású
káptalan volt a földesura. Görög-keleti temploma 1860-ban épült.
Gálos-Petrh Bihar vármegyének nyírségi határán fekv nagyközség,

vasúti állomása

magyar

túlnyomóan

58,

A mull

Rév.

kb.

és

fél

annyi oláh lakossal. Házainak száma 194,
ev. ref., 429 gör. kath. és 121 róm.

lakosaié pedig 1350, a kik közül 740

katholikus vallású. Postája, távírója ós vasúti állomása Érmihályfalva. Hajdan
„Villa
(

Petri in

>klc\ -ólileg

Nyr"

és ..Villa

uxoris

Galus"

körülírással

igazolható els birtokosai EgyházTcereky Mihály

találjuk

fiai

említve.

voltak, a kiktl

Csanád érsek 1342-ben megszerezte. A XIV. században mint szatmármegyei
község említtetik. 1399-ben a Telegdieket találjuk itt, 1445-ben a Zólyomiaknak, 1482-ben pedig a Macskásig aknák is vannak itten részeik. A XVI. században már ismét Bihar vármegyéhez tartozik. 1503-ban újra a Telegdiek
kezén van az egész falu s ez évben István kincstartó új adománylevelet

Késbbi

azután a Dráveczkyek, a Bemáih, Komáromy, Fráter ós a Csáky család. Most a Dráveezky családnak, Fráter Vinczéeszközöl

nek

ki

rá.

földesurai

van itt nagyobb birtokuk. A községben két
A református templom 1621-ben épült, 1852-ben pedig teljesen
A gör. katholikus templom 1892-ben épült. A községben több

és Szabó Lajos örököseinek

templom van.
átalakíttatott.

csinos úrilak

is

van.

Az egyik

veezky Gyula 1846-ban

özv. Dráveezky

építtetett,

Gyulánéé, melyet néhai Drá-

két úrilak pedig Fráter Vinczéé,

közül az egyiket 1860-ban, a másikat 1895-ben építtette.

Úgy

özv.

ezek

Dráveezky

Gyuláné, mint Fráter Vincze birtokában számos érdekes régi oklevél van,
és pedig néhány Zsigmond korabeli, továbbá Bethlen Gábortól, Rákóczy
Györgytl, Apaffy Mihálytól, II. Rákóczy Ferencztl, stb., míg a Dráveezky-

Géírény.

kúriábah Zsigmond korabeli és Báthori Boldizsártól, I. Rákóczy Györgytl és
Wesselényi Ferencztl származó okleveleket riznek.
Gégény, a Sebes-Körös völgyben, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal

—

mentén fekv kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 41, lakosaié pedig 198. Postája, távírója és vasúti állomása

Genyéte.

Gi

/

Rév. Földesurai a múlt század elején a Dráveezky, a Sulyok és a Zichy család
T
voltak, most pedig ifj. gróf Zichy Ödönnek van itt nagj obb birtoka és csinos,
emeletes úrilaka, mely 1860-ban tulajdonképen vadászkastélynak épült.
A községbeli gör. katholikus templomot 1714-ben emelték.
Genyéte, Szilágy vármegye határán fekv kisközség, túlnyomóan gör.
katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 100, lakosaié pedig 546.
Postája, távírója és vasúti állomása Margitta. si birtokosa hajdan a Csáky
család volt, melynek levéltárában egy 1425-iki oklevél Genethe, egy 14894ki
pedig Szentmárton aliter Genete néven említi. A múlt század elején a Szlávyak
voltak a birtokosai, most pedig Gorove János. A községben lev gör. katholikus
templom 1898-ban épült. Ide tartozik Löcsös puszta is.
Geszt, az alföldi síkságon, a Korhány és az inándi patak mellett fekv
nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 266, lakosaié pedig 1622. Postája és távírója van, vasúti állomása, pedig Gyapjú vagy
Inánd. E község már a váradi regestrumban szerepel a XIII. század elején.
1401-ben a Gesztiek nemesi birtoka, Ez idben 1458-ig Gezth néven. L475-ben
Eggházasgeszt és Kisgeszt, 1485 körül pedig Nagygeszt néven találjuk feljeiOl-ben két utczájáról van említés. Mostani református templomán
gyezve.
kivehetk még az si egyháznak egyes részei, de 1700 elején teljesen átala1

kították. A községnek 1761-tl a Tisza család volt a földesura, melynek itt
nagyszabású, kényelmes kastélya és díszes, nagy kiterjedés parkja van.
van a borosjeni Tisza család impozáns családi sírboltja is. A ref.
Itt
egyház birtokában egy aranyozott ezüst tányér és egy aranyozott ezüst

kehely van, melyeket

borosjeni Tisza László és neje hályoki Hégen-Szénás

Bihar vármegye községei.

Rebeka

L763-ban

aranyozott

ajándéka.

ezüsl

A
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egyháznak; továbbá egy
kehely, mely Kovásznay György özvegye, Beké Erzsébet
és

1771-ben

ajándékoztak

az

lakosok hitelszövetkezetei és temetkezési egyletet tartanak fenn.
Vátyon, Baglyos, Szik, Iklócl, Tisza-Badvány és Bogyoszlómelyek közül Begécs puszta, mint község, 1271-ben Bcgcs

Ide tartoznak Begécs,

háza puszták

is,

néven szerepel 1374 után a váradi káptalan birtoka. Bogyoszlóháza puszta
pedig a nemzeti múzeum levéltárának egyik 1458-iki ökle veiében szintén mint
falu, Bodiszlháza néven említtetik.
Görbed, az alföldi síkság szélén, a Gyepes-ér mellett fekv kisközség,
túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 2<S9, lakosaié pedig 1670. Postája, távírója és vasúti állomása Tenke. A váradi reges;

GESZT.

—

TISZA

KÁLMÁN KASTÉLYA.

trum e községet már a XIII. század elején mint nemesi birtokot említi.
1340-ben Baruch, Vid és LöJcös fiai a birtokosai, de 1355-ben már Meszesy
Demeter püspöknek is van itt birtoka. 1430-ban a Nadányiak a földesurai,
késbb pedig a latin szertartású váradi nagyprépost. E birtokot most csákai
(reiszt Gyula bérli. A prépostságnak itt a múlt század elején hatkerek vízimalma volt, most pedig egy 16 lóerejü gzgéppel felszerelt hengermalom
emelkedik itt. A községben két templom van. A róm. katholikus 1811-ben
épült, a gör. keleti pedig 1889-ben. A községházával szemben valami nagyobb
épület alapjának a maradványai láthatók; ezekrl a nép azt tartja, hogy itt
a török dúlás eltt kolostor volt. A községhez tartozik Görbed puszta is.
Görbead, az érmelléki hegyek és a Rézhegység nyúlványainak találkozásánál fekv kisközség, a szalárdi járás egyik körjegyzsége, melynek lakosai
gör. katholikus vallású oláhok. Házainak száma 25, lakosaié pedig 171. Postája Hagymádfalva, távírója és vasúti állomása Mez-Telegcl. A községben
templom nincsen. Földesurai a múlt század els felében báró Huszár Károly
és gróf Blume Ottó voltak, most pedig gróf Seilern Ferenoznek van itt

nagyobb

birtoka.
a béli

('rois,

sokkal. Házainak

Görbed.

hegyekbeE fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakoszáma 187, lakosai)'' pedig 983. Postája és távírója Bél,

Görbesd.

Gross.
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Bokszeg-Bél.

vasúti állomása

Földesura a nagyváradi

I.

püspökség

sz.

volt,

birtokos. Gör. keleti temploma 1790-ben épült. Hegyeiben
igen jó malomkövet fejtenek.
Gurány, a petrószi havasok alatt, a Sebes-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkai. Házainak száma 1 78, lakosaié 928.
is birtokos. Kis
Földesura a nagyváradi gör. kath. püspök volt, a ki itt
l'atemplomának építési ideje ismeretlen. Ide tartozik az Oncsásza havasi gyepés a híres Oncsásza-barlang is.
Gy alany, a Bihar-hegység alatt, a Rossia-patak közelében fekv kis-

mely

in

most

is

ma

mez

Gyaiány.

község, gör. kalholikns vallású, oláh lakosokkal.

GESZT.

Házainak száma

73, lako-

A TISZA CSALÁD SÍRBOLTJA.

Postája és távírója Remete, vasúti állomása Belényes. A XV.
gyaláni Partasyah szerepelnek mint földesurai, késbb azután
a gör. kath. püspökség.
község hajdan az u. n. Templom-dombján, tehát
nem a mai helyén állott. Gör. kath. temploma 1718-ban épült.
Gyanta, az alföldi síkság szélén, a Fekete-Körös és a Topa-patak
között, a nagyvárad
belényesi és a hollód vészti vasútvonal összeszögelh'sénél fekv kisközség, a tenkei járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan ev.
ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 437, lakosaié pedig 2140.
Postája és vasúti állomása van, távírója pedig Sólyom. Azeltt két község
saié

pedig

századhan

4-22.

a

A

Gyanta.

—

—

volt, Gyanta és Kohány név alatt. si püspöki birtok, mely a középkorban
Egyházas-Gyanta néven említtetik. Régi kegyháza a mostani református
templomtól nyugatra állott. Egy 1721-iki szolgabírói jelentés is említi e
templomot, mint régi katholikus egyházat. A XV. század elején a XadányiaJcat találjuk i11 mini földesurakat,
késbb egy oklevél a Nadahy és a Toldy
sz. püspökség
családokat is említi. A múlt század elején már a váradi
l.
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földesura. A községben 2 templom ós egy imaház van. A református templom, csinos csúcsíves modorban, 1865-ben épült, a gör. keleti 1850-ben és
a baptisták imaháza, a kik itt meglehets számmal vannak, 1890-ben.

a

Gyapjú, az alföldi síkság szélén, az inándi patak mellett, a nagyvárad—

mentén fekv nagyközség, kevesebb magyar, de túlHázainak száma 175, lakosaié

szalontai

vasútvonal

nyomóan

gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.

pedig
a

Gyapjú.

Oséffa. E község
1398-ban Telegdi Miklós
János a birtokosa. Ez évben János leányait az itteni,

Postája

1466.

van,

pápai tizedlajstromban

távírója

és

már 1332-ben

vasúti

állomása

szerepel.

fajtónállómester fia
továbbá az örvendi, jenéi, bottyáni, szabolcsi, gálospetri és esekei birtokrészekben Zsigmond király fiúsítja. 1503-ban István kincstartó eszközöl ki
rá a királytól nova donatiót. Ez idben mint vámszed hely is szerepel.

A késbbi idkben

azután a Gsáky család birtokába jut, de a múlt század
elején a Pálinkás családot is itt találjuk. A múlt század második felében
Blaskovics Sándornak, József fherczegnek, most pedig báró Königswarter Her-

nagyobb birtoka és szép, régi urilaka, melyet még a Csákyak
községben
a gör. keleti templom 1868-ban épült, a róm. kath.
építtettek. A
kápolna pedig 1860-ban. A községhez tartozik Pankota, Nagy-Méhes, Kis-

mannak van

itt

Mches és Kis-Oroszi puszta.
Gyigyiseny, a Fekete-Körös és a belényes

—vaskohi

vasútvonal mentén

Gyigyiseny.

fekv

kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 172,
lakosaié pedig 904. Postája és vasúti állomása Rieny, távírója pedig Belényes. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, melynek itt most is
nagyobb birtoka van. Gör. keleti templomának építési ideje meg nem állapítható. Határában meleg vízü és gyógyító hatású forrás van.

—

Sebes-Körös és a nagyvárad vészti vasútvonal mentén fekv
kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
208, lakosaié pedig 1599. Távírója és vasúti állomása van, postája pedig KörösTarján. E községet a bécsi codex a XIII. században Gyrlaka néven említi.
1326-ban az Ákos nembeli Elleus fiai eladják Mikch bánnak. 1330-ban a Czibalvk birtoka, a kiknek ez az ága azután Gyéresinek írja magát. Czibak Mihály
fia magtalan halála után 1563-ban Miksa király adománylevele alapján Mágocsy
Gáspár tornai fispán, majd pedig ennek örököse: sövényházi Móricz Lrincz
lett a birtokosa. A XYI. században ismét találkozunk itt a Czibak családdal
és a Nadányiakkal is. Késbb a nagyváradi 1. sz. püspök a földesura, a ki
itt most is birtokos. A község si egyháza Szent Jakab tiszteletére volt szentelve. Ez idszerint két temploma van. A gör. katholikus templom 1801-ben
épült, a gör. keleti pedig 1790-ben. Ide tartoznak Álcsi, Mácsa, Veres és Erzsébet
puszták. Mácsa puszta már a XIII. század els felében mint a váradi püspök
és káptalan birtoka szerepel, si templomának helye a majortól északra még
most is meglátszik. Gyires határában állott hajdan Kecsét falu is.
Hagymádfalva, a Rézhegység alatt, a Gyepes-patak mellett fekv kisközség, a szalárdi járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. kath. vallású
oláh és magyar lakosokkal. Házainak száma 131, lakosaié 780. Postája van, távírója és vasút állomása Mez-T elégd. Földesura a miüt század elején a báró
Huszár család volt. Utána az 50-es évek körül gr. Blume Ottónak, most pedig
gr. Seilern Ferencznek van itt nagyobb birtoka és csinos úrilaka, melyet még
a br. Huszár család építtetett. A gör. kath. templom 1838-ban épült.
Hagymás, a béli hegyek alatt, a Hagymás-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 155, lakosaié pedig
"öli. Postája és távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör.-keleti temploma
1800 körül épült. Határában kitn malomkanyag található. Azeltt innen
szállították a béli üveggyár számára szükséges anyagot. Ide tartozik PusztaGyires, a

Gyires.

Hagymádfalva

Hagymás.

Ki itt.

—

hajdumegyei határhoz közel, a clebreczen derecskéi
vasútvonal mentén fekv nagyközség, ev. ref. vallású magyar lakosokkal.
Hajdu-Bagos,

a

Hajdu-Bagos.
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Házainak száma 339, lakosaié pedig L738. Y;tn postája, távírója és vasúti
A község már a XIII. század második felében egyike vol1 e vidék
legnagyobb falvainak. L347-ben Nagybagos ós Kisbagos néven mint Ikerközség
szerepelt. A mikor azután az álmosdi Chyre család lelt a földesura, 1430 körül,
Csirebagos néven is nevezgették. L480-ban a Chyre családon kívül Kállay
Lökös Miklós fia -Jánosnak s késbb a henczidai Bacsó családnak is van
itt
birtoka. 1514-ben Bapni Benedek bírja, 1552-ben a Bajoniakon kívül
még a Szcpessyek és Bornemiszák is. 1605-ben BocsJcay fejedelem szabadalmakat áthat lakosainak és ekkor a bajdu-községek közé tartozóit; de 1735állomása.

ben a hg. Eszterházy család tulajdonába került, most pedig Miskolczy Jennek van itt nagyobb birtoka. Ev. ref. temploma 1790—
L805 között épült. Itt született néhai Sinay Miklós, híres debreczeni tanár.

A

községhez tartozik Sebestanya puszta.

A HAJÓI RÉGI TEMPLOM.
Há

J

r'-

Harangmez.

—

Hajó, a Pccze-patak és a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén, Nagyvárad közelében fekv kisközség, gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 71, lakosaié 446. Postája Pecze-Szls, távírója és vasúti állomása
Nagyvárad. A község a Pecze-pataknak középkori Hévjó elnevezésétl veszi
a nevét, melyet késbb Héjóra, végül pedig Hájóra ferdítettek el. A község
hajdan ott állott, a hol most a temet van és a hol si, de 1857-ben átalakított
temploma ma is áll. 1249-ben Béla király adományából Pál országbíró, zalai
fispán a földesura. Késbb, egy perbl kifolyólag, IV. László a váradi egybáznak ítélte oda és így jutott a váradi püspök birtokába. Ebben az idben
a község lakosai az adó- és tizedfizetés alól fel voltak mentve és csak a váradi
vár számára tartoztak meszet égetni. Ide tartozik Szent László- vagy Püspökfürd is, melyrl más helyen bvebben van szó.
Harangmez, a Királyerd nyúlványai alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén fekv kisközség, görög-keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száimi 129, lakosaié 832. Postája Pecze-Szls, távírója Nagyvárad, vasúti
állomása Nyárló. A község földesura a nagyvárad-elhcyyi prépostság volt.
mely itt ma is birtokos. A gör. keleti templom építési idpontja nem állaközség határában lev Csetacsele (váracska) nev hegyen,
pítható meg.
hagyomány szerint, hajdan kisebb vár, míg az ezzel szemben lev Boglyahegyen nagyobb építmény állott; ennek pinczeüregei a múlt század elején
omlottak be.
Harsány, az alföldi síkságon, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad vészti

—

A

;i

Harsány.

—

vasútvonal mentén

fekv nagyközség, túlnyomóan

ev.

ref.

vallása,

magyar
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(

állomása Szakái.

A

váracü

regestrum

már

a

89

Postája,

távírója

és

vasúti

század elején említi e

XIII.

község egyik lakosát, a kit istenitéletre idéztek. //. Endre király 1234-ben
az Aba nembeli Demeter mesternek adományozza és ebben az oklevélben
Egyházasharsán néven van feljegyezve. Késbb Nagy- és Kiskarsáng néven,

mint a váradi székeskáptalan birtoka szerepel, mely egész a mnlt század els
telében birtokosa volt. Most Elelc Gusztávnénak van itt nagyobb birtoka. Az
ev. ref. templom 1802-ben épült. A községhez tartozó Tamási puszta a középkorban szintén egyházas hely volt. P^lbb a várad-elhegyi prépostság, késbb
a Szent

István káptalan volt a birtokosa.

máig

látszanak.

is

si

templomának a nyomai még

—

Határ, a Fekete-Körös mellett, a béli hegyek alatt, a belényes vaskóin
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 52, lakosaié pedig 335. Postája, távírója és vasúti állomása
Yaskoh. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt ma is birtokos. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.

Havas-Dombrovicza, a béli hegyekben fekv kisközség, gör. keleti valoláh lakosokkal. Házainak száma 235, lakosaié 1316. Földesura a nagyváradi 1. sz. káptalan volt, a mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma
a mnlt század elején épült.
lású,

Hegyes, a bihari hegyekben,

a Hollód-patak

mellett

fekv

kisközség,

Határ.

HavasDombrovicza.

Hegyes.

gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 74, lakosaié 391. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása Rogoz.
múlt század elején a
Gálbory, utána pedig a Géczy családot uralta. Géczy Jánosnak
is nagyobb

A

ma

van

A

községbeli gör. keleti templom 1875-ben
épült. Van itt egy kitn gyógyhatású, vastartalmú forrás, melyet azonban
csak a falubeliek használnak.
birtoka és csinos úrilaka

Hegyköz-Kovácsi,

vasútvonal közelében

Házainak száma

az

itt.

alföldi

síkság

fekv nagyközség,

szélén,

a

nagyvárad

ev. ref. vallású,

— székelyhídi

HegyközKovácsi.

magyar lakosokkal.

Földesura a XVIII. század közepén
kirl 1759-ben örökségképen Ilosvay Györgyre, Vasas
Györgyre, Komáromy Györgyre, Szilágyi Samura, a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspökére és ennek nejére Szeremley Zsuzsannára szállott. Most
Zathureczky Albertnek van itt nagyobb birtoka és érdekes régi úrilaka, melyet
még Szilágyi Sámuel püspök építtetett. A községben lev ev. ref. templom
7s()-ban épült, de tornyát 1867-ben építették hozzá. Az egyház birtokában
érdekes aranyozott ezüst-pohár van 1624-bl, melyet a mai Régen pusztáról
hoztak ide az onnan elköltözött hívek, a mikor községük és templomuk elpusztult. A templomban lev harangot is 1760-ban, a szlsi eklézsia elpusztulása után, e községtl vette át az egyház azzal a kikötéssel, hogy ha
az elpusztult egyház ismét visszaállíttatik, e harangot visszaadni tartoznak.
A templom sírboltjában nyugszik Szilágyi Sámuel püspök és neje. Az ide
tartozó Sáncz-dül, a községtl a bihari várdombig húzódó si sánczokról
veszi a nevét. A községhez tartozik Mezfalva puszta.
153, lakosaié pedig 843.

szikszai Kiss Péter volt,

1

HegyJcöz-Fályi, az alföldi síkság szélén, a Kösm-patak mellett fekv
kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma
142, lakosaié 804. Postája, távírója és vasúti állomása Nagyvárad. E község
már a XIII. században szerepel a püspöki tizedjegyzékekben. Hajdan Felpályi
volt a neve. Váradhoz közel esvén, annak viszontagságaiban is mindenkor
osztozott.
1686-ban az elpusztult falvak között említtetik. /. Lipót király
szikszai Kiss Péternek adományozta s
és utódai telepítették be ismét a
községet.
múlt század elején még mindig szikszai Kiss Péter örökösei a
község' földesurai, késbb azután az Ilosvay, Szilágyi, Lévai, Paksy, és a
Boy család volt itt birtokos, most pedig Hornyánszky Pál, a kinek itt régi
nemesi kúriája van, melyet az Ilosvay család 1720 körül építtetett.
köz-

A

A

Hegykoz-páiyi
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ségben lev ev. ref. templom falazatának egy része még az si egyházból
maradi fenn. Tornyát L809-ben építették hozzá, de a templom többször leégett. Megújítása most van folyamatban. Az egyház birtokában egy 1787-ben
készüli aranyozott ezüst-serleg van, mely Szilágyi Sámuel ajándéka, A Vajdaszállás, Gara-oldal, Piskivölgy, Bánkút, Ladomérkúl nev
történeti
jelentséggel látszanak bírni. Itt volt hajdan Macsmolna nev helység is, mely
már a X1I1. században a váradi püspökség birtoka volt. Ide tartozik Páltanya

dlk

HegyközSzáldobágy.

puszta is.
Hegyköz-Száldobágy, Nagyvárad közelében fekv kisközség, ev. ref.
vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 134, lakosaié pedig 864. Postája, távírója és vasúti állomása Nagyvárad. E község 1465-ben, Zaldobag
néven, mint a Bályokiak birtoka szerepel. Késbb a váradi püspökség birtokába került, de a múlt század elején a Kabos és a Szénássy családot is itt

HENCZIDA.

Ilpíyköz-

Szent-Imre.

találjuk.

A

templom

és a

ÖZV.

BALÁSHÁZY BERTALANNÉ KÚRIÁJA ÉVAAKLÁN.

község legnagyobb része 1802-ben tz által pusztult el, a mikor a
paplak is leégett. Mostani ev. ref. temploma 1830-ban épült.
Az egyház birtokában aranyozott ezüst-kehely van 1701-bl, és több
századbeli, gazdagon hímzett, érdekes úrasztali takaró, valamint selyem- és
csipkekencl. A községhez tartozó Bodonhegy, Szénhely, Vajda dl. Buda.Játékdomb és A7 eres-patak elnevezések történeti jelentséggel látszarét,
nak bírni.
Hegyköz- Szent-Imre, a Berettyó mellett, az érmelléki hegyek alatt fekv
nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 259, lako-

XML

1198. Postája Szalárd, távírója és vasúti állomása Gyapoly. Hajdan
monostoros hely; 1332-ben „Villa sancti Emerici" néven szerepel. Monostor
nev dombján állott Szent Imre apátsága, melyrl szó van még Báthori
András váradi püspöknek egy 1340-ben kelt levelében is. A XIII. század végén azonban már hanyatlásnak indult és szerény kisközség volt. Földesura
L526-ig
váradi püspök, 1666-ban pedig Lónyay Anna, gr. Rhédey Ferencz
1667-tl 1712-ig a debreczeni ref. fiskola, azután ismét a
Mihály,
és Apaffy
Xlll. század
váradi püspök. E község több ízben volt harczok színhelye. Így
saié

;i

;i
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XIV. század elején a Tamásfiak
fiai és IV. László, a
XVI. század közepén Gsáky Pál és Ferdinánd vezérei ütközmeg, KUH-ben pedig Bocskay hadai szorították a Berettyóba az ellenA községben lev ev. ref. templom 1787 89-ben épült. A község

végén Pál országbíró
és

tek

Karolt/, a

I.
Í11

—

séget.

önkéntes tzoltó egyesületet tarés bronzkori leletekben. Az ide tar-

lakosai olvasó-kört, temetkezési egyletet és

k-

tanak fenn. Határa nagyon gazdag
tozó Kis- és

Nagy-Bocskai

dln,

a

hagyomány

szerint,

Bocskay fejedelem

hadai táboroztak.
Hegyköz-Szent-Miklós,

melynek lakosai

ev. ref.

hegyek között fekv nagyközség,
vallásn magyarok. Házainak száma 172, lakosaié
az

érmelléki

HegyközSzent-Miklós

pedig 996. Postája, távírója és vasúti állomása Székelyhíd. A község a leleszi
levéltár egy 1449-iki oklevelében szerepel. 1485-ben a Toldyccat találjuk itt

mint földesurakat,
szerepel.

késbb

pedig ilyenül már a váradi káptalan és a püspökség

1869-ben nagy tzvész pusztított

itt,

együtt a templomot, az iskolát és a paplakot

mely a község nagy részével

is

elhamvasztotta.

A

református

templom 1822-ben épült, de tz következtében elpusztult tornyát csak 1880ban építették fel újra. Az ide tartozó Várdomb nev dln a néphagyomány
örök erdöt keres.
Hegyköz-Ujlak, a Rézhegység nyúlványai alatt, Nagyvárad közelében
fekv nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 203, lakosaié pedig 1128. Postája, távírója és vasúti állomása
Nagyvárad. Régi egyházas község. Földesura a váradi káptalan volt, mely
itt most is birtokos. Ev.
ref. templomának egyes részeit, melyek még az
si, románkori egyházból maradtak meg, az 1890-ben épült új templomhoz
felhasználták. Az ev. ref. egyház anyakönyvének feljegyzései szerint a köz1

ség a Rákóczy-féle felkelés alatt elpusztulván, csak jóval

késbb

HegyközÚjlak.

kezdett

Az egyház birtokában több érdekes és értékes aranyozott ezüstedény van, az 1665., 1719., 1724. és 1728. évekbl. 1863-ban a községnek
felénél nagyobb része leégett. Itt született 1767-ben Sándorfi József, Bihar
vármegye forvosa és a magyar színészet nagy pártfogója. A községhez tartozó Csohos nev dlnek egyik része, mely Tábortet néven ismeretes, az

újra épülni.

itteni

néphagyomány
Henczida,

az

melynek lakosai

szerint

alföldi

a Rákóczy-féle

síkságon,

ev. ref. vallású

felkelés

a Berettyó

alatt

mellett

táborhely volt.

fekv nagyközség,

Henczida.

magyarok. Házainak száma 430, lakosaié 2286.

Postája van, távírója és vasúti állomása Berettyó-Újfalu.

Hagyomány

szerint

mely most a „Telekdül" nevet viseli.
E községet XV. századi oklevelek Henczhida néven említik. 1520-ban a
a falu hajdan

azon a helyen

vámszed helyek

állott,

között találjuk felsorolva.

1507-ben a Henczidai család a

1517-ben Bajoni János és Benedek, azután a Bocskayak, 1609-ben
Xadámjiak, 1703-ban a Komjáthyak és a Zólyomyak, késbb azután a
Beöthyek, a Balogh és a Miklóssy család. Bocskay fejedelem alatt Nadányi
földesura,

a

Zsigmond
pedig

mig

II.

Gergely védték a községet Barbiani csapatai ellen, 1659-ben
Rákóczy György alatt a községet a törökök közeledtére felégették,
és

Rákóczy Ferencz idejében a ráczok dúlták fel. Református temploma
A községhez tartoznak Kdomb, Évaakla, Bús, Kossuthtér,
Gyürüszey, Sárkánysziget és Magyari puszták is. Évaaklán van özv. Balásházy
Bertalannénak nagyold) birtoka és szép úrilaka, melyet Balásházy Bertalan
1885-ben építtetett. Ködomb pusztán Miklóssy Ferencznek van birtoka és úrilaka, melyet a tulajdonos nagyatyja 1844-ben építtetett.
Henkeres, a béli hegyek alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosukkal. Házainak száma 176, lakosaié 976. Postája Rieny, távírója és
II.

1791-ben épült.

Henkeres.
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vasúti

most

állomása
is

Belényes.

birtokos.

A

Földesura a gör. kath. püspökség volt, mely

gör. keletiek

kis

fatemplomának

itt

építési ideje ismeretlen.

Herzest, a Bihar-hegység alatt, a Segyestel-patak mellett fekv kisközség,
289 gör. keleti vallású, oláh lakossal. Postája Rézbánya.- Város, távírója és
vasúti állomása Vaskoh. Földesura a nagyváradi
sz. püspökség volt. Gör.
keleti temploma a múlt század közepén épült.
1.

—

Hogyis, a Reu-patak mellett, a Király-erd alatt, a szombatság dobi-esti
vasútvonal közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 58, lakosaié pedig 224. Postája Szombatság, távírója és
vasúti állomása Szombatság-Rogoz. A mult század els felében a Dobray
család volt a földesura. Templom a községben nincs. Határában kénes forrás található.
Hoiiód.

—

hasonnev patak és a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén
kisközség, melynek lakosai gör. kath. vallású oláhok. Házainak száma
'.•7,
lakosaié pedig 531. Távírója és vasúti állomása van, postája Venter. E
község már az 1332 37-iki pápai tizedlajstromokban szerepel. Hajdani neve
Hidas vagy Hidastelek; a nagyváradi püspökség birtoka volt.
mult század els felében a gör. kath. püspök a földesura, a ki itt ma is birtokos.
Gör. katholikus temploma a mult század közepén épült.
Hollód, a

fekv

—

A

Hosszuaszó.

Hosszuaszó, az alföldi síkság szólén, a Gyepes-ér mellett fekv kisközség,
tenkei járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 256, lakosaié pedig 1392. Postája, távírója és vasúti állomása
Tcnke. si püspöki birtok, mely a XIV. század elején már mint ilyen szerepel. Egy 1349-iki feljegyzés szerint Nagy Benedek volt itt Meszesi Demeter
XVI. századbeli összeírások mint pusztult községet említik.
püspök tisztje.
Kezdettl fogva a váradi püspök volt a földesura és neki van itt ma is
nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma a mult század elején épült.
a

A

Hosszuiiget.

—

a Király-erd alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal
kisközség, gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Postája, távírója
és vasúti állomása Drág-Cséke. Házainak száma 46, lakosaié pedig 253.
Földesura hajdan a Telegdi család volt, mely 1503-ban nova donatiót eszközölt ki rá idvel azután a váradi püspök birtokába jutott, ki itt most
is birtokos. Gör. kath. temploma 1860-ban épült,
Hosszuliget,

közelében

fekv

;

Hosszu-Pályi,

Hosszu-Páiyi.

az

alföldi

síkságon,

debreezen

a

—nagylétai

vasútvonal

mentén fekv nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal.
Házainak száma 419, lakosaié pedig 3667. Van postája, távírója és vasúti
állomása.

„Erd

E

már

községet a váradi regestrum

úr" birtokát, említi.

A

XV.

a XIII. század elején, mint

század közepén az álmosdi Chyre család

a földesura, 1552-ben a Perusich és az Erdhegyi, 1621-ben az Eödönfi, 1732-ben
a gr. Dietrichstein, Dráveczhj, Horváth, Simonyi, Miskolczy és Csomaközy, 1784-ben

meg
a

a Sdrosy, Boronkay, Bónis és Stiráky,

gr. Zichy, Tihanyi,

késbb

azután a

gr.

Sternberrj,

Bernáth, Kalotay, Szártor y és a Farkas családok osztoznak

birtokán, a kik közül gr. Sternberg, önhibájukon

kivül

szerencsétlenül járt

jobbágyai javára 80000 frtos alapítványt tett. Most gróf Zichy Gézának,
Szártory Dezsnek, Bernáth Istvánnak, Brull Árminnak és Lichtschein Sámuelnek
van itt nagyobb birtoka. A községet több csinos nemesi kúria diszesíti. Az
egyik Szárlory Dezsé, melyet a Petróczy család a mult század elején építtetett.

Szártory

Anna

a mult század közepén megnagyobbittatta, jelenlegi

tulajdonosa pedig 1895-ben renováltatta.

A

a mult század elején építtette, azután a gr.

másik házat a

gr.

Zichy család

Csekonics család birtokába jutott

meg

1893-ban Brüll Ármin. 1703-ban Bercsényi Miklós hadai
1705-ben gr. Eszterházy Antal és gr. Károlyi Sándor
és ugyanez évben a császáriak seregei is, 1849-ben pedig az oroszok. A
községben három templom van. Az ev. ref. templom 1867-ben, a község
és

ettl vette

táboroztak

itt,

középkori templomának

helyén,

katholikus pedig L866-ban.

A

épült.

ref.

A

róm.

katholikus 1836-ban, a gör.

egyház birtokában 2 érdekes ezüst-kehely
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lakosok temetkezési és önkéntes tzoltó egye-

tartoznak

a

Konyán- Sóstó,

Fehértó,

Szabótiszta

Mária, Sándor, Messzelátó, Bajonta, Szalmás és Nagy-Bajonta puszták.

nyán

régebben híres fürd

sóstó

volt és a környék

ma

lakosai

is

A

ko-

sren

fölkeresik.

Gyepes-patak közelében fekv kisközség, gör.
kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 31, lakosaié 174. Postája
Micske, távírója és vasúti állomása Vedres-Abrány. A múlt század elején az
Odönfy örökösök, a Sárosy, Némethy és Horváth család voltak itt birtokosok.
A községben nincs templom.
Hlye, az alföldi síkságon, Nagy-Szalonta közelében fekv nagyközség,
ev. ref. és gör. keleti vallású, magyar és oláh lakosokkal. Házainak száma

Hké,

a

Rézhegység

HOSSZU-PÁLYI.

—

alatt, a

A GRÓF ZICHY-FKLE KÚRIA. (bRÜLL ÁRMIN TULAJDONA.)

290, lakosaié pedig 2112.

Van

postája, távírója és vasúti állomása,

regestrum a XIII. század elején emliti egyik lakosát.

A

A váradi

pápai tizedjegyzék-

ben 1332—37 között Villa Helye és Eliae néven találjuk.

A

Bölönyi család

nemesek birtokát említi.
Azután a Szentiványi család

levéltárának egyik 1409-iki oklevele, mint a Vásári

1435-ben már Hlye néven találjuk feljegyezve.
lett a földesura. A birtok csak
a család férfitagjai
1700 körül egyezség útján került Szentiványi Jozefa,

által

lévén örökölhet,

férjezett

báró Szepessy

Jánosné birtokába, elhunytával pedig gyermekei, köztük br. Szepessy Eugénia
férj.
Wildburg Adolfnó örökölték, a másik rész azután özv. Szlávyné és
gr. Apraxin Sergiusnéé lett, a 3-ik részt pedig megvette Beöthy Csanád
Luiza, kitl azt Beöthy Ákos örökölte. A múlt század elején messze vidéken
híres vízimalma volt.
Most báró Wildburg Adolfnénak, Beöthy Ákosnak,
özv. Szlávy Gézánénak és báró Szepessy Gabriellának van itt nagyobb birtoka.
Gör. keleti temploma 1826-ben épült. Két gzmalma van. A község a török
dúlások eltt a Telek
helyén állott. Csumegy puszta hajdan község
volt. Ide tartoznak még Bódé és Tanya puszták is.

dl

HSke.

Hlye.
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Inam).

I

sí

paliaga.

—

Inánd, az alföldi síkságon, az inándi patak mellett, a nagyvárad gyulai
vasútvonal mentén fekv kisközség, kevesebb magyar, mint oláh, és túlnyomóan gör. keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 92, lakosaié 718. Postája, távírója és vasúti állomása Cséffa. Földesurai századokon át a gr. Csákyak
voltak, most pedig Markovits Antalnak van itt nagyobb birtoka és csinos
úrilaka, melyet Markorits Emmáiméi 1854-ben építtetett, (iör. keleti temploma
L825-ben épült.
Izsópaliaga, a Rézhegység alatt, a nagyvárad
kolozsvári vasútvonal közelél mm
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
li'>.">,
lakosaié pedig 940.
török világ eltt a nagynev Telegdi családot
inalta; a miilt század elején a Beöthy család volt a földesura, most pedig
Zidhiireczkij Istvánnak van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti templomának épí-

—

i

A

tési

ideje ismeretlen.

ség,

túlnyomóan

Jákó-Hodos.

Jákó-Hodos, az alföldi síkság szélén, a Berettyó mellett
ev. ref. vallású,

fekv nagyköz-

magyar lakosokkal. Házainak száma

178,

lakosaié pedig 1083. Postája Szalárd, távírója és vasúti állomása Pap-Tamási.

E község

a XIII. század végén a püspöki tizedlajstromokban

már mint egy-

házas hely szerepel. Hajdan egyszeren Hódos volt a neve, 1349-ben azonban
a Jákó család után felveszi a Jákó-Hodos nevet.

miak,

a múlt

A

XVI. században a

Zólyo-

század elején és közepén a Lévay, Szilágyi, Ilosvay, Vincze,

Jármy, Kiss örökösök, Ercsey, Pesti és Bartos családok voltak a birtokosai,
mosl pedig Bartos Gyula örököseinek és a nagyváradi 1. sz. püspökségnek van itt nagyobb birtoka. A községben lev ev. ref. templom részben
középkori építmény. Falainak mészrétege alatt 1848-ban Lugosy József deb-

A

templomot 1818-ban
alakították át. Ide tartoznak Szárazerdö, Fels-Bartos, Nagy- Bartos, Süvegd
és Nagy-Eperjes puszták. Ezek közül Süvegd puszta hajdan egyházas község volt, mely már 1307-ben mint az Osl nembeli András birtoka szerepel,
a kitl azt Teletlen Péter, Pál és György testvérek vették meg. 1341-ben az
egész község Nadányi János birtokában van, de 1357-ben már fele a várad
reezeni tanár érdekes

falfestményeket fedezett

fel.

püspöké.
Jancsesd.

Jancsesd, a Királyerd alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 97, lakosaié pedig 568. Postája és távírója
múlt században a nagyváradi
Drág-Cséke; vasúti állomása Magyar-Cséke.
latin szertartású püspökség volt a földesura, mely itt most is birtokos. Gör.
keleti temploma a XVIII. sz. közepén épült.
Jankafalva, az érmelléki hegyek alatt, a nagyvárad székelyhídi vasútvonal mentén fekv kisközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak
száma 97, lakosaié 518. Postája, távírója és vasúti állomása Bihar-Diószeg.
Károlyi-oklevéltárnak
XIV. századi oklevelek Ivánkaháza néven említik.
egy 1408-iki oklevelében Jankaháza néven, az 1438-iki összeírásokban már
a mai nevén szerepel. 1393-ban a Vetési család volt a földesura, 1397-ben
a,
Jankafalvi vagy Ivánkafalvi család, 1438-ban Majosfi Péter, 1480-ban
magtalanul kimúlt Makó család itteni
á Zólyomiak voltak a birtokosai.
múlt
részét 1563-ban János Zsigmond Varkocs Tamásnak adományozta.
század els felében a Lévay, Szeremley, Bay, Bereczky, Paksy, Vincze, Szilágyi,
Jármy, Komáromy és Dömsödy családok osztoztak birtokán, most pedig a
dr. Szabó Józsefé. Templom a községben nincsen. Ide tartozik Kis-Jaiika

A

Jankafalva.

—

A

A

A

puszta.

fekv nagyközHázainak száma "268,

Jánosda, az alföldi síkságon, Nagy-Szalonta közelében

Jánosda.

ség,

túlnyomóan

gör. keleti vallású, oláh

lakosokkal.

lakosaié prdiíí 1711. Postája, távírója és vasúti állomása Nagy-Szalonta.

si

egyházas község, mely a görbedi birtoktesthez tartozott és egyike volt annak
a négy községnek, a melyeknek a vásárvámját Imre király nem adományozta
a \ aradi egyháznak, hanem megtartottamagának, a mi azt bizonyítja, hogy
kn/.séu már akkor jelentékeny hely volt. 1340 eltt Barnái fia István.
i'
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továbbá Kozma fia Vid és LöJcö's fia János birtoka, 1340-ben pedig Jovanosd
néven már a váradi püspökségé. Egyszer-másszor alesperességi központ is
volt, melyhez 23 plébánia tartozott. Késbb az elpusztult községek között
szerepel.

A

vicsols

birtokosai, mosl

is

mull század elején, a püspökségen kívül, a Bethyek és a Blaskopedig Rosner Lipót örököseinek, Kelepecz Lajos örö-

köseinek, a nagyszebeni Albina
biiloka.
faragot!

A

gör. keleti

banknak és Léderer Manónak van itt nagyobb
templom a múlt század elején épült. A községben lev,

kövekkel kirakott régi kutat, a lakosok török kútnak tartják.

Jánosfalva, a Fekete-Körös és a nagyvárad— belényesi vasútvonal mellett
fekv kisközség, túlnyomóan magyar, ev. ref. vallású 'lakosokkal. Házainak
száma 77, lakosaié pedig 488. Postája Belényes-Ujlak, távírója és vasúti

Jánosf'alva.

A

állomása Belényes.
község már 1442-ben szerepel.' 1660-ban Ugray Györgyöt uralta. A múlt század elején a gör. kath. püspök a földesura, a ki itt

INÁND.

MARKOVITS ANTAL URILAKA.

ma is birtokos. A községben lev református templom 1830-ban épült, a gör.
katholikusokél pedig most építik.
Kabaláspataka, a Rézhegység nyúlványai alatt fekv kisközség, gör.
keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 104, lakosaié pedig 734.
XVI. században Kabalapatak nevet viselt s a Telegdi család uradalmához
tartozóit. A mull század elején a Ferdényi család volt a földesura. Gör. keleti
temploma 1800 körül ('-pult.
KaJcacseny, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös és a belényes
vaskóin
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 29, lakosaié 136. Postája Rieny, távírója és vasúti állomása
Belényes. Földesura a gör. katholikus püspök volt, a ki itt most is birtokos.
községnek nincs temploma.

A

—

Kabaláspataka.

Kakaeseny.

A

KaJcad, az érmelléki síkságon

fekv nagyközség, túlnyomóan

ev.

ref.

magyar lakosokkal. Házainak száma 198, lakosaié pedig 1017. PosAlmosd, távírója és vasúti állomása Nagy-Léta. Anjou-kori oklevelek
szerint e községnek Rubin volt az si neve, de a XIII. század elején már
Kókad néven is szerepel. 1336-ban a Báthoriak bírják, 1416-ban Kakath
néven mint a henczidai Bacsó család birtoka van említve, a XV. században
pedig a Marczalyak a birtokosai. Marezaly János 1452-ben Kakath falunak
t illet felét elcseréli Hunyady János kormányzóval. A múlt század elején
a gr. Zichy család a földesura, most pedig gr. Hadik Jánosné szül. gr. Zichy
vallású,

tája

Kakád.
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Alexának van in nagyobb birtoka. Az ev. ref. templom 1793-ban épült, tornyai azonban csak 1820-ban építették hozzá; a gör. katholikus templom
építési ideje a XVIII. század eleje. A község mellett valamely nagyobb
épület rommaradványai látszanak, a melyeket az itteni hagyomány kolostor
romjainak tart. A határhoz tartozó Német-Gát elnevezést a lakosok úgy
magyarázzák, hogy mikor itt a Bocskay hadai és a császáriak között ütközet
volt,

nagy számban estek el e helyen, hogy a holttestekbl
Kakád puszta is.
Kalácsa, az alföldi síkság szélén, Arad-megye határán fekv kisközség,
keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 187, lakosaié pedig
az utóbbiak oly

egész egy gát keletkezett. Ide tartozik
Kalácsa

gör.

Tenke. E község 1344-ben
néven már mint a váradi püspök birtoka szerepel. János váradi
püspöknek egyik 1386-ban kelt levele is innen van keltezve. Elejétl fogva
a püspöki uradalomhoz tartozott. Határában földalatti, pinczeszer üreg van,
melyben emberi csontokat találnak. Itt lett volna állítólag András püspök
nyaralója a XIV. sz. els felében; ennek azonban az ott talált csonthalmaz
ellentmond. A gör. keleti templom 1800 körül épült.
Kalota, a Király-erd alatt, a Kalota-patak mellett fekv kisközség, gör.
keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 153, lakosaié 1017. Postája
távírója és vasúti állomása Élesd. E községet egy 1475-iki oklevél mint a
Gsákyak és a bélteki Drágfiak birtokát említi. A múlt század elején az
ö1 falusi közbirtokosságé volt, most pedig a Tisza családnak, Léderer Mártonnak és Roch Manónak van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma a múlt
század elején épült. A község határában szép cseppkbarlang van és egy
853. Postája Ökrös, távírója és vasúti állomása

Kalocsa

Kalota.

kb. 20 méteres vízesés.
Kaluger.

Kaluger, a béli hegyekben, Arad-megye határán fekv kisközség, melykeleti vallású oláhok. Házainak száma 164, lakosaié 989.
Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspök volt, ki itt most is birtokos. Gör. keleti temploma 1863-ban épült. Itt
u
van az .Jzbuk nev híres idszaki forrás, melynek vize a márczius októ8-szor bugygyan fel, megtöltve a medenczéket
beri idszakban naponként 6
környékbeli lakosok csodaforrásnak
és bizonyos id múlva ismét eltnik.
tartják és vizének gyógyító hatást tulajdonítanak.
Kapocsány, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén, a Topa- és Hollód-patak között fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok.
Házainak száma 50, lakosaié pedig 240. Postája Szombatság, távírója és vasúti
állomása Szombatság-Rogoz. Földesura a múlt század els felében Appel József
és azután a garanszegi Géczy család volt. Gör. keleti temploma 1879-ben épült.
Kápolna, a Fekete-Körös és a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén
fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti oláhok. Házainak száma 182,
lakosaié pedig 857. Postája és vasúti állomása Gyanta, távírója Sólyom, si
püspöki birtok, melynek hajdan Kápoln ás- Gyanta volt a neve. srégi templogörög-keletiek temploma
mának alapfalai még ma is meglátszanak.

nek lakosai gör.

—

—

A

Kapocsány.

Kápolna.

—

—

A

1858-ban épült.
Karaszó.

Karaszó, a béli hegyek alatti síkságon

fekv

kisközség, gör. keleti val-

Házainak száma 220, lakosaié pedig 1103. Földesura
a váradi káptalan volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti-temploma
lású, oláh lakosokkal.

Karbunár.

Kar.jó.

1850-ben épült.
Karbunár, a Bihar-hegységben, a budurászai patak mellett fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású, oláhok. Házainak száma 61,
lakosaié 351. Postája Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a gör. kath. püspök volt, aki itt most is birtokos. Templom a községben nincsen. Hegyei ezüstöt és ólmot tartalmaznak.
Kardó, Nagyvárad közelében, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
107, lakosaié pedig 825. Postája és vasúti állomása van, távírója Less.
E község a XIII. században mint a váradi püspök, a káptalan és a váradelhegyi prépostság birtoka szerepel. Lakosai a tizedfizetés alól fel voltak
mentve, e helyett azonban a váradi vár számára meszet tartoztak égetni és

—
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XVI. századbeli összeírásokban az elpusztult községek között van
Gör. katholikus temploma 1802-ben épült, Határában kszénbánya
van, mely azonban nincs üzemben.
Kávásd, az alföldi síkságon, Nagy-Szalonta közelében fekv kisközség,
lakosai magyarok és túlnyomóan gör, keleti vallású, oláhok. Házainak száma
Ili, lakosaié pedig 781. Postája és távírója Tenke, vasúti állomása FeketeTót. A múlt század els felében a NadányiaJc voltak a földesurai. Gör. keleti
temploma a XVIII. században épült.
Kebesd, a. Bihar-hegységben, a Rossia-patak völgyében fekv kisközség, a belényesi járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. keleti vallása,
oláh lakosokkal. Házainak száma 224, lakosaié 1107. Postáj a Remete, távírója
és vasúti állomása Belényes. A nagyváradi gör. katholikus püspöki uradalomnak volt a része. Gör. keleti temploma a múlt század elején épült.
szállítani.

fölsorolva.

Kávásd.

Kebesd.

iuomiy.!íia»mm
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BÁRÓ KÖNIGSWARTER HERMÁN KASTÉLYA.

KIS-SZANTO.

között, Szilágy-megye határán fekv kisközség,
körjegyzsége, túlnyomóan gör. katholikus vallásn,
magyar lakosokkal. Házainak száma 190, lakosaié pedig 1084. Postája, táv-

Kécz, az érmelléki
a margittai járás egyik

hegyek

Kécz.

A

állomása Margitta.
Csáky család legrégibb oklevelei, Gecz
néven, mint e család birtokát említik. 1421-ben „Keech possessio ungaricalis"
körülírással találjuk felemlítve, 1475-ben pedig EgyházasMcz néven.
Késbbi földesurai a Károlyiak; gr. Károlyi Gyula örökösei itt most is birtokosok. A Károlyiaknak a múlt század elején híres pálinkafzjük volt itt,
Az uradalmi tiszti lakás nagyon régi épület és van itt még, állítólag a
Rákóezy-korbl, egy kb. 500 négyszögöl kiterjedés pincze is. Az ev. ref.
templom 1863-ban - az si egyház helyén
épült, a gör. katholikus templom
pedig 1872-ben.
község lakosainak egy része orosz települtekbl állott,
a kik azonban az idk folyamán teljesen megmagyarosodtak.
Malomhely,
Vajdakert és Csókáj nev
bizonyos jelentséggel látszanak bírni. A
községhez tartoznak Fancsal, Oyugyori és Cserépszin puszták is.
Kerpenyét, a Bihar-hegység alatt, a Kristyor- és Pojána-patak mellett
fekv kisközség, gör. keleti vallásn oláh lakosokkal. Házainak száma 96,
lakosaié 566. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a nagyváradi I. sz. püspök volt, a ki itt most is birtokos. Gör. keleti temploma
1619-ben épült. A község lakosai a csizmadia-mesterséget és a cserépedényégetésl sidktl fogva háziiparszerleg zik.
írója és vasúti
-

—

A

dlk

ilag yarország Vármegyéi és Városai

:
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Kerpenyét.
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Keszteg,

a

Rézhegység

alatt,

;i

Sebes-Körös és

a

nagyvárad—kolozsvári

vasútvonal mentén fekv kisközség, melynek lakosai túlnyomóan gör. keleti
vallású oláhok. Házainal? száma 88, lakosaié pedig 522. Postája, távírója és
vasúti állomása Kiesd. A mull század elején az ötfalusi közbirtokosságnak
volt itt birtoka. Gör. keléi
temploma a múlt század els felében épült. A
községben virágzó kályhagyár van.
Kigyik, a Király-erd alatti síkság szélén fekv kisközség, gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 117, lakosaié 510. Postája, távírója
községben a múlt század elején Lukács
és vasúti állomása Mez-Telegd.
Francziska gr. Haller Fanni volt a birtokos, most pedig Telegdi József. Gör.
i

A

temploma

XVII. században épült.
hegyekben, Vaskoh közelében fekv kisközség, gör. keleti
vallású oláh lakosokkal. Házainak száma 141, lakosaié 1099. Postája, távírója
és vasúi állomása Vaskoh. A váradi püspöki uradalomhoz tartozott. Gör.
keleti temploma 1863-ban épült. A község hegyei gyönyör tarka és vörös
márványt és vasat tartalmaznak. Van itt gzerre berendezett márványfrész is.
keleti

K' m p

Kimp, a

a

béli

i

—

hegyek alatt, a székelyhíd margittai vasútvonal és
mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 90, lakosaié pedig 618. Postája Micske, távírója és vasúti
állomása Monos-Petri. Hajdan királyi birtok, késbb az Endrédyeké és a
Királyi, az érmelléki

Királyi

a

Berettyó

Verböczieké : 1416-ban a Zoárdfiak, 1450-ben a Dengelegiek szerepelnek itt mini
birtokosok. A múlt század elején a Baranyiak voltak a földesurai. Gör. keleti
r
községhez tartozik a Baranyi-\nis /A-d
is.
temploma 1898-ban épült.
Kis-Almás, a Rézhegység nyúlványai alatt, az Almás-patak mcllell fekv
kisközség, túlnyomóan oláh és kevesebb magyar lakossal. Postája Szalárd,
távü'ója és vasúti állomása Pap-Tamási. Házainak száma 38, lakosaié 195.
Földesura a gróf Csáky család volt. Gör. keleti temploma a múlt század ele,

A

Ki- Almás.

Kis-Báróil.

Kis-Belényes.

jén épült.
Kis-Báród, a hasonnev patak mellett, a Rézhegység alatt fekv kisközség, az élesdi járás egyik körjegyzsége, gör. katholikus vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 134, lakosaié 654. Postája Nagy-Báród, távírója
és vasúti állomása Rév. Azeltt a község a báródsági kerülethez tartozott.
Gör. katholikus temploma 1873-ban épiüt.
Kis-Belényes, a Bihar-hegységben fekv kisközség, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 137, lakosaié 691. Postája Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a nagyváradi gör. kath. püspök
gör. keleti templom a múlt század elején
voít, a ki itt most is birtokos.
község határához tartozik a regényes Jádvölgy.
épült.
Kis-Dombrovicza, a Király-erd alatt, a Hollód-völgyben fekv kisközség,
gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 74, lakosait' pedig 366.
Postája Venter, távírója és vasúti állomása Hollód. Földesura a nagyváradi
sz. káptalan volt, mely itt most is birtokos. Gör. katholikus temploma
1.

A

A

Kis-Dombrovicza.

1700-ban épült.
Kisháza, az alföldi síkság szélén, a Fekete-Körös mellett fekv kisközség,
tenkei járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. keleti vallású, több
oláh, mint magyar lakossal. Házainak száma 310, lakosaié pedig 1458. Postája.
távírója és vasúti állomása Tenke. E község a XIV. században Keseháza
néven szerepel. Már a XV. században a váradi káptalan a földesura, a mely
községben lev gör. keleti templom 1871-ben, az ev.
ma is birtokos.
itt

Kisházi.

a

A

ref.
Kis-jenö

;

1851-ben épült.

Kis-Jen, a Sebes-Körös és Nagyvárad közelében fekv kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású és több oláh, mint magyar lakossal. Házainak
száma 266, lakosaié pedig 1704. Postája, távírója és vasúti állomása MezTelegd. E község már a pápai tizedlajstromban Jen és Kisjen néven sze185—1203 között mint Jób esztergomi érsek birtokát találjuk feljegyezve,
repel.
utána Miké comes a földesura, 1236-ban pedig, Béla király adománya révén,
már Pal országbíró. 1360-ban, a mikor Telegdi Tamás kalocsai érsek és rokonai
megosztoznak rajta, három utezájáról van szó; ezek közül a Varsányi-utczát
1

az
úri

oklevél névszerint is megemlíti. Osztály tárgya
kúria és a
kél kre berendezett vízimalom is.

volt

az

A XIV.

itteni

földes-

században

is
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család faluja, melyet azonban a htlenségbe esett Telegdi István
L561-ben elveszít, s melyre János Zsigmondtól Békés Gáspár, Csáky Boldizsár és Spanit János eszközölnek ki adománylevelet. E század végén azután

a Telegdi

és a XVII. században a Szemere, Veress, Kerékgyártó, Bódog és Bogyó családok szerepelnek itt, késbb Gerey Miklós és végre a nagyváradi 1. sz. káptalan, mely itt ma is birtokos. A községben lev református templom az si
egyház, mely a XIII. században épült, tornya, azonban újabbkori. A templomot 1791-ben alakították át és akkor a szószék és az ablak között a falon
felírást találtak, melybl csak Gerey Miklós neve volt minden kétséget kizá-

—

róan megállapítható. Van itt gór. keleti templom is. 1690 95 között a községet a portyázó török csapatok elpusztították és akkor évekig pusztán állott.
Csak 1700 körül tértek ismét vissza a lakosok, Derecskéi nev lelkészükkel.
Hogy a község hajdan jelentékeny hely lehetett, bizonyítja egy 1366-iki
közoklevél, mely e községben és a .,Zadwr"-szigeten hat házsort említ.
séghez tartozik a Káptalani-t-anyA is.

A

A SEBES-KÖRÖS KOMÁDINÁL

—

Kis-Kágya, az érmelléki hegyek alatti síkságon, a nagyvárad székelyhídi vasútvonal mentén fekv kisközség, melynek lakosai ev. ref. vallású,
magyarok. Házainak száma 54, lakosaié pedig 267. Postája, távírója és vasúti
állomása Székelyhíd. E községet a XIII. században két ízben pusztították
el. 1285 körül, a mikor Kozma volt a birtokosa, Zalauch fia Albert támadja
meg és perzseli fel, késbb pedig az eggedi apát Ivánka nev birtokosát
támadja meg és pusztítja el ismét a községet. 1402-ben mint a Zólyomiak

Kis-Kágya

már Kis-Kágya néven szerepel, a mi azt bizonyítja, hogy akkor már
Kágya volt. A XVIII. század végén és a múlt század elején, a mikor e

birtoka,

két

község csak puszta volt, a Fényes, Baloghy, Klobusiczky, Csanády és az Oláh
családok voltak a birtokosai, Révész Bálintnak, a híres debreczeni püspöknek
is volt itt szlje, a hol gyakran tartózkodott. A községben nincsen templom,
de si egyházának a nyomai még meglátszanak. Határában egy Várcsúcs
nev hely van, melyrl az itteni néphagyomány azt tartja, hogy ott valaha
vár volt.
Kis-Kér, X agyvárad közelében, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
81, lakosaié 552. Postája, távírója és vasúti állomása Fugyi-Vásárhely. A
\ aradi
regestrum 1241-ben Alkér faluval együtt említi. 1249-ben Béla király
Pál országbírónak adományozza. 1390-ben már a váradi püspök és a káptalan
birtoka és mindvégig az is marad.
gör. keleti templom építési ideje meg-

—

Kis-Kcr.

A

nem

állapítható.

Kis-Kereki,

az

érmelléki síkságon,

a

székelyhíd

— margittai

vasútvonal

mentén fekv nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak
száma 180, lakosai*'' pedig 1035. Postája, távírója és vasúti állomása Szé-

Kis-Koreki.

UH)
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kelyhíd.
szerepel.

A középkorban
E család bírta

Egyházaskerelci néven mint a Kereki család
1552-ig,

utána

azután

a

Zólyomiak.

Khewenhüller család birtokába jutott, majd pedig a
rezte

meg, mely

pedig

ISI 7-ben.

itl

a

ma

birtokos. Mostani

a

gr.

Stubenberg család sze-

temploma 1802-ben

épült, tornya
birtokában érdekes ezüst-pohár van, a- következ
János, Norinbergiensis, anno domini 1600". Bocskay
is

Az egyház

„Virginás

félirattal:
alatt

itt

gr.

si fészek

Késbb

császáriak súlyos vereséget szenvedtek és azt a domboldalt, a hol

nevezik. A község hajdan nem a mai. hanem a Betelek nev
helyén állott, a hol templomának alapfalai még a múlt század közepén láthatók voltak. A török dúlások
alalt települt le mai helyére, mely akkor erd volt. Egyik utczáját ma is
Kiserdnek nevezik. A községben gzmalom van. Határában hajdan Nagy-Ér
nev község volt, mely a XIII. század végén mint Dorog fia Péter birtoka
az eleseiteket eltemették,

ma

is

„német temetnek

1

'

dl

Az 1552-iki adóösszeírás e községet már nem említi.
Kiskoh, a Bihar-hegységben fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 155, lakosaié 883. Postája Dombrovány, távírója
és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a nagyváradi gör. kath. püspök volt.
Gör. kel. temploma 1880-ban épült. Határában hajdan ezüstbányát mveltek.
Van itt egy érdekes barlang, melybl a kis-kohi patak ered.
Kislaka, a béli hegyek nyúlványai alatt, Arad vármegye határán fekv
kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 141,
lakosaié pedig 859. Postája Ókrös, távírója Bél, vasúti állomása BokszegBél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, melynek itt most is van
birtoka. Gör. keleti temploma 1850-ben épült.
Kis-Marja, az alföldi síkságon, a Berettyó mellett fekv nagyközség,
szerepel.

Kiskoh.

Kislaka.

Kis-Marja.

ev.

ref.

vallású,

magyar lakosokkal. Házainak száma

pedig
Miczbán család

421, lakosaié

2485. Postája van, távírója és vasúti állomása Pap-Tamási.

A

a Bocskayak és Marjayak si fészke. Hajdani neve Mária és pedig O- és
Uj-Mária; amannak a mai Kismarja község, ennek Nagy-Marja puszta felel
meg. Ó-Mária, a mai Kis-Marja, nagyobb birtoktest középpontja volt,
melyhez 11 község tartozott. A püspöki tizedjegyzék a két községet együtt
említi, a pápai tizedjegyzék pedig már külön. 1303-ban a Czibak család
szerepel mint birtokos, 1332 37 között mint két külön község a Marjayak
birtoka, a kiknek itt ekkor már várkastélyuk is van. Marjay Benedek 1490ben htlenség bnébe keveredik, minélfogva a király itteni részeit Losonczi
Lászlónak adományozza. 1507-ben a Thordayakat találjuk itt, 1552-ben pedig
s

—

már a Bocskayak tnnek

fel Kismarján, Nagymarján pedig az Esztári örökösök és Tholdy Miklós. 1579-ben Bocskay István Báthori Kristóf erdélyi
fejedelemtl jobbágyai számára adómentességet eszközölt ki. 1606-ban
Bocskay István, már mint fejedelem, szabadalomlevelet ad a községnek,
pallosjoggal. E szabadalomlevelet a község ma is kegyelettel rzi. 1664 körül

község sokat szenved a portyázó török martalóczoktól. Hogy várkastélya
még a XVIII. század elején is fennállott, bizonyítja Palocsay György parancsa

nok

E

innen ez év július 26-án Szoboszlay hadnagyhoz intézett.
1711-ben rombolták le. A községházán az 1606-iki városi
megvan. A református templom 1800-ban épült a régi tem-

levele, melyet

várkastélyt

pecsétnyomó is
plom helyén és építése alkalmával a mély sírboltban márványköveket találtak,
melyeknek egyikén állítólag a „Miczbán", a, másikán pedig az ..Uxor" szó
volt olvasható. A község északi dldalán ..íöldvár'-nak nevezett domb van.
melyrl azonban bvebb adatok hiányoznak. Van a községben gzmalom és

önkéntes tzoltó és temetkezési egyesületet tartanak lenn. Ide tartoznak Nagy-Marja, melyet a Beöthy és Szunyogh család
la'il.
Uj-Marja, Andor, Szunyogh és Dúl puszták is.

a

lakosuk

közrníveldési,

Bihar vármegye községei.
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Kis-Maros.

Kis-Maros, a béli hegyek alatt,
Siád-patak
mellett fekv kisközség gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak
száma 55, lakpsaió'pedig
242. Postája Ökrös, táv;i

írója

Bél,

vasúti

állo-

mása Bokszeg-JBél. Földesura a váradi püspök
volt,

a ki

itt

ma

is

birto-

kos. Gör. keleti temploma
1820-ban épült.

Kis-Szántó, a

Kis-Szántó.

Kis-

koros és a püspökladány
nagyváradi vasút-

—

vonal mentén fekv kisközség, ev. ref. vallású,
magyar lakosokkal. Házainak száma SS, lakosaié pedig 685. Postája
és vasúti állomása Bors,
távírója Bihar-Püspöki.

RÉSZLET KOMÁDIRÓL.

Középkori története szorosan összefügg Nagy-

Szántóéval, a hol arról bvebben van szó. A XIV. század elején mint egyházas község fordul el és 1552-ben Horváth Mátyás és Asztalnok János,
együtt 10 porta birtokosai; késbb azonban már csak mint pusztát említik
és ekkor a kisszántói Dobozy család birtoka. 1795-ben Lányi József kanezelláriai referens, késbb torontáli fispán a birtokosa, a kinek utódai 1864-ig
bírták. Ekkor ni ágon a Klobusiezkyakra szállott, azután gróf Csáky Kálmáné lett, kitl Luznicsek bécsi ügyvéd, ettl pedig a mostani tulajdonos,
báró Königsivarter Hermán vette meg. A báró tulajdonát képez kastélyt,
mely díszes park közepén áll, még a Dobozyak építtették, késbb azonban

mai kastélyt a tulajdonos nagy kényelemmel és
kiváló Ízléssel, vízvezetékkel és villamos világítással ellátva, rendeztette be.
Az ev. ref. templom 1790-ben épült, a községben lev róm. kath. kápolnát
pedig a Dobozyak építtették. Határában állott hajdan Szeben falu is, mely
1732-ben mint puszta szerepel.

teljesen átalakították és a

—

Kis-Terpest, a Hollód-patak és a nagyvárad
belényesi vasútvonal
mentén fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 81, lakosaié 419. Postája és távírója Magyar-Cséke, vasúti állomása Szombatság-Rogoz. Azeltt egyszeren csak Terpest volt a neve.

A

múlt század elején a

gr.

Korniss, a század

közepén a Markovits család

temploma 1760 körül épült.
Kis-Tótfalu, a Rézhegység nyúlványai alatt, a Gyepes-patak mellett
fekv kisközség, gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 38,
lakosaié 244. Postája Hagymádfalva, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd.
volt

itt

birtokos. Gör. keleti

E község már

a pápai tizedl aj síromban

Huszár család
községben nincs templom.

elején a báró

A

Kis-Terpest.

szerepel Tót néven.

a birtokosa,

most pedig

gr.

A

Kis-Tótfalu.

múlt század

Seilern

Ferenc/..

Kis-Ujfalu, Nagyvárad közelében fekv kisközség, melynek lakosai
gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 111, lakosaié pedig 695. Postája
és távírója Mez-Telegd, vasúti állomása Szakadat és Fugyi-Vásárhely. Földesura a nagyváradi latin szertartású káptalan volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.

Kis-Ujfalu.

Kis-Ürögd, Nagyvárad közelében, az alföldi síkság szélén fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 125,
lakosaié pedig 699. Postája, távírója és vasúti állomása Less. E község már
az 1273-iki püspöki tizedjegyzékben Irugcl néven szerepel; egyike tehát a
legrégibb egyházas községeknek. Földesura a nagyváradi latin szertartású
nagyprépost volt, kinek itt mosí is nagyobb birtoka és régi kastélya van.

Kis-Urü^d.

Bihar vármegye községei.

Ilii'

üör. keleti

templomának

Hodtomba puszták
Kocsnba.

építési

ideje ismeretlen.

Ide tartoznak

Békáskút és

is.

Kocsuba (belényesi járás), a petrószi havasok alján, a petrószi patak
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
59, lakosait'- 357. Postája Dombrovány, távírója és vasúti állomása Belényes.
Földesura a nagyváradi gör. katholikus püspök volt. A gör. keletiek kis
Fatemploma a múlt század elején épült.
Kocsuba (tenkei járás), a Fekete-Körös közelében, az alföldi síkság
szélén fekv nagyközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
334, lakosaié pedig 1307. E községgel a XV. században találkozunk elször.
A múlt század elején, a, mikor itt nagy frészgyár volt, a nagyváradi latin
szertartású püspök volt a földesura, de a gör. katholikus püspöknek is volt
in birtoka. Gör. keleti fatemploma a múlt század elején épült,
Kohány, a. Berettyó mellett, a margitta szilágysomlyói vasútvonal
mentén fekv kisközség, magyar és oláh, de túlnyomóan gör. keleti vallású
lakosokkal. Házainak száma 38, lakosaié pedig 269. Földesurai az újabb
idben a gr. Csáky, Fráter, Józsika, Kabos és a Keczely család voltak.
községben nincs templom.
tnelletl

Kocsuba.

Kohány.

—

A

Kollesl

a béli hegyekben, a mívelhet és szántható kollesti hegytetn
kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma
7H, lakosaié 481. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a
nagyváradi 1. sz. püspök volt, a ki itt most is birtokos.
község óriási
hegyek között, vadregényes vidéken, tó közelében fekszik, melyrl azt tartják, hogy feneketlen tó. Lakosai bányászattal, marhatenyésztéssel és favágással foglalkoznak. Határában vas- és márványbányák vannak.
községben
csak kisebbszerü fatemplom van.
Kollest,

fekv

A

A

Kúly.

—

Kóly, az érmelléki hegyek nyugati szélén, a nagyvárad székelyhídi
vasútvonal mentén fekv kisközség, a székelyhídi járás egyik körjegyzsége,
ev. ref. vallású magyar lakosokkal. Házainak száma L21, lakosaié pedig 753.
Postája Székelyhíd, távírója és vasúti állomása Nagy-Kágya. 1488-ban nevét
Cool formában írják. Csak a XVIII. század közepétl ismerjük földesurait
és birtokosait. Ezek a Komáromy, Domokos, báró Döry, a Péchy, Sombory,
Kazinczy, Fényes, Sárközy, Halmágyi és Décsey családok. A falu mellett van
Domokos Lrincz biharmegyei fjegyz és táblabíró síremléke 1825-bl.
A község határában lev rommaradványokat Zólyomi Dávid vára omladékának tartják. A községben lev ev. ref. templom 1799-ben épült. Az egyház
birtokában egy keresztel ezüst-edény van 1700-ból és egy ezüst úrasztali
kenyértartó 1741-bl. A községhez tartozik Cseresznyéshát puszta is.
:

Kornádi.

Kornádi,

túlnyomóan

az alföldi

ev.

ref.

síkságon, a kis-körösi

vallású,

Van

Sárréten

fekv nagyközség,

magyar lakosokkal. Házainak száma

1206, lako-

E

község a püspöki tizedlajstromban a XIII. század végén szerepel. Hajdan kb. 15000 hold
nádas vette körül, úgy hogy lakosai halottaikat is csónakon vitték a temetbe. Középkori birtokosai ismeretlenek és csak 1600 körül találkozunk erre
saié pedig 7224.

postája,

távírója és vasúti

állomása.

vonatkozó feljegyzésekkel, a mikor Tarsoly Péter (a magyar-homorogi Tarsoly
se) volt a földesúr, azután a nagyváradi 1. sz. káptalan. Bocskay István
Komádit 1605-ben szabad községgé tette. A község a gyakori harczok alatt
1659-ben elpusztult. Szabadalmait 1700-ban Lipót király megsemmisíttette

család

Kornádi királyi kamarai birtok lett, késbb 1745-ben pedig herczeg
és
Eszterházy Pál nádornak adományoztatott. Kornádi lakossága a berezegi ház

jogaü soha sem volt hajlandó elismerni. Hosszas huzavona után a
lakosság 1.863-ban a herczegi házzal kiegyezett, a földesúri jogokat a község
részére 50,000 litert megváltotta és tízezer holdat átadott a berezegi családföldesúri

nak, a többi

19 ezer holdnyi

rész pedig a lakosságé

lett.

A

berezegi

birto-

Ferencz megvásárolván, a Koros
Tisza
Lovassy
eladta. A községben lev
Kálmán
és
Ferencz
részéi
balparti
ev. ref. templom 1680 körül épült, de csak nádból és sárból; 1700-ban azután
kol

Tisza Kálmán, Móricz Pál és Lovassy

Bihar vármegye községei.
épüli

fából

;i
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második, vesszöfonásból, patiescsal, melyhez 1794-ben téglator1839-ben a templom leégett és azután épült a mostani uj,

nyot építettek.

tágas templom, melyben Tisza

Kálmánt

és testvéreit konfirmálták, Szoboszlai

Pap István debreczeni püspök jelenlétében. Az egyház birtokában két aranyozott ezüstserleg van, az egyik 1713, másik 1832. évbl. Van továbbá egy eredeti, régi magyaros alakú, fehér mázas és kék virágos eserép-butykosa úrasztali
bor tartására. Készült 1712. évben a máz és a virágok színe még ma is meglepen szép. A templom tornyában lev három harangot, 1896-ban a lakosság önttette. A három harang neve: Árpád, II. Rákóczy Ferencz és Kossuth
;

Lajos.

A

község irattárában

..Kornádi

nev

helység Urbarioma'' 1774-bl, a

való úgynevezett Nyugtatókönyv,

berezeg Eszterházyakkal

„Diarium" és 3

—

KÖZEPES.
GROF ZICHY JEN
VADÁSZKASTÉLYA FEKETE-ERDN.

Ezek köegyik tömör ezüstbl, e
fölírassál: Kornádi Sigillum 1641.
régi községi pecsét van.
zül

az

másik: Sigillum Oppidi Haicl. Kornádi 1641. A harmadik: Kornádi nemepecsétje 1617-bl, mindegyiken a község czímere. A községet a rabló
rácz-csapatok és a labanezok sokszor nyugtalanították, a minek csak akkor
lett vége, mikor a lakosok 1707-ben a Kornádi felé tartó ellenséget megtámadva, az úgynevezett Kútas-ér gázlójába kergették és lekaszabolták. A

A

sek

harcz színhelyét

ma

is

Ráczvágásnak nevezik.

A

községnek van fürdje,
Van itt a szegedi kenderfonó

gyógyító hatású.
melynek
gyárnak kenderkikészít telepe, továbbá takarékpénztár,
vize szíksós és

4

olvasókör,

dalegyesület,

gzmalom.

iparoskör,

A

kiházasítási

és

hitelszövetkezet,

temetkezési egyesüle-

községhez tartoznak Iráz, Kót, Dohai, KödombPicsor puszták és Görgs, Falusziget, Esi
szik dlk, melyek közül egyik-másik egy-egy elpusztult község emlékét
tartja fenn. Irázt a váradi Regestrum említi az 1214. és 1235. évben. 1412-ben
a Maróthi család tulajdona volt, 1483-ban pedig Mátyás király özvegy Berényi
Jánosné CsáJcy Magdolnának házhoz való jogainak tisztázására vizsgálatot
rendelt. Bihar-megye 1732-iki összeírása már mint pusztát és a nagyváradi
káptalan tulajdonát említi. Kót puszta Bihar-megye 1552-iki összeírásában

tek

és

sziget,

két

Ólai, Kisérzug, Balázssziget,

Bihar vármegye községei.
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még
az

község, Kólthi (ma Komádíbai) kiterjedt Köti család) birtokaként, de már

L732-iki

az

L

összeírásban mint

puszta és Kornádi

és Eöss falukról szintén az

Hatlt

község

birtoka

1552-iki összeírás tesz említést és

fordul el.

ugyancsak

mint Komádihoz tartozó puszták. Komálakosok. Megyer faluról a váradi Regestrum

732-iki összeírásban említtetnek

ma

diban

is

vaunak Ha ti nev

L214-b] lesz említést, de az 1 732-iki összeírás mint Komádihoz tartozó pusztáról emlékszik meg. Régi birtokosai a Komádilmu lakó Megyeri család eldei
feküdt,
voltak. E község a Fahisziget nev
Ronyár, az alföldi síkságon, a Kék-Kálló csatorna mellett fekv nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 633,

dln

Konyái

Az álmosdi
században a henczidai Bacsó, a Kállay
család és a CsálcyaJc, a XVI. században az Ártándyak a birtokosai. 1605ben BocsTcay szabadalomlevelet ad a községnek, 1745-ben pedig a herczeg
Eszterházy család a földesura. 1660 93 között a törököktl sokat szenvelakosaié pedig 2765. Postája, távírója és vasúti állomása Derecske.
(

nemzetség si birtoka,

'hyre

A XV.

—

Református temploma részben az si egyház maradványa.
1600 körül alakították át. Az egyház II. Rákóczy Ferencznek egy levelét
rzi, melyet 1703 július 27-én a sámsoni táborban írt. Van itt gzmalom,
olvasó- és temetkezési egyesület. A község határán vonul át az Ördögárok.
Ide tartozik a Konyáritag puszta is. A közelében lev u. n. Konyári-Sóstó
Hosszupályihoz tartozik. E fürdhelyrl más helyen van szó.
Kopacsel, a Király-erd alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 116, lakosaié pedig 622. Postája, távírója? és
vasúti állomása Drág-Cséke. A török hódítás eltt a Telegdi családot uralta
1508-ban István kincstárnok új adománylevelet eszközölt ki reá. A múlt
század elején a gr. Frimont és a Lónyay család volt a földesura, most pedig
gr. Frimont Theodora örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A gör. keleti
templom a múlt század elején épült.
Korbest, a Magura-hegy oldalán, a Reu-patak mellett fekv kisközség,
melynek lakosai gör. keleti vallású, oláhok. Házainak száma 122, lakosaié
619. Postája és távírója Magyar-Cséke, vasúti állomása Nánhegyesel. A múlt
század elején a báró Watman család és Haincsr Jakab voltak itt birtokosok,
most pedig van Royen Henrik és Heinrich Géza. A gör. keleti templom a
XVII. század elején épült. A község határában egy várnak a rommaradványai látszanak. Van itt barlang is, melynek belsejét azonban még nem
dett a

Kopac;el.

Korbest.

község.

kutatták
Korniczel.

ki.

Korniczel, a Királyhágó alatt fekv kisközség, melynek lakosai gör.
keleti vallású, oláhok. Házainak száma 108, lakosaié 533. Postája Nagy-Báród,
múlt század els felében Stojka György.
távírója és vasúti állomása Brátka.
Nábráczky Antal, a Misholczyak, a Kába, a Szathmáry család, továbbá Boross
István és Bbíönyi Sándor volt itt birtokos. Azeltt a község a Báródsághoz
tartozott. Gör. keleti temploma 1740-ben épült.
Koroj, az alföldi síkság szélén, Arad vármegye határának közelében
fekv kisközség, gör. keleti vallású oláh lakosokkal. Házainak száma 108,

A

Koroj.

Kusgyán.

lakosaié 416. Postája Ökrös, távírója Bél, vasúti állomása Tenke. Földesura
a múlt század elején a nagyváradi 1. sz. püspök volt, a ki itt most is birtokos. Gör. keleti temploma 1889-ben épült,
Kosgyán, a Királyerd alatt, a Hollód-patak közelében fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 131, lakosaié pedig 692.
Postája Kobogány, távírója és vasúti állomása Rogoz és Hollód. Hajdan
Kosdánfalva volt a neve; a Telegdiek uradalmához tartozott s 1503-ban
múlt század elején a Dobsa
István kincstárnok nova donatiót kapott rá.
család volt a község földesura és Dobsa Lajos, az ismert nev drámaíró itt

A

A

temploma 1836-ban épült.
a Bukorvány-patak mellett fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 105, lakosaié pedig 597. Postája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke. Nevében a
mosl

Kotyiklet.

is

birtokos.

Kotyiklet, a

község gör.

Királyerd

keleti

alatt,
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névalak van elferdítve; Telegdi-birtok volt s 1503-ban
múlt század elején Sztaroveczky Károly
donatiól kapott rá.
Nagyvárad városnak hagyományozta.
család
és Imre bírták és ez1 a birtokol e
épült.
L720-ban
temploma
keleti
Gör.
Kalja, a Rézhegység alján, a nagyvárad- kolozsvári vasútvonal közerégi

a

magyar

Kótliget

A

család nova

Köal

lében fekv Idsközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
lakosaié £28. Postája, távírója és vasúti állomása Élesd. Földesura a XV.
században a Czibak család volt, ennek magvaszakadtával L 563-ban a Mágócsy,
majd a sövényházi Móricz családra szállott; a múlt század els felében a
7Í.

LESS.

—

AZ KV. RKF.

TEMPLOM.

bírta, most pedig Zathureczky Istvánnak van itt nagyobb birközségben lev gör. keleti templom építési ideje ismeretlen. Hegyeiben sok meszet égetnek.

Beöthy család
toka.

A

Köbölkút, az érmelléki hegyek közt fekv kisközség, melynek lakosai
vallású magyarok. Házainak száma 282, lakosaié pedig 1432. Postája, távírója és vasúti állomása Székelyhíd. Hajdan a Köbölkuthy család
nemesi birtoka, mely már a XIII. századbeli pápai tizedjegyzékben szerepel.
XVIII. század végén és a
1449-ben Kebelkuth néven találjuk feljegyezve.
nmlt század els felében a következ birtokosai voltak: Réday László, Tihanyi
Ferencz, Komáromy György, Bónis Ferencz, Ottlik Ferencz és Lajos, Dráveczky
-János, Sárossy József, Bónis László, Dráveczky László, Vásárhelyi Benedek,
Kovács Ferencz és Sámuel. Most Varjú Elemérnek és Bónis Elemérnek van
egyházát, mely most a reformátusoké, részben
itt
nagyobb birtoka.
1730-ban bontották szét és 1750-ben újjáépítették. Tornyát 1851-ben építették hozzá. Az egyház birtokában 11 darab régi kanna, kehely és tányér van.
A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn.
ev.

ref.

Á

si

Köbölkút.
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—

Sebes-Körös és a nagyvárad vészti
fekv nagyközség, oláh és magyar, de túlnyomóan gör.
keleti vallású lakosokkal. Házainak száma 201, lakosaié pedig 1215. Postája
B.-Böszörmény, távírója Gyires, vasúti állomása helyben. Zsigmond király
1396-iki adománylevele, melyet Zsidai István mester fiainak, a CsáTcyak séKörösszeg, az

alföldi

síkságon, a

vasútvonal mentén

nek

adott,

továbbá

a

pápai

tizedjegyzék

is,

Szent-Katalin- Asszony falvónak,

vagy röviden Szent-Katalinnak nevezi és csak egyszer találjuk „Kerez" néven,
valószínleg a mellette folyó víz után így nevezve. Egy 1489-iki oklevél
azonban már Keresszögnek Szent-Katalin utczáját említi csak és így kétségtelen, hogy ebben az idben csak azt az utczát nevezték Szent-Katalinnak.
a lml a község temploma állott. Hajdan a község nagy uradalom központja
volt. 1284-ben Lóránt erdélyi vajda bírja, 1316 eltt a Borsa nembeli Kopasz
nádor, azután királyi birtok lett, a hol IV. László is, a kit kedves kunjai tudvalevleg- itt öltek meg, gyakran és szívesen tartózkodott, 1326-ban /. Károly
király is megfordult itt, Bunyitay szerint valószín, hogy a körösszegi vár
eredetileg monostor volt és csak késbb alakították át várrá, Ezt látszik
bizonyítani az is, hogy a község hajdan mint monostoros hely szerepel s szerzetes lakói a dominikánusok. Maga a község egyébiránt a XIII. század végén
niéu- igénytelen helység, de a Csákyak birtoklása alatt jelentékenyen emelkedik és a XIV. században már mint város fordul el. A Kállay család levéltárának egy 1441-iki oklevele „Oppidum Keresszeg" néven említi, az 1443-iki
összeírásokban pedig „Cives de Keresszegh" néven lépnek elénk. Késbb a
Csákyak mellett birtokosul a nagyvárad-elhegyi prépostságot is itt találjuk.
A gör. keletiek temploma 1796-ban épült. 1800-ban az egész község leégett.
Ide tartoznak Csonkatorony, Peselöcsárda és Szik puszták
K»ross

f

es-

Körösszeg-Apáthi, az

alföldi

síkságon,

a

is.

Sebes-Körös közelében fekv

nagyközség, magyar és oláh, de túlnyomóan ev. ref. vallású magyar lakosokkal. Házainak száma 275, lakosait' pedig 1639. Postája, távírója, és vasúti
1

állomása Szakái.

Középkori története és birtokviszonyai szorosan összefüg-

genek Körösszegével. A Csáky család levéltárának egyik 1421-iki oklevele
Apáthi néven említi. A múlt század els felében Keresztszeg-Apátinak nevezték. Az ev. ref. templom 1786-ban egy régi templom helyén épült. 1660-ban
és Budavár bevétele után ismét a törökök pusztították el a községet, mely
azután hosszú ideig lakatlan volt. A gör. keletiek templomának építési ideje
ismeretlen. Az ev. ref. templom birtokában több érdekes templomi edény
van, a görög-keletiek templomában pedig falfestmények láthatók. A lakosok
társaskört tartanak fenn. Ide tartoznak Körmösd és Herkán puszták is. Az
elbbi már 1231-ben mint egyházas hely és Omoczel birtoka szerepel, a ki a
birtokot testvére fiaira hagyja, 1552-ben még fennáll és 23 portája van, mely
a kunok emlékét tartja fenn.
a Csákyaké. A Kun-ülés nev
Körös-Tarján, a Sebes-Körös mellett, a nagyvárad vészti vasútvonal
mentén fekv kisközség, túlnyomóan magyar lakosokkal. Házainak száma

dl

Körös-Tarján.

—

lakosaié pedig 2069, kik közül 871 róm. katholikus, 902 gör. keleti, 144
református, 106 gör. katholikus és 46 izraelita. Postája van, távírója és
vasúti állomása Gyires. Földesurai a Beöthyek voltak, most pedig Tóth Lászlónak, Csanak Józsefnek, Gziffra Gernek, Olasz Eleméinek és Stépán István
községben két templom van. A
örököseinek van itt nagyobb birtokuk.
1871-ben
gör. keleti pedig 1790-ben. Van
a
épült,
templom
róm. katholikus
községben egy újabb csinos kastély is, melyet a régi, Bethy-féle kastély
helyére, Tóth László földbirtokos építtetett. Ide tartoznak Cserepes, NagyMindszent, Kis- Mindszent, Nagy-Beseny, Kis-Beseny és Yergye puszták is.
271,

ev.

A

;i

ropa.

Körös-Topa,

nagyvárad

a

Sebes-Körös

kolozsvári

völgyében,
vasútvonal közelében

a nagybáródi patak mellett, a
kisközség, melynek lakosai

fekv
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gör. katholikus vallású oláhok. Házainak száma 93, lakosaié
pedig 437. Postája, távírója ós vasúti állomása Rév. Hajdan Alsó-, Felsés Kis-Topa néven voli ismeretes s a Telegdi családot uralta; mindháromra
István kincstartó 1503-ban új adománylevelet eszközölt ki a királytól. Az
úgynevezeti Báródsághoz tartozott. Gör. katholikus temploma 1815-ben épült.
Köszvényes, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös ós a belényes vaskóin
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 152, lakosaié 859. Postája, távírója és vasúti állomása Rieny.
Földesura a gör. katholikus püspökség volt. Gör. keleti temploma 1895-ben
épült. „Gyalu Turkuluj" nev dljérl a lakosok azt tartják, hogy ott a
török idkben szlt míveltek.

túlnyomóan

—

Köszvényes.

LUNKÁSZPRIE A FÍ'RESZTELEPPEL.

Kötegyán,
síkságim,
mellett,
ós a

a

lakosai ev.

Van

Kötegyán.

alföldi

Gyepes-patak

—fiumei
— hollód vasútvonalak

az

vészt

az

alföld

i

ref.

keresztezésénél

vallású magyarok. Házainak

fekv nagyközség, melynek

száma

405, lakosaié pedig 2974.

E

község már a XIII. század
Akkoriban csak Cyán
néven szerepel. Névadó birtokosa 1431-ben a gyáni Kethe család volt. XV.
és XVI. századi birtokosai közül ismeretesek: Kecser Imre. Dóczy Imre.
Esztári Farkas, Szcs János, Gaál András, Cséff'y Balázs és Vizessy Fai-kas.
Késbbi földesurai a gróf Rhédeyek voltak, most pedig Beliczay Istvánnak,
Antos Jánosné örököseinek, Hody Jánosnénak, Schwarcz Ábrahámnénak és
özv. Schwarcz Bélánénak van itt nagyobb birtoka. Van a községben két úrilak is. Az egyiket még a Rhédeyek építtették és ez most Fazekas Jánosé,
a másikai Govrik Tódor építtette és ez most Bujdosó Józsefé. Ev.
temref.
ploma 1801-ben épült. Van a községben gzmalom, takarék- és önsegélyzsaját

postája, távírója és vasúti állomása,

elején mint a királyi várszolgák lakhelye

egyesület,

olvasókör ós két

temetkezési

említtetik.

társulat.

Ide

tartoznak Nagy-Fiter,

Kustyán és Tarján puszták is. A községhez tartozó Pusztafalu és Tkés dlk egy-egy elpusztult község emlékét rzik.
Kis-Fiter, Baglyos,

Csipkés,

Csókás,
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Ki

v

ág

Köves

í

Kuráij, a Rézhegység nyúlványai alatt, az Almás-patak melleit fekv
kisközség, túlnyomóan gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak
száma 77. lakosaié 644. Postája Hagymádfalva, távírója és vasúti állomása
Mez-Telegd. E község a Csáky család levéltárának egy 1421-iki oklevelében
már említve van. Majdan a Gsákyah voltak a földesurai, a múlt század közepén pedig a Latinovics család; most Heinrich Rudolfnak van itt nagyobb
birtoka. Gör. katholikus temploma L855-ben épült.
Kövesd, a Rézhegység alatt, a Gyepes-patak mellett fekv kisközség,
túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 102, lakosaié 605. Postája, távírója és vasúti állomása Élesd. E község a püspöki
tizedjegyzékben már 1283-ban szerepel. 1336-ban csere tárgyául szolgál a
Rátold és Csanád nemzetségbeliek közt. 1360-ban a Telegdiek n földesurai.
A leleszi levéltál' egyik oklevele a XV. században már a mai nevén említi.
Földesurai a múlt század elején a gr. Batthyányak voltak. Most gr. Zichy
Jennek van itt nagyobb birtoka és az ide tartozó Magaslakon szép kastélya,
község határában jó minmelyrl már Alsó-Lugos-ná\ megemlékeztünk.
seim malomk-anyag van.
Kövesegyháza, a Rézhegység alatt, a görbedi patak mellett fekv kisközség, melynek lakosai túlnyomóan gör. katholikus vallású oláhok. Házaimúlt század elején a Balku és a Fényes család
nak száma 33, lakosaié 261.
községnek nincs temploma.
vol1 itt birtokos.
Középes, a Rézhegységben, a Varátyek-patak mellett fekv kisközség, a
margittai járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 139, lakosaié pedig 1409. Postája Pap falva, távírója és vasúti állomása Széplak. E községet az 1438-iki összeírások már a
mai néven említik, mint a kusalyi Jakcsok birtokát.
XVIII. század második felétl a mai napig a következ birtokosai voltak: a Nemes, Erddy,
Szunyogh, Bárányi és Bernáth családok, késbb Amant János, majd Liebieh
János, Rauchlechner János, a Csehy és a Reményi család, azután a magyar
földhitelintézet, az egyesült magyarhoni üveggyárak r. t. és jelenleg ez utóbbin
községben lev gör. keleti templom 1737-ben épült
kívül gr. Zichy Jen.
és egykorú, kezdetleges falfestményekkel van díszítve. E községhez tartozik
Feketeerd üveggyár, a melynek nagyszabású gyári telepérl más helyen van
szó. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy e telep munkásai és lakosai a község lakosságához 778 lélekkel járulnak. Itt van gr. Zichy Jen csinos emeletes vadászkastélya is, melyet még a múlt század közepe felé Liebieh János
építtetett. Közelében vasas forrás és két, nagyon szép vízesés van.
Krajnikfalva, a Király-erd alatt, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal
mentén fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házailegnak száma 66, lakosaié 387. Postája, távírója és vasúti állomása Rév.
régibb korban a Telegdieké volt; 1503-ban Telegdi István nova donatiót kapott
rá. E család magvaszakadtával a, várádi székeskáptalané lett. Gör. keleti

A

KH\ esegyhaza.

A

A

Középes.

A

A

Krajnikfalva.

—

A

temploma 1820-ban
Krajova.

Kráncsesd.

épült.

Krajova, a béli hegyek alatti síkságon, a, Krajova-patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 85, lakosaié
547. Postája Ökrös, távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a
nagyváradi 1. sz. püspökség volt. Gör. keleti temploma 1880-ban épült.
Kráncsesd, a Király-erd alatt, a Topa-patak völgyében fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 89, lakosaié pedig 476.
miút század elején kincstári
Postája, távírója és vasúti állomása Dobrest.
gör.
birtok. E század közepén Derekasy Józsefnek volt itt nagyobb birtoka.

A

keleti
I\ r.

:/ulya.

templom 1760-ban

A

épült.

Kreszulya, a Bihar-hegységben fekv kisközség, melynek lakosai gör.
vallású oláhok. Házainak száma 112, lakosaié 600. Postája Budurásza.
távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a múlt század els felében
a nagyváradi gör. kath. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti
keleti

temploma
Kristyor.

a

múlt század közepén épült.

a.
Bihar-hegység alatt, a Kristyorel-patak mellett fekv kisközség, a vaskobi járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 182, lakosaié 1320. Legrégibb neve Zaránd,
majd késbb Zaránd-Kristyor, most pedig csak a mellette folyó patak után

Kristyor,
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késbb pedig a Csanád nemazután a nagyváradi 1. sz. püspökség, mely itt ma is birtokos. A
múlt század els felében, Alsó- és Fels- jelzkkel, mint ikerközség szerepelt.
Határában 1848-ban ütközet volt. Gör. keleti temploma 1833-ban épült.
Kumanyesd, a béli begyek alatt fekv kisközség, a béli járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 41, lakosaié
pedig 235. Posnevezik. Hajdani birtokosa, Pál országbíró volt,

beliek,

Knmanycsd.

tája és távírója
Bél, vasúti állo-

mása

Bokszeg-

Bél. Földesura a

nagyváradi

püspök
itt

ma

1.

sz.

volt, a ki
is

birto-

Gör. keleti
temploma 1800-

kos.

ban

épült.

Kuraczel, a

Kuraczel.

Bihar hegységben, a

Kreszulya - pa1ak mellett fekkisközség,
a belényesi járás egyik kör-

v

jegyzsége,
gör. keleti valásu, oláh la-

kosokkal. Házainak száma
RÉSZLETEK MARGITTÁRÓL.
lakosaié
135,
606. Postája
Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. 1660-ban találkozunk egyik
földesurával, Veér Györgygyei. Késbb a gör. kathohkus püspök lett a földesura, a ki itt mosl is birtokos. Gör. keleti temploma 1860-ban épült.
Lehecseny, a Bihar-hegységben, a Fekete-Körös egyik ága mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 101, lakosaié
504. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a nagyváradi 1. sz.
püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma 1820-ban épült.
Lelesd, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös és a belényes— vaskobi
vasútvonal közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.

Lehecseny

Lelcsil.
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Házainak számn

i,,.

77, lakosaié pedig 384. Postája, távírója és vasúti állomása
Belényes. Földesura a mull század elején a nagyváradi gör. kath. püspök
volt. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.
Less, az alföldi síkság szélén, a nagyvárad
szalontai vasútvonal közelében fekv kisközség, a központi járás egyik körjegyzsége, magyar és
oláh, gör. keleti és ev. ref. vallású lakosokkal. Házainak száma 113, lakosaié 902. Van postája, távírója és vasúti állomása. E község 1319-ben Lessi
Gothard fia János birtoka.. löGS-ban még mindig e család a földesura, a mikor Lessi László, Bihar vármegye alispánja, birtoka felét nejének Mod Annának, a másik felél pedig neje testvérének, rogozi Vanchy Ferencznek hagyományozza. A múlt század elején a Sántha, Domokos, Boka és a VinJcler családok ülnek itt, most pedig özv. Terényi Lajosné, Govrik Kálmán, Cziff'ra
Ger, a Holvéd örökösök és Krisár Rezs a birtokosok.
gör. keleti templom a múlt század elején épült, az ev. ref. pedig 1878-ban. Határában
vannak Terényi, Holvéd és Kis-Pankota puszták. Volt itt 1319-ben egy

—

A

r.uk

l..,„

Kopács nev község is, mely akkoriban Ivánka fia Imréé volt, 1489-ben pedig
püspöki birtok lett.
Lok, a Rézhegységben, a Runk-patak mellett fekv kisközség, gör.
keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 299, lakosaié pedig 1358.
Postája, távírója és vasúti állomása Rév. 1360-ban Lwk néven mint oláh
helység a Telegdiek faluja s osztály tárgyául szolgál Telegdi Tamás kalocsai érsek és rokonai közt. Ugyanakkor említik a Tataraspatakf felé es
utczáját. Földesurai a múlt .század els felében a Batthyány ah és Zichyek
voltak. Most ifj. gr. Zichy Ödönnek van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti
temploma 1771-ben épült.
Lóró, a jádvölgyi hegyek közt, a Sebes-Körös és a nagyvárad
kolozsvári
vasútvonal mentén fekv, Ponorral és Remeczczel egyesített kisközség, gör.

—

keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 173, lakosaié 1880. Postája.
távírója és vasúti állomása Brátka. Földesurai a múlt. század elején a Botthyányak és a Zichyek voltak, most pedig gr. Zichy Ödön a birtokos. Gör.
keleti temploma 1700-ban épült. Határában szép vízesések és
barlangok

vannak.
Lunka.

—

a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös és a belényes vaskohi
fekv kisközség, a vaskohi járás egyik körjegyzsége,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 124, lakosaié 752. Posközség neve azeltt Lwnkatája, távírója és vasúti állomása Vaskoh.
Urzest volt.
váradi püspöki uradalomhoz tartozott s tartozik most is.
Lunkászprie, a Királyerdben, a dobrest hmkászpriei iparvasút mellett
fekv kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak
száma 141, lakosaié 962. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása
Szombatság-Rogoz.
XVIII. század második felétl a mai napig a következ birtokosai voltak: a kii*, kincstár, a Lunkányi, Hodossy és Carabelli
családok, azután Németh Imre, báró Billott Eudox, a ki ide szép vadászkastélyt
építtetett, továbbá Orohkas Ern és jelenleg Junghaus Erhard. Határa nagyon
gazdag természeti kincsekben. Itt van a faipar-társaság nagyszabású fatelepe,
egy ásványvíz-forrás és a Toplicza-barlang, szép cseppkövekkel; e barlangból
ered a Toplicza-patak. Hegyeiben sok vask és kszén van. Gör. keleti
Lurika,

vasútvonal mentén

A

A

Lunkászpric.

—

A

temploma 1731-ben
Luki.

—

vallású

Madaras/..

épült.

Luki, a Csurgó-patak és a margitta szilágysomlyói vasútvonal mentén fekv kisközség. Lakosainak több mint fele magyar, a kisebbség gör. kel.
oláh.

Házainak száma

83,

lakosaié

680.

Postája,

távírója

és

vasúti

állomása Maigitta. Mint a- Perényi család birtoka már 1321-ben szerepel.
Késbb a Csákyak lettek a földesurai, azután a Fráter család is. Gör. keleti
temploma 1840-ben épült.
Madarász, Nagy-Szalonta mellett fekv nagyközség, túlnyomóan gör.

kdei

i

vallású, oláh

távírója
a
I

X

III.

és

lakosokkal. Házainak száma 182, lakosaié

században

szerepel.

A XV.

í82-ben a Macskásyak a földesurai.

pítettek

ide,

de

a

letelepüli

családok

A

1268.

Postája,

A

püspöki tizedjegyzékben már
században nemesi birtok, melynek

állomása Nagy-Szalonta.

vasúti

török

az

kizetése után németekéi

idk folyamán

tele-

lassankénl elköltöz-
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Klobusiczky család voll

itl

Markovits Antal, valamint Stemthál Adolf, a kinek

Ltt

tek.

elején a

bü'tokos, mosi pedig

a

csinos urilaka

is

van.

Gör. keleti temploma nagyon régi, de építési ideje ismeretlen. Ide tartoznak a

Kis-Andacs, Halastó és Csobánhídi puszták

is.

Magura, a Bihar-hegységben fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 72, lakosait'' 358. Postája, távírója és vasúti
állomása Belényes. Földesura elbb a nagyváradi I. sz. püspök volt, azután
a gör. kath. püspökség. Gör. keleti temploma 1880-ban épült. Határában
nagyon szép eseppkbarlang és az u. n. Sárkánybarlang sziklafülke látható.
Magyar-Cséke, a Szász-patak mellett, a nagyvárad belényesi vasútvonni
mentén fekv kisközség, a hasonnev járás székhelye, túlnyomóan
oláh ajkú, r. kath., gör. kath. és gör. keleti vallású lakosokkal. Házainak
száma 160, lakosaié 1005. Van postája, távírója és vasúti megállóhelye. E
községet az 1399-iki összeírások CseJce néven, mint a Telegdiek birtokát emlí-

—

Magura.

Magyar-Cséke.

MARGITTÁ.
A GRÓF CSÁKY-FELE
KASTÉLY. (A MÖLKI APÁTSÁG TULAJDONA.)

E család magvaszakadása után királyi, 1737-ben kincstári birtok, azután
Korda János a földesura, most pedig Korda Andornak van itt nagyobb birtoka.
A községben kél templom van. A róm. katholikus templom építési ideje ismeretlen. Azeltl református templom volt, de
múlt század elején az akkori
lelkész, Csengerg György, itt maradt híveivel együtt katholizált. 1737-ben
azután gr. Csáky Miklós püspök újra szervezte az itteni kath. egyházat. A
gör. keleti templom is régi építmény és csak annyit tudnak róla, hogy
1805-ben renoválták. A lakosok olvasó-egyesületet tartanak fenn.
Királyerd alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal
Magyar- Gyepes,
és a Gyepes-patak mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkid. Házainak száma 99, lakosaié 585. Postája és távírója Drág-Cséke, vasúti
állomása van. Földesura a váradi püspök volt, ki itt most is birtokos.
Gör. keleti temploma 1800 körül épült.

tik.

;i

—

;i

Magyar-Hornorog,

a

község, túlnyomóan

ev.

200. lakosaié pedig

L753.

Kis-Sárréten,
ref.

vallása

a Sebes-Körös mentén fekv nagymagyar lakosokkal. Házainak száma

Postája, távírója és vasúti állomás;i Szakái.

E

köz-

ség a váradi regestrumban mái- a XIII. sz. elején szerepel. A XVI. században esperesség székhelye volt, melyhez két alesperesség és 32 plébánia tartozott.

L

406-ban

a

Csákyak

voltak

a

földesurai, a

mikor Kényes-Homorog

néven említik, L553-ban pedig Kis-Homorog néven, a Literaty, a Vémeri és a
Gsáky család bírja. 1612-ben Buchy Benedek nyer adományt Bethlen Gábor
fejedelemtl, L732-ben a Tarsoly, Kiss, Szabó, Szász és Buday család, a mull
század els felében Buday Anna. Rettegi Zsigmond és György, Fehér Sán-

MagyarGyepes.

MagyarHomorog.
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Nemess és a Balogh családok voltak itt birtokosok. A Csákyáknak
most is van itt birtokuk, úgyszintén Farkas László örököseinek, Berger (í villádor, a

nak és Schwarcz Ferencznek; Steinbach Ervinnek pedig csinos árilaka. Református temploma L894-ben, gör. keleti temploma pedig 1880-ban épült.
Ide
telke,

Kenéz,

tartoznak

Czifra-Nyésta,

Nagy-Nyésta, BoldogasszonyNagy-Nyéstya puszta hajdan

Petlend,

Kis-Tóti, Nagy-Tóti és Mogyorós puszták.

egyházas hely volt. A püspöki tizedjegyzékben már a XIII. század végén
Egyhúzas-Nyésta \\qwqí\ találjuk. 1552-ben még 3 birtokosa: Márkus András.

MagyarKakucs.

Sárándy dános és Izsákai Ozsvát említtetik. Kis- és Nagy-Tóti puszta hajdan Tóti néven ikerközség volt és szintén egyházas hely. A XIV. század
elején Benczencz biharmegyei alispán volt a földesura, késbb Ivánka váradi
püspök testvérei, azután a Csákyak. Egyházát egy 1322-iki oklevél már
említi. Boldogasszonytelke 1489-ben még mint község és a Nadányiak birtoka
szerepel. Petlend szintén elpusztult egyházas község emlékét rzi, melynek
birtokosai 1552-ben Sasvári Ferencz és Eösi Boldizsár.
Magyar-Kakucs, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös és a. nagyváradkolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású,
magyar lakosokkal. Házainak száma 82, lakosaié 528. Postája, távírója és
vasúti állomása Rév. A Gutkeled nemzetség egyik si birtoka. 1450-ben az
álmosdi Chyre család a földesura, ezt megelzleg azonban Bátori Bereczk
fiaié volt. Késbb a Telegdi család kezére jutott s 1570-ben István és Miklós
pereskedtek miatta. Hajdan csak Kakucs néven találjuk említve. Most gr.
Zichy Ödönnek van itt nagyobb birtoka, si kis temploma alapjában románkori építmény, mely 1893-ban alakíttatott át, Ipolyi Arnold magyar mithologiája is foglalkozik ezzel a kis templommal, a mennyiben a néprege szerint
ez egyike annak a kilencz kis templomnak, melyei a révi sziklavárban
lakozó hatalmas tündér parancsára, egy tündérleány, társni segítségével egy
éjtszaka épített, Hogy e nagy
apró templomot építettek.

munkát ily rövid id

alatt elvégezhessék,

csupa

ily
Marcziháza.

Marcziháza, a Korhány-patak mellett, Nagy-Szalonta közelében fekv
kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 71,
lakosaié 523. Postája és távírója Geszt, vasúti állomása Cséffa és N.-Szalonta.
Névadó birtokosai a XIII. század végén Marczel fiai, a mikor a püspöki tizedjegyzékben Villa Marcelli néven szerepel. Késbbi birtokosai Marczelházyaknak írják
magukat s e falujokat az 1412-iki összeírásokban Marczelháza néven találjuk
feljegyezve. 1401-ben a Oesztyek és a Komádiak is birtokosai; ámult század
elején pedig Súghó György, Thurzó Ignácz József, báró Gerliczy, Móricz Pál.
késbb azután a Markovits család, most pedig Világhy Nándornak és Kövér
Imrének van itt nagyobb birtoka és az elbbinek szép kastélya, melyet még
gör. keleti templom régi építmény. Harangját
a Thurzó család építtetett,
községhez tartozik Pánt puszta is, mely
Súqhó György önttette 1782-ben.
szintén Világhi Nándor birtoka.

A

A

.Margitta.

hegyek alatt, a Berettyó mellett, a székelyhíd—
szilágysomlyói vasútvonal mentén fekv nagyközség, a hasonnev járás székhelye, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házalnak száma 600,
lakosaié pedig 5096, a kik a következleg oszlanak meg: ev. ref. 2391, róm.
Margitta, az érmelléki

kath.
L8 s

1247, gör.

izraelita 944.

oklevél

egy

kath.

Van

430, gör.
postája,

keleti

66,

ág.

ev.,

unitárius

távírója és vasúti állomása,

és

nazarénus

1352-ben egy

Marita néven említi. 1363-ban a mai nevén találjuk, a Csáky család

1422-iki

oklevele

pedig

Margitfalvának

nevezi.

1520-ban

a

vámszed

helyek között szerepéi. Legrégibb földesurai a Csákyak voltak, kiktl a mölki

apátság vette meg. Van itt még a Csákyak idejébl egy emeletes kastély,
mely a XVIII. század közepén épült, A községben 2 templom, egy kápolna
és egy izraelita
liktis

templom

imaház van. A református templom a reformáezió (-ltt kathoa róm. kath. templom 1722-ben, a
róm. kath. kápolna

volt,

Bihar vármegye községei.

1888-ban és az izraelita imaház

L862-ben épült.
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A községben

a mölki apáttovábbá két mmalom,
azután olvasó-egyesület, népkör, iparos ifjúsági önképz-egyesület, dal-egyesület, (ink. tzoltó-egyesület, kiházasító és 2 temetkez-egyesület. A község
határában gyakran találnak k-, réz-, bronz- és vaskori tárgyakat. Ide tartoznak
Bárányka és Sándor puszták is. „Örményház" nev dljét régebben az
örmények bírták haszonbérben és rajta házat építettek, mely azonban azóta

sági

uradalomnak cserép-

elpusztult

;

a

..Pinezék

ós téglagyára van;

srje"

dln

van

itt

a tatárjárás alkalmával a lakosok az

erdben vermeket ástak a földbe és ide bújtak a közelg ellenség ell. A
„Bábi-halma" nev dl-elnevezés onnan ered, hogy ott gyilkolták meg egy

nev erdr

Bábi

leányát.

Márkaszék, Arad vármegye határán, a Tz-patak mentén fekv kisközség, melynek lakosai túlnyomó számban gör. keleti vallású oláhok. Házainak

RÉSZLET

száma

MEZKERESZTESRL

101, lakosaié 510. Postája és távírója Bél, vasúti

állomása Bokszeg-Bél.
században már a váradi püspökség birtoka és Szék néven szerepel.
1469-ben a Bozzássy családot is itt találjuk, késbb pedig a Telekieket. Most
is a
nagyváradi 1. sz. püspökség a birtokosa. Gör. keleti temploma 1816-ban
épült. Határában sóstó van, hegyei krétát tartalmaznak.
Medgyes, a hasonnev patak mellett, a béli hegyekhez tartozó Galaló-

A

Márkaszék.

XIII.

Medgyes.

hegy alatt fekv kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 148, lakosaié 628. Postája, távírója és vasúti állomása Bél.
Azeltt Tagadó-Medgyes volt a község neve. A XV. századi oklevelek mint
a Csákijak birtokát említik. Késbb a nagyváradi 1. sz. püspökség lett a
földesura, mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma 1791-ben épült.
Méhkerék,

síkságon,

az alföldi

fekv nagyközség, melynek

a

lakosai

vészt

— kötegyáni

vasútvonal mellett

Házainak
Kötegyán. Régen
királyi birtok volt, melyet a XVIII. században az Eszterházyak kaptak adományképen. Most okányi Schwarcz Ábrahám örököseinek van itt nagyobb birtokuk. Gör. keleti temploma 1848-ban épült. Dli közül a Wimmer-dl
bír jelentséggel, a mennyiben a XVII. század elején, egy Wimmer nev
kapitánynak volt a birtoka. Ide tartozik Sziltarcsa puszta is, mely azonosnak

száma 309, lakosaié 1521. Vasútja

látszik azzal a Szil

nev

gör.

keleti vallású

oláhok.

és távírója van, postája

községgel, a mely a XIII. században mint püspöki

birtok szerepelt.
Magyarország Vármegyéi

és Városai

:

Bírnr vármegye.

8

Méhkerék.

Bihar vármegye község-ei.
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Mérdg, a béli hegyek alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 56, lakosaié 303. Postája, távírója és vasúti
állomása Belényes. Földesura a nagyváradi gör. kath. püspök volt, a ki itt
mosl is birtokos. Gör. keleti temploma a XVIII. század közepén épült.
M,

ies

Mézes, a Fekete-Körös völgyében, a Mézes-patak mellett, a nagyvárad
belényes vaskohi vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 123, lakosaié 612. Postája, távírója és
vasúti állomása Belényes. E község azonosnak látszik azzal a középkori
Méhes nev községgel, melyet János Zsigmond fejedelem 1568-iki adománylevelével Ábránffy Zsigmond fiainak juttatott. Földesura a múlt század elején
a nagyváradi gör. kath. püspökség volt. Gör. keleti templomának építési
ideje

Meziád.

ismeretlen.

Itt született

Román Miron

gör. keleti metropolita.

Meziád, a kis belényesi havasok alján, a Meziád-patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 312, lakosaié
1535. Postája Remete, távírója, és vasúti állomása Belényes. Földesura a
nagyváradi gör. kath. püspök volt. Gör. keleti temploma 1900-ban épült.
Hajdan e község ezüst- és ólom-bányáiról is ismert volt. Itt van a híres
meziádi cseppkbarlang. Kapuzata mintegy 16 méter széles és 10 méter
magas. Elcsarnoka közel 200 méter hosszú és azután következik az óriási
arányú barlang, mely mintegy 200 ölnyi hosszúságban, egyenes irányban
nyúlik befelé és belle ágaznak szét a folyosók. E barlangnak egyik nevezetessége, ritka szépség cseppk-alakzatait nem tekintve, az is, hogy három
emelete van, melyek egymás fölött keresztben húzódnak. E barlangból ered
a Meziád-patak.

Mez-Gyán.

Mez-Gyán,
között

száma

az alföldi síkságon, a Korhány-folyás és a Salamon-ér zuga

fekv nagyközség,

ev.

ref.

vallású,

326, lakosaié pedig 2098. Postája

magyar lakosokkal. Házainak

Geszt,

távírója és vasúti

állomása

E

község már a XIII. század elején mint a királyi várszolgák lakhelye szerepel. 1463-ban az Andacsyaknak .van itt birtokuk. Azután
kincstári birtok lett, késbb pedig a borosjeni Tisza családot uralta. Most
Tisza Kálmánnak és a nagyváradi 1. sz. püspökségnek van itt birtoka.
A község si, románkori egyháza még 1721-ben fennállott. A mostani református templom 1794-ben épült. Ide tartoznak Kéza, Nagy-Gyanté és KisGyanté puszták is. Kéza puszta, mint püspöki birtok, már a XIII. században
szerepel. A község határában, a Mez-Gyán és Gyanté puszta közötti Csapáséren a török dúlások alkalmával ütközet volt. A mikor a 70-es években

Nagy-Szalonta.

e mellett az ér mellett gátat emeltek,

nagymennyiség

török kardot, zablát,

kengyelvasat, nyeregkápát stb. találtak.

Mez-Keresztes, az alföldi síkságon, a nagyvárad

Mez-Keresztes.

— püspökladányi

vasút-

fekv nagyközség, a hasonnev járás székhelye, túlnyomóan
vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 591, lakosaié pedig 3276.

vonal mentén
ev. ref.

E

község a XIII. században Fancsal néven szerepelt ós ekkor egy része a nagyváradi székes káptalané volt.
A XIV. század vége óta a nagyváradi püspöké. Rajta kívül még Fekete Sándornak is van itt nagyobb birtoka. A községben lev ev. ref. templomot a

Van

postája, távírója és vasúti állomása.

XVII. században építették, a róm. katholikust 1857-ben. Az izraelitáknak is
van itt imaházuk. A községben két gzmalom van, a lakosok pedig két
olvasó köri tartanak fenn. Ide tartoznak Boglyucz, Pintye, Jámbor és Pánt y
puszták is. A község határában lev Septelydomb körül terült el hajdan

már 1332-ben szerepel.
L379-ben kis-zomlini Bamaz fia Mihály deák kapja; késbb egy részét Tapolcsányi János prépost bírja. 1552-ben már püspöki birtok.

Septelg községe,

Mezd-Peterd.

mely mint a

Septelyi család birtoka,

—

Mezö-Peterd, az alföldi síkságon, a nagyvárad püspökladányi vasútvonal mentén fekv kisközség, róm. katholikus, gör. keleti és ev. ref. vallása
magyar és oláh lakosokkal. Házainak száma 90, lakosait' 799. Van postája,

Bihar vármegye községei.
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állomása. A mez-keresztesi járás egyik körjegyzsége.
a mostam helyén, hanem odább, Váncsod felé, a
„Puszta" nev
feküdt. 1382-ben a Mezpeterdi család birtoka, a mikor
is. az egykorú összeírásokban, Mezpeterd és Fegyvernekpeterd, egymás mellett
í<^">
fekv kél község.
körül már csak a mai nevén találjuk feljegyezve.
L552-ben Artándy Kelemen, Peterdy Mihály és Bodó Ferencz fordulnak
el mint birtokosok, 1733-ban pedig Gázsy János.
egyháza, mely
a Szent háromság' tiszteletére volt szentelve, rég elpusztult.
múlt század
elején a Gázsy család volt itt birtokos, mely két kúriát is építtetett. Az egyik
most Elek Gusztávé, a másik pedig Gázsy Etelkáé.
községben lev róm.
kath. templom 1758-ban épült, míg a gör. keletinek az építési ideje ismeretlen. Ide tartoznak Etelka, Gázsi, Elek és Gusztáv puszták.
távírója

és

vasúti

E község hajdan

nem

dln

I

rr

si

A

A

Mez-Sas, az
nagyközség,

ev.

Kutas- és az Ölyvös-patak között fekv
vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 291, lako-

alföldi síkságon, a

ref.

Mez-Sas.

RÉSZLET MEZO-TELEGDROL.
saié

pedig

1709. Postája

Fúrta,

távírója

Zsáka, vasúti

állomása Berettyó-

vagy Mez-Keresztes. A Csáky család egy 1410-iki oklevelében Sas,
néven van említve. 1486-ban mint nemesi birtok szerepel.
Saas
majd
L552-ben az Artándy és a Sassy család van itt, késbb azután a község
lakosai Bocskay és Bethlen fejedelmektl szabadalomleveleket nyertek, melyeket
ma is kegyelettel riznek. Lipót király az Eszterházyaknak adományozta,
a kik még a múlt században is bírták. 1660-ban Szejdi basa seregei feldúlták
a községet, mely 36 évig lakatlanul maradt. Ev. ref. temploma 1773-ban
épült, de csak vályogból, mint ebben az idben az e vidéki ref. templomok
nagy része Az idk folyamán azután lassanként átalakították.
Mezö-Telegd, a Sebes-Körös völgyében, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, a központi járás körjegyzsége, túlnyomóan
ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 233, lakosaié pedig
2501. Van postája, távírója és vasúti állomása. A Csanád nemzetség birtokainak központja. Monostoros hely, a hol a hagyomány szerint a templáriusok klastroma állott, melybe 1335-ben Csanád érsek a Ferencz-rendieket
telepítette. 1503-ban már vegyesen lakták magyarok és oláhok; ugyanis ez
évben Toldy János „Telegd városában lev úgy magyar, mint oláh jobbágytelkeit" 24 arany forintért elzálogosította Telegdy Istvánnak. A reformáczió
alatt Telegdy Miklós és Mihály osztozkodnak a kolostor egyházának szent
Ujfalu,

—

Mez-Teiegd.

i

Bihar vármegye községei.

n;

edényein és egyéb kincsein, melyeknek értéke, egykorú becslés szerint, 1200
magyar forint volt, a mi ebben az idben nagy vagyont képviselt. A
Ferencz-rendiek L56i-ben hagyták
egyházán kívül még egy templom

el

a klastromot, ekkor azonban a kolostor

volt a községben,

a.

mai református tem-

már mint régi templomot említ. Ennek
az említett osztálylevélben 200 magyar forintra vannak becsülve,
elég tekintélyes összeg volt abban a korban. A templom csúcs-

plom, melyet az L561-iki osztálylevél
szerelvényei
a

mi színién

melynek tornya azonban újabb. Telegdy István építtette 1507-ben.
falában vörös márványlapon a Telegdyek czímere látható
és ugyanitt több régi, érdekes falfestmény. A czímerrel szemben sisakos,
pánczélos vitézt ábrázoló, márványból faragott, dombormv alak van befaíves épület,

A

szentély

déli

RÉSZLET MEZ-TELEGDRL. (jOBBROL KOVÁCS JÓZSEF ÚRILAKA.)

lazva,

Az

alak oroszlánon

áll

és jobbjában

buzogányt

tart.

A

szentély észak-

tábla van, mely a templom építésének idejérl ad
van a Telegdy család sírboltja is, és itt nyugszik Telegdy
Miklós pécsi püspök és Bocskay fejedelem neje, Hagymássy Margit, A községben volt a Csanád nemzetségnek várkastélya is. A nemzetség ide települt
ága e ko/ség után vette fel a Telegdy nevet. 1524-ben a községnek híres
malma volt, mely „István pap malma" néven szerepel. A többször említett
L561-iki osztálylevél a község iskolájáról is megemlékezik. 1463-ban a Nagymihályi család is birtokos itt. 1561-ben Telegdy István htlenség bnébe
esett, miért is II. János választott király
elvette tle Telegdet s Békés
Gáspárnak, Csálcy Boldizsárnak és Spanit Jánosnak adományozta, A XVIII.
század végén és a múlt század elején a gróf Haller, gr. Korniss, a Bárányi.
az Ugray, a Mishólczy, Técsy és a Kiss családok bírták. Most Telegdi József
orsz. képviselnek van itt nagyobb birtoka és két szép kastélya: egy emeletes és egy földszintes. A tulajdonos érdekes és gazdag könyvtárában
<zámos nagybecs régi
található, úgyszintén megvan itt a legrégibb
országgylési naplók ritka teljesség gyjteménye. A kastélyhoz szép park
keleti

oldalán

feliratos

fölvilágosítást. Itt

m
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tartozik.

E

községben született

esztergomi, Telegdy

Tamás

—a
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XIV. században

élt

--Telegdy Csanád

kalocsai és esztergomi érsek, Telegdy István,

II.

Ulászló kincstárnoka, akit a Dózsa György keresztesei végeztek ki és Telegdy
Miklós püspök. A vasúti állomás mentén egész gyárváros terül el. Itt van
a

Magyar

Bihar-Szilágyi Olajipar R. T. telepe, a

Aszfalt H. T. leiepe, a Bihari

végállomása,

roiiypálvájáiiak

fedéllemez-gyára

s

Szénbánya
Sátori

R. T. és a Hazai

Aszfalt

és Villamossági R. T. telepe és sod-

Mór

vegyészeti

Kollár és Társa kocsikencs-gyára.

Biehn János
községben a refor-

gyára,

A

mátus templomon kívül róni. kath. és gör. keleti templom is van. Ide tarBunda, Keser és Krisár puszták. 1743-ban, az akkor uralkodott
pestis, a lakosok nagy részét elpusztította, 1851-ben pedig az árvíz okozott

toznak

MEZO-TELEGD.
TELEGDI JÓZSEF KASTÉLYA

óriási károkat.

A

lakosok kaszinót, népkört és önk. tzoltó egyesületet tar-

tanak fenn.
Mez-Telki, a Sebes-Körös balpartján, a nagyvárad— kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal.
Házainak száma 119, lakosaié 683. Hajdan Telegd tartozéka volt. Mint ilyent
már a bécsi codex említi a XIII. században. A pápai tizedjegyzékben Teluki
néven van feljegyezve. Nem hiányzik a neve a Telegdy család egyik adomány- és osztály levelébl sem; egész kihaltáig az uradalmához tartozott.
Földesurai a múlt század elején a báró Huszár, a gróf Hcüler és a gróf
Komiss családok voltak. Most Telegdt József orsz. képviselnek van itt nagyobb birtoka. A református templom 1790-ben, a gör. keleti 1700 körül épült.
MicsJce, a Berettyó mentén, a Rézhegység nyúlványai alatt fekv nagyközség, túlnyomóan ev.

ref.

vallású,

magyar lakosokkal. Házainak száma

268, lakosaié pedig 1316. Postája van, távírója

Ábrány.
birtokosa

E község

a középkorban

Sólyomk

és

vasúti állomása

vár tartozéka

volt.

Vedres-

Els

ismert

században a Borsa nembéli Lóránt vajda volt, azután
öcscse Kopasz nádor. Errl a koronára száll, 1367-ben pedig Telegdy Tamás
a

XIII.

A

esztergomi érsek révén, rokonaira, a losonczi Bánffyakra.
XV. században
kusalyi Jalrs László, Orstágh Mihály nádor, Percnyi Imre nádor és Dráqfi

Mez-Telki.

Micske.
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János országbíró

voltak

a

földesurai.

1606-ban Bocskay fejedelem Báthory

Gábornak

hagyományozza, azután Zólyomy Dávid és neje Bethlen Katalin
szerepelnek itt birtokosokul. A XVII. század közepén már a
Bárányi
család kezén találjuk, most pedig Bárányi Ödönnek és Strasser
Alfrédnak
van in nagyobb birtoka. Egy 1452-iki oklevélben mini város említtetik
s
ebben a korban hol Mikese, hol Miske a neve. si egyháza, moly ma a
reformátusoké, a XIII. században épült. Az egyház birtokában
1690-bl
származó érdekes ötvösm van. A róm. katholikus templom 1754-ben épült
és n
is
riznek érdekes középkori ezüst kelyhet. A községben régi kast

tély

és

is

van,

olvasókör

melyet

A

is.

még a Zólyomyak építtettek. Van itt hítelszövetkezel
község határában érdekes régiségeket találtak, többek
között egy hamvvedret, sisakot, kardot és
arany
mente-kapcsot. Szászkuta, Szódob,

MONOSTOR-PÁLYI.

Mihell.

Mikló-Lázur.

Mocsár.

M<x

rirla.

Iruszló,

Gardo

Az

tartozó

Zsádonta

PAKSY ALBERT ÚRILAKA.

nev dli

bizonyos jelentséggel látszanak bírni.
hajdan község volt és a XIII. század els
felében, a püspöki tizedjegyzékben is elfordul a neve.
Mihell, a Királyerd nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma Sö, lakosaié 452. Postája és távírója
Drág-Cséke, vasúti állomása Hollód. Hajdan Méhell, késbb Mirló névén
püspöki birtok, a hol a püspöki egyházmegye területén behajtott méhtizedet
gyjtötték össze. Most is a püspöknek van itt birtoka. Gör. keleti temploma
a XVIII. sz. közepén épült.
Mikló-Lázur, a Királyerd nyúlványai alatt, a Gyepes-patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 108, lakosaié
477. Itt van a magyar-esékei járás egyik körjegyzsége. Postája és távírója
Drág-Cséke, vasúti állomása Magyar-Gyepes. Földesura a váradi püspök volt,
a ki itt most is birtokos. Gör. keleti temploma a XVIII. század közepén épült.
Mocsár, a Fekete-Körös és a hollód vészti vasútvonal mentén fekv
kisközség, gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 95,
lakosaié 552. Postája és távírója Tenke, vasúti állomása Gyanta-Mocsár.
Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör.
katholikus temploma 1860-ban épült.
Mocsirla, az alföldi síkság szélén, Arad vármegye határán fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 129,
lakosaié 710. Postája és távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földeside

és

Sánczi paszta

—

Bihar vármegye községei.
sz. püspökség volt, mely
ura a nagyváradi
temploma, a régi fatemplom helyén, 1882-ben
1.

a

Aíonos-Petri,

Berettyó mellett,

itt
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most

épült.

a székelyhíd

lakosokkal. Házainak száma

lakosaié pedig 975.

L31,

birtokos. Gör. keleti

— szilágysomlyói

mentén fekv nagyközség, túlnyomóan róm.

vonal

is

.

vasút-

káth:

vallásit

magyar

Van

postája,

távírója

Monos-Petri.

Hajdani neve, régi, okleveles adatok szerint, „Monasterinm
Scti Petii." Mostani neve egykor híres malmáról ragadt rá; Molnos-Petri
ugyanis annyi, mint Malmos-Petri. A XVI. században része volt itt a magtalanul kihalt Makó családnak, s erre 1563-ban VarJcoes Tamás eszközölt
ki adománylevelet; rajtok kívül ez idben a Outhy család volt a helység fölés vasúti állomása.

desura.

kez

E

család leszármazottjai bírták a községei

MONOSTOR-PÁLYI.
Pál,

férfi és

ni

ágon a követBogáthy

sorrendben: Lónyay Gábor, Lányai) József, Diószeghy Sámuel,

Klobusiczky

Béla, a ki

itt

Ignácz,

ma

is

- -

KLOBUS1CZKY GÉZA ÚRILAKA.

Klobusiczky

birtokos.

Az

Ede

úrilakot,

és

végre

melyben

ennek

fia,

Klobusiczky

lakik, 1802-ben Bogáthy

u
templom, mely az u. n. ,,Ungoravár dlnél emelkedik, már a XVI. században fennállott és egykorú feljegyzések szerint akkoriban a veres barátoké volt. Itt van a Diószeghy család sírboltja is, a hol Diószeghy Sámuel sógora, Pósalaky János is nyugszik, kinek czímere 1726-ból
a templomi »an látható. A község mellett lev, ketts sánczczal ellátott vár-

IMI építtette.

Az

ev. ref.

hely köveit széthordták és így annak ma már csak a földhányásai láthatók.
A községben lev róm. kath. kápolnában, mely Klobusiczky Béla tulajdona,

egy 1665-bl származó érdekes kelyhet riznek, mely Lónyay Krisztina
ajándéka. A község lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. Ide tartozik
Farkaskut puszta.
Monoslor-Pályi, a

debreezen

— derecske — nagy-létai

vasútvonal mentén,

Hajdú vármegye határán fekv nagyközség, melynek lakosai túlnyomóan
ev. ref. vallású magyarok. Házainak száma 278, lakosaié pedig 2035. Van
postája, távírója és vasúti állomása. Hajdan Nyír-Pályi néven szerepelt. srégi monostoros hely, mely a XIV. század elején már hanyatlóban volt.
1552-ben a község 30 telekbl áll, mely a prépostság és a váradi püspök
birtoka. A hagyomány a
község határában lev, u. n. Akasztó dombot

MonobtorPályi.

120
tartja
csaliul

Bihar vármegye községei.
a
is

prépostság rs
szerepel

itt.

a

A

monostor helyének. 1461-ben az álmosai Chyre
XVII. század els felétl a következ birtokosai

voltak: Tihanyi Ferencz temesi gróf, Ödönffy, Szunyoqh, Dráceczky,
Tóth,
Molnár, Miskolczy, Klobusiczky, Paksy, Horváth, Szártory, Simay családok;
most
pedig Gorove Jánosnak, Kövesdy Imrének, Klobusiczky Gézának és Paksy

Albertnek van itt nagyobb birtoka és a két utóbbinak csinos úrilaka.
Az
egyiket Paksy József 1800 körül építtette, a jelenlegi tulajdonos pedig 1898-

ban átalakíttatta. A másikat Klobusiczky István a múlt század elején
építtette,
mostani gazdája pedig 1898-ban újból restauráltatta. A községben lev
ref. templom régi építmény, melyet 1803-ban
megújítottak. Az egyház
birtokában 1747-bl származó szép ezüst-kehely van. A „Török-hányás"
és

ev.

NAGY-KÁGYA. -- GRÓF PONGRÁCZ
VILMOS KASTÉLYA.

WF

nev dlkön

„Rákóczy-tiszta"

mány
Nadánteiek.

szerint

a

törökök,

a hagyo-

illetleg

II.

Rákóczy Ferencz hadai táboroztak.
Nadántelek, a Rézhegység nyúlványaihoz tartozó Homoród-hegy alatt
fekv kisközség, túlnyomóan gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 54, lakosaié 285. Postája Hagymádfalva, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. E község a XV. században mint Csáky birtok szerepel.

A múlt század elején a Balku és a Fényes családok voltak a birtokosai. Gör.
katholikus temploma 1784-ben épült.
Nagy-Bajom.

—

Nagy-Bajom, a Nagy-Sárréten, a püspökladány füzesgyarmati vasútfekv nagyközség, melynek lakosai ev. ref. vallású magyarok.
Házainak száma 777, lakosaié pedig 4143. Van postája és vasúti állomása,
távírója pedig Báránd. A Sartivánvecse nembeli Bajornak si fészke. A XV.
század elején Szabolcs vármegyéhez tartozott, 1459-ben Békéshez számítják.
de 1499-ben már mint biharmegyei község szerepel. 1522-ben város és vásáros hely, mely szabadalmait és kiváltságait Ferdinánd királytól nyerte. A
Bajoniak, kik 1572-ben uj adománylevelet eszközölnek ki Nagy- és KisBajomra a királytól, várat is emeltek e községben, melyet János Zsigmond
1566-ban elfoglalt. 1552-ben 38 portából áll és birtokosa Bajoni Ferencz. A vár
1514-ben elpusztult, de 1527-ben ismét fennáll. 1566-ban Csulcaih Péter.
Sziipulyai egyik vezére a parancsnoka és késbb tulajdonosa 1592-ig. Majd az
erdélyi fejedelmek kapitányainak, mint Nagy Andrásnak, Lónyay Farkasnak,
stb. kerül a birtokába. Azután Petneházy Istváné, utóbb pedig a berezeg
Eszterházy és a báró Dessewffy családoké. Most Lovassy Ferencznek és Tulh
vonal mentén

Bihar vármegye községei.

Lászlónak van

nagyobb

itt

birtoka.
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A

törökök
magyarok között ütközet volt. 1806-

község határában
és a

1659-ben a

ban majdnem az egész község a lángok
martaléka

ben lev

A

lett.

ev.

község-

templom,

ref.

si egyház helyén, a
XVII. század elején épült.
Az egyház birtokában egy
ezüst-tányér és egy érdeaz

kes

ezüst-pohár

szegletes

melyeket

van,

Istvánné,

sz.

Petneházy

Anna

Király

1619-ben és L633-ban ajándékozott

nak.

Van

az

egyház-

a községben

olvasóegyesület,

dal-

egyesület, temetkezési
és

kiházasitási

A

sület.

két

dlje

érdemel.

egye-

községnek

Az

NAGY-KÁGYA.

A

GRÓF PONGRÁCZ CSALÁD SÍRKÁPOLNÁJA.

figyelmet
egyik, az „Akasztóhalom-dl''', abból az

idbl

veszi elnevezé-

amikor a község pallosjogot gyakorolt, a másik, a „Csukat-árok", ahol
Csnkath Péter, a község és a vár egykori ura, egy 800 ölnyi árkon vízi
malmot építtetett. E községhez tartozik Móricz puszta.
Nagy-Báród, a Királyhágó és a Magura alatt, a Sebes-Körös völgyben
fekv kisközség, az élesdi járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. katli.
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 408, lakosaié pedig 2549. Postája
sét,

Na gy -Báród.

A

van, távírója és vasúti állomása Rév.
királyhágói útvonal rizetére kirendelt báródi szabad jobbágyok si fészke, a báródsági kerület és kapitány
székhelye, mely már Benedek váradi püspöknek egy 1291-iki jegyzékében

Magyar-Báród néven említik. A múlt század elején kb.
300 szabad jobbágy lakta. si, kis egyháza, mely az átmeneti korból való,
még fennáll és a gör. katholiknsoké. Hajdan ezüstbányái is voltak, most
kszénbányája van. Hegyeiben sok fehér kovak és márvány van. Idetartozszerepel. 1465-ben

nak Sarán, Zboristya, Magarics, Pallady-erdö és Szállender-erdö puszták.
Xagy-Kágya, az érmelléki hegyek nyugati szélén, az érmelléki vasút
mentén fekv kisközség, melynek lakosai ev. ref. vallású magyarok. Házainak száma 53, lakosaié 510. Vasútja van, távírója és postája Székelyhíd.
A község az 1404-iki adóösszeírásban már szerepel. 1438-ban mint pusz-

Nagy-Ká gy a.

A

XV. században a Jákó, Majosy és az Upory
család a birtokosa, késbb azután a Lónyay család. Jelenleg özv. gr. Pongrácz Viknosnénak van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melynek földszintjét gróf Pongrácz Vilmos nagyatyja: vásáros-naményi és nagylónyai
Lónyay József cs. és kir. kamarás építtette 1820-ban. Ezt azonban gr. Pongrácz
Vilmos 1895-ben emeletesre emeltette és teljesen átalakítva, fúri kényelemmel rendezte be.
kastélytól nem messze, a szép angol parkban, van a
díszes családi sírkápolna, mely egyszersmind róm. kath. templomul is
táról találunk róla említést.

A

Szolgál.

Nagy-Kér, Nagyvárad közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 81, lakosaié 520. Postája, távírója és vasúti
állomása Fugyi-Vásárhely.
váradi regestrum a XIII. század elején egy Isten
nev lakosát említi, a ki Szentösnek volt a fia. Ez idben Huss birtoka volt,
késbb pedig Pál országbíróé, azután a váradi egyházé. Most is a váradi 1. sz.

A

káptalannak van
ismeretlen.

itt

birtoka.

A

község gör.

keleti

templomának

építési ideje

Nagy-Kér.

Bihar vármegye községei.

1:

Naqy-Keréki, az alföldi síkságon, a régi ECis-Körös mellett
község, ev.

vallású,

ref.

magyar lakosokkal. Házainak száma

fekv nagylakosaié

24-3,

pedig L790. Postája van, távírója ós vasúti állomása Mez-Keresztes.

ség

Sáriira nvecse nembeli Borsiak és

a

késbb

tizedjegyzékben már 1332-ben szerepel.
kinek

bírja,

Í11

a

az Artándiak birtoka.

pápai

század vége

Majd Báthori Gábor

felé Báthari

István erdélyi

teszi rá a kezét,

161 l-ben

visszakerül az

fejedelmek uradalmába, akik után a Buesyak, a Mártonosy, a Hodossy,

Csanády,

és

A

köz-

XVI. században Artándy Kelemen

császáriak birtokában van a várral együtt, de azután ismét

erdélyi
a

- e

várkastélya van,

fejedelem és Bocskay István.

A

E

Thorma

a

Menstáros,

a

Pappszász,

család következett.

NAGY-LETA.

—

Bay, Ercsey, Péchy, Rászlokay, Vér

Most báró Königswarter -Hérmannak, Lakató*

A BÍRÓ MANDEL-FÉLE ÚRILAK. (FISCH IGNÁCZ TULAJDONA.)

Jánosnak, Rigó Ferencznek, Pappszász Józsefnek, Péehy Tamásnénak, Plaithy
Miklósnak és báró Salvinének van itt nagyobb birtoka és báró Königswarternek szép régi úrilaka, melyet még Thorma Sámuel építtetett. Lakatos János
tulajdonát képezi a hires Bocskay-íéle várból épült régi kúria, melynek egyik

ép saroktornya hajdan a várhoz tartozott.

A

vár

még

1569-ben

..derekas

ersségnek és jeles várnak" van felemlítve. Itt verte meg 1604-ben Örvendi/
Pál, Bocskay várnagya, Belgiojoso seregét. Ennek az emlékét rzi az u. n.
Perzsi-halma is, mely a várnagy leányának a nevét viseli, a ki, mint a hagyomány mondja, a várból kiszökött, hogy a Székelyhídon táborozó csapatoknak hírt vigyen a vár szorongatott helyzetérl, és a mikor visszatért, a
császáriak elfogták és meggyilkolták. Holtteste fölé emelték volna azután azt a

dombot, mely

ma

Perzsi-halma néven ismeretes. 1705-ben

csapatai táboroztak

itt.

Az

itteni

A

II. Rákóczy Ferenez
szájhagyomány a község nevére is érde-

mikor ugyanis Szent László holttestét Váradra
álló halottas szekér kerekei maguktól megindullak Várad felé. A községben olvasó- és dalegyesület s hitelszövetkezet
vau. A határában lev Ádámi puszta hajdan község volt; Paptagja nev dljén pedig hajdan templom állott. Még most is találnak itt keskeny, kiesi.
kes

magyarázatot tud.

szállították, a

templomdombon

Bihar vármegye községei.
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aezélkeménységü téglákat. A községben lev ev. ref. templom 1790-ben
torony csak 1837-ben. Az egyház birtokában több érdekes, régi
ötrösm van és pedig egy aranyozott ezüst-tányér 1617-bl, mely Báthori
Anna ajándéka, egy aranyozott nagy ezüst-kehely, a hozzá való ezüst-tányérmoly iktári gróf Bethlen István ajándéka, és" egy aranyozol!
ral -1631-bl,
fedeles ezüst-kanna L742-bl, moly id. Hodossy János ajándéka. A községházán a község régi pecsétjét rzik 1605-bl, „Kereki város" körirattal. Ide
tartoznak Évasárja, Pappriasz és Rigó puszták is.
Nagy-Kerpest, a Riu-patak mellett, a dobresti szárny vasát mentén fekv
kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 83,
lakosaié 430. Postája, távírója és vasúti állomása Dobrest. Földesura a kir.
elé

épült, de a

kincstár volt, de a mull század els felében
toka. Gör. keleti temploma 1750-ben épült.

Vemer Jakabnak

is

volt

itt

Nagy-Kerpest.

bir-

XAUY-SZALONTA.

Nagy-Léta, az alföldi síkságon, a debreczen
lett

nak

fekv nagyközség, túlnyomóan
száma

Nagy-Léta.

magyar lakosokkal. Házai-

Van postája,
regestrumban már 1229-ben

928, lakosaié

mása. E község a váradi

—nagy-létai vasútvonal mel-

ev. ref. vallású,

pedig 6000.

távírója és vasúti

állo-

Késbb

Bolondócz vár tartozéka volt. V. István alatt Fúrd királyi tárnok a földesura, 1291-ben
pedig a Ouikeled nembeli Kozma. A XIV. század elején már a mai nevén szerepel, míg korábban csak Léta néven. A XV. században a henczidai Bacsó,
a Marczaly és a Zólyomy család bírja. 1520-ban vámszed hely. Késbbi birtokosa a báró Dietrichstein, utána a báró Mandel család, melynek itt a
múlt század elején mintagazdasága és szeszfzje volt. Most gr. Zichy Tivaszerepel.

darnak és Fisch Ignácznak van itt nagyobb birtoka és szép úrilaka. A községben három templom és egy kápolna van. Ev. ref. temploma, az si egyház helyén, 1790-ben épült, a gör. kath. oláh templom 1802-ben, a ruthén
templom 1859-ben. Azonkívül van itt egy róm. kath. kápolna, melyet 1899-ben
építettek. Van a községben takarékpénztár, két olvasóegyesület, 3 temetkezési

egyesület

Nagy Sándor

önkéntes tzoltegyesület.
derék földmivesnek köszöni

és

nev

Az

itteni

létrejöttét,

tében kb. 20,000 koronát hagyományozott erre a czélra.
nak Liget, Cserekert, Kis-Csákó és Nagy-Csákó puszták.

A

kisdedóvó intézet
a ki végrendele-

községhez tartoz-

Nagy-Maros, a béli hegyekben, a Vala-Mare-patak mellett fekv kisközséü. a béli járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosok-

Nagy-Maros,

Bihar vármegye községei.
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Patak.

kai. Házainak száma 7."), lakosair
129. Postája Ökrös, távírója Bél, vasúti
állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi latin szertartású püspök volt,
a ki in most is birtokos. Gör. keleti temploma 1897-ben épült.
Nagy-Paták, (élesdi járás), a Rézhegység alatt, a nagyvárad kolozsvári

—

mentén fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok.
Házainak száma 99, lakosaié 458. Postája Nagy-Báród, távírója és vasúti

országúi

Nagy-Patak

állomása Rév. E község azeltt a báródsági kerülethez tartozott. Gör. keleti
temploma L830-ban épült.
Nagy-Patak, (magyar-csékei járás), a. Király-erd alatt fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 47, lakosaié 236. PosYenter, távírója és vasúti állomása Hollód. Földesura a nagyváradi 1. sz.
püspökség volt, mely ill most is birtokos. Gör. keleti temploma 1721-ben épült.
Nagy-Bábé, az alföldi síkságon, a Nagy-Sárréten fekv nagyközség, ev.
rel'.
vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 431, lakosaié pedig :2<S0t>.
Postája és távírója van, vasúti állomása Sáp. A község hajdan Nagy- és
Kis-Rábé néven kei-község volt. A XV. században az Okányiah és a henezidai
Bacsók birtoka, a, XVI. században Kis-Rábé a váradi püspökségé, Nagy-Rábé
pedig, a bol akkor 21 porta volt, Bajomi Ferenczé. Az erdélyi fejedelmek
alalt a bajomi vár urai voltak a birtokosai. Most a püspökségen kívül még
a rétszentmiklósi Des Echerolles-Kruspér családnak van itt nagyobb birtoka
és csinos úrilaka, A birtok 1750-ben donáczió útján jutott a Kruspér osalád
tulajdonába és házasság utján lett a mostani tulajdonosé. A községben lev
ev. ref. templom a XVII. század elején épült. Az egyház tulajdonában egy
1632-ben készült szép ezüst-pohár van. A török dúlások alatt a község sokat
szenvedett a szomszédos nagybajomi várból kirohanó török csapatoktól. Az
tája

Nagy-Rái

i

ide tartozó
a

nevét,

„Király-útja"

dl,

az itteni

hogy azon utazott volna

községben népkör, olvasó kör és önk.
hajdan Pázmán nev egyházas község,
a

Pázmán nemzetség
Nagytanya,
puszták
Nagy-Szalonta.

néphagyomány

II. József

szerint,

onnan

császár Füzes-Gyarmat

veszi

felé.

tzoltó-egyesület. Határában

Van
állott

mely a XIV. században, mint a
van említve. Ide tartozik Rét-Szent-MiHós puszta
Füst tanyákkal és Kis-Rábé, Nagij-Rét és Ásvány

birtoka-

Bogárzó és

is.

—

Nagy-Szalonta, az alföldi síkságon, a nagyvárad gyulai vasútvonal
mentén fekv nagyközség, melynek lakosai ev. ref. vallású magyarok. Házainak száma 1995, lakosaié pedig 14173. Van postája, távírója és vasúti állomása. Már az 1332 35-iki pápai tizedjegyzékben szerepel, de a XVI.
házadig csak jelentéktelen község, melynek si birtokosa a Toldy család
volt. 1433-ban a Toldyakon kívül a Nadaby családot is itt találjuk. 1552-ben

—

a község összesen 13 és fél pusztából áll. 1556-tól a század végéig az erdélyi
fejedelmek fenhatósága alá tartozik. 1598-ban a Nagyvárad alól visszavonuló
török hadak elpusztítják és kb. 8 évig lakosok nélkül marad. Ekkor a köleséri
hajdúk telepednek ide, a kiknek Bocskay fejedelem 1606-ban Kölesér községet

ailmnányozza.

E

hajdúk azonban,

számszerint

háromszázan, elnyt

adnak

Szalontán való letelepedésnek és 1625-ben meg is veszik Toldy Györgytl
1000 tallérért. 1610-ben Báthori Gábor fejedelem a szalontai hajdúknak vámszedési jogot ad. Egy 1618-iki oklevélen, mely Jóte Ferencz fkapitánysága
alait Nagy-Szalontán kelt, látjuk a szalontai hajdúk els pecsétjét, melyet

a

egyéb szabadalmaikkal együtt. A pecsét-czímer oroszA ftéren még máig is fennálló s napjainkban
restaurál! esonka torony, hajdani várának rtornya volt. E várat 1620 körül
kezdték építeni és 1636-ban már készen volt, mert a törökök ellen vívott
Szalonta környéki harczokban már szerepelt. Hajdulakosai 1631-ben és egy
évvel késbb I. Rákóczy Györgytl több pusztára nyernek adományleveleket.
Bocskaytól

lánnal

nyertek

viaskodó sast ábrázol.

Bihar vármegye községei.
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lakosok a köz-

a

séget, a törökök közeledté-

nek

hogy az

hírére,

ellen-

ség ott pusztaságot találjon,
Rákóczy György paran-

11.

csára elpusztítják és a köz-

ségbl minden jószágukkal
elmenekülnek. Az így pusztán marad! község csak a
század végén kezd ismét
1695-ben

benépesülni

és

már

szervezkedik.

ismét

1702-ben Lipót császár berezeg Eszterházy Pál nádornak adja zálogba, 1745-ben

pedig Mária Terézia Eszterházy Antal Pál berezegnek

A

adományozza.
végén

és

század elején

még

század

XVIII.
múlt
kb. 200
a

nemes család lakta a várost, melynek állattenyész-

már

tése

si

múlt

a

század

hír

európai

elején

volt.

egyháza, a mai refor-

mátus templom helyén

még

lott,

a

és

váron

belül

véd

ál-

pedig akkoriban
kfallal

s

tornyokkal

volt

megersítve. A község
egyéb történeti eseményeirl más helyen bvebben
van szó. Örök nevezetességre

az által

hogy

itt

dános

emelkedett,

született

1817-ben.

Miklóstól festett

ságú

képéi

rzik,
taurált

míg
(

a

a

Arany
Barabás

életnagy-

városházán

nemrég

Isonka-toronyban

Arany-muzeumot

NAGY-SZALONTA.

res-

AZ EV. REF. TEMPLOM

rendez-

A

községben két templom és egy izr. imaház
van. A református templom 1776-ban épült, melyhez az engedélyt József császár 1768-ban, mint trónörökös, Szalontán való átutazása alkalmával adta meg.
Az e templomhoz szükségelt rengeteg téglának nagyobb részét maguk a reforméit ns hívek sajátkezleg vetették, hogy templomukat felépíthessék. A rom.
katbolikus templom 1877-ben épült. A református egyház több érdekes,
régi ötvösmüvet riz a XVIII. sz. elejérl. A községet, a török korbeli
dúlásokon kívül, más súlyos csapások is érték. 1794-ben oly inség volt a
nagy szárazság következtében, hogy a lakosok gyékény- és sásgyökereket
röltek meg lisztnek. Az 1816 17-iki nagy Ínséget az árvizek okozták.
tek be.

—
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1834 ben

1847-ben 790, 1863-ban L23 lakóház égeti le. 1849-ben az orosz
is sok baji
okozott. A határában lev ..Testhalom" nev
fedi a MMarász és Szalonta között L636. okt. 6-án elesett
magyar és
török harczosok tetemeit. A községben van úri kaszinó, iparos-kör,
keres-

sereg

L37,

átvonulása

dl

kedk

társasköre,

dalegylet,

gazda-kör,

zene-egylet,

Arany-emlék-egyesület,

athletikai

klub,

önk.

tzoltó-egylet,

mkedvel-társulat, két takarékpénz-

tár, kél piczulás-bank, hal temetkezési és
két kiházasítási egylet, közkórház,
községi árvaház, községi algymnasium, két nevel-intézet, gazdasági ismétl

iskola,

gyár.

három

téglagyár,

A községhez

gzmalom

tartoznak

és

olajüt-

Barmod,

Andacs,

Atyás, Cserepes és Kölesér puszták.

Barmod puszta

a X1ÍI. században egyházas község
püspök birtoka volt. A Templomhely
állott

temploma

és temetje.

már

tája

Atyás

és a váradi

nev dln
nev pusz-

az 1401-iki

adó-

összeírásokban szerepel
az

egész

vidék

;

de

legjelenté-

kenyebb és legnagyobb községe a középkorban kétségkívül Kölesér volt, mely még
a XVI. században is mint a
központja szerepel és pedig nagy kiterje-

leöleséri kerület

désénél fogva, kis- és nagyköleséri kerület néven. 1273-

ban püspöki
iki

birtok.

1332-

pápai tizedjegyzék

papját említi.

században
NAGY-SZALONTA.

Az

is

Már

két

a XIII.

egyike a vár-

megye legnagyobb vásáros

A RÓM. KATH. TEMPLOM.

helyeinek. Bunyitay Vincze

tudósunk IV. László kiegy hártyára írott levelét rzi,
mely 1282-ben Köleséren kelt. 1495-ben már iskolája is említtetik, st annak
Zsoldos János nev tanítója is. 1548-ban Erdély és a kapcsolt részek itt
tartottak országgylést, melyen Fráter György mint Erdély kormányzója
jelen volt. Az „Egyházdl" név alatt ismeretes helyen állott hajdan a város
egyháza, „Várdomb"' nev dljére a hagyomány várat helyez, a mit némely
történeti nyomok is támogatnak. Odébb, a sarkadi határban lev ..Királyazonosnak látszik azzal, a honnan 1349. jul. 17-én Meszest
mezeje" nev
Nagy-Szalonta határában állott
Demeter váradi püspök egyik levelét írta. hajdan Mez-Panasz egyházas község is, mely a XIV. század elején a pápai
tizedjegyzékben szerepel, továbbá Vásári község, melyet a Bölönyi család
egyik oklevele Kis- és Nagy- Vásári néven említ. A Vásár y nemzetség si.
névadó birtoka. E családdal volt közeli vérrokonságban Vásári vagy Szügyi
Miklós, a XIV. század közepén esztergomi érsek s Nagy Lajos egyik kitn
diplomatája. Egyháza tekintélyes lehetett, mert 1349-ben 77. Kelemen pápa
jeles

rály eltaszított nejének Izabella Erzsébetnek

dl

-

100 napos búcsúi engedélyezett neki. 1334-ben két papja szerepel.
Nagy-Szántó, az alföldi

Nagy-Szántó.

síkság szélén

fekv

kisközség, a mez-keresz-

körjegyzsége, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak
száma 220, lakosaié pedig 771. Postája Nagy-Kereki, távírója és vasúti állo-

tesi

járás egyik

Bihar várraegye községei.
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E község már

Mez-Keresztes.

a

XIII.
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század

perben. Kis- és Nagy-Szántó hosszú ideig együtt

elején

szerepe]

egy

említtetnek és egyházilag

együvé tallózlak. Legrégibb földesurainak egyike az Eördögh család, melynek révén a község egy darabig Ördög-Szántó néven is szerepel. 1398-ban
a kápolnai Pálos szerzetnek is van itt birtoka. Késbbi birtokosai 1409-ben
a Borsy, L453-ban a Pázmány, 1489-ben a gyaráni Partasi család, 1459-ben
is

a

földest

Nagy családot

is

itt

késbb

találjuk,

azután

a Bajornak lesznek

második és a múlt század els felében
pedig a Józta, Péchg, Bige, Ercsey és a Vad családok. Most báró Königswarter Hermannak van itt nagyobb birtoka. Az ev. ref. templom építési
ideje meg nem állapítható. A gör. kath. templom 1780-ban épült. Ide
a

földesurai,

a

XVIII.

század

NAGY-SZALONTA.

—

A PIACZ

ÉS A CSONKATORONY.

tartoznak Cserepes és Medgyes puszták is. A Hadi út- és Székdomb-dülk
bizonyos jelentséggel látszanak bírni.
Nagy-Tótfalu, a Rézhegység nyúlványai alatt fekv kisközség, gör.

Nagy-Tótfaiu.

keleti vallású, oláh lakosokkal. A szalárdi járás egyik körjegyzsége. Házainak száma 168, lakosaié 945. Postája Szalárd, távírója és vasúti állomása
Mez-Telegd. A pápai tizedjegyzékben Tót néven már 1332 34 között

—

szerepel.

A

XV.

századból

SzoJcoly és a Sztárt családok.

pedig Róheim Náthán

Nagy-Ürögd, az

bírja.

három

birtokosát

Késbb

ismerjük. Ezek a

Szécsy,

a

a gr. Csáhyak lettek a birtokosai, most

Gör. keleti

temploma 1862-ben

épült.

—

nagyvárad gyulai vasútvonal
mentén fekv kisközség, a központi járás egyik körjegyzsége, gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 149, lakosaié 1166. Postája,
távírója és vasúti állomása Less. E községet Lodomér váradi püspöknek egy
1273-iki levele mint elbb káptalani, azután püspöki birtokot említi. Régi
iratokban Irugd formában találkozunk a nevével. XIII. századi építésre
mutató si egyházának romjai a község határában egy dombtetn még most
is

láthatók.

A

alföldi

gör. kath.

Nánhegyesel,

síkság

szélén, a

templom 1892-ben

Királyerd

épült.

Topa-patak völgyében, a dobresti
szárnyvasút mentén fekv kisközség, a magyar-csékei járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 138, lakosaié 721.
a

alatt,

a

Nagy-ürügd.

Nánhegyesei.

Bihar vármegye községei.
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Postája, távirója ós vasúti állomása Dobrest.

temploma

keleti

L

Nyárló, a Királyerd

sywió

fekv

Birtokosa a

kincstár. Gör.

kir.

755-ben épült,
alatt,

nagyvárad

a

— belényesi

vasútvonal mentén

kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak
lakosaié

l.'ií,

Kardó,

Postája

063.

távírója

Less,

száma

állomás helyben.

vasúti

a,
sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör.
nagyváradi
temploma 1832-ben épült. A község határában rommaradványok láthatók, melyekrl más helyen van szó.

Földesura

1.

keleti

Nyárszeg, az alföldi síkság szélén, a Vále nev patak mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 107, lakosaié
837. listája Gyapjú, távírója és vasúti állomása Cséffa. E község már
1337-ben a pápai tizedjegyzékben szerepel. 1374 óta a váradi káptalan birtoka. Gör. keleti temploma 1858-ban épült.
Kyégerfaha.

—

Nyégerfalva, a Fekete-Körös völgyben, a nagyvárad
belényesi vasútfekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 74, lakosaié 390. Postája, távírója és vasúti állomása
Belényes. E község már a XIII. században püspöki birtok volt és akkor
9 telekbl állott.
múlt század els felében a gör. kath. püspök volt a

vonal mentén

A

földesura. Van református
ideje ismeretlen.

Nyermegy, a

Nyermegy.

melynek lakosai

Ayimoesd.

és gör.

hegyek

béli

melyeknek

katholikus temploma,

alatt,

építési

Arad vármegye határán fekv kisközség,
Házainak száma 59, lakosaié 318.

gör. keleti vallású oláhok.

Postája és távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi
1.
sz. püspök volt. Gör. keleti temploma 1850-ben épült.
Nyimoesd, a Bihar-hegység alatt, a Kreszulya-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 183, lakosaié
929. Postája Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura a
nagyváradi gör. katholikus püspök volt, a ki itt most is birtokos. Gör. keleti
temploma 1860-ban épült.

Nyüved.

Nyüved, az

székelyhídi vasútvonal

jegyzsége,
638.

síkság szélén, a Berettyó közelében,

alföldi

mentén fekv kisközség, a szalárdi járás egyik körmagyar lakosokkal. Házainak száma 98, lakosaié

ev. ref. vallású,

Postája,

távírója

vasúti

és

azután a Csákijak bírják.
a

Juricskay,

A

A

XV. században

XVIII. század második

Dobozy,

E

állomása Pap-Tamási.

század végén Nyiveg néven szerepel.
felében

nagyvárad-

a

Reviczky,

Széles

és

a

község a XIII.
HunyadyaTc és

a múlt

és

Komáromy

a

század

els

családé volt,

most pedig Rigó Ferencz orsz. képviselnek és id. Gálbory Sámuelnek van
nagyobb birtoka és mindkettnek csinos úrilaka. Rigó Ferencz a maga
házát a 70-es években építtette. A tulajdonosnak igen érdekes fegyvergyjteménye és kb. 3000 kötetbl álló könyvtára van. A Gálbory-féle házat
itt

1800 körül Dobozy Lajos insurgens óbester építtette
(

lálbory birtokába. Református

fája,

Farkasfája és Dékáll

temploma 1830-ban

nev dli

és

épült.

vétel

útján

került

Somosdomb, Bota-

bizonyos jelentséggel látszanak

bírni.

tartozik Küqy puszta is, mely a XIII. században már község
névadó birtokosa után Quid néven szerepel. A XIII. század elején a váradi
regestrum Kügy nev birtokosát említi, a ki Olivér fia volt. Késbb Rajnáid
fia János a birtokosa, azután a nyüvedi nemeseké, késbb a koronáé.
Okány, az alföldi síkságon, a hollód vészti vasútvonal mentén fekv
nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 560, lako-

E községhez

és

Okány.

—

saié

trum

pedig 3108.
a

XIII.

Van

postája, távírója és vasúti állomása.

század elején egyik lakosát említi,

tüzes vas megégette. 1249-ben Pál
a

XV. században pedig

királyi

az

országbíró

és

a

A

váradi

zalai

fispán a birtokosa.

Okányi és a henczidai Bacsó család.

adományképen, egyenl részben

reges-

kinek kezét Váradon a

1507-ben

Verböczi István országbíró és Torday
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Miklós kapják. 1572-ben az egész falura a Bajoni család kap kir. adománylevelet. Késbbi birtokosa a Sklávy, Uray, Noszlopy és a Gorove család volt,
mosl pedig

a

Schwarcz család, melynek

itt

csinos, régi úrilaka van,

melyet

még

Szlávyak építtettek. A községbeli ev. ref. templom 1720-ban épült. A
községen kívül emelked dombon, a hagyomány szerint, kolostor állott, A
község lakosai két olvasókört és egy temetkezési egyesületet tartanak fenn.

a

Ide taitoznak Nyárfágy, Bomogy, Pálos, Körösös, Varjas, Ebüllö, Tóhegy, Balázs
és Csókás puszták.

—

Oláh-Apáti, az alföldi síkság szélén, a nagyvárad belényesi vasútvonal
közelében fekv kisközség, a központi járás egyik körjegyzsége, gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 96, lakosaié 514. Postája és vasúti
állomása kardó, távírója Less. Fekvésénél fogva azonosnak látszik azzal az

OKÁNY.

-

Oláh-Apáti.

A SZLÁVY-FÉLE KÚRIA, (a SCHWARCZ CSALÁD TULAJDONA.)

mely 1402-ben mint Buga Péter váradi lakos birtoka szerepel.
1333-ban a pápai tizedjegyzékben is elfordul. Késbb a váradi 1. sz. püspök

Apátival,

foldesma. a ki itt most is birtokos. Gör. keleti temploma l<S30-ban épült,
Oláh-Gyepes, a Király-erd nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 149, lakosaié 656. Postája, távírója
és vasúti állomása Tenke. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt,
mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma 1888-ban épült.
Oláh-Hodos, a Király-erd alatt, a Topa-patak közelében fekv kisközség,
melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 77, lakosaié
385. Postája Venter, távírója és vasúti állomása Hollód. Földesura a nagyváradi I. sz. káptalan volt, mely itt ma is birtokos. Gör. keleti temploma
lett a

1700-han épült.
Oláh-Homoroy, az alföldi síkságon, Nagy-Szalonta közelében fekv nagyközség, kevés magyar és túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 276, lakosaié pedig 1599. Postája, távírója és vasúti állomása Nagy-Szalonta. A váradi regestrum már a XIII. században foglalkozik
ot lakosával. Osi nemesi birtok, ahol a Toldyak is birtokosok
voltak. Ámult
század elején Klobusiczky Jánosnak és Blaskovics Sándornak volt itt birtoka,
mosl pedig Sternthál Adolfnak van. Gör. keleti temploma 1837-ben épült,
Oláh-Kakucs, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad— kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású
Magyarország Vármegyéi és Városai: Bihar vármegye.
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Olüh-Gyepes.

Oláh-Hodos.

oiáh-Homo™*.

Oláh-Kakucs.

1
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Hiliar

vármegye községe!.

oláhok. Házainalj száma 54, lakosak'' 320. Postája, távírója és vasúti állomása
Rév. A XVII. század elejéig részét tette a Telegdyek uradalmának. A múlt
század els felében Szervenszhy Béla volt a községben birtokos. Gör. keleti
templomának építési ideje ismeretlen.
Oláh-Szent-

Oláh-Szent- Miklós, az alföldi síkságon,

Miklós

község,

melynek

lakosai

gör.

a

vallású

keleti

Kis-Sárrét alatt
oláhok. Házainak

lakosaié 2230. Postája, távírója és vasúti állomása

Gör.

keleti

temploma 1787-ben

épült.

Az

melyet Toldy Miklós várának tartanak.

nosnak
királyfi

étekfogójának

Demeter

török hódítás kora eltt
vel
oicsa.

melyet

látszik azzal a birtokkal,

II.

község

is,

nagyobb biregy várrom van,

Libárdi

Endre király

melytl

a

409,

itt

puszta azo1234-ben Kálmán

adományozott. Határában

mesternek

Nagyfalu

Határában

ide tartozó

száma

Földesura a hg.

Cséff'a.

Eszterhásy család volt, most pedig Lovassy Ferencznek van
toka.

fekv nagy-

volt

a

Toldy család elne-

vette.

ülcsa, a béli hegyek alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 138, lakosaié 628. Postája Ökrös, távírója és
vasúti állomása Tenke. E község már a XIII. század végén a püspöki uradalomhoz tartozott. Volt itt prépostsági templom is, melynek nyoma még
meglátszik. Birtokosa most is a 1. sz. püspökség. Gör. keleti temploma

1862-ben épült.
Otlomány, az érmelléki hegyek alatt

ottomáiiy.

magyar lakosokkal. Házainak száma
írója és vasúti

állomása Ér-Mihályfalva.

nádor birtoka szerepel. 1467-ben az

fekv nagyközség,

197,

E

albisi

lakosaié

1079.

táv-

község már 1263-ban mint Moys
Zólyomyakat találjuk itt. Részbir-

itt a XVI. század közepén kihalt Makó családnak is
ezt a birtok1563-ban Varkors Tamás kapta. A XVIII. század második és a múlt

toka volt
részt

ev. ref. vallású,

Postája van,

;

század els felében a Verebclyi
Balogh, Medve, Szabó,

Péchy,

örökösök,

Qulácsy,

a Jasztrabszky,

Fráter

és

Komáromy, Inczédy,

Fényes családok osztoztak

most pedig Jasztrabszky Kálmánnak és Szabó Gyulának van itt nagyobb
birtoka. Van a községben két régi úrilak is. Az egyiket Komáromy György
építtette és ez most Szabó Gyuláé, a Jasztrabszky Kálmánét pedig Jasztrabszky
Ignácz építtette. Ev. ref. temploma részben az si, románkori egyház maradványa. E községben született szentjóbi Szabó László költ 1767-ben. Hozzá
rajta,

tartozik Szent-Demeter puszta,
ökrös.

alföldi síkság szélén, Arad vármegye határának közelében
kisközség, gör. keleti vallású, túlnyomóan oláh lakosokkal. Házainak
száma 206, lakosaié pedig 1079. A béli járás egyik körjegyzsége. Postája
van, távírója Bél, vasúti állomása Tenke. Hajdan Magyar-Ökrös néven, a
nagyváradi 1. sz. püspökség birtoka volt és még most is az. Gör. keleti temploma a múlt század közepén épült.
községben két kisebb gzmalom van.
Örvend, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös völgyben fekv kisközség,
az élesdi járás egyik körjegyzsége, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal.
Házainak száma 161, lakosaié pedig 872. Postája és távírója Élesd, vasúti
állomása Mez-Telegd. srégi község, mely Vluend néven 1282-ben.. már
mint a Csanád nemzetség birtoka szerepel. Úgy látszik, azonos azzal az Orvél'iwenusligethe) nev helységgel, mely 1336-ban csere tárgyául
riyesligete
szolgál a Rátold és a Csanád nemzetségbeliek közt. 1360-ban, a mikor a
Telegdyek osztozkodnak rajta, már oláh falunak írják s említik a mellette
folyó Orvényespataka nev folyócska! 1388-ban birtokosokul a Putnokyakat
is Í11 találjuk. 1475-ben már vásáros hely. 1561-ben Telegdy Mihály és Miklós
oszlálylevelében ismét elfordul, a midn is szó van egyházáról és iskolaházáról. E templom nyomai a mai református templom közelében még láthatók. A XVII. sz. elején Boeskay fejedelem lett a község földesura, aki
1606 decz. 17-én kelt végrendeletében Örvendi Pálnak, egyik kedves femberének hagyja e szavakkal: „Eörvendet pedig, minthogy hazája Pál uramnak, rum pertinentiis, pbrtionibusque possesionariis cum libera dispositione

Ökrös, az

fekv

A

örvend.

(

Bihar vármegye községei.

örökben,
jószágol
felle."
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Balázsfalvát is Erdélyben, hozzátartozó jószágival és a somosi
ezer forintig lYil uramnak ínscribáljuk, hogy disponálhasson
íimlt század elején a Beöthy és a Jwricskay családok voltuk a

1-

A

község földesurai, most pedig Juricskay Dezsnek és Beöthy Attilának vari
in nagyobb birtoka. Mostani ev. rcf. temploma Mária Terézia alatt épült.
A községhez tartozik Telkes puszta.
kolozsvári vasútvonal menÖssi, a Sebes-Körös völgyében, a nagyvárad
katholikus
lakosai
vallású, oláhok. Házaigör.
melynek
tén fekv kisközség,

Össi.

nak száma 113, lakosaié 615. Postája, távírója és vasúti állomása. Élesd. E
község azonosnak látszik azzal az Egyházas-Óssivel, moly mint a Kata nemzetség birtoka a XIV. században
szerepel és a Kátayakról
a

késbb

váradi káptalan birtokába jut.

1460-ban az álmosdi Chyre nemzetség birtoka. A XYIII. század

végén és

a

lében a gr.

mull század els

fe-

Batthyány család

a

földesura, mosl pedig gr. Bethlen

Aladárnak van itt nagyobb birA görög katholikus templom 1888-ban épült. A lakosuk

toka.

..Hangya"

czíimnel

fogyasztási

szövetkezetet tartanak fenn.

Fakalesd

-

Panfasesd

-

Cziga-

a
Bihar-hegység
Fekete-Koros és a belényes—

nyesd, a

a lati,

vaskóin vasútvonal mentén fek-

v,

közigazgatásilag

bárom kisközség,
lású,

egyesített

gör. keleti val-

oláh lakosokkal. Házainak

száma

67, lakosaié 326.

Postája,

állomása Be-

távírója és vasúti

lényes.

Pap falva,
alatt,

fekv

a

a

Rézhegység

Bisztra-patak

kisközség,

túlnyomóan

AZ

jEMBERSZIKLA

A VIDA-

PATAK MENTÉN.

Papfalva.

mellett

melynek lakosai

gör.

katholikus

vallású

oláhok. Házainak

787. Postája van, távírója és vasúti állomása Széplak.

A

száma

104, lakosaié

maryilta.i járás egyik

körjegyzsége. A múlt század els felében a Bárányi, Csáky, Fráter és a
Péchy család volt itt birtokos, most pedig a mölki apátsági uradalom, melynek itt kastélya is van. Gör. katb. temploma 1868-ban épült.

Papmez, a Király-erd alatt, a Vida-patak mellett fekv kisközség, a
magvar-csékei járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 61, lakosaié 315. Postája. Robogány, távírója és
vasúti állomása Szombatság-Rogoz. E községrl csak a XVI. századból találunk írott nyomokat, azonban a határában álló romok között még a XVIII.
században fennálló torony egyik kövén az 1446-iki évszám volt látható.
rommaradványok, nagyobb szabású, várszeren megersített monostor alakját mutatják és közelfekv az a feltevés, hogy itten terült el hajdan SzentBenedek községe, melynek megersített monostorából maradtak fenn ezek
a romok. Várkastélyáról, mint a Telegdyék birtokáról,
a XVI. századbeli
oklevelek emlékeznek meg. 1503-ban Telegdy István uj adománylevelet eszközöl ki reá a királytól, [de temették 1648-ban Korniss Zsigmondot, T. Rákóczy
György egyik kedves emberét. 1660-ban török kézre jutott. A múlt század

A

9

Papmezö.

Bihar vármegye községei.

135

elején

lev
PapmezSKuiipany

Bázel

gór.

József vol1

keleti

in

birtokos, most
épült.

pedig Erdélyi János.

A

községben

templom L899-ben

I'tipmezö-Kimpány, a Bihar-hegység alatt, a Vida-patak mellett fekv
kisközség, túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosukkal. Házainak száma
128, lakosaié 593. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása SzombatságKoii'oz. Hégi kamarai birtok.
múlt század elején báró Puteanu volt itt
birtokos, utána gr. Porcia Lajos, a ki ide szép kastélyt építtetett, mely most
gr. Plattem tulajdonában van. Gör. keleti temploma 1651-ben épült.
l'ai>mez-Szelistye, a Bihar-hegység alatt fekv kisközség, gör. keleti vallásit, oláh lakosokkal. Házainak száma 40, lakosaié 273.
Postája Robogány,
múlt század elején a Dobsa
távírója és vasúti állomása Szombatság-Rogoz.
család volt itt birtokos. Gör. keleti temploma 1870-ben épült.
Papmezö-Valány, a Bihar-hegység alatt, a Vida-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 121, lakosaié
666. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása Szombatság-Rogoz. Régi
kincstári birtok; a múlt század els felében Zatroch György és Pompéry
János is birtokosai voltak, most pedig a Vuk M. fiai czég bírja. Gör. keleti

A

l'apmezöSzelistye.

A

PapmezValány.

temploma 1730-ban

épült.

—

Pap-Tamási, az alföldi síkság szélén, a Berettyó és a nagyvárad székelyhídi vasútvonal mentén fekv nagyközség, túlnyomólag ev. ref. vallású

Pap-Tamási

lakosokkal. Házainak száma 162, lakosaié 1039. Van postája, távírója és
vasúti állomása. E község a püspöki tizedjegyzékben a XIII. század végén
már szerepel. 1374 óta a váradi székeskáptalan birtoka, azonban 1467-ben
az albisi Zólyomydknak is van részök. Ev. ref. temploma 1835-ben épült,
1795-ben az egész község leégett. Gyilkos-gát" dljének a nevét az itteni
lakosok úgy magyarázzák, hogy a tatárjárás alkalmával itt gyilkolták volna
le a lakosokat. Ide tartoznak Benhe, Kis-Ujfalu és Sziget puszták. Benhe
puszta hajdan önálló község és a váradi püspök birtoka volt. Sziqeti pusztát
már a bécsi codex a XIII. században mint községet említi. Az 1552-iki
.,

összeírásokban
Pecze-Szenl-

Márlon.

már nem

szerepel.

Nagyvárad közelében, a Pecze-patak mellett fekv
egyik körjegyzsége, túlnyomóan róm. katholikus vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 40, lakosaié 249. Postája
van, távírója Nagyvárad, vasúti állomása Félix-fürd vagy Nagyvárad. A
várad-elhegyi prépostság si birtoka, majd pedig a Szent István káptalané.
A mohácsi vész után teljesen elpusztult és az 1566-iki összírás mindössze
két portát talált itt. Csak 1716-ban állíttatta helyre és népesíttette be Kelcher
Félix premontrei kanonok, és azóta a szomszédságában lev Fólix-fürdvel
együtt, melyrl más helyen bvebben van szó, a premontreieké. Hajdan „Villa
Sancti Martini néven szerepelt és a Félix-fürdt is Szent-Márion-fürdönek nevezték. A községben lev róm. katholikus templom 1839-ben épült. Van a faluban egy nagyobb, kastélyszer épület, melyet a premontreiek építtettek. A
Peeze-Szent-Márton,

kisközség,

a központi járás

11

Pecze-Szls

községben a régi kolostornak még láthatók az alapfalai.
Pecze-Szls, Nagyvárad közelében fekv nagyközség, róm. katholikus
vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 103, lakosaié 773. Postája van.
távírója és vasúti állomása Várad- Velencze. Els telepítvényes lakosai a
váradi királyi szlk míveli voltak. A váradi regestrumba a XIII. szádad
'lején mint királyi birtok és vámszed hely van feljegyezve, melynek lakosai
udvari emberek voltak. E községben idzött IV. László király, aki azt késbb
a váradi egyháznak adományozta, a mikor lakosainak egy része mint püspöki
fegyveres tett szolgálatot. A XIII. század végén már a püspök és az rkanonok osztozkodnak rajta, és ettl kezdve Kis- és Nagy-Szölös néven, mint
ikerközsóg szerepel, a XV. és XVI. században pedig Kusttost falra, azután
ismét egyszeren Szls néven nevezik. E község 1848-ban is fontos szerepei
játszott, inert itt a magyar hadsereg számára ágyukat öntöttek. A községben
lev róm. katholikus templom, az si egyház helyén, 1728-ban épült. Van
i
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sörgyár, jéggy ár és téglagyár, a mit Varad közelségének köszönhet, továbbá

takarók- és segély-szövetkezet, olvasókör és önkéntes tzoltó-egyesület.
az alföldi síkság szólén, a Berettyó mentén fekv kisközkeleti vallású, magyar ós oláh lakosokkal. Házainak
száma löít. Lakosaié W~. Postája, távírója és vasúti állomása Pap-Tamási.
Névadója a XIII. század elején élt Gutkeled nembeli Privart; innen származik Privárthida neve. Akkor már itt a Berettyón vámot is szedtek. 1457-ben a
Majossy családot, a múlt század els felében pedig a Miskolezy családot uralta.
Osi kis templomát, mely most a reformátusoké, még a Gutkelecl nemzetség
emeltette, de a XVII. században teljesen átalakították.
gör. keletiek temploma 1851-ben épült.
múlt század elején Sztaroveszky Imre és az Antalóczy család voltak a birtokosai. A községnek több mint kétharmada a 60-as
Pelbárthida

ség, ev.

ref.

,

l'olhárMiida.

ós gör.

A

A

években

leégett.

—

Sebes-Körös völgyében, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal
mentén fekv kisközség, az élesdi járás egyik körjegyzsége, gör. keleti valPestere, a

Pestére.

PISKOLT.

GOKOVE JÁNOS KÚRIÁJA

lású,

oláh lakosokkal. Házainak

száma

107,

lakosaié

612. jPostája,

távírója

Határában fakad a Pestere-patak. Itt van az „Igricz"
nev pesterei nagy barlang, melynek legvégs üregében sállatcsontokat
lalálnak. Gör. keleti temploma a múlt század elején épült.
Pestes- Sólyomk, a Rézhegységben fekv kisközség, róm. 'katholikus és
gör. keleti vallása, tót ós oláh lakosokkal. Házaimik száma 284, lakosaié
pedig 2035. Postája, távírója és vasúti állomása Élesd. Földesura a múlt
század elején gr. Batthyány József volt, most pedig gr. Bethlen Aladárnak
ós nejének sz. Batthyány Vilma grófnnek van itt nagyobb birtoka. A községben .két templom van. A gör. keleti 1860-ban, a róm. katholikus 1870-ben
épült. Üveggyár is van a községben. A falu határában áll a hajdan híres
Sólyomk vára. Az itt végbement történeti eseményekrl más helyen van szó;
itt csak az idk
folyamán gyakran változott birtokos családokat soroljuk fel.
Legrégibb ismert ura, a XIÍÍ. század elején, a Borsa nembeli Tamás, azután
fia Lóránt ós Kopasz nádor, majd Drágfi Miklós, a Kaplayak, 1403-ban Zsigmond király, késbb a Laczkfiák, majd a knsalyi Jakcsok, a losonezi Bánffyak,
Kanizsay László, utána Bocskay, a ki alatt a vár fontos szerepet játszott,
azután Báthori Gábor, 1630 körül Zólyomy Dávid, majd leánya Zólyomy Erzsébet, késbb II Rákóczy György, 1660-ban Kemény János fejedelem, azután
a törökök birtokában van. végre II. Rákóczy Ferencz az ura. A romok melós vasúti állomása Élesd.

Pestes-

Sólyomkö.
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Ictii sírboltban nyugszanak egykori tulajdonosai gr. Batthyány József, Ferencz
és anyjuk, szül. Lázár Anna grófn.
Petegd, a Fekete-Körös közelében, az alföldi síkság szélén fekv kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 149, lakosaié 937. Postája, távírója ós vasúti állomása Tenke. Földesura a nagyváradi 1.

káptalan volt. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.
Petrány, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös közelében fekv kisközség, gör. katholikus vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 114, lakosaié
587. Postája Belényes-Ujlak, távírója és vasúti állomása Belényes. Azeltt
Petrány-Valány volt a község neve. Földesura a nagyváradi gör. kath. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. katholikus temploma 1860-ban
épült. IU omlik a Rossia-patak a Fekete-Körösbe.
község határában, az
országúi mentén van az úgynevezett Pontosk, egy kb. 300 méter magasságú,
sz.

iMr.my.

A

meredek
eetiiiény

Petrósz.

szikla.

—

Petrilény-Zavoen, a Fekete-Körös és a nagyvárad belényesi vasútvonal
mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
70, lakosaié 416. Postája, távírója és vasúti állomása Rieny. Földesura a
nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen. Határában kastély romjai láthatók, melyekre
nézve azonban adataink nincsenek.
Felrósz, a petrószi havasok alatt, a hasonnev patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 155, lakosaié
895. Postája, távírója és vasúti állomása Rieny. 1660-ban Horváth Lázárt
találjuk itt birtokosul. Késbb a gör. kath. püspök a földesura, a ki itt most
is birtokos. Gör. keleti fatemplomának építési ideje ismeretlen.
múlt században vasgyára is volt, mely 1871-ben pusztait el. Határa nagyon gazdag természeti szépségekben. Itt van az u." n. „Beszél szikla", a „Grejtor" szép
visszhanggal, mellette pedig egy tó, melyet feneketlennek tartanak. Óriási
hegycsúcsai között van a „Cornu Muntyilor", melybl a Drágán-patak, további
folyásában a Sebes-Körös ered. Petrósz határában fakad még a Hév-Szamos,
u
a Bulsza- és a Galbina-patak. Itt van a híres havasi „Csetátye-barlang
egyike az ország legszebb, legérdekesebb és legnagyobb barlangjainak. Rendkívüli nagyságával és vadregényességével meglep hatással van az utazóra
és részleteiben is nagyszer. Ugyancsak határában van a petrószi jégbarlang
is, mely egy cseppkbarlanggal áll összeköttetésben.
Piskolt, Szatmár vármegye határán, a debreczeh
szatmári vasútvonal

A

,

,

piskoit.

—

mentén fekv nagyközség,

ev.

ref.,

róm.

kath.

és

gör.

katholikus vallású,

magyar lakosokkal. Házainak száma 354, lakosaié pedig 2424.
Van postája, távírója és vasúti állomása. A XIV. század els felében, a

nagyrészt

pápai tizedjegyzékben „Villa Piskolch" néven találjuk. 1454-ben a

vámszed

helyek között szerepel, de Szatmár vármegyéhez tartozik. Földesurai a Rhé-

Komáromyak voltak, azután a gat tájai Gorove család és ma gr. Rhédey
Johannának és Gorove Jánosnak s nejének, szül. Noszlopy Stefániának van
nagyobb birtoka ós szép úrilaka. E községben született 1765-ben Sárváry
ill
Pál, híres clebreczeni tanár. A gör. katholikus templom 1869-ben épült, a
ref. templom pedig srégi. A községben gzmalom és ezenkívül olajül van.
Ide tartoznak Szent-Miklós, Csanálos és Zöldrész puszták. Ezek közül SzentMiklós puszta hajdan Mikola, majd Mikolatelke néven község és a szent-jobbi
deyék és

apátság
PoC8a i-

liiiluka,

volt,.

Pöcs"/, az alföldi síkságon,
ref.

\11.

és gör.

katholikus vallású,

lakosaié

Hosszú-Pályi,

3041.

a.

Berettyó

magyar

Postája van,

mellett

fekv nagyközség,

és oláh lakosokkal.

távírója

Monostor-Pályi, vasúti

vagy Gyapoly. Az álmosdi Ghyre

nemzetség

ev.

Házainak száma
pocsaji

állomása

ágának

L415-ben Pocsaji Péter s László és Álmosdi János s László
mely utóbbi Zsigmond király engedélyével itt várkastélyt épít. Pocsaji
László L514-ben, a pórlázadáskor megöletvén, birtokát Bajoni János ós Bene1
dek nyerték, a többi részbirtokokat pedig Tahy Ferencz és Dobó István

si

fészke.

bírják,
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majd pedig szécsényi Németh Ferencz kapta. 1552-ben Koda-

Péter és a püspök a birtokosok; ezután a Rákócnyakat uralja.

II.

Rákóczi)

Ferencz birtoklása után a kincstár tulajdonába kerül, 1732-ben azonban
ismét a váradi

püspök

elején gr. Sternberg

és

Ádám

gr.

a

földesurai.

A

már

XVIII. század

Zichy Ferencz bírják, most pedig

gr.

Zichy

püspökségnek van itt nagyobb birtoka. A
a hídnál lev nagy? emeletes vámház, hajdan a vár belsejé-

Ágostnak és a nagyváradi
község mellett,

gr.
s

Dietrichstein

1.

sz.

REZBÁNYA.

—

BEJÁRÓ A
BIHARKAPUN (PORTXLE).

ben állott. A mostani ház építése alkalmával, 1750-ben, az omladékok között
egy ktáblát találtak, melybe Lorántfi, Zsuzsanna neve volt vésve. Elvára
lehetett ez a //. Rákóczy György várának, melyet az Ér és a Berettyó között
lev régi földvár helyébe 1641-ben építtetett. Itt tartotta lakodalmát 1653-ban
Apaffy Mihály, a késbbi fejedelem Bornemisza Annával. 1660-ban Szejdi
basa bevette és leromboltatta, Szinán váradi basa ellenben egy évvé lkésbb
ismét felépíttette. E váron kívül még három váracskája volt Pocsajnak, u. m.
a Leányvár, a Hosszúzugi vár és a Hídközi vár, ezeknek azonban ma már
alig van nyomuk. A Leányvár elnevezéshez a hagyomány érdekes magyarázatot fz. Ugyanis ezt a várat adta volna Marót fejedelem Hanza leányával menyasszonyi ajándékul Árpád fiának, Zoltánnak. 1598-ban a törökök a
községet elpusztították. 1604-ben a Bocskay ellen
csapatoktól is
sokat szenvedett. 1690-ben Lipót fvezére Lajos badeni rgróf vonult át
Pocsajon seregével. 1706-ban Rabutin hadai táboroztak itt. 1849. aug. 3-án

mköd
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másnap

Göryci csapatai és
van.

Az egyik

az oroszok vonultak

görög-katholikusoké,

a

a

á1

másik

a községen, fíél
az

ev.

ref.

temploma

reformátusoké.

Ez utóbbi L809-ben épült. Az egyház birtokában egy aranynyal diszítetl
ezüst-pohár van, melyei Debreczeni Gergely L606-ban ajándékozott az egyháznak. A község lakosai kél olvasókört, közmíveldési és temetkezési egyesületei

tartanak fenn. Ide tartoznak Kasza, Bajonta, Sándor, István, Cseteháza

A község határán vonni át az u. n. Ördög-árka.
Bihar-hegység alatt, a nyimoesdi patak mellett fekv
kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 92,
lakosaié 466. Postája Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. 1660-ban
királyi birtok volt. Késbb a nagyváradi gör. kath. püspökség lett a község
földesura, mely ma is birtokos itt. Gör. keleti temploma a múlt század eleés Töviskés puszták.

Pocsavelesd,

Pocsaveiesd.

i

Pojána

a

jén épült.

Pojána, a Bihar-hegység legmagasabb csúcsa, a „Nagy-Kükurbéta" alatt
kisközség, gör. keleti vallása, oláh lakosokkal. Házainak száma 121,
lakosaié 645. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most
is birtokos. Gör. keleti temploma 1838-ban
épült. Itt ered a Fekete-Körös
egyik ága. Határában több elhagyatott bánya van. Hajdan aranymosása

fekv

is
i'okiostoiek.

volt.

Poklostélek, a Rézhegység nyúlványai alatt, a Berettyó-völgyben fekv
kisközség, a margittai járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan ev. ref. vallása,
magyar lakosokkal. Házainak száma 102, lakosaié pedig 702. Postája Micske.
távírója és. vasúti állomása Vedres-Ábrány. Hajdan Sólyomk vár tartozéka
volt.
váradi regestrumban már a XIII. sz.-ban szerepel. Els birtokosai a
szomszédos Micske urai voltak, de a XV. században már a Gsákyakkal is
találkozunk itt mint részbirtokosokkal. Ekkor a község vámszed joggal
Vécsey család egy 1403-iki oklevele már a mai nevén említi.
is bírt.
Késbbi földesurai az Odöriffyek voltak, a múlt század els felében pedig
Kalotay István, Sárossy Tamás, Németh Lajos és Koós László. Református
temploma 1800 körül épült.
Poklusa, a béli hegyek alatt fekv kisközség, gör._. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 28, lakosaié 260. Postája Ökrös, távírója és vasúti állomása Bél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely ittmosl
is birtokos. Templom a községben nincs.
Pokola, a Rossia-patak és a Fekete-Körös mellett, a Bihar-hegység alatt
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 86,
lakosaié 588. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása Szomhatság-Rogoz. Földesura a gör. katholikus püspök volt. Gör. keleti temploma

A

A

l'oklusa.

l'okula.

1830-ban épült.
Tonor.

Ponor, a jádvölgyi hegyekben fekv, Lóróval és Remeczczel közigazgatásilag egyesített kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak
száma 183, lakosaié pedig 1080. Postája, távírója és vasúti állomása Brátka.
Határában érdekes barlang van, mely állítólag a csarnóházi barlanggal áll
összeköttetésben.
múlt század els felében a gr. Batthyány család volt a
ponori gör. keleti
földesura, most pedig ifj.'gr. Zichy Ödön a birtokos.

A

templom 1898-ban
Pósa

A

épült.

Pósa, az inándi patak mellett, az alföldi síkság.' szélén, erds, dombos
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
múlt század
64, lakosaié 475. Postája, távírója és vasúti állomása' Less.
elején a Sántha, & Domokos és a Pálinkás y család volt á földesura. Gör. keleti

vidéken

A

temploma 1849-ben
i'ósaiaka.

épült,

—

Pósalaka, a Sebes-Körös völgyében, a nagyvárad kolozsvári vasútvonal
mentén fekv kisközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma
75, lakosaié 541. Postája, távírója és vasúti állomása Mez-T elégd. I. Károly
király e községet a Pázmánok sének, István-nak adományozta, kárpótlásul,
illetleg fájdalomdíjul azért a három fogért, melyei néki hadi-játék közben
kiütött, 1336-ban a pápai tizedjegyzékben már mint egyházas község szerepel. A múlt század elején a br. Huszár és a gr. Rnller család volt itt birtoKörös áradása 1851-ben óriási
kos. Ev. ref. temploma 1675-ben épült.
károkai okozott a községnek.

A
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Király-erd alatt fekv kisközség, gör. katholikus vallású,
Házainak száma 102, lakosaié 537. Földesura a gör. kath.
püspök volt, a ki in mosl is birtokos. Gör. katholikus temploma 1840-ben épült.
Puszta-BiMcs, a Király-erd alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 52, lakosaié 310. Postája és távírója DrágCséke, vasúti állomása Magyar-Gyepes. Földesura a váradi püspökség volt,
mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma a XVIII. sz. közepén épült.

Prcszáka.

Puszta-Hndisel, a béli hegyek alatt fekv kisközség, gör... keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 95, lakosaié 561. Postája Ökrös, távírója
Bél, vasúti állomása Hokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség
volt. mely itt mosl is birtokos.
községben nincs templom.

Puszla-

PreszáTca, a

oláh lakosukkal.

PusztaBikács.

Hodiscl.

A

Puszta- Kis- Káránd, a

Király-erd

Káránd-patak mellett fekv
vallású,

oláh.

alatt,

a

kisközség, gör. keleti

lakosokkal.
Postája és

Házainak

lakosaié 191.
vasúti
állomása Magyarma is birtokosa a váradi

száma

Puszta-

Kis-Káránd.

35,

Drág-Cséke,
Gyepes. Földesura és
püspökség. Templom
a községben nincs.
távírója

Pusztaa Káránd-patak mellett fekv
Na gy- Kár:lnd
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 45, lakosaié
229. Postája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke. Földesura és ma is
birtokosa a váradi püspökség. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.
PusztaPuszta- Szuszog, az alföldi síkság szélén, Arad vármegye határán fekv
Szusza;:.
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 197, lakosaié
923. Postája Ökrös, távírója és vasúti állomása Tenke. Földesura a váradi
püspökség volt, és ez most is birtokosa. Gör. keleti temploma a múlt század

Puszta-Nagy-Káránd, a Király-erd

közepén

alatt,

épült.

Puszta-Tolmács, az alföldi síkság szélén, Arad vármegye határán fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 48, lakosaié
211. Postája
>krös, távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Egykori földesura és most is birtokosa a váradi püspökség. Temploma nincsen.

Puszta-

Talmács.

<

—

Pusz/a-Told, az alföldi síkságon, a nagyvárad püspökladányi vasútvonal
közelében fekv kisközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak
száma 125, lakosaié 591.
község 1332 34 között a pápai tizedjegyzékben
szerepel. Valószínleg innen vette nevét Dósa nádor sógora, Toldi Choka is.
ír33-ban a Toldy és a Nadabi családot találjuk itt, 1552-ben pedig a Toldyakon kívül a Büdy, majd a gr. Bethlen családot. De ekkor már a község a
torok háború és
gyakori árvizek következtében elpusztult, mert 1617-ben
gr.
Bethlen Sámuel már csak mint pusztái adta el a berek-böszörményi
nemeseknek, az Almásy, Balogh, Bonczos, Puskár, Simándy, Dancsházy és
más családoknak. Az 1732-iki összeírásban is még „mint puszta fordul el.
Késbb a szabadalmas községek közé tartozik. Ösi egyházának nyomai

A

I

;i

—

Puszta-Toki.
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ásás alkalmává] kerülnek felszínre. A mostani ev. ref.
XVIII. század közepe Iáján épült. Van a, községben egy régi
kastély is, melyei néhai Csapó Ferencz építtetett, de a mely most Jelentsik
Isi ván nagyváradi táblabíró tulajdona. A község egy része az 1851-iki árvíz
alkalmával elpusztult. Hozzá tartozik Kis-Told puszta,
Puszta-Ujlak, a Sebes-Körös völgyében, a, nagyvárad—kolozsvári vasútvonal közelében fekv kisközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Hazaiunk száma 1 07, lakosaié pedig 775. Postája, távírója és vasúti állomása
Mez-Telegd. Már 1282-ben mint a Rathold nemzetség birtoka szerepel, mely
azi idlilt más biharvármegyei falvakkal együtt 1336-ban elcseréli némely
gömörmegyei falvakért a Csanád nemzetségijei. 1360-ban Telegdi Tamás kalocsai
érsek és rokonai atyafiságosan megosztoznak rajta. 1388-ban a Putnoky család,
£22-ben a Zoárdfiak és 1465-ben a panaszi Pázmán család is bír itten részekel, A mull század els felében a gr. Haller és a gróf Korniss család volt a
földesura, most pedig Telegdi József a birtokos.
mostani ev. ref. templom
az si egyház helyén, a XVIII. század második felében épült.
Remecz, Lóróval és Fonónál közigazgatásilag egyesített kisközség, a
Jádvölgyben, a hasonnev iparvasút végállomásán, gör. keleti vallású, oláh
a

temet környékén,

templom

.

Újlak.

a

I

A

Remecz.

lakosukká!. Házainak

száma

129, lakosaié

1880.

Postája,

távírója és vasúti

állomása Brátka. Határában cseppkbarlang van. Földesurai a Batthgángak
és ZichyeJc voltak, most pedig ifj. gr. Zichy Ödön a birtokos.
remeczi gör.
keleti templom 1886-ban épült.
Remete, a Bihar-hegység egyik legszebb völgyében, a meziádi patak melleit
fekv kisközség, a belényesi járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan ev.
ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 234, lakosaié 1268. Postája
és távírója van, vasúti állomása pedig Belényes. Hajdan a püspökségi nemesek birtoka. 1520-ban a vámszed helyek között szerepel. 1562-ben a Cséffg
és Vizessy család nyer itt birtokrészeket kir. adományul. A XVII. században
Vajda .Miklós és Zsigmond voltak a község földesurai, késbb pedig a gör.
katholikus püspökség. Az ev. református templom si, románkori egyháza,
melyen késbbi korra mutató, szép csúcsíves részletek is látszanak. Különösen érdekes kétemelet magas tornya, csúcsíves ablakokkal és ugyanilyen ajtóval. A templom belseje teljesen át van alakítva, de falainak mészrétege alatt régi falfestmények lappangnak. A gör. keletiek temploma 1700

A

I

U mete.

Rév.

bánya
Falu.

körül épüli.
Rév, a

—

Rézhegység alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad kolozsvári
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. katholikus vallású, oláh és magyar
lakosokkal. Házainak száma 456, lakosaié pedig 2879; van postája, távírója
és vasúti állomása. Hajdan Révelö-\\e\í is nevezték. 1257-ben Pál országbíró,
majd Kopasz nádor birtoka és Sólyomk vár tartozéka. 1316-ban korona-birlok és utóbb Zsigmond király adománya révén a losonczi Bánffi) István birtoka. 1425-ben a szántai Laczkfiakat is itt találjuk. 1520-ban a vámszed
helyek közöli szerepel. A XVI. század második felében a Telegdieket uralta.
A mull század elején gróf Zichy Domokos volt a földesura, most pedig ifj.
gróf Zichy Ödönnek, Juncskay Zoltánnak, gróf Batthyány Józsefnek és a 1.
sz. káptalannak van ill birtoka. A község si egyháza hajdan a Körös mellett állott, de a víz elsodorta. Mostani református temploma 1873-ban, a görög
kath. pedig 1790-ben épült. A községben nagyobb szabású mészéget
mkemencze van. A lakosok kaszinót tartanak fenn. Itt kezddik a vadregényes szépség révi sziklaszoros, az ú. n. „Tündérvárral", melyrl más
helyen van szó. A községben van az élesdi járás egyik körjegyzsége.
Rézbánya-Falu, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös mellett fekv
kisközség, túlnyomóan gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
íl\ lakosaié 259. Postája, van, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura
mely itt most. is birtokos. Templom a
a nagyváradi
sz. püspökség volt,
I.

községben nincs.
Rézbánya-

alatt, a Fekete-Körös mellett fekv
kath. vallású, oláh és kevés magyar és német
lakossal. Házainak „száma 135, lakosaié 628. Postája van, távírója és vasúti
állomása Vaskoh. si bányaváros, a, hol már 1342-ben püspöki bányák voltak."
1501-ben mini város és mini kincstári bánya szerepel. Ólom-, réz-, ezüst- és

Rézbánya-Város,

a.

Bihar-hegység

kisközség, túlnyomóan gör.
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aranybányái hajdan híresek voltak. Hegyeiben a legritkább ásványok találhatók, s1 számos oly különlegesség is, a mely csakis itt fordul el. Halárában van a híres ós hatalmas sziklakapu, a „Portálé", továbbá a Körös barlangja, melybl a Fekete-Körös egyik ága tör el. A községben három
templom van. A róm. kath. templomot Mária Terézia építtette, a gör. keleti
templom 1800-ban, a gör. katholiküs pedig 1880-ban épült. Itt van a vaskóin
járás egyik körjegyzsége.
Rieny, a Fekete-Körös és a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén
fekv kisközség, a vaskohi járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma 84, lakosaié 530. Postája van, távírója és
vasúi állomása Belényes. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspök volt, aki itt
most is birtokos. Hajdan franczia bányászok telepe volt. Gör. keleti templo-

—

Hicnv.

i

mának

építési

Rikosd, a

ideje ismeretlen.

Sebes-Körös völgyében, a nagyvárad

mentén fekv kisközség,

— kolozsvári

gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.

SARKAD.

vasútvonal

Rikusd.

Házainak száma

GRÓF ALMÁSSY DÉNES KÚRIÁJA.

íl, lakosaié pediy 321. Postája Ürgetey, távírója és vasúti állomása Élesd.
Gör. keleti temploma 1890-ben épült.
Ripp'i, a Király-erd nyúlványai alatt, a Hollód-patak mellett fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 180, lakosaié
pedig 890. Postája és távírója Tenke, vasúti állomása Rippa. Földesura a
nagyváradi I. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma Inöí-Iicii épült.
ömlik a Hollód-patak a Fekete-Körösbe. Hegyeiben
igen szép kövületek találhatók.
Robogány, a Király-erd alatt, a Hollód-patak mellett fekv kisközség,
a belényesi járás egyik körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma L24, lakosaié 785. Postája van, távírója és vasúti állomása
Szombatság-Rogoz. A mull század elején a Miskölczy, Beliczay és a Dobsa
család \nli a földesura, mosl pedig Nadányi Jennek és Dobsa Lajosnak
van iti nagyobb birtoka. Azeltt Róbogány-Lázur volt a község neve. Gör.
keleti temploma L863-ban épült. Határában líízálló agyag, porczellánföld és
márvány található. Említésre inéin') kénsavas hévviz forrása is.
Rojt, az alföldi síkság szélén fekv kisközség, a cséffai járás egyik
körjegyzsége, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma l~r>, lakó-

Ri PP a

-

1 1 1

Robogány.

K °;t-

uo
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Postája, távírója ós vasúti állomása Cséffa. E község a püspöki
a XIII. század végén szerepel.
váradi 1. sz. káptalan
si birtoka, melyre Zsigmond király 1406-ban újabb adománylevelet ad. Gör.
keleti temploma 1700 körül épült.
Rontó, Nagyvárad közelében, a nagyvárad belényesi vasútvonal méntón fekv kisközség, gör. keleti vallása, oláh lakosokkal. Házainak száma
70. lakosaié 557. Postája Pecze-Szls, távírója és vasúti állomása Nagyvárad. Már a KIII. században mint káptalani birtok szerepel 13 telekkel.
saié

940.

A

tizedjegyzékben már

Rontó

—

Gör. keleti
Kossia.

Kotarest.

épült.

völgyében fekv kisközség,
Házainak száma 57, lakosaié 276. Postája Szombatság, távírója és vasúti állomása Szombatság-Rogoz. Régebben
kincstári birtok volt, azután Dobsa Sámuelé lett. Gör. keleti temploma

Király-erd

Rotarest, a

gör.

Rózsafáivá.

temploma 1868-ban

Rossia, a hasonnev patak mellett, a Király-erd alatt fekv kisközség,
túlnyomóan gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 423, lakosaié 2432. Postája Remete, távírója és vasúti állomása Belényes. Földesura
a nagyváradi gör. kath. püspökség volt. Gör. keleti temploma 1895-ben épült.
Hajdan rézbányái is voltak. Határában érdekes, kisebbszer barlang van.
alatt,

a Reu-patak

keleti vallású, oláh lakosokkal.

1865-ben épült.
Rózsa falva,

a Király-erd nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 97, lakosaié 495. Postája, távírója
és vasúti állomása Tenke. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspök volt, a ki
itt most is birtokos. Gör. keleti temploma 1880 körül épült.

Sályi.

Király-erd nyúlványai alatt fekv kisközség, a tenkei járás
túlnyomóan róm. kath. vallású, magyar lakosokkal.

Sályi, a

egyik körjegyzsége,

Házainak száma 127, lakosaié pedig 743. Postája, távírója és vasúti állomása
A XIII. században a bécsi codex már mint nagyobb községet említi.
1319-ben a váradi 1. sz. székeskáptalan birtoka, a mikor Sauli néven szerepel.
A XVI. században az egész községet tzvész hamvasztotta el, úgy hogy
összesen 6 család maradt benne. Románkori katholikus templomát 1834-ben
alakították át. A gör. katholikus templom 1780-ban épült.
Sáp, az alföldi síkságon, a Nagy-Sárréten fekv kisközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 238, lakosaié pedig 1280. Van
postája, távírója és vasúti állomása. 2". Lipót 1689-ben e községnek kiváltságokat adott, melyeket egy évvel késbb hídvámszedési joggal egészített
ki. Mindkét eredeti oklevél a községházán máig is megvan. A mostani református templomot 1892-ben fejezték be, de a tornya már 1810-ben épült. A
Less.

Sáp.

Sáráiul.

lakosok népkönyvtárt, önkéntes tzoltó- és temetkezési egyesületet tartanak fenn.
Sáránd, Hajdú vármegye határán, a derecske nagy-létai vasútvonal

—

mentén fekv nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak
száma 311, lakosaié 1704. Van postája, távírója és vasúti állomása. A váradi
regestrumban már a XIII. század elején találjuk említve. Mint legrégibb
birtokosa „Márton úr" említtetik, majd Bakó, a kirl egész a XVII. század
v

késbb

„Bagó-Sarand" néven szerepel. Ily feliratú,
Azután Saraghi László bírta, a
1464-ben sárándi Bárány
király
1411-ben
elvette.
kitol
azonban Zsigmond
XVI. században
Mihály és Nagymihályi András ülnek itt mint birtokosok.
kimúlt Czibak Györgynek, valamint a
része volt e faluban a magtalanul
kemecsei Vadasy családnak is. Az 1552-iki összeírásokban a Sárándy és a

végéig Baco-,

1694-iki pecsétjét

elferdítve

máig

is

kegyelettel rzik.

A

1571-ben a Csákyak birtokába kerül, késbb
szabadalmazott község lesz s mint ilyennek azután az Eszterházy berezegj
család lesz a földesura. A református templom a réginek a helyén 1866-ban

Bodó családot

épült.

Ferencz

figyelmei
Sarkad.

itt

találjuk.

deák,

Kun

is

Ferencz,

Kornyó

és

Paptava

dlk

elnevezései

érdemelnek.

Sarkad, az alföldi síkságon, Békés vármegye határán

túlnyomóan

ev.

reí.

vallású,

fekv nagyközség.

magyar lakosokkal. Házainak száma

1423, lakó-
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Van

saié pedig 9002.

mennyiben

a

vette,

1332-ben

a

postája, távírója ós vasúti

a

állomása.

találunk.

Nevét fekvésétl

Legels nyomára
Mocsarakkal ós nagy vizekkel

vármegye délnyugati sarkán

pápai tizedjegyzékben
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fekszik.

mohácsi veszedelem után, Szapolyai János alatt
Sarkady Fai-kassal, a ki már mint
a sarkadi várkastély ura szerepel. 1562-ben a Cséffy és Vizessy család jut in
k ír. adománynyal részbirtokhoz. L571 körül török kézre jut, 1599-ben azonban
Nyáry Pál váradi kapitány visszavívja, 1600-ban a törökök ismét elfoglalják,
de újra visszakerül a magyarok kezébe. II. Rákóczy György, mint azt
volt

körülvéve,

s

csak

a

találkozunk els kiválóbb birtokosával,

Nagy-Szalontával
elpusztíttatta.

A

épült.

tette,

is

a

Késbb megint

sarkadiak

—

és

a

várat

a

törökök

1644-ben Rákóczy György fejedelem

javait

SARKAD.

községet

közeledtére

visszatelepedtek a lakosok és Sarkad újra

A KÖZSÉGI

uj

fel-

adomá-

MÜMALOM ÉS AZ ARTÉZI KÚT.

uyokkal gyarapítja, több pusztát és telket ajándékozván nekik. II. Ferdiis kiváltságokkal és szabadalmakkal látta el a községet.
II. Rákóczyféle felkelésben ismét szerepel és 1707-ben a császáriak ostromolják a várat,
de eredménytelenül. Végre 1711-ben Lvenburgnak kapitulál. így lett azután

A

nánd

a

Keczer

Almássy családé. Az idk
így 1453-ban a székudvari
a XVI. században a Sarkadyakat, ezek után

késbb az Andrássyaké és végre a
különben más birtokosai is voltak.

kincstáré,

folyamán

családot

tahi íjuk

itt,

gr.

sövényházi Móricz Mártont, a Leel-Össyeket, a Rhédeyeket

stb.

Az Adomán)-,

Sáncz-dl,

a Várdomb,
mind oly elnevezések, melyek a hajdani ersség emlékét rzik. A hajdani
si egyház helyén áll a mai ev. ref. templom, mely 1700 körül épült,
1866-ban azonban leégett és két évvel késbb újra felépítették. A róm. katholikus templomot 1809-ben fejezték be, de 1899-ben lebontották és most
épül újra. A községben gróf Almássy Dénesnek csinos kúriája van, melyet
gr. Almássy Kálmán építtetett. Van itt községi mmalom, takarékpénztár,
önsegélyz-egyesület és olvasó-kör. Ide tartoznak Nyék, Nagy-si, Kis-Osi,
Jen, Fekete-ér, Herpa, Remeteház, Prépostháza, Hosszusziget és Csákisziget

vagy

Dézsen-vár, a Peczkes-vár,

puszták

is.

az

Orfészek,

a
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Sarkad-Keresztur, Sarkad közelében, az alföldi síkságon fekv kisközség,
lakosai túlnyomóan ev. ref. vallású magyarok. Házainak száma
290, lakosaié pedig 1653. Van postája, távírója és vasúti állomása. Történetének egész folyamán Sarkad sorsában osztozott. A XVII. század második
és a mull század els felében a Lakatos, Hrabovszky, Farkas, Szappanos, Csotka,
Leel-ssy, Fazekas és a Sánthy család voltak a, birtokosai, mosl pedig gr.
Tisza Istvánnak és dr. Gervay Pál kincstári ügyésznek van i11 oagyobb birtoka. Református temploma L818-ban, gör. keleti temploma pedig 1830-ban
épült. A lakosok önsegélyz egyesületet tartanak fenn. Ide tartoznak Varsányhely, Gyr, Herpa, Yeresgyürüs, Kányé, Romogy, Meggyes és Kis-Nyék puszták.
Gyr pnszla már 1435-ben szerepel. Herpa pusztát 1.396 és 1460 körül találjuk az oklevelekben mint községet felemlítve.
Sárszeg, a Rézhegység nyúlványai alatt, a Berettyó völgyében fekv
kisközség, gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak szenna 70, lakosaié
íi>7. Postája
Micske, távírója és vasúti állomása Vedres-Abrány. E község
azonosnak látszik azzal a Sárhida községgel, mely 1458-ban mini a benczidai Bacsó család birtoka említtetik. Azeltt az Okányiak voltak a földesKésbb a szent-jobbi apáturság uradalmába került. Az itteni hagyourai.

melynek

sái

mány
ot1
sásteiek.

a

volt

község határában lev „Paprét-dln" lev dombról azt
Zólyomy Dávid vára. A gör. kath. templom 1750 körül

tartja,

hogy

épült.

alatt, a görbedi patak melletl fekv kisközség,
kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 58, lakosaié
350. Postája Fels-Derna, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. Földesura
az Ertsey, a Bárányt és a Barthos (-salad volt; jelenleg Barthos Gyula öröközségben lev gör. kath. templom
köseinek van itt nagyobb birtoka.
1875-ben épült. Hegyeiben aszfalt és szén található.
Sebes, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös mellett fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 68, lakosaié 379. Postája.
község azeltt Sebres néven szeretávírója és vasúti állomása Belényes.
múlt század els felében a, gör. kath. püspök volt a földesura. Gör.
pelt.
keleti templomának építési ideje ismeretlen.

Rézhegység

Sástelek, a

túlnyomóan

gör.

A

1

A

A

segyest.

alatt, a rézbányái Körös mellett fekv kisközlakosokkal. Házainak száma UK, lakosaié 544.
Postája és vasúti állomása Rieny, távírója Belényes. Földesura a nagyváradi
sz. püspökség volt, mely itt ma is birtokos. Gör. keleti templomának épíI.
tési ideje nem állapítható meg.

Seggest, a

Bihar-hegység

ség, gör. keleti vallású, oláh

segyestei.

Seggestéi, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös egyik ága mellett fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma öli, lakosaié
337. Postája Rézbánya-Város, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura
a

nagyváradi

1.

sz.

püspökség

volt,

mely

itt

most

nincsen a községben. Határában van a, gyönyör
József fherczegrl nevezett cseppkbarlang.
férges

Serges,

a,

Király-erdben fekv kisközség,

is

birtokos.

részletekben

Templom
bvelked,

gör. keleti vallású, oláh lako-

száma 127, lakosaié 688. Postája, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. A legrégibb idkben a Oi&ai;-jószághoz tartozott; Czibak
György magtalan halála után 1563-ban Mágócsg Gáspár és neje Massay
Eulália, továbbá Darvas Gergely és sövényházi Móricz Lrincz kaptak rá
sokkal. Házainak

a gr. Frimont család volt, mosl pedig
Lónyay Andorné, szül. gr. Frimont Theodorának van itt nagyobb birtoka. Gör.
keleti fatemploma 1870-ben épült, Határában von a „Gziklui" nev nagy
sziklabarlang. Ide tartoznak Karpin és Omlás puszták is.
Siád, a béli hegyek alatt, a Siád-patak mellett fekv Idsközség, gör.
138. Postája
keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 89, lakosaié

adománylevelet. Múlt századi földesura

siá.j

Ökrös, távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi 1.
sz. püspökség volt, mely itt ma is birtokos. Gör. keleti temploma 1785-bén épült.
síier.

Siter, a Rézhegység nyúlványai alatt fekv kisközség, a szalárdi járás
egyik körjegyzsége, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házai.)ö, lakosaié
1042. Postája Szalárd, távírója és vasúti állomása
nak száma
Hajdan
Adorjánvár
tartozéka volt. Az 1332 37-iki pápai tizedjegyBihar.
zékben találunk els írott uyomaira. Azonban a hagyomány szerint már a
(

i
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csakhogy nem a mai helyén, a dombtetn, hanem
században Sejter néven találkozunk e községgel. Késf>l>l>i
Tvomiss, a. Gsáky és Vay család voltak, most pedig Koheim
Náthánnak van itt nagyobb birtoka és egy régi vadászkastélya, melyei gr.
Vay Dániel a múlt század els felében építtetett. A községben Lev ev. ref.
templom részben még az esi egyház maradványa, melyet megnagyobbítottak
tatárjárás eltt

völgyben.
földesurai a
;i

fennállott,

A XVI.

és toronynyal

láttak

el.

A

szentéi)' oldalfalain

Rámér

Flóvis

régi

falfestmé-

nyekre bukkant. Ide tartoznak Haraszt és Bangéta puszták;
Sitervöigy, Siter község közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású,
oláh lakosokkal. Házainak száma. 82, lakosaié 469. Postája és távírója Szalárd,
vasúti állomása Mez-Telegd. E község egy 1489-ild oklevél szerint, Sejtervölgy néven, mint a Csákyak birtoka szerepel. Ez sem áll már a régi helyén,

SZAKÁL.

—

Sitervöigy

A STACHÓ-FÉLE KÚRIA. (iMÁRTONFFY GYULA TULAJDONA.)

dl"

mely most a ..Régi-falu
nevet viseli; a török idkben elpusztulván,
telepedett át a mai helyére. Gör. keleti temploma L820 körül épült.
Sotymos-Petráse, a Bihar-hegység alatt, a Rossia-patak mentén fekv

Solymos'

kisközség, gör. keleti vallása, oláh lakosokkal. Házainak száma 134, lakosaié
ölj/. Postája és távírója Remete, vasúti állomása Belényes. E község már a
XIII. század elején a pápai tizedlajstromokban szerepel. Hajdan a királyi solymárok lakóhelye. Mindeneseire egyike ama két Sólymosnak, a melyek 'hajdan
Biharban Al- és Fel-Solymos néven fennállottak. A váradi 1. sz.' püspökség
birtoka volt, késbb pedig a gör. kath. püspöké. Azeltt Sólymos és Petrász
néven két községei alkotolt. Gör. keleti temploma a XVII. században épült,
Sólyom, a béli hegyek alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén
fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 78,
lakosaié 417. Van postája, távírója és vasúti állomása, Határában, a Kristor
nev hegyen, zárda romjai láthatók, mely a. hagyomány szerinl a Pálos
szerzeté volt; a Solmului nev hegyen pediu' váromladékok vannak.
község földesura a nagyváradi gör. kath. püspök volt,, a ki itt ma is birtokos.
Gör. keleti temploma 1<S00 körül épült.
Somogy-TJzsopa, a Király-erd nyúlványai alatt, a Gyepes-patak mellett
fek
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma, 126,
la kosaié 799. Postája Kardó, távírója Less, vasúti állomása
Nyárló. E köz-

—

I

c

1

1

.

1

Sólyom.

A

kv

SomogyUzsopa.
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ség azonosnak látszik azzal az Apácza- Somogy községgel, mely a XVI. szádicalis conscriptiókban Bihar vármegyében szerepel, és melyei a váradvelenczei apáczák Báthori András püspöktl kaplak. 1465-ben a panaszi
Pázmán család az itteni birtokos. Gör. keleti temploma 1819-ben épült,
Sonkolyos, a Fekete-Körös mellett, a nagyvárad-belényesi vasútvonal
mentén fekv kisközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar Lakosokkal.
Házainak száma 134, lakosaié pedig' 825. E községgel már 1257-ben, mint a
Csanád nemzetség birtokával találkozunk. 1570-ban port folytat birtokáéit
Telegdy Mihály, a székelyek kapitánya, osztályos atyafia, Miklós ellen. Késbb
a nagyváradi I. sz. püspök birtoka és még ma is az, csakhogy a múlt század
els felében osztozott vele gr. Haller János, a kinek itt nagy üveganyagbányája volt. A községben két templom van. Református és gör. katholikus.
Stej, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös völgyében fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 75, lakosaié 421. Postája
és vasúti állomása Rieny, távírója Belényes. Földesura a nagyváradi 1. sz.
püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti templomának építési
ideje smeretlen.
Sust, a béli hegyek alatt, a nagyvárad
vaskohi vasútvonal mentén fekv
kisközség, melynek lakosai gör. keleti vallású oláhok. Házainak száma 61,
lakosaié pedig 385. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a
nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti templomának építési ideje ismeretlen.
Szabolcs, a Sebes-Körös és a nagyvárad
kolozsvári vasútvonal közelében fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
84, lakosaié 569. Postája, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd. E községmái' a tatárjárás eltt mint a Csanád nemzetségbeli Tamás comes birtoka
szerepel. 1561-ben Tamás comes utódai, a Telegdyek osztozkodnak rajta. A
múlt század els felében a Sulyok, Szegezdy és a Kovács család volt a földesegyháza nem bent a faluban, hanem kint, a holt Körös partján
ura.
állott. Gör. keleti temploma 1803-ban épült. Hozzá tartozik Ris-Hodos puszta
is, mely szintén Telegdy birtok volt s 1503-ban
belekerült a család részere

zadi

sonkoiyos.

Stej.

Sust.

Szabolcs.

—

—

si

kiállított uj
Száka.

Szakács.

adománylevélbe.

Szaka, a Bihar-hegység alatt fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 62, lakosaié 342. Postája Budurásza, távírója és
vasúti állomása Belényes. Földesura a nagyváradi gör. kath. püspök volt,
a ki itt ma is birtokos. Gör. keleti temploma 1830-ban épült,
Szakács, a béli hegyek alatt, a Mézes-patak mellett fekv kisközség,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 48, lakosaié 265. Postája Ökrös, távírója Bél, vasúti állomása Bokszeg-Bél. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, melynek itt most is van birtoka, Gör. keleti tem-

ploma 1725-ben
Szakadat.

Szakadat,

épült.

Nagyvárad közelében, a nagyvárad

—kolozsvári

vasútvonal

gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma
központi járás egyik körjegyzsége. Vasúti állomása

mentén fekv kisközség,

A

164, lakosaié 1015.
van, távírója és postája pedig Mez-Telegd. E község már 1257-ben mint a
Csanád nemzetség birtoka szerepel; 1568-ban Telegdy Miklós és Mihály a
székelyek kapitánya, az erdélyi fejedelem törvényszéke eltt pert folytatnak
birtokáért. A múlt század els felében a gr. Haller, a Szepesházy és a Szerdahelyi családok bírták, most pedig Telegdy József és Brüll Lipótné. A gör.
keleti templom 1600 körül épült,
szakái

—

gyomai vasútvonal mentén fekv nagytúlnyomóan gör. keleti vallású, oláh, de sok magyar lakossal is.
Házainak száma 148, lakosaié pedig 840. Van postája, távírója és vasúti
állomása. Hajdan két község volt és pedig Fels- és Egyház as-Szakáh, vagy
mint az akkori oklevelek írják: Szokol. A mostani Szakidnak Fels-Szakái
feleli
meg, míg Egyházas-Szakál odább, a Körös mellett, azon a területér állott, amely ma Mártonffg Gyula birtoka, és a melyen L894-ben ásatás
alkalmával az si egyház alapfalait is megtalálták. A püspöki tizedjegyzékekben és oklevelekben már a XIII. század végén elfordul. A Szakáll csaSzakái, a kis Sárréten, a kót

község,
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XV. században

a gyaráni Partasi, a Szcntmártoni és

A

XVIII. században a Nadányi és a

találkozunk.

Stachó családok a község urai,

késbb azután

a Szarka, Dobozy, Kölcsey, Csapó,

Most Mártonffy Gyulának van itt nagyobb
birtoka és csinos úrilaka, melyet a múlt század els felében Stachó bihari
alispán építtetett. A mostani ev. ref. templom 1892-ben, a gör. keleti 1788-ban
épült. A község határán vonul át az Ördögárok. Határában állott hajdan
Csehi község, a mely azonban már a XV. században nem szerepel.
Szalacs, az érmelléki hegyek alatt, Szilágy vármegye határán fekv
nagyközség, róm. kath. és ev. ref. vallású magyar lakosokkal. Házainak
Ercsey és a Scbcss családok

is.

SZÉKELYHÍD.

száma

646,

lakosaié

pedig 3536. Postája van, távírója és vasúti állomása

német telepítvényes község

Margitta. XII. századbeli

eltt kiváltságos

város.

Az

aranybulla

—

1222-ben

- -

és

már

a tatárjárás

a Tiszántúlra

nézve

Egyik utczáját, a hol hajdan a német telepítvényesek laktak, még máig is Bécsnek nevezik. 1374-ben még mindig királyi
község, 1397-ben is fennáll itt a királyi sókamara de ekkor már nemesi
családok kezén is vannak egyes birtokrészek. Mária királyné más btökért
elcseréli Gerebenchi Zeniére bán özvegyével és fiaival, de 1407-ben Zsigmond
király már a váradi székeskáptalannak adományozza, melynek birtokában
marad 1557-ig. 1520-ban a vámszed helyek között találjuk felsorolva. Hajdan a község két részbl, illetleg két községbl állott és mindegyik községnek külön temploma volt. Az egyiknek a helyén épült a mai református
templom 1798-ban. A másik templom, mely Szent-György tiszteletére volt
szentelve, a mai Szent-György-utczán, a hajdani várhegy oldalán állott.
Helyét, mely egy magánház udvarán látható, ma is templomnak nevezik.
Az 1721-ben, a vármegye részérl megtartott helyszíni vizsgálat Szalacson
sólerakodó helyül

jelöli ki.

Magyarország Vármegyéi és Városai

:
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Szalaes.
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i-k;

még

kéttornyú,

monostorszerü
Megfordul!

látotl falai között.

temették
kai)

el

neje

ill

egyházról

Yarkocs Miklóst, a kinek az

A XV III.

lett.

értesít.

E

község több uralkodói
/. Károly király. Ide

IV. László és

V. István,

özvegye: Hagymást Katalin, Bocs-

század elején tótokat telepítettek

Szalacsra. Letele-

Szállásdomb örökítette meg. Hajdani várának sánczai
tnég most is meglátszanak és az alatta elterül nteza „Burga" néven ismeretes. Rómaj katholikns temploma 1792-ben épült. A lakosok hitelszövetkepedésük

zetei,

bielyél

az

n.

n.

kaszinót, önk. tzoltó-egyesületet és temetkezési

egyesületet tartanak

Hozzá tartozik Kupócz puszta.
Szalárd, az érmelléki hegyek alatt, a Berettyó mellett fekv nagyközség,
re!',
vallása, magyar lakosokkal. Házainak száma 358, lakosaié pedig

lenn.
írd

ev.

2099.

Van

saját

postája

és

távírója,

vasúti

XIII. században város volt és vásártartási

Már

a

Akkori kiterjedése

is

állomása pedig Bihar.

joggal

bírt.

a mainál. Els, okiratilag igazolható birtokosa Miklós, Pál
utána királyi adományképen a Borsa nembeli Tamás fiai kapják, 1317-ben pedig ismét visszaszáll a koronára. 1387-ben .,Civitas Zalardiensis" néven említik, 1401-ben pedig Zsigmond király a Csákyaknak adományozza, kik itt a Ferencz-rendiek számára klastromot alapítanak. A XV. században királyi sóhivatali és vámszed hely. Mostani református temploma
hajdan a Szent Ferencz-rendiek egyháza volt, melynek sekrestyéjét 1468

nagyobb

volt

országbíró

fia,

A templom egyes részei még
els korából valók. E templom közelében állott a klastrom, a hol 1451-ben Vitéz János püspök hosszabb idt töltött. A klastromot
a törökök 1660-ban pusztították el. Azonban a mai, u. n. Madarászkert helyén
is hajdan templom állott, melynek még látszanak a nyomai. A múlt század
els felében Komáromy György és gr. Csáky Eulália volt a birtokos, most
eltt Csáky Ferencz

építtette, kit ide temettek.

a csúcsíves építészet

pedig Tóth László, a kinek itt csinos úrilaka is van. A községben savanyú
van 1870 körül megsznt fürdjét régente nagyon látogatták. E

vízforrás

;

XVII. századi híres krónikaíró. A lakoközségben
sok takarékpénztárt, vadásztársulatot és társalkodó egyesületet tartanak fenn.
Ide tartoznak Bodolyó, Hátrét, Csillagos, Adorján, Savanyúkút és Szilvölgy
puszták. Itt vannak a hajdan híres Adorjánvár romjai is, melynek történetérl más helyen van szó. Birtokosai ugyanazok voltak, a kiket a község
lakosai uraltak. A vár körül terült el hajdan Adorján község is, mely telszületett Szalárdi János, a

Szaránd.

jesen elpusztult.
Szaránd, a Király-erd nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 97, lakosaié 585. Postája, távírója
és vasúti állomása Mez-Telegd. Már a XIV. századi pápai tizedlajst romba
is be van írva s a kalotai fesperességhez tartozott. Az 1482-iki összeírásokban Zarand néven van említve, mint a Macskásyak birtoka, 1591-ben helmeczi Bábonyi Márton gyakorolta e faluban a földesúri jogokat, az erdélyi
múlt század els felében báró Radivojevich
fejedelem jogainak sérelmével.
István tábornok és Thuolt József volt a birtokosa, most pedig Telcgdi József.
rör. keleti temploma a XVIII. század közepén épült,
Szarkó, a Rézhegység nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. katholikns
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 34, lakosaié 193. Postája Szalárd,
távírója és vasúti állomása Bihar-Diószeg. A múlt század els felében gr.
Csáky József volt a földesura. Gör. katholikus temploma nagyon régi, de
építésének ideje meg nem állapítható.
Szász/alva, a Király-erd alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad— kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, az élesdi járás egyik körjegyzsége,
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 41, lakosaié 239. Postája, távírója és vasúti állomása Rév. A XVI. században Százhá: neve is
vol1 s a Telegdyek uradalmához tartozott. Földesura a nagyváradi 1. sz. káptalan volt. Templom nincs a községben.

A

<

Szarkó.

'

/Ijlva.
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hegyek nyugati szólón, az Er-patak mellett, a
hasonnev
nagyvárad— székelyhídi vasútvonal mentén fekv nagyközség, a
Házainak
ev. ref. és róm. kath. vallású, magyar lakosokkal.
Székelyhid, az érmelléki

járás székhelye,

száma

5003.

759, Lakosaié pedig

Van

postája,

távírója

és vasúti

állomása.

bihari vár
Els ismert lakosai székelyek voltak, a kiket egy 1217-iki oklevél a
birtokosa,
Els
említi.
fegyvereseinek mond ós Lukács nev hadnagyukat is
a
ivadékai
még a tatárjárás eltt, a Qxdkeled nembeli Dorog fia Péter, kinek

XIV. század vé-

'

+

I

említve

találjuk

koronabirtok,

Dávid és Lrinez
házasodás révén
az itteni várkasfórfisai'ja.

László,

SZEKELYH1D.

JL
Jtr
"
-

4lftÉ
<«ffl

M>

géig bírják. 1325-ben Zekulhyda néven
és 1459-ben már mint város szerepel. Majd

1402-ben pedig
a birtokosai.

A

albisi

Zólyomy Márton

Zólyomyakkal

a csanádvármegyei
tély és részbirtok,

Makó
melyei

fiai

való össze-

családra szállott
a

család utolsó

1563-ban kelt végrendeletében,

nvére

fiá-

A ROM. KATH. TEMPLOM ES GRÓF STUBENBERG JÓZSEF KASTÉLYA.

Györgynek hagyományozott, de a melyet még ugyanaz évben
dános Zsigmond donatiójából Varkoes Tamás bihari fispán és váradi fkapinak, Szokoly

Az új birtokos itt tartotta lakodalmát Teleydy Katalinnal.
község a XIII. század végén még igénytelen falu volt, addig az albisi
Zólyomyak alatt már várossá emelkedett és nagy lendületet vett. A Dorogiak
vámja volt, de 1417-ben Zsigmond királytól vásárjogot is nyert, a
alatt
XVI. században pedig már két országos vásárja van. 1460-ban a Zólyomyak
várat is építtettek ide, mely azonban 1665-ben elpusztult. A XVIII. században gr. Dietrichstein volt a földesura, most pedig gr. Stubenberg Józsefnek
van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, mely egyes részeiben még Zólyomy-

tány szerzett meg.
Míe.

a

építmény. 1604-tl 1661-ig a község az erdélyi fejedelmek alá tartozott. si,

templom, csúcsíves építmény, melyet
ugyan, de azért egyes
részletei még ma is nagyon érdekesek. Az újabb torony alatti bejárata gótikus míí. Bel] a templom ma már famenyezetes ugyan, de egyes csúcsíves
kgerinczei még láthatók. Az egyik sarokban egy tiszta csúcsíves phialatöredék van befalazva. A szentély északi oldalán ós déli homlokzatán a
Zólyomyak ezímere látható. A templom tahiban van elhelyezve Zulyomy
Mátyás-korabeli egyháza, a mai ev.

a

ref.

gyakori átalakítások eredetiségébl kivetkztettek

10*

székelye.
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Tamás

sírköve 1588-ból.

A

toronyban lev harang szintén középkori.

A rom.

katholikus templomot 1764-ben gr. Dietrichstein János építtette. Azonkívül az
is
van itt imaházuk. A község temetjében
Gombos Dániel megyei forvos, a ki 30 éven át dolgozott a
élethez való lexikon" ezim munkán, melynek azonban csak az

izraelitáknak ós baptistáknak

nyugszik
„Polgári

dr.

els kötete

A

lakosok kaszinót, polgári olvasó egyesületet,
csolnakázó egyesületet, vadásztársulatot és
temetkezési egyesületet tartanak fenn. Van itten téglagyár is. A községhez
került sajtó alá.

takarékpénztárt, korcsolyázó és
tartozik Schveitzer puszta.
székeiyteiek.

Király-erd nyúlványai alatt, az alföldi síkság közelében
kisközség, gör. keleti és gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak
száma 177, lakosaié 1023. Postája Less, távírója és vasúti állomása Tenke.
püspöki tizedlajstromokban már a XIII. század végén szerepel.
nagyváradi 1. sz. káptalan si birtoka. 1415-ben Széktelek néven találjuk feljegör. kath. templom 1816-ban, a
gyezve.
községben két templom van.
gör. keleti pedig a XVIII. század közepe táján épült.
Szelistye- Száldobágy a Király-erd alatt, a Fekete-Körös közelében fekv
kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 199, lakosaié
pedig 915. Postája Venter, távírója és vasúti állomása Hollód. Azeltt Szelistye és Száldobágy néven két külön községet alkotott. Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma
a múlt század elején épült.
Széltalló, a Berettyó-völgyben
a margitta szilágysomlyói vasútvonal
mentén fekv kisközség, gör. keleti vallású, magyar és oláh lakosokkal.
Házainak száma 85, lakosaié 618. Postája Margitta, távírója Fels- Abrány.
Saját vasúti állomása van. Egy 1465-iki kolozsmonostori oklevélben Széltarló néven mint a Bályókyák birtoka szerepel. 1520-ban a vámszed helyek
múlt század els felében a gr. Bethlen, a gr. Tdeki
között van felsorolva.
és a gr. Degenfeld család volt itt a birtokos, most pedig Ernst Péter. Gör.
Székelytelek, a

fekv

A

A

A

Szelistyc-

A

,

Száldobágy.

Széitaiió.

,

—

A

keleti
szent-András.

temploma 1700-ban

épült.

Szent-András, az alföldi síkságon, Nagyvárad közelében fekv kisközség, a központi járás egyik körjegyzsége, gör. kath. vallású, leginkább
oláh lakosokkal. Házainak száma 180, lakosaié 614. Postája Körös-Tarján,
távírója .és vasúti állomása Ossi. E község 1311-ben „Villa S. Andreáé"
néven Borsi Endre comes birtoka. 1329-ben Sexe eomes özvegye bírja, Késbb
a váradi 1. sz. káptalannak is van itt részbirtoka és a XV. században az
Izsákay és a Bessenyey család is birtokosa. Izabella királyné 1557-ben Simay
Péternek adományozza, de a birtoknak egy részét néhány évvel késbb
múlt száBékés Gáspár, János Zsigmond fejedelem kamarása szerzi meg.
zad elején a Tokody, Lányi, gr. Frimont és a váradi kisprépost volt itt birközség Szent András tiszteletére szentelt
tokos, most pedig a káptalan.
egyházától vette a nevét, melynek a nyomai egy malommá átalakított épületben még láthatók. Gör. kath. templomának építési ideje ismeretlen. Az
ide tartozó Ossi puszta hajdan egyházas község volt, mely már a pápai tizedjegyzékben, a XIV. század elején szerepel. Iklód puszta szintén község volt.
Szt.-András határában állottak még hajdan Szent- Mihály, Szent-Miklós, Megyés
és Kakucs rég elpusztult községek.

A

A

szent-Eiek.

Szent-Elek, a Király-erd alatt, a tasádfi patak mellett fekv kisközség,
Házainak száma 83, lakosaié 667. Postája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke. Földesura a nagyváradi 1. sz.
káptalan volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti templomának építési
ideje ismeretlen.
gör. keleti vallású, oláh lakosokkal.

Szent-jános.

—

Sebes-Körös közelében, a püspökladány nagyváradi
vasútvonal mentén fekv nagyközség, ev. ref. vallása, magyar lakosokkal.
Házainak száma 285, lakosaié pedig 1399. Postája és vasúti állomása Bors,
távírója Bihar-Püspöki. Határában, a Sebes-Körös mellett, állott hajdan
Keresztel Szent János vitézeinek monostora, mely már 1190-ben szerepel.
A XIV. század elején a pápai tizedjegyzékek is említik ez apátságot, a melySzent- János,

a
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nek 1403-ban Tanos

nev

apátja volt.

Ebben

az

idben

az apátság birtokai

és
közé tartozott a már rég elpusztult Nemti község is, mely Szent-János
Bors között feküdt. Késbb a község birtokosai között találjuk a XV. században a Czibak, a Sztáry (Esztáry), a Batthyány és a panaszi Pázmán családot.

A község ebben
ság megsznése

az

idben

Szent-Ivános név alatt szerepel. 1549-ben, az apát-

után, a hazátlanul bujdosó nyúlszigeti (margitszigeti) apáczák
költöznek ide, 1557-ben pedig a község iktári Bethlen Gergely és haraklányi

1566-ban az apáczákat számzték innen, kik
1520erre Nagyszombatban találnak menedéket és hajlékot. 1485 körül és
Frimont
gróf lesz
ban megyegylések is tartatnak Szent Jánoson. 1827-ben
a község foklesura, ez id szerint pedig Lakács Antal frendiházi tagnak

Massay László birtokába

kerül.

nagyobb birtoka és csinos kastélya, melyet Lónyay Tivadar építtedan Mikese község. A XIV.
tett. E község határában állott hajtoka, 1387 körül pedig, amikor
1
század elején a leleszi monostor birpüspöké. E község Várad
már egyháza is említtetik, a váradi
J\

van

itt

.

RÉSZLET SZEKELYHIDROL

ostroma alkalmával pusztult
el.

A

ban

községben lev

templom

ev. ref.

régi építmény, tornya

azonban 1820-

épült.

hegyek alatt, a Berettyó mentén fekv nagymagyar lakosokkal. Házainak száma 243, lakosaié
pedig 1487. Postája van, távírója és vasúti állomása Bihar-Diószeg. Hajdan
országos hír, jelentékeny község volt s már Szent László idejében város és
Szent-Jobb, az érmelléki

község, ev.

ref.

vallású,

vásáros hely. Jelentségét az itteni Szent Benedek-rendi apátságnak köszönhette, a hol Szent István király jobbját rizték.

Az

eleinte csak fából

épült

monostor alapjait Szent László király tette le, míglen a késbbi megersített monostort, Szent László rendelkezése következtében, tulaj donképen Almos
herczeg építtette, a bazilikával együtt, melyben a Szent Jobbot rizték. Kál-

mán

király a

szent-jobbi

apátságot eltörölte, ellenben

hiteles helyi joggal bírt.

A

tatárjárás

alatt

a

sorsában, de a Szent Jobbot megmentették és
a vész elmulta után ismét

itt

rizték.

II.

Gejza ismét visz-

már 1239-ben
monostor is osztozott Várad
minden jel arra mutat, hogy

a monostornak, mely

szaállította és összes javait visszaadta

Egy

1475-iki oklevél az apátság szent-

megemlékezik ez valószínleg azonos lesz azzal,
melynek építését a XVI. században élt Nyakazó Antalnak tulajdonítják.
1501 után a monostor a Pálosok birtokába került. Békés uradalmában is
maradtak a jámbor remeték egészen 1560-ig, a mikor a protestáns Telegcly

jobbi

várkastélyáról

is

;

Szent-Jobb.

Bihar varmegye községei.

150

Miklós rájuk

töri

s

közülök hé1 szerzetesi kegyetlenül legyilkolt. így került
XVI. században Bocskay bírta, utána

az apátság világiak kezébe. Várát a

Rhédey Ferencznek ajándékozta. 1654-ben Rhédey
mint
László bihari fispán itt tartotta esküvjét .,Szunyogh kisasszonynyal",
Szalárdi krónikája mondja. 1600-ban a törökök a várat elfoglalják, 1080ban Caraffa ismét visszahódítja, 1711-ben azután várát lerombolják. Itt tartotta gyléseit Bihar vármegye 1688-ban. Késbb a szatmári püspökség lett
a földesura. A községben két róm. kath., egy ev. ref. templom van és azonkívül az izraelitáknak és a baptistáknak is van imaházuk. Az egyik róm.
kath. templom 1745-ben épült, a régi vár egyik kfalának felhasználásával,
a másikat az apátság 1769-ben építtette; ez 1773 óta búcsújáró hely. Az
ev. ref. templom 1557-ben csak sövénybl és sárból volt építve. Ezt lebontották és 1801-ben újra építették. A katholikus egyház tulajdonában számos
érdekes ereklye van így állítólag az a selyemkend, melyben a Szent Jobb
Raguzábó] visszahozatott, továbbá a Mandits Antal szent-jobbi apáttól
1797-ben ajándékozott ezüst ereklye-tartó, egy régi szent kép 1780-ból, Richter Márton, akkoriban híres sziléziai festtl és egy Mátyás-korabeli gót
minuskulás feliratú harang. A református egyház tulajdonában egy nagy,
aranyozott ezüst-fedeles serleg van, melyet 1007-ben Füstös Máté zászlótartó
ajándékozott az egyháznak. A községhez tartozó, u. n. „Török kút" látta el
hajdan a monostort és annak halas-tavát vízzel. A lakosok hitelszövetkezetet, olvasókört és önkéntes tzoltó-egyesületet tartanak fenn. A község
határában állott hajdan Mária Magdolna egyházas község is. A XIV. század els felében Olaszt Péter fia Marót szerepel mint birtokosa. E községnek a XVI. században már nem találjuk nyomát. Ugyancsak Szent-Jobb
község határában állott hajdan Mindszent egyházas község is, mely a püspöki tizedjegyzékben, a XIII. század végén szerepel. Az 1552-iki összeírásokban Literáti Mihályt találjuk itt mint birtokost.
Szent-Lázár, a Berettyó-völgyben, az érmelléki hegyek alatt fekv kisközség, gör. kath. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma ,91, lakosaié
pedig 473. Postája Micske, távírója és vasúti állomása Vedres- Abrány. Hajdan Sólyomkvár tartozéka volt és 1332 35 között a pápai tizedjegyzékben
is szerepel
Villa S. LazarP néven. 1405-ben a Bályoki család a földesura
és ekkor vámszed hely volt. A XVI. században Koprovich Péter a birtokosa, a múlt század elején pedig a Bárányi család. Gör. kath. temploma
1750-ben épült.
Szent-Péterszeg, az alföldi síkságon, a Berettyó mellett, a nagyvárad
püspök-ladányi vasútvonal mentén fekv nagyközség, ev. ref. vallású, magyar
lakosokkal. Házainak száma 329, lakosaié 1792. Postája, távírója és vasúti
állomása Berettyó-Újfalu. Eredetileg Gáborján tartozéka. 1245-ben Raffain
bán, 1311-ben Debreczeni Dósa nádor, 1450-ben Hunyady János adománya
révén Odwardi Mamny olasznak, valamint Papa és Bardy Angelo nev
rokonainak a birtokába jut, a kik azután a Szentpéterszeg nevet veszik fel.
A korábban Szilágyi Mihály által bírt részt Mátyás király a Rozgony iáknak
adományozza; végre a nagyváradi 1. sz. káptalan birtokába jut. Már egy 1285-ikí
oklevélben találjuk megemlítve. Az 1450-iki adóösszeírások ..Zenthpeterzege iuxta fluv. Berekyo" körülírással említik. 1400-ban Szabolcs vármegyéhez tartozik. Osi egyháza Szent Péter tiszteletére volt szentelve. Mostani
temploma 1709-ben épült, de harangját, a rajta lév felirat szerint, a szalontai
ekklézsia 1099-ben önttette. A lakosok polgári olvasó-egyletei tartanak fenn.
Rákóczy Zsigmond, a

ki

—

;

szem-Lázár.

—

.,

szent-

—

i

^1^.

Széplak (margittai járás),

vasútvonal mentén

a

Berettyómellett, a margitta

fekv nagyközség, melynek

lakosai

— szilágysomlyói

közötl

sok

a

gör.
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kath. és a rom. kath. vallású, de

magyarok. Házainak

száma

távírója és vasúti állomása.
birtoka.

Lrincz,

Hajdan

túlnyomó számban vannak a református

286,

Lakosaié

E község

város. 1228

azután Héderváry
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a XIII.

pedig 1913.

Van

saját

postája,

századvégén uTurul nemzetség

eltt Simon bán volt a földesura, késbb Széplaki
1503-ban a deficziált Erdhegyi László

Dénes.

király Télegdy István kir. kincstárnoknak adományozta. A
közepén már nyolcz birtokosa van felsorolva, a múlt század
elején pedig a Kabos és a gróf Dégenfeld család volt a földesura, most pedig
gróf Károlyi Tibornénak van itt nagyobi) birtoka. A község si temploma,
a mai református templom, románkori építmény, melynek hatalmas, hengeralak u tornyát és szentélyét 1869-ben lebontották. A hagyomány szerint itt
itteni

löszét a

XVI. század

A LÓNYAY-FÉLE ÚRILAK Ó-PALOTÁN. (lüKÍCS ANTAL TULAJDONA.)

hajdan a királyi vadászterületek, a hol bölényekre is vadásztak
még és a most már átalakított torony lett volna a bölényvadászok kastélyának rtornya. Az egyház birtokában három, 1770-bl való, ezüstpohár van,
melyeket Szénás Józsefné Terjéni Rebeka és leánya Szénás Ilona adományoztak az egyháznak. Van itt ezenkívül még két templom. A gör. katholikns 1805-ben épült, a róm. kath. pedig 1778-ban csak fatemplom volt és
1837-ben épült fel kbl. A községet 1858-ban majdnem végkép tzvész
hamvasztotta cl. A lakosok takarékpénztárt, kaszinót, olvasó-egyesületet és
leltek volna

temetkezési egyesületet tartanak fenn.

—

Szépjak (tenkei járás), a Fekete-Körös és a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén, a béli hegyek alatt fekv kisközség, túlnyomóan gör. keleti
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 216, lakosaié pedig 1003. Postája
Gyanta, távírója és vasúti állomása Sólyom. Hajdan város, a széplaki uradalom központja, vásártartási és vámszedési joggal. Földesura 1333-ig Tamás
fia István volt, a ki a birtokot a nagyváradi 1. sz. püspökségnek adományozta
1373-ban azonban a Zólyomy, családot is itt találjuk, a XV. században pediu
a Borsyakat, BályoTcyal-at, a Bozzásyahat és a kusalyi Jalccs családot.
múlt
század elején a káptalan a birtokosa. si egyházának rommaradványai a
;

A

S/éplak.

Bihar vármegye községei.
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Fekete-Körös melletl még láthatók. A XVI. században a község annyira
hogy csak 9 lakosa maradt. A gör. keleti templom 1850-ben épült,
Szerbest, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös és a belényes
vaskohi
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 63, lakosaié 429. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskon.
Földesura a nagyváradi 1. sz. püspökség volt, melynek itt most is van birtoka. Gör. kel. templomának építési ideje ismeretlen. Lakosainak nagy része
elpusztult,

Szerbest.

—

szürszabó és az
Szerep,

szerep.

ev.

ref.

2026.

vallású,

Van

u.

n.

„szumány" ruhakészítéssel foglalkozik.

Nagy-Sárréten, Hajdn vármegye határán

a

magyar lakosokkal. Házainak száma

fekv nagyközség,

lakosaié pedig
község a XVI. század
Mellette monostor emelkedett,

saját postája, távírója és vasúti állomása.

266,

E

második feléig Békés vármegyéhez tartozott.
melynek a Zoárd nemzetség tagjai voltak az els kegyurai.
elején az Izsákai család volt a földesura, 1472-ben

1433-ban a Bersenyi család
szintén a Nadányi

család

is
is.

részbirtokos

Az

az

ide

A XV. század
pedig a Bajoni család.

tartozó

pusztákon, úgy-

fejedehnek korában már a nagypedig a losonczi Bánffy, a Mile és a Kelemen
erdélyi

bajomi várhoz tartozik, késbb
családokat uralja. 1848 után gróf Kvrniss Károly, s báró Döry József a
birtokosok, most pedig a m. kir. vallásalap, báró Gudénus Gézáné, Korniss
Jozefa grófn, báró Luzsénszky Lenke s Etelka és Orosz Zsigmond. A községben két kastély van. Az egyiket Kelemen János a múlt század els felében építtette, azután gróf Korniss Károly tulajdonába került, most pedig a
vallásalapé.

A

másikat Orosz Zsigmond

Szitany

-

A

építtette és

ez a községhez tartozó

— 32

között épült. Az egyház birtokában egy 1735-bl származó aranyozott ezüst-pohár van, melyet
báró Bánffy Farkas és Bagosy Erzsébet adtak az egyháznak. A lakosok
olvasókört, temetkezési és önk. tzoltó-egyesületet tartanak fenn. A községhez tartoznak Hamvas, Hosszúhát, Kistanya, Cserepes-Zódony, Kis-Zódony,
Középér, Kemény, Osvényt, Mátézug, Kis-Bucsa, Gatály és Nagy-Kaszáló puszták, melyeknek némelyike hajdan község volt, így Kis-Bucsa, mely 1458-ban
mint a Nadányiak birtoka szerepel, továbbá Oatály- és Kemény-puszták,
melyekrl már Miksa király idejében van szó.
Szitány, a Király-erd alatt, a Vida-patak mellett fekv kisközség,
gatályi pusztán van.

túlnyomóan

református templom 1826

gör. kel. vallású, oláh lakosokkal.

Házainak száma

117, lakosaié

szocset.

pedig 628. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása Szombatság-Rogoz.
A XVIII. században kincstári birtok, a múlt század elején a Szitányi családé,
mely itt most is birtokos. Azeltt Szitány -Turburest volt a község neve. Gör.
kel. temploma 1750-ben épült.
Szocset, a Rézhegység alatt, Szilágy vármegye határán fekv kisközség,
rom. kath. vallású, tót lakosokkal. Házainak száma 35, lakosaié pedig 271.
Postája Pap falva, távírója és vasúti állomása Széplak. A múlt század els
felében a Baranyiak voltak a földesurai, most pedig gróf Zichy Jennek
van itt nagyobb birtoka. Templom a községben nincs.

Szohodoi-

a petrószi patak mellett fekv kisközség,
házainak száma 80, lakosaié 433. Postája
Rieny, távírója és vasúti állomása Belényes. E község azonosnak látszik
azzal a Siodos nev faluval, mely a XIII. század végén szerepel. Szódnak
a múlt század végén a nagyváradi gör. kath. püspökség volt a földesura.
Gör. kel. temploma 1700 körül épült.
Szohodoi- Lázur, a Király-erd alatt, a Rossia-patak mellett fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 230, lakosaié
1160. Postája Remete, távírója és vasúti állomása Belényes. Azeltt csak
Szohodoi volt a község neve. Földesura elbb a nagyváradi 1. sz. püspökség,
késbb a gör. kath. püspökség volt. Két gör. kel. temploma közi az egyik
a múlt század elején, a másik 1900-ban épült.
Szukány, a Király-erd alatt fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh
Szód, a

Bihar-hegység

alatt,

gör. kel. vallású, oláh lakosokkal;

szokány.

Bihar vármegye községei.
lakosokkal. Házainak

száma

12f>,

lakosaié

763.
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Postája Robogány,

távírója

A

és vasúti állomása Szombatság-Rogoz.
múlt század elején a gör. kath.
püspök volt a földesura, de a Beöthy családnak is volt itt birtoka. Gör. kel.
temploma 1830-ban épült.
Szoldobágy, a Berettyó-völgyben, a margitta
szilágysomlyói vasútvonal

—

szoidobágy.

mentén fekv kisközség,

gör. kel. vallása, oláh lakosokkal. Házainak száma
83, lakosaié 475. Postája, távírója és vasúti állomása Bályok.
XIV. század

A

második felében készült Chartulárium már mint püspöki birtokot említi. A
múlt század els felében gróf Kuun Gergelyné szül. Beck Amália volt a birtokosa. Gör. kel.

templomának

építési ideje ismeretlen.

—

Szombatság, a Király-erd alatt, a Topa-patak és a nagyvárad belényesi
fekv kisközség, túlnyomóan gör. kel. vallású, oláh lako-

szumbatság.

vasútvonal mentén

SZEREP.

—

A GRÓF KORNISS-FÉLE KASTÉLY, (a KÖZALAPÍTVÁNYI URADALOM TULAJDONA.)

sokkal. Házainak száma 149, lakosaié 819. Van saját postája, távírója és
magyar-csékei járás egyik körjegyzsége.
török világot
vasúti állomása.
megelzleg a Telegdyek uradalmához tartozó falu volt s István kincstartó
török kizetése után 1832-ig
1503-ban új adománylevelet eszközölt ki reá.
kincstári birtok volt, azután pedig Vertán János és József birtokába került.
községben két templom van, melyek közül a gör. kath. 1777-ben, a gör.
lakosok hitelszövetkezetet tartakeleti 1884-ben épült. Van cserépgyára.
nak fenn.
Spinus, a Király-erd alatt, a Vida-patak mentén fekv kisközség, gör.
kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 81, lakosaié pedig 413. Postája Robogány, távírója és vasúti állomása Szombatság-Rogoz. Korábban
kincstári birtok, mely a múlt század els felében Kovács György, László és
Frigyes tulajdonába került. Gör. kel. temploma 1746-ban épült.
Sztrákos, a Király-erd alatt, a nagyvárad
belényesi vasútvonal mentén
fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 80,
lakosaié 332. Postája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke.
múlt század
elején kamarai birtok, s akkor Sztráhos volt a neve. Gör. keleti temploma
17í»0-ben épült.
vaskóin
Szudrics, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös és a belényes
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 61, lakosaié 309. Postája, távírója és vasúti állomása Belé-

A

A

A

A

A

—

Spinus.

Sztrákos.

A

—

Szudrics.

1
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nyes.

A

mull század elején a gör. kath. püspök volt a földesura. Gör. kel.
a török hódoltság idejében állítólag török mecset volt, melyet

temploma

késbb

csak

alakítottak

át.

—

Berettyó-völgyben, a margitta szilágysomlyói vasútvonal
mentén fekv kisközség, a margittai járás egyik körjegyzsége, túlnyomóan
gör. kel. vallású, oláh és kevés magyar lakossal. Házainak száma 87, lakosaié 512. Postája és távírója Margitta, vasúti állomása pedig Fels-Abrány.
A Csáhy család egyik 1421-iki oklevele szerint, mint e család oláh faluja
múlt század els
„Zunyogd poss. volahalis" melléknévvel van említve.
Felében a Péchyek ós Kazinczyak voltak a földesurai. Gör. kel. temploma
L888-ban épült.
Szurdulc, a Király-erdben, a sergesi patak mellett fekv kisközség, gör.
kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 112, lakosaié 589. Postája,
XVI. században a Telegdy-wvwtávírója és vasúti állomása Mez-Telegd.
dalomhoz tartozott s 1570-ben Mihály és Miklós perlekedtek birtokáért.
A múlt század els felében gróf Frimontné volt a község földesura. Gör. kel.

Szunyogd,

a

A

Szúrd uk.

A

fatemploma 1868-ban épült.
Talp, a Bihar-hegység

Talp.

—

alatt, a belényes
vaskohi vasútvonal közelében
kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma -~>0, lakosait'' 303. Postája Budurásza,
távírója és vasúti állomása Belényes.
múlt
század els felében a gör. kath. püspökség volt a földesura, melynek itt most
is birtoka van. Gör. kel. temploma 1824-ben épült.
Tamásda, az alföldi síkságon, a Fekete-Körös mellett, Arad vármegve

fekv

A

I

MII

I

:

határán

fekv nagyközség,

lakosokkal. Házainak

ev. ref. és gör. kel. vallású,

száma

275,

Nagy-Zerind, vasúti állomása Hlye.
sített

német várost

felkonczolták. Erre a

lakosaié

E

említi; a tatárok

pedig

községet

1681.

túlnyomóan magyar
Postája és távírója

már Rogerius, mint meger-

1241-ben megostromolták és lakosait
románkori egyházának

korra utal különben hajdani

még fennálló hatalmas tornya és apsisa is. Az els birtokosairól szóló írott
nyomok 1341-re vezetnek vissza, a mikor a Eathold nembeli János és László
igazolják, hogy Tamáshida már régóta az
nemzetségük birtoka. A XIV.
század végén még mindig e család bírja a községet. 1550 január havában
az erdélyi rendek

hogy a már

itt

tartották országgylésüket.

Úgy

ez a körülmény, mint

egyház romjai körül a földben nagy épületek alapis látszanak, bizonyossá teszi, hogy itt hajdan valamely nagyobb várkastély állott, melynek, úgy látszik, 1552-ben Báthori Endre
volt az ura, a mikor a község mindössze 17 portából állott. E század folyamán különben Perényi Gábor is bírta e kastélyt. 1512-ben Kubinyi Lászlót,
Gyulaffy Istvánt és Telegdy Istvánt, 1552-ben Buda Miidóst, Szokoly Györgyöt,
Vas Lászlót és Gácsfy Györgyöt, 1590-ben az Ábrahám fy családot találjuk
Károly Bárányi Miklósnak adományozza, a
itt birtokosokul. 1729-ben III
század
elején
Névery
múlt
pedig
Elek a földesura, kitl báró Bors Frigyes
birtokába kerül és most báró Lipthay Frigyesnek és neje gróf Lázár Bors
Margitnak van itt nagyobb birtoka ós szép kastélya, melyet még a Baranyiak
építtettek és báró Bors Frigyes átalakíttatott. Az e kastélyhoz tartozó szép
kertben áll a már említett románkori hatalmas torony is. A községben lev
református templom 1854-ben, a gör. keleti pedig 1866-ban épült, A lakosok
olvasó-egyesületet és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község hat árában állotl hajdan Bökény egyházas község is, mely a.pápai tizedjegyzékben
1333 35 között szerepel, és melyet a báró Révay család egyik régi oklevele
nemesi birtoknak mond. Ugyancsak Tamásda közelében állott Tamász község
is, mely 1332-ben Tamásda tartozéka volt. Idetartoznak Keményfók és Nagyaz,

falai,

st

említett

pinczék üregei

—

major puszták
Tarkairza.

is.

Tarkaicza, a béli hegyek alatt fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 102, lakosaié 541. Postája, távírója és vasúti
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állomása Belényes. Földesura a gör. katli. püspök volt, a kinek itt most is
van birtoka. Gör. kel. temploma L720-ban épült.
Tárkány, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös és a belényes vaskóin
vasútvonal mellett fekv kisközség, a belényesi járás egyik körjegyzsége,
magyar lakosokkal. Házainak száma 2öÖ, lakosaié 1200.
ev. ref. vallású,
'estája, távírója és vasúti állomása Belényes. E község már a XIII. században, Tarkáiul néven, mint a váracli püspök birtoka, szerepel. Egy 1478-iki
mostani reforoklevél szlmívelés é1 is említi. Lakosai székely eredetek.
mátus templom helyén állott hajdan si egyháza is, mely 1826-ban, az akkor

—

Tárkánv.

1

A

TAMÁSDA.

—

BÍRÓ LIPTHAY FRIGYES

ÉS NEJE SZÜL. GRÓF LÁZÍR BORS MARGIT

KASTÉLYA.

megejtett vizsgálat szerint, még fennállott és falfestményekkel bírt. E templom, úgy látszik, az 1843-iki tzvész alkalmával pusztult el. Földesura a
mull század elején a gör. katli. püspök volt, a ki itt most is birtokos. Határában malomköveket fejtenek, és egyszersmind innen szállítják a fazekasok
által használt mázolóköveket.
Tasádfö, a Király-erd alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal közelében fekv kisközség, a magyar-esékei járás egyik körjegyzsége, gör. kel.
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 226, lakosaié pedig 1237.
Postája,
távírója és vasúti állomása Drág-Cséke. Hajdan a Telegdy család faluja;
1503-ban István új adománylevelet kapott rá.
múlt század elején báró
Vay Imre és Tokody József és Imre voltak a földesurai, most pedig dr. Vári
Szabó Bélának és Bigr Gyulának van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma 1780-ban épült.
község határában két rommaradvány látható. Az
egyikrl azt tartják, hogy a törökök idejében várszer erd Volt, a másik
templomromnak látszik. Határában szép cseppk-barlang és tó van.
Tatárfalva, a kéli hegyek alatt, a Fekete-Körös és a belényes—vaskohi
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 59, lakosaié 292. Postája, távírója és vasúti állomása Belényes.
Földesura a gör. katli. püspök volt, a ki itt most is birtokos. Gör. keleti
temploma 1697-ben épült.

—

Tasa.lf.

A

A

20'

Tatárfalva.

;
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Tataros, a Rézhegységhez tartozó aszfalt-hegyek alatt, a Gyepes-patak
mellett
fekv kisközség, túlnyomóan gör. kel. vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 205, lakosaié pedig 1676. Postája Hagymádfalva, távírója
és vasúti állomása Mez-Telegd.
múlt század elején a báró Huszár család

A

volt

a

földesura,

A

most pedig gróf

Fereneznek van

Seilern

Az

itt

nagyobb

bir-

uradalmi erdben
kézzel hányt sánczok nyomai láthatók. Ezt a helyet „Csetátye máre"-nak
(nagy vár) nevezi a nép és azt tartja róla, hogy ott hajdan ersség volt,
mely a tatárjárás alatt pusztult el. Ugyancsak az uradalmi területen, a
Szklatyina-dln, sósviz forrás van. Itt van a Hazai Aszfalt-ipar r.-társ.
nagyszabású gyára és bányatelepe, melyrl más helyen bvebben van szó.
[de tallóznak Varaszó, Orvisel és Czigányvölgy puszták is.
toka.

lvlek

-

gör.

keleti

templom 1800 körül

épült.

itteni

Telek, a Bihar-hegység alatt fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 40, lakosaié pedig 238. Postája Budurásza, távírója és vasúti állomása Belényes. E község már 1257-ben a Csanád nemzetség birtoka s mint ilyen a Telegdyekre száll. Telegdy Miklós itt 1561-ben 20
jobbágy-telket bírt.
múlt század elején a gör. kath. püspök volt a földesura, a ki itt ma is birtokos. Templom a községben nincs.

A

Teikesd.

—

Telkesd, a Király-erd nyúlványai alatt, a nagyvárad
kolozsvári vasútvonal közeléljen fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 96, lakosaié 663. Postája, távírója és vasúti állomása Mez-Telegd.
XVI. században a Telegdy családé volt de István htlenség. bnébe esett
s 1561-ben János Zsigmond elvette tle. Ez évben két más társával Békés
múlt század elején a gr. Haller
Gáspár eszközölt ki reá adománylevelet.
család volt itt birtokos, most pedig Telegdy József. Gör. keleti temploma a
XVI. század elején épült.

A

;

A

a Fekete-Körös mellett fekv község,
túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal.

Tenke, az alföldi síkság szélén,
a

hasonnev

járás székhelye,

Házainak száma 824, lakosaié pedig 3669. Van saját postája, távírója és
E községet Meszesi Demeter váradi püspök egyik 1355-iki
levele már említi. Földesura kezdettl fogva a nagyváradi 1. sz. püspökség
volt, mely itt most is birtokos. A török dúlások alkalmával a törökök Tenkét
is elpusztították, úgy hogy 1598-ban a községnek csak 13 lakosa maradt.
Ebben az idben már a Körösön kétköv malma is volt. A községben
három templom van s az izraelitáknak és baptistáknak is van imaházuk.
A mostani református templom helyén állott hajdan a község si temploma
ennek elpusztulta után a lakosok fatemplomot emeltek, melyet 1790-ben
ktemplom váltott fel; ezt 1882-ben lebontották s helyére a mai templomot
építették. A róm. kath. templom 1810-ben épült. 1775-ben báró Patachich
Ádám püspök kápolnát építtetett ide, mely tíz évvel késbb anyaegyházzá
lett. A mostani templomnak Miklóssg Ferencz püspök vetette meg az alapját
1810-ben. A gör. kel. templom 1863-ban épült. A község mellett kitn gyógyító
erej, csinos vasas-fürd van, mely dr. Soós József tulajdona. Van itt két
gzmalom, két nagyobb vizi malom, két téglagyár, takarékpénztár, iparos
vasúti állomása.

takarék-

és

önsegélyz-egyesület,

önk.

tzoltó-egyesület,

ipartestület,

öt

olvasó- és társaskör, dal-egyesület, temetkezési, kiházasítási egyesület.
T«P e

-

Tépe, az alföldi síkságon,

Hajdú vármegye határának közelében, a Kékref. vallású, magyar lakosokkal.

Kálló vize mellett fekv nagyközség, ev.
Házainak száma 229, lakosaié pedig 1228.

si

Postája, távírója

és

vasúti

állo-

mely 1311-ben Thepa néven mint Dósa
nádor birtoka fordul el. A XIII. század végén Rafael bán bírta, késbb a
váradi székeskáptalani prépost, 1421-ben azonban a Köváry családot is itt

mása Derecske.

nemesi

birtok,

1552-ben Szemere Sebestyén a birtokosa, 1595-ben a Ravazdyak.
1647-ben I. Rákóczy György fejedelem egy itteni nemesi kúriát Kis Márton
nev vitézének, a körösszegi hajdúk kapitányának adományoz. Református

találjuk.
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temploma L585-ben épült. Van itt azonkívül katholikus kápolna is, mely az
itt
lév kastélylyal együtt a prépostság tulajdona. A lakosok olvasó- és
pusztemetkezési egyesületet tartanak fenn. Ede tartoznak Major és Mérges
ták

is.

Berettyó-völgyben, a székelyhíd— szilágysomlyói vasútvonal
közelében, a Bisztra-patak mellett fekv kisközség, túlnyomóan gör. keleti
száma 65, lakosaié
vallású, oláh és kevés magyar lakossal. Házainak
421. Postája Margitta, távírója és vasúti állomása Fels-Abrány. E falu azonosnak látszik azzal a Terebed nev községgel, mely 1373-ban mint
Domoszlai/ Miklós hevesi fispán birtoka szerepel. 1416-ban a Zoárdfiakat,
1450-ben a Bengehgxeket és 1488-ban a Zólyomiakat uralta; késbb a Fráter
Terelés, a

Terebes.

TATAROSI ASZFALTBÁNYA.

család volt a földesura, mely itt kastélyt is építtetett
Dánielé. Gör. kel. temploma 1800 körül épült.

és

ez

most

Veres

Térje, a Rézhegység nyúlványai alatt, a Berettyó mentén fekv kisközség, túlnyomóan gör. katíi. vallású, oláh és kevés számú magyar lakossal.
A margittai járás egyik körjegyzsége. Házainak száma 127, lakosaié 697.
Postája Fels-Derna, távírója és vasúti állomása Margitta. É községgel az
1466-iki adóösszeírásokban találkozunk elször.
múlt század els felében
a Baranyiak voltak a földesurai. Gör. kath. temploma 1894-ben épült.
A község hegyeiben sok aszfalt és szén van.

Térje.

A

—

Tinód, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad kolozsvári
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 121, lakosaié pedig 566. Postája, távírója és vasúti állomása
Élesd. E község az 1466-iki adóösszeírásokban Thynold néven fordul el.
A múlt század els felében gróf Batthyány József volt a földesura, most
pedig gróf Bethlen Aladárnak és nejének szül. Batthyány Vilma grófnnek
van itt nagyobb birtoka. A gör. keleti templom 1565-ben épült.

—

Király-erd alatt, a nagyvárad belényesi vasútvonal mentén
kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 44, lakosaié pedig 254. Postája, távírója és vasúti állomása Drág-Cséke.
múlt század elején Buzáth Márton, Simon és István voltak a birtokosai. Gör. kel.
Topest, a

fekv

A

temploma

a

múlt század elején épült.

Tinód

Topest.

Bihar vármegye községei.
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Toplicza-

Kárand.

Tóti

Toplicsa-Káránd, a béli hegyek alatt, Arad vármegye határán fekv kisközség, gör. keleti vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 179, lakosaié
863. Postája és távírója Bél, vasúti állomása Hokszc^-Bél. Földesura a váradi
sz. püspök volt, a ki ill most is birtokos. Gör. keleti temploma
I.
1565-ben
épült. Határában ásványvízforrás van.

Rézhegység nyúlványai alatt fekv
nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 169, lakosaié 12 II). Sajál postája van, távírója és vasúti állomása Margitta. Hajdan
Tóti,

a

Bisztra-patak völgyében, a

Sólyomk vár tartozéka. 1397-ben a Csákijak az urai,
A múlt század els felében a Reviczky, Bárányi,

Tóttelek.

Dombon

Vincze és

Gruden családok

BÖLÖNYI JÓZSEF KÚRIÁJA

UORA.

voltak a birtokosai.

1465-ben pedig a Báhjokyak.

református temploma részben középkori épít-

álló

mény. Az egyház birtokában egy 1602-ben készült ezüst-pohár és egy 1695-bl
származó ezüst-tányér van. A község határában 1898-ban, földforgatás alkalmával, bronzkori csákányokra bukkantak.
Tóttelek, az érmelléki hegyvidéken fekv kisközség, túlnyomóan rom.
kath. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 83, lakosaié 564. Postája,
állomása Bihar. A XIIL század végén, a püspöki tized
jelentékeny község lehetett, A XIII. század folyamán
Miklós vajda, István és Oeregen birtoka. 1465-ben a panaszi Pázmán családot
inalja. Késbb a nagyváradi 1. sz. püspökség a földesura, Róm kath. temploma, az si egyház helyén, 1834-ben épült, A lakosok kath. olvasókört tariának fenn.
Ttös, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad—kolozsvári
vasútvonal mentén fekv kisközség, az élesdi járás egyik körjegyzsége, túltávírója és vasúti

nagysága után

Ítélve,

kath. vallású, oláh lakosokkal., Házainak száma L36, lakosait'
mull század elején a
659. Postája, távírója és vasúi
állomása Kiesd.
gróf Batthyány család volt a földesura, most pedig ifj. gróf Zichy Ödönnek
van Í11 nagyobb birtoka.

nyomóan

1

gör.

i

Tnlki

A

Tulka, az alföldi síkságon, Nagy-Szalonta közelében

fekv nagyközség,

túlnyomóan gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 173, lakosaié

BiHar vármegye községei.

pedig

3248.

Postája, távírója

regestrum már

idtl

nev

váradi püspök volt, ki

a

Nagy-Szalonta.

A

váradi

a XIII. szazad elején említi e községet, mint püspöki birto-

egyik lakosa, bizonyos Szaniszló

kol,

gibb

állomása

vasúti

és

159

itt

poroszló révén. Földesura a legré-

ma

is

birtokos. Grör.

kel.

temploma

Dombrom és Kistulka
Pata pusztákat már a bécsi eodex

L882-ben épült. Ide tartoznak Osi-Pata, Pata, Daszka,
puszták

melyek közül az Osi-Pata és

is,

mint községeket

említi.

Sebes-Körös partján fekv nagyközség,
túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 341, lakosaié *2271. Saját postája van, távírója és -vasúti állomása Szakái. A bécsi eodex
Ugra, az

UGRA.

alföldi

a

síkságon,

BOLOXYI JÓZSEF KASTÉLYA
A SZILAS PUSZTÁN.

mái' a XIII. század

se

volt.

Késbb

családok bírták.

végén mint „Danela úr" birtokát

a Eolthy,

A

Porkoláb,

község az

Bosoldy,

idk folyamán

említi,

Thoboly,

a ki az Ugraiah
Hlyei,

Geszty,

Monostoron-,

Közép-,

Bydy

Egyházas-

elnevekkel szerepel. Legelsnek említett elnevét monostomelynek els nyomára a XIII. század elején akadunk, a mikor

ós Szent-János
rától nyerte,

egy periratban van róla

szó.

véltára riz, e helységben

nevet
Ugraij

az

ezen

családot

szent

már

Egy

Szz

1329-iki oklevél, melyet a Bölönyi család leMária monostorát említi; a Szent-János el-

tiszteletére
a

XV.

épített

századtól

községi

kezdve

itt

egyházától
találjuk.

nyerte.

Az

Most Bölönyi

Józsefnek és Lakatos Antalnak van itt nagyobb birtoka. Bölönyinek a községben érdekes régi nemesi kúriája van, az ide tartozó Szilas pusztán pedig
nagyobb szabású kastélya. A községben a paplakot, melyben Petfi megfordult,
Bölönyi -József emléktáblával jelöltette meg.
községben álló református

A

templom 1800-ban

épült.

Ide tartoznak Lakatos-Peterd, Vermes-Peterd, Peszere,

—

és Zöldhalom puszták. Határában állott hajdan 1332
35 között, a
Körös balpartján, Piski vagy Egyházas- Piski nev község is. Eredetileg püs-

Szilas

már a XV. század elején az Ugrayakat uralta, Késbbi,
századbeli biilokosai közötl a váradi káptalan és Bydy Mihály mim-

pöki birtok volt, de

X\

I.

T

L gi-a.
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Uj-Léta.

Uj-Palota.

kácsi várnagy szerepelnek. Volt itt még egy Ürö'gd nev község is, melynek
azonban már egészen nyoma veszett.
Uj-Léta, az Ermellék alatti síkságon, Hajdú vármegye határán fekv
nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma
l/.'5.
lakosaié pedig 1039. Postája, távírója és vasúti állomása Haj du-VámosPércs. Református temploma 1894-ben épült.
Uj-Palota, Nagyvárad közelében, a nagyvárad vészti vasútvonal mentén fekv kisközség, róm. katholikus vallású, német lakosokkal. Házainak

—

száma

85, lakosaié 649. Postája Körös-Tarján, távírója Gyíres-Tarján. Saját
vasúti állomása van. Az egyetlen német község a vármegyében, melynek
lakosai azonban magyarul is beszélnek. Földesura a gróf Frimont család

most pedig Lukács Antal frendiházi tagnak van itt nagyobb birtoka.
Katholikus temploma, melyet gróf Frimont János 1824-ben építtetett, egyike

volt,

VAJDA.

—

A DOBOZY-FÉLE KÚRIA. (bECK HENRIK TULAJDONA.)

vidéki templomoknak. Sírboltjában pihen a templom bkez
község utczái keresztalakban fekszenek, s keresztezdésükben
áll a szép templom; ennek bels felszerelése is párját ritkítja. Egyik oltársznyegét Katalin Vilma kurlandi herczegn sajátkezüleg hímezte. Szent
edényeit Wallmoden Lajos lovassági tábornok és Fóíseisz József olmüczi várparancsnok altábornagy adományozták., A községben a múlt század els
felében serfzház is volt. Ide tartozik O-Palota puszta, mely 1437-ben még
a legszebb
építje.

A

L'rszád.

Urgeteg.

lakott falu volt.
Urszád, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös völgyében fekv kisközség,
a belényesi járás egyik körjegyzsége, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal.
Házainak száma 91, lakosaié 440. Postája, távírója, vasúti állomása Sólyom.
Földesura a nagyváradi 1. sz. káptalan volt, mely itt most is birtokos. Gör.
kel. temploma 1840-ben épült. Határában nagyobb kbánya van.
kolozsvári
Urgeteg, a Rézhegység alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad
vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokká]. Házainak száma 92, lakosaié 485. Postája, távírója és vasúti állomása Élesd.
mull század els felében SzervoneczJcy László volt itt birtokos. Gör. kel. templomának építési ideje ismeretlen.

—

A

Vajda, az érmelléki hegyek alatt, a Berettyó és a nagyvárad

Vajda.

— székely-

mentén fekv nagyközség, ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 157, lakosaié 806. Postája Bihar-Félegyháza, távírója és vasúti állomása Gyapoly. E községrl már 1285 körül szólnak a z
adatok. A XIV. század elején püspöki birtok. 1475-ben Woywoda néven
hídi

vasútvonal

Bihar vármegye községei.
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A

múlt század elején a Dobozy család volt a földesura, most
pedig Beck Henriknek van itt nagyobb birtoka és két régi úrilaka, melyeket
mostani református templom egyes részei
még a Dobozyak építtettek.
még az si egyházból valók. A református egyház birtokában 1594-bl szártaláljuk említve.

A

mazó aranyozott ezüst-kebely

és 1796-ból való ezüst-pohár van.

Vámos-Láz, a Berettyó-völgyben, az érmelléki hegyvidéken fekv kisközség, a margittai járás egyik körjegyzsége, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 128, lakosaié 704. Postája Micske, távírója és vasúti
állomása Vedres- Abrány. srégi község, mely Laaz néven már a XIII. századbeli püspöki tizedjegyzékekben szerepel.
múlt század elején a Miskólczy
és a Bárányi család volt a földesura. Gör. kel. temploma 1700 körül épült.

Vámos-Láz.

A

Váncsod, az alföldi

síkságon, a nagyvárad

mentén~Tek"v nagyközség,

ev.

ref.

vallású,

—püspök-ladányi

vasútvonal

magyar lakosokkal. Házainak

A VÁNCSODI ZSILIP.

száma

328, lakosaié pedig 1804. Saját postája van, távírója Berettyó-Újfalu,

E

község a XIII. század elején Ivánesod néven
már megvolt, a mikor is egy András nev lakosa gyújtogatás vádja miatt
a váradi istenitéleti szék elé volt idézve. Hajdan nem a mai helyén,
hanem az ú. n. „Egyház-szigeten" állott. Birtokosai voltak: a XV. században a váncsodi Horváth család, a XVI. században a Váncsodi, Vajay és
Dombrádij családok, azután a Parlagi és Fodor családok, a múlt század els
felében pedig a Szilágyi, Gazdagh, Csapó, Lányi, Tóth, Torok, Gcczy, Zilahy,
Farkas, Budaházy, Miskolczy, Lovassy, Vajda, Beliczay, Olasz, Sághó és Balogh
vasúti állomása Mez-Peterd.

családok. Most Vécsei Arnold örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A református templom 1791-ben vályogból készült, 1802 6 között pedig kbl építették fel. Az egyház birtokában 1649-bl származó érdekes ezüst-kehely
an, mely Literáli Lukács ajándéka, egy másik pedig 1687-bl való. A község

—

-\

irattárában, valamint a Szilágyi, Zsiday

számos érdekes régi oklevél található.
némelyike történeti jelentséggel bír.

„Guszár-dl" szintén az
fenn; „Annók fenekének" nevezik

helye, a

földrészletet, a

„Nemes"-,

Magyarország Vármegyéi és Városai

..Seres"-,
:

A

és

Tóth

családok leveles-ládájában

községhez tartozó dl-elnevezések

így a „Telek-dl" elpusztult falu
Guseár község emlékét tartja
a Guszár Anna birtokán volt mocsaras
.,Tomjad"-szi<>v1 dlk mindegyike egy-

elpusztult

Bihar vármegye.
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Váncsod

.
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kori tulajdonosának nevét örökíti
lete!

Rekettyés, Berettyómellék és Szik
Varosány.

Varosain/, a
gör.

tája

Király-erd

Sonkolyos.

A

lakosok önkéntes tzoltó-egyesü-

puszták is.
a Hollód-patak mellett

alatt,

fekv

kisközség,

Házainak száma 109, lakosaié 610. Posés vasúti állomása Szombatság-Rogoz.
Azeltt
község neve. Régebben kincstári birtok, a múlt

vallása, oláh lakosokkal.

kel.

Robogány,

távirója

Varozsény-Krizsány volt a
század elején pedig a Tomoy
L

meg.

és temetkezési egyesületet tartanak fenn. Ide tartoznak Gyapáros, Ölyrös,

868-ban

és

a

Vedres

családoké.

Gör.

kel.

temploma

épült.

Vár- Sonkoly os, a Király-erd alatt, a Sebes-Körös és a nagyvárad—
kolozsvári vasútvonal mentén fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 181, lakosaié pedig 1235. Postája, távírója és vasúti
állomása Rév. 1294-ben e községet Sunkulus néven találjuk említve, míg
1528-ban Várfalu név alatt volt ismeretes. Egyébként a Telegclyek uradalmához
tartozott s Telegdi István bevétette 1503-ban kapott új adománylevelébe is.
múlt század elején Kállay László volt a földesura, most pedig ifjabb gróf
Zichy Ödönnek és Friedmann Rezsnek van itt nagyobb birtoka.
gör. kel.

A

A

templom

1820-ban épült. Határában legújabban felfedezett, szép cseppki >arlang van, továbbá ugyanott emelkedik az úgynevezett ..Tündérvár"
romja, melyet a hagyomány Mén Marót várának mond. Ez a hagyomány arra
lámaszkoclik, hogy az az lg fon erd, a hová a névtelen jegyz szerint Mén
Marót a magyarok közeledtével menekült, e vidéken lett volna. A községben
nagyobb szabású mész- és fa-iparvállalat van.

V á IV íz

Bisztra-patak mentén fekv kisközség,
93, lakosaié 516. Postája
Papfalva, távírója és vasúti állomása Széplak. E község 1327-tl 1469-ig Várvízi néven szerepel. Földesurai 1438-ban a kusalyi Jakcs család, 1469-ben
pedig a Bozzásiak.
múlt század elején a Bárányi és a Reviczky család volt
a község földesura, most pedig gróf Zichy Jennek van itt nagyobb birtoka. Gör. keleti temploma 1810-ben épült. Határában van az úgynevezett
Várvíz, a

Rézhegység

alatt,

gör. kel. vallású, oláh lakosokkal.

a

Házainak száma

A

„Vaskapu
Vasad

Vasand.

szoros"".

Vasad, az érmelléki síkságon, Szatmár vármegye határán fekv nagyközség, gör. kath. vallású, oláh és kevés számú magyar lakossal. Házainak
száma 195, lakosaié 1423. Postája Piskolt, távírója és vasúti állomása Ermihályfalva. E község már a XIV. század óta mint a nagyváradi 1. sz. káptalan birtoka szerepel. Gör. kath. temploma 1709-ben épült, de tornyát az
1822-iki földrengés ledöntötte, falait pedig megrepesztette. Ugyanabban az
évben újra felépítették.
Vasand, a Király-erd nyúlványai alatt fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 192, lakosaié 884. Postája, távírója és
vasúti állomása Tenke.
váradi regestrum már a XIII. század elején egy
Szatymaz nev lakosa révén említi.
legrégibb idktl a nagyváradi 1. sz.
püspökség birtoka volt. Gör. kel. temploma 1890-ben épült.
Vaskoh, a Bihar-hegység alatt, a Fekete-Körös és a vaskohi vasútvonal
mentén fekv kisközség, a hasonnev járás székhelye, túlnyomóan gör.
kel. vallású, oláh és kevés magyar lakossal. Házainak száma 121, lakosaié 786. Van saját postája, távírója és vasútja. si püspökségi birtok,
s hajdan püspöki vasbányáiról nevezetes. Régente itt a Körösben arany mosás
is volt.
róm. kath. templomot 1744-ben
községben két templom van.
gróf Gsáky Miklós nagyváradi püspök építtette. Gyönyör tarka márványból
a közeli kollesti és kimpi márványból
oltára és oltároszlopai
faragott
készültek.
községben azeltt vasgör. kel. templom 1716-ban épült.
hámor is volt, mely azonban ma már romokban hever. Márványk-iparvállakaszinó egyesületet, önképzkört és önseLata is van itt, a lakosok pedig
gélyz szövetkezetet tartanak fenn. lü község határában, a községtl délre
fekv völgy fölötti márványhegy aljából a öo/í/-patak tör el, oly vízbséggel és ervel, hogy néhány száz lépésnyivel odább már két vízi malmot
hajt. Vize nyáron jéghideg, télen pedig gzölög és soha sem fagy he. E forrásról azt tartják, hogy a hegység túloldalán fekv szohodoli üregbe öml
patak vize, mely a hegy alatt áttörve, itt jön ki. A Rákova nev dlben

A

Vaskoh.

A

A

A

A

is

langyos

A

viz

forrás bugyog.
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Vaskoh-Szclistye, a Bihar-hegység alatt, Arad vármegye határának közelében fekv kisközség, gör. kel. vallása, oláh lakosokkal. Házainak száma
98, lakosaié 563. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a
nagyváradi 1. sz. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. kel. tem-

ploma L853-ban

VaskohSzelistyc.

épült.

Vaskoh- Szohodol, a béli hegyek alatt, a Fekete-Körös közelében, a kalugeri patak mellett fekv kisközség, gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 156, lakosaié 1014. Postája, távírója és vasúti állomása Vaskoh.
község roppant hegyek között fekszik. Határában számos hegytölcsér van.
Az efféle hegytölcsérnek fels átmérje több mint '200 öl, feneke pedig alig
ti
5
öl. Az ezekben roppant mennyiségben összegyl es- és hóvíz a laza
talajnál fogva azonnal eltnik és állítólag a hegy túlsó oldalán tör el. Itt
van a hatalmas Cimpanesca sziklaüreg, mely függélyes irányban, végtelen mélységbe sülyed. Ide szakad a: kalugeri" patak.

VaskohSzohodol

A

VKRTES.

OZV.

NAGY MORICZNE URILAKA.

—

Vedres-Ábrány, az érmelléki hegyek alatt, a székelyhíd margittai vasút\onal és a Berettyó mentén fekv kisközség, a margittai járás egyik körjegyzsége, ev. ref. és gör. kath. vallású, magyar és oláh lakosokkal. Házainak száma 89, lakosaié r>36. Postája Margitta. Saját távírója és vasúti állomása van. Hajdan Abrányfalva néven szerepelt. 1425-ben a Csákyalc a birtokosai, a múlt század elején gróf Sternberg Ádám, azután gróf Zichy Ferencz.
ev. református
templom az si egyház helyén 1643-ban épült, a gör.
katholikus pedig 1800 körül.
néphagyomány szerint a község a tatárjáráskor nem a mai helyén állott.
Yekerd, az alföldi síkságon, az Olyvös-patak mellett fekv kisközség,
túlnyomóan gör. kel. vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 80, lakosaié
í25.
Postája Fúrta, távírója Zsáka, vasúti állomása Berettyó-Újfalu.
váradi regestrum, a curui apátsággal kapcsolatban, említ vekerdi lakosokat,
a kiket Vazul curui apát valamely kihágással vádolt. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben mint nemesi birtok szerepel.
XIII. században Véned, a
XIV. -ben Herneld néven találjuk említve. 1552-ben 6 portája volt Vekerdnek
és Buda Miklósné volt a birtokosa. 1605-ben Bocslcay kiváltságokkal ajándékozta meg a községet. 1700 körül a ráczok a falut feldúlták. 1732-ben
Vekerd már mint puszta említtetik és ekkor Bárányi Miklós a földesura.
múlt század elején a Dessewffy, Molnár, Olasz, Buday, Elek ós Nemes családok

Vedres-

Abrány.

A

A

A

A

A

a birtokosok. Grör.

keleti

templomának

építési ideje ismeretlen.

H*

Vekerd.
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Venter.

asút-

kath.
aj át postája van,
távírója és vasúti állomása Hollód. Osi püspöki birtok, melynek már 1349-ben
a yáradi 1. sz. püspök az ura, a mikor Felventer néven "szerepel. 1552-ben
Vajda István is birtokosa.
múlt század elején már a gör. katb. püspök a
földesura, a kinek itt ma is nagyobb birtoka van. Gör. katb. temploma

A

1872-ben épült. Ide tartozik Bratyest-puszta.
Venter-Rogoz.

Venter-Rogoz, az elbbi község tszomszédságában fekv kisközség, gör.
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 87, lakosaié 485. Postája
Venter, távírója és vasúti állomása Szombatság-Rogoz. Földesura a nagyváradi gör. katb. püspökség volt, mely itt most is birtokos. Gör. kath.
katli.

temploma 1866-ban
Vércsolog.

épült.

a Király-erd alatt fekv kisközség, túlnyomóan gör. kel.
vallású, oláh lakosokkal. Házainak száma 151, lakosaié 877. Postája, távírója
és vasúti állomása Mez-Telegd. Hajdan Vercsellö volt a neve s a Czibak
család uradalmához tartozott; ennek magvaszakadtával, 1563-ban a Mágócsi
és Móricz család kapott rá királyi adománylevelet, melyekrl azután örökségképpen a gr. Keglevich családra szállott.
múlt század els felében a Szláry
és a Ruprecht családok bírták, most pedig Rédey Richárdnak van itt birtoka.
Gör. kel. fatemploma 1860-ban épült. Régi kastély is van a községben, ezt
még a Szlávy család építtette és most a Rédey Richárdé.
Vértes, az alföldi síkságon, adebreczen
nagylétai vasútvonal mentén
Vércsolog,

A

Vértes.

—

fekv nagyközség, túlnyomóan
száma

ev. ref. vallású,

magyar lakosokkal. Házainak

327, lakosaié 2433. Postája, távírója és vasúti állomása Nagy-Léta.

E

község már az 1333-iki pápai tizedjegyzékben mint egyházas hely szerepel.
1436-ban az álmosdi Chyre nemzetség birtoka. 1552-ben a Szokolyak, 1732ben a Nagy család, 1769-ben a Komáromy, késbb a Fekete család búja. A
XVIII. század második és a múlt század els felében földesurai: a Fráter,
Fényes, Papszász, Csanády, Magyary, Dersy, Muraközy, Szilágyi és Balogh
családok, most pedig Gorove Jánosnak, Kövesdy Imrének, özv. Dersy Lászlónénak, özv. Nagy Móricznénak, özv. Fráter Gyulánénak és Csanády Ferencznek van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek csinos úrilaka. A községben
lev ev. ref. templom 1815 61-ig épült, a gör. katholikus 1870-ben. A ref.

—

Verzár.

Vizes-Gyán.

/

.hI.iii.

egyház birtokában két érdekes, régi ötvösm van. Az ide tartozó Részege
helyén, a hagyomány szerint, hajdan község állott.
Verzár, a Rézhegység alatt, a Nagy-patak mellett fekv kisközség, róm.
kath. vallású, tót lakosokkal. Házainak száma 39, lakosaié 254. Postája Papfalva, távírója és vasúti állomása Széplak. A múlt század els felében a
Baranyiak voltak a földesurai, most pedig gróf Zichy Jennek van itt
nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet még a Baranyiak építtettek.
Templom a községben nincs. Határában két szép vízesés van.
Vizes-Gyán, az alföldi síkságon, a Sebes-Körös és a nagyvárad gyomai
vasútvonal mentén fekv nagyközség, túlnyomóan gör. kel. vallású, oláh
lakosokkal. Házainak száma 173, lakosaié 957. Postája Körös-Tarján, távírója és vasúti állomása Gyires. E község már a XIII. század elején mint a
várszolgák lakhelye említtetik. A XIV. századtól kezdve a váradi káptalan
birtoka. Gör. kel. temploma 1865-ben épült. Ide tartozik a Káptalan-puszta.
Határában a Körös partján, feküdt hajdan Gyárán község, mely a XIII. század elején mint János úr birtoka említtetik.
Zsadány, az alföldi síkságon, az Inánd-patak és a Sebes-Körös szögében fekv nagyközség, túlnyomóan ev. ref. vallású, magyar lakosokkal. Házainak száma 415, lakosaié pedig 2429. Postája Ugra, távírója és vasúti állomása Kornádi. A váradi regestriun már a XIII. század elején említi 18
í58-ban az adóösszeírásokban „Sadan" néven találjuk említve.
lakosát.

nev

dl

—

1
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1507-ben
kii*,

henczidai Bacsók a földesurai, 1572-ben a Bajoni család kap reá

a

adománylevelet

;

az Eszterhez;/ csaliul.

van

itt

birtokuk.
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Az

késbb

az Okányiak bírják, a múlt század elején pedig

Most a Jaricskay örökösöknek és Schwarz Ferencznek
ev. ref. templom építési ideje ismeretlen és csak az1

hogy 1698-ban kibvítették.

A

községben téglagyár van; a lako-

sok temetkezési egyesületet tartanak fenn. Ide tartoznak Fancsika,

községet

Tamásfiak bírták,

említi.

1284-

és

codex már
eltt királyi adományképen a Borsa nembeli

Bölcsi puszták. Orosi pusztát a bécsi

házas

Orosi

késbb ezeknek

a XIII. században, mint egy-

hívei Dees és Dénes, 1314-ben pedig László

aradi prépost, végül 1348-ban Tatamér székesfejérvári prépost.

ZSÁKA.

—

A GRÓF RHÉDEY-FÉLE KASTÉLY. (PAKSY JÓZSEF TULAJDONA.)

Zsáka, az alföldi síkságon, a Berettyó közelében

nyomóan

ev.

pedig 3114.

ref.

Van

vallású,

fekv nagyközség

magyar lakosokkal. Házainak száma

túl-

438, lakosaié

saját postája és távírója, vasúti állomása Berettyó-Újfalu.

A

váradi káptalannak egyik 1322-iki oklevele mint egyházas községet Izsólaka

néven említi, míg az 1552-iki adóösszeírásokban Izsáka néven szerepel. Hajdan
a Zoárd nemzetség birtoka, s az marad az egész középkoron át. 1615-ben
Kende Krisztina, 1616-ban pedig Giczy Györgyné a földesura, ki azt Bethlen
Gábor fejedelemmel elcserélte. 1666-ban Izsákai András, majd a gr. Rhédeyek
bírják. Most gróf Rhédey Stefánia férj. báró Wesselényi Istvánné, Rhédey
Erzsébet férj. Pdksy Józsefné, báró Vay Klára férj. báró Bánhidy Sándorné
és Kovács
Akosné a birtokosok. Paksy Józsefnének itt szép kastélya
van, melyet 1858-ban gróf Rhédey Gábor építtetett. Itt volt az úgynevezett ..zsákai vár" is, mely a szatmári békekötés után leromboltatott.
Emlékét a mai „Várdomb" nev hely rzi. A községben két templom és egy
izraelita imaház van. Az ev. ref. templom 1784-ben, a gör. keleti pedig
/'.M-ben épült. A református egyház tulajdonában két érdekes ötvösm van.
1

Zsáka.
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Az egyik egy
a következ

úrasztali
felírással:

másik egy úrasztali tányér
Garabuczi Matias, Török Gáspár

ezüst-pohár L621-bl, a

„Szakai porkoláb

1636". A község hatáAka-várnál pedig, a Berettyó-csa-

szakai tizedes, csináltatták Isten tisztességére: anno

rában kkori

tárgyakat,

torna ásásakor,
köri

az

Zsáka lakosai takarékpénztárt és társastartoznak Dósa, Nagynyomás, Oros, Fehértó, Sárrét,

vaságyút

tartanak fenn.

Ide

úgynevezett

találtak.

Cserepes, Kengyel, Kigyös, Biczó,

val,

mely

Álomzug, Hosszú és Veszi puszták.

Berettyó bal partján állott hajdan Akavára község,

határában, a

1284-ben

már

szerepel.

A

Zoárd nembeliek birtoka

A

község

Aka
volt,

várá-

de az

L552-iki adóösszeírásokban már nem fordul el. Ugyancsak e vidéken volt
hajdan Csiff község, mely 1335-ben a pápai tized-jegyzékben szerepel. Aka
közelében állott Szent Dienes község is, mely a XIII. században Bech, ké-

sbb

pedig Vece

fia Miklós birtoka.

Nevét Szent Dienesnek szentelt egyházá-

Ugyancsak Zsáka, határában találjuk 1335-ben Kórógy községet is.
1470-ben földesi Török Mihálynak és Torday Andrásnak vannak itt birtokai.
Az 1552-iki összeírásokban már nem szerepel.

tól vette.

A

helyszínen gyjtött adatokon kívül, az Országos levéltár, a Nemzeti
„A váradi püslevéltára, Bunyitay Vincze
pökség története", Fényes Elek ..Magyarország leírása", dr. Csánki Dezs ..Magyarország
..Biharország" ós ..Biharmegye
történeti földrajza a Hunyadyak korában", K. Nagy Sándor
földrajza", O'sváth Pál: „A sárréti járás leírása", Márki Sándor: „Sarkad története"', Rozvány
György: „Szalonta története", Zák R. József: ...Egy adat Derecske történetéhez".

Források

:

Múzeum oklevélgyjteménye, Bihar vármegye

:

:

:

:

NAGYVARAD.
A VÁROS LEÍRÁSA.
Nagyvárad törvényhatósági joggal felruházott város,

a

vármegye

székhelye

,

az

egész vidék központja, egyike
az ország legélénkebb és leg-

szebb

Körös

városainak.

két

A

partján

Sebes-

terül el;

az olaszi oldalt a Párispatak,
az újvárosi és váraljai oldalt

NAGYVÁRAD CZÍMERE.

pedig a Pecze-patak

szeli át.

Északról

szlhe-

gyek

félkörben

körítik,

keleti

része a

Körös-völgyre nyúlik, dél és nyugat felé pedig az alföldi rónaságra néz.
Fekvése rendkívül elnyös, a mennyiben a Bihar-hegység és a Rézhegység
alatt, az alföldi síkság szélén, a kolozsvár
nagyvárad budapesti, az alföldi,
énnelléki, belényesi és a sárréti (si kóti) közúti és vasúti vonal góezpontján terül el és így Erdélynek a Királyhágón át gravitáló, valamint az Alföld,

—

—

—

Ermellék, Rézalja és a Sárrét közt való forgalmának nagy részét bonyolítja

le.

Lakosainak száma az utolsó években rendkívüli mórtékben emelkedett
ugyanis a mig az DSKO-iki népszámlálás alkalmával 38,557 volt, addig ez a

szám

a legutóbb eszközölt összeírás alkalmával 47,365-re emelkedett,

a városban állomásozó katonaság nélkül.
A város területének alakja majdnem szabályosan háromszög. Legszélesebb a Rhédey-kert és az Epres-kert között, míg a Kolozsvári-utcza végén
két sor

naság

útját a terjeszkedésnek

dül

város

A város természetszerleg a róannál inkább, mert észak felé a szlhegyek állják

házban csúcsosodik

felé terjeszkedik,

A

területe.

és

ki és ér véget.

kelet

felé is

nagyobbak az építkezések

akadályok, mint dél és nyugat felé.
Nagyvárad városa öt városrészre oszlik,

u.

elé gör-

m. Várad-Olaszi, Várad-

Ujváros, Külváros, Varad-Velencze és Csillagváros.

Terekben a város nem nagyon bvelkedik. Várad-Olasziban a SchlauchOrszágút, Szélo-utcza és Újsor között; a városliget, melyet a Város-

tér az

Terei.
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liget-utcza ós a

választ

el a

Sebes-Körös határo]

;

a Széchenyi-tér, melyet csak

egyháztömb

futczától, ós a mely tölcséralakban a Sztaroveszky-uteza végéig

az Ezredévi Emléktér a Körösparton és a szép Bémer-tér

a futeza
Újvároson a Szent-László-tér, a mely tulajdonképen a város központja;
a Nagy-Vásártér, melynek egyik oldalát a Pecze-pataktól, másikát a Köröstl csak aéhány ház- és telektömb választja el és a Sport-tér a Rhédey-kert
vonul

;

elején.

mellett.

Váralján a régi várat körülvev tér; a sertésvásártér, mely a Pecze-

patak és a vár között terül el; a

míg hátsó

Templom-tér, melynek

eleje

a kolozsvári

része az Erzsébet-utczában nyer folytatást; végre

a
külvárosban a marha-vásárterek, a lóvásártér és afpiacz.
Körülépitett terei közül terjedelemre az els helyet kétségkívül a Nagyvásártér foglalja el, kb. 30,000 négyszögméterrel, és habár a vártér majdnem
10,000 négy szögméterrel nagyobb, mégis az elbbit illeti meg az elsség,
minthogy a várterület közepét és pedig annak legnagyobb részét, a vár fogutezára néz,

így e terület szabad térnek nem tekinthet. Nagyság tekintetében
közepén fekv Szent László-tér következik, melynek területe kb.
7200 négyszög méter. Ezt a Széchenyi-tér követi, a melynek tulaj donképen
csak az eleje térjellegü. Terjedelme mintegy 6000 négyszög-méter. Végre a
Templom-tér, melynek területe mintegy 4000 négyszögméter,

lalja

el és

a város

utczáinak

Utczái közül a leghosszabb a Kolozsvári-utcza, mely majdnem másfél
kilométer hosszú. Vetekedik vele a F-utcza, mely iy4 kilométert ér el. A
Vitéz-utcza kb. 700, az Úri-uteza 550, a Körös-utcza
500, a Szacsvay-utcza ugyanannyi,

Középületeinek
tcrulGt©.

Vizei

-

520, a Szaniszló-utcza

a Szent-János-utcza 470, a Széles-utcza

ugyanannyi, a Beöthy Ödön-utcza és a Teleki-utcza kb. 400 méter hosszúak.
j^ z e gy es középületek és épülettömbök is nagy területet foglalnak el.
Itt van els sorban a honvéd-hadapródiskola, melynek kb. 37,000 négyszögméternyi telek áll rendelkezésére. Utána következik a báró Fejérváry-laktanya 25,000 négyszögméterrel, a Ferencz József-laktanya kb. 24,000 négyszögméterrel, a püspöki palota, székesegyház és a püspöki kert kb. 16,800
négyszögméternyi területtel, a káptalansor és a hozzá tartozó kertek mintegy 12,600 négyszögméter területtel, a tüzérlaktanya 9000, a honvéd gyalogsági laktanya 8300, a vármegyeháza és az ügyészség épülete 3600, a honvéd lovas-laktanya 2700, a premontreiek épülettömbje mintegy 2400, a görög
kath. templom és papnevel intézet telke kb. 2000, az Orsolya apáczák
temploma és háza kb. 1800, a katonai kórház 1200, és a futezai honvédlaktanya kb. 1200 négyszögméter területtel.
A Sebes-Körös a város területén kb. a Körös-utcza elején és a Rimaaóczy-szálló eltt a legkeskenyebb,
lesebb.

E

folyón a város

ellenben a

Krisztina-utczánál a legszé-

egyes részeit két közúti vas-híd és két gyalog-

Az egyik vashíd a Bemer- és a Szent László-terek között.
második pedig a Sztaroveszky- és a Baross-utczák között, Az egyik
gyalogátjáró az Ezredévi Emlékteret köti össze a Nagy-Vásártérrel, a másik
a Szigligeti-utczát a Timár-utczával. A város területén, a Körösön még két
vasúti vashíd van; az egyik a kolozsvári, a másik az alföldi vasút hídja.
A Páris-patak a Kórház-utcza (azeltt Hideg Ser-utcza) háztelkei mög< itt
folyva, átszeli a F-utczát, a Sal Ferencz-utcza és részben a Lukács Györgyutcza háztelkei között, azután pedig a Szent Péter-utczán folyik végig.
melyet elhagyva, az Úri-utczát érinti és ismét a házak mögött tnik el.
Odább az Úri-utczát szeli át, azután a Fürd-utcza elejét érinti és ennek
átjáró köti össze.

a

házai mögött ömlik a Körösbe.

A

Pecze-patak Várad-Velenczénél lép a város területére, a hol a Terézia-
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utczánál több apró érre

oszlik.

Fága

a Terézia-utczától a Ghyllányi-utcza

házai mögött, odább pedig a sertésvásár-tér

mellett,

azután

a

Pecze-soron

mögött elhaladva, a
kert-utczát szeli át és a Pecze-utcza házai mögött folyva, a Rhédey-kerthez
ér, majd pedig a Ferencz József-, br. Fejérváry- és a tzérlaktanya közelében
haladva, az si malomnál hagyja el a város területét.
A magyar államvasutak vonala is átszeli a várost egy helyen, a legkeskenyebb végén, a várad-velenczei állomásnál. A gzmozdonyu közúti
vasút pedig az állomástól kiindulva, a Kolozsvári-utczán, Templom-téren,
Süt-uU'zán és a Nagy-Vásártéren át a Vámház-utczán vezet végig, de a
Sertésvásár-téren elágazva, a vásártéri állomásig vonul és innen a Zöldfafolyik

utezán

végig

megy

és

a

Szacsvay-utczát érintve,

házai

idegenre a város

RÉSZLET A NAGY-PIACZ-TÉRRL.

kitn

Az

elször vetmagánépületeinek
nagysága és díszessége, templomainak és kulturális intézményeinek sokasága.
A F-utcza végén a nagyszabású pályaudvar most van átalakítás alatt,
miután sem a nagy forgalomnak, sem a modern igényeknek nem felelt meg.
Innen kiindulva, a jobb oldalon els sorban a honvéd parancsnokság épületét találjuk, balra pedig, a Páris-patak mellett, a biharmegyei közkórház
szép, emeletes épületét. Bejárata fölött a következ felirat vonja magára
figyelmünket
dik

falai

közé,

hatással van.

utast, a ki

meglepi a forgalom élénksége, köz-

és

SALUTI ET SOLATIO

AEGRORUM
PROVINCIA BIHAR
MDCCCVI.

Mint e felirat is mutatja, e kórház 1806-ban nyílt meg. Helyén azeltt
Boronkay-féle kúria állott, melyet a vármegye a hozzá tartozó telekkel
együtt a kórház ezéljaira megvásárolt. Berendezése mintaszer, és habár a
F-utcza zajos élénksége és nagy kocsiforgalma a kórházra nézve nem elnyös,
a

e

bajt a

Vasutjai.

végig.

NAGYVARAD.

Az

s

kórházhoz tartozó nagy kert csendes nyugalma némileg ellensúlyozza.

Pályaház.

Köskórház.
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palota.

Odább,
münkbe. Ez

a

sarkán,

Sztaroveszky-utcza

az új

pénzügyi palota,

Mellette az [rgalmas-rend ódonszerü háza

Plébánia-

templom.

impozáns,

egyike

új

a város

tnik

épület

legszebb

E

tnik

sze-

épületeinek.

Nagyváradon (iyöngyössy György apátkanonok honosította meg 1760-ban. Itt van az
irgalmasok kórháza, temploma és gyógyszertára is. Ez épülettel szemközt
vau a szép, karcsú tornyú várad-olaszi plébánia-templom, mely 1788-ban
még a Ferencz-rendi szerzeteseké volt. 1876-ban a templomot Knapp Ferencz
tervei szerint újjá alakították, mely alkalommal mellékoltárait nagyváradi

mvészek
pel

festették, és

együtt,

fel.

szerzetet

pedig Szent István oltárképét, több kisebb

oltárkép-

Munkácsy Mihály els mestere Szamossy Elek, akkoriban nagy-

NAGYVÁRAD.

—

A PÉNZÜGYI PALOTA.

váradi lakos, Szent Józsefet és Szent Ferenczet pedig

emléktábla a következ

utóbbi oltár között elhelyezett

Dom.

Lajos.

A

két

feliratot viseli:

MDCCXLIX

Anno
die

Mezey

XX
II.

Április seu

post Pascha

Consecrata est Ecclesia

Haeo

in venerat. S. Spiritus

Per Excell. R.

C.

Paulum Forgách

Ep. Varad, sub Guardia
Natu P. Athanasii
Hibalmi.
Katonai
kórház.

kolostor ma a katonai kórház czéljaira szolemeletes plébánia-épület, mely 1784-ben épült.
Ezzel szemben, ugyancsak a Sal Ferencz-utcza és a F-utcza sarkán van a
emeletes épület, mely 1882-ben épült.
honvéd-laktanya. Nagy terjedelm

A

templom mellett lev

gál. Mellette emelkedik az

I

(önvád

laktanya.

,

Lejebb, a Szaniszló-utczával szemben, van a Széchenyi-szálló. Érdekesnek
tartjuk felemlíteni, hogy ennek helyén állott hajdan a Fehér-Bárányhoz ezímfogadó, a mely hosszú ideig a város legelkelbb vendéglje volt és arról
\i,H nevezetes, hogy a mikor II. József császár 1786. június 12-én Nagyvára-

zetl

dot meglátogatta, egész kíséretével ide szállott.
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Jobbra, az Apácza-utcza sarkán, van az Orsolya-apáczák szép, emeletes,

Apácza-zarda

aagy kiterjedés zárdája és temploma. Az épület egy része 1773-ban épült,
nagyobbik része, a mely a F-utezára néz, 1857-ben, az apácza-utezai rész
pedig 1877-ben. A templom bejárata fölött elhelyezett háromszög márványa

lapon a következ felírás olvasható:

AeVI
Del
CVLtVI, et beatae Annae honorl, sVperls faVentlbVs eXtrVI feCIt
StephanVs SzenczI, Abbas BaboLChensls, Cantor el OanonlCVs VaraDIensIs.
térni

Sírboltjában nyugszik 1780 óta alapitója, Szenczi István

Lentebb, a bal oldalon, egy bazárszerü épület udvarán,

NAGYVARAD.

is.

áll

a város régi

Regi színkör.

RÉSZLET A

F-UTCZÁBÓL.

színköre.

Hosszú idn

át

a

nagyváradi

színészetnek volt] hajléka, jelenleg

pedig magántulajdon és raktárhelyiségül szolgál.

Ez

épülettel

szemben emel-

kedik a város díszes, emeletes bazárépülete, melynek jövedelme a szép Szigligeti-szinház építési költségeinek törlesztésére fordíttatik.

latin

Visszatérve a pályaudvarhoz, a jobbra

es

szertartású papnevel-intézethez jutunk.

A

Pray György-utczán

XIX.

sz.

át

a

elején épült. Terje-

delmes épülete mögött a gazdasági egyesület kertje és ezen túl a nagy temet
terül cl. A papnevel közelében emelkedik a püspöki székesegyház, a püspöki palota és a nagyszabású Káptalansor. A székesegyház alapkövét 1752.
május hó 1-én tette le gr. Forgáeh Pál nagyváradi püspök. Az építést Pataehich

Ádám

püspök

alatt folytatták

és 1780-ban fejezték be, a

mikor az épü-

gr. Kollonits László püspök felszentelte. A hatalmas arányú, kéttornyú
székesegyház Ricca olasz építmester tervei után épült. Hajója 70 méter
hosszú és 30 40 méter széles. Belsejében oszlopokon nyugvó karzatok vannak, a foltár Szent István és Szent Imre nagy szobraival díszítve, ezzel
letet

—

Papnevelintézet.

Püspöki székes-

1
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szemben

mvészi

oltár,

Püspöki palota,

Mária

a

Teréziától ajándékozott nagy orgona,
freskók és remek ablakfestmények.

több

szép mellék-

Oldali, díszes, terjedelmes kertben áll a hatalmas tagozatú, kétemeletes
palota, melyrl 365 ablak tekint a környékre.
Alapkövét br.

püspöki

Patachich Ádám püskök tette le 1762-ben. Földszintjén van elhelyezve a
gazdag püspökségi könyvtár, az els emeleten vannak a püspöki lakosztályok
és a nagy díszterem, melynek boltozatát id. Stornó Ferencz mvészi freskói
lyezve.
tély

végig pedig

falakon

díszítik, a

a

váradi püspökök képmásai vannak elhe-

A második

A

emeletet leginkább a vendégszobák foglalják el.
udvarán látható Szaniszló püspöknek, a „szegények atyjának"

kasszép

érczszobra.

A

Káptalansor.

püspöki palotával szemben

áll

az

n.

u.

Káptalansor,

a kanonokok

WltSItfte

<

I

1

1

1
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A MÚZEUM.

lakásaival és ezek mögött szép kertekkel. Óriási, emeletes épületcsoport, az

utczára nyíló árkádszerü folyosóval, melyet 56 pillér

tart.

A

püspöki palotá-

idben épült. Közel a házcsoporthoz, a Múzeum-utcza mellett, kert
közepén áll a múzeum csinos épülete, melyben egyebek között néhai Ipolyi
Arnold tudós püspök könyvtára és gazdag gyjteménye van elhelyezve.
A Schlauch-tér mellett, -- melyet a bíboros püspök rendeztetett a saját
val egy

Múzeum.

költségén és a melyet most a város kezel

- -

elhaladva, az Újsoron, az Arva-

ház-uteza sarkán, az Erzsébet-leány-árvaházhoz érünk, melyet a biharmegyei

negyesület 1876-ban
a városi árvaház

Az Újsoron

Szl. Mikló.sinlezet.

Szl

József-

s

létesített.

Lejebb van a csendrségi laktanya és odább

a Fehér-kereszt-egylet lelenczháza.

következ Lukács György-utcza közepe táján van a
Széni Miklós-intézetnek nevezett gör. kath. fiuinternátus. A Lukács Györgyutczán túl van a Sal Ferencz-utcza és ezt követi a Szaniszló-utcza, a hol a
Szent József-intézet van. Szép emeletes épület, melyet Szaniszló püspök

intézet.

1857-ben az
itt

u.

n.

túl

Lajcsák-féle telken építtetett árvaház

a Salamon József rkanonok, a Némethy

József és

czéljaira,

egyesítve

a Lajesák Ferencz

püspök által külön-külön tett árva-alapítványokat. A Szent Péter-utcza sarkán az 1842-ben alakult koldusápoló-intézet van elhelyezve. Ha a Szaniszló-
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utczán végig

megyünk

és azután jobbra fordulunk, az Úri-utczába érünk. Itt

melynek gyógyító-erej

balra van a vasfürd,

vize vas- és jódtartalmú. Fel-.

temploma, kétemeletes rendháza,
jogakadémia, úgy hogy az egész

jebb, a jobb oldalon, a premontreiek kéttornyú

premontreied

ehhez hozzáépítve a kir.
fgimnáziuma
épületcsoport tulaj donképen egy szépen tagozott és kiugró oldalszárnyakkal
ellátott épületnek látszik. A rendházat a Pálosok építtették 1741-ben, de 1802
és

óta a premontreiek bírják.

Az épülettömb

oldalszárnyait az egyik oldalról a Kovács-uteza, a másik

oldalról a Borz-uteza határolják.

Mögötte terjedelmes kert

NAGYVÁRAD.

terül

el.

Ugyan-

A NÓGÁLL-INTKZET.

ezen az oldalon, kissé feljebb, van az új, díszes posta- és távirda-épület,
szemben pedig a központi járás szolgabírói hivatala. Ez utczába torkollik a
Szigligeti-utcza, a hol Szigligeti szülházát fehratos, szürke gránit-tábla jelöli,
melyet 1878-ban nagy ünnepséggel helyeztek el. A feliratot Szikszay Dániel
törvényszéki bíró készíttette és az a következleg hangzik

Posta- és

Szigligeti

szüi-

SZIGLIGETI EDE
született 1814.

márczius

8.

Bölcsd itt ringott, itt gyúlt ki az isteni szikra.
A mvészet egén lángoló csillag utóbb.

A

láng most kialudt, de kihat dicsfénye örökké

S míg magyar

Ha

a vasfürdvel

él,

neved és szent porod áldva leend.

szemben lev Fürd-utezán áthaladunk, jobbra

for-

dulva, a Ferdinánd-utczába érünk, a hol a Szent Vincze-intézetnek nevezett
kath. fiu- és leányinternátus van. Másként, alapítója és jóltevje után, Nógáll-

intézetnek

is

nevezik.

Az

csinos, oszlopsoros épületet

Nógáll János püspök alapította és a
1868-ban adták át rendeltetésének.
intézetet

szt. vincze-

intézet

-
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Salamonintézet.
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Odább, az Apácza-utczábari van a 1. sz. egyházmegye díszes, emeletes
melyben a Katholikus Kör is szép és kényelmes otthont talál. Az
utcza végén van az u. n. Salamon-intézet, melyben ez idszerit a 1. sz.
tanítóképz van elhelyezve. A 393. sz. házban született Szilágyi Dezs, kitl
az épületei a város kisdedóvó számára vásárolta meg.
A F-nteza mellett van a tölcsér alakú Széchenyi-tér, mely a F-uteza
háza,

részénél legszélesebb és azután lassanként elkeskenyedik. Itt

felöli

lyezve, a

ságügyi

régi

törvényszék épületének helyén, az

palota,

palota.

A

fogadja,

régi

mely a törvényszéken

kívül

új, díszes,

van elhe-

kétemeletes igaz-

a járásbíróságot

is

magába

azeltt a Frimont családé volt; Bihar

törvényszéki

épület

NAGYVARAD.

RÉSZLET A SZENT-LÁSZLÓ-TÉRRL.

vármegye gróf Frimont Theodorától, özv. Lónyay Andornétól vette meg
1868-ban és ennek a helyére épült a mostam impozáns épület. Ez épület
mögött, a Verbczy-utcza végén van a kényelmesen berendezett, emeletes
bábaképz-intézet, mely 1873-ban még az Újsoron volt. Ezt az új épületet

Bábaképz,

az állam 1880-ban építtette.

Az

igazságügyi palota eltti parkban csinos kioszk

áll és

eltte a való-

ban mvészi becs, Mária mennybemenetelét ábrázoló érezszobor. A parkon
áll a vármegyeháza és a kir. ügyészség és fogház nagy épületcsoportja,
mely négy utczára néz fhomlokzata a Széchenyi-térre és a F-utczába torkolló kis kanyaradóra tekint, oldalszárnya a Jakab Mihály-utczán megy végig

vármegyeháza, túl
''

;

és hátsó része

A
Tisza Kálmán

j,.-^

^

t

j

1 1

í

már a Nagy Sándor-utczában

van.

vármegyeháza közelében egy ódon stilü, manzard-tets, földszintes
mutatja. Ez Tisza Kálk szembe, mely
d
J a régi nemesi kúriák külsejét

...

'

s/.iilháza.

.

....

.

szülháza. Maskülömben is nevezetes épület; ugyanis, amikor 1/bi-ben
a reformátusoknak ismét engedélyt adtak istenitiszteletek tartására, templom
hiányában itt tartották els istenitiszteletüket. Most a város polgármestere

mán

lakik e házban,
umpiom.

Odább, bekerített telken

áll

az

igénytelen

külsej

rnthén

templom,
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mely úgy alakjánál, mint kisszerüségénél fogva inkább kápolnának volna
nevezhet. Pedig ez a kis fatornyu templom történeti nevezetesség. 1692-ben
építtette Benkovies Ágost püspök és akkoriban püspöki székesegyházul szolgált. Késbb tót templom lett ós azután az orosz ajkú görög-katholikus
egvház birtokába került. Két XVII. századbeli sírk is fenmaradt itt, melyekazonban majdnem teljesen elkoptak.
az ódonszerü „emeletes városháza, terjedelmes elkerttel. Ez az épület hajdan a 1. sz. püspökség tulajdona volt. Mellette kétemeletes, egyszer, de nagyarányú épület áll, s ebben a kir. Ítélnek

feliratai

A templommal szemben van

tábla s a

kir.

Odább van a görög-katholikus
van elhelyezve.
fügyészség
^
0,/

háza.

Gür kath P a P-

-

nevelo-intezet.

A KERESKEDELMI CSARNOK PALOTÁJA.

NAGYVARAD.

papnevel-intézet díszes, emeletes épülete, melynek bejárata
kez felírás olvasható
..Teneri

Régi város-

mei Romano G.

C. Leopoldns

II.

MDCCXCIP,

a

fölött a

mibl

követ-

kitnik,

Lipót alapította 1792-ben. Hajdan jezsuita-kolostor volt.
Templomában nyugszik 1714 óta gróf Lwenburg Frigyes cs. kir. fmarsall
és váradi parancsnok, 1759 óta pedig Polentári Ferencz jezsuita. Az épület-

hogy az

intézetet

II.

hez tartozó nagy kertben fürdház és kórház van elhelyezve.

A

F-utezába

ben Nagy Sándor
kegyelet.
a

A

torkollik a

Nagy Sándor-utcza

is,

a hol azt a házat, mely-

korát töltötte, emléktáblával jelölte

ifjú

házat ugyan

meg

a honfiúi

Nagysándor
háza.

átalakították, de az emléktábla ott maradt. Felirata

következ

NAGY SÁNDOR
honvédtábornok, aradi vértanú
ifjúsági lakhelye.

Vértanúvá

l'elavattatott 1849. okt.

(>.

Nagy voltál névre, nagy bajnoki szívre hazádhoz,
Nagy lelked hn volt törpe bakóid eltt,
S bosszúja, míg a bitort a gyalázat mélyire dobta,
Trónoknál magasabb fényre emelte dicsed.
Szemére Miklós.
Megörökíttetett a nagyváradi polgárság által.
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A

i

\

ref.

templom.

Rimanóczy
szálló és

fürd.

vármegyeháza hátsó emeletes épülete eltt elhaladva, a millennium
alkalmából alakított csinos Ezredévi Emléktérre érünk és az ev. ref. templom s iskola eltt találjuk magunkat. E templom 1784-ben épült, de 1880
körül megujíi tátott. Bejárata fölött a következ felirásvan: „Soli Deo Trino
Regnante Josepho II. Dicatum MDCCLXXXVII". Az Ezredévi Emléktérnél
a Körös-parton visszafelé menve, a kétemeletes, szép és modern berendezés
Rdmanóczy-fürdhöz és szállodához érünk. Az épület három utezára néz:
a

Körös-korzóra, a Mészáros-utczára

és

a Bémer-térre, vagyis

inkább az

Aldás-utezára, melynek sarkán pazar fénynyel berendezett kávéház van.
Itt

már

a legújabb

átalakítások

által

szabályossá vált,

szép

vagyunk, szemben a Körösön átvezet u. n. Kis-híddal.
szép, új Szigligeti színház, melyrl más hekyen lesz szó.

tóren
Színház,

*

á

piitinujf

b
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A

A

M. KIR.

n n ii n n
n r n n h

II

II

E

E

»

:

i

•

1

%i

n n a
ri"n

i

i i i

'„

»

«

H
t

Bémervan a

ii

nW

n i i i i i i

I

Itt

ül

i i

ii

I

HONVED HADAPROD-ISKOLA.

vagyunk, Nagyvárad város

vashídon átmenve, Várad-Ujvárosban

szívében, a Szent László-téren, a város

tulaj dónk épeni

központján.

E

térre

van az u. n. kis piacz, a róm. katholikusok, görög
katholikusok és görög-keletiek temploma, a Szent László szobor és a legtöbb üzlet. Az egész tér be van fásítva s arányaival és szép épületeivel
nyolez utcza torkollik.

Szt. László

templom.

Itt

egészen nagyvárosi színezet.
A Szent László templomot

gr. Csáky Imre bibornok kezdte építtetni
1717-ben és báró Luzsénszky István püspök fejezte be 1733-ban, azonban
tornya csak 1790-ben épült. A templom bejárata fölött a következ felirat

olvasható:

HonorIBVs DIVI Regls LaDIsLal DICata sVrreXIt.

a

E templom közel ötven évig püspöki székesegyház
következ feliratú emléktábla van elhelyezve
:

NAGYVÁRADNAK
A TÖRÖK URALOM ALÓL
1092. június

hó 5-én történt felszabadulása

KÉTSZÁZADOS EMLÉKÉRE
EMELTE A VÁROS KÖZÖNSÉGE
1892. június

hó 26-ik napján.

volt.

Hátsó falába

;

Várnieg\

.Apolló' irodalmi és "Nyomöai. Ró s /. yóny társaság.

NAGY-VÁRAD
trtyhattei

joggal felruüázott ?áro«

TÉRKÉPE.

Helyrajzi magyarázat.
1.

GSröfí'heleti templom.

2.

ltom., kath.

8.

templom.
Községi iskola.
Szent Vineze intézet.
Izraelita templom.
Izraelita-Kórház.
Vár.
Áruraktár.

9.

Izraelita

3.
4.

6.
6.
7.

10.

templom és
Kapuczinus szerzet.

11.

Czion templom.

12.

Sas szálloda.

.

.

15.

.

.

.

iskola.

.

.

.

Gázgyár.

Honvéd gyalogsági laktanya.(Uj)
Honvéd hadapród-iskola.
Diana-fürd.

.

.

.

.

.

.

Ferencz József laktanya.
Honvéd huszár laktanya.

25. Gór. leath. székesegyház.
26.

„

„

iskola.

27.

„

*

püspöki

.

.

.

lak.

28. Szent László templom.
29. Régi freáliskola. (Régi)
30. Polgári iskola.
31.

Rom.

Fögymnasium.

.

.

Posta.
Salamon-intézet.

Orsolya apáczák temploma és

inté-

zete.

34. Ág. ev.

.

A

katholikus kör háza.

Szigligeti színház.

Bér = bazár.
Rimanóczy szálloda

.

36. Szent Vineze intézet.
.

37.

Honvéd laktanya.(Régi)
Koldusápoló intézet.
Jogakadémia.
Premontreiek temploma és rendháza.

.

templom és iskola.
Honvéd lovas-laktanya. (Régi)

intézet.

Irgalmas szerzet.
Pénzügyi palota.
Katonai kórház és plébánia templom.

.

33. Ev. ref. templom.

35.

Bábaképz

.

.

kath. iskola.

Kir. ügyészség és fogház.
Széchenyi szálloda.
Igazságügyi palota.

Szent József intézet.

.

.

32. Szent Vineze intézet.

Kir. itél tábla.
Városháza.

Vármegyeháza.

.

.

21. Lövölde.
22. Tüzér laktanya.

2í.

Honvédparancsnokság.
Biharmenyei közkórház.
Gór. kath. templom és papnevel

Ev. ref. templom és iskola.

20. Sporttér.

23.

Városi árvaház.
Kereskedelmi kóroda.
Szent Miklós intézet.

intézet.
.

Görög Iceleli templom.
Tzoltó laktanya.

11.

19.

intézet.

Múzeum.

i

16.

18.

Papnevel

Erzsébet ledny-árvahdz.

13. Zöldfa szálloda.
14.

Székesegyház.

Pályaudvar.

.

Püspöki palota.
.

.

.

.

.

és

fürd.

„László" (Járvány) kórház.
Ev. ref. leánynevel intézet

üj reál és polgári iskola.
Csendrségi laktanya.
V.'Velenczei pályaudvar.

g|Nv^WMt

y

Városi, vizrmí- telep

BanmvartaTh.Kartograííat miíintézet Budapest és Bécs.

Nagyvárad.

Az egyházzal egy idülten épüli
fatomyu épület, a melynek

szintes,

pedig
gált.

a

szeminárium.

Késbb

17;

templommal szemközt

a

eleje

volt

álló ósdi, föld-

a püspöki palota, liátsó részt

azután a jogakadémia, majd

a.

1

freáliskola szol-

Ide építik az új és díszes városházát.

A

Szent László templom mellett emelkedik

nagy nemzeti Szentnek
szép és mvészi kivitel érrzszobra, melyet 1893-ban dr. Sehlaueh Lrinez
püspök állíttatott fel a régi szobor helyére. A szobor mögött áll a takarékpénztár szép épülete. Odább az emeletes görög-katholikus püspöki
a

Szent László
szólna.

Giir.

kath.

püspcki palota

palota és feljebb, a térnek

egyház.

Mikor

1800-ban

újra felépítették,

háttal

fordniva,

a

áll

görög-katholikus

székes-

tzvész alkalmával

azonban leégett.
nyerte mostani szép tornyát. Belseje nagyon gazdag
az

épült,

1836-iki

NAGYVÁRAD.

A SZENT

és székes-

egyház.

VINCZE-INTKZET.

díszítés

és különösen ikonostasisa nagyon szép. A tér túlsó oldalán, a
Beöthy Ödön-utcza sarkán látható a görög-keleti templom, melynek alap-

kövét 1784. nuv. 9-én József császár jelenlétében helyezték
kívül

díszes.

A Kossuth

Sas-szálló, azeltt

Arról
szini

sarkán

Lajos-utcza

messze vidéken

áll

a legszebb és

a

régi,

Giir.

kel.

templom.
el.

Belseje rend-

emeletes

leghíresebb

Fekete

vendégfogadó.

Sas-szálló.

hogy Nagyváradon itt tartolták meg az els magyar
eladást 1798 május 26-án, mint azt az épület falában elhelyezett emis

léktábla

nevezetes,

is

elmondja

:

E VÁROSBAN EZ ÉPÜLETBEN

A SZÍNPADRÓL ELHANGZOTT

ELS MAGYAR
1798 május

SZÓ EMLÉKÉRE

26.

1898.

május

Hálás kegyeletbl az utókor

26.

iránt.

a Sziü'ligvti-Társaság

kezdeményezésére
Nagyvárad város közönsége.

Itt betérünk
a Kossuth Lajos-utrzába, a hol a szép mórstílü zsidó
templom tnik a szemünkbe. Hatalmas kupolája messze ellátszik. Belseje
nagyon szép. Két emeletnyi karzattal bír és 330 gázláng világítja. Busch
Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar varmegye.

12

i^. templom

Nagyvárad.
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Dávid városi fmérnök

tervei szerint épült.

1878-ban szentelték

fel

ós adták

A túlsó oldalon van ;i biharmegyei takarékpénztár nagy
Tovább, a Nagy-Vásártér felé haladva, az Andrényi Károly és fia ezég
nagyszabású „Vasudvara" elli haladunk el és a vásártéren a kereskedelmi csarnok díszes és nagyarányú emeletes épülete elé érünk, melyben a csarnokon
iskola és a katonakívül, a kereskedelmi és iparkamara, a kereskedelmi
tiszti kaszinó van elhelyezve. Itt tovább haladva, Várad-Váralj ára jutunk,
rendeltetésének.

ál

épülete.

Keresk,

sarnok

>

a

hol

elita

Kolozsvári-utczán a Krisztina-utczánál a kórházat és a váraljai izra-

a

templomul

Lejebb van a Szent Yincze-intézet

találjuk.

vége

és leányiskola és internátus, és az utcza

a

felé

r.

:

kath.

fiu-

várad-velenezei vasúti

állomás.

A Kolozsvári-utczán

visszatérve, a balra

es

Rákóczy-utcza és Iskola-

uteza sarkán van a váralja-velenezei gör. kath. templom, melylyel szemben,

folytatásán

az iskola-utcza

templom

áll. Itt a

végén

községi

a

Áruraktár.

A

itt

a szeszgyár

és

a

gzmalom

jobbra tartva, a hatalmas árú-

van.

A fi lejárattól
a

kapu

Az egyik
Italra

fölött

még ma

hatalmas kfal és sáncárok övezi. Két
a másik a Kolozsvári-utcza fell.
három ktábla van elhelyezve, faragott hadi jelvények-

nagyváradi várat

bejárata

kel,

a sertésvásártérre és

-

vár elé jutunk.

A

vár.

iskolához jutunk. Lejebb

Imi a rém. kath.

és a Báthory-utcza

vagyunk; innen pedig a vásártérrl a várhoz vezet Kapu-utczán

raktár eltt
át a

a Templom-térre jutunk, a

Var-utczán áthaladva, a Sáncz-utcza

letérünk

mellett

át

a

is

Zöldfa-utcza,

pedig a következ feliratos tábla látható:
Deo Vnl trlnoqVe gratlae
qVI Ipsa saLYtai'I Hostlae
saCratae DIe Ostla apperVIt

VaraDInl.

a

mely

ehronostieonból

a

törökök

kizetésének

idejét

betzhetjük

ki.

Belül az ötszögü várudvarba jutunk, mely a kétemeletes katonai laktanyákkal

van beépítve.

A

várra vonatkozó történeti adatokat és az

itt

lefolyt ese-

ményeket más helyen közöljük. Innen tovább haladva, visszatérünk a NagyVásártéren
Izr.

templom.

Kapuczinus
zárda és

templom.

át

a

Zárda-utczáig,

a hol

az

zsinagógája és emeletes, nagy iskolája van.

izr.

Az

orthodox
utcza

hitközség

díszes

másik oldalán

áll

a

kapuczinus szerzet zárdája és temploma. A zárdát gr. Csáky Imre püspök
1827-ben építtette a báró Luzsénszky István kanonoktól e czélra ajándékozott telekre. 1836-ban leégett, de két évvel késbb ismét felépült. A szk
záida-czellák egyikében lakott Fessler Ignáez Aurél kapuczinus

kitn
áttérve,

történettudós

író,

püspök

és

akadémikus, a ki

késbb

szerzetes, a

az ág. ev.

vallásra

lett.

A

Gázgyár.

gyaiog1

Kapuczinus-utczán át visszamegyünk a Szent László-térre és balra
a Kert-utczába kanyarodva, átmegyünk a Pecze-patakon, hol jobbról a
tzoltó-laktanyát és a városi majort, odább pedig a Diána-fürdt találjuk.
A Kert-utcza végét átszel Vámház-utczán van a gázgyár, a Kert-utczával
szemben az impozáns honvéd-hadapródiskola, lejebb pedig a honvéd-gyalogVisszafordulva a Vámház-utczáig, itt az út jobbra a Sports ágj laktanya.

tanya.

*L

Khédey-kerthez vezet.
A Rhédey-kert a város legszebb és legérdekesebb kertje. Közelében, a
Rulikovszky (központi) temetben nyugszik Rulikovszky Kázmér, a lengyel
származású 1849-iki vértanú. Gránit-síremlékén, melyet 1872-ben emeltek, a
térre és a

Rhédey

kert.

következ

felírás

olvasható:

Nagyvárad.
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RULIKOVSZKY KAZMER
lengyel születés
orosz dzsidás százados.

voll

A magyar

szabadság pártolásáért
kivégeztetett

1849 augusztus 28-án.

Béke hamvaira.

van a szép Rhédey-kápolna, mely a XVIII. század második felében
épült. Az itt elhelyezett mvészi becs márvány-sarkophag a múlt század
els telében élt Ferenczy István szobrász mve. Itt nyugszik gr. Rhédey
Lajos és neje, szül. kohányi Kácsándy Terézia, a kik a kertet 6000 váltó
Itt

forintnyi fentartási alapítványnyal együtt 1804-ben a városnak ajándékozták.

NAGYVARAD.

—

RESZLFT A FERENCZ

JÓZSEF HUSZÁRLAKTANYÁBÓL.

A

kápolna hajójának baloldali falába egy pánczélos, sisakos lovagszobor-m

van

illesztve, fölötte

epitáflum és a

következ

Francisci de

felirás

Rhéde

Comitis. Supremi. Bihariensis.

Mauibus.
Revocata. Temporum. Fuga.

Monumentum. Renovat.
Ludovicus de Rhéde.
Augg. Camerarius. Ins. Ord. S. Leopoldi. Eques.
Provinciáé Ejusdem. De. Bihar.
Officii.

Supr. Comitis.

Administrator. Nobilis. Exeroitus.

Insurgentum.
Colonellus.

A. D.

MDCCCVIII.

A Rhédey-kertben tartották meg szabad ég alatt, nyitott görög szinpadon a Jászay-féle Eleetra-eladásokat, a melyek mvészeti eseményszámba mentek.
Közel ide, a Peeze-patak túlsó partján terülnek el a Ferencz József-,
a báró Fejérváry lovassági- és a Vilmos fherezeg tzér-laktanya szép és
12*

Laktanyák.

:

Nagyvárad.

180

nagyszabású pavillon-rendszerü épületei. A tzér-laktanya alsó végéhez közel
fekszik
legfbb egészségügyi követelményeknek mindenben megfelel
;i

közvágóhíd.

A

laktanyák között, nyitott utczán át, az Aradi-utczába jutunk, melya Teleki-utczára néz. Itt van a várad-ujvárosi hatalmas, kéttornyú,
oszlopcsarnokos református templom, mely Í835 és 18Ö3 között, ketts tornya

nek vége

Újvárosi

ref.

templom.

pedig L872-ben épült. Bejárata fölött a következ felírás van:

E
A

szent ház alapját

Egyház

Hclv. Hitv. N-Váradi

MDCCCXXXV

letette

ápril 13-án.

Külsleg bevégezte MDCCCLIII.

Az
Szt. \

IIK'Z.--

templommal szemközt,

e

kápolna

Lentebb van

volt.

intézet.

a hol a

r.

óvón-

kath.

és

a

elkerített

Szent

helyen

álló kápolna,

Vincze-intézet

tanítónképz van

hajdan temet-

emeletes épülete,

csinos

elhelyezve. Odább, a Dudek-siká-

toron átmenve, a Körös-utczába érünk, a hol az ág. ev. templom, a kétemeletes

Utczák

el-

nevezése.

róni.

kath. iskola és a plébánia-épület van.

Most még csak az egyes utcza-el'nevezésekrl
A városnak 45 utczája van történetünk nagy

valamit.

alakjairól elnevezve, vagy
egyénekrl, a kiknek emlékét a város, a közjó körül szerzett érdemeik
elismerése végett, meg akarta örökíteni. Ilyenek a Bémer-tér, mely báró
Bemer László püspök nevét örökíti meg; a Pray György-utcza a Lukács György-, azeltt Kfaragó-utcza, Lukács Györgyrl, a város els alkotmányos polgármesterérl; a Sztaroveszky-uteza Sztaroveszky .Jánosról, a ki
az
ezen utczában lev nagy házát és kotyikleti birtokát gyermekkórház ezéljaira hagyományozta; a Sal Ferencz-utcza, Sal Ferenez nyugalomba vonult polgármesterrl, a kinek a város újabb fejldése körül kiváló
érdemei vannak; a Szaniszló-utcza, Szaniszló Ferenez püspökrl, a ki jótékonyságával tette emlékét feledhetetlenné; Siéehenyi-tév; a Nagy Sándorutcza Nagy Sándor vértanúról a Sralárdi, azeltt Régi-Posta-utcza - a híres
krónikás emlékeié; az Alapi-utcza, Alapi János nagyváradi kanonokról, a ki
szegény tanulók számára nagy alapítványt tett; a Gédeon-uteza, Gedeon
László tanárról és íróról, a ki Nagyváradon csaknem ötven évig tanárkodott; a Szentpéteri-iúezii: a váradi fgynmasiumnak 30 éven át kedvelt taná-

oly

;

;

ahol Szigligeti Kde született; a Nógáll-utcza,, a jótépüspökrl; a Bajza-vAcza, azeltt Kis-Füzes-utcza; a
Lipól-uteza,; a Jakab Mihály-utcza, Jakab Mihály flevéltárosról

ráról; a Szigligeti-utcza,

kony alapítványairól
Ferencz-iÚL-ií\

;

költrl, a

a

híres

szabadságharcz után várfogságot szenvedett; a VerböezyNagy-Kút-uteza, Csengery
[mrérl, Bihar vármegye volt fjegyzjérl, a ki késbb honvédelmi miniszteri
tanácsos lett; Szent László-tér; Kossuth Lajos-uteza; a Szacsvay-uteza, Szacsray
Beöthy Ödön-, azImrérl, az 1849-iki függetlenségi nyilatkozat szerzjérl
és

ki a

ulcza, azeltt József-uteza; a Csengery-uteza, azeltt

;

Pável-uteza Párel
vármegye e kiváló fiáról
a Damjanich-utcza,, azeltt
kath. püspök nevérl; a i?em-utcza

eltt Nagy-Magyar-uteza, a

Mihály
Alsó-

gör.

és

;

íi

;

Fels-Kisteleki-utcza

tudós és államférfi

Vitéz

;

a Vitéz-uteza,

Jánosról;

a

a

híres nagyváradi püspök,

Dudek-sikátor, Dudek Dániel orvosról,

a ki 1823-ban 6000 forint alapítványnyal a mai
a Bethlen-utbza, azeltt Kis-Körös-utcza

;

a

bábaképz

alapját vetette

meg

Deák Ferencz-utcza, azeltt Körös-

part; a Fábián Lajos-uteza, azeltt Sörház-sikátor, Fábián Lajos vár. biz. tagról,

a ki vagyonának egy részét a városnak hagyományozta

Ridikocvcky

lengyel

származású

szabadsághs nevérl;

;

a

Rulikovszky-út

Baross-utcza,

az-

Nagyvárad.

181

GhyUányi-u.taza,, a város egyik jótékonyságáról ismert
Széna-utcza
XYIII. századbeli birtokosa nevérl a Terézia-utcza, mely Mária Terézianevéi örökíti meg; a Báthori-utcza Báthori András nevén')]; az Erzsébet-utcza
Erzsébet királyné nevérl Verés Balázs-uteza, azeltt Kis Malom-uteza, Veres

eltt

;

;

;

Balázs váradi bíróról, a ki a Verbezy-féle törvénykönyvet 1563-ban magyarra
Szent Jeromos-iúez-a, azeltt Kis-Pecze-uteza, a hajdan itt közel
fordította
;

a RómerRómer
Flóris
nagyváradi
kanonok és híres tudósuteza, azeltt Arok-utcza,
Csáky-utcza, a Bihar vármegyében hajdan nevezetes gr. Csáky csaról; a
ládról; a Komáromy- és a Nagy István-uteza, az elbbi Komáromyról, az
utóbbi Nagy Istvánról, a kik a szabadságharcz nevezetes alakjai voltak.
állott,

Szent Jeromos tiszteletére szentelt, Pálos-rendü klastromról

;

NAGYVÁRAD TÖRTÉNETE.
Nagyvárad történetét a történettudósok két kiinduló pontról ismertetik.
Némelyek Szent István király alapításának, mások Szent Lászlóénak mondják,
de mindenesetre vagy az egyik, vagy a másik szent királyt tüntetik fel
alapítójául.

Annyi kétségtelen

már

állott, és e

tény,

hogy Szent László

király idejében

Nagyvárad

fontos hadászati állomást ez a szent királyunk ersítette meg.

Történetének megírója, mvét a nagyváradi káptalan és püspökség alapításával kezdheti, melylyel a város története 1566-ig, vagyis a János Zsigmond
idejében Tordán tartott országgylés türelmetlenségi határozatáig
ennek végrehajtásáig elválaszthatatlanul összeforr.
A nagyváradi vár, melyben egykoron a püspök és a káptalani tagok
laktak s a székesegyház is állott, nemcsak falai által volt ers, hanem az
által is, hogy a közeli meleg forrásokból eredi patak (Pecze) vize a várat
körülvev sáncz árkába be volt vezetve és'" ez soha be nem fagyott.
A nagyváradi káptalan és püspökség nem az egjT es törzsfk vagyonából,
vagy a honfoglaláskor a nemzet tulajdonává véráldozattal lett nemzeti
vagyonból nyerte nagyterjedelm birtokait, hanem Mén Marót kozár fejedelem után Zsolt vezér utódaira örökségül jutott családi vagyonból alapíttatott,
Salamon király, mikor unokatestvéreinek, Gejza, László, Lambert her-

fejedelem

s

Béla király fiainak engedte át az ország harmadrészét, csakis
maga
rökének ama részérl mondott le, melyben, a családi jognál fogva, a királyfiak annélkül is örökösök valának. Ehhez az örökséghez
ezegeknek,

a

I.

családi

három Körös között,
hagyta reánk, hogy László herczeg nagyon
szerette ezt a vidéket s örömest idzött itt, és a mikor Salamont a királyi
trónról elzte, mint király; az általa alapított püspökség székhelyén monumentális templomot építtetett Nagy Boldogasszony tiszteletére és holta
tartozott ez a

nagy

terület is a

A hagyomány

örökül

utánra, örök pihenésre

A három

királyi

is

ide vágyott.

herczeg, Gejza, László és Lambert,

szívesen idzlek e vidéken. Erre mutat az

is,

Vid tanácsosának besugásaira hallgatva,
vének sikeréi attól reményli, hogy Gejza
Ingovány (Igfon) erdben vadászattal tölti

nem

I.

Béla király

hogy a mikor Salamon

üldözni

kezdi ket,

kész

a

gonosz
mert

háborúra,

fiai,

király
ter-

az

Ezt az erdt mi, kik Biharmegye vidékeit ismerjük, az Érmelléknek az Ér állal alkotott ingoványos
részének tartjuk s a bihari földvár, Székelyhíd; Diószeg hajdan erdvel bentt
lankás környéke vonzóbb volt a szelíd lelk Gejzára, mint a hegyvidék zordonabb tája. mely utóbbi azután az erteljesebb, harczias László berezegnek lön kedves mulatóhelye.
idejét,

Nagyvárad
a apltc

Nagj várad.
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I

.1-

A

ló.

hagyomány

és a törté-

nelem együttesen állapítja meg,
hogy Szent László király holtteste Nagyváradon,
a várban
volt
Boldogasszony templomában temettetett el. Itt találta azt
a mongol dúlás, innét szállíták
a szent

sír

Ecsedre, a

kincseit

Báthoriak ers várába, hogy azután
a Gyrben lev ereklye-

—

(hermán) kívül
megsemmisüljön.
tartón

Nagyvárad

-

mind

tehát,

ha

nem

is

lott.

Búcsújáró hely volt

mostani alakjában, akkor már fennála szent király koporsója,

hova számosakat vonzott
a gazdag adománynyal
ajándékozott káptalan és

püspökség,

a

királyuk

több ízben

itt

nmlatása,

többeknek közülök ide
temetkezése és a királyok
meleg érdekldése leglovagiasabb eldjük emléke iránt.

NAGYVÁRAD.

A kunok betöréseinek
megszntével egyidre a

SZENT LÁSZLÓ SZOBRA.

nagyváradi

semmi hadi mozgalom nem
I.

Grejza király korosabbik

gálatára volt
lett

történt,
fia,

A

Szent László király unokaöcscse, az

szánva, papi nevelésben részesült s Nagyvárad

míg öcscse, Almos, Szent László
Ennek azonban történeti alapja nincs.

volna,

volna.

Nagyvárad lakosai

legelször

mikor Kopulcs kún vezér
Biharra s Békésre tört és

A

vár

hagyomány szerit Kálmán

Szent

akkor

László

kegyeltje,

szol-

falai

közé,

Moldvából,

míg

rabolt, gyilkolt addig,

r

els püspöke

a koronát örökölte

menekültek a vár

idejében

körül

herezeg,

t

Erdélyen át
Temesnél a király

nagy
befogadásukra
hogy
s
ellátásukra
épületek
tette,
emelessenek, iparosok és kereskedk nagy számmal letelepedjenek s a közva-

utolérte és összetörte.

szent király sírjához zarándokló ájtatoskodók

száma szükségessé
1

gyonosodás általok fejlesztessék.
II

[stván.

II.

István király 1130. körül

Nagyváradon megtelepít a Franeziaország-

számára a még akkor erd
borította, Szent Istvánról nevezett Elfok-hegyen monostort építtetett, mi által
alapjai veté meg a késbb nagy hírre emelkedett nagyváradi fiskolának. A
király maga is Szent László lábaihoz temettette magát.
Ettlfogva Nagyvárad nagy hírre emelkedik. Szent László király koporsójánál csodák történnek. Vakok, sánták, csonkák megvigasztaltatnak, senki
sem mer in hamisan esküdni, messze földrl jönnek hozzá igazságul keresni
és késbb, királykoronázás alkalmával, nem egy új király, fényes kísérettel.
ban amaz idben keletkezett premontrei rendet

Szt. László
sírja.

s

Nagyvárad.
Székesfej órvárró]
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Nagyváradra zarándokul, hogy koronázási esküjét Szent

László sírjánál tegye

le.

A

zarándoklások, a nagyváradi szent sír fénye s csodatev ereje, egyre
több-több emberi vonz Nagyváradra. A város körül erdítések emelkednek,

melyeknek szakadozottsága

hogy a különböz idbeli
melyeknek központja a vár volt,

azt mutatja,

lések részekre osztották a várost,

ben úgy, a hogy most is fennáll.
Az els ismert nagyváradi püspök

Sixtus volt, kit

I.

letelepü-

rész-

jó

Kálmán

király

!.

Sixtus

püspök.

1103-ban Esztergomból helyezett Nagyváradra, a püspökség és káptalan élére.
Az utána következ Yalther püspök idejében az istenitélet
ordalia -

—

Valther

püspök.

Nagyváradon egyházi

férfiak

közül választott bírák által

már

gyakoroltatott.

1134-ben Feliezián esztergomi érsek-primás Nagyváradon országos zsinatartott az ország fpapjaival, a mibl ismét Nagyvárad város elkel vol-

tot

tára kell következtetnünk.

Vata püspök (a Miskolcz nemzetségbl) és Elvin püspök, kit a krónika
Both biharmegyei fispán fiának mond, már a magyar fnemesi családokból származnak, a mi arra mutat, hogy a nagyváradi fiskolának hatása
egyre kiterjedtebb Elvin püspök Micskérl, Bihar-megye máig fennálló egyik

Vata

és Elvin

püspökök.

;

községébl származott.

A

hitélet

fejldése Ill-ik Béla király korában, az istenitéletek tömegesebb

volta Szent László sírjánál szükségessé tették,

egyház

sója az

kik

itt

fölemeltessék s a nép kegyeletének fölibe helyeztessék.

Béla megkéri a római pápát, hogy a szent királyt a szentek sorába

III.

vétesse

által is

hogy a szent király koporIII.

Béla.

mire a pápa egy bibornokot és több hittudóst küld Nagyváradra,
a szent király életét, csodatetteit s a nép közérzületét megvizsgálván,
fel,

kedvez

jelentést tettek

közé vétetett
Erre

Rómába

s

Szent László király 1192-ben

szentek

a

fel.

III.

Béla megbízta Dénest, a híres szobrászt,

hogy

ravatalt

új

kiemelek
a testet, biborszinü nehéz selyembe takarva, gazdagon aranyozott koporsóba fektették, fejére drágakövekkel ékesített aranykoronát tettek, kezébe
aranypálczát adtak s a koporsót a templomban felállított új ravatalra
készítsen; 1192. évi február 2-án felnyiták a

szent király

sírját,

helyezték.

Ezen nagy jelentség ünnepen itt volt a király egész családjával, a
fnemesség, az ország jámbor hívinek ezre. (Bunyitay, A váradi püsp. tört.
I.

82.)

A

magyar királyok ezentúl mindegyre

srbben

látogatták Szent László

koporsóját.

Imre király,
egyházat

a váradi

A
A

a

III.

új,

Béla fia, trónra léptekor meglátogatta azt
gazdag adományban részesíti.

s

1196-ban

Nagyváradot a várral együtt.
IV. Béla király táborába, a Sajóhoz igyekv Benedek püspök serege
tatárokkal találkozott, velk összeütközött, elbb gyzött, majd megveretve
tatárjárás elpusztította

visszavonult Nagyváradra, hol

az ellenállás

sikertelenségét

hozvette Szent László ereklyéit és elmenekült.

belátva,

De nem menekült

el

Imre

király.

Tatárjárás.
IV. Béla.

magáa káp-

talan és a város lakossága,

Rogerius mester, nagyváradi kanonok, e kor történetének megírója, a
káptalanbeliekkel Nagyváradon maradt, a vár erdítéseit kijavította és ellenálláshoz készült.

bevette

A

s

az el

vár

Kajdán

vezér a megersített várost

nem menekült

ersen

tartotta

hirtelen

megrohanta,

lakosokat leölette vagy rabszíjra füzetté.

magát, Rogerius mester számos vitézzel védte

mester.

Nagyvárad.
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ezl

látván

Kajdán, elhúzódott

lev lakosuk visszatértek
A tatárok azonban
is

a

városból,

mire

az

elmenekült

a

várban

lakaikba.

ersítést

vontak magukhoz és ostrom-szereikkel

elkészülvén, hirtelen a városra törtek, a lakosokat leölték, azután a várat

vették ostrom alá s azt éjjel-nappal törték mindaddig,
hullottak.
kat. (Minek

A mn; maradottak
is

a

székesegyházra
IV.

A

várai

a

védk el nem
meg magu-

tornyába menekültek, míg végre az ostromlók tüzet vetettek a
oda menekültek mind oda égtek. Várad teljesen elpusztult.
király

Béla

míg

a székesegyház falai között vonták

s az

feltámasztásához
a

s

visszatérvén

elpusztult

benépesíté Nagyváradot

országába,

ervel kezdett

új

is.

tatárdúlás után Vincze püspök állíttatja helyre, a káptalant

t

egyházakat s lelkészségeket alapít. - követi Zozimás, kinek püspöksége alatt V. István király 1263-ik évben Nagyváradra j.
Várad V. István kezében volt akkor, a mikor atyja, IV. Béla ellen, jogainak
épségeért, harczait vívta s ugyan telepíté le a közelfekv Körösszeg várá-

szintén
v. István

s

helyreállítja,

nak környékén a kunokat.
V. István király a nagyváradi püspökséget és káptalant nagy adomáengedte meg azt, hogy magszakadás esetén bármelyik
nyokkal gazdagítja;
nemes vagyonát a nagyváradi egyháznak adhatta, a püspökség és káptalan
birtokain található arany-, ezüst- és vasbánya, adóztatás nélkül, egyházi
tulajdonná vált, a váradi püspök és káptalan jobbágyai pénz- és termesztményben szolgáltatandó adózásoktól a kir. kincstárral szemben mentek

valának.
ív. László.

megkoronáztatása után Szent László koporsójához
zarándokolt; ekkor adományozta P.-Szls községet a váradi egyháznak.
Ugyancsak IV. László Nagyváradon gylést tartott, a mikor halállal vagy
jószágvesztéssel bünteté az ellene felkelt Pálfiak, Tamásfiak és Telegdiek
IV. László

király

bnösöket

közül a nagyobb

E

zavaros

korban

és társaikat.

Várad

polgárai

az

olaszi,

újfalvi,

szent-lrinezi

mely
ügyben a váradi püspök itélt, még pedig úgy, hogy a város polgárainak kellett három káptalani tagot választani, kik esküt tegyenek a káptalan vásárvárosrészekben

a

káptalan

vásárpénzszedési

jogának

ellenállottak,

ekkor a város polgárai vesztesek lettek volna.
A polgárok Imre olvasó kanonokot, Ferencz bihari fesperest és Jónás kanonokot választák, de mikor ezek teljes egyházi díszben az eskü letételére megjelentek, a városi lakosok felhagytak követelésükkel.
IV. László Váradot tette azon harcz központjává, melyet ellene Ladomér esztergomi érsek keresztes háború néven indított, a királynak a kunok
között való mulatozásai s az ország ügyeinek elhanyagolása miatt, a mely
harczban Mezkeresztesnél a keresztesek legyzetvén, a gyzelem helyén
pénz-szedhetési joga mellett,

s

;

nevöket a községre ruházván át.
Endre király, nejével, Fenennával, szintén elzarándokolt Szent
III.
László koporsójához Váradra; majd 1294-ben országgylést tartott itt, a
mikor halálos Ítéletet mondott a féktelenked Tamásfiakra, köztük a hatalmas

telepíttettek
ni. Endre.

le,

Lóránt vajdára, Martell Károly trónkövetel híveire.
eltemetve az utolsó Arpádházbeli király.
1

Kar,,ly

Állítólag

ugyanitt

ln

Róbert Károly löbb ízben látogatott el Váradra s második nejét, Beatrixot, a váradi székesegyház sírboltjában temettette el.
Lassanként kezdenek kidomborodni az egyes városrészek Váradon.
Velencze L338-ban arról lesz nevezetessé, hogy András püspök itt a szent
Klára-apáezák részére templomot épít s fentartásukra adja Szeben (ma puszta),

Nagyvárad.
Ósi (puszta),
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Olaszi, Újfalu, Szent Lrinc/, városrészek-

falukat;

rl már elbb tettünk említést.
Nagy Lajos király 1342-ben Nagyváradra j, apja példáját követve
elzarándokol Szent László koporsójához, majd adományi tesz az egyház

Na ?y La .i° ?

javára és megersíti a város (civitas) jogait,

A
ban.

püspökök, káptalani tagok és egyesek oltárokat emelnek a templomVámos György nagyváradi polgár neve ki van tüntetve a többiek

András megkezdi

Báthori

között.

a

székestemplom

építtetését

s

befejezi

Meszesi György püspök, ki két kolozsvári szobrászszal, Márton és György
testvérekkel Szent István, Szent Imre és Szent László szobrait készítteti s

a/1

állíttatja fel.

A

váradi iskolák látogatottak, a váradi polgárok

foglalnak

el,

a mit az is mutat,

Szudar Dénes

fia,

járván iskolába, Pál

Sándor 1347 táján

nev

már tisztességes

helyet

hogy Bocsi
itt

szabómesternél

lakott.
Mária

Mária királyné és Zsigmond király
uralkodása alatt Várad a békés fejldés
utjain egyre jobban haladt. Az ipar, kereskedelem, mvészet és tudomány virág-

királyné
és

zásra jutott.

János püspök a két kolozsvári szobrászszal elkészítteti Szent László mvészi
lovagszobrát, nyilt helyen állíttatja fel
a
király harczi ménen ül, jobbjában a csatabárd, a mint épen a csatába vágtat,
A ló és lovas érczbl öntve, tettltalpig megaranyozva, a talapzaton ércz;

lapra

vésve,

(Mária és

felírás

hirdeti

Zsigmond),

a

a királyi pár

püspök (Szudar

NAGY LAJOS

(a BÉCSI

KRÓNIKA UTÁN).

dános) és a két szobrász nevét és felállítási
idejét. A felírás szerint a szobor 1390 május 20-án a királyi pár jelenlétében
szenteltetett

Zsigmond
király.

fel.

Mária és Zsigmond több ízben látogatták Váradot és Mária királyné
1395-ben itt temettetett el. Mari aváradi látogatása idejében a, várad-velenczei
apácza-zárdában szeretett tartózkodni, a hol sokat hányatott lelke enyhet, nyugalmat talált.
1403-ban Kanizsay dános érsek-prímás, míg Zsigmond Csehországban
idzött Venczel segítségére, nagy vihart támasztott ellene; Szent László napján Lukács püspöknél jöttek össze azok, kik a király-választás si jogát feléledni bitték. Együtt valának
István erdélyi püspök, Bebek Délre, a volt,
nádor, kii Zsigmond Gara Miklósért mellzött, Csáky Miklós és Marczaly
Miklós erdélyi vajdák, Csáky György, a székelyek ispánja, Kerekegyházi
Mihály és még számos fúr, kik Zsigmond királyt trónfosztottnak nyilvánítván, felhívták a lobbi vármegyéket, hogy a Körösközén fegyverbe gyljenek,
a honnan seregi'stl menjenek Nápolyi László elé,
koronázás végett Székesfejérvárra kísérendk.
Ez a feltámadás azonban az itteniekre csak kísérlet maradt, meri a
veszély hírére gyorsan visszatér Zsigmond, Pápa-Pinkóeznál László hadát
szétverte s hadvezérei: Stibor, Maróthy, Perényi, Rozgonyi mindenfelé békére
kényszei íték a niozgolódókat, Zsigmond király pedig kegyelmet osztogatott.
:

t
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L406-ban Zsigmond

hogy a Tisza mellékén
Jánossyak és Ladányi Tamás egri érsek ellen
Nagyváradul biztosítsa. A székesegyház foltára javára adományt tett, a káptalannak adományozta Szalacs, Aszaló és Zsolcza községeket; ugyanezen
alkalommal Eberhardot, második nejének, Cilley Borbálának rokonát, a zágrábi püspöki székbl a nagyváradiba helyezte át.
Eberhard püspök a szent EQára-apáczáknak adományozta Várad- Velenczén
ama telek jövedelmét, mely az apáczák körösparti fürdje mellett állott.
1422-ben Zsigmond király Nagyváradon országgylést tartott, innen
Körösszegre ment a Csáky család látogatására, majd Debreczenbe is át-

még háborgó Debry

is

felkereste Nagyváradot,

István, a

rándult.

2S-ban a nemzetnek a Zsigmond által kegyelt külföldiek ellen való
feltámadására, Pratói János váradi püspököt méltóságától megfosztották. KonI

í

rád kanonokot elfogatták és másokkal együtt az országból kiutasították.

Nagyvárad fejldésére kiválóan alkalmasak
s

;i

város jogkörébe tartozott

még

valának nagyhír vásárai;

az árúmegállító hely

kereskedk kötelesek voltak árúikat

a

vásártéren

is,

hogy

kiállítani

t.

és

i.

az átutazó
ezért

díjat

fizetni.

A

magáénak Váradon. A mikor ZsigVadkert városrészeken a püspökség részére is adott
ilyen kiváltságot, a prépost és káptalan küldöttei, megjelenvén az országgylés eltt, panaszt emeltek Dénes püspök tisztjei ellen, a kik a káptalan
városrészeiben lakó mesteremberek árúczikkeit, ha e vásárok alkalmával
„szokás szerint ablakaikba közszemlére kitevék" s ha azoktól is vámot fizetni

mond

nem

vásártartás jogát a káptalan tartá

király Olaszi és

akartak, elkobozták.

Vépi nev kanonok Váradon ispotályt (szegények házát) alapított azon
szegény sorsú tanulók részére, kik kéregetésbl tartották fenn magukat, hogy
tanulmányaikat befejezhessék.
Zsigmond király 1406-ban Ulászló lengyel király lyal Váradra jött, hol
két hetet vadászattal töltöttek az ország frendéi társaságában s a két állam
között létrejött véd- és daezszövetséget Szent László koporsójánál tartós
barátsággal megersítették. Zsigmond király is Szent László mellett temettetett el.

Albert és

Albert és
i.

Ulászló királyok kora a nemzeti

I.

ert

az

Ázsiából

egyre

uiaszio.

nagy bb hévvel elrohanó török felé fordítá.
Nagyvárad még egyre a fejldés utján halad. Lakosainak száma mindinkább emelkedik kereskedelme, ipara egyre nagyobb arányokat ölt, polgárai
nyugalmát legfeljebb egy-egy gyászosabb esemény zavarja meg, min Dominis János püspöknek és vele 400 vitézének hsi halála Várnánál, a hol egy
szélvihar az ütközet eltt a magyar birodalom nagy zászlóját és Szent
László zászlóját, „e hn tisztelt és féltett ereklyét" darabokra tépte. Majd j
Vitéz János püspök kora.
ly.iános.
Zerednai Vitéz Jánost Hunyady János és Bihar vármegye együttes kérelmére ersíté meg a pápa a váradi püspöki székben. A mikor 1446. évi június
havában a rákosi országgylés Hunyady Jánost az ország kormányzójává
;

ii

'in

lette.

Vitéz elli megnyílott a diplomacziai pálya,

a püspök volt a
az országnak.

<

toll
)

és két ily

szerkeszt/'

hatalom együttes

Hunyady János

mködése

Hunyady diplomacziai

volt a kard,

csak elnyére lehetett

leveleit a külföldi

udvarokhoz,

kezdé, folytatá és be is végzé a békealkudozásokai Frigyes császárral V.
László kiszabadítása iránt, általa beszéli elször V. László király a császári
kidé meg a szövetséget Csehország és Ausztria rendéivel V.
követekhez,
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László királyivá koronáztatása alkalmával, szóval az

magán ama nagy munka, melynek Hunyady János

E

mellell

ságai

hirta

Aeneas Sylvius

(II.

bélyegét viseli

lelke

kardja

jötl

támogatására.

Pius pápa) és Kapisztranói János barát-

is.

A nagyhír püspök udvarában nevelkedett
jára Mátyás,

Hunyady János

s készült

ragyogó életpályá-

fia.

püspök öcscse,

váradi káptalan tagjai között élt akkor Vitéz János

A

Janus
Pannonius.

Cesinge, tulajdonképen Csezmiczey János (Janus Pannonius), korának egyik
legnagyobb elegia-költje, kinek a váradi hévvizeket dicsít költeményei

reánk örökké emlékezetesek maradnak.
Vitéz János könyvtára a legjelesebb munkákat tartalmazta, melyeknek
itt-ott fenmaradt néhány példánya tanúskodik a kiváló fpap mveltségérl

mízlósérl, nagy tudományáés arról, hogy maya körül
ról

és

gyjt

a

hasonlóan kiemelked

nagy szellemeket. Váradon
lagvizsgálót

csil-

állított.
V. László.

V. László király elhunytá-

november 22), a vápüspök nyomban Mátyásra,
Hunyady János fiára irányozta a
val (1457
radi

Hunyady ház barátainak figyelmaga rögtön Prágába
mét,
sietett s ott

sán

Mátyás kiszabadítá-

mködött ugyancsak
;

hozta

Mátyás
majd 1463-ban a Bécsbl haza-

haza

királyt

hozott szent koronát
ifjú

hazájába,
tette az

király fejére.

Mátyás király 1468. év jaMÁTYÁS KIRÁLY.
nuár hónapjában Váradon idzött. Vitéz János püspök utóda, Beckenschláger János püspöknél, visszajvén
a farnosi Veres Benedek és János kalotaszegi birtokosok által támasztott
lázadás legyzésébl. A monda szerint az Erdélyt Magyarországtól elválasztó
hegyi út, Buesa és Feketetó községek között, ekkor kapta volna Királyhágó
nevét. Mátyás király utazásától.
1474-ben érte Váradot a legnagyobb veszedelem, mely annál nagyobb
volt, mivel meglepetéssel, hirtelen való megrohanással járt.
Míg Mátyás király hadainak legnagyobb részével Csehországban, Morvában kalandozott, Mihalogli Ali szendri basa 1474. év elején seregével áttört
a Dunán, azután átkelt a Maroson és február 7-én hajnalban Váradot rohanta
meg. A várost gyorsan elfoglalta s még gyorsabban vezette seregét a várra,
és mivel a várat védelmi állapotban, felszerelve, népeit harczkészen

is

találta,

pedig ostromszereket nem hozott magával, mert ilyen kalandnál ezt nem
tehette ég nyilakat szórt a vár épületeire. A vár derék védi nyomban

leverték az épületek

éghet

fedeleit, s

míg a védk egyik

része oltással fog-

másik része az elrohanó törökök ellen fordult.
A szendri basa tervének nem sikerültén feldühödve,

lalkozott,

dult; a mi ériékes volt, azt

nket

összeszedette, a

a,

városnak

for-

város lakosainak véneit legyil-

nemzedékkel együtt, a
gyermekeket a hóra hányatta, azután a várost minden oldalról felgyújtana;
koltatta, a férfiakat,

rabszíjra fzette, az ifjabb

Mátyás

király.
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martalóczai ezalatl

a

vidéket száguldozták be,

gyilkolva,

rabolva,

pusztítva

mindenfelé.

Az 1474-ki vész Váradul nemcsak vagyonilag, hanem lélekszámban is
csaknem tönkre tette.
Ezt a kiválóan fontos bolyét, de szerfelett megnéptelenült várost sem a
király, som a püspök és a káptalan nem hagyhatta figyelmen kívül. Mátyás
király tobát megersíté a káptalan és a város szabadalmait és kiváltságait,
miáltal Várad néhány évtized alatt a csapást annyira kiheverte, hogy már
ITS-ban harangot öntöttek Váradon, az ács, kmves, asztalos-munkák, a
városban és várban lev templomok, épületek felépítésekor, ide való mesterek
által készíttettek, szóval újra éledt Várad Pruisz János püspökségének ideje
alatt, kinek ftörekvése volt az egyházak és a klastromok helyreállítása,
I

Dózsa Gyöi
lázadása.

Dózsa György lázadása Várad környékén is hullámokat vert, Lrinez
pap seregével Váradot szállotta meg, míg Dózsa György Gyulánál állott. Ez
a szörny lázadás, mely a kereszt jelvénye alatt keletkezett, csakhamar pórlázadássá fajult s azok a fegyverek, melyeket Bakócz Tamás esztergomi
érsek a török ellen irányított, a nemesek, a földesurak eUen fordultak és a
fennálló rend erszakos felbontására törtek.
A vár kapitánya, Pöstyéni Gergely, a püspökségi és megyei bandériummal Lrinez papra tört, azonban megveretett s a váradi várba szoríttatott,
a hol kémén}' ostrom alá vették a pórhadak. A várost felgyújtották, a mi
benne elrabolható volt, az zsákmányul esett s a várbeliek többszöri kirohanása
sikertelen volt.

Ekkor

Szapolyay János, erdélyi vajda, ki seregével Temesvár

értesült

felmentésére

Várad szorongatott helyzetérl; Tomory

sietett,

Pált, a fogarasi

kapitányt azonnal elküld a város segítésére, kinek jöttét Lrinez megértvén,

Bihar

felé vonult,

de

Tomory Pöstyéni hadával ersödve, megrohanta

és szét-

verte a pórhadat,

1514-ben a 18 éves Perényi Ferencz lépett a váradi püspöki székbe,
kinek ismét az a szerep jutott, hogy újra alakítsa Szent László városát és

lari"
I

Ferdinánd

elmozdítsa fejldését, A fiatal püspök, 1526-ban, a püspökség bandériumának
nagyobb részével a mohácsi csatában esett el.
Ezután új korszak következett, Szapolyay János és I. Ferdinánd versengtek a koronáért, János király a nagyváradi püspökség jövedelmét Czibak Imrének, a gazdag biharmegyei birtokosnak adományozta s rábízta
Bihar vármegye fispánságát és a váradi várat. Ez el is foglalta mindet. 1.
Ferdinánd Maczedóniay Lászlót nevezte ki Várad püspökévé. Amaz mint
Szapolyay jeles hadvezére, innen intézte hadjáratait, emez püspöki székhelyét

nem

látta

sóba.

Nagyvárad polgárai elérték azt, hogy két király versengett érettok a
haza eme szomorú napjaiban s mindkett törekedett megnyerni ket, szá-

mukra

kiváltságokat biztosítván.

dános király 1527-ben, a tarczali csatavesztésután, seregét Nagyváradra
s ennek
hatalmas erdít vényei re akart támaszkodni további hadjáraazonban, mikor 1528-ban Kassát megbüntetni akarván, hadaival
taiban;

vonta,

innéi

Szina alá szállott, vereséget szenvedett.
I.

Ferdinánd

Hoboidanáez

állal,

Nagyváradot azon várak sorába vette, melyeket
Konstantinápolyban, Szolimán szultántól, a jó barátság

király

magának visszakívánt,
Míg Magyarország többi részein dúlt az áldatlan testvérharez, a Tiszán
inneni
rész meg voh mentve e küzdelemtl; a török azonban 1529-ben

fentartása fejében,

Nagyvárad.
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egyre ersebben tolakodót! az ország szívébe, majd késbb ketté választó
Magyarországot és harmadikul, éknek nyomult közéje, Konstantinápolyi*')]
Nyitráig.

Czibak Imrének 1534-ben Felmérnél történt legyilkoltatása után János
néven Utyeszenics Györgyöt, másképen Fráter
Györgyöt, korának legnagyobb férfiát ültette a váradi püspöki székbe. Az alakirály Martinuzzit, családi

Fráter György.

legfbb papi méltóságra emelkedett lánglelkü fpap, abban
a szomorú idben, mint tzoszlop válik ki társai közül.
Várad ekkor János
király országának fvácsony sorsból

rosa lön
a
a

itt

:

király

a

tartá

udvarát

ide

gyltek

is,

nemzeti királyság hí-

vei,

külhatalmak

a

vetei,

meg

köttetett

itt

kö-

1538 február 24-én Fer-

dinánd és dános királyok
között

béke,

váradi

a

mely az utóbbi számára,
bekövetkezett

1540-ben

haláláig biztosítá a

ko-

idben

ke-

Ez

ronát.

letkezett

refor-

a

itt

máczió.
Fráter

György egy

egyházfit, kit

azzal vá-

hogy egy szentkép eltt imádkozó nt
ütött,
máglyán
arczúl

doltak,

meg.
Való,
hogy míg Fráter György

égettetett

a reformáczió Vára-

élt,

don

és

környékén

nem

boldogult.

Mint kincstartó, gondoskodott arról, hogy az

eshetleges hadjáratokra
elegend pénze legyen,
a váradi

év

múlva

várat
is

ott

I.

FERDINÁND.

megersíttette, ágyukat öntetett, melyeknek ketteje
állott

a

még

száz

vár „Aranyos"" és „Veres" bástyáján.

János király halála után I. Ferdinánd, Fráter György miatt, nem érvényesítheté a váradi békében szerzett jogait, és a mikor ezt érvényesíteni akarta,
Izabella, özvegy királyné, fia János Zsigmond nevében behívta a törököt.
Szolimán pediü- megvervén 1. Ferdinánd hadait, elfoglalta Budát.
E foglalás következménye ln, hogy több úri család Váradra menekült, Váradon kerestek menedéket a margitszigeti apáczák, kiket a szentjánosi monostorba helyeztek el. Buda és Pest iparosai közül is számosan találtak barátságos otthont Nagyváradon.
Martinuzzi lál évi deezember 17-én Alvinczen meggyilkoltatván,
utóda Zabardy Mátyás ln.
Míg a püspöki szék üres volt, Varkocs Tamás biharmegyei fispán volt

Tamás.

Nagyvárad.
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váradi püspökség kezelje; Zabardy

Mátyás kineveztetése azonban megfosztá 61 ezen rangjától, meri a váradi püspök volt Bihar vármegye örökös
fispánja, a mihez most 1. Ferdinánd még Magyarország alsó részeinek kapitányi jogát is csatolta. Varkocs Tamásnak tehát alárendelt szerep jutott.
Mátyás püspök elször is dandárát szaporítá, Váradot, Gyulát s a többi
várakai megersíté, kastélyok, favárak elpusztíttattak.
Ugyanez idben Petrovics György, Kendi Antal és több fnr mozgolódni kezdett, hogy Izabellát, János király özvegyét visszahozzák; seregei gyjtöttek, azonban Taby Ferencz, I. Ferdinánd vezére átkelvén a Tiszán,
Mátyás püspök csatlakozott hozzá és Derecske tájékán Petroviesot megverték, a felkelk maradványai! szétszórták s megfenyítésökhöz fogtak.
Mátyás püspök Fekete-Bátor várát, a régi Toldy család si fészkét, támadta meg, rohammal bevette, vitéz várnagyát, Porkoláb Dénest lefejeztette, a
kiskorú Toldy Miklóst, ki alig volt 18 éves, Váradra vitte és itt fejeztette le.
Zabardy Mátyás püspök életében az alvidéken mindenki 1. Ferdinánd
a

híve

L556

volt.

kapott

a

augusztus

reformáczió

és

12-én

Izabella

bekövetkezett halálával
hívei,

egyszerre lángra

köztük Varkocs Tamás,

fegyverre

keltek és ez utóbbi 1556-ban ostrom alá vette a várat.

Az egykorú

nem emlékeznek meg arról, hogy a várost emez
érte volna, mibl azt kell következtetnünk, hogy

tudósítások

ostrom idejében veszély

Várad pólyára az ostromlókhoz csatlakoztak és ezeket segítették. Erre mutat
is, hogy az özvegy királyné megersítette a város kiváltságait.
A vár átadása után, 1557 június havában, Varkocs Tamás az egyház
i

az

kincseit összeiratta, a püspökségi javakat lefoglalta, a váradi káptalan tagjai

elszéledtek az

ország távolabbi

részeibe,

Várad kiváltságos város

lett,

az

egyházi vagyon pedig koronajavadalommá alakult,

Várad püspökeit ugyan a magyar királyok nevezték
ket 1692-ig

nem

Izabella
királyné.

is

láthatták,

özvegy

királyné

ki,

de

székhely-

a váradi káptalan pedig teljesen elenyészett.
a közigazgatást

és

a

birói

jog gyakorlását

más királyi városok kiváltságai szerint, a város tanácsának kezeibe
mi elzleg a püspökség és káptalan jogköréhez tartozott.

1558-ban,
adja, a

Varkocs Tamás, mint Verancsics mveiben olvassuk, a káptalani házakat
lerontatta, Szent Ferencz, Szent Jakab, Szent Mihály templomát lebontatta;
Vadkerten a Mindenszentek és a Szentkereszt templomát és az ispotályt,
a várban Szent János, Boldogasszony, Szent István, Szent Péter, Szent Lélek
templomai! romboltatá szét, Sicarius templorum Dei --mondja a krónikás,
a mibl azt következtethetjük, hogy úgy Varkocs, mint a városi polgárok már
!

az új hitvallás hívei valának.

Nem érdektelen tudni, hogy Váradon, Köleséry Kristóf deák hirdeté
elször az új vallást Luther szellemében.
A nagyváradi káptalan tagjai az egyházi szerelvények legbecsesebbjeit,
kiválogatták és
akkori pénznem szerint
mintegy ;>0,000 frt értékben L556-ban, az ostrom megkezdése eltt, Báthori András és Miklós ecsedi várába
szállították.

rendek Tordán végzést hoztak arról.
hogy a pápai tudományhoz és emberi szerzésekhez ragaszkodó egyháziak
János Zsigmond birodalmából számzessenek. „A váradi káptalannak O
felsége (János Zsigmond) a jövend virágvasárnapját hagyta, kik ha megjószáguktól megválva, kiket
térnek, házukba, szljükbe, marhájokba
- - békességgel megmaradhatnak,
ha pedig
akar
tartani
magának
felsége
L566. márczius

10-én

az

erdélyi

-

tsten

igéjél

nem akarnák

venni,

személyekbe,

maihájokkal (ingóságaikkal)

egyetembe, valahová akarnak menni, szabadon elbocsáttassanak."

Nagyvárad.
Czeglédi György váradi

zsinaton

ezím
zsinat

hitvallást

L562-ben a
Helvetica"

elfogadtatta

alatt

s

„Confessio

megírt

általa

váradi

vitte

Nagyváradon

keresztül a reformáeziól

az

pap

meg

választotta

1i)1

ugyanezen
Melius Juhász
ós

Pétert superintendensnek.

A monda

Kendi Antal vá-

szerint

radi

várkapitány és biharmegyei fispán,

kit

melléknevén

hívtak,

1566. év

Nyakazó Antalnak

is

azo-

virágvasárnapján

körmenetben
részt vettek, ölette, vágatta, fleg a katholikus papok ellen dühöngött legszilajabban és innen kapta volna melléknévéi is.
E mondának az alapját némelyek
arra vezetik vissza, hogy 1587-ben, húsvét napján a katholikusok és reformákik tilalma ellenére a

kat,

versengés véreng-

tusok közötti hitbeli

BÁTHORI ZSIGMOND.

zéssé fajult.
Báthori

Ugyanis Báthori István lengyel
rálysága idejében, Báthori Kristóf

Erdélybe és Váradra

is,

jezsuiták

a

Kristóf.

jezsuitákat

behozta

Lengyelországból

mely utóbbi helyen, Olaszi külvárosban, Szent Egyed

akkor üresen álló egyházát (a
némi javadalmakkal.

A

ki-

mai

kath.

gör.

nemcsak lelkészkedtek,

hanem

iskolákat nyitottak és eladásalkat sajtó utján

is

szeminárium)
hitvitákba

is

adta

nekik

ereszkedtek,

terjesztették.

Király Alhert, váradi polgár és biharmegyei birtokos, a mikor a jezsuiták isteni

szolgálatra

ménének, rajtok ment szolgáival

és híveivel,

legel-

Barabást lehuzatta és keményen megverette, Biró Györgyöt még
jobban, Báthori István papjának öcscsét, ruháitól megfosztatván, mezitelenre
ször

Was

vetkztetve, ugyancsak megverette, majd 1598-ban a jezsuiták házát, melyet
a belvárosiján

csakis Király

vettek
<

és

kápolnává alakítottak, leromboltatta; a jezsuitákat
meg katonáival. A jezsuiták azután

üyörgy várkapitány mentette

eltávoztak Váradról.

Az

1598-ik év végzetes

ln

Váradra.

Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem, megbánván, hogy a fejedelemség-

rl

lemondott, ingatag jelleme

nem

Báthori

Zsigmond.

gondolt azzal, hogyha visszatér, lángba

boríthatja országát, augusztus 20-án Kolozsváron terem, nejét Mária Krisztinát

magához

hívatja, az ország rendéi által

Tordán magát fejedelmi székébe

Miksa fherczegnek, ki Erdély átvételére indul, megüzeni,
hogy ne fáraszsza magát s a frendek is Miksát békére kérik. Ezalatt a török
egyre közelebb nyomul a szerencsétlen országhoz.
Miksa fherczeg Kassánál, utóbb Tokajnál megáll, innét küldi b. Rdern
Menyhért tábornokát Nagyvárad megersítésére, kit Rübisch Gottfried két

újból beiktattatja,

Miksa
fherczeg.

zászlóalj gyaloggal és 100 lovassal követ.

1598. évi szeptember 29-én reggeli 4 órakor
rel,

a kit feles

mellett.

számú

basa 48,000 ember-

tatár portyázó követ, táltorba szállt Püspökinél,

Szeptember 30-án

vonja be, miáltal a

Omár

véd

Rdern

Várad

felgyújtatja Váradot és lakosait a várba

sereg 2000 fre emelkedik. Ezalatt 150 hajdú zsák-

mányolási czélból megrohanja az

ég

várost,

de

Rdern könnyen

szétzi

Várad ostroma.

Nagyvárad.

líti*

ket
a

ember áll a várral szemben;
mikor
közelebb érkezik, mintegy (50,000
nagy tömegei azonban késbb, a
s a

foglyoktól hallja, hogy mintegy 200,000

fóré becsülik a

várbeliek.

Október L-én a török a város körül folyó vizet a sánczokból leereszti
és 2-án megkezdi a vár lövetését. A magyar védk élén Király György
várkapitány és Nyáry Pál ezredes állottak. Az els rohamot a török október
3-án intézi a vár ellen, megrohanással kísérli meg elfoglalását, de visszavettetik s így jár 5-én és a többi napokon is. A szilaj, vaskez basa ezt nem
tri, embereit ismét és ismét rohamra viszi, de visszaverik; legjobb vitézei
a védk golyói vagy súlyos csapásai alatt hullanak el. Megrohanja a Királyfia
és Csonka-bástyát egy idben, aknákat ásat, felrobbantatj a, a védk azonban
nem csüggednek, a rohamot visszaverik, az aknák visszafelé sülnek el és a
törököt pusztítják.

Rdern

szorongatott helyzetérl Székely András

küld Miksa fherczegnek

lel

;

a katona sajkán

megy

nev

katonájával leve-

keresztül a sánez vizén

Sebes-Körös felé, a levelet elviszi s ugyanazon az úton visszahozza a
ígér tudósítást.
A török aknát, aknára fúrat, oly mélyen megy a Csonka- és Királyfia
bástyák alá, hogy a védk nem lhetik sikerrel. Október 12-én újból
rohamot intéz, újból aknákat robbantat, de csak az elbbiekhez hasonló
eredménynyel. Lázas sietséggel, dühös haraggal birkózik Omár, hogy a lehelellent lehetvé tegye. Mind hiába! Október 17-én kora reggel megkezdi a
a

segélyt

vár

lövetését és lövegei délután 4 óráig szórják az

ég

tüzet avarra. Újból

rohamot parancsol, újból visszaverik.

n — a krónikás — a Csonka-bástyán követ hordott az
ellenségre, a mikor egy viaskodó katonát a feltör jancsárok lándzsával
leszúrnak. A magyar n felragadja az elesett katona kardját, egyik kezével
Egy magyar

írja

követ szórja a támadókra, másikban a karddal vagdalja
végre karját átlövik és védhelyérl távoznia kell.
a

A hs

Király György

szörny

fegyverével,

ket

addig,

míg

hatalmas hangjával vezeti
nyomában minde-

seregét a báláit megvetve rohanó törökökre; pusztulás jár
nütt és mikor a Csonka-bástyán

már

ki

akarja tzni a török a félholdat diadal-

jeli, ádáz dühvel rohan reájuk és leszórja ket a falakról. A végzet nem
engedte, hogy sokáig örvendjen diadalának; gyilkos golyó találta és sebeibe
október 24-én belehalt. A következ napokon újabb és újabb rohamokkal

erszakolja a török a diadalt. Végre október 20-án a Királyfia bástyán széles
rési törnek golyói, a vizet áthidalja, üres boroshordókra rakatván deszkáit s
így tör keresztül nyolczezer emberrel, de ismét visszaverik. A 21-iki roham-

János Márk gróf tüntette ki magát leghatalmasabban. 24-én
rohamot parancsolt Omár. 25-én a Körös megáradt, elvitte a török hídját, 26-án három oldalról intézett rohama ln visszaverve. így tartott nagy
küzdelme november 2-ig, a mikor belátva támadása sikertelenségét, a még
épen maradt házakat felgyújttatta, táborát felszedette és november 3-án
nál

[solani

újból

Szolnok

felé vonult,

Támadó hadseregébl

13,000

ember

lett

az

ostrom áldozata, a

közül 700-an maradtak meg — amint Ortelius írja -is sebekkel. A védk bálát adtak az Istennek, a kinek a
tarthatták volna meg az ersséget s nem írhatták volna
e

védk

egészségesen, de ezek
segítsége nélkül

nem

a történelembe Várad

ragyogó védelmét, a melyrl oly kevéssé emlékeznek

meg

hazai

króni-

kásaink.

Rudolf király újból megersítette Nagyvárad szabadalmait

és

kivált-

>
CD

CC

Nagyvárad.

ságaü 1600.

évi

kelt levelében.
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márczius 21-én

A

város újból

megnópesült, fejedelmek látogatták, önálló várossá

lett.

A történelemben meg van
hogy Szent László városa
nemcsak ffészke volt a reírva,

formácziónak,

hanem

leg-

a

nagyobb erssége is.
Bocskay István, Rudolf
királynak az erdélyi ügyekben
Báthori

tanácsadója,

mond

nagybátyja,

nult s

azzal

Bocskay
István.

Zsig-

Kismarja
szomszédos községek
és
a
birtokosa, Bihar vármegye fispánja,
a mikor Prágából
visszatért, Kereki várába voa tapasztalattal

ln

gazdagabb, hogy a német
császár nagyon nehezen lehet

magyar

király és

,

a

ki

f-

tényezje volt Zsigmond fejedelem politikájának, melylyel
a törököt szembe fogadta, ke-

ser

érzéssel tapasztalta,

vallási

BOCSKAY ISTVÁN.

hogy

érzületében van megtámadva.

Bárha

a váradi

várban német rség

volt,

nem

habozott kitzni a vallási

sérelmekre alapított felkelés zászlóját Bihar -megyében

s

magához szegdtet-

Almosdnál Pecz tábornok 3500 emberét szétverte;
erre az elfogatására kiküldött Belgiojoso tábornok, hadának maradványaival,
a hajDiószegrl Nagyváradra futott, de itt a várba be nem eresztették, s
vén a hajdúkat, 11504-ben

dúktól zetve, Tokajig

\

meg sem

állott.

Bocskay ezután Rudolf királylyal viselt hadat, a váradi várat körüla II. Mátyás királylyal kötött béke 1606-ban azt is
étette, míg azután

kezelte adta.

Báthori Gábor, a nagy

majd

nemzetség utolsó

sarja,

hogy rendet

1611-ben Nagyváradon

azonban innen
a Bethlen Gábort támogató török által kiszoríttatván, 1613-ban Nagyváradra
jött. Itt azonban arra a hírre, hogy a megszorult fejedelem a török megengesztelése czéljából kész Nagyváradot átadni a portának, 1613. október 27-én
este, Géczy, Szilassy János és Ladányi Gergely hajdúkapitányok, - - Abaffy
midn egy kiránMiklós, a Tokajból jött segít sereg vezérének tudtával,
dulásról hazatért volna, Báthorit Nagyvárad küls és bels sorompója között,
a Pecze patak mellett megölték. Holttestét Nagy Balázs, gyalogtestrségének
hadnagya, Ecsedre szállította, a családi sírboltba.
Bethlen Gábor, a nagy képzettség diplomata és jeles hadvezér, Erdély
fejedelmévé választatván, 1618-ban, mint ezt a bástyába helyezett feliratos
ktábla igazolja, kijavíttatta a váradi várat és a várban lev Nagy-Boldogasszony templomának köveit felhasználva, megépíté a Bethlen-bástyát. Ezzel
a nagyhír templom eltnt a föld színérl.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szintén nem késett Varadot, kiváló
tartózkodott,

visszatért Erdélybe,

Báthon Gábor,

csináljon;

—

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bihar vármegye.

líi

Bethlen

Gábor.
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fontosságál felismerve, szabadalmakkal jutalmazni; a török által ütött sebekét
st a várat meg is ersít.

begyógyítá,

A jeles

fejedelem 1027-ben már halála felé közeledett. Azt, hogy nejét,
tette meg utódjának, régen megbánta; e végbl Nagy-

Brandenburgi Katalint

váradra vitette magát, az

itt

összegylt furakkal tanácskozandó és öcscsét,
Még ugyanez év november

Bethlen Istvánt vette maga mellé kormányzóul.
15-én, Gyulafej érváron elhalt.
Rákóczy

I.

György.

Utódja Bethlen István és özvegye Katalin lett, kiket a fejedelemségbl
kiszorított I. Rákóczy György, a ki eltt Várad még 1630-ban
megnyitotta kapuit, a honnan az erdélyi rendek Fejérvárra kisérték.
A II. Ferdinánd és Rákóczy György között kitört küzdelembe Eszterházy nádor és Pázmány Péter folytak be tevékenyen, míg végre a nádornak

csakhamar

Rakamaznál

Pázmány Péter

történt megveretése után,

kötötte

meg

a békét

Rákóezyval.

Nagy elnyére

Rákóczy Györgynek az, hogy Nagyváradot és
Bethlen István ugyanis megbánván, hogy a fejedelemségrl
lemondott, a temesvári basát rávette, hogy érdekében Rákóczy ellen hadra
várát

vált

I.

bírta.

keljen.

A

temesvári basa

basával, czéljok lévén

ers hadsereggel Gyulára

Nagyvárad

elfoglalása, a hol

I.

jött, itt

egyesült a gyulai

Rákóczy György neje

és

családja idzött.

A

Bethlen
litván.

fejedelem hírét vévén Bethlen István mozgolódásának,

összevont hadaival Várad megsegítésére

sietett, futár által

Erdélyben

meghagyta azon-

ban Korniss Zsigmond váradi kapitánynak, hogy csatába ne ereszkedjék,
hanem az erdélyi hadakat várja be egyúttal Ibrányi Mihályt és Huszár
Mátyást, marosszéki és magyarországi jószágain szedett némi hadakkal, támo;

gatására küldte.

A

török had 1630. október ö-án érkezett Szalontára, a hol súlyos vere-

séget szenvedett. Ez, mint

hogy

II.

Rákóczy
György.

Szalárdy

írja,

annyira meghatotta a fejedelmet,

böjtöt fogadott és protestáns létére október ö-ik napját egész életében

megbjtölte.
1058 újból vészt hozott Nagyváradra.
II.
Rákóczy György nagyravágyása pusztulásba
a magyarországi vármegyéket.

A

tatár

khán

és vele

clönté Erdélyt és vele

számos oláh had a bozzai szoroson betört; ez a

áthömpölygött Erdélyen, Enyedet, Tordát, Marosvásárhelyt feldúlta, Kolozsvár külvárosait felégette, innen Biharnak rohant, Konyáit,
Derecskét és más berettyómenti helységeket felégetett és azután Váradot
táborolta körül. Azonban a vár derék alkapitánya, Gaudi Endre, puskásaival,
kevés lovasságával és néhány taraczkkal, melyeket kartácscsal és vasdarabokkal tömetett meg, oly jelesen forgolódott a város védelmében, hogy a

pusztító ár

tatárok és oláhok szeptember 20-án eltávoztak alóla.

Várad
ostroma.

Két év múlva azonban sokkal ersebb had, nagyobb küzdelemmel, hsies
védelem után a nagyváradi várat elfoglalta.
A végzetes fenesi ütközetben II. Rákóczy György fején halálos sebet
kapott, testrei Nagyváradra vitték, hol 1660 június 6-án meghalt,
Ali basa, az új szerdár seregét Várad ellen vezette. A váradi kapitány,
ryulay Ferencz, Rákóczy tetemeit Ecsedre vitte, de onnan vissza nem tért a
várban Balog Máté alkapitány és helyettese Rácz János volt a parancsnok.
<

;

Mellettök sok jó vitéz harczolt, mint Ibrányi Mihály, Tisza István és
mások; velk volt Boldvay Márton alispán is.
A várparancsnokok leveliikben megkérték a nádort és a rakamazi
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táborban vesztegl Souehes tábornokot, hogy 3 —4 száz, jó lövészt és néhány
tüzért küldene a vár megsegítésére, a mit Souehes meg is igért, hogyha a
császár (Lipót)

merik.

A

hségére esküsznek

s

a

beküldend kapitányt

várbeliek megígérték, de a segítség

nem

fejükül

elis-

jött.

Pankotay Györgyöt és Szlsy Mihályt, majd
mivel ezek még negyed napra sem tértek vissza, L3-án Boldvay Márton alis1660. évi

július

9-én

pánt küldték a császári vezérhez.

PRO LEGE ET GREGE
PRO GREGE
Lege Doi

PRO&rirtiíjlúfiafidúm LEGE IZImUr
nihil
ej~t fanííiius ata, £'r?? <r
,

BETHLEN GÁBOR.

Másnap, július 14-én Ali szerdár 60 ezer emberrel a város eltt állott,
melynek lakosai és a tanulók, tanítóikkal együtt, a várba vonultak a török
;

a várost felégette, azután

Szls

fell a vár vívásához kezdett.

Ráez János csakhamar sebet kapott és ebben, a vár feladása után,
Debreczenben el is halt.
A védk összes létszáma 850 fre rúgott, azonban ezek el voltak szánva
inkább a vár romjai alá temetkezni, mint azt a töröknek feladni.
Egyszerre meglepte a magyarokat Nagyvárad megtartásának vágya. A
felvidéki megyék Tokajban a nádor elnöklete alatt tartott gylésükbl kérték I. Lipót királyt, hogy a kereszténység e végházát ne engedné pogány
Vó*
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kézre jutni

s

magok

is

felültették

;i

nemességet. Lipót király

nem

késett

küldeni Souehes táboraokhoz, csakhogy ez keveselvén erejét, a
útban lev hadak megérkezésére várt, Ali vezérnek pedig Lambach

rendeletet
többi,

lovaskapitány

azt izente,

által

hogy míg a török a császár

nem

birtokait

óvakodni fog az ellenségeskedéstl.
A várban lev rség vitézül tartotta magát negyvennégy napig; rohamot
roham után vert vissza, a várban lev
a férfiakkal versenyezve hordták
fel a bástyákra a feltörekv ellenségnek szánt köveket vagy öntötték
rajok

bántja,

nk

a

forró vizet és az

A

vitéz

ég

zsiradékot.

rség minden ostromot

visszavert. Ali a Pecze-patak vizét

más

mederbe vezette, a vár sánczában levt pedig lecsapoltatta; ehhez még az is
járult, hogy egy- lporraktár vigyázatlanságból felrobbant és nagy rést tört.
A háromszáz fre olvadt véd sereg, fleg miután Ibrányi Mihályt, a
\ ('delem lelkét,
golyó ölte meg, augusztus 27-én alkudozásba lépett Alival és
a várat a

következ

feltételek alatt adta fel:

A városi lakosok közül

1.

azok, a kik továbbra

is ott

akarnának maradni,

házaikat, kérteiket szabadon bírják.
2.

Az

illetetlen
.

3.

iskola,

könyvnyomda minden

készletével

és

könyvével együtt

maradjon.

Váradon

és a

hozzá tartozó jószágokon kívül semmi egyéb

el

ne fog-

laltassák; Erdély adója pedig leszállíttassék.
4.

Az rség

fe'gy vérben

vonulhasson

el

és

menjen

oda szabadon
;

a hova akar.

Ali basa szavát adta s meg is tartotta. A várbeli nép egy része visszamaradt Nagyváradon, másik része s a tanulók és tanítók bántatlanul jutota
tak Debreczenbe, hol a kollégium fejldésére nagy hatással voltak
könyvnyomdát azonban Debreczenbl Kolozsvárra vitték.
Nagyvárad bukása bevégzett ténynyé vált. Bárha a lakosok közül többen
maradtak Váradon, a pusztulás ezzel még befejezve nem volt.
Ali szerdár arra törekedett, hogy a magyarországi részeket Erdélytl
;

elszakítsa és török beglerbégséggé tegye

;

e

végbl

a parasztságnak megtil-

Nagyváradra,
a szorosan Erdélyhez tartozó Bels-Szolnok vármegyének megparancsolta,
hogy Váradra hódoljon. A biharmegyei vidékek a váradi agától, késbben
basától nyerték a rendeleteket.
E munkában megháborítá a törököt 1664-ben egy eset, mely indító-

totta,

hogy magyar urának

szolgálatot

tegyen,

behódoltatta

s a Rákóczy családra gyászt borított.
Rákóczy László, Sáros-megye fispánja vállalkozott arra, hogy Váradot
a török kezébl visszaveszi. E czélból 1664-ben, május 17-én, vásár alkal-

jára végzetessé vált
Rákóczy
László.

mával, mintegy

100 huszárt a vidék népviselete szerint felöltöztetett,

maga

pedig a Koppisch-ezred katonáival követte ket.

A

huszárok a nép közé elegyedtek, verekedést kezdettek, mire a török
s valami 40-et megszabdalt,
Rákóczy erre a várost felgyújtatta, katonáival az épületekbl elrohant, ráve-

rség

a várból elrohant, 12 keresztényt elfogott

tette

magát a

futó

ellenségre,

zve-vágva ket a vár

kapujáig,

együtt

akarván velk bejutni a várba. A török azonban a hidat felvonatta, Rákóczy
László egy golyótól találva holtan rogyott le, népe pedig elszéledt. A város
ekkor végkép elpusztult. Ezen tál Nagyvárad mint város nincs sehol
említve.

1661-ben Debreczen város fbíráját, Vígkedv Mihályt, a dölyfös és
kegyetlen Szinán basa Nagyváradon megfojttatta, azért, mert a Harangodra
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német tábor fél] a
Debreczenbl küldött hírmondó
nagyon sokai talált mondani.
Ugyanezen idben Piri basa,
a török császár íródeákja, megparancsolja Váradról, hogy Debszállott

a

összeírassanak

lakosai

reczen

mi

1662-ben

megtörténvén,

Dobozy István fbíró
czadmagával

vitte azt

beszállítván

városra

elz

az

1200

kivetett

1663-ban

harminVáradra,

évben a
tallért

Husszain

is.

basa

Yárad-Olaszi külvárost a várnak
a

Körös vizénél lev bástyájától

kezdve, egészen az alsó Körösig,
tapaszos palánkkal bekeríttette.

1685-ben Thököly Imre, a

hatalmas kurucz

vezér,

Thököly Imre.

SOUCHES TÁBORNOK.

Nagy-

október 15-én a váradi basa vendége volt. Sejtette Thököly
az ebéd alatt, hogy valami készül ellene, távozni szeretett volna, de a basa
„Hátra van még a fekete leves !" - - és csakugyan a fekete
ezzel marasztotta
váradra jött

s

itt

:

kávé után elfogatta s Belgrádba küldötte.
E végzetes politikai baklövés a kurucz hadat iszonyúan megbántotta;
Petneházy Dávid, a hs ezredes egész seregével Lipót király mellé állott
és példáját

számosan követték.

1688-ban a Nagyvárad ellen induló sereg Félegyházánál

állott.

1689

már május hónapban kezdetét vette a megszállás.
elbb kurucz ezredest, a mikor hajdúival
táborának körülárkolásán dolgozott, a véd seregbl kitört 1200 török megtavaszán megindult

s

1689 július 3-án Tunyogi Sámuel

t

sebesítette, öt hadnagya elesett, négy
hajdúk közül is hatvanhatan véreztek el, kiket azután
a segítségökre jött németek egy hegyoldalban temettek el. A törökök
közül körülbelül 400 esett el. Az ostrom most sem sikerült. 1691-ben, október 12-én vonult fel Badeni Lajos Vilmos rgróf hadserege Bihar fell Nagyvárad ostromára, ugyanekkor érkezett meg Tüzes Gábor az
tzi szereivel
lepte,

magát egy golyó halálra

zászlaja elveszett, a

és 13-án

már

Olaszit

kezdetét vette a vár ágyúztatása.

október

16-án rohammal vették be.

A

mai Kálvária-hegyre

ácyútelepet állítottak. Október 18-án a huszárok egy, a gyulai várból kalan-

dozó török csapatra ütöttek, zászlójukat elvették, tizenhármat közülök elfog-

h

Október 20-án Ürögd fell néhány száz tatár és Thökölyhez
kurucz
néhány foglyot elkapott ele a huszárok utánok eredtek s a foglyokat visszahozták. Október 27-én a vár épületeinek egy részét
gyújtó golyók felrobbantották, 30-án lángba borították a várat és a bástyákon
két nagy rés tátongott. Thököly Imre ekkor már feles számú tatár és kurucz
sereggel Boros-Jen és Gyula között táborozott. Badeni sem sokáig vezette
a vár vívását, a téh id bekövetkeztével Thököly Világos felé vonult, Badeni
pedig Belényes, Csatár, Diószeg, Debreczen stb. városokban helyezte el téli
szállásra hadait. O maga Bécsbe ment.
tak.

csapott a táborra s

Ugyanezen idben Galga, a tatár khán
emberrel Várad alá érkezett.

;

fia,

egy szerdár, két basa, 80,000

Várad ostroma

Nagyvárad.
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Ez

tömérdek had elborította az egész vidéket, megsarezolta a községeket.
május 11-én vette ostrom alá Heisler Donát a váradi várat. Táborában volt Benkovics Ágoston váradi püspök, kit I. Lipót király 1688-ban
Bihar vármegye fispánjává nevezett ki.
Az új püspök, mikor Heisler táborával Nagyváradra érkezett, székhea

L692.

lyének várát a török által elfoglalva, városát romban találta.
Olaszi külvárosban 114 ház állott még, melyek közül 53-ban hajdúk,
8-ban huszárok, 20-ban német katonák, tehát 81-ben ideiglenes lakók laktak,

csak 21 háznak volt rendes, állandó lakosa.
Benkovics Ágoston barsmegyei nemes család sarja, a hallerki Halierek
és Palásthyák rokona, ifjú korában szerzetes ln, utóbb az annyira népszer
Pálos-rend választá fnökévé. 1681-ben nagyváradi püspökké és leleszi pré12 ház pusztán állott,

posttá neveztetett

csak czím volt,

ki.

Buda

hogy a püspökség reá nézve kezdetben

Természetes,

visszafoglalása után azonban

I.

Lipót a török kézen

lev összes magyarországi várak visszavételét remélvén, már 1688-ban Bihar
vármegye fispáni székébe is visszahelyezte, minthogy a váradi püspökök
Bihar vármegye örökös fispánjai voltak.
Heisler a várat, melyet idközben a törökök kijavítottak, május 11-én
felkérte, azonban a török, bízván erejében, mely 2000 fbl állott, tagadólag
felelt,

st
Egy

kirohanással válaszolt.
öreg molnár jelentkezett Heislernél, ki az 1660-ki ostromnál jelen
hogyan eresztik le a Pecze-patak vizét a törökök, ajánlatot

volt és látta,

hogy a várat nagy ersségétl megfosztja. Szavának állott. Ötven dragonyos segélyével május 22-én, két nap alatt, a vár árka víz nélkül maradt.
Az ostromlók ekkor megkezdték a vár falainak aláaknázását. Kaiserfeld Miksa, a tüzérség parancsnoka, a mai Kálvária-hegyrl romboltatá a
vár Körös felli oldalát és hányta tüzes golyóit a várba. A sereg a romban
fekv város fell ásta futó-árkait a vár felé. Május 26-án megszólaltak
Heisler faltör ágyúi s három nap egymásután folyton bömbölt a halált és
tett,

Egy bomba a vár egyik lportárába hullott s a levemájus 30-án az egyik akna éppen a legnagyobb résnél felrobromokkal borítá a vár árkát.

romlást ontó éreztorok.

gbe
bant

röpíté
s

;

Heisler ekkor ismét felkérette a várat, de a válasz

Végre június 5-én a védk, az elkészített

1.

a vitéz katonákat megillették.

E

Biztos kiséret adatik melléj ök,

újból

tagadó

rohamot be nem várva,

Békepontjaik, melyeket Heisler elfogadott,

ták a várat.

mink

új

oly

volt.

felad-

tisztességesek,

szerint:

egészen Pancsováig, a hova Fekete-

Bátoron, Csanádon, Becskereken át akarnak eljutni.

Kétszáz szekér és
s a szükségesek beszerzésére. 3. A rabok és rabnk, kik a keresztények közt akarnak maradni, valamint azon magyar tanulók avagy tolmácsok, kik már elbb
az izlamra tértek, vallásukban ne háborgattassanak. 4. A várban lev
kuruezok fogságra ne vettessenek. 5. Fegyvereiket és zászlóikat a védk elvihessék, összes irataikkal együtt. 6. Az útközben eltörhet szekerekért másokat
kapjanak. 7. Szálláspénzt sehol ne fizessenek. 8. Asszonyt vagy gyermeket
kétszáz ló adatik számukra, öt napi

id

2.

engedtetik javaik eladására

ne vegyen. Élelmezésökrl gondoskodva legyen. 9. A várból
való kivonulásuk után rajtok adósság czíme alatt senki semmit ne követelhessen. 10. Útközben feltartóztatva ne legyenek. 11. A vár hídja helyreállítandó, hogy a szekerek rajta járhassanak. 12. Kivonulásuk alkalmával
podgyászukhoz senki ne nyúlhasson. 13. A török vitézeknek bántódásuk ne

tlük senki

legyen.

I

í.

el

A

várbeli idegenek

szabadon bocsáttassanak,

a

rablók

tlük

éjjel

Nagyvárad.
rs nappal távol tartassanak, a szekeresek
írták az

okmányt
basa,

egri

volt

Effendi várbeli
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megrablásuktól eltiltassanak. Alá-

Sei Eullaeh nagyváradi kádi, Abdiúlatif nagyváradi, Ibrahim

Ozmán aga Hasseki, a janicsárok fkapitánya, Mahomet
pap és még huszonkilenczen.

7-én a várrség- elvonult. Benkovics Ágoston

Június

örökébe; de a várban a szobroknak, templomoknak
püspök a hálaadó isteni-

tett

püspök beléphe-

nyoma sem

volt,

a
^

tiszteletet

június 8-án,

^

szerzetes atyák segédmellett, a szabadban végezte.
A vár bevételérl

lete

Heisler

a

Lipót.

La-

királyt

porta -Jakab ezredes által értesítette.

ez

Bécsben

örvendetes

hírre

szintén hálaadó istenitisztelet

a

tartatott,

melyen I. Lipót és a
török kizésére alakult
szövetség tagjai

szent
is

részt vettek, a király

ezenfelül az örvendetes

esemény emlékére
tallérnagyságú

,

régi

ezüst

érmeket veretett, melyeknek egyik oldalán
Nagyvárad mint török
város képe áll, a másik
oldalán a béke géniusza
s a bevétel napja és éve.
Heisler Donátot a
király grófi méltóságra
emelte.

Benkovics Ágoston püspöknek

Nagy-

váradot újra kellett alapítani.

vár

A

megrongált
a

állott,

város

I.

LIPÓT.

a

romokból kiemelend volt s a püspök els kötelességének tartotta a királytól
megszerezni Nagyváradra az adományozást. Ezt a püspökség és káptalana
részére 1692. november hónapjában kapta meg I. Lipóttól. Megkezdé tehát
a város újjáalkotását.

Az adománylevél

szerint lakását a várban,

vagy azon kivül

tarthatta.

elsbben is a templomépítéshez kezdett.
Olasziban máig is áll a kis, fatornyú templom, mely els alkotásának emlékéül
fenmaradt azután szerzeteseket gyjtött maga körül, hogy legyenek papjai.
azonban a várost akarta

felállítani s

;

1693-ban megzavarta a békés fejldést a tatárok betörése, kiket a török
nagyvezér Temesvár, Boros-Jen és Gyula megsegítésére küldött. Ez az
utolsó betörés Bihar vármegyét egészen elnéptelenítette. Nagyvárad gyér
lakossága a kijavított és megersített várban talált menedéket.

Tatárok
betörése.

Nagyvárad.

200

Az újonan keletkez Nagyvárad egy város

mely különben
melyet a Páris-patak
áradásai vízzel véllek körül, fentartotta nevét, külön joghatóság nélkül.
Benkovics püspök a gimnázium alapját 6 ezer forinttal, a papnöveldéjét 21 ezerrel vetette meg, a székesegyház építésére pedig 14 ezer forint
alapot tett és élete utolsó szakában, a Szálka-halmon építtetni kezdé azt és
volt.

földbástyáva] és palánkká] megersített város volt,

is

a püspöki

lakot.

Olaszi,

s

1702 október 28-án meghalt.

Utóda
Csáky Imre esztergomi kanonok ln, ki egyházmegyéjétl
II. Rákóczy Ferencz harczáiiak lezajlásáig távol volt, majd a kalocsai érseki
czímet s 1717-ben a bíbornoki méltóságot megnyervén, hol Kalocsán, hol
Rómában, hol a pozsonyi országgylésen, vagy a bécsi udvarnál idzött, mint
gr.

a

király tevékeny

tanácsosa.

A

váradi hévvizeknél

többször megfordult,

is

Visszaállította a káptalant 10 kanonokkal, felépíté a Szent László-téren

templomot, befejezte a Benkovics

kath.

püspök

által

kezdett

lev

püspöki lak

építését,
n. Rákóczy

Majd 1703-ban kezddött

Rákóczy Ferencz mozdulása.
A mikor a biharvármegyei kuruczok Rákóczy közeledésérl értesültek,
Gödény Pál, diószegi lakos, egykori hajdu-hadnagy házánál gyltek össze
az elégületlenek. II. Rákóczy Ferencz már ekkor Szatmárt ostromolta.
1703. augusztus hónapjában 1200 rácz Arad fell br. Löwenburg Frigyes
várparancsnokot kisérte a váradi várba. A ráczok és a váradi helyrség a
Diószegnél gyülekez kuruczokra törtek, ezeket szétverték, közülök feles
számmal leöltek és a mikor, visszatértök után, a ráczok Arad felé igyekeztek,
Bélfe nyernél Majos István kurucz kapitány megrohanta ket; azonban szerencsétlenül, mert visszaveretvén, maga is sebet kapott, a melyben 1703 szeptember 10-én Debreczenben meghalt.
II. Rákóczy Ferencz megersödvén a Diószegnél megfutott kuruczokkal
és a hajduvárosokból hozzásiet hajdúkkal, Szatmár bevétele után a Váradon
II.

visszamaradt ráczok megbüntetésére gróf Bercsényi Miklóst küldötte, a ki
hadával V.-Olaszira tört, kapuját szekerczével bevágta, az itt talált ráczokat
vezérökkel, Kis Balázszsal együtt kardra hányatta.
1704-ben a kuruczok annyira megersödtek, hogy Nagyváradhoz közelebb, a bihari földvárba szállottak, a váradi

rség azonban, nem trvén ket

ágyúkkal, gránátokkal felverte, a sánczban ölte,
vágta, égette, úgy hogy kevés szaladhatott el közülök három kurucz kapitány Jármy Ferencz, Torday Ferencz és Székely Mózes elesett, Félegyháza
és Vajda hajdúvárosokat felégette. Erre Boné András január 17-én a váradi
ily

közelben, január 8-án

;

:

várba katonákat kisér ráczokat Belényesnél megrohanja, szétugrasztja s 10
zászlót, két taraczkot és egy mozsárágyút küld diadaljelül Rákóczynak.
A nagyváradi vár körül egyre szorosabbá húzódik az a gyr, mely
hivatva lett volna azt a kuruczok kezébe juttatni, a mi azonban nem sikerült.
A város népe vonzódott a kuruczokhoz. Egy Nádasdi nev embert, egy
másik városi lakossal, Rákóczyhoz küldenek pecsétért és szabadalomlevélért,
meg is kapják, azonban visszatértök alkalmával a káptalan udvarbirája elfogatja ket, pecsétjüket összetöreti, mindkettt megbotoztatja.
Az ostrom, melyhez Rákóczy nagyon ragaszkodott, egyszer ostrom-

A

vármegye felültette nemeseit, a hajcluvárosok hajdúikat és
vártak a vár körül, míg valami történik; néha azonban el is széledtek, mint

zárból

állott.

edelem leveleiben többször panaszolja.
Gödény Pál kezdte, folytatta Boné András ezredes, kirl
valószínleg a Bóné-kút a nevét kapta, majd Andrássy István, ki Belényesnél

ez1

a

lej

A

megszállást
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van téve Sennyey Istvánról, gr. Forgách
Simonról is. 1708-ban Károlyi Sándor is itt volt, s Palocsay Györgyöt
hagyta hátra; ez1 felváltotta Bagossy Pál, ennek elhunytával Orosz Pál vette
át a megszállás vezetését.
A várat két ízben mentették fel az ostromzár alul Rabutin és Herbeville
generálisok, ez utóbbinak kíséretében 1709-ben Glöekelsberg, Schlick és Viard
tábornokok voltak, kik augusztus hónap elején Diószeget támadták meg,
i

;

ráczokal

szorongatta; említés

BERCSÉNYI MIKLÓS.

szekereket raktak

A

meg

gabonával, Váradra mentek és innen tovább Erdélybe.

fejedelem Károlyi Sándornak meghagyta volt, hogy gyalogjaival

zárja el

a bihari hágót, lovasaival pedig kísérje a németeket.

1710-ben a pestis Nagyváradot sem kímélte meg, lakosai elfutottak a

hegyek közé.
1711-ben a majtényi síkon

megsznt

a háború. Károlyi Sándor letette

a fegyvert Pálffy eltt.

A

béke Nagyvárad

Szabó János
perczeptor 1713-ban, február 11-én állítja össze számadásait, melyeket a várbeli helytartó (locumtenens) Roser János Orbán ezredes, Mayerhoffer pénztárnok és Majchaeht Pál ellenr helyben hagynak, a mibl azt kell következtetnünk, hogy a közigazgatás a várparancsnok fenhatósága alatt állott; a
káptalan és püspökség a megszállás után még nem ült be jogaiba.
Legtöbb adót Szemére Márton fizetett: 11 frt 22 dénárt, utána Egerszegi
fölé

is

kiterjeszté áldásos

szárnyait.

Várad
1713-ban.

;

Nagyvárad.
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Ferencz

10

összege 568
lett

a

frt

50 dénárt. A bevétel
22 frt 77 dénárt
75 dénárra helyesbítették.

20 dénárt. Szabó János perczeptor 5

IVt

kiadás 5 .)0
(

05, a

frt

72

dénár

azonban az ellenrök 19

túlkiadás, ezt

frt

frt

volt,

tehát

Az adófizetk nevei azt bizonyítják, hogy egy csoportban élt magyar,
német, görög, rácz, oláh; ez utóbbit, vallása révén, a ráczokhoz számították.
érdekesebb okirat ennél Nagyvárad lakosainak, vagy inkább családfinek összeírása 1714. november 28-ikáról.
Ebbl tudjuk meg, hogy a bíró Horvát Sámuel, törvénybíró Egerszegi
Ferencz, a jegyz Stréczényi Lajos volt. Tanácsbeliek voltak Szatmáry Pál,
Pita Demeter, Ursics János, Lába Ferencz, Szcs Mihály, Szabó János,
Borbély János, Artiny Péter, Szemere Márton, Rácz István, Veres Mihály,
kirl írva van, hogy már elbb itt lakott. Összesen 162 ház állott, ugyan:

annyi háztulajdonossal, ezenfelül volt 21 lakó, tehát a szám elég csekély.

Neveik közül emlékezetes: Késcsináló János (mesterségére késes), Serfz
Gáspár (kmves), Kmves Márton (kmves),
Volfgang (serfz),
Szabó János (szabó), mibl következtethet, hogy nagyobbára mesterségük
után neveztettek el; késbben Késcsináló János ezen a néven tanácsbeli lett.
Minthogy a házak közvetetten a vár körül épültek, a várparancsnok
ezek lebontását elrendelte; tehát valami nagy épületek nem lehettek.
A város közigazgatása more patrio vezettetett; annak nincsen nyoma,
hogy ez idben a káptalan vagy püspökség élt-e már földesúri jogaival.
Eddig a városrészek még mindig együtt voltak Nagyvárad elnevezés
alatt. Az els jegyzkönyveket 1716-ban magyarul, késbben latinul vezeték
a katonaság és kincstár azonban németül levelezett.
Nagyváradnak 1720-ban 216 polgára volt.
1722-ben Velencze városrész, mint város, külön hatóságot állít fel. Ez

Kmves

a telep
ni. Károly.

eredetileg

rácz-telep

volt,

lakosai

katonai

szolgálatra

kötelezvék,

közszólásmód szerint: katonavárosnak hívták,
Nagyvárad polgárai utána járnak jogaiknak és 1723-ban III. Károly
király megersíti a váradi káptalan és a város között létrejött, accorda néven
ismert egyezséget, mely a város lakosainak némi jogokat, a káptalannak
azonban teljes földesúri jogot biztosít, és a melynek alapján évi 400 váltó
forint fizetésének (dika) kötelezettsége által a város lakosai mentesülnek a
miért

is

robot alul.

Az

1723. évi 30.

t.-cz.

által a tiszántúli kerület részére felállított kerületi

Nagyvárad mondatott ki, itt is volt az 1725. évi február
26-ik napjáig; azonban III. Károly királynak 1725. évi január 30-ik napján
kelt rendeletére Debreczenbe vitték át, okul adatván, hogy Nagyváradon

tábla székhelyéül

alkalmas épületet

nem

találtak.

A

székesegyházul szolgáló Szent László-téri kath. templom eltt gr.
Csáky Miklós, a bejárattal szemben, püspöki lakot, közvetetten közelében
meg papnevel intézetet alapított; addig a papnövendékeket Kassán, a jezsui-

Gyöngyösi György kanonok Váradra hozta az irgalmaskanonok a Szent Orsolya-apáczákat, Salamon
József kanonok a nevérl nevezett finevel intézet alapját vetette meg, majd
felépültek újból a jezsuiták, pálosok, premontreiek rendházai. 1727-ben egy

táknál nevelték.

rendüeket, Szenczy István

új

szerzetes rend jött: a kapuczinusok.

1726-ban Olaszi külön válik Nagyváradtól, külön hatóságot állít fel,
azonban a püspök még mindig Nagyváradon, a káptalan szabadalmas városában lakik.
1723.

január

1-én,

a mikor

a

káptalani

ftiszt jelenlétében a városi

Nagyvára
elöljáróság megválasztása

végbemend
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rl

volt,

nagy lárma

és

kiabálás esett,

a

miért Bihar vármegye szolgabírája a városházánál nagy
melynek következménye a lakosok bocsánatkérése lett.
Gróf Forgách Pál püspök azzal tette nevét a város történetében emlékezetessé, hogy 1752-ben letette a mai székesegyház alapkövét; br. Pataehich
Ádám 1762-ben kezd építtetni a jelenlegi püspöki palotát s ugyanez idben
kezdtek emelkedni a kanonoki lakások is Olasziban. A székestemplom építévizsgálatot tartott,

sére

Salamon József kanonok ügyelt

fel.

MARIA TERÉZIA.

És mindé nagy munka mellett is kevés volt Nagyváradon a katholikus
hívek száma a lakosság Kálvin hitelveit követte, vagy görög-keleti volt.
Gróf Csáky Imre püspök székely származású s oláhul is beszél papját,
László Pált bízta meg a görög-keletiek egyesítésének nagy munkájával.
1713-ban váradi kanonoknak és a görög-egyesültek fesperesének nevezte
ki. László fáradságát siker koronázta. 1725-ben már hetvennél többre ment
az egyesült lelkészségek száma a váradi püspökség területén.
1777-ben Mária Terézia megalapítja a gör. kath. püspökséget Nagyváradon és a lat. szert, püspökség uradalmaiból kiszakítja számára a belényesi
;

uradalmat, kárpótlásul adja azonban, ráfizetés kötelezettsége mellett, a vaskóin uradalmat. Az els gör. kath. püspök Drágossi Mózes volt.

Az
tanárokat

gimnáziumába és akadémiájába Mária Terézia
november 14-én megnyitják az akadémiát, azonban tel-

eltörölt jezsuita-rend
állít,

1780.

jesen csak 1788-ban szervezik.
1

7.s2-ben

Roth György várparancsnok,

a

helytartó

tanács

engedélye

Mária Terézia.
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ad egyeseknek, hogy a vár közvetetten közelében, st a vár
sánczára hazakat építsenek, bizonyos czenzus (taxa) fizetésének kötelezettsége
csakhamar 80 ház épül, ebbl a helytartó tanács engedélye mellett
mellett
folytán, jogol

;

alakul Varalja, külön joghatósággal, de

a nagyváradi polgárok szabadalmi
joga mellett 1792-ben szervezkedik, világosan kiköttetvén a szerzdésekben,

hogy azon

esetben,

ha a vár mint ersség

igény nélkül lebontandók lesznek.

figyelembe

nem

veszi

;

ebbl per

A

visszaállíttatnék, házaik kártérítési
káptalan ellenmondását Eoth ezredes

mely 1857-ben, a

keletkezik,

kir.

kincstár

ellen foganatosítandó végrehajtás állapotában

Az els

ev. ref.

hitkii/sói.

egyezségben ér véget s a vár
a kir. kincstár részére visszamarad a körülfekv házakkal együtt.
1784-ben keletkezik Nagyváradon az els ev. ref. hitközség, Olasziban.
A templom építésének a püspökség udvarbírája, Bera sokáig ellenáll, míg végre
felépül az a jelenlegi Ezredévi Emléktéren. Az els istenitiszteletet a Tiszaházban, a kis fatornyú régi székesegyház mellett tartja az els ref. lelkész,
Keresztesi József.

Majd

mozgalmas idszak következett. Nagyvárad beimennyi lehet oly községre, mely
a megyei hatóságnak és földesuraságnak alá van vetve.
II. József türelmi rendelete következtében ugyanez idre esik az izraeliták
megtelepülése Váralján, kik a czenzualista házak vételétl, építésétl eltilthatok
nem voltak. V.-Váralja csakhamar két bírót látott az élén: keresztényt és zsidót.
Az els zsidó bíró Sámuel volt, a máig is virágzó Mihelfi család szépapja.
A XDL század Nagyvárad beléletében sok és nagy változást idézett
el. Nem lett ugyan szabad királyi város, hanem azért az Alföld tekintélyes
az 1790-ik évi

életében a vármegyének annyi befolyása volt, a

II.

József.

városává alakult.
Ezentúl Nagyvárad története örökös harcz a földesúrral, a káptalannal,
melynek úri székét tri, de mikor a pálinkamérést, melyet a polgárok szabadon gyakoroltak, megtiltatni akarja, a városi hatóság kimondja, hogy ez a
polgárok joga, melyhez nyúlni nem lehet.

1800-ban a város felküldi

bíráját, Mitter

k

Jánost és ügyvédét, Mittuch

amaz igéretöknek, hogy 1000
Sámuelt Bécsbe, tudatni a királylyal, hogy
50
pozsonyi mér búzát, ugyanannyi zabot és
katonát adnak, eleget tettek,
hát a király is intéztesse el peröket. A küldöttség fent járt, egyelre azonban
csak annyit hozott, hogy a hatóság a választott községtanácscsal együtt
intézze a város ügyeit.
1804. márczius 18-án gr.

Rhédey Lajos

és neje együttesen

Nagyvárad-

nak ajándékozzák a városhoz közel lev kertjöket és még 6000 váltó forint
alapítványt is tesznek, melynek kamatai az újításokra fordíttassanak; világosan kikötik, hogy ez a kert a város polgárainak üdül-helyül szolgáljon.
A Rhédey-kert máig fentartja az ajándékozók nevét, kiknek mauzóleuma
(Ferenczy szobrászunk

mve)

ott áll a kertben.

Ugyanez év, április 27-én jelenti be Tokody György, mint néhai Dudek
Joachim doktor végrendeleti végrehajtója, a boldogult emberbarát amaz alapítványát, melyben a megesett nk számára szülhelyet állít az alapítvány
összege készpénzben és kamatokban a 20,000 váltó forintot meghaladta és
késbb, a m. kir. belügyminiszter sürgetésére, a kormány által felállított bába;

képz

alapjául használták fel.
1823-ban Csesztivó Ferencz brkeresked és szenátor összes vagyonát,
mely egy házból és 27,000 váltó forintból állott, elaggott, elszegényedett
városi polgárok menedékhelyéül hagyja végrendeletileg.
1836-ban Nagyvárad legnagyobb része, st a vár is leégett az irtózatos
;

Nagyvárad.
vihar,

mely

két

gyújtogatás

szólta szét,

iiszkeit
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a va-

gyon-mentésl lehetetlenné
A koldusbotra jutot-

tette.

tak felsegélyezésére a vidék

népe hordott össze eleséget.
Elégett ekkor a városháza,

Sas-vendégl, mely utóbbi
azután újból épült.
1845-ben a káptalan
a

si-puszta

ós

Nagyvárad

között határt akart vonatni,

azonban a nappal ásott

ár-

kot a város fbírája és ta-

nácsa éjjelbetömette, miért
is hatalmaskodással vádol-

Bihar vármegye
megfeddésre
ket.

tatván

,

törvényszéke
ítélte

a

Itt,

vármegye házá-

ban folyt le az az érdekes
és nagy küzdelem, melyet
Beöthy Ödön, a lánglelkü
szónok kezdett, Tisza Lajos, a

vasakaratu adminisz-

trátor ellen.

Az 1848. évi V. t.-cz.
Yáradot és Olaszit egy vá-

II.

JÓZSEF.

tette, V.-Váralját és Velenczét a bihari választó kerülethez
mire Várad és Olaszi egy várossá alakult és képviseljéül Szacsvay
Imrét választotta meg.

lasztó-kerületté
csatolta

;

1848-ban Nagyvárad volt a magyar sereg fölszerelési raktára, az ágyuk,
lpor, kardok készítésének mhelye, a hol minden egyes ember lázas tevékenységgel törekedett az önvédelmi harcznak hasznára lenni. A híres 3-ik
zászlóaljban 150 nagyváradi fiu harczolt a szabadságért és itt alakit a
26-ik honvédzászlóalj.

Az

idzött Paskievics és Görgei
Artúr a világosi fegyverletétel után, innét vitték el báró Bemer László lat.
szert, püspököt szomorú fogságába, melybl csak a halál szabadította meg,
itt ltték fbe Rulikovszky Kázmér lengyel
dzsidás századost, kinek terve
a forradalom végnapjaiban az volt, hogy az orosz seregben harczoló lengyeleket a magyarokhoz áthozza. Nagy Sándor József honvéd tábornok
születése házát emlékk jelezte sok ideig, míg a ház emeletes palotává ln
és ma már csak a születése helyét jelöli. Itt született Szigligeti Ede, a nagy
színmíró, a népszínm megteremtje.
A szomorú napokra még szomorúbbak következtek. Nagyváradon is
kir. kerületi fispánság alakult, 1853-ban ugyanitt a közigazgatást cs. kir.
helytartóság vezette, 1854-ben az ideiglenes ftörvényszéket Debreczenbl
Nagyváradra helyezték át és itt maradt 1861. évi április végéig.
Ennek megszntével, 1863-ban a város polgárai magok folyamodtak,
hogy a gylölt kir. pénzügyigazgatóságot tegyék el Nagyváradról. Kérelmök
teljesítve ln
áthelyezték Debreczenbe.
orosz sereg 1849-ben

;

itt

vonult

el,

itt

;

Nagyvárad.

i'Ot;

megáradt Sebes-Körös hullámai medrökbl kitörtek és elbo1852-ben
felsége krútjában
rították Újváros és Olaszi alsóbb részét. Nagyváradra jött, a mii 1807-ben ismételt, de ekkor már a felséges asszonynyal.
1859-ben a lat. szert, püspökség és káptalan meg a város között megköttetni a kir. kisebb haszonvételekre az örökmegváltási szerzdés, mely azonban, e sorok írójának sürgetésére, csak 1882 január 1-én érvényesült végleg; a
lat. szert, püspökség 250 ezer, a lat. szert, káptalan 405 ezer frtért engedte át
az italmérési, vásártartási, bídvámszedési, halászati jogot, a hozzávaló épületeket, a pecze-szlsi serházat és a püspökség lemondott a 400 fit dikáról,
az olaszi területen lev szlhegyek dézsmaszedési jogáról
késbb, 1882-ben
L851-ben

a

-

;

hozzá adta 12,000 frtért a Báránka (Fehér Bárány) vendégl épületét és a
szlsi serház körül lev mintegy 11 hold földet, majd 900 frtért átbocsátotta a káptalan is a Laporta vízi malom mellett lev raktárt, a kir. kincsIái-

L882-ben 70,000

frtért

engedte át a váraljai

jogot

italmérési

a

várbeli

korcsmaépületekkel együtt; az italmérési jogért Nagyvárad késbb, 1892-ben,
1.800,000

kártalanítást

frt

kapott regale-kötvényekben

az

államtól, az ital-

mérési jog megváltása alkalmából, mely összeg nagy lendületet adott Nagy-

várad fejldésének.
száz lelket,

míg az

Az

Nagyváradon 15

1857-iki népszámlálás

ezer s

néhány

1890-iki 40,400 lelket talált.

1860-ban Várad-Váralja és Várad-Velencze különálló községek egyesültek Nagyváraddal s így a város újból egygyé vált, azonban
máig is hasztalanul sürgeti a törvényes egyesítést.

A

germanizáczió idszaka

a

kormánynál

Nagyvárad mellékvárosainak egyesítésével

kereskedelmi s közmveldési tekintetben
nagyban fejlesztette a várost
ennek következménye ln azután az újra egyesülés. De képviselt még mindig
Nagyvárad és Olaszi választott.
1890 szept. 10-én, a közelben tartott nagy hadgyakorlatok alkalmából
O felsége I. Ferencz József király Nagyváradra jött és dr. Schlauch Lrinez
ipari,

bibornok vendége volt; meglátogatta a Szent-József intézetet, az Orsolyaapáczák kolostorát, a lövészegyesületet a Rhédey-kertben és másnap tovább utazott. Ittlétekor tisztelgett eltte Nagyvárad és Bihar vármegye törvényhatósága,
az egyházi rendek és hitközségek, a társulatok és az egyesületek.
1892. június 27-én Császka György kalocsai érsek részvétele mellett
tartá a kath. egyház Szent László király szentté avatásának hétszázadik
évfordulóját, Nagyvárad városa pedig a török járom alól való megszabadulá-

sának és újjászületésének 200-ik évfordulóját.
1895-ben Sal Ferencz polgármesterségének 20-ik évfordulóját ünnepelte Nagyvárad nagy fénynyel és pompával; az
nevéhez fzdik Nagyvárad
újból való felvirágozása.

1896-ban nagy fénynyel ünnepelte

meg

a város a honalkotás ezredik

évfordulóját.

1897-ben iktatták törvénybe, hogy a katonai nevel-intézetek egyike

Nagyváradon
-.'

állíttassák

fel.

NAGYVARAD KÖZIGAZGATÁSA.
Nagyvárad közigazgatásának rendszere, más
hasonlóan, teljesen
csekély kivétellel
polgárter.

átalakult

1872-ben;

megszntek

az 1870.

a

régi

magyar városokhoz

régi közigazgatási intézmények

XLII.

t.-cz.

következtében,

törvényhatóságok rendezésérl intézkedik. Régebben fbírája
i
i
Az utolsó fbíró és els polgármester Bende Péter volt.

volt

mely

a

a városnak.
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törvényhatóság mködését, a tisztviselk hatáskörét, mini más törvényhatósági városokban is, az 1886. XXL, XXII. t.-cz. alapján átalakított s

A

belügyminiszteri jóváhagyással ellátott szervezeti szabályrendelet szabja meg.

Nagyvárad városa azonban úgy népesség, mint gazdasági szempontból
id alatt oly gyorsan fejldött, hogy az 1872-ik évben készült szabályzat már nem elégíthette ki a város igényeit. Jelenleg már a negyedik jóváA legutolsó szabályrendelet 1897-ben kelt
hagyott szabályzat van életben. rövid

s

17385 in.

A

sz.

belügyminiszteri rendelettel hagyatott jóvá.

— A képvisel-testület

város képviselete a törvényhatósági bizottság.

Képviselet.

870-ben az akkori lakosság számához képest, (a mikor Nagyvárad lakossága
28,698 lélek volt) 114- tagból állott. - - A közgylésen az érték-képviselkön
L

(virilistákon)

és a választott

polgármester, rendrkapitány,

képviselkön kívül szavazati joggal bírnak: a
fjegyz, t. fügyész, fpénztárnok, adópénztár-

fmérnök, fszámvev, tanácsnokok, levéltárnok, árvaszéki elnök
és alszámvevk, a kiknek 1872-ben
A szavazati joggal bíró tisztviselk száma: 22.
még nem volt szavazójoguk.
Az 1881-iki népszámlálás után, a 38,000 lakoshoz arányítva, 124-re emelKözülök 62 virilista és 62 választott. - - A légték a képviselk számát. nok, forvos,

közgyám, végre az aljegyzk

és ülnök,

—

1881-iki nép-

számlálás.

-

tl)!)

adót fizet bizottsági tagok adója 6,000 koronától 600 koronáig terjed.

A

három

város

Olaszi 25,

van

választó-kerületre

Nagyvárad-Újváros

23, s

osztva.

Ezek közül Nagyvárad-

Váralja-Veleneze

14 képviselt

Választókerületek.

küld a

törvényhatósági bizottságba.

A

XXI.

tisztviselk egy részét az 1886. évi

t.-cz.

alapján a fispán nevezi

ki.

1872-ben fispáni kinevezés útján csupán a levéltárnoki áUást töltötték

be,

míg

mestert,

tányt

a többi tisztviselt a

fpénztárnokot

,

közgylés

választotta és pedig 6 évre a polgár-

a tanácsnokokat, a fjegyzt, két

évrl 6 évre választás

,

pénztárnokot
alá

esnek

:

aljegyzt,

a többit

;

ügyészt, fkapi-

tiszti

élethossziglan.

Jelenleg 6

fjegyz,

a polgármester, a tanácsnokok,

3 aljegyz, tiszti ügyészek, árvaszéki ülnökök s a pénztárnokok. A segéd- és
kezel-személyzet tagjait, az 1886. évi XXI. t.-cz. 81. §-a szerint, a közgylés
élethossziglan választja, A fispán által élethossziglan kineveztetnek: a
fkapitány, a fmérnök és els mérnök, tiszti forvos, tisztiorvosok, a levél-

közgyám

tárnok,

Az

és útmester.
1872-ik évben 189, -- 1894-ben összesen 223, -- 1900-ban 404 alkal-

mazottja volt a városnak. Természetes, hogy e számarány összehasonlítása nem
tünteti fel azon fontosabb új állások szervezését, a melyeket az utolsó 20 év
alatt az

évrl-évre mutatkozó szükség megkívánt.

A

tisztviselk fizetése ez

id

A

következ emelkedést mutatja:

polgármester évi fizetése volt
1872-ben 2400 korona, lakbére 800 korona; mai fizetése 6000 korona, lakbére
1200 korona. A tanácsosok 1200 korona fizetés mellett 600 korona lakbért

alatt

a

kaptak, mai fizetésük 3200 korona, lakbérük 600 korona.

A

fkapitány 2200
fizetést és 600 korona lakbért kapott jelenleg 3600 korona fizetést és 600
korona lakbért élvez. Összehasonlítás végett közöljük a következ táblázatot
korona

;

18' "2-ben

fjegyz

.

fpénztárnok
tiszti

.

fügyész

fmérnök

fszámvev
levéltárnok

.

.

.

.

.

1900-b,

m
lakbér

lakbér

íizetés

Kor.

Kor.

Kor.

Kor.

2200
1600
800
1600
2200
1000

600
400
400
400

3800
2800

600
600
600
600
600
300

izélés

601)

400

,'5200

3800
3200
1600

Tisztviselk.
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Több
L200

évi

akeziö eredménye volt a drágasági pótlék, mely 1895-ben az

kevesebb fizetés tisztviselknek a fizetés 20 %-a, az ezen
%-a volt. 1897-ben a drágasági pótlékot eltörölték és a
fizetésekel arányosan rendezték. Ugyanakkor megszntek az egyes tisztvisekoronával

fizetésen felülieknél 10

lk
Polgár-

mesterek.

személyéhez és hivatali mködésükhöz kötött személyi pótlékok.
Nagyvárad utolsó fbírája és els polgármestere, mint említettük, Bende
Péter volt. 1851-ben Bölöny Menyhért, 1852-ben Csorba János, 1854-ben Miklóssy JustÚN s késbb Toperczer Ödön, 1860-ban Lukáts György, késbb belügy(

AZ ÚJ VÁROSHÁZA.

miniszteri államtitkár. 1861-ben

sai Ferencz.

Gyalokay

Antal,

1862-ben Lázár Mihály,

1863/64-ben Stettner Lajos, 1865-tl 1875-ig ismét Lukáts György volt a polgármester, kit a közigazgatás terén elért nagy sikerei folytán a belügyminisztóriumba államtitkári állásra hívtak meg. 1875 november 11-én SalFerencz lett

Nagyvárad polgármestere, a

míg nyiigalomba nem vonult, mindig
mködését hozzászámítva, 35 év óta mkö-

kit 1897-ig, a

megválasztottak. 22 évi polgármesteri

munkásság tette tiszteltté. Különösen
gazdálkodó
talentumát
említik elismeréssel. Lelkiismekonzervatív elveit és
retességének és közmondásossá vált takarékos gazdálkodásának üdvös hatását
Nagyvárad város ma is érzi. Nagyot lendült Nagyvárad város vagyoni fejldése s ma már nem történhetik meg, a mi polgármestersége els idszakában
dött a közpályán s nevét szakadatlan

megtörtént, hogy
fizetésüket

nem

nem kapták

egyszer üresen
rendesen.

A

állott

a városi pénztár

város vállalkozókat

sem

s

a tisztviselk

kapott, mert az

esedékes kereseti összegeket a tanács nem tudta kiutalni. Megtörtént sokszor,
hogy a Nagyváradi Takarékpénztár Sal Ferencz személyes hitelére s a fszám-

vev

jótállására

pénzt folyósított a város részére. 1880-ig siralmas volt a
nem folytak be rendesen, a földbérek elkal-

közpénztár helyzete; a közadók

Nagyvárad.

L'OÍ)

voll
helyes arányban kivetve. Elképzelhet, hogy mily
szomorú állapotoknak a. megszüntetésén dolgozni, a míg
a város abba a helyzetbe jutott, a melyben ma van.
Mint említettük, a 80-as években a- közpénztár helyzete rendkívül siralmas volt. A város vagyona a következkbl állott: Nagyvárad-Újvároson
szántóföldek, a molyok jelenleg is a város tulajdonát képezik, a „Fekete Sas"szálloda épülete, bor- és sörmérés 4 helyen; Váralján nem volt a városnak
vagyona Yárad-Yelenczén a „Nap "-korcsma, a városház épülete s néhány
darab fold, Olasziban az „Apolló" épülete, a mostani városház, a „Bihari
hágó" eltti szántóföldek, rét és a „Kántor"-bormérés. A város adóssága 1880
eltt 414000 koronát tett; 1880-ban Dús László fügyész erélyesen lépett
fel a bérlk ollón és a regálé megvételét sürgette. 1882. január 1-én a város
tényleg át is vette a latin sz. püspökségtl 813,800 koronáért, a latin sz.
káptalantól 006,000 koronáért s a. m. kir. kincstártól 140,000 koronáért a
regálékat; az épültöket, a peeze-szlsi sörházat, a vásártartási jogot és hí dvámokat s így az összes regálék városi vagyonná váltak, melyeket elkülönítvo közeitek azért, mert a püspökség és a káptalan kikötötték, hogy vásárvámokat nem fizetnek. A város anyagi viszonyai tehát konszolidálódtak, mert
70,000 koronát fizetett a megváltási ár kamatjában és 170,000 koronát kapott,
s így többlet-jövedelme 100,000 korona volt. 1892. november 1-én a város 2
millió korona kölcsönt vett fel; az 1.474,000 korona regálé-megváltási összeköt a „Nagyváradi Takarékpénztár" által kifizettette. Még kedvezbbé vált a
város anyagi helyzete akkor, a midn 1888-ban a regálé-kártalanítás iránt az
elmunkálatok megindultak és 1890-ben be is fejeztettek. Jóllehet az épületek, a hídvám és a vásár-tartás a város tulajdonában maradt, mégis 3.600,000
koronát kapott regálé-kártalanítás fejében. (A városi pótacló 1869-ben 27%
volt; lS72-ben leszállott 20-%ra, 1900-ban pedig ismét 37-%-ra emelkedett).
Ez idtl kezdve a város vagyona arányosan gyarapodott, a mi annak a jele,

nem

lódtak, az adó

energiával

kellolt

o

A

város

vagyona.

;

hogy

felgylt terhek, nevezetesen a kölcsönök,

a

kiadásainak fedezésére
befektetésekre,

szolgáltak,

nem

a városi háztartás

a mi pénzügyi romlást jelentene,

.hanem

még pedig nagyrészt kaszárnya-építkezésekre fordították, melyek,

tekintve a nagyobb helyrség következtében elálló

közvetett hasznot,

nyöseknek bizonyultak a városra nézve, mert a hadügyi kormány

el-

által éret-

tük

fizetett bérösszeggel a város az építésükre felvett kölcsönt törleszthette
ekként szaporíthatta vagyonát. Ezenkívül a város épületet emelt a freálós a polgári iskolák számára, felépíttette a vágóhidat és a két vashidat, beren-

s

vízmvet állított fel, a mely Nagyvárad közmérhetetlen elnyére szolgál. Mindezt pedig foganatoa 3.600,000 korona regálé-megváltási összegbl, a melyet természetesen

dezte a vásárteret és vízvezetéki

esószséo-ügyének
sította

ma

is

st ez összeg elégtelenné vált, miért is a város
1900-ban 2.600,000 korona kölcsönt vett föl, a melybl díszes színházát épít-

középítkezésekre használt fel;

tette,
s

a

..Bazár" bérházzal, a kir. tábla épületét kibvíttette, 10 óvodát emelt

jelenleg a városháza és iskolák

Az

ddik meg,
ozímmol

építése foglalkoztatja a törvényhatóságot.

új korszak, a melyet a haladás

a
a

midn

korának lehet nevezni, akkor kez-

Sal Ferencz távozása után, kit

osztályú vaskorona-renddel tüntetett

Felsége

kir.

tanácsosi

1897-ben Bulyovszky
József dr. veszi át a polgármesteri széket. Az új polgármester programmjában,
a viszonyok mérlegelése mellett s a város anyagi helyzetére való tekintettel,
a haladást mondotta ki vezérelvéül s annak els pontját, hogy a város a
s

III.

ki,

száz éves nagyváradi színészetnek hajlékot emeljen, riagy
is

váltotta.

Ezen

felül

már

Magyarország Varmegyéi és Városai

:

az

polgármesterségéhez

Bihar vármegye.

küzdelmek árán be

fzdik

a

tíz

állami kis 14

Bulyovszky
József dr.

MO

Nagyvárad.

dedóvó

iskolakérdés

felépítése, az

rendezése, a közegészségügy javía szegényügy szervezése, a

tása,

kövezési
s

programm megállapítása

a vásárterek rendezése. Jelenleg

a város vagyona 20.000,000 korona,
a melyet 8.000,000 korona adósság
terhel és így 12.000,000 korona a

cselekv

tiszta,

érték.

Természetes, hogy ez az eredmény csak a minden téren egyenl

buzgalommal

és lelkiismeretesség-

gel

vezetett

adminisztráezióval

volt

elérhet.

A

városrendezés

megnövekedett szükségletei 1897ben a mérnöki hivatal újjászervezésére vezettek. A mérnöki hivatal élén Buseh Dávid fmérnök
áll,

ki

már 30 év

óta

vezeti

azt

kifogástalanul.

Az

összes

hivatalok között

a rendrség szorult a legnagyobb
átalakításra,

úgy küls

szervezetét

mint a megváltozott
szonyokhoz és törvényekhez

illetleg,

muló

eljárásra nézve.

visi-

A küls szer-

meg kellett válidk szelleme a

vezetben teljesen
toznia.

Az

új

közé számzte az
éjjeli röket, a negyedeseket, lomtárba lökte a derest s új orgánumokra bízta a 4 városrész bíróinak
történeti alakok
r

DR.

BULYOVSZKY JÓZSEF POLGÁRMESTER.

hivatalos fimkezióját.

rendrség modern

radi

A

nagyvá-

szervezését Rimler Károly fkapitány vitte keresztül.

Rimler Károly 1890 április 1-én állott élére. 1900. végéig vezette a rendrség
ügyeit, a mikor a város fjegyzjévé választatván meg, helyét Ger Ármin,

elbb

I.

alkapitány, foglalta

el.

1880-ban 8300 ügy intéztetett el, 352 kihágási feljelentésen kívül. 1890ben már 15,000 ügydarab került elintézés alá, 1445 kihágási ügydarab mel1900-ban pedig 25,000 ügydarab fordult meg a rendrkapítányi hivatal
Let1
eltt, 2500 kihágási ügydarab mellel 1.
A városnak összesen nem kevesebb mint 80 szabályrendelete közül leg;

alább

is

60-at a közrend érdekében alkottak és az

lalkoztatja.

Az

mind

a

rendrséget fog-

összes állások közül, különösen a jogi kvalifikáczióhoz kötött

állás bír fontossággal, a mennyiben az els alkapitány egyII. alszersmind a fkapitány helyettese és a bnügyi osztály vezetje.
kapitány intézi a külrendrségi ügyeket, a Ill-ik alkapitány a kihágási
osztályt vezeti. A mostani legénység 95 közrendrbl és egy rmesterbl áll.
A tisztviselk nyugdíjügyét kell még néhány szóval ismertetnünk. A

els alkapitányi

A

Nyugdíjügy.

tisztviselk nyugdíjazásáról az
rendelet intézkedik.

A

1894-ik

évben jóváhagyott nyugdíj-szabály-

nyugdíj-alap tkéje 185,186 kor. 80

fillér.

A

törvény-

Nagyvárad.
hatósági tisztviselk nyugdija 10 évi
túl

minden további

A

felül 20°/

után

szolgálat

szolgálati év után

2— 2%-kal

szolgálati évet betöltött tisztvisel kap.
ö0°' -a, ezen

211

a

fizetés

több. Teljes

Az özvegynek

40%-a, azon
nyugdíjat 40

1200 koronáig a fizetés

utaltatik ki; a kiskornak tartási pótléka a fizetés 5°/ -a.

néhány lapja

város közgylésének:

azért

mert

érdekes,

találjuk

ott

Díszpolgárok.

bejegyezve azon férfiak nevét, a kiket a város díszpolgáraivá választott meg.
Ezek, a megválasztás évének sorrendjében, a következk: 1851. Wathman
1854. Csorba János polgármester; 1856. Bránhof cs.
kir. tanácsos;
altábornagy; 1859. Zichy Hermáim gróf es. és kir. helytartósági elnök;

József
kii',

Apponyi György gróf;

1859. Szalay István; 1862.

Schlauch Lrinez

1893.

dr. bíboros püspök; 1893. Nógáll János püspök; 1899. Winkler József püspök.
Nagyvárad törvényhatósági joggal felruházott város és Bihar vármegye

bessenyi Beöthy László dr., ki Bihar vármegye törvényhatóságánál lépeti a közpályára s mint aljegyzt az élesdi kerület képviselvé választotta. 1893 szeptember 30-án O Felsége fispánná nevezte ki s azóta a
város ügyeit közmondásos, páratlan igazságszeretetével vezeti. Tevékenysége
a város polgárainak szinte elismerését vívta ki, s hogy a város ügyeit helyefispánja

Beöthy László

:

sen, a város

az

és

érdekek összeegyeztetésével

állami

intézi,

mutatja

dr.

fispán.

az,

hogy a változó kormányok a legnagyobb elismeréssel hagyták meg továbbra
is abban a díszes állásban, a melyben mindenkinek igazságos és méltányos
bírája és önzetlen támogatója.

Nagyvárad város jelenleg

mköd

:

Szts Dezs

II. s Lukáts Ödön III. aljegyz.
Tanácsnokok Bordé Ferencz adó- és pénzügyi. Komlóssy József jog- és gazdaságügyi. Darvassy Lajos katonaügyi.
Fügyész Dús László.
Alügyész Tóth Márton.
:

:

:

Fszámvev Ragány
:

János.

Alszámvevk Szts Géza
Nemes Jen.
:

F-

és

(köz-

gyám)

tb.

fszámvev,

pénztárnok

:

Hegeds

Darvassy Sándor.
Adópénztárnok Jablonszky Emil.
Adópénztári ellenr: Lakos Lajos.
Könyvel Gesztesi Ödön, t. alszámvev.
Forvos Dr. Barótky Ákos.
Kerületi orvosok dr. Mayer László (Olaszibam, dr. Berkovits Miklós (Újvároson), dr.
:

:

:

:

:

Xemes Áron

Dávid.

:

Mérnök

:

Lovas Zsigmond,

E] litmester

tb.

fmérnök.

Csordacsics Ferencz.
Árvaszéki elnökhelyettes: Dr. Grám Károly.
Árvaszéki ülnök: Sztarill János.
Árvaszéki közgyám
Szántó Lajos, tb. f:

:

számvev.
Rendrfkapitány

Vámfelügyel

:

Beczkay Artúr.

Szts

Levéltárnok:

István.

Fogalmazók: Kágyi Lajos, Giraud Árpád,
Molnár János, Márkus István, Pásztor Bertalan, Pataky Károly.
Markovits Sámuel, Nóvák János,
Csáky József, MagyaryJen, Klemens Péter,

Számtisztek

Dickker

:

Illés.
:

Kelepecz Dezs.

oszt. Hegeds Lajos, Urbanovszky Lajos, II. oszt. Zeke Ferencz,
Sólyom Gyula tb. irodaigazgató, Báthory
László, Mertz József, Batz Endre.
Halottkémek
dr. Kazay Kálmán (Olaszi),

Irodatisztek

I.

:

:

dr. Ertler

Mór

(Újváros), dr.

Ullmann Béla

(Váralja- Velencze).

Közvágóhídi felüg-yel Masztics Vladimír.
Alexander Lajos,
Dokkor
:

Állatorvosok

:

Frigyes.

(Váralj a-Velenczén).

Fmérnök Busch

:
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BIHAR VÁRMEGYE NÉPE.

vármegyét magyarok és oláhok lakják. Kis szigetet
alkot a Rézhegységben a tótság, mely néhány községbl áll. Ezek, az élesdi járásban: Pestes-Sólyomk;
a szomszédos margittai járásban: Almaszeghuta,
Szocset, Verzár, Baromlak, Bodonos a szalárdi járásban: Fegyvernek. Van még egy tót község, oláh községek közé ékelve, az
alföldi részen, a cséffai járásban, s ez
Bikács. Német község a vármegyében esak egy van Uj-Palota.
Alig van a vármegyének járása, melyben oláhok ne laknának. Az
egyetlen teljesen magyar járás a sárréti, mert ez legtávolabb esik az oláhok
;

:

:

lakta vidéktl.
njfalvi,

Az

összes

mezkeresztesi,

magyar járásokban,

cséffai,

nagyszalontai,

mink

többé-kevésbbé tapasztalható az oláhok beszivárgása.
járáson kívül a legtisztább
találhatók oláhok,

míg a

magyar

laknak,

A

cséffai, szalontai,

már

berettyó-ujfalvi, mezkeresztesi,

hatása.

említett sárréti

székelyhídi,

érmi-

magyarokkal vegyesen oláhok

is vannak.
központi és a szalárdi járásokban, különösen a két utóbsok a teljesen oláh község is, míg a két elbbiben csak elvétve

találunk teljesen oláh községeket, mint a
A magyarság

már

berettyó-

érmihályfalvi.

a két utóbbi járásban a legtöbb helyen túlsúlyban

is

biban,

A

és

járás a derecskéi, a hol csak Vértes körül

hályfalvi és margittai járásokban sok helyütt a

st

a derecskéi,

székelyhídi

mink

Atyás, Tulka és Méhkerék.

mind nagyobb tért hódít és most már a
vármegye fels részén is ersen beékelte magát az oláhok közé. Hajdú vármegye határától majdnem egyenes vonalban járhatunk magyar községeken
Szilágy vármegye határáig, ha Bárándtól Berettyó-Újfalu, Esztár, Székel) Ind, Köbölkút, Tóti és Bályok községeket érintjük. Itt már srn vanViszont azonban a magyarság

;i1
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valaminl olyanok, a hol magyarok és oláhok vegye-

míg e vidék
fels részén is azeltt sok volt a teljesen oláh község, ma már egyetlen
egy sincsen. A központi járásban Nagyvárad és a síkság felé terjed vidék
magyar, a körülötte fekv hegyvidéki községek pedig már ersen magyarosodnak, úgy hogy Nagyáradtól a Sebes-Körös-völgyben a Rézhegység alatt
fekv Élesdig az oláhok már magyarokkal vegyesen laknak, a mi Nagyvárad
sen laknak.

1']

vonaltól

telteié

a

magyarság szaporodik,

és

es hegyközi községek legnagyobb része teljesen oláh.
A magyarság hatása a tenkei járásban is észlelhet, mint a mely oláh
járásban a legtöbb oly község van, a hol az oláhok között sok a magyar is.
így Sályin, Székelyleieken, Görbéden, Tenkén, Fekete-Tóton, Bélfenyéren,
Kisházán, Gyantán és Széplakon. Ez a szalontai járás szomszédságának
tulajdonítható; viszont azonban az is kétségtelen, hogy a tenkei járásnak és
a szomszédos aradmegyei oláhságnak tudható be, hogy a szalontai járásban az oláhok beszivárgása ers. Az élesdi, magyar-csékei, tenkei, béli, belényesi és vaskohi járásokban nincsen egy teljesen magyar község sem, azonban a béli járásban Bélen, a magyar-csékeiben Magyar-Csékén, az élesdiben
Lúgoson, Élesden és Eskülln, a belényesiben Remetén, Újlakon, Sonkolyoson, Belényesen, Fenesen és Ny égerfalván és a vaskohi járásban Vaskoh és
Rézbányavároson magyarok is nagyobb számban laknak.
A magyarlakta vidékeken az építkezés magyaros, olyan mint az alföldi
községekben rendszerint lenni szokott. Módosabbaknál két szoba, közbül a
konyha, ház végén a kamra; istálló és kocsiszín külön; szegényebbeknél egy
szoba, konyha, legfeljebb még egy kis kamra. Kevés helyen utczahosszat,
legtöbbnyire tzfallal az utczára, tégla- vagy deszka-csúcsfallal, leginkább
fedett, ell nyitott tornáczczal, többnyire deszkakapuval és elkertek nélkül.
magyarosító hatását bizonyítja, mert a távolabb

Házaikat

le»

inkább

A

vályogból építik,

de

nem

azért

háztet sima, fed anyag a

ritka a vert fal,

st

a

némely helyen a
zsnpszalma. E szabály alól kivétel Derecske, a hol a csúcsfal paticsból van
és csonka. A lakóház végében, de nem a házhoz építve, van az istálló és a
kocsiszín és azonkívül külön, a lakóházon kivl is, még egy sütszoba, konyha
és kamra. A házat és istállót egy fedél alatt szintén több helyen találhatjuk, többek között Okányban, Sarkadon, Komádin, Konyáron, Harsányban és Bihar-Püspökin. Patics-csúcsfalat még Berettyó-Újlakon és BerettyóSzent-Mártonban találunk. Elkerteket Erkesern, Nagykerekin, Csökmn és
Bakony szegen, ablakos tornáczot Gáborjánban, Szent-Péterszegen, Nagykerekin, Kötegyánon és Érmihályfalván. Vakablakosat Bihar-Püspökin, Komádin és Székelyhídon. Nyüveden a lakosok a házépítés évszámát is kirakják
a falon. Rácsos kaput kiüönösen Bihar-Udvarin, Pnszta-Ujlakon és NagyKerekin találunk, faragvány osat Szalárdon. A kutak általában kávásak és
fémesek, sok helyen kerekesek is; mióta azonban a kutak fúrása mindjobban terjed, ezzel arányban a szivattyús kutak kiszorítják amazokat, st sokfecskerakás sem.

helyütt

már

kutak

náci

és

vannak.
magyarok és oláhok vegyesen laknak, már paticsfalu házakat is találunk, st egy helyen: Gyantán garádos tett;
Bihar-Diószegen,
Er-Adonyban, Kéczen, Monospetrin, Pecze-Szent-Mártonban és Sályin elkerteket. E vidékeken a házak díszítése is jobban dívik, úgy Darvason, Gyanartézi

is

Ott, a hol

—

tán,

Belényes-Ujlakon, Jánosfalván, Kéczen, Körösszeg- Apátin, Remetén,
Sonkolyoson, Bélfenyéren és Pecze-Szent-Mártonban, a hol vagy az évszámul festik czifra koszorúban a ház falára, vagy az ablakok körül alkalmaz-

Építkezés,

i
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nak kék, veres és sárga szín díszítést, vagy éppen tulipánokat, mint Kéczen.
A kapuk sok helyen faragványosak, Fels-Ábrányban vesszfonásúak.

Az

oláh

községekben,

különösen a gör. keletieknél, általános a fából
is találunk. Az egész ház

való építkezés, de azért sok vert falat és paticsot

különösen a szegényebb vidékeken-- csupán egy lakosztályhol minden együtl van, sok esetben még az apró háziállatok is.

rendszerint,
ból áll, a

Azok,

a kik mái'

tehenet vagy lovat tarthatnak, istállóval toldják

meg

a házat,

amazzal mindig egy fedél alatt van. A módosabbaknál már
szobát, konyhát, néhol kamrát és istállót találunk és különösen azoknál az
oláhoknál, a kik magyarok között, vagy magyarabb vidéken laknak, az istálló
már különállóan van építve. A ház fedele rendesen gúlaalaku. A szegényebbek
csépelt szalmával fedik házaikat. A szalmát jó vastagon a tetvázra hányják
és rudakkal szorítják le, vagy sodrott szalmával kötik ki. A tehetsebbek már
zsupszalmát használnak vagy deszkát. A háztet rendszerint meredek és

mely azonban

magasabb magánál a háznál, egyrészt, hogy arról a hó és esvíz könnyebben
lecsurogjon, másrészt, hogy széna vagy szalmapadlásul is szolgálhasson és
hogy télen több meleget tartson. Ez építkezéstl eltér oláh házak leginkább
a magyarlakta vidékeken találhatók, különösen ott, a hol a magyarok többségben vannak. Itt már terjedelmesebben, czélszerbben és a többi magyarházakhoz hasonlóan építkeznek. Habár egyes helyeken e házak akár a falaknak rikító színekkel való díszítése, akár az építkezés egyes sajátságai által a
többiektl különböznek, az összbenyomást és egyöntetséget a legtöbb esetben nem zavarják. Elkertekkel nincsenek ellátva. Ilyeneket csakis Almaszegen és Hagymádfalván találunk. Ellenben sok helyen házaiknak küls falát
szeretik díszíteni. Közepes községben a leányos házaknál az ablakok körül
a falat kékre festik, ugyancsak az ablakok körül díszítik a falat Vizesgyán,
Somogy- Uzsopa, Poklusa, P.-Hodisel, Oláh-Apáti, Krajova, Kimpány, Bélrogoz, Sástelek, Kardó és Hagymádfalva községekben, míg Nagy-Tótfalu, KisAlmás, Gyíres, Sólyom, Rontó, Petegcl, Ó-Szent-Miklós, Kumanyesd, Fonácza,
Cséffa, Belényes-Örvényes, B.-Szent-Miklós, Bél-Örvényes, Árkus, Agris,
Szarkó, Hajó, Ér-Kenéz, Csehi és Szakái községekben a falakat is különféle czifrázatokkal festik ki.

Az

alkalmazott színek veres, kék,

zöld,

sárga,

Petegden kék és piros szín mellett feketét is láttunk. A
módja primitív csillagokból, körökbl, szabályos vagy szabálytalan
egyenes vagy hullámos vonalakból áll és csak itt-ott látni virágalakokat is.
A kapu legtöbbnyire sövényfonás és sima deszka, de azért sok helyütt

de egy helyen

:

díszítés

mint Almaszeg, Vámosláz, Szudrics, Sz.-Lázur, Szoldobágy, Yaskoh,
és faragványos mint Nagytótfalu, Gyires, Sólyom.
községekben,
Rontó, Petegd, Kis-Koh, Cséffa, Hajó, Csehi, Less, Rézbánya- Város stb. községekben. A legtöbb oláh község bviz hegyvidéken lévén, kutakat nem
igen építenek, vagy legfeljebb ásott, u. n. földkutakat; a hol azonban a

rácsos,
stb.

község víztl távolabb

esik, ott

egyszer,

nyitott, vedres

kutakat használnak,

A

magyarabb vidéken
kötélen lógó vederrrel emelik ki a vizet.
használnak.
kutakat
gémes
kávás
és
lakó oláhok már
Ama kis területen, a hol néhány tót község van, vagyis a Rézhegység-

melyekbl

jellemz építkezési módot, legfeljebb azt, hogy itt már
néha garádos fedés háztett is láthatunk, és hogy istállóikat rendesen különben, alig találunk

állóan

építik

és

csak

szobát és konyhát

elvétve

együvé.

Itt-ott

deszka-tett

találunk,

de

A vármegyében lév egyetlen német községben Uj -Palotán az építkesemmiben sem különbözik az alföldi síkságon dívó magyar építkezéstl.
:

zés

is

mindenütt elkülönítve.
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Legfeljebb a keresztalakra formált utezákban és a házak külsején tapasztal-

ható tisztaság, csín és rend

A

ban kellen
ségtudó.

tnik

fel.

Bihar vármegye területén lakó magyarok erkölcsi érzéke minden irányki

van fejldve. Vallásos, törvénytisztel, becsületes és

Megvannak azonban a magyar nép
kaputos emberrel szemben tartózkodó,

tisztes-

sajátságos jellemvonásai. Ide-

kissé bizalmatlan, gyanakvó
gen és
és habár minden jó és szép iránt kell érzékkel bír, mégis
tartózkodó
- kissé maradi,
természeténél fogva
az újításokat nehezen veszi be, de ha
jóságukról és czélirányosságukról teljes mértékben meggyzdött, gyorsan
elfogadja és alkalmazza. Önérzete elég ers, sok helyen még a virtuskodás
-

NAGY-SZALONTAI VISKLET.

is

járja

izgatók

és

a

itt-ott

parázs verekedések

nem

ritkák.

Az utolsó években az idegen
meg a népet, azonban itt a

szocziálista tanokkal mételyezték

gyökeret verni nem bír, mert a magyar vidék népe szorgalmas, igyekv és megélhetési viszonyai nem nagyon súlyosak. Lazább er-

szoezializmus

kölcsi érzéket a magyarok között csak oly helyen találunk, a hol oláhok
közé vannak ékelve, vagy oláhok között laknak.

Sajnos,

hogy különösen a

gór. keleti vallású oláh

nép erkölcsi érzéke

már sokkal több kifogás alá esik. Ennek egyrészt vezetik, illetlegdelkészeik
nagy számának elmaradottsága, a legtöbb helyen az iskolák távolsága vagy
hiánya, de fleg az oláh nép tömegének szegénysége az oka. A nép zömének
foglalkozása is nagy szerepet játszik ebben, a mennyiben nagyobb részük
erdei és hegyi munkás, pásztor vagy napszámos; de sokat határoz az is, hogy
legtöbbje oly helyeken lakik, a hova a kultúra és a czivilizáczió csak nehezen

Alapjában véve jámbor nép és vallásos, de határtalanul bizalmatlan és
iránt közönyös, st apatikus, habár néha hirtelen fellobbanó. A nagy
mértékben elterjedt pálinkaivás szintén egyik oka az erkölcsi érzék lazaságáhatol.

minden

nak. A vadházasság gyakori. A ballépések a
valami szigorú megítélés alá.

nknél nem

ritkák és

nem esnek

Erkölcsiség.

Bihar vármegye nemzetiségi
térképe.

Magyarok.

Oláhok.

Magyarok

Tótok.

W////<

wk

Németek.

és oláhok.

:
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Örvendetes jelenség az, hogy a mennyin' a tisztán oláhlakta vidékek a
magyarlakta vidékek felé közelednek, annyiban tapasztalható az erkölcsiség javulása

úgy hogy oly vidéken, ahol oláhok és magyarok körülszámban vannak, vagy a magyarok valamivel többen, ott

is,

egyenl
magyarok

belül
a

hogy

oláhok

és

viszonl

közötti

helyeken

ily

sok

kissé lazább, a tisztaság iránt

eltérés

Az

némileg kiegyenlítdik.

esetben

magyarok

a

igaz.

érzéke

erkölcsi

is

kovésbbé

fogékonyak és különösen a káros
hatású pálinkázást szívesen eltanulják az oláhoktól. Oly vidéken, a hol a
magyarok túlsúlyban vannak, az oláhok erkölcsi érzéke
némely sajátságaikra

—

nem
rok

kifogástalan. Ezt a jelenséget pedig

tekintve

nem annyira

hatásának akarjuk tulajdonítani, mint inkább annak,

részben

nagyobb központokhoz, részben pedig az

a

lebb esvén,

a

alföldi

hogy

c

a

magyavidékek

síksághoz

köze-

lakosok foglalkozása, anyagi gyarapodása, és így életnézete és
befolyás alá jut, miáltal életmódjuk lényegesen változik ; mivel

felfogása

más

pedig

mint már elbb említettük - - az oláh nép alapjában véve jámbor
elbb vázolt küls körülmények erkölcsi érzékét könnyen és

-

és vallásos, az

elnyösen fejlesztik.
A vármegyében él tótok és németek száma oly csekély, hogy azokkal
ily szempontból
kell anyag hiányában
foglalkozni alig lehet. Úgy
erkölcsi érzékükre, mint szokásaikra, st küls megjelenésükre is az a vidék
van befolyással, a hol élnek.
Ruházat tekintetében a biharvármegyei magyaroknál a szokásos alföldi
viselet dívik. A férfiak ünneplje leginkább sötét-kék, vagy fekete szövetbl
készül, fekete zsinórral, vagy a nélkül, ritkább a sötét-barna szín. A ni ruhák
színe nagyon változó; a leányok rendszerint világos, az asszonyok sötétebb,
és idsebb korukban egész sötét ruhát viselnek. Néhol egyszínek, néhol
virágosak. Módosabbaknál a selyem is járja. Különös sajátsága ruházatuknak nincs olyan, a mely a szokásos alföldi viselettl lényeges eltérést
mutatna és inkább a ruhadarabok elnevezése érdekes. Fels ruha rendszerint a bunda, vagy szr és a guba. Itt már inkább találunk eltéréseket
és pedig díszítés tekintetében, de ez sem jellemz egyes vidékekre nézve,
mert ezeket is a legnagyobb változatosságban alkalmazzák, a szerint, a mely
vidékhez közelebb esnek, úgy hogy bízvást mondhatni, hogy az itteni magyar
népviselet egyszeren csak átszrdése a szomszédos Szabolcs, Hajdú, Békés
és Arad vármegyék területén otthonos ruházkodásnak.
-

Ruházat.

A

kabátot a derecskéi, asszonyvásári, monostor-pályi, berek-böszörményi,

érsemjéni,
siteri

-

tóti,

konyári, kis-kereki, b.-tordai, b.-szent-mártoni, szent-jánosi és

ember ujjasnak nevezi; a

csatári,

b. -félegyházig esztári

és

szalárdi

lékrinek, a böjti pedig Ukri-nek. Élesden, Albison, Pap-Tamásin, Bályokon,
Székelyhídon és Szalontán a magyarok rokk-nak nevezik a kabátot, st ez
utóbbi helyen gérokknak is. Baj és Szent-János községekben meg éppen az
oláh daku, vagy az oláhos dóka járja. Geszten felötö a kabát, Ermihályfalván
pedig egyszeren fels a neve. A kabát alatt több helyen ujjas pamút-mel-

neveznek, így B.-Félegyházán.
Tóthi és Ermihályfalván. A mellényt a legtöbb helyen lábri-nnk nevezik, így
különösen Csatár, Élesd, Henczida, Asszonyvásár, B.-Böszörmény, Ersemjén,
Tóti, Esztár, B.-Szent-Márton, Szent-János, Szalárd, Siter, Örvend, NagyKereki és Nagy-Szalonta községekben, az utóbbi helyen unterczukknak is,

lényeket

viselnek,

egyébként

lajbi

a melyeket

a leggyakoribb

puszii,

Konya ion pedig a

tatják

meg

és

nem

bekötknek

elnevezés,

derékravaló járja.

torzítják

el.

Derecskén és B.-Udvarin a
nadrág elnevezést nem változ-

de

A

Csak Komádiban találunk két

furcsa el-
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rajthúgli-iiak.,

a

nevezést, a

nadrágot

a

b
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szk
vá-

szonnadrágul pedig ín&o-nak nevezik. A fels ruha, ;i bekecsen
kívül, a suba, guba,

Leggyakoribb

a

szr

és bunda.

szr, a mely Csa-

lánul, Henezidán, Asszonyvásáron,

Bajon, Pap-Tamásin, Bojton, Vajdán, Kis-Kerekin, Bályokon

többnyire
a

guba

is

sima
fekete,

fekete,

leg-

Csatáron

Asszony vásáron

fekete guba, Bajon fekete bárány-

br-suba, B. -Böszörményben báránybr-bekees, Pap-Tamásin a
guba is fekete, sima, Bojton fekete guba is van, éppen úgy Érsemjénben, Vajdán, Kis-Kerekin,

Bályokon és Orvénden. Kivarrott,
illetve díszített fels ruhákat a
következ községekben viselnek
Élesden fekete szrt, fekete kivarrással, Geszten ugyanazt, de itt
és Szalontán fehér

szrt

is,

fekete,

SZALONTAI POLGÁR.

kék vagy zöld kivarrással.
Henezidán a fehér szr feketével,

piros,

a

szürke kékkel, a barna világosabb barnával van díszítve B.-Udvarin a
;

szrés

Monostor-Pályin a fekete szr fekete kivarvagy
rással, a fehér színessel; B.-Félegyházán, Komádul, Érmihályfalván és NagyÍv erekin ugyancsak a fekete kivarrás dívik, míg B.-Szent-Mártonban a fehér
szr barna szegélylyel, Hosszúpályin a fehér szr világos kivarrással és
végül Sitéren a fekete szr zöld vagy barna tulipán-kivarrással szokásos. A
bekecs majdnem mindenütt otthonos, azonban Pap-Tamásin, B.-Félegyházán,
Szalárdon, N. -Szalontán és Sitéren köcze a neve. Konyáron az ujjas bundát
csöves bundának, a felkötött aljút pedig fordított bundának nevezik.
A nknél a fels ing rendszerint ingváll, az alsó ing pedig ingalj vagy
pendely. A fels szoknya majdnem mindenütt rokolya, csak Albison pongyolka, B.-Félegyházán rok, Bályokon egyszeren ruha, Szent- Jánoson pedig
Mntus-ivak is nö#zik. Az alsó szoknyának a neve Albison lipityánka. A
ruhaderék nevét majdnem mindenütt elferdítik. Leggyakoribb a lékri elne\ezés. mint Derecskén, Henezidán, B.-Szt.-Mártonban, Székelyhídon, Szalárdon és Nagy-Kerekin. A derekat Érsemj énben pruszli-nak is, Bályokon uriasan
blúz-nük, vagy egyszeren derék-nak, némely helyen pedig a derekat és
a föléje jöv kabátkát bujbeli-neí, vagy bujkó-nak is nevezik, így Derecskén. Pap-Tamásin, Bojton, Komádin, Ér-Mihályfalván, Székelyhídon, Szentdánoson, Albison és Monostor-Pályin. A hol az ujjak nélküli mellénykét viselik,

bunda

ott

Élesden

vizitke és

dt

barna díszszel,

feliéi'

Pap-Tamásin

vizitli,

Szalárdon

fejrevalónak, a

lábri

és

a neve.

Komádin

A

nyakkendt nyakbavalónak

Lábbeli gyanánt a sima szárú csizma
férfiak ránczos szárú, ú. n. rogyós

vizikli,

Vajdán

és Hosszúpályin

geszti asszonyok és leányok a

fejken-

nevezik.

általános,

csizmában, mint

pl.

csak itt-ott járnak a
Henezidán, B.-Böször-

ményben, Pap-Tamásin, Érsemj énben, Nagy-Kerekin és másutt. Különösen a
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legények, a kik sok helyüti peng sarkantyút is viselnek. Asszonyok, leányuk
mindenüti fzs, vagy ezúgos czipt kedvelnek. A
fels ködmönére két
helyen érdekes elnevezési találunk. így Szt.-Jánoson lögrád =lökdrád, NagyKei-ekin tülledálló, Nagy-Szalontán, a szerint, a mint a ruha szkebb, vagy

nk

bvebb, testhezálló, vagy tülláltó, a téli kabát pedig kaczamajka.
Az oláhok ruházata sem igen jellemz és csak a felhasznált anyagban,
a ruha szabásában és alakjában hasonlít a tipikus és jobbmódu oláh vidékek díszesebb és jellemzbb viseletéhez. Ruháik nagyrészt szürke vagy
fehér daróczból és halinából készülnek, rendesen piros vagy fekete posztószegélylyel és itt-ott némi színes posztófelvarrással. Csak asszonyaiknál és

fehérnemn néhol elég csinos és gazfalvakban
találunk
Módosabb
a férfiaknál gazdagabban kivar-

leányaiknál Játunk az ingvállakon és a

dag hímzést
rott szrt és

is.

báránybr-bundát is, mint pl. Tulkán. A férjes nk
brmellónyeket is nagyon kedvelik, de ilyent is
csak a tehetsebb házaknál találunk. A ni ruhák színeit sem lehet meghatározni, a mennyiben erre nézve semmiféle szabályt megállapítani nem tudtunk. Mindenütt változatos és hol czifra, hol pedig egyszer. A hol egyáltaitt-ott

czifra

és leányok a czifrán kivarrott

lán díszesebben járnak, ott a ruhaszövetek

majdnem
magyarok között
belijük

is

élénkebbek és díszesebbek

kizárólag a bocskor és csak oly helyeken a csizma

is,

;

láb-

a hol

laknak, a mint hogy ily helyeken viszont a szegényebb sorsú

magyarok a bocskorra fanyalodnak, melynek készítését és kötését az oláhokA férfi szrt különben szumán-n&k, a ni kivarrott brmellényt kozsok-nnlz nevezik. Kivarrott fels ruhát, szumánt találunk VámosLázon, Sólyomban, a hol zöld a dísz Poklusán a darócz szrt veres és kék
tulipánokkal varrják ki; Marcziházán és Méhkeréken szintén czifra a kivarrás;
Barakonyban rendes, kaczagányos juhászbundát is viselnek Atyáson a szülés bekecs czifra. Csizmát viselnek általában Szakadat, Szoldobágy, Almaszeg
tól eltanulják.

;

;

Gyires, Rojt, Rontó, Nyárszeg, Marcziháza, Méhkerék, Kis-Ürögd, Kis-Koh,

Gyapjú, Fekete-Bátor, Cséffa, Csohaj, Baresd, Barakony, Atyás, Sástelek,
Hagymádfalva, Hajó, Ér-Kenéz, Csehi, Less, Szakái és Csujafalva községekben, sok helyütt éppen ránczosat. Az itt felsorolt községek nagyobb részében az oláh nk és leányok czipt is hordanak.
fehérnemiket fehér, vörös, vörös-kék, fekete és vörös-feketeA
sárga fonállal szokták kihímezni és pedig leginkább az ingváll dudorát és
az ujjak kézelit. E divat általános Szakadat, Bukorvány, Koroj, Almaszeg,
Brátka, Közepes, Vámos-Láz, Petegd, Oláh-Szent-Miklós, Gyapjú, FeketeBátor, Sástelek, Kardó, Csujafalva, Ttös, Szakái, Széplak és Vaskoh községekben. Különösen Alsó-Lugoson dívik ersen az oláh varrottas készítés,
a mit az ottani leányok és asszonyok közül sokan háziiparszerleg znek, úgyszintén Feketetó vidékén, a hol különösen az ágynemk kihímzése divatozik.
Áttérve a népszokásokra, mindenekeltt a keresztelvel kezdjük és a
Komádiban dívó népszokásokat írjuk le, mint a melyek a biharvármegyei
magyaroknál leginkább el vannak terjedve. Az itt-ott tapasztalható lényegesebb eltéréseket külön fogjuk felemlíteni.
A keresztelés
hacsak vagy az újszülött gyengesége, vagy más ok
nem sietteti
a születés után els vagy második vasárnapon tartatik meg.
A bába-asszony elsben is meghívja a leend keresztanyát. Azután sorra
hívja a kijelölt jó ismersöket, rokonokat. Mikor elérkezik a keresztelés
napja, a meghívottak ünnepl ruhában és rendesen süteménynyel telt tállal
összegylnek a komaháznál. Onnan a templomba mennek és a keresztelési
szertartás befejezte után hazatérve
a bába beajánlja elbb az anyának

nk

Népszokások.
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és együttesen a jelenvalóknak a

majd az apának

kisdedei,

kii

már most a

keresztségben kapott néven nevez meg.
Délig beszélgetéssel telik az id. Egyik szobában, vagy ha egy szoba
van, az egyik, ú. n. fels ablak melletti asztalnál a férfiak, a másik szobá-

ban vagy egy másik asztalnál, vagy csoportban az anya körül a nk. Délben aztán ebédhez ülnek. Az asztalnak úgynevezett fels sarkánál foglal
beivel a keresztapa s mellette a keresztanya, majd sorban a vendégek. Az
rendesen csigatésztalevesbl, apró marhasültbl vagy birkapaprikás és

elted

sült tésztákból áll,

Ebédnél
fiakai

nk

a

mely utóbbiakat a meghívott asszonynép hozza magával.

rendesen mézes vagy ezukrozott bort isznak,

megkínálják.

is

A

beszélgetés

mind zajosabb

lesz,

melybl

a fér-

a keresztapa

fel-

komákra
mondott köszöntvel viszonoz. Közben-közben, a bába-asszony kezdeményezéséve, dévajkodó, tréfás társalgás és danolás is járja. A népnek a barátság
hangosan kijelenti,
iránti szeretetét jellemzi, hogy egyik-másik férfi vagy
hogy a jelenlev X. N.-nel komaságot akar kötni mire a bába mézesbort
„hóttig tartoll a poharába s mindkettt megkínálja, kik aztán e szavakkal
oson köztünk a komaság", koczintanak s a poharat kiürítik. Mindenik ilyen
komaság-kötésnél az illetk egy kis ajándékot csúsztatnak a bába - - mint
köszöni

az újszülöttet és az új komákat, mit az apa szintén az új

i

n

;

:

közbenjáró

— kezébe.

így azután az összes jelenlevk, kik még a többiekkel
komaságot kötnek és ezentúl komámnak vagy
szólítják egymást. A gyermek pedig, ha feln, mindenkit,
kereszteljén jelen volt, keresztapámnak, vagy keresztanyámnak

komaságban nem
komámasszonynak
az

a ki

voltak,

szólít, de az t keresztvíz alá tartót azzal különbözteti meg, hogy ídes keresztanyám megszólítással tiszteli meg. A keresztel lakomán résztvevk mindaddig, míg a beteg anya nem lábbadozik, felváltva, de gyakran hárman-négyen
is

naponként egy-két komacsésze ítélt (rendesen csirke-becsinált
hús és tészta) küldenek neki. A kis gyermekre
általános felfogás

egyszerre,

vagy

—

sült

szerint

-

dedóha

vagy eskolába

-

—3

-

az ídes keresztanyának ügyelni joga és tiszte, legalább addig,
fel

nem

adják.

gyermeknek az

éves koráig a

Ez a

míg

abban nyilvánul, hogy

tisztség

vásárkor mízest (mézes-

ídes keresztanya

vagy játékot, kantusnak valót (fels ruha) vesz ajándékba, ha pedig
a gyermek két-három éves kora eltt elhalna, az ídes keresztszülk veszik
számára a kis koporsót és szemfödelet, a nagyobb korban elhaltnak koporkalácsot)

sójára pedig

mvirág-koszorút tesznek.

son, Zsákán,

B.-Szt.-Mártonban,

A

- -

Érsemjénben

Borson,

mely utóbbi helyen, mint Komádin

is

—

komatál dívik
és

még Jákó-HodoB.-Félegyházán,

komacsésze a neve.

Hosszúpályin az a szokás, hogy a falubeli gyermekek cserépkorsót csapnak az olyan ház ajtajához, a hol keresztel van, és azután elfutnak. A bába

gyermekek után fut, egyet elfog közülök, beviszi a vendégek
hogy azok közül keresztapát és keresztanyát válaszszon
mikor ez megtörtént, a gyermek a kiválasztottak elé áll és ki-

a zajra kirohan, a

közé és

felszólítja,

magának; a
hogy

jelenti,

A

leszek".
sel

..kedves

néphit

itt

keresztapámnak

hogy az az

azt tartja,

megtisztelnek, soha

sem

és kedves

siketül

keresztanyámnak hséges

keresztfia

újszülött, a kit így cserépeltörés-

meg.

O'sváth Pál, a Sárrét alapos ismerje, a Bihar

kein

elterjedt

érdekesebb

vármegye magyar vidégyermekdalok és játékok közül a következket

gyjtötte össze:
1.

Gólya, g-ólya,

viszed haza?

lábom,

—

—

g-elicze

Száraz galyjat átallíptem

pízen eladtam

—

Ki lyányát veszed el ?
A' szóg-abíróét.
Mivel
Mír víres a te lábod ? -- Azír vlres a
Diófára felrepültem
Párna hajat varrtam
Száz
-

Síppal, dobbal, nádi hegedv.'l.

Százszor

is

—

megbántam.

-

-

-

—

—

—

Gyermekdalok

:
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Ki és mikor készítette

öregebb emberek
'_'.

mssz

Hova

is
te

még

dalt?

e

sem

gyanítani

mert a leg-

lehet,

így tudják, mint színién a következket:
Léla? - A mezre Léla. - Mit viszel te Léla?

Nem

-

Egy éneket

-

mondhatom, nem i'úhatom -- Nem fúhatom,
Nehéz a nótája.
Lyányok jobban tudják,
A menyecskék rároppantják.
Haj bél, dióbél
Kádár Istók jösz te b.
Ahun megy egy csürhe,
Egy ember
Bnét viszi pokolba,
Üssed, üssed a megyíát
megy malomba,
Majd eléred a kaptát.
- Aranyos szekéren
Lengyel Gyurka vagdalkozni Jöjj fel kópé kopogtatni
Zöld köntösében
Ezüstös szekéren, - Ahun jön az ördög,
Lengyel Gyurka is megjelöli
Csöpög a korom.
Veres üstökös hajáról

Mondd
nem mondhatom
Léla,

el

hál azt az éneket

--

I

—

—

—

—

—

-

—

—

—

''>.

—

—

—

Ez utolsó dalt borzadást tettetve mondják a gyermekek, mert egymásii'il

így hallották.
4. Egy míj kútba tekintek,

— Arany szálat szakíték, — Aszonyimkat látám, — Bíborba
bársonyba, — Gyöngyös koszorúba, — A' ki mer,
mosolyogni, — Bíró szedi zálogát, — Szabad
le

itt

guggolni.

E

forogva több gyermek

verset körbe

szokta énekelni, mint szintén ezt
5.

—

is

Szent Erzsébet

—

Atal mennénk rajta.
Megvámollak rajta.
Atal megyünk rajta.
Akár vámolsz, akár nem
Hidam lábát letöretek
A minap is itt járatok

higyja

—
—
—

—

Higyja, higyja, ki higyja?

—
—

Meg nem
unk
ren

—

csinálátok.

—

Megcsináljuk, ácsok

va-

—

S
Hol vettétek ingyen aranyoKérMind fenn vótunk Bódog asszonnál,
Sóskából, lapuból, káposzta torzsábul

—

aranyozzuk.
-

—

vén kértük,
mérték.

—

nádmízzel

E
mek

Adván

Amoda egy kis
Egye meg a

—

dal

mondása

kezet fogva

s

—
— Tekenvel
ház — Tele van

adták

legeslegutolsó.

alatt

két gyer-

abból ívet alakítva

külön áll, a többi pedig egymás kezét
fogva külön sort alkot. E verset aztán
kérdések és feleletekben, a külön állók
egyike és a sorban lévk elseje, mint
RIPPAI ÖREG PARASZT.

szóváltást

mondja

mekek csupán
ban
Házasság.

és az utolsó

A

három

sor dalolásában

s

fel;

a többi gyer-

a hídra tett rohanás-

végre a futásban vesznek

házasságot rendszerint a czerimoniás leánykérés elzi meg.

A

részt.

legény

s ha kipuhatolta, hogy a lány szülei nem ideleend
menyasszonyával
megbeszélik a kérés idejét. Ha ez
genkednek tle,
rendben van, a legény fölkeresi valamelyik idsebb rokonát és felszólítja
bátyám uramat, hogy részére a leányt kérje meg. Bátyám uram a tisztséget
elvállalva, megbeszéli a vóíegínnek valóval, hogy ki legyen a kér társa, a kit

elébb el-eljár a leányházhoz

A

megkérés rendszerint szombatnap alkonyán
4 óra között beállít a lányos házhoz a
szokott végbe menni. Délután
idsebb nrokona s kevés beszélgetés után
vlegény egyik
e czélra felkért
e szavakkal estére tisztességes embereket várjanak kentek, köszön és távozik. A
kérket tiszta szoba és szíves fogadtatás várja. Kevés vártatva a fökér rövid
szavakkal megkéri a leányt szüleitl, a megnevezett legény részére. Az igenl
választ vagy az apa, vagy helyette a lányos háznak egy barátja (kit a menyasszony kér föl násznagyának) adja meg. Erre behívják a leányt s a kér
hozzá intézve, ismétli el mondókáját. A leány a kér ezen kérdésére, hogy az
általad ismert legínt elfogadod-é társadnak ? egyszeren igenis szóval válaszol.
Ekkor vagy maga a leány, vagy egy családtag behívja az idközben megszintén a legény kér fel erre.

—
—

3

—

:
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vagy az alsó házban (másik szobában) vagy a pitarban idzött
legényt, kinek násznagya röviden elmondja, hogy küldetésében szerencsével eljárt s felszólítja a menyasszonyt, hogy a most neki átadott jegypénz
ellenében (rendesen néhány tallér vagy aranypénz) adja át a jegykendt.
A leány átvéve a fehér papírba csomagolt jegypénzt, átadja az ágyra helyezett, vagy a ládából akkor elvett és szép selyemkendbe burkolt, virágokkal megtzdelt hímzetl jegykendt. Végül a kér a jegyespár jobb kezét
egymásba téve és összefogva, kivan nékik hóttig való hüsíget és szerencsét. Ezt
rövid vacsora követi, mely után a kér násznagy a legényes házhoz megy s
otl a jegykend átadásával beszámol az eredményrl. Másnap a násznagy, a
templomi idi megelzleg, felmegy a paphoz és bejelenti a jegyeseket kihirdetés végeit. (A polgári házasságkötés behozatala óta, a szombat esti megkérést már megelzte a jegyes pár és a házasságkötéshez beleegyezésük adására jogosult szülknek vagy gyámnak az anyakönyvvezet eltt megjelenése
s a násznagy a paphoz már magával viszi a polgári kihirdetést igazoló tanúérkezeti

s

sítványi.)

Az esküv és lakodalom rendszerint szerdai napon szokott végbe menni.
Egyik részrl a vlegény fiatal, legínsorban lev vagy nem fiatal házas
vfélyei, másik részrl a menyasszony vfélyei
kalapjukon és mellükön
virágdíszszel, felkendzött és pántlikázott botokkal, kettesével járva - - teljesítik a meghívásokat. A meghívás néha verses, de legszokottabb ez a formája
-

:

„Szerencsés jó

vagyunk

;

napot kívánunk!
kigyelmeteket,

általunk kírik

Mi az N. N. uram és N. N.-né asszonyom követi
hogy Ferencz fiuknak (vagy Róza leányuknak) a

ránk

jöv

jöv

lakodalmi mulatságon riszt venni szíves legyenek;

szeredán, elsbe

az hitnek aranylánczával való egybéköttetésekre, oszt' az ez után

is

—

jó szívvel elvárjuk".

A

meghívás rendesen vasárnap és másodszor a lakodalom eltt való
napon szokott történni, a mikor "az egyes kiválóbb házaknál a következ verset mondják:
Öröm

és békesség szálljon ezen házra,

Friss jó egészségnek ezen lakására.
Jól tudják kelmétek ki köve tje vagyok,

A

ki hivatalos, abbúl el

nem hagyok.

Elkövetkezett a lakodalom napja

Általam jó gazdám ismét megszólítja
Készüljenek el hát kelmétek mindnyája,
Mert jószív gazdám nagy örömmel várja.
:

Szívesen elvárjuk mindnyáj okát.

Vagy

ez
Szerencsés jó napot az úr Isten adjon!
Ez érdemes házra áldása maradjon

Öröm és szeretet rajta virágozzon
Az én beszídemre szívek vigadozzon
Én elküldettem tisztessíg títelre,
!

El

Ha

is
itt

indultam vígbe vitelére
való lítem terhökre

!

;

nem

lenne,

Kírem hallgassanak az én beszídemre:
Engem az én gazdám N. N. küldött mint követét,
Meg ne vessík kírem szüves tisztelettyét,
A hit felvitelére hogy mogjelennínek
Szerdán röggelre majdan házához jönninek:
Majd én is ott leszek, szolgálok mindennel,
Engödelmet kírek ill tisztelettel. Szívesen elvárjuk mindnyájukat.

—

,
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Elérkezvén a lakodalom napja, a vendégek (a szerint, hogy ki által
lettek meghívatva) reggel a vlegényes vagy menyasszonyos háznál egybegylnek s egy kis meleg bor vagy pálinka elfogyasztása után az els vöfí
felkísérik

vezetése alatt

a vlegényt,

hogy a másik

sort,

illetve

menyasszonyt a

Tcözsígházáhó'

csoporttal lehetleg egyidejleg érkezzenek

úgy intézve
Mindenik csoport zeneszó mellett indul fel. A községházánál a násznép
bevonni az anyakönyvi nagyterembe, hol, mint pl. Komádin, a forgós
csákós, ezüst zsinórral és fehér prémmel díszített s panyókára vetett kék
a

oda.

mentés, attilás és piros nadrágos, sarkantyús csizmás, tarsolyos kardos, fehér
keztys huszár elrendezi ket és kimutatja, hova üljön a vlegény, meny-

asszony és ezek násznagyai, kik hivatalos tanúkként szerepelnek a házasságkötésnél. Erre a be-

lép anyakönyvvezet eltt megtörténik

a há-

zasságkötés, mely után az egész násznép

szép

rendben megyén a templomba, hol az új pár a
pap eltt elmondja a házassági esküt. A templomból kijövet, kétfelé oszlik a násznép, az
egyik csoport a vlegényt, a másik a menyasszonyt kíséri haza, kinek házánál víg dáridó
folyik. Délután 2
3 óra tájban felkerekedik a
vlegény násznépe és zeneszó, dalolás mellett
mennek a menyasszonyos házhoz itt az udvaron megállanak, az els vfély elre megy és

—

;

a házigazdától, illetve az ezt helyettesít

násznagytól engedelmet
telre.

azért jöttek,

A

a ven-

dégek bevonulnak és egy-két órai táncz
és mulatozás után készülnek vissza a
vlegényes házhoz. Ekkor a vlegény
násznagya a menyasszony násznagyától
kikéri a menyasszonyt, jelentvén, hogy

RIPPAI LEÁNY.

lékába haza vigyék.

kér a bejöve-

Az engedelem megadatván,

hogy immár az

új férj haj-

kikérés után a menyasszony nevében vagy a násznagy,

vagy a nagy-vfély érzékenyen elbúcsúztatja a menyasszonyt

szüleitl, a csa-

stb., mire az illetk a nekik szóló búcsúszavak után sorjába megcsókolgatják a menyasszonyt, ki most már vlegénye
mellett és annak vendégei által kísérve, megy a vlegényes házhoz. Itt az
örömszülknek a násznagy bemutatja a menyasszonyt, kit öleléssel és csókkal

lád többi tagjaitól, lánybarátnéitól

fogadnak. Ettl kezdve ismét folyik a táncz, dal,

következik a vacsora.

A

tréfa, enyelgós,

míg

el

nem

lakodalmi vacsora alkalmával a vlegény és meny-

asszony az asztalközépen, a

fal

mellett ülnek, a jobb fels sarkon a násznagy, a

bal fels sarkon az úgynevezett kúnkapitány, ki rendesen tréfás

modorú ember.

A vacsora áll csigatészta-levesbl, melynek tésztáját a lakodalom eltt már
néhány nappal kezddleg, az ismers fiatal asszonyok és leányok - az
úgynevezett csigacsináló estéken - - készítik el. A levesben marha- és birkahús baromfihússal vegyesen ftt és a levessel együtt találtatik fel. Ez
után jön a sült, majd a kása és sütemények. Kenyér helyett rendesen
darabokra szeletelt és szitába rakott kalács járja. Az étkeket a nagy-vféhtársával és a segítségül ajánlkozott úgynevezett szógalegín-ekkel hordja be.
A leves behozatalakor megáll a középen s a nagy tálat tartva kezében a
:

-

következt mondja

:

o
-OS

_>>

cn
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Másfélit

hozok, ha e
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nem
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még;

lesz elég;

Kírem, ha csak lhet, ne egyék, csak

Mer megharagszik ám kinn

Ha

káposztát

a

fz

felit,

cselíd.

tállalnak:

is

Káposzta magyarnak híres eledele,
Kigyelmeteket is megtisztelm vele,
Szakácsné asszonyunk húst is rakott bele,
Szeretném, ha annak enyim lenne

A

fele.

kása behozatalakor:
itt a pompás kása,
hogy mindenki lássa
ügyelt, nem fzte kozmásra,

Urak, asszonyságok,

Az

asztalra teszem,

Szakácsr.énk

A

A

is

nem

kinek

teczczik

:

—

nízzen a pallásra.

kása-étel elfogyasztása után bekötik a balkezefej ót konyharuhával az

egyik szakácsasszonynak, ki jobb kezébe egy nagy

vfély lyel bebiezeg,

a

- -

fzkanalat fog

s

a nagy

vfély pedig mondja:

Hogy

szegín szakácsnénk a kását keverte,

A fz kanállal a födt leverte,
A mint azt hirtelen, a tzbl kivette

:

Szegín a balkezit ugyan megígette,
Kírem, nízzük ütet könyörületessen,

hogy

Irdemli,

És hogy

rajta szívünk is

megessen

a doktornak pízt is fizethessen

:

:

Kanalába kiki egy-két krajczárt vessen.

Mikor

a

vfély bort hoz:
Noé nagyapánknak

ettül jött

meg

kedve,

Örömibe tánczót, ugrat, mint a medve,
Mi se legyünk búsak és elkeseredve:
Igyunk, most ttöttem jó bort az üvegbe.
.Mikor a vacsora bevégzdött, a czigánybanda,

vagy a magyar

fiúk ban-

dája ráhúzza az asztaláldást, melynek dallama és szövege a reformátusoknál
157. dicséretével azonos.

a

Adjunk hálát az úrnak, mert érdemli,
Mert minden gazdagságát velünk közli

stb.

Mindinkább ritkul az a régi szép szokás, hogy a vacsora eltt és után
a násznagy elmondásával rövid imát mondanak.

Az edények

és asztalok

kihordása után

újra

kezdetét veszi a táncz,

enyelgés, pajkoskodás és tart virradtig, mikorra a vendégek apránként

tréfa,

elszállingóznak.

Néha

-

-

jobb móduaknál

-

-

két-három napig

is

tart a lako-

dalom.

A

lakodalom után a vlegény és menyasszony hozzátartozói és közeli
kölcsönösen meglátogatják a két háznál, - - ez az úgynevezett kérész, vagy Jcárlátó, mely szkebb körben folytatása a lakodalmi
mulatságnak.
A leggyakoribb menyasszony-búcsúztató az a hosszú vers, melyet a
szabolcsvármegyei kötetben közöltünk és a mely úgy kezddik, hogy:
Vajda, hegeddnek álljon meg zengése
A sarkantyúnak is sznjön meg pengése'' stb.

rokonai egymást

..

Bihar-Udvarin a következ menyasszony-búcsúztató járja:

—

-

Ez érdemes házhoz begylt szószóllitás
Engedelmet kírek, hogy legyen
Gyermek odahátra szünnyék a suttogás, — Mig itt rövideden foly a búcsúztatás.

ben

is

atyám, szóm hozzád fordítom,

szüveddel együvé szorítom,
Magyarország Vármegyei

r's

—

Városai

—

hallgatás

—

—

Elsb-

Búcsúzó beszídem zokogva indítom,
Szüvemet
Köszönettel veszem
így valamennyire szüvünket ujitom.

—

:
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- Hozzám megmutatott
nem vetetté engem leányodat.
esnek égbül Lehullása. — Szíles ez

a te jóságodat,

Hogy
az

Kívánom

ne legyen bomlása.

atyai voltodat,

Ugy

—

Felnevelísedet,

ápolgatásodat,

—

—

Úrnak áldása
Mikíut
világon ne lhessen mássá
Soha víg kedvednek
Szállítsa rád mind a
reád az Úrnak áldását,
víz

el

te

szájjon te reád az

—

—

b

—

Ha pedig elvígzed íleted folyását
Agygya meg lelkednek örökös szállását.—
Mer tudom szved is tüllem búcsúzást vár:
Kedves szülanyám, hozzád fordulok már,
Mar a leteti hitem i'tlled mindgyái* elzár,
Kívánom íltedbe ne írjén semmi kár.
Megmutattad hozzám nagy szeretetedet
Csaknem kiontottad anyai szüvödet.
Nem sajnáltad írtem semmi költsígedet, - Sok szksígeimben segítíl engemet.
Kedves dajkám
vótá, szüntelen szerétté,
Jóra tanította, a rosztúl intetté,
Mint anya jányával velem
cselekedte,
Most pedig engemet
szárnyamra ereszté.
Látod kedves szülém, elmegyek mellülled,
Bocsánatot kírek azért most
tetlled,
De ha elmegyek is

áradását;

-

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

-

most, szülém, ellled,

—

dolatom lesz mindenkor

Jó gonfelülied.

— A mennyei atya lígyen mindig
— Valamíg íleted e világon
íled. — Ha pedig maj bezár sírodveled,

—

nak födele,
Nyíjjon meg lelkednek az egek kebele,
írja

—

tenyerére,

—A

kinek írettünk omlott piros

vire.

fel lelkedet

maga

—

Kedves testvíreim, ájjatok
élmbe,
Mer keserves könnyek
áradnak szemembe
Csaknem
elájulok, bágyadok szívembe,

—

;

—

—

Én elválásomon változók színembe.
— De jaj, nincs mit tenni, megmost

—

Azir hát víreim
megengedjetek,
Nem

válók tlletek,

—

tudom leszek-é még többet veletek
— Vígkíppen engemet el ne felejtMennyi csillag ragyog
setek.
Mennyi
a nagy magos igen,
csöpp víz vagyon a Tisza erében,
Mennyi fszál terem világ
VASKOHI VISELET.
mezjében,
Annyi áldás szájjon
Kedves jányrátok íltetekben.
Ne fogjon rajtatok
barátim, valakik vótatok,
Könnyez szemekkel nízek most reátok.
Szerencse mint fkincs
semmiféle átok,
Kedves jánypajtásim így szólok hozzátok.

—

—

—

—

—

—

—

—

— Mint

—

mint bévl veletek sétájon,
Egy szerelmes társsal ojjannal
szógájon,
A kiben szvetek örömöt talájjon. Nem lesz mán veletek tovább mulatásom, —
Jaj,
Mán fírjem házánál líszen maradásom.
Mint az uram fújja, úgy lesz tánczolásom,
Fírjede hamar elmút az én leányságom.
Az Úr tinektek is jó hítvestárst agygyon
Yígre az
tekkel együtt soha el ne haggyon
Áldása Istennek rajtatok maraggyon
egekbe magához fogaggyon!"

mellettetek ájjon,

—

kívül,

—

—
—

—

!

—
—

—

Érdekesek még a lakodalmi mondókák, vfélymondókák, hívogató verN.-Szalontán, Nagykerekin, Élesden, Bakonszegen, Szalárdon, Mezgyánon és Zsákán. E mondókák mindenütt versesek,
csak Szalárdon nem. Az asztali felköszönt, borfelköszönt és a vacsorái
mondókák mindenütt dívnak, hol versben, hol prózában. Szalárdon, Bakonszegen a menyasszonykikérés is czeremóniás beszéddel jár, az elbbi helyen
ifiig a násznagy a menyasszonykontyoláshoz is ékes beszédet mond. B.-Udvarin a menyasszony ládájának a kikérése is versben történik.
A halotti tor még sok helyen szokásos, habár mind ritkább lesz. A legtöbb helyen azonban csak szkebb baráti körre szorítkozik, vagy éppen csak
a sírásóra és a cselédségre. Komádiban inkább „a virrasztás és siratás"
sek, menyasszony-búcsúztatók:

j

Halotti tor.

!
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van szokásban, a mikor a halottasházban, a temetést megelz nap estéjén
összejönnek a rokonok ós borozgatás mellett elsiratják és eléneklik a halottat.
A biharvármegyei magyarok ünnepi szokásai között általánosan el van

Ünnepi
szokások.

három királyok, a húsvéti öntözés és a pünés a három királyok janisa általános és a
Betlehem-járás
kösdi ünneplés. A
megszokott s mindenütt jól ismert módon folyik le. A húsvéti öntözés nem
terjedve a Betlehem-járás és a

st sok helyen egészen el is hagyják. E helyett azonban,
mint Szent-Jobbon, Remetén és Gyantán az ú. n. tojásjálék járja, SzentJobbon pl. húsvét második napján a legények tojást szednek; az egyik legény
a
tojásokat egy-egy lépés távolságnyira kirakja, azután bizonyos távolannyira általános,

ságul

kipéezéznek és fogadnak

kilakolt

tojásokat

az

alatt

az

-

-

id

rendesen borra, - - hogy ki tudja az így
alatt sorba felkapkodni és a sor másik

míg az egyik legény a kijelölt távolságot oda-vissza meg nem
Remetén a tojásjátékot tyúkmáinak nevezik és az egész abból áll, hogy

végére rakni,
futja.

a

fiatalok a piros tojások végét összeverik, és a

kinek a tojása behorpad, azt

másik nyeri meg. Ugyanez a szokás Gyantán is.
A népmulatságok között még mindig a fonóka áll els helyen, st néhol
fonóka-bálokat is tartanak. A fonóka azonban lassanként szintén divatját
múlja, annál inkább, mert a hatóságok sem szívesen látják a legényeknek
és a Leányoknak ezt a nem éppen kifogástalan mulatozását. A fonóka helyett
azonban némely helyen a kender dörzsölés és tiprás, a tengerihántás és morzsold s, st a tollfosztás
(fosztóka) is mulatságszámba megy, a hol legények és
leányok találkoznak és víg dalolással és hanczurozással fszerezik a könny
munkát, st akárhányszor tánezra is kerekednek. Ilyen mulatság a kenderHosszúpályin, Szalárdon, Széplakon, Pap-Tamásin, Pósalakán
dörzsölés
stb. A tengeri-hántás: N.-Szalontán, Szalárdon, H.-K.-Száldobágyon, Szépiákon, Borson stb. A fosztóka: Székelyhídon, N.-Szalontán, H.-K.-Száldobágyon, Borson stb. A szüreti és arató ünnepeket is lassanként elhagyják.
B.-Diószegen, B.-Szt.-Mártonban, Érsemjénben,
Csatáron, Székelyhídon,
Konyáron még megtartják a szüreti ünnepet, a hol ezek néha vígak és
zajosak, míg másutt egyszeren, minden mulatság nélkül folynak le, ide
nem számítva az úri szlbirtokosoktól rendezni szokott szüreti mulatságokat. Szokás még az ú. n. kaláka is, melyet Komádin rendesen házépítéskor
szoktak tartani, a már felépült, de vakolatlan házban, azok részére, a kik
az építésben akár fuvarral, akár más munkával szívességbl segédkeztek.
E mulatság haszna az, hogy a lakószoba és a konyha hordott földjét a
meghívottak alaposan keményre tánczolják. A kaláka-táncz dívik még Élesden, Jákó-Hodoson, B.-Diószegen, Széplakon, Körösszeg-Apátin és Albison.
Suk helyen ünnepnapokon még a cziezázás is kedvelt játék. Különösen Nagyszalontán húsvétkor és pünkösdkor. A párok „kéz a kézben"" szembe állanak
egymással két lánezsorban. Az egyik pár középre áll és ez a fogó pár;
ekkor megindul a futás és a lánczsor azon igyekszik, hogy a fogó párt
egymástól elválaszsza és távol tartsa. Ily alkalmakkor szokták az itt-ott ellesett uj dalokat is bemutatni, melyek azután gyorsan terjednek.
Bihar vármegye magyar lakossága nem nagyon babonás. Babonái között
a legszokottabb az, hogy a látogatók valamelyike a kis gyermeket szemeivel
a

Népmulatságok.

:

megveri (megigézi). Ilyenkor tiszta vízbe parázs szenet
kilenczet

-

-

dobnak,

s

a gyermek szemeit és arezát.

gyermek kézesuklójára
rontásban,

a

mit

-

-

néhol hetet, néhol

a vízbe mártott ujjakkal megfrecskelik (fecskendezik)

A

verés ellen óvszernek azt ismerik,

piros pántlikát kötnek.

-

hogy a

Vannak, a kik hisznek a
- - Sokan nem
sütnek

csak ráolvasással lehet gyógyítani.

15*

Babonák.
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kenyerei

kvé

ben

udvarra,

rnapján,
válik.

mert

-

azt
-

az

A

hogy

állítva,

ki

kenyér, e napon sütve, a kemenczé-

csak reggel viszi ki a szemetet az
szeméttel a szerencsét is kihordaná. Komádin

este

este kivitt

a

seper,

szokásban van az, hogy mikor a menyasszonyt a vlegényes házhoz viszik
a pitar-ajtó küszöbére seprt s néha kosarat is tesznek. Ha a menyasszony
ezt észre nem veszi, vagy átlépi, úgy nem lesz boldog élete, -- de ha felveszi

leg

a

s

egy-két seprhúzást tesz a földön
kosarat

a

helyére

akasztja,

jó

s

a

seprt a sarokba

gazdasszony

és

állítja,

eset-

élet

lesz.

boldog

hogy a fecskefészket nem szabad bántani,
mert szerencsétlenséget hoz. Nagy-Rábén azonban csak azt tartják, hogy
ily esetben a telién teje véres
lesz.
Ugyancsak Nagy-Rábén a bábákat
boszorkányoknak tartják. Mindenütt elterjedt az a hit is, hogy a villám
Mindenütt általános hiedelem

az,

JÁROMKÉSZÍTÉS, SZÉKFONÁS ÉS KOSÁRKÖTÉS ERD-GYARAKON.

okozta

tüzet

csak

tejjel

tehén megrontás, a péntek

lehet

eloltani.

Általánosabbak

szerencsétlen nap

és

hasonló,

még

a

egyebütt

rostavetés,
is

elter-

Lucza napján az asszonyok megsutulják a tyúkokat, hogy több tojást rakjanak. Ez abból áll, hogy a gazda-asszony éjfélkor a tyúkokat seprvel megbökclösi. Szalárdon azt hiszik, hogy ha tz
van és pénteki napon sült kenyeret tesznek az utcza-ajtó tetejére, az a szelet
megfordítja. Kiskerekin az aprómarha-dög ellen valamely rejtekhelyen elhullott tyúkot akasztanak fel. Ermihályfalván, ha a telién a tejét elveszíti,
békát ásnak az istálló küszöbe alá, hogy ismét visszakapja. Kis-Marján a
halott sírbatételekor a szemfedélbl szakítanak egy darabot és azzal füstölik
meg a halott hozzátartozóit, hogy könnyebben felejtsék. Érdekes babona
Szent-Jobbon a sajbózás. Ezt az srégi szokást a legények nagyböjt elvasárnapjának estéjén szokták gyakorolni. A falun kívül több csoportban nagy
tüzeket raknak és az esti harangszó elhangzása után kezddik a tüzkarikahányás, a mit saj hozásnak neveznek. Pózna végére száraz bükkfakarikái húznak, azt megtüzesítik, egy rézsútosan felállított padhoz vágják, oly ervel,
hogy a tüzes karika magasra felrepül a levegbe. A padhoz vágás alkalmával a legény valamely kívánságot mond ha a tüzes karika szépen,
magasra felrepül, akkor a kívánsága teljesedik. A kártyavetésben mindenütt
jedt babonák. Szent-Jánoson

;
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hisznek, az

ördögzésben pedig sok

helyütt. .Iákó-Hodoson

betegség esetén

a betegséget,
az utczára paszulyt tesznek és a ki legelsnek átlépi,
Magyar népdalokat, olyanokat, a melyek máshol ismeretlenek, alig halelviszi

lünk a vármegyében. Mindössze
ritkán hallani;

így Komádiban

A

Népdalok.

két községben járja olyan, a melyet másutt
következ három népdalt éneklik:

a

kornádi határon,

Határon, határon, határon,

Megy a juhász piszra órú,
Daruszr, keselábú, kurtafarkú,
Fak-csíku szamáron,
Szamáron, szamáron, szamáron.

l

az azon hegyessen, begyessen,
Kemínyen, kevílyen,

—

Nízi magát, az árnyíkát,

Kétódalt a nagy ingújját,
Ihajja

Csuhajja

!

—

!

Hátul megyén a kutya.

Más
Mán minálunk

ritkán látunk

Fecské-riké-rikikét
Szereti az

A
A

magyar legíny

menyecs-kiké-riké-rikikét

Tisza

feljöttivei,

Duna

lementivei,

menyecs-kiké-riké-rikikét.

Más
Ihaj rukki-rukki-rukki,

A

czüpjít ki rúgja

ki,

Ragyogó csillagom
Kocsmárosné barna jánya
Lába újjá búbja tuggya,
A czüpje hun szorittya,
Ragyogó csillagom, galambom.
;

Hegyköz-Száldobágyon pedig a következt:
Száldobágyi fagygyas tetn jó bort mírnek,
Gyerünk ides komám asszony igyunk egyet,
Jaj de fáj

a'

gyomrom

!

Meghalok ha nem iszom, komám asszony

!

Van még

az én uramnak egy kis búzája
hombáron, kenyere és szalonnája,
Míg abba tart ihatunk,
Kedvünkre mulathatunk, komám asszony

A

Ha haza jön az én uram az a' bugjos,
Ha kérdi hogy, hun van a' hombárbúi
Majd' azt hazudom neki,
Hogy a patkány hordta ki,

komám

a rozs,

asszony

más vidéken is ismert népdalokat alkalmaznak a helyi
Meséket csak olyanokat lehet hallani, melyek az országban a magyarok között mindenütt el vannak terjedve. Helyi vonatkozású
mondáik pedig többnyire valamely történeti hagyományra, romra, régi
épületre vagy dl-elnevezésre vonatkoznak, melyekrl a községek leirásánál
emlékezünk meg.
Helyi vonatkozású közmondásokat is több helyen találunk. így Komádin
nlyan
emberié, aki valami rosszban töri a fejét, azt mondják, hogy ..Gonaz
Általában pedig

viszonyokhoz.

Közmondások,
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dolkoHk,
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mint Simdndi a húpndd között." Ugyanis egy Simándi

nev

emberi

hogy mit keres ott, azt felelte,
másik
Egy
közmondás: „Megelzte, mint

aádlopásoii értek és mikor azt kérdezték tle,

hogy semmit, csak gondolkozik. Megyeri a macskát." Az olyan emberre alkalmazzák, a ki felesleges aggodalomban valami botorságot követ el. Ennek a története az, hogy egy Megyeri
nev ember, a ki több napra akart hazulról távozni, nehogy a szobába zárt
macskája az ablakot kitörje, maga lökte be azt a könyökével.
„Elverte a jég
a rákot", elfelejtett
ajándékra alkalmazzák, mert azeltt az elöljáróság a
megyei araknak rákot szokott kiüdeni, és mikor ez elmaradt, arra a kérdésre, hogy hát hol maradnak a rákok, az elljáró zavarában azt találta
mondani, hogy az idén elverte a jég. - - Henczidán a nagyot mondó embernek azt mondják, hogy „Összébb Bakos", a mennyiben egy Bakos nev ember,
-

—

FAVILLA- ÉS GEREBLYE-KÉSZÍTÉS ÁRPÁDON.

mikor még a dinnyék csak diónagyságuak voltak, két tenyerét emberfej
nagyságig széttartva, mutogatta, hogy néki már akkora dinnyéi vannak. Ismersei tudva, hogy nagyokat szokott mondani, széttartott tenyereire mutogatva
mondották, hogy „összébb Bakos." - - Ugyanott használatos az a közmon1

ezt olyan esetben
hogy „Meghasadt a szive, mint a Széni kutyájának'
kutyáját,
macskáját puszaprójószágát,
alkalmazzák, ha valaki másnak az
títja, de eltagadja. Ugyanis egy Széni nev ember kutyáját gyakori túrólopás miatt egy tót kubikos elpusztította. Mikor azután kérdre vonták, azt
nem bántotta a kutyát, de úgy látszik, hogy a szíve hasadt
felelte, hogy

dás,

;

meg. - - ..Ers természet, mint a Rásó." Ezt olyan emberre alkalmazzák, a
ki nagyon gyenge természet, de tagadja. Története az, hogy ez a Rásó nev
ember nem tudott vért látni. Mikor egyszer egy borjúja megbetegedett és azt
tanácsolták neki, hogy gyorsan vágja le, hogy legalább a húsa használható
legyen, ezt nem merte megtenni, hanem megvárta, míg a borjú megdöglött
Jákó-Hodoson az olyan
és akkor aztán nagy bátran elvágta a torkát.
emberre, a ki valamely törvényellenes cselekedet gyanújában áll, azt mondják, hogy alighanem úgy járt „mint Matóesi a libával", a mennyiben ez a
Matócsi nev ember libát lopott, de a törvény eltt azzal mentegetdzött,
hogy
a libát nem lopta, hanem mivel utána ment, felemelte és hazavitte.

Bihar vármegye népe.
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mikor az els dér megjelenik, azt mondják, hogy
ok nélkül megijed, akkor
Isten veled Czirják, már engem viszazt mondják, hogy „Ez is azt mondja
nék." A falubeli harangozót ugyanis a torony alatt a sötétben egy megriadt
Derecskén és

..eljöttek

a vidékén, a

Ha

Derecskérl."

pedig valaki valamitl
:

hogy az

sertés leütötte a lábáról, de úgy,

állatra esett,

mely magával ragadta.

A

harangozó azt hitte, hogy az ördög viszi és a fenti istenhozzádot kiáltotta a szomszédban lakó Czirjákhoz.
Nyelvjárás tekintetében a biharvármegyei magyarok nyelvét és kiej-

Nem

egészen tiszta alföldi, hanem a hajdúi és békési magyarok kiejtésének keveréke, melybe sok idegen, oláh és
lését

itt

..biharias"-nak nevezik.

német hangzású kifejezés vegyül.
Legszokottabb az e és é hangzók közötti közép e és rövid é használata. Péld. ezt a szót megyén, így ejti ki megyén A mássalhangzók torlódását,
vagy a legtöbbször idegenbl vett s két mássalhangzóval kezdd szavakat
közbevetett vagy elre tett magánhangzókkal kerüli el, vagy az egyik mássalhangzót kiugratja. Péld. Keréta, palajbász, eskola, toronf, karajczár, tirinfii,
Belájer (Bleyer), Baródi (Bródy),
dorót, seróf, goróf, derága, szereda,
Ferájkin (Freikind). A kilöketésben legtöbb része van az l hangnak, ha
utána -- a k mássalhangzón kivül - - egyéb mássalhangzó következik. Péld.

zd, fd, kt, pácza, tácza, pócz,
falja, nyalja helyett), de megmarad a szilke,
eltt is csak akkor marad meg, ha ezek vala-

vóna, tna, szóna, szóga, botos, fótos, tátos,
ajja,

nyajja, (alja,

fajjá,

falka, kolbász

;

-

- a

í

-és

b

mely rag vagy képz els hangjai, péld. tálbul, faltul, stb.
Gyakori a hosszú*-nek ü-ve változtatása. Péld. kákat, fat, cs, k,
líí, b, -- az o hang csak az egy Zd-nál változik ii-ia, máskor csak az esetben,
ha a ból rag hangjaként használtatik, péld. ólbul, szobábul, házbul, stb
de úgy a bul,
a böl rag rendesen bül-re változik, például tzbül, kbül, mint a bül rag l hangja sokszor annyira lágy, hogy szinte nem is hallik
az ü háza fedele nádbú van,
s a beszédben sokszor mondják
kenderbü
:

—

:

A

szövi a vásznát, stb.

ban a hosszú

é

í

ról-rl rag hasonló változást szenved. Igen

hangra

változik,

péld.

fínyes, kínyes, rígi, dílben, fílek, pocsík,

hang a

hét, bél, véle, él és szél

szilen fú a szél.
i-re,

péld.

ílet,

kenyír,

itílet,

stb.,

é

mízes,

de

sok szó-

rígen,

ídes,

megmarad

az é

—

nem ,
falumint köthangzó és birtokos rag

szavakban, péld. a kés

Igen gyakran változik az

fti az

beszíl,

éli

Hetit; házietejín a gólya; rossz természeti van.

Példa
Jó regget szomszídasszon
Aggy-Isten

—
—
-

Hát felkehettek?

-

De

—

fel

ám

Vótak tennap a templomba?
Nem biz én, pég haliam, hogy derík egy perédikácziót tett a pap.
Tett bizony Oszt tuggya ken szomszídasszon, még ászt is kipapolta,
hogy aszongya, mindenki ojan gúnyába járjík, a mijén az soráho való, oszték tuggya ken, a ránezos csizmás Erbalognak 1 a felesíge meg ajánya
csak úgy pirút bele, mer mán hogy
urassan tözkönnek. Nem is tom,
hogy mire való az a zúri viklér, meg az esteklis 2 topánka, de meg tuggya,
még borostje 1 is vót a jánnak, hogy a perézs egye meg.*
!

k

1

R. Balogh.

"

Magas sarkú.

3

Brost.

4

Tréfás átok.

Nyelvjárás.

;:;
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Tuggya
a

feki

csak

lsz

ki

Mán

!

meg egy
máknak való,

nyakába,

szí]),

én

Hogy

ne Bodri!

is

ászt tartom; elíg a jánnak,

ha

kaláris

van

kend, de a ziberok(Überrock) mán

takaros módi

meg! Hát nem a

a varjú egyen

pitarba

sza-

móklál a beste kutyája?!

Ettl azután több helyütt vannak eltérések
hoz-hez ragokat szívesen elhagyják. Példa:

is.

Szépiákon

így péld.

a

Hová mígy?
Kiss Sándorní (hoz) eezetír.

Mír

-

szeretel te Kissní(hez) járni?

mer ott mindég pillangósig (tele) ttik az icczét.
Henczidán a „mikor" helyett mindig a „ha" szócskát alkalmazzák.
Példáid a helyett, hogy „mikor a faluból kiértem", azt mondja: ..ha a faluAzír,

ból kiértem". Kiskerekin a „la" szócskát szeretik a feleletekhez

Én

ragasztani:

—

„Minek mentél oda? - Én la?
a botot vittem haza." -- „Mit vittél? A botot la." -- „Hova vitted? Kissék (hez) la." B.-Tordán sok szót megrövidítenek. így péld. itt = ivott, ett=
evett, es az es
esik ez es. A félmúlt idt is nagyon sok helyen használják,
..Hol voltál?

-

-

la? Kis Imrééknél."

-

=

ú.

m. menék vala, jövék vala.

A

Tájszavak.

gyakoriak,

tájszavak is elég

=

így Komádin

:

torom

— torony hány
= szelet kenyér
;

van
hány gyermeke van sifotp-kenyér
egyszersmind pampuczol
pepecsel czodé = betyáros, rossz
béka vagy bika = bels torokdaganat
dísztó
feki = fekély vagy fene
kolompír
ünek
kardalésza
disznó
burgonya
neki
szanaszét
háta várómig = régóta várom; különösen iszik
külön pohárból iszik; utáutána megy, de nem éri el. B.-Udvarin: vigály búza
nozza
ritka búza
falka esztend = elmúlt esztend; sorom van = dolgom van; nincsen sorom
családja

izromba

;

=

=

;

;

;

;

=

;

=

;

=

;

=

;

=

=

=

=

=
=

nincsen pénzem hozzá.

Sápon : vigály a buzárdi
ritka a búza
Tárkányban:
jöjjön fel.
Mezen mentél
merre mentél;
fordujjík
memmeg
ismét kábái
kiabál ne káts
ne kiálts mankó = malacz
posla
kis gyerek panyó
minden nadrágos ember.
vénasszony varga
értékes
Bolyokon : reménykedik
rimánkodik tuhad
tapad érvényes
hozzá

fel

=

=

=

;

=

=

bajlódik

;

;

=

;

türüdzik

=

;

=

;

=

piszkoskodik

=

;

=

;

;

;

tántorog

;

=

takaritig

=

legtöbbnyire

= három ízben. Nagy-Rábén erköcsös = indulatos. Nagy-Szalontán: vicsak = patkány. Kis-Kerekin: tikkódis = szárcsa. B.-Tordán: ez a
kilencz = ez az akadály; ide-elé = ezeltt. A Sárréten még a következ
kifejezéseket hallani: csiribiri == apró; gárgya = káva; sérvés = daganat;
zsizsa = fény csicsós = szép
kácsi = kalács
mit pára' = mit parancsol ?
utsegén = úgy segéljen; böstör = borstör; hévar = fogyóban lev; hara
= ponyva; házíja = padlás.
három roston

:

;

;

Állatnevek.

A

;

Lepke, Tündér, Tatár, Buzgó,
Kesely, Dongó, Piszra, Csillag, Betyár, Bátor, Csinos, továbbá szíuük szerint
Cseng Bodor,
Szarvasmarhákra
Csákó, Bimbó
és néhol leánynevek.
leghasználatosabb állatnevek, lovakra

:

,

:

Bönd,

,

Bátor, Szilaj, Daru, Pirók, Hegyes, Sugár, Csákó és Rózsi. Kutyákra

Betyár, Körös, Tisza, Hattyú, Bundás, Morzsa, Czigány, Bársony és Rézi.
Gúnynevek.

Gúnyneveket ritkábban alkalmaznak,
mellékneveket.

hanem inkább

Gúnyneveket leginkább a

falubeli

a megkülönböztet

zsidókra

szoktak alkal-

Bihar-Udvarin Kukó-király, Tojásszed, Mitugrász. RemeVicsori,
tén: Potya, Gynka, Muszki, Piszkoly, Polyák. B.-Böszörményben
Hatujjú, Pej, Vak,
ELeserü, Füligszáj, Nyakigláb, Kolbász, Héjjá. Zsákán
Burgondifej. Kéczen Tyúktet, Hiábajött, Czakunpak, Görénybür. Székelymazni, mint

pl.

:

:

:

:

Eh
Ph
hH
pH
«2
t-H

-Ph

I—

o
cö

eb
oá

-*:

w
(—1
po.

Ililini

•

vármegye

népe.
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hídon: Búvik, Rátotta, Zöldpaszuly, Tollsöprü, Pakli, Kávérágó.
Salavári

azonban

néhol

maguk

sem kímélik

Szalontán:

Borson a
B.-Diószegen a lusta
kovácsot ..Xyiluüitr-nek (néha üti) nevezik. Kéczen a sovány embert Juh
gégének és Rókafúrónak, a kis embert pedig Bolhának mondják. SzentJánoson a Pógyes, Sokkos, Parcsi, Bödör, Fakés, Szurok, Piezik, Ragyás,
stb.,

a

fajtáját

és

buta emberi Csipakosnak vagy Sitykunak gúnyolják.

Golyó, Jupiter, Pisla, Bömbös, Bökfi, Liszti és Lápos gúnynevek szokásosak.
N.-Szalontán „Kutyalégy" az olyan ember, aki mindenkibe beleköt, „Te:

Ibrányi"-nak

Madarász

a

alatti

gyávákal nevezik, Ibrányi kurucz alvezér után, a ki a Szalontacsata befejezte eltt, abban a hiszemben, hogy a csata el-

veszett, megfutott.

A biharvármegyei oláhságnál a keresztelési, lakodalmi és ünnepi szokásokáltalában véve egyszerek, st sok helyen, a lakodalmi vacsorát kivéve,

Oláhok.

*

-

SZOVO ASSZONYOK ALSÓ-LUGOSON.
az egyházi szertartásokra szorítkoznak.

Csak a módosabbaknál tapasztalható
nagyobb czereinónia, valamint azokon a vidékeken, a hol a magyarsággal
gyakrabban érintkeznek.
Keresztel alkalmával

Robogányban a gyermek hajából egy keresztalaaztán fonállal körülkötvén a gyermek fejét, a pap seprn
keresztül szentelt vizet önt rá, a levágott hajat pedig a keresztszülék
viszik
kot ollóznak

magukkal.

Keresztel.

ki,

A

keresztelés általában

egyszer

és

nem sokban

különbözik a

magyarokétól.

A lakodalmat itt is rendszerint a vfélyhivogatás elzi meg. A lakodalom alkalmával a vlegény házától a násznagyhoz is elmennek, és miután
ott egy keveset iddogáltak, a násznagygyal együtt,
a vlegényes házhoz és
innen a vlegénynyel a menyasszony házához mennek; de ott az
udvaron
maradva, kikérik a menyasszonyt. A menyasszony helyett elször egy sánta,
vagy sántító asszonyt küldenek ki és megkérdik, hogy ezt keresik-e ? Miután
vlegény nem fogadja el, kiküldenek egy vakot, vagy magát vaknak
tettett, de mintán a vlegény ezt is visszaküldte, kijön maga
a menyasszony,
a vlegényt a násznagygyal a szobába vezeti,
ahol a menyasszony a násznagy és a vlegény közé az asztalfhöz ül. Ezzel kezdetét' veszi a pálinkázás. Ezenközben a vlegény szétbontja a menyasszonynak
pántlikával befni
azt

a

Lakodalom.

Bihar vármegye népe.
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mi lapos, a mi azt jelenti, hogy mosl
Majd imádkoznak, a mi után két vfély jobbról-balról
menyasszonyt és kifelé akarja vezetni. A menyasszony kissé

haját, a pántlikái a földhöz vágja ós

már

az úr a háznál.

megfogja a
hozakodik, vonakodik,

de

szépen sorakozik és tarka

végre

enged,

kendkhi

kimegy, a kint váró vendégsereg

és apró

selyemkendkbl

készült, virá-

néha gyalog, távolabb helyre kocsin, módosabbaknál muzsikaszóval és lovaslegény kísérettel, de majdnem mindenütt pisztolydurrogatások között, mennek az esküvre. Ennek megtörténte
után ismét a menyasszonyi házhoz térnek vissza, a honnan a menyasszonyt
csak naplemente után viszik el a vlegény házához, a hol idközben az
udvarra egy asztalt állítottak, melyen egy tányér tiszta búza, egy tál tiszta
víz, friss czipó és bazsalikom fekszik. A lakodalmas nép, élén a vlegénynyel és a menyasszonynyal, az asztalt háromszor körüljárja, miközben két
leány a vízbe mártott bazsalikommal a násznépet locsolja és a búzát is a
násznépre szórja, a czipót pedig a levegbe dobják, és a ki elkapja, az menten
most már fiatal asszony
szét is osztja. A lakás küszöbén a menyasszony
anyósa egy üveg pálinkát és egy egész kalácsot ad a fiatal asszonynak, megöleli, megcsókolja, a vendégekkel együtt a szobába vezeti, a hol a
pedig a nagymenyasszony a pálinkát és a kalácsot átadja a násznépnek,
vfély és a nyoszolyóasszony kíséretében külön kis szobába vagy kamarába
megy; ha pedig ez sincs, a sarokba húzódik, a hol a nászasszony felkontyolja,
mialatt a fiatal asszonynak egy kis idegen fiúgyermeket kell a karjaiban
tartani. Csak ezután vezetik vissza a vendégek közé és adják át a fiatal férjnek, a ki megtánczoltatja. Közben pedig folyton vígan vannak, miüatnak éjfélutánig, ekkor aztán a vfélyek, zászlótartó és a fiatalság kocsin hozzák el
a menyasszony ládáját és ruháját, nagy rikkantások és víg nóták kíséretében.
A legtisztábban Méhkeréken tartják meg e szokásokat, a hol három
érdekes oláh közmondás is járja, mint: „A ki délig kurta, délután is kurta",
és
..Nem minazután „Hazugsággal lehet reggelizni, de vacsorázni nem
den szárnyas ennivaló/
A halotti tor nem mindenütt szokásos sok helyen csak annyiból áll,
hogy egy darab czipót és egy kupicza pálinkát adnak a vendégeknek. Az
ünnepi szokások között a Szent György-napi öntözés van leginkább elterjedve, a mi a húsvéti öntözéssel egyenl. Sok helyen a pünkösdi búzaszentelést is megtartják, még pedig, mint Csohajon, nagy ünnepi díszben, a mikor
a leányok a templomi zászlókat megkoszorúzzák és a legényeknek virágot és
gokkal és csörgkkel

feldíszített zászló alatt,

—

—

li

:

:

1

Halotti tor.

Ünnepi
szokások.

;

kalászokat adnak. Ezenkívül

megvan náluk a fonóka

és a

fosztóka, melye-

ket azonban mindjobban elhagynak.
Babonák.

Az oláhok között a babonás hit nagyon el van terjedve. A magyarság
körében ismert és mindenütt elterjedt babonák itt is otthonosak; de ezenkívül számos olyan is, a mely máshol nem ismeretes. A legelterjedtebb
babona az, hogy ha a gyermek súlyos beteg, más keresztnevet adnak neki,
hogy felgyógyuljon. Szentül hiszik, hogy ezzel a halált megtévesztik, mely a
másnev gyermeket nem viszi el. Az új nevet nagyon sok esetben azután
holtig megtartják, a mi késbb nagyon sok bonyodalomra ad okot. Szintén
eléggé elterjedt babona, hogy kedden este és a pénteki napon nem dolgoznak, mert azt tartják, hogy a mit dolgoznának, azt a márez szára (kísértet)
elvinné. Ez a babona azonban némely helyen változik, a mennyiben, mint
pl. Csohajon, minden mást dolgoznak, csak nem sütnek és nem fonnak.
Viszont azonban nem is fésülködnek, azt tartva, hogyha megtennék, kihullana a hajuk. Ugyancsak Csohajon azon a napon, a melyen sütnek, soha-
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sem vetnek. Buntyesden

azt

a ki az ingót kifordítja; a ki

végig

szor

vasás

is,

nem

fúj,

tartják,

pedig

hogy

éjjel

azt az
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embert

nem

fogja az átok,

a kútból vizet iszik és azon három-

beteg lesz tle. Általánosan elterjedt babona a ráol-

a mit deszkintálás-úaik neveznek. Bogdán-Szóvárhegyen szitkozódá-

srn

emlegetik és pedig rendesen a 7-es, 40-es
saikban a drdhu (ördög) szót
vagy 400-as számmal együtt és ettl, habár okát adni nem tudják, nagyon félnek.

Ugyancsak

elterjedt babona az is, hogy a mikor a menyasszonyt esküháromszor megfogja a harangkötelet, hogy három évig gyermeke ne legyen. Henkeresen a halottasház ablakában vizet tartanak, hogy
az elhunytnak haza járó lelke ne szomjazzon. A ki a tavaszi els menydörgést meghallja, kvel kopogtatja meg a fejét, hogy abban az évben a hideg
ki ne rázza. A tej és a tehén is sok babonára ad okot. A legelterjedtebb
az,
hogy tejet addig ki nem adnak, míg meg nem sózzák. Kakacsenyben azt tartják, hogy ha a tehén bundára ellik, akkor a boszorkányok nem
vihetik el a tejét, mert a bunda szálait nem tudják megszámlálni. Robogányban azt hiszik, hogy ha egy már használaton kivül álló borona alá
ülnek,- meglátják azt a boszorkányt, a ki a tehén tejét elviszi. Alsó-Dernán
tejbe mártott újjal húznak keresztet a tehénre, hogy tejét el ne veszítse,
Kalján pedig Szent György-napkor a bejáratokat csipkerózsákkal rakják be,
hogy a boszorkány a bokrok között fennakadjon. Sólyomban az ells jószág
farkára és nyakára vörös szalagot kötnek, hogy a boszorkány meg ne ronthassa. Gyalányban üres edényt vivvel találkozni, illetleg vele szembe menni,
szerencsétlenség. Nagy-Báródon azt tartják, hogy az az ember képes a sze-

vre

vezetik,

meivel igézni, a kit elválasztás után újra szoptattak. Kalján tzvész esetén
szitát tartanak a szél ellen, hogy a tz tovább ne terjedjen, Rienyben pedig

tz

úgy akarják meggátolni, hogy egy asszonynak szitát vagy
rostát tesznek a fejére, melylyel a tüzet körüljárja. Kakacsenyben azt hiszik,
hogy a jégverés eloszlik, ha a fejszét a küszöbbe vágják. Tulkán a beteg
lábnyomának megfordítását hasznosnak tartják a betegre nézve. Oláh-SzentMiklóson tavasz elején a kertekben tüzet raknak, hogy a rossz szellemeket
elzzék. Kristyóron, a mikor a gazda vetni megy, aznap semmit sem szabad
a

terjedését

a házból kiadni, mert különben a vetés kárba vész. Papfalván

hogyha egy legény kapczájából

azt

tartja a

egy darabocskát ellopnia
sikerült, akkor az a legény kénytelen t elvenni. Vaskoh-Szelistyén szentül
hiszik a leányok, hogyha karácsony els napján hajnalban hozzá férhetnek
a haranghoz és megkondíthatják, vagy ha valakinek a marháit lopva, látatlanba kiköthetik az istállóból, akkor egy éven belül férjhez mennek.
A vármegyében él kevés számú tótokról nincs mit mondani, miután
számuk csekélysége nem nyújt elég anyagot szokásaik tanulmányozására.
Nem is igen találunk náluk semmi figyelemre méltót és följegyzésre érdemeset ép oly kevéssé az újpalotai németekrl, a kik ama vidék szokásait
vették fel, a melyen élnek.
A háziipar köréhez tartozó foglalkozások közül leginkább el van terjedvc az oly egyszer házi- és gazdasági faeszközök készítése, melyek a
nép mindennapi szükségleteihez tartoznak. E czikkeknek nagy része saját
szükségletre készül, de egyes fajtái a közel es városok piaczán, st távolabb es piaczokon is árusíttatik. Ily ezikkek a vaskohi járásból kikerül
faedények, a Tenhe, Árpád, Bélfenyér, TarTcaicza és Kisháza községeibl kikeleány,

látatlanul

;

rül kocsikerekek

A

lító

és favillák és gereblyék.

vesszfonás és háncsipar tárgyait szekér-és méhkasok, gyümölcsszálés fahordó kosarak és vesszseprk teszik. Leginkább Szt. András, Mez-

Háziipar,
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Telegd,

Székelyhíd,

ezenkívül

A

Almosd,

Sarkad,

még számos községben

Ugra,

Nagy-Bajom

és

Erdö-Gyarak

s

honos.

czirokseprkészítés, bár kisebb mérvben, több községben feltalálható,

gyékényfonás és szakajtókészítés Nagy-Bajom környékén, Sarkad, Csökmö
községekben van piaczképes módon elterjedve.
A szalmafonás és szalmakalapkészítés itt azeltt egyik legnagyobb és
legjövedelmezbb háziipar volt. Tárgya ez iparágnak még a szalmaszékek és
nyugágyak, valamint üvegburkok fonása is. E háziiparág azonban, mely különösen Henczidán és környékén, Konyáron, Szt. -Péter szegen, Erdö-Gy arakon,
Esztárban, és Gáborjánban van leginkább elterjedve, s mely még a 80-as
évek elején csak Henczidának évenként 10 12,000 frtot jövedelmezett, szalmakalap-varrógépek s a külföldi iparilag is preparált szalmafonatokból készült
szalmakalapok elterjedése miatt, régi jelentségébl mindikább veszít.
Az agyagipar fhelyei Rév, Kerpenyét, Kristyór, Lehecseny, Vaskoh, Vaskoh-

míg

a

és Ssalacs

—

Szelistye és Alsó-Valenyágra községek.

A fonó-szöv ipar Bihar megyében is egyike a legelterjedtebb háziiparágaknak és majdnem minden községben honos. Leginkább a saját szükségcsak Hosszu-Aszón

a daróczfonál készítéssel, Nánhcgyesen a
Budurászán
szürposztó
szövéssel s a béli járásban a kena
daróczszövéssel,
derszövéssel terjed azon túl. A színes hímzés is sok helyen el van terjedve,
különösen pedig az oláh vidékeken.
Bihar vármegye háziiparának teljes képét feltüntetendk, meg kell még
itt emlékeznünk a Vaskoh vidéki és Felsö-Verzár községbeli kasza, kapa, balta,
kés és más ehhez hasonló, feltn jó minség fém-háziiparról, valamint az
ugyancsak a vaskohi járásban honos csizmakészít háziiparról.
letét fedezi és

BIHAR VARMEGYE FAUNÁJA.

egyénk mind geográfiai fekvésénél, mind természeti alkotásánál fogva kedvez az állatok életének. Az agyagos
róna termékeny kaszálói, zöld rétje, a Körösök homokos
és iszapos partjai, tócsákban és mocsarakban bvelked

sr

füzesei és vízi füvekkel átsztt

holt

a lassú,

ágai,

meleg Peczének majd nyírkos, majd bokros helyei, a
szlaljak gazdag gyümölcsösei, a lapályt szegélyez hegyaljai tájak csalitjai
és lombos erdi, a dombos és hegyes vidék változatossága, a havasi tájba
benyúló magaslatok fenyvesei, a meszes hegység számos barlangja, az állatok
természetének és életmódjának legjobban megfelel búvóhelyet,
táplálékot
nyújtanak s a fejldésükhöz szükséges nyugalmat biztosítják.
Leggazdagabb és legváltozatosabb az állati élet a megye azon részein,
hol a síkság a dombos-hegyes vidékkel egybeolvad, továbbá a Sebes- és
Fekete-Körös völgyében és mellékágaiban. Egyhangúbb ellenben a sík területeken, a hol nem annyira a fajok nagyobb száma, mint inkább az egyedek
sokasága az uralkodó. A bihari hegység barlangjainak különös állatvilága
nemcsak hazánkban, hanem egész Európában egyedül áll. Bihar vármegye
faunája teljes összhangzásban van földrajzi szerkezetével. Egyik része tisztán
alföldi, másik része pedig tisztán hegyi jelleg
e kett közé sok átmeneti

b

;

alak ékeldik.

A

leözép-európai subregio állatvilágának czentrális

ftömege, a Nagy- Alföld

néhány

speczialitását kivéve (Spalax Hungaricus, földi kutya, homoki fauna)
Bihar nyugati síkterületén mindenütt található. E síkterület észak-keleten az
Ermellék és a Sebes-Körös jobb partján elhúzódó élesdi hegyek útján
a Rézlicüységgel, dél-keleten pedig a Király-erd, a csékei, béli és vaskohi
hegyek útján a magas bihari hegységgel szoros összeköttetésben van. Természetes tehát, hogy a síkság állatai felvonulnak az elhegyekre, st egyesek még a magasabb hegyi tájakon is tartózkodnak, és megfordítva a hegységek állatainak egyik része az elhegyeket, st egyesek még a lapály bokros dombjait és síkerdit is felkeresik.
középeurópai subregio keleti részének fbb képviseli e megye keleti
és dél-keleti hegyes vidékein nagyobbára mind élnek, de a mediterrán subregio állatvilágának csak néhány képviselje van (Hipposideros clivosus Riippel.
Dombos, patkós orrú denevér. Miniopterus Schreibersii Natterer. Hosszú szárnyú
;

A

denevér. Mindkett leginkább a Kalota község határában fekv PiszniczeSecare nev barlangban él).
Faunánk e szerint az alföldi, észak- és dél-keleti és csekély részben a
déh faunák keveréke. Legjobban hajlik a dél-keleti fauna typusához. Számos
oly rovarfajt találunk itt, mely hazánk faunájának speczialitása, vagy hazánk

Földrajzi

jellemzés

)
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más tájain csak ritkaság, st némelyik eddig egész Európában csak Bihar
vármegyében található.
(Melanopsis costata var. Muraldi Zig.. Most. M.
Parreyessi Mhlt'. a Püspökfürdben. Abax Rendschmidti Germ. var. Bihariensis
-

kalugyeri forrásnál. Cholei-a biharica Fleisch. Hagymádfalvánál stb.)
Bihar vármegye faunájának azonban legérdekesebb alakjai azok a vak
bogarak, melyek a barlangokban és földbeli üregekben élnek. Ilyenek a Trechus
(Anophthalmus) h'edtenbacheri és T. paroecus; az elbbi a barlang mélyébe is
behatol, az utóbbi azonban leginkább csak a barlang nyilasánál és göröngy
alatt tartózkodik. Ezeket nagy kövek alatt hazánk más hegységeiben is találták. Az igazi barlanglakó-bogarak a barlangok legmélyebben fekv üregfalain és csepeg-kövein mászkálnak, a közeled világosságra azonnal szétfutnak: a Pholeuon angusticole és Ph. gracile, Apropeus leptodorus és A. Hazayi,
Drimeotus Kovácsi és Fericeus Kraatzi, hazánk más vidéki barlangjaiból eddigFriv. a

elé
a fauna megváltozása,

még nem ismeretesek.
Az állatok a természet

hatása alatt állanak. Életük,

elszaporodásuk és

sokaságuk szoros összefüggésben van tartózkodó helyök talajával, növényzetével és éghajlatával, ezek megváltozásakor módosul az illet terület állatvilága is. Az alkalmazkodni nem tudók vagy elpusztulnak, vagy más, elbbi
életmódjuknak megfelel területre vonulnak.

sr

A

kultúra folytonos terjeszkedése, a
közlekedés, a folyók szabályozása, a mocsarak kiszárítása, az erdk jobb kihasználása stb. az állatSebes-Körös Sárrétjének azon a részén, a
világra mind módosítólag hat.
hol Bihar és Békés vármegye egymással érintkezik, nemkülönben a Berettyó
környékén, harmincz-negyven évvel ezeltt még rengeteg nádas és mocsár
volt, benne sok-sok hüll, béka, hal, féreg, vízi rovar és különféle apró górtáplálékot talált itt sok vízi
csövi állatka tenyészett. Jó búvóhelyet és
különféle gázló és úszómadár nemcsak tavaszi és szi vándormadár is.
lás alkalmával kereste fel, hanem itt is fészkelt.
Sebes-Körös szabályozása következtében e vidék felszíne megváltozott,
„Most e folyó egyenes és tágas mederben hömpölyög mellék és holt ágai az
anyavíztl elzáródtak, lassanként kiszáradtak, felszántották és bevetették.
nádasok vize is kiapadt; és az elbb süpped, most kiszikkadt talaj már elmondja Borbás V. (Közlemények Békés és Bihar várbírja az embert,"

A

b

A

A

;

A

—

megyék

flóráj ából.

E szabályozással eltnt a sok nádas és mocsár és vele együtt elpusztult
Sárrét gazdag vegetáczióját maholnap
a mocsári növény- és állatvilág.
csak hírébl fogjuk ismerni.
Egyszerbb, közönségesebb tényezk is módositólag hatnak valamely
Nagyvárad határában lev Rhédey-kertet alig tíz esztenterület állataira.
vén terebélyes nyárfákat kivágták, a kert talaját
deje, hogy szabályozták.
feltöltötték, szóval rendezték. Azeltt e sétahelyen a korhadó falevelek és a
vén fák repedezett kérge alatt néhány oly apró csigafaj és futó bogár tartózkodott, melyek e megye területén csak innen voltak ismeretesek, mint
a Lehmannia marginata Mull. és a Cionella lubrica Miül. nev kisebb csigafaj.
Az elbbi a Rhédey-kert nagy fáin és kérge alatt vagy redvében, az utóbbi
pedig a lehullott falevelek alatt élt. Az Amara saphyrea Dej. dél-magyarországi futó bogár vidékünkön szintén csak a Rhédey-kertben tenyészett.
Most mind a hármat hiába keressük ott.

A

A

A

Valamely vidék állatvilága azonban nemcsak azért módosul vagy válmert némelyik elpusztul, mások pedig nem keresik fel többé ama
területet, a melyen megélhetésük körülménye megsznt, hanem azért is, hogy
némely vidéken azeltt ott nem észlelt új állatok tnnek fel, ott meg is
maradnak és elszaporodnak, szóval meghonosodnak. E meghonosodásnak
Bihar vármegye faunájában is több példája van. Mikor s mi módon honosodtak meg, biztosan nem tudjuk. Az oleanderen fejld Deilephila Xerii L.
ritka déli lepke hernyóját Mocsáry Sándor Nagyváradon elször a 60-as években találta s egyet-kettt a 90-es évek majdnem mindegyikében láttunk
oleanderen. Úgy látszik, Nagyváradon már meghonosodott. Sok déli és keleti
rovar is annyira állandó már megyénk területén, hogy faunánk polgárának
tekintend. Az Olaszországban tenyész Platyphyma Oiornae Rossi nev egye-

tozik,

nesszárnyú, Frivaldszlcy

.,A

magyarországi egyenesröptüek magánrajzá"-ban
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még nincs, bár kétízben is kutatta a Sebes-Körös vidékének faunáját. Most
szlhegyek déli lejtin (a Tichy-féle hegyomlásnál) és a Sebes-Körös völ-

a

gyének

keleti részében

marad,

is

tenyészik.

életfeltételeinek kedvez állapot
nagyobbítja elterjedése körét, például a koczkás

Némely

állat,

ha az

hosszabb ideig meg-

sikló (Tropidonotus
Lanr.) déli kigyófaj még 1870 80-ban csak a Püspökfürdnél a
Peczében tartózkodott és ott is nagyon ritka volt. Most már a Sebes-Körösben, fleg Nagyváradtól lefelé elég gyakori. 1899-ben e sorok írójának két
tanítványa a város területén, a kis hídtól nem messze, fogott egyet.
A megye természeti szépségei, változatos növényzete, sajátszer állatai,
meleg forrásai, cseppkövekben és s-állatok megkövült csontjaiban gazdag
barlangjai, bizonyára már a régi idben is vonzó hatással voltak az emberre.
A kutató elme mindenesetre figyelemmel kisérte ezeket, de sajnos, a történelem lapjain ezekre vonatkozólag jóformán semmi sincs feljegyezve. Csak
a meleg források körül keletkezett fürdk múltjáról tudjuk, hogy e kiváló
természeti adományokat az ember már akkor is használta beteg testének
felüdítésére. Kitaibel Pál, hazánk nagy botanikusa, 1798-ban Nagyváradon
idzvén, meglátogatta a Püspökfürdt, hévvizében felfedezte a híres Nymphaea
lotus var. thermalis-t. Egy félszázaddal késbben egyrészt ugyancsak a Püspökfürd meleg vizében él különös csigák (Melanopsis Succinea, stb.), másrészt a barlangjaink titokszer sötétjében tartózkodó állatok (vak bogarak)
voltak ama tényezk, melyek ismét rávezettek megyénk faunájának a kikutatására.
Az 1850-es években mintegy varázsütésre felébredett a kedv a természet titkainak kipuhatolására. Ez idben hazánk majdnem minden részében,
de különösen Bihar vármegyében találkozunk természetvizsgálókkal, kik,
mintha a multak közönyét megszüntetni és hiányait pótolni akarták volna,
az egyes vidékek flóráját és faunáját kikutatván, ezeket gyjteményekben
és írott munkákban megörökítve, átadták az utókornak. Ez években akadunk
az els irodalmi nyomokra, melyek Bihar vármegye faunájára vonatkoznak.
Petényi Salamon, kiváló természettudósunk, Kovács János debreczeni tanár társaságában 1854-ben tette az els faunisztikai kutatást Nagyvárad vidékén és a megye barlangijaiban. Megfordultak a szlbegyeken is, bol egy pillanatra feltárultak tudós kutatóink eltt
a geológia lapjai. A Körös oldalon, a Tichy-féle begy omlásnál, egy skori szarvas agancsára és egy s-júb megkövült csontjaira bukkantak. Jól indult kutatásaik koronája egy,
eddigelé még hazánkban ismeretlen, valódi barlanglakó vak bogár volt, melyet a Sebes- és
a Fekete-Körös között elhúzódó mészhegység barlangjainak átkutatása közben találtak,
számos slény megkövült csontjaival egyetemben. A talált anyag csakhamar az ország
szivébe, a Magyar Nemzeti Múzeumba került. Ez idben a Magyar Nemzeti Múzeumnak
Frivaldszky János volt az re, ki e bogárban azonnal ráismert a barlangok valódi vak
lakójára. Ügy az , mint bátyja, dr. Frivaldszky Imre érdekldését fokozta még egy régibb
lelet is, melyrl Frivaldszky János „Adatok a magyarhoni barlangok faunájához"' czím
mvében meg is emlékezik. Szintén talált ugyanis egy valódi barlanglakó vak bogarat, a
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iessalattts

délkeleti szélén fekv Oncsásza nev barlangban Bielz Albert, Erdély természetviszonyainak egyik legszorgalmasabb kutatója és ismertetje, ki még Petényi eltt
megvizsgálta a Bihar-hegység néhány barlangját. Á két Frivaldszky figyelme erre hazánk
e kiváló helyei felé fordult. Nem sajnálták a fáradságot, hogy hazánk barlangjait ismételten átkutassák. Maradandó érdemeket szereztek
a barlangok kikutatásának terén és
különösen felbuzdultak azon messzeható eredményeken, melyeket eddig a külföld, fleg
a krajnai barlangok faunájának kikutatásával elért. 1856-ban Budapestrl Nagyváradra jöttek s már legels kirándulásukat is siker koronázta, mert a Püspökfürdben az eddig' csak
holt példányokban ismert Melanopsis nev csigafajból
sikerült több elevenét találni ok.
Fárasztó munkájukat könnyíteni igyekezett tSzaniszló Ferencz n.-váradi püspök, ki szintén
érdekldvén e tudományos mozgalom iránt, vendégszeret barátsággal fogadta a munkálkodni igyekvket, s nehogy váratlan akadályok merüljenek föl, melyek az elhaladást
gátolják, a meglátogatandó helységeket elre értesítette a tudós vendégek érkeztérl s így
anyagi gondoktól menten mködhettek. Fáradozásuk és szorgalmuk jutalmául oly gazdag
faunisztikai eredményt értek el, mint eddig- senki e téren.
hazánkban a barlangi fauna
megalapításának els úttöri.
1861-ben Dr. Schtniedl Adolf, bécsi egyetemi tanár utazta be föld- és néprajzi szempontból a Bihar-hegységet útjában kell figyelmet fordított a faunára is.
Az 1850-es évek végén és a 60-as években dr. Mayer Antal, Nagyvárad városának
forvosa, gyjtött a Püspök- és Félix-íürd környékén.
volt e fürdk természetrajzi viszonyainak els megállapítója. Ugyancsak ebben az idben élt Nagyváradon a nagyszebeni
születés Ries Károly, ki magasabb állást foglalt el a rendrségi hivatalnál. Szabad idejének legnagyobb részét a természetben tölte, miközben szorgalmasan kutatott és gyjtött.
A Xymphaea thermalisból, a fürdk környékén él csigákból és rovarokból szép gyjteményeket állított össze és azokat nemcsak hazánkban terjesztette, hanem a külföldre, fleg
Bécsbe is elszállította.
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Legtöbbel tetl azonban faunánk kikutatása ós megismertetése körül Mocsáry
Sándor
mint varosunk szülöttje, már fiatal éveiben is (az 1860-as években) rendkívül sokat
gyjtött, leginkább Nagyvárad környékén; az öngyüjtötte
anyagot meghatározta és a közönséggel
irodalmilag is megismertette. Az 1860-as évek végén került a Magyar Nemzeti
Múzeumhoz,
hol annak rovartani osztályánál ma is mint
mködik. A Magyar Nemzeti Múzeum és a
Magyar Tud. Akadémia segélyezése mellett három ízben tett, beható kutatással és gyjtéssel
egybekötött nagyobb utazást e vármegyében. Elször is Nagyvárad változatos környékét
kutatta ki minden irányban; azután a Sebes-Körös völgyét és
'hegyeit, az itt lév barlangokkal; Feketeerd és Sólyomk vidékét; a bihari hegységet és havasi tájait; a meziádi,
ki.
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Szakszer

le-

kisebb-nagyobb kirándulást' tett, leginkább az eltte még- ismeretlen vidékutatásait 1876-ban fejezte be. Azóta is többször megfordult Bihar vár-

BARLANG A VIDA-PATAK MENTEN.
területén és még most is mindig újabb és iijabb adatokkal gyarapítja megyénk
érdekes faunáját.
Sokan hozzájárultak Nagyvárad helyi faunájának ismertetéséhez, ugyancsak Mocsáry
buzdítására a már említett Ries Károlyon kívül, Podhráczky Ferencz gyógyszerész. Mocsáry
Nándor ügyvéd és Szabados Márton premontrei papnövendék. Vaskoh és Rézbánya vidékén leginkább Korner János, vaskohi postamester gyjtött ez években. Ez idbl felemlítend még ama Székelyhíd környékén gyjtött és 700 fajt tartalmazó bogárgyjtemény,
melyet a biharmegyei orvos-gyógyszerész és természettudományi egylet Mocsáry Sándornak
adott át meghatározás végett.
Az apró rovarok kifürkészése és gyjtése azeltt oly nagy nehézséggel járt. hogy a
kutatók legnagyobb része ezekbl jóformán semmit sem gyjtött; de midn rájöttek, hogy
ez apró lényeket rejtett helyeikbl (porhanyós föld, száraz levelek, gaz, törmelék) szitálás
útján leginkább megkeríthetik, e módszer alkalmazásával sok új rovarfajnak jutottak birtokába, így Reuter Ödön és báró Hoj)ff'garten Miksa külföldi szaktanárok már 1876-ban bejárták hazánk déli és nyugati részét és Erdély néhány pontját. Visszatértükben meglátogattak
a híres biliari barlangok közül néhányat, névleg a fonáczait és a fericseit s Szombatságban
állapodtak meg, hol szitálás útján több oly rovarfaji találtak, melyek eddig a bihari faunára
egészen újak voltak.
Az 1880-as évek faunisztikai kutatásainak sorát dr. Daday Jen, akkor a kolozsvári
tud. egyetem állattani osztályának aszistense, most pedig a Magyar Nemz. Múzeum segéd-re.
nyitja meg. Kolozsvártól Nagyváradig a Sebes-Körös mentén, de fleg a pesterei barlangban
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Huzay Gyula, ki hazánk mollusca faunáját (csigák, kagylók) teljes ügyszenagy sikerrel tanulmányozta, Bihar vármegye területén mintegy 82 érdekes mollusca fajt gyjtött, melyek vásárlás utján a Nemzeti Múzeum birtokába kerültek.
Az 1888-ik évben dr. Fleischer Antal Thomanek Romulddal Brünnbl egyenesen Bihar
varmegyébe tettek kirándulást s Hagymádl'alva környékén és a vadregényes Jádvölgyben
két heti tartózkodás alatt sok bogarat találtak, leginkább szitálás által. Gyjtésüket Fleischer
Gyula, hagymádfalvi jószágigazgató még utólagosan is meglehets sok fajjal növelte, melyek
ugyancsak e vidék lakói. Az 1880-as évek végén Merkl Ede és Pável János budapesti
múzeumi gyjtk, különösen a barlangi bogarak összegyjtése végett, ugyancsak megfordultak Bihar vármegyében, mely alkalommal a szabadban élkre is figyelmet fordítottak.
Merkl Ede ekkor egy új vak bogarat fedezett fel, mélyen fekv kövek alatt (Anophthalmus
cognatus Friv.) és még egy másik szabadban él új fajt (Chrysomela curina Friv.).
1884-ben

retettel és

A

Magyar Orvosok

Természetvizsgálók társulata dr. Schlauch Ló'rincz bibornok-piispök
tisztelte meg azzal, hogy XXV. vándorgylését és egyúttal
fennállásának félszázados évfordulóját, 1890 augusztus második felében, e városban ünnepelte meg. A helyi szervezked bizottság már az 1888. év végén megtartott els alakuló
gylésén elhatározta, hogy e jubiláris vándorgylés emlékére Nagyvárad természetrajzi
eminencziája bkezségéviszonyainak a leírását fogja kiadni, mely 189Ü augusztus elején
bl csakugyan napvilágot látott. E munka faunisztikai részének a megírását, mint e vándorés

meghívására Nagyvárad városát

gylés természettudományi osztályának egyik

titkára, e

sorok irója vállalta magára.

Nagyvárad eddigi

faunisztikai kutatói leginkább a rovarvilágra szorítkoztak, csak
Mocsáry Sándor fordított kell figyelmet a Sebes-Körösben él halakra, továbbá a hüllkre,
kótéltüekre és puhányokra. Faunánk más csoportjaival jóformán senki sem tördött, álló
vizeink górcsövi állatairól pedig eddigelé szó sem volt. Hogy tehát Nagyvárad faunájáról csak némileg is kikerekített kép legyen adható, mind eme hiányokat ki kellett pótolni,
a mi csak újabb megfigyelések és gyjtések által történhetett. E czélból szerz még a 80-as
években beutazta Bihar vármegye délkeleti és keleti hegyes részét. Az 1890. év els felében
pedig leginkább Nagyvárad környékén kutatott és gyjtött. Az emlsök, madarak, hüllk, kétéltek, pókok és férgek voltak azon állatcsoportok, melyekre leginkább figyelmet
fordított. Ugyanez év május havában a vall. és közokt. minisztérium segélyezése mellett
dr. Daday Jen múzeumi segédrrel fáradozott a górcsövi fauna összegyjtésén és meg-

határozásán.

—

év szén (okt. 22 nov. 13.) Biró Lajos hazánkfia, ki jelenleg Új-GuiNemzeti Múzeum részére gyjt, szintén kutatott Bihar vármegye területén,
Lunka környékén, hol Sterba Szabolcs püspökségi erdésznek szívesen látott vendége volt.
Innen kirándulásokat tett a közelfekv, eddig alig ismert kisebb barlangokba. Legnagyobb
gondot azonban a nem régen felfedezett József fherczeg-barlangra fordított, hol több, más
barlangokban is él vak rovarokon kívül, egy alig 1 mm. hosszú, a futó bogarakhoz tartozó, új vak bogarat talált, mely leginkább a cseppkövek finom repedéseiben tartózkodik.
Az itt röviden felsorolt kutatások és gyjtések következtében Bihar
vármegye faunája hazánkban a legjobban ismertek közé tartozik. Azonban
ezzel a kutatás még koránt sincsen befejezve, mert hiszen e megye nyugati
sík területein, homokos és mocsaras helyein még alig volt valami gyjtés,
st a hegj'es vidékeknek behatóbb átkutatása még igen sok új és új adattal
járulhatna a bihari fauna gyarapításához.
E szakaszban els sorban azokat az állatokat említjük fel, melyek hazánk
faunájára leginkább jellemzk és mint ilyenek e megye területén is tartóz-

Az

neában

1894.

a

kodnak. Azután feljegyezzük azokat is, melyek szorosan véve ugyan nem tartoznak hazánk faunájához, de néha-néha e megye területén megfordulnak,
mint ritkaságok, vagy mint vendégek. Végre különösen kiemeljük azokat,
melyek Bihar vármegye speczialitásai és mint ilyenek eddigelé csakis itt
ismeretesek. Hogy e jellemz állatokat könnyebben áttekinthessük, azokat a
szokásos rendszerbe csoportosítva, a következkben adjuk:
Az emlsök állatai között az els helyet a denevérek vagy böregerek foglalják el, nem
csak rendkívüli sokaságuk, hanem fkép fajgazdagságuk által. A legújabb kutatások szerinmintegy 20-féle denevér ismeretes hazánk területérl, ezekbl 9 faj található Bihar-megyébent
tehát a hazai denevér-faunának majdnem a fele. E fajgazdagság okát megtudjuk, ha figye-,
lembe veszszük, hogy ez állatoknak kedvez életkörülményeik
a melegebb éghajlat, gazdag rovarvilág, de fleg pihen helyek sziklarepedések, odvak és barlangok
a megye
területén mind megtalálhatók. Legjellemzbbek
barlangi vagy hosszú szárnya denevér.
Scbreiberii Natterer. Déleurópai faj
hazánkban az aggteleki barlangon kívül nagyobb mennyiségben a bihari barlangokban él, különösen a Kalota község határában lév Pisznicze-Secare
barlangban
s a Rév és Bánlaka közt fekv Magyar- vagy Rabló-barlangban. Dombos patkós orrú denevér,
R h i n o 1 o p h u s c 1 i v o s u s Ruppel. Elbb csak Afrikából, késbben Dalmácziából volt ismeretes. Petényi Salamon elször 1845-ben a baranyamegyei abaligeti barlangban találta, másodszor pedig 1853-ban a Magyar-barlangban. E ritka déli faj most az elbbivel együtt a Pisznicze-Secare barlangban is található. Ritkább faj még a széles fül denevér, Synotus Barbastellus Schreib., mely leginkább a körösvölgyi erdk szélén az odvas fákban tartózkodik.
Kis patkós orrú denevér,
Rechst. Szintén az említ el
barlangokból ismeretes.
A magas bihari hegység rengeteg erdségének egyik legjellemzbb állatja a barna
medve,
A r c 1 u s L. Most már nem oly gyakori. 1899-ben az államerdészeti hivatalos
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esett el. Az L850-es években Oszwald József ltt egyet gr. Frimont
Béla sergesi birtokán, l'i'sti's-l'alu közeiébon, azóta az alacsonyabb elhegyekben nem észleltek. A bihari barna medve sötét kávé-barna szin, majdnem fekete.
világos-barna
az
torkáu sárgás-barna övvel, a bihari hegységben csak
erdészek nyelvén galléros medve
elvétve található. Valószín, hogy a szomszéd Erdély délkeleti havasaiból költözött át

kimutatás szerint 4 darab
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Mustela erminea

hermelin,

L. az északi vidék lakója; nálunk elég- gyakori.
határában, 1890-ben Kis-Szántón, 1900-ban Nagyvárad közelében

Szabolcs község
fogtak egy-egy példányt.
1884-ben

A rókának két változata ismeretes itt: a közönséges veres
bonari) róka. Az utóbbi kisebb, torka és hasa szennyes-fekete.
préinért 10
16 koronát is zetnek.

—

Madarak.

róka és a szénéget (carszép carbonari róka-

Egy

—

—
a mérsékelt övnek megfelelleg nem túlságosan sok
mindössze csak
madárfajjal dicsekedhetik (Chernél, Magyarország madarai) és ebben a számban sok olyan
van. mely nem költ nálunk, csak átvonul, vagy vendégként, mint ritkaság mutatkozott néhányszor. Bihar vármegyében az eddigi feljegyzések szerint a madárfajok száma majdnem 180-ra
rúg. Mind olyan, mely hazánk keleti és délkeleti hegyes és az alföldi vidék avifaunájához
Hazánk

tartozik.

.'!:!•'!

Ritkább vendégek:

A

rien

nipalensis

Hodg. Majd akkora, mint a
Ázsiában honos. Hazánkban igen ritka.
Wildburg A. báró 1889-ben Bihar-Hlyén fészkelve találta. Elhagyatott fekete gólya fészekben ütötték fel tanyájukat (májusban) és körülbelül négy hétig kotlottak. A kis sasokat
Wildburg báró kiszedte és felnevelte. („Vadászlap" 1889. okt. 15-ki szám.)
t a 1 i s Cab. A.
K< ieti sas,
qui1a
parlagi sas.
dél-orosz pusztákon és a szomszédos
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Kék vércse, Vercslábu sólyom, Cerchneis vespertinus L., Falco rufipes
Besec. Nálunk síkerdkben, nagyobb fasorokban elég gyakori. Darázsölyv, P e r n i s apivorus L. Mint költ madár hazánkban éppen nem közönséges. Fészkel e megye délkeleti erdeiben.
Barna kesely, Vultur
L. Erdélyben és a Fruska-Gora hegységben
fészkel. Fakó kesely, Vultur fulvus Gm. Az elbbi majd minden nyáron gyakrabban, az
utóbbi csak ritkán észlelhet nálunk. Egyiptomi v. dögkesely,
peren opterus
L. Fleg észak-keleti Afrikában honos. Hazánkban a legritkább kesely, csak egynéhányszor észlelték. 1866-ban Bihar vármegyébl került egy él példány a budapesti állatkertbe.

monachus

Neophron

Uráli bagoly, Strix uralensis Pali. E bagoly leggyakoribb az Urai-hegységben.
és keleti hegyes vidékén elég gyakori. A bihari hegységben is többször

Hazánk északi
találták.

Merops apiasterL. Zöld csóka, Coracias garula L. Mindkett
Nálunk fészkel és elég gyakori. Csonttollú madár, Ampelis garrulus L. E
szép madár északon a sarkköri tájak fenyveseiben költ. Hazájából némely években délibb
tartományokba vándorol és néha nagy csapatokban mutatkozik az erdszéleken és a kertekben. Bihar vármegyében az 1890-es évek elején télszakán volt látható nagyobb mennyiségben,
a mikor is Nagyvárad kertjeiben és sétahelyein nagyon megbámulták.
Pásztormadár. Rózsaszín seregély, Pastor roseusL. Hazája a Fekete-tenger és
a Kaspi-tó környéke. Néha nagy csapatokban vándorol nyugat felé. Hazánkban is többször
jelentkezett, különösen 1875. és 1884-ben, a mikor itt is fogtak néhány darabot.
Fülemile sitke, Calamodus melanopogon l'emm. E kis madár hazája DélEurópa, a Kaukázus és Perzsia. Igen ritka faj. Hazánkban Petényi Sal. fedezte fel 1835-ben
a Bega-csatornánál. Jóval késbben, 1878-ban Fasztl J. Rákosnál, a Fertn költözködéskor
találkozott vele. Ez a pont úgy látszik nálunk való elterjedésének északi határa. Klir János
Gyurgyolag,

déli faj.

múzeum preparatrje a bihari Sárréten szintén talált fülemile sitkét.
saratilis L. Közép- és Dél-Európa, valamint Ázsia meg-felel
Sziklarigó,
övének sziklás vidékeit lakja. Hazánkban sziklás helyeken, régi várfalakon, köves szlterübihari mészhegyleteken, ha nem is közönséges madár, de egy-két párban még is költ.
ségben szintén költ. 1886-ban Soós Károlytól kapott e sorok írója a bihari meszes hegységa kolozsvári

Turdus

A

bl egy

Sylvia tithys Scop.
Caccabis saratilis Meyer. Ez a madár

szép példány Füstfarkú zenért,

nálunk a magyar tengerpart vidékén, Fiúménál és a horvátparti hegységekben fordul el és itt a köves Karsztok
silány növényzetében tartózkodik. 1898-ban egyes példányokat Krassó-Szörény-megyében lttek. 1886-ban Soós Károly, magyar kir. kerületi állami állatorvos adott egy párt a gymn.
múzeuma részére. Ugyancsak tle való egy kitömött példány, melyet , állítása szerint,
Szirti fogoly,

Bihar vármegyében

ejtett el.

Tetrao urogallus

L., a bihari hegységben ritkább madár. Leginkább
kevésbbé jól gondozott erdkben szeret tartózkodni, a hol sok áfonya és málna terem. A
magy. kir. erdfelügyelség hivatalos kimutatásában 1899-ben csak egy darab szerepel. A
Belényes vidékétl délkeletre fekv Magura Vunata hegységben már 1866-ban észrevették.

A

siketfajd,

a

Pusztai talpastyúk, Syrrhaptes paradox us Pali. E fogoly-nagyságú madár
hazája Ázsia bels és nyugati része, hol leginkább a roppant sivatagokat, a kirgiz és a góbi
pusztákat lakja. A sivatagok gyér növényzetének kisülése és a rossz magtermés, fleg pedig
saját szaporasága indítják e madarat a kivándorlásra. Hazánkban már több ízben megjelent,
különösen nagyobb számmal 1863-ban és még sokkalta nagyobb tömegben 1888-ban. Április
havától számítva itt-ott kisebb-nagyobb csapatok mutatkoztak és májusban Közép-Európában
majd mindenütt, a mikor is nagyobb síkságokon, ugarföldeken, legelkön, tarlókon tartózkodtak. Ez évben Bihar vármegye területén is több helyen észlelték. Látták Cséf'a. BerettyóÚjfalu és Hollód vidékén; Mez-Telegden pedig lttek egyet. Hazánkban kisebb számban
át is leleltek. Közép-Európának néhány pontján egész 1892-ig találtak egyeseket, mint a
nagy vándortömeg ott rekedt maradványait. Azóta ismét nyomtalanul eltntek.
Magyar íbisz, Fekete sneff, Ibis falcinellus. P 1 e g a d i s f a 1 c. L. Ezt a szép
gázló madarat sokszor összetévesztik, az egyiptomiak ...szent ibisz'- madarával, pedig egészen
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egyiptomi szent iliisz Európában nem köl1 és csak egynéhányszor figyelték meg
Görögországban. A magyar il>isz, Dél-Európa lakója, hazánkban a déli mocsaras helyeken a
Duna és a Tisza mellékén fészkel. Sokszor megszokott fészkel helyérl eltnik és áttelephelyein majdnem minszik máshová, Innen van az, hogy Bihar északnyugati mocsaras
den esztendben látható néhány példány. Régente a Sárréten is fészkelt.
Ugartyúk, Bagolyszemü sneff. Oedicnemus crepitans Temm. Délen és délkeleten költ. Hazánkban Temes-megyóben a deliblati homoksivatagon fészkel. Ujabban Bihar
vármegye sík területén többször mutatkozott. 1899-ben Nagyváradtól délnyugati irányban az
ugarokon és tarlókon több példányban is megfordult.
A hattyúk közül a néma hattyú, C y e- n us el " r érdemel figyelmet. B madarak- Európa
és/aki részeiben fészkelnek. szszel a melegebb vidékekre vándorolnak, tavaszszal megint
visszajönnek. 1887-ben április elején egy nagy csapat vonult át vidékünkön.
Zöldfejit búvár, Búvárrécze, Merg-us merganser L. Európa és Ázsia hidegebb
éveiben, különösen a Sarkkör vidékein otthonos. Mint, határozottan északi madár nálunk
csakis a késé és/.i és téli hónapokban jelenik meg és ilyenkor nagyobb álló és folyó
vizeinknek leginkább jégmentes helyein tartózkodik. Itt azonban nem költ, hanem kora tavaszszal visszavonul hideg északi hazájába. Bihar vármegye területén is többször észleltük. 1891
febr. havában Rimler Károly, városi fkapitány léit egy darabot Fugyi-Vásárhely határában,
a Sebes-Körösön, olyan helyen, a Ind a víz a sebes folyás miatt rendesen nem fagy be. E
szép himpéldány gyönyör nászrühájával, gyenge rózsaszín lehelettel, a nagyváradi prém.
fgymn. természetrajzi múzeumának most egyik födísze.
A sarki búvár, Co 1 y m b u s ar c ti c u s L., a búbos vöcsök, Podiceps e r s a, t u s
Lath. és a törpe vöcsök, Podiceps minor Lath., mint ritkább vízi madarak nálunk is
többször láthatók. Az utóbbi a Püspökfürd meleg forrásainál és a Pecze vizénél is áttelel.
más. Az

_

i

t

hüll ismeretes 5 gyík- és 5 kígyófaj.
L. Honi gyíkjaink között a legzömökebb, hossza
a hátán barnás-szürke, melyen egy sötétebb barna
lé
líd cm. Színe
szalag fut le és többnyire kél hasonló szalag testének mindkét oldalán. A falaktól eltér a
vöröshátú fürge gyík, melynek háta. majd világosabb, majd sötétebb rozsdavörös, a test két

Megyénk

területérl

Fürge gyík,

10-féle

:

Lacerta agilis
igen változó. A falak

—

A

fürge gyík a sík
oldalán pedig, 1 2 hosszanti sorban álló, fekete szennyfoltok láthatók.
helyeken, kertekben, dombokon és az alacsonyabb elhegységeken egyaránt gyakori. A
800 -900 méternél magasabb helyeken már az elevenszül vagy hegyi gyík, Lacertavivipara Jacyn, veszi át a szerepet. Az elbbinél rövidebb é.s karcsúbb, legfeljebb 12 15
cm. hosszú. Az alapszíne pedig sötétebb, a test oldalán egy-egy már az orrlyuknál
sötét-barna pánt fut végig. A hegyi gyík a bihari hegység magasabb részeiben mindenütt
gyakori, leginkább a völgyekben a patakok szélén, kövek alatt, vagy kidlt fatörzseken,
továbbá tzeglápokon és alhavasi legelkön szeret tartózkodni.
ralis Laur. E meglehetsen ritka gyík hossza 18 20
Fali gyík, Lacerta
rím. Termete nyúlánk, vékonyan végzd farka a test egész hosszának két harmadát teszi.
Színezet tekintetében ez se igen változó, általában a háta világos barna-szürke, a fején apró,
a hátán pedig többszörös szabálytalan sorban rendezett barna foltokkal. A hasoldal halovány
fehéres rózsaszín s a torok vörösen pettyezett. Krakások, falomladékok, sziklatörmelékek
és patakok mentén kövek alatt szeret tartózkodni. Mocsáry S. „Adatok Bihar vármegye
faunájához" ezím dolgozatában fölemlíti. Dr. Tóth Mihály, polg. isk. igazgató 1899-ben
Rézbányáról hozott több darabot.

—

kezdd

—

mu

Zöld gyík, Lacerta viridis Gessn. Gyíkfaunánk e legszebb és legnagyobb képviselje itt 30—38 cm. hosszúságot ér el. Igazi hazájában a Földközi tenger környékén
6U 63 cm.-nyire is megn. Színe felül'világos fzöld, mely alapszínen meglehets egyenletesen számtalan apró barna petty oszlik el. A hímeknél a torok nász idejében ragyogó
nefelejtskék. A zöld gyíkot Nagyvárad határában, fleg a Körösoldalra vezet keskeny
útmenti bokrokon és levágott venyigerakásokon minden esztendben észlelték. Mocsáry Sándor a Pless déli lejtin látta.
Törékeny kúsznia v. rézkígyó, Anguis fragilis L. Teste hengeres, kígyószer,
mindkét vége felé kevéssé vékonyabb és tompán végzd. Hossza 35 — 42 cm. Színe felül
sárgás, vagy bronzbarna, alul palásszürke, gyakran a hátán egymáshoz közel két feketés
sávval. Úgy a sík, mint a hegyes vidékeken elég g3'akori.
Vt:i sikló, Tropidonotus natrix L. Egy méternyi hosszúságra is megn. Háta
kékes vagy hamvas-szürke, egyszín, néha 4—6 sor fekete pefytyel tarkázott, a halánték
mindegyik oldalán a hímnél élénk sárga, a nsténynél világos-sárga, félholdalakú folttal,
alul sötét palásszürke. Legfbb eleme a víz, miért is ennek közelében tartózkodik. Leginkább a sík területeken, mocsaras helyeken, patakok bokros, bozótos partjain és a folyók
mellett tanyázik. Legtöbbet észleltek a Püspökfürd meleg viz tavaiban, a Peczében és a
Sebes-Körös mentén a fzfa-bokrokon is felcsavarodva.
Koczhás sikló, Tropidonotus tesselatus Laur. Dél-európai faj. Hazánkban
az Alföld déli felét lakja. Elterjedésének északi határát a Nagyváradtól keletre és nyugatra
húzott vonal alkotja. A felnit állat felül barnás-szürke, a hátán öt hosszanti sorban Imzódó
koczkaalakú feketés foltjai olyképen váltakoznak, hogy sakktáblaszer koczkázást alkotnak.
Alul olyan szín, mint a vizi sikló. Életmódja és elfordulása is megegyezik az elbbivel.
Bihar vármegyében eddigelé csak Nagyváradról ismeretes. Mocsáry Sándor a Püspökfürdnél mint igen ritka fajt említi. E sorok írója a Peczénél és legújabban 1899-ben a SebesKörösben a város területén is találta, Tóth Mihály pedig Szt.-András határában.
Sima sikló. Coronella austriaca Laur. Nem
oly nagyra, mint a vizi sikló;
ljebb 65 cm. hosszúságú. Felül világos-barna, vagy vörhenyes, a gerincze sötétebb,
a fejtetn patkóalakú folttal, melynek ágai
szabálytalan foltokra oszolva, az egész testén
végighúzódnak. A sima sikló napos, köves, száraz lejtkön, az erdk tisztásam és bozótos
erdészeteken tartózkodik. A bihari hegyes vidékekon mindenüti elég gyakori, a síkságra

—

n
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ritkán jön le. Nagyváradnál a Körösoldal alján is található, st 1899-ben a
hegyes vidékeken pótolja a vizi siklót.
letén is találták két ízben.

A

vízmtelep

terü-

Sárga vagy erdei sikló, Coluber l'lavescens, aesculapii Aid. Kígyóink
legnagyobbika, l 5-m.-nyire is megn. Felül többnyire sötét olajbarna, vagy sárgás-szürke,
alul egyszín szalmasárga. Leginkább a lombos erdket, ott a hol a bikk határába már a
feny is behatol, nemkülönben a sziklás, bokrokkal gyéren bentt tájakat kedveli. A fákra
is felkúszik. Az 1890-ben megjelent „Nagyvárad természetrajza" czím munkában
szerepel
a kaspi kígyó, Coluber caspius Lepech is. Ez tévedés folytán került oda. A kaspi kígyó,
mini már neve is mutatja, délkeleti faj. Hazánkban, a budai meszes hegyekben elég gyakori.
Lehet, hogy a biliari meszes hegységekben is él, hiszen életföltételei itt talán épen oly
kedvezk, mint a budai hegyekben, mivel azonban semmiféle adat nincsen o kígyó elfordulására vonatkozólag, egyelre nem vehetjük fel kígyóink közé.
,

Vipera

berus

Keresztes vipera,
b e r u s L., P e 1 i a s
Merr. Ez az egyetlen méro-es
átlag 5—70 cm.-nyire
meg. Termete erteljes, zömök, miért is a nép kiírta
kígyónak nevezi. Feje háromszög, hátul befzött, miáltal a nyaktól élesen elválik, farka
rüvitl és mrgszarúsodott csúcsban végzdik.
hímek színezete többnyire világos, vagy
hamvasszürke, a nstényeké pedig sötét-barna. Zöldes-barna példányok csak a mocsaras
alföldeken fordulnak el a magasabb hegyeken él viperák sötétek, majdnem bársonyfefark vége narancssárga, a fiataloknál vörhenyes. Legfbb ismertet jelük a hátán
keték.
végighúzódó zeg-zugos sötét szalag; mely egyetlen egy kígyónknál sem fordul el.
keresztes vipera e megye területén, fleg Nagyvárad környékén, gyakorinak mondható. Veigl
Róbert, a premontrei uradalom erdésze, a peczeszentmártoni erdbl és a Vadászpuszta
volh erdben, st a városhoz
környékérl minden esztendben beküld 6 10 darabot.
közel a fels vasúti hídnál is észlelték.
legújabban beküldött adatok szerint (1900 április
elején Dunibrava László belényesi tanár) a bihari hegységben is elég gyakori. Biharfüreden
egészen fekete viperákat is észleltek.
vármegye területérl eddig 7-féle béka és 5-féle szalamandra ismeretes. Mind olyan,
mel3T hazánk más területein is mindenütt elfordul és közönséges.
Püspökfürd álló hévvizében, ott a hol a hires Nymphaea thermalis bven terem, él egy úgy nagyságra, mint
színezetre nézve feltnbb béka, melyet dr. Mayer Antal „hévvizü békának,
thera 1 i s"-nak nevez. („Nagyváradi héwizek" 1861. p. 41.)
rendelkezésünkre álló zoológiai

kígyónk

n

A

;

A

A

—

A

A

Kétéltek.

A

A

m

Rana

A

irodalomban ennek a rana thermalis-nak sehol semmi nyomát nem találtuk. E sorok írója
több ízben megvizsg'álta e békát és arra a meggyzdésre jött, hogy ez csak a közönséges kecskebékának, Rana esculenta L., nagyobb és világosabb szín változata.
E megye vizeiben él halakból eddig 35 fajt és 2 válfajt ismerünk. A Sebes-Körös
halakban igen gazdag. Alsó folyásában a Tiszának majdnem valamennyi hala megfordul.
Kizárólagos sajátja a Leucaspius abruptus L. nev, legfeljebb 8 cm. hosszú, sajátszer
halacska. Heckel eredetileg Lemberg halpiaczáról ismerteti; Siebold azt mondja, hogy
Heckel Németország sok pontján akadt reá; nálunk a Körösben fordul el. (Hermán O., Á
magyar halászat könyve, p. 715.)
A ritkább jellemz fajok közül a Sebes-Körösben találhatók Acerina Schraitzer
Cuvier. Ritkább hal, a Duna vízhálózatának sajátja. Hermán még nem ismerte a Körös
vizébl, Mocsáry sem említi. Az els példányt a nagyváradi halászok 1892-ben Nagyváradnál a nagyhíd fölött fogták. E példányt Rátkay József tornatanár a halászoktól elvette és mint
valami szokatlan halat e czikk írójának adta. Most is megvan a gynin. természetrajzi múzeumában. Cyprinus carpio var. hungaricus Heck., magyar ponty. Különösen a Pecze vizében, a Püspökfürdnél és a Félixfürd alatt, leginkább fiatal példányok nagy mennyiségben
találhatók. Barbus Petényi Heck., Petényi márnája. Petényi S. e halat 1837-ben a Poprádban fedezte fel. Hermán a Körösben is rátalált Feketetó és Csúcsa között. Igen gyakori
díszponty, köznyelven
az alig 7 cm.-nyire növ Rhodens amarus Agass.,
sárhal, a Peczében, a Sebes-Körös kiöntéseiben és a Tz vizében. Felemlítendk még
Albumus bijninctatus BL, kétpetty fehérke, köznyelven szabóhal; Aspius rapax
is

Halak.

:

keser

Agass.,

Csigák.

ragadozóhal;

Scardinius erythrophthalmus

L.,

vörös

szem

konczér,

köznyelven keszeg; Lenciscus rutilus L., köznyelven arany-kárász, a Sebes-Körös legszebb halfaja.
A molluscák élete és elterjedése a legszorosabb összeköttetésben áll a talaj geológiai
kialakulásával és kzettani szerkezetével. A tapasztalás bizonyítja, hogy a mészkzetek
alkotta talajon él a legtöbb és legszebb csigafaj. Azután következik a palakzet, utána jön
a trachyt, mely különösen a csupasz csigáknak kedvez. Kedveztlen azonban a gránit-,
bazalt- és még inkább a homokkzetekbl álló talaj, hol alig egynéhány csigafaj találja meg
szükséges életfeltételeit. Ugyanazon geológiai talajviszonyok mellett mindig kedvezbb életföltételeket nyújt a lombos, mint a tlevel fák erdsége. A vizekben él puhányoknak
sokkal kedvezbb a lapály. Míg a rónaság lágy és melegebb vizeiben ez állatokat a legszebb és legnagyobb alaki kifejldésben és faji gazdagságban találjuk, addig a hegységkemény és hidegebb vizeiben csak kevés és kisebb alakú fajt, vagy amazoknak mostohább
kifejldését észleljük.

Bihar vármegye mészhegységei és a róna lágy vizei a lehet legkedvezbbek ez állatok életföltételeinek, így tehát mollusca-faunánk úgy fajilag, mint alakilag, elég gazdag és
yáltozatos.

Faunánk kiváló nevezetessége a Melanopsis costata Fér. var. Muralai Zgl. nev kis
mely a híres héwízi-rózsa (Nymphaea thermalis De C.) társaságában egész Európában csakis a Püspökfürd hévvizében s körülötte található. Törzsfaja (Melanopsis costata

csiga,

továbbá Szíria s Palesztina lassú folyású vizeiben (Orontes, Jordán, Tiberiás tava stb.) él.
Az 1870-es évek elején Mühlfeld M. Parreyensi Mhlf. név alatt írta le. Szerinte közel
áll ugyan a Szíria s Palesztina vizeiben él M. costatához, de más faj, mely egyedül csak
Fér.) Afrika északi partjain,
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Püspökfürd héwizeinek kizárólagos sajátja. Elmeszesedett héját már régen ismertek.
A környék lakossága e csinos héjakat, nemkülönben a kihalt hegyezett homorcsa (Melanopelmeszesedett héjait összegyjti s fonalra fzve,
sis acicularis Fér.) és némely Neritina-f&j ok

a

fürd-vendégeknek adja el.
,».•,.
Az él állatot azonban csak az 1850-es években fedezték fel. Hogy ki volt els tellemagyarhoni
barJános
„Adatok
a
dezje? határozottan eldönteni nem lehet. Frivaldszky
1856-ik évben Frivaldszky Imre
langok faunájához" (1865) ez. dolgozatában írja:
tudor társaságában indultam el Pestrl. Nagyváradra érkezvén, elször is az ottani fürdkbe
tettünk kirándulást, hol a forrás meleg vizében szerencsénk volt az eddig csupán holt fehér
példányokban ismert bordáit homorcsa (Melanopsis costata) csiga-fajt elevenen fellelhetni."
„Ezen csigát legelDr. Mayer Antal ..A nagyváradi hévvizek"-ben (1861) pedig mondja:
ször Bielz barátom találta fel élve, egy nekie innét a Peczébl küldött hévvizi Nymphaea
gyökerén, a múlt évben (tehát 1860-ban) pedig magam is nagy mennyiségben fedeztem fel
a

A SZOHODOLI ÜREG.

sth."

Kérdés

növényt

tehát,

hogy Bielz melyik évben vizsgálta az innét küldött hévvizi Nymphaea

?

A Melanopsis costata társaságában más, szintén nevezetes csigafajok is tartózkodnak
hévvizeinkben. Ezek közül különösen jellemzik faunánkat: a Neritina serratilinea Zgl. s
válfaja a Ther malis Láng., a Succinea amphibia Drap., Succinea hunqarica Hazay var. thermalis
Hazay és a Limnea auricularis Drap. Valamennyi csak a Püspökfürdben, leginkább a nagy
tóban a Nymphaea thermalis szárán s levelein, vagy a vizben hever k- vagy fadarabokon
található. A Melanopsis acicularis Fér. kihalt példányai a Püspökfürdben nagy mennyiségben gyjthetk, élket idáig ott nem találtak Hazay Gy. az els él példányokat Robogány
;

környékén

találta.

Mint keleti faj felemlítend a Daudebardia transsylvanica E. A. Bielz, mely kivált
Erdélyben honos. Nagyvárad környékén csak a Püspökfürd erdejében, de ott is csak
elvétve található.

Gyakoribb ennél a bánsági biga, (H e 1 i x banatica Partsch.), mely mint déli faj,
kiválóan jellemzi vidékünket. Frivaldszky Imre a Sebes-Körös völgyében a Magyar-barlang
szomszédságában találta. Szerinte ott gyakoribb, mint a Bánság hegyeiben, hol eredetileg
felfedezte. Vidékünkön Mocsáry Sándor találta meg elször, 1867-ben a Fáczánosban, hol
kúszó növényekkel átsztt helyeken s kövek alatt tenyészik. Most már Bihar vármegye több
helyérl is ismerjük, nevezetesen a Püspökfürdbl, Élesdrl, Rézbányáról, Fonáczáról és
az oncsászai barlang környékérl. Megjegyzend még e fajról az is, hogy mig vidékünk
példányai szép sötétbarnák, addig a bánságiak inkább haloványsár^ák.
Hogy rovarfaunánk hazánkban a legismertebbek közé tartozik, azt már az elbbi
szakaszokban kifejtettük.
mi pedig a jellegét illeti, a tekintetben fölötte érdekes, a meny:

A

Rovarok.
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nemcsak a lapályókon, hegyi és havasi tájakon él rovarfajok nagy sokaságát, de
igen sok déli ós délkeleti faji is tud felmutatni, st nem csekély számmal fordulnak el itt
olyan fajok is, melyek eddigelé csupán csak Bihar vármegyébl ismeretesek. A sok jellemz
közül itt csak a Legfbbekel emeljük ki, leginkább azokat, melyek a magyarországi
faj
rovarfauna geographiai elterjedésre némi fényi veinek, vagy pedig, a melyek megyénk
kizárólagos sajátjai teszik. A hárty á s s z árny ú,
(méhek, darazsak,
hangyák, fürkészek stb. 650 faj) rovarok rendjébl az Emphytus vicinus Lep., Pompilius
ssms Dhlb., Odynerus Rossii Lep., Andrena decijnens Sebek. stb. hazánkban eddig csak
innen ismeretesek. Földrajzi eltérj edésöket illetleg jellemzk a következk:
Tiphia ruficornis Schek. Hazája Dél-Tirol, nálunk ritka, eddig csak Nagyváradon, Rézbányán, Erdélyben: Erzsébetváros ós Segesvár körül gyjtötték. Euccra tomentosa Dours.
E szép algiri és turkesztáni faj hazánkban Budapest. Nagyvárad, Pécs és Erdélyben Torda
körül, június közeliétl augusztus végéig nem ritka. Lithurgus fuscipennis Lep. Hazája DélOlaszország-, nálunk Budapest, Makó, Nagyvárad és Erdélyben is ugyancsak
Francziajul., augsztus hónapokban elég gyakori. Anthidium nanum Mocs. Eddig- csak a magyar állam
területérl ismeretes és pedig: Budapest, Pécs, Nagyvárad, Mehádia, Nagy-Szeben és Dálja.
Nomada tripunctata Mor. Hazája Dél-Európa, nálunk Budapest, Balaton-Füred, Nagyvárad,
Orsova, Torda és Dálja körül a Salvia silvestris virágzatán júniusban nem ritka.
Legérdekesebb a rovarok osztályából a bog- arak, Coleoptera rendje mintegy
2900 fajjal, ezek közül több olyannal is, mely eddigelé csupán csak Bibar vármegyében
laláiható. Ilyenek
Abax Rendschmidti var. biliariensis Friv. in litt. Budurásza, Fenes és a
kalug-eri forrás körül. Plcrostichus fovcolatus Duft. var. mediana Friv. in litt.
magas
bihari hegyek erdeiben. Tyrus mucronetus var. costata Fleischer. Bükk-kéreg alatt Hagymádl'alváuál. Choleva biharica Fleischer. Tölgyfa-levelek alatt Hagymádfalvánál. Coenoscelis
Flcischeri Reitt in litt. Nedves falevelek alatt Hagymádfalván. Melanophila acuminata Deg.
Felixfürdnél. Drapetes mordclloides var. immaculata Fleisch. Hagymádvar. Discrepans.
falvánál. Chrysomela globata et eurina Friv.
magas hegyekben.
Sok oly fajjal találkozunk itt, melyek hazánk faunájának speczialitásai, vagy legfeljebb némelyek a szomszéd tartományok egyikére-másikára terjednek át, mint:

nyib

Hymenoptera

s

:

A

A

A

('arabidae (futó bogarak): Carabus obsoletus Sturm. var. carpathicus Pali. A Kárpátok mellékágain, a mármarosi és erdélyi hegylánczokban s a Bánság hegyeiben él, vidékünkön a Somlyó-hegyen található C. comptus Dej. var. Hanipei Küst. Törzsfaja kizárólag
csak a bánsági havasokon él; válfaja sokkal elterjedtebb vidékünkön a hegyi tájakon s a
hegyek alján, st idnként a Fáczánosban is található. Plerostichus (Feronia) siibccruleus Sch.
Dél-keleti Európa lakója, hazánkban fleg a Sajó- s Garan-, vidékünkön pediu' a SebesKörös völgyeiben él, kövek alatt elrejtzve. P. Schneppelii Pali. Mehádia s Arad-megye hegyes
vidékein gyakori, nálunk a Fáczánosban tartózkodik. Amur a saphyrea Dej. Fleg- csak Dél;

Magyarországból volt ismeretes, Nagyváradon a Rhédey-kertben tenyészik. Harpalus mendax
Európa déli félszigetein, fleg Olaszországban honos, hazánkban Pécs s Nagyvárad
vidékén s a Bánságban. Stenolophus discophorus Fisch. Hazája Oroszország, nálunk a SebesKörös medrében kövek alatt gyakori.
Scrabacidae: Aphodius conjungatus Panz. Kevésbbé elterjedt faj, mely a budai
hegyek oldalán észleltetett elször; nálunk a száldobágyi erd völgyében s a körösmenti
szlhegyek alatt néhány példány mindig található.
Malacodermata: Malthodes sinnatocollis Kiesw. Csak nem rég fedezték fel a
Bánságban Nagyvárad vidékén a szlhegyek alatt árnyékos helyeken található. Elfordul
Rossi.

;

azonkívül a bihari hegyekben

Cleridae: Denops
in

-szeri

erdben

s

is.

albofasciatus Charp.

Nagyvárad környékén

A

déli

fauna sajátja; hazánkban

a

pusztá-

található.

Curculiones: Elysthrodon bispinus Schh. E nevezetes bogárról Frivaldszky Imre
„Jellegz adatok Magyarország faunájához" ez. munkájában írja: ...Nemére és fajára nézve
nevezetes ritkaság-. Findeli e fajt Temesvár közelében egy kertnek falkerítésén 1825-ben kora
tavaszszal nagyobb mennyiség-ben találta; késbbi években nem volt többé föltalálható. Küldötteim Törökországból, nevezetesen a Balkán s Smyrna vidékérl egyes példányokban hozták magukkal." Mocsáry Sándor volt az, a ki ezen sokáig kereseti bogarat a nagyváradi
szlhegyek alján mint állomásos, de mindamellett ig-en ritka fajt újból megtalálta. Cleonus
roridus Fabr. Más vidéken, Pécset kivéve, csak ritkábban s daczára széles elterjedésének
csak egyes példányokban található; nálunk minden irányban, de leginkább a Körösoldalon
fekv szlhegyek alján évrl-évre nagy számmal gyjthet. Otiorchynchus granulosus Boch.
Boch.
S. A Bánság jellegz bogara; vidékünkön a Fáczános körül jön el. Larinus eriniius
S. Szintén Nagyvárad egyik nevezetesebb bogara, mely a Kaukázusból volt ismeretes. Frivaldszky János Orsova vidékén többet, Frivaldszky Imre pedig a budai hegyekben, a Farkasvölgyben egy példányt talált, Mocsáry Sándor 1869-ben szintén talált egyet a Fáczánosban.
Cerambycidae: Cerambyx miles Bon. A Mátrahegység e nevezetes lakója Nagytenyészik az erdkben.
Pales Ulcnia Germ. A dél-keleti fauna állata, mely nálunk a
Fáczánosban krisbokrokon található. Cryptocephalus Coryli var. temesiensis. Jobbára csak
a
Bánságból ismerlek, nálunk az erdk szélein, csipkerózsa-bokrokon lehel találni.

várad körül

is

Chrysomelidae:
yen essz

á r n y ú a k, O r t ho]il e r a (sáskák, tücskök, csotánok, szitakötk
eddig észlelt 110 faja közül hazánkban csak vidékünkön találhatók: a Pcria
/irmiis és bicolor. A Polymitarcys virgo Oliv. (horaria Búim.) nev kérészféle állat hazánkvit
ban a Lajta folyón kívül csak a Sebes-Körösben tenyészik. Némely évben (1883, 1899-ben)
oly roppant mennyiség-ben özönli el a Körös folyását, mint a Tiszavirág- a Tisza vidékéi.
Említésre méltó még az Olaszország- és Dalmácziából ismeretes PUttyphyma Giornae Rossi
nev sáskaféle állat, melyet hazánkban legelször 1872-ben Nagyváradon (a Tichy-féle hegyomlásnál) Mocsáry Sándor fedezett fel; késbb dr, Horváth Géza Szreg mellett is találta.

Az E g

kérészek
i

1

1
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Lepkékben is gazdag vidékünk, a mennyiben eddig' 650 fajt Ind felmutatni. A
számos déli s délkeleti alak közül kiemelend a Deilephila Nerii L. szenderféle déli lepke,
melynek hernyóját Nagyváradon az oleanderen majdnem minden évben meg lehet találni.
A K é t s z á r n y ú a k, D i p t e r a (legyek, szúnyogok, stb.) eddig észlelt 500-nál több
Xeslomyza Kollari Egg., Asilus flavicomis Ruthe, Besseria melanura
faja közül jellemzk
Meig. és Doros conopseus Fabr. Az els csak Nagyvárad körül, az utóbbi három pedig a
Püspökfürdnél, Budapest, Kalocsa és Pécs körül tenyészik.
A Pélszárnyúak, Hemiptera rendjébl eddig 468 fajt és 8 válfajt, a Rcczés
s z á r n y ú a k é b ó 1, Neuroptera, pedig 30 fajt ismerünk.
A Pókok, Atkák, Ál-skorpiók, Rákok, Százlábúak és Férgek képviseli az eddig tett
tapasztalatok nyomán, kevés kivétellel, mind olyanok, melyek hazánk más vidékein is találhatók. A Pókok közül az Erigonc rufipes L. nev törpe hurkoló pók a Nemzeti Múzeumban
1878-ig csak Nagyváradról volt egy példány által képviselve. A százlábúak közül figyelemre
méltó a Glomeris hexasticha Br. var. bihoriensis Daday, mely hazánkban eddig csak a rézbányai bihari havasokról ismeretes. A férgek közül kiemelend a Schmidl Adolf dr. által
1861-ben felfedezett új pióczaféle féreg, melyet Toplicza-Kárándon (Béltl dél-keletre) a falu
szélén lév, gazdag, meleg ásványvíz forrásának lefolyásában talált, és melyet Diesing az
emlékére Aulastomum Schmidli-nék nevezett el.
Záradékul felemlítjük még az álló vizek mikroscopikus állatait is. E téren eddig csak
a Nagyvárad környékén lév állóvizek voltak a kutatás színhelyei. Az itteni állóvizeket
közönséges és meleg á/Zó-vizekre osztjuk fel. A közönséges vizek háromfélék, úgymint ideiglenes tócsák és pocsolyák; tzeges vizek és rendes állóvizek vagy tavak. Meleg vizek
vidékünkön csak a Püspök- és Félixfürd környékén vannak, ilyenek a püspökfürdi tóforrás és az abból és a Félixfürdbl összefolyt vizek, metyek a Pecze folyót alkotják. A kutatás ideje, mint már jeleztük, 1890-ik év május hava volt, melynek eredménye 206 mikroskopikus állatfaj. Meglehets nagy ugyan a meghatározott állatfajok száma, de koránt sincsen
kimerítve. Az itt-ott mutatkozó hézagokat a további kutatás fogja kitölteni és ez különösen
a Püspökfürd hévvizeinél szükséges, a melyek nagyon gazdagoknak látszanak érdekes állatfajokban, különösen a Protozoákban. (Lásd részletesen Kertész Miksa ..A nagyváradi közönséges és meleg állóvizek górcsövi állatvilága."')
Az állati életnek nélkülözhetetlen tényezi a világosság, meleg s alkalmas táplálék.
Ki gondolta volna, hogy a barlangok örök sötétségében, nyirkos talajában s nedves üregeiben. hol az alkalmas tápláléknak még nyomát is alig láthatni, él lények laknak s ivadékról
:

:

:

:

ivadékra szaporodnak.

Az els állat, mely a természetbúvárok figyelmét a barlangok lakói iránt fölébreszaz adelsbergi barlang halgtéje (Proteus angvines Laur.) volt. E látszólag vak, angolna
alakú, halovány-vereses állatot Laurenti már 1768-ban ismertette késbb 1772-ben Scopoli
és 1801-ben Schreibers írták le. Ebben az idben csak a föld szinén létez krajnai vizekbl
volt ismeretes, hová, mint késbb kiderült, a földalatti vizek áradása által jutott. 1850-ben
találta meg Schmidl Adolf, budai tanár és a barlangok szorgalmas kutatója, eredeti lelhelyén,
a planinai barlangban, hol a kristálytiszta vízben nagy számban él.
kevésbbé érdekes gróf Hohenwarth Ferencznek a felfedezése, ki 1831-ben az adelsbergi barlangban a „Kálvárián" egy különös alkatú, majdnem átlátszó, vak bogarat talált,
melyet Schmidt Ferdinánd, Krajnában lakó hazánkfia, Leptodirus Hohenwarthii név alatt
ismertetett meg a tudós világgal.
Ez érdekes felfedezések hírére a természetbúvárok szorgalmasan kezdték kutatni a
barlangokat. Krajna s az egész Karst barlangjai most már kedvelt helyei lettek az entomologiai kutatásoknak, úgy hogy nemsokára sikerült a barlangok sajátságos faunáját megállatette,

;

Nem

A

Az évrl-évre gyarapodó felfedezések megtették hatásukat más országokban is.
franczia természetvizsgálók dicséretes szorgalommal s szép eredménynyel kutatták át hazájuk barlangjait, fleg a Pyreneusokban, az amerikaiak a világhír, terjedelmes Mamuthbarlangokat tevén kutatás tárgyává, szintén több érdekes állattal gazdagították a barlangok
faunáját.
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1846-iki kassa-eperjesi vándorgylésének
néhány tagja az aggteleki barlangban a pióczákhoz tartozó új, valódi barlanglakó féregfajt talált, mely csakis e barlangban él és melyet Diesing (az 1850-es években a bécsi állatpítani.

A

múzeum els segéd-re Typhlobdella Kovácsii-nak (Kovács Gyula múzeumi r emlékére)
el.
Ez els, ilynem hazai felfedezés, valamint a külföld nagyszer, mondhatni
korszakalkotó faunisztikai mozgalmai a barlangi fauna érdekében nem maradhattak buzdító
tani

)

nevezett

természetvizsgálóira sem, kik a magyarországi s fleg a biharmegyei
barlangok állatvilágát tüzetesen vizsgálni kezdték.
Bielz E. A., erdélyi természetbúvár, már 1847-ben átkutatta az oncsászai barlangot,
mely megyénk keleti határán, Erdélynek tszomszédságában fekszik és benne egy valódi
barlanglakó bogarat (Pholeunon angusticolle Hampe) talált. Petényi Salamon, nemzeti múzeumi
r. Kovács János debreczeni tanár kíséretében, 1854-ben megyénk majdnem valamennyi
híresebb barlangját
leginkább slénytani szempontból
átvizsgálta, de az él barlangi
faunára, különösen a denevérekre is nagy figyelmet fordított. Legnagyobb súlyt fektetett
megyénk barlangjaira a két Frivaldszky, kik elször 1856-ban, folytatólag 1858-ban majd
megint 1860-ban és 61-ben tették kutatás tárgyává azokat a barlangokat, melyek a Sebesés Fekete-Körös között fekszenek. Utánok Mocsáry Sándor, érdemdús természetvizsgálónk
is kétízben, 1868- és 1872-ben, vizsgálta barlangjaink faunáját. Újabb fajokat ugyan nem fedezett fel. de a barlangi állatok elterjedési körét kibvítette azáltal, hogy egyes barlangokban
olyanokat is talált, melyeket ugyanott Frivaldszkynak nem sikerült föl edeznie. Hazay Gyula,
korán elhalt malakologusunk is hozzájárult a biharmegyei barlangok állatvilágának bvebb
ismertetéséhez és a Magura nev barlangban (Rézbánya közelében) fedezte fel a nevérl
elnevezett Pholeunon Hazayi Friv. nev vak bogarat. Dr. Fleischer And. 1888-ban átkutatta
hatás nélkül hazánk

—

—

;

A

barlangok
élete
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remeczi barlang'ot, melyben az Anopthalmus paroceus nev vak bogarat fedezte fel. E
bogár eddig csak a fonáczai barlangból volt ismeretes.
A barlangokban tartózkodó állatokat három fcsoportra szokták felosztani
Az I. csoportba sorozzák azokat, melyek a barlangokban találhatók ugyan, de azokon
kívül is minden, tenyészésökre alkalmas helyen élnek és így eljövetelük a barlangban csak
esetleges. Ezekéi árnyas és hvös helyekel kedvelknek (Nyctophila) nevezzük.
A II. csoportba olyanok tartoznak, melyek jobbára a barlangokban élnek ugyan, de
azokon kivül is élhetnek; st eleségkerosés végett vagy más czélból a barlangokat el is hagyják. Ezeket barlangkedvelknek (Troglophila) mondják.
A 111-ikha azok, melyek rendesen a barlangokban vagy más földalatti üregekben
élnek és azokon kívül csak rendkívüli esetekben fordulnak el. Ezek a valódi barlanga

:

lakók (Troglobia).
A valódi barlanglakó állatfajok száma manap már túlhaladja a százat. Ezek a krajnai
földalatti vizekben él halgte (Proteus anguineus), a Mamuth-barlangok Lethe vizében él
Amblyopsis spelaeus D. K. és a Cuba szigetén található Stygicola dentatus és subterraneus
nev halakon kívül, mind a gerincztelen állatok különféle osztályaiba, de kivált az IzeltLábúak (Arthropoda) körébe tartoznak. Köztök túlnyomó számmal vannak képviselve a Bogarak, csak néhány fajjal a Pókok, Rákok s Gyürüsférgek.

A valódi barlanglakók többnyire apró állatok a hazai barlangokban tenyészk nagysága 3 7 mm. között váltakozik, a külföldiekben még sokkal kisebbeket is találnak. Színük
rendesen fakó-sápadt; testalkatuk finom, gyengéd; testrészeik csaknem átlátszók, tagjaikban
könnyen elválók. Kifejldött látószervük nincsen, rendesen vakok. Tapintásuk és szaglásuk
azonban sokkal finomabb, mint a szabadban él állatoké. Csápjaikat haladás közben folytonosan mozgatják, miáltal az utjokba es legkisebb akadályokat is megérzik s biztosan
;

—

kikerülik.

Nagyobb számmal rendesen csak azokon

a helyeken találjuk ket, hol a denevérek
denevérek tudvalevleg leginkább rovarokkal ebiek, a nagyobbakat éjjel a
szabadban zsákmányul ejtvén, magukkal viszik a barlangokba s ott elköltik. Az ily helyeken gyakran találhatni nagyobb rovarok szétszaggatott testrészeit ezekbl azután a barlanglakók lakmároznak. De nem csupán ezzel, hanem magával a denevértrágyával is táplálkoznak, továbbá megeszik a víz által idehozott állati hullákat s növénykorhadékokat, nemkülönben a barlangok nedves részeiben tenyész penészgombákat.
A biharvármegyei barlangok közül elször a pestereit látogatta meg a két
Frivaldszky. Els részében csak árnyékot s hvös helyeket kedvel állatokat találtak,
hátulsó részében pedig valódi barlanglakókra bukkantak még pedig az aggteleki barlangban is él Titanethes graniger Friv. ászka-félén (Isopoda) kívül két vak bogarat is találtak,
ú. m. Trechus (Anophthalmus) Bedtenbacheri Friv. és Drimeotus Kováesii Miller. Az els a
legújabb kutatások szerint most már a bihari barlangokon kívül, hazánk más hegyes vidékeirl is ismeretes, a hol leginkább mólyenfekv nagy kövek alatt tartózkodik.
1861-ben Frivaldszky János a vidavölgyi vagy kalotai barlangban egy egészen új
vak bogarat fedezett föl a Pholeuon gracile-t, mely e barlang kizárólagos sajátja. Ugyanitt
találhatók a krajnai s az aggteleki barlangban is él Eschatocephalus gracilipes Frauenf. (pók),
Titanethus graniger és az 1868-ban Mocsáry Sándor által itt fölfedezett Drimeotus Kováesii.

A

tanyáznak.

;

—

;

:

A meziádi barlangban

csak két valódi barlanglakó tenyészik: a Trcehus Red-

melyeket a pesterei barlangnál már említettünk. Nevezetesebb ennél a fericsei barlang, melyben eddig 17 különféle osztályhoz tartozó állataz itt elször fölfedezett Drimeotus Kraatzii
fajt találtak. Közülök különösen kiemelendk
Friv. (most Fericeus Kraatzii), e barlang kizárólagos vak bogara és a Bluthrus breviccpis
Friv. (álscorpio), mely még csak a fonáczai s az oncsászai barlangokban tenyészik. A
fonáczai barlang kizárólagos sajátjai a Trechus (Anopthalmus) paroecus Friv. és az
Apropeus leptoderus (azeltt Pholeuon leptodirum) Friv. (bogár) a Magura nev barlangban él az Apropeus Hazayi (azeltt Pholeuon Hazayi) Friv. és az oncsdszai-h<m pedig a
Pholeuon angusticolle Hampe.
Ezen érdekes s csak az említett barlangokban tenyész fajokon kívül megyénk barlangjaiban még másféle állatok is találhatók ezek megyénk nevezetesebb barlangjai szerint
tenbacheri és a Titanethus graniger,

:

;

;

csoportosítva a

következk

:

(Élesd-del szemben Pestere-Esküll társfalvak mellett.)
1. Pesterei barlang.
Titanethus
Valódi barlanglakók
Trechus Redtenbacheri, Drimeotus Kováesii (bogarak)
graniger (Crustacea). Blothrus brevipes Friv. (pók). Barlangkedvelk Vespertilio murimis
denevér); Quedius fulgidus Friv. v. niger (bogár). Árnyas s hvös helyeket kedvelk:
Rhimosia fenestralis.
Tryphosa dubitata (lepke); Amblyteles natatorius (hártyaszárny u)
Ilvbos grossypes, Leria serrata és scutellata (legyek); Anabolia pilosa (reczésszárnyu).
;

:

:

l

;

Pisznice Secare

nev

barlang. (Pestere-tl keletre egy órai távolságra.)
murinus és Schreibersii, Rinolophus clivosus és hippoerepis (barlangkedvel
Quedius fuldenevérek) Medeterus regius és diadema (árnyas helyeket kedvel legyek)
gidus var. niger (bogár); Epeira fusca (barlangkedvel pók); Titanethus graniger.
Kalotai vagy vidavölgyi barlang. (A tizfalvi rengeteg erdségben.
Kalota község határában.) Barlanglakók Pholeuon gracile, Drimeotus Kováesii (bogarak);
Titanethus graniger; Eschatocephalus gracilipes (pók). Barlangkedvelk: Vespertilio murinus; Quedius fulgidus var. niger.
4. Magyar barlang. (A Sebes-Körös völgyében Rév és Bánlaka között.) Barlangked\elk:_ Rinolophus clivosus; Q. fulg. v. niger; Ischiropsalis Herbstii. Obisium sylvaticum
(pókok). Árnyas helyeket kedvelk: Plesiastina annulata, Blepharicera fasciata (legyek).
északkeletre, a hasonnev községtl l 5 órá5. Meziádi barlang. (Belényestl
nyi távolságra.) Barlanglakók Trech. Redtenbacheri; T. Graniger. Barlangkedvelk a külön2.

Vespertilio

;

;

•

!.

:

1

:

féle

denevérek-

s

a Q.

f.

v. niger.

:
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keletre egy órányira.) Barlanglakók T. paroc6. Fericsei barlang. (Belényeste!
Fericeus Kraatzii (bogarak); Esohatoc. gracilipes, Haemalastor gracilipes, Blothrus
brevipes (pókok); Nyphargus stygius, T. graniger (héjanezok). Barlang-kedvelk: Q. f. v.
niger; Epeira fusca. Árnyas helyeket kedvelk Choleva cisteloides (bog-ár); Tryphosa dubiLeria scutelata s ruficanda (legyek);
tata (lepke); Amblyteles natatorius (hártyásszárnyú)
Anobolia pilosa (reczésszárnyú) Helix crystallina (csiga); Lithobius forfleatus (soklábú).
egy órányira.) Barlanglakók: T.
7. Fonáczai barlang. (Rézbányá-tól nyugatra
paroecus, Apropeus leptoderus (bogarak); Eschatoc. gracilipes, Blothrus brevipes (pókok);
Tit. graniger. Barlangkedvelk: Y. murinus. Q. f. v. niger. Árnyas helyeket kedvelk: Tryphosa subandiaria (ritka lepke).
:

cus,

:

;

;

8.
(

Magura barlang.

(Rézbánya

közi-lében).

Barlanglakó: Apropeus Hazayi Friv.

bogár).

Oncsászai

í).
barlang. (Bihar vármegye délkeleti határában.) Barlanglakók: Ph.
angusticolle (bogár); Eschatoc, gracilipes, Blothrus brevipes; T. graniger. Barlangkedvelk:
V. murinus; Q. f. v. niger; Ischiopsalis Herbstii, Abisium sylvaticum. Árnyas helyeket kedvel Tryphosa subandiaria.
Trechus paroceus Friv. Azeltt csak a foná10. R e ni e c z i b a r 1 a n g. Barlanglakó
czai barlangból volt ismeretes, dr. Fleischer Antal 1888-ban a remeczi barlangban is meg:

:

találta.

Végre felemlítendk még azon kisebb állatok is, melyek mint élsdiek a denevéreken
találhatók s ezekkel kerülnek a barlangokba, ilyenek
1. A legyek rendjébl: Nycteribia Dufourii Westw., mely a közönséges, Schreibers és
a dombos patkós-orrú denevéren élsködik; N. vexata Westw., mely a közönséges denevéren él A. Blasii Kol., mely a Schreibers denevért gyötri.
2. Az atkák rendjébl
Ptcroptus Myoti Kol., a közönséges denevéren
Dermanissus
gramdosiis, leginkább a Schreibers denevéren; Ixodes colsatus Fabr. pedig a dombos patkós:

:

:

;

orrú denevéren élsködik.

A biharvármegyei barlangokban tehát az árnyékos helyeket és barlangokat kedvelk
(Nyctophila, Troglophila) állatokon és az imént felsorolt élsdieken (Parasita) kivül, 13 faj
8 bogár, 2 crustacea és 3 pók valódi barlanglakó (Troglobia) tenyészik, melyekbl 10 faj
hazánknak, illetleg csupán Bihar vármegyének a kizárólagos sajátja.
:

sss^
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nagy Bihar vármegye teljes flóra-mve] nem dicsekedmégis a jobban átkutatott vármegyék, illetleg flóraterületek közé tartozik. Winterl J. Jakabnak, a nagyszombati
egyetemen a botanika legels professorának egyik nagy-

í;il

/aMlC"*-!--*

^

>:'ir

hetik,

váradi eredet tanítványa orvosi felavató értekezésének tárgyát a botanika
választotta: .Jgnatii Valentini Kótzi, Hungari Magno-Varadiensis,
Dissertatio inauguralis medica: De generibus plantarum," Tyrnaviae 1776.
(8° 4-|-30-|-2
36 lap).
vármegye legels floristája azonban a halhatatlan
Kitaibel Pál, a ki a vidéket 1798-ban kutatta s kéziratát (Iter Magnovaradiense, anno 1798 susceptum) a Magyar Nemzeti Múzeum (Mnscpt, 115.
Oct. germ.) rzi. Ezt a kéziratot, több más, füvészeti utazást ismertet
kéziratával egyetemben, Kanitz Ágoston .,Reliquiae Kitaibelianae"" ezímmel a
bécsi Zool.-Bot. Gesellschaft-nak 1863-ban megjelent évkönyvében adta ki.
Füvészkedésének középpontja Nagyvárad volt. Ellátogatott innen a Püspökés Félix-fürdkbe, füvészkedett Pecze-Szt-Márton és Betfia körül (a Rel.
Kit, kiadásában a kéziratnak hibás olvasása következtében „Becsia"), a Püspökfürdnél emelked Somlyóhegyen, a Katonaváros körül és Szalonta vidékén,
miközben Sarkadon keresztül a szomszédos Békés és Arad megyékbe (B.-Csaba,
Gyula, Gyula-Varsánd, Zaránd) is behatolt, azután Biharon keresztül SzentJobb és Csokaly környékén, Lunkasprie körül, Papmezn és Rézbánya körül
vizsgálódott. Kitaibel ismerte fel a Püspökfürd hévvizében az egyiptomi
lótosz-virágot, a Nymphaea Lotus var. thermalis-t, de kutatását félszázados

körébl

=

A

szünet váltja fel.
1841-ben Hazslinszky Frigyes látogatta meg Nagyváradot s a Püspökfürdt, de eredményt nem közölt,
Az ötvenes évek végétl kezdve azonban már mind többen szentelik
figyelmüket Bihar növényzetének. 1858- és 1859-ben Kerner Antal Nagyváradon és a Bihar-hegységben füvészkedik. Ugyanekkor a két Frivaldszky,
fleg entomologiai szempontból, Bihar barlangjait vizsgálja, de Frivaldszky

Imre Csarnóháza és Remecz flóráját is kutatja. Mayer Antal Nagyvárad
városának f- és a nagyváradi hévvíznek rendes fürdorvosa 1861-ben ..A
nagyváradi héwizek" ezím mvében (p. 45 49.) jelentéktelen felsorolást
közöl a nagyváradi fürdk környékének növényzetérl. Nevét a Genista
Mayeri Janka nev nyúl-rekettye örökítette meg, mely az alacsonyabb fekvés erdknek egész Feketeerdig és Révig jellemz apró cserjéje.
Ugyanez idben (1858) tartózkodott Nagyváradon Steffek Adolf selmeezbányai katona-orvos és Janka Viktor, a fiatal dzsidás-hadnagy. Marsnak ez

—

a két fia lelkes odaadással áldozott Flóra istenasszony oltárán s füvészeti
dolgozatuk majd mind az „Oesterreiehische Botanische Zeitschrift" hasábjain
jelent meg. Steffek
.,Übersicht der bei Grosswardein beobaehteten
Phanerogamen" (in (). B. Z. XIV.
1864] p. 169—187.) Janka hathatós
segédeimével készült. Janka egész 1865 tavaszáig idzött Nagyváradon; iu

mve

:

|
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leginkább az agrostologiának szentelte, innen írta meg a Calamagrostis,
í'oa,
Glyceria, Polypoyon, Gastridium és Phalaris európai fajainak
analitikus jelkulcsát, valamint egyéb, Biharra vonatkozó florisztikai közleményeit. Az „Adnotationes in plantas Dacicas nonnullasque alias Euro1860.]) Nagyvárad
paeas" c/.ínu'i Enumeratiojában (Linnaea XXX. vol. [1859
mellet! gyüjtötl aéhány növényrl is megemlékezik (Lychnis coronaria, Lam.,
idejét

Festuca,

—

Cytisus banaticus Gr. & Sch., Peucedanum officináié L., Linosyris vulyaris
Aster canus W. Kit., Aster punctatus W. Kit., Carpesium cernuum L.,
Echinops exaltatus Schrad., Campanida glomerata L., Ruscus acideatus L.,
Fragrostis poaeoides Beauv., Era/roslis pilóta Beauv.)

DC,

A lótusz-virág idegen botanikus figyelmét is felköltötte. Haslinger Ferencz,
Botanisches Excursionsbuch für den Brünner Kreis"
utóbb brünni tanár s a
késbbi szerzje, három évig tartózkodott Nagyváradon, s a „Verhandlungen des Naturforsch.-Vereins" 1863-iki évfolyamának 2-ik kötetében (p.
70
72.) röviden ismerteti a Nymphaea thermalis-t.
figyelte meg legelsbben a Spiranthes aestivalis-t a wolfi erdben s a Grocus Banaticus-t Feketeerd füves tisztásain. L866-ban Riess Károly, késbb szebeni rendrtanácsos
s a
szebeni Természettudományi Egyesület re, szintén ismertette a lótusz11 és 245
246. „Über Nymrózsál az egyesületnek 19-ik évkönyvében (p. 3
phaea thermalis, DC." és „Nachtrag zu den Skizzen über N. th. DC").
A keleti vasúi építésekor került Nagyváradra Freyn József vasúti mérnök s kitn florista. Ekkor nyílt meg az az elzárt, érdekes és szép sziklaszoros Rév és Bucsa között. Ennek a hazánk egyik legszebb s legregényesebb vidékének eddig rejtett flóráját legelsbben Freyn kutatta s az ered..

—

—

—

a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Közleményednek 1876-ban megjelent Xlll-ik kötetében (p. 65 130.) közölte.
A megye flórájának felderítése körül azonban legtöbb érdemet Borbás
Vincze és Simonkai Lajos tanár szerzett.
Borbás Vincze 1864. szept.-ben Nagyváradon botanizált (Ábutilon Avicennae)
s Mez-Telegdig
haladt, s itt az amerikai Sicyos angulatust gyjtötte. Az
1877
94. évben, több ízben kutatta megyénknek Békés vármegyével határos nyugati részét. L878-ban Nagyvárad környékén, a Körös völgyében
egészen Brátkáig, 1890-ben Belényes, Rézbánya, valamint Bihar-Füred flóráját tanulmányozta. Kirándulásairól több dolgozata számol be, mint: „Irázpuszta növényzete" (A magyar orvosok és természetvizsgálók XX. nagygylésének munkálatai németül is megjelent), „Közlemények Békés és Bihar
vármegyék flórájából" (U. i. a XXV. vándorgylés munkál.), továbbá adatokat találunk az ..Oesterreichische Botanische Zeitschrift" 1877-iki évfolyamának 319. és 320. lapjain és az 1878-ik évfolyam 311. és köv. lapjain, valamint (a szomszédos) ..Békés vármegye Flórájá"-ban. (Kiadta a M. T. Akadémia 1881.).
Simonkai (Simkovies) Lajos 1875. szétl öt évig a nagyváradi állami

ményt

.,

—

;

freáliskolában a természetrajz tanára, e vármegye flórájának felderítése körül
nagy tevékenységet fejtett ki. Legels adatai már 1876-ban a nagyváradi
..Természettudományi Szemle" 20. és 21-ik számaiban jelentkeznek, azután
a ..Természetrajzi Füzetek" I. (1877, 237—241., II. (1878.) 145. V. (1881.)
\?>56., és X. (1886.) 181—183. lapjain folytatódnak.
Nymphaea thermalis-t a ..Termeszeit udmányi Közlöny" XV-ik (1883.) kötetének 340
345. lapjain ismerteti, s a heterophylliaját feltüntet képét is közli. 1878-ban Élesd,
Feketeerd, Brátka és Remecz flóráját kutatja, s az eredmény „Nagyvárad és
a Sebes-K (iins felsbb vidéke", a M. T. Akad. Math. és Természettud. Közlemények XVI-ik köt. Simonkai a Bihar-hegységet is meglátogatta, s „Nagyváradnak és vidékének növényvilága", a magyar orvosok és természetvizsgálók 1890-ben Nagyváradon megtartott XXV. vándorgylésének alkalmával
„Nagyvárad természetrajzáéban jelent meg. Eddig a legkimerítbb, ele még-

A

sem

teljes

—

flóra-mvünk.

Borbás és Simonkai fii vészeli érdemeit csak akkor méltathatjuk igazán,
ha azt is megemlítjük, hogy
megyénket legnagyobb
külön-külön
a
részben környez vármegyék flóráját is megírták. így Simonkai Erdélyét és
Arad vármegyéét, Borbás pedig Békés vármegyéét s szükségképen Biharmegye határos területeirl is említenek becses ivészeti adatokat.

)
:
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Dr. Degen Árpád, az orientális flórának kiváló hazai mívelje 1899-ben a
vármegye sárréti részein sok érdekes növényt gyjtött.
E sorok írója huszonhárom évig lakott Bihar vármegyében a Sebes-Körös
völgyén; ozalatl fiivészkodés ezéljából számtalanszor barangolta be minden
irányban az élesdi járást Orvóndtl Feketetóig és Feketeerdtl Remeezig,
itl
behatolt a belényesi járásba is. Bejárta a margittai járást Feketeerdtl

Széplaktól Genyétéig, itt behatolt a szomszédos Szilágymegyébe, hol
N.-Paczal, Márkaszék, Hármaspatak, Perecsen, Nagyfalu, Szilágy-Somlyó, Zilah,
azután a Meszes hegységen keresztül Varsolcz, Kraszna és Csúcsa vidékeit
kutatta át. Több ízben füvészkedett a székelyhídi, szalárdi, nagyváradi és
s/.alontai járásokban, utóbbi vidéken különösen a szik és mocsár flórájának szentelvén figyelmét. Különösebben a megye európai hír növény-nevezetességeivel
Nymphaea thermalis-t a Nílusból hozatott eredeti Nymphaea
foglalkozott.
LoÍMS-szal, a Syringa Josikaea-t pedig a Himalaya vidékérl származó eredeti
Syringa Émodi-viü hasonlította össze. Ez irányú dolgozatai
Syringa
Josikaea Biharban", (Erdészeti Lapok 1886), „A nagyváradi Püspökfürd
lótusz-virágai" (Nagyvárad 1886), „Védelmet a magyar lótusz-virágnak!"
(U. i.), „A Syringa Josikaea Jacq. fii. faji önállóságáról" (Erd. Lap. 1887),
..A mi tündér-rózsánk" („Nagyvárad" 1890.), „A Jósika-fáról" (U. i. 1891.),
továbbá Dr. H. Christ, svájczi botanikussal: „The home of certain Syringas"
(New-York, in „Garden and Forest" 1891.), „Briefe über die Syringa Josikaea Jacq. fii." (1890, in „Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereins für
Naturwissenschaften zu Hermannstadt"), „A lótusz-növényekrl" Term.-tud.
Közi. Pótf. 1895.), „A Pirus salicifolia, Pali. hazánkban" („Növényt. Lapok"
1889.). Richter Lajos szintén füvészkedett a Bihar hegységben.
Növény geográfiai szempontból kevés vármegye dicsekedhetik oly érdekes és változatos flórával, mint Bihar megye. Ha a térképen a megye északi
szélén lev Piskolttól Nagyváradig, azután innen a megye déli szélén lev
Bélig vonalat húzunk, ez a törött átló vármegyénket meglehetsen egyenl
és

A

:

a

nóra-terüiet

orographiai

onyai
'

,,

A

j^

r £ szre osztja, s geológiai, orografiai és nagyjában fiorisztikai határvonal
egyszersmind.
Orografiai szempontból Bihar vármegye síksága, a nagy magyar Alföldnek legkeletibb széle s alacsonyabb és magasabb fekvésre osztható. Az
alacsonyabb síkság a tengerszín felett a száz métert meg nem haladja ez
a megye nyugati szélén kezddik s észak-déli irányban az a vonal határolja,
mely a térképen Derecske, Henczida, Nagy-Kereki, Mez-Keresztes, Berek-Böszörmény, Harsány, Ugra, Zsadány, Sarkad-Keresztúr, Sarkad
és Ant községeken át vonható. Ez a terület a vármegye Mezopotámiája
ide jut ÉK-rl a Berettyó, K-rl a Sebes-Körös és DK-rl a Fekete-Körös.
Itt van Nagy-Rábé és Füzes-Gyarmat között a nagy Sárrét, Csökm és Okány
között a kis Sárrét és a Holt-Körös, alább a Határér-csatorna és Sarkadnál
a Gyepes-csatorna. Mindeme területek között számos víz-ér, nagy nádas,
mocsár és ártér, helyenként nagy területeken nevezetes mocsári növényzetet és fszövetkezetet táplál.
A magasabb síkságot (100 200 méterig a tengerszín felett) E-ról a
nagyváradi országút határolja, innen majdnem egyenes vonalban
szalacs
Bélig terjed, közben a Berettyó, Sebes- és Fekete-Körös völgyeibe hatolván, csak északon az érmelléki, székelyhídi és derecskéi járásokban (Diószegnél, az Ermelléken: a Kálló-Ér és Folyó-Ér mentén) alkot nagyobb mocsarakat és nádasokat.
A Sebes-Körös a vármegyének Nagyváradról számított keleti felét,
vagyis hegyvidékét két részre osztja. Északi részén a Rézhegység Csúcsánál a Meszeshegységgel egyesül. Legmagasabb pontjai a Varatyek (790. m.
Körös balpartjától a vármegye
és a Feketeerd feletti Pojána (707 m.).
határáig a Biharhegység terül el. Ez a havasalja, a hó a csúcsain (Kukurbéta,
Bihar, Bohogyeu, Kornu Montyilor, Zanoga stb.) egész júliusig, sül augusztusig is megmarad. Aszó szigorú értelmében vett állandó havas itt nincsen.
E vármegye flórája szorosan összefügg a geológiai és orografiai alakulással; az utóbbi a vármegye klimatikus viszonyaira is hatással van. A
megye sík területén már learattak, st szeptember els felében az új magol
el is vetették, amidn pl. a ponori
fensíkon a rozs még lábán áll; itt a
is

;

—

—
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IGNATII VALENTINI KOTZI
Hungari Magtio- Varadienfis

,

DISSERTATIO
INAUGURALIS MEDICA
•

M

A

AUTHORITATE ET CONSENSU
Admodum

Rever.

QariJJimi

Magnifici

ac

,

,

ac

egész területe általában a Balkánon is

terjed magyar flórabirodalomhoz tarto-

,

Do/nini

Amplijptni

NCELLA

A

Perill. Speflabilis

,

ac Expevtijf.

D.

R

I I,

Med.

D1RECTOR1S,
Perül. Spedab. ac

Clariff.

D.

ejusdem Facnlt.

D E C A N

.

Med.

növényszövetkezetéa magasságbeli
régióknak mindenféle
növényével dicseked-

I,

Nec non

Regia

UNIVERS1TATE TYRNAVIENSÍ
PRO S U M M S
1

m

MEDICINA HONORIBUS

Privilegiisque Dofloralibus Tegitime confequendis.

(Oenanthe Banatica),
sziki és mezei füvek
válnak ki keleti jellemükkel és társulásukkal, az erdtlen, veralacsonyabb
fényes,
hegylejtkön azok a

keleti
Publkce

Dtsquifirioni

MENSIS SEPT.

DIE

fubmittit.

ANNO MDCCLXXVI.
j

fr

Typis Tyrnavienfibus

,

Anno

ut íupra.

A

síkságon,
kiváltképen a mocsári
hetik.

MEDICINA
PROFESSORUM,
Celeberrima
ac

kezdve egész a
havas csúcsig (Kukurb eta vagy Nagy-Bihar,
1846 mt.) minden
tól

vel,

CIARISSIMORUM DOMINORUM
In

zik 1 ezért flóránk egészen keleti jellem s
az Alföld magasságá,

Facult.

Juci.

vi-

még

ennél is
sokkal zordonabb, de
azért ott is van oekonomia, már olyan, a
milyen.
pl.
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UNIVERSITATIS

C

Bihar-Füred

;

Do/nini

UNIVERSITATIS
K JE C T O K I S
Reverendijfimi

végsbb példák is vandéke

GENERXBUS PLANTARUM
V

vel késbben tavaszodik ki a hegyvidék
fensíkjain.
De még

nak

D E
Q_

növénytenyészet különbsége tehát legalább is tíz hét, ennyi-

füvek

díszle-

nek, (Poa Pannonica),
a melyek hazánk flóráját egyebütt, más területétl nagyon élesen
megkülönböztetik.

Bikk- és fenyerdejének a flórája inkább
olyan, mint másutt,
de itt is van benszülöttje, a Syrinqa Josikaea; mig a havas tetkön azoknak
az spolgároknak sajátszer szövetkezete él, a mely valaha azt az összefügg hegységet népesítette, a melyet hazánk keleti havasai Mármarostól
kezdve dél felé a Balkán hatalmas bérczeivel együtt alkottak. 2
A nagy Alföldhöz tartozó síkság, mely északon a Hortobágyba olvad,
Bihar vármegye területének körülbelül a fele. Legnagyobb részét mvelik s
így a termesztett növények e vidéknek jeUemz flóráját nagyon kis területre
szorították s a kultúrát kisér idegen gyomfüvekkel is keverték. Kiterjedtebb
erdség csak a magasabb fekvés síkság déli részén s a Hajdú vármegyével
határos északi részen van, az uralkodó mocsár-tölgygyel (Quercus Robin).
A síkság legkeletibb részét különösen a mocsári és vizi füvek jellemzik,
KOTZI

B.

V.
V.

ö.

1

2

ö.

BIHAR VÁRMEGYE FLÓRÁJÁRÓL SZÓLÓ
CZÍMLAPJA 1776.

MVÉNEK

Borbds : A Balaton tavának és partmellékének növény földrajza, 197.
Borbds: Földrajzi Közlemények 19UU. évf. 266 69. oldalain.

—

oldal.

A

flóra-

terület

növénygeographiai
viszonyai.

:
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nagykiterjedés vak szik, moly egyrészrl a kis Sárrétéi hatáKöröstl Zsadány, Alvás, Nagy-Szalonta, Sarkad-Keresztúr és
Okány között, másrészrl pedig a szalárdi járás síkságain terül el. ujabb
idben a szik Qagy részét is mvelés alá fogták s a szik füve pusztul.
Physiognomiai tekintetben a vizi növényzetnek kétféle nyüvánulását
továbbá
roló

a

vízi
k

a

Holt

f

egészen a vízben él, egész termetével a víz alá merül,
észleljük: 1. a
legfölebb egyes levele, virága vagy virágzata van a víz tükrén; a víz eltnésével ez a vegetáezió is megsznik.
Ilyen vizi növényeink a megye síkságán, a hol állóvizek vannak
Ranunculus aquatüis,
Petiveri, 1!. paucistamineus, Nympbaea álba, Nupbar luteum N. sericeum, Ceratophyllum
submersum, ('. demersum, Callitriche vernalis, C. hamulata, Myriopbyüum verticülatum,
Utricularia vulgáris, Limnanthemum aymphoides, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus
ranae, Potamogeton natans, 1'. lucens, P. interruptus, Lemna minor, L. tristdca, L. polyrrhiza,
L. gibba, Naias minor, Zanniohellia pedicellata, Marsilea quadrifolia, Salvinia natans.
:

I.'.

a

2. A növények a vízben gyökereznek, de különben egész termetükkel
vízbl kiemelkednek, gyakran a parton s közelében is vegetálnak:

Hannnculns Lingua, Caltha cornuta, Cardamina pratensis,

<'. Hayneana, Roripa amphibia,
Viola stagnina, Elatine Alsinastrum, E campylosperma, Lythrum
Salicaria, 1>. virgatum, L. hysopifoHuin, Cicuta virosa, Sium latifolíum, (enantbe Phellandrium,
Bidens cernuus, B. tripartitus, Senecio paludosus, S. íluviatilis, Menyanthes trifoliatn. Veronica
A-nagaHis, Limosella aqúatica, Rumex Hydrolapathum, R. odontocarpus, Euphorbia palustris,
E. Lucida, Alisma Plantago, Sagittaria sagittael'olia, Butomus umbellatus, Typha latifolia, T.
angustifolia, T. Sbuttleworthii, Sparganium simplex, S. ramosum, Iris Pseudacorus, Carex
vulpina, C. nutans, Scirpus lacustris, S. maritinius, Leersia oryzoides, Baldingera arundinacéa, Alopecurus geniculatus, A. íulvns, Arnndo Pbragmites, Catabrosa aqúatica, Glyceria
spectabüis, G. fluitans, Equisetum líalustre, E. limosum, Symphylnm uliginosum és var.
pseudopterum Borb.

R. Kerneri, R. armoracioides,

-

,

<

A

a mocsaras hely lassanként kiszárad, jellemz vegetáczióját
észrevétlenül elnyomja a szárazabb talaj élelmesebb füve.
vármegye síkságát jellemz növények másik term helye a szik.
Olyan, a hol a szik „kivirágzik", a hol mint szódát söpörni lehet, vagyis az
hol a szóda ki nem virágzik, hanem a
„igazi szik" Biharban nincsen.
talajban marad, ennek részecskéit annyira összetapasztja, hogy még az esvíz sem hat keresztül rajta, az ilyen „vak szik" Bihart is jellemzi. A
szigorúan alkalmazkodik a talajhoz s el sem hagyja. Ez a talaj
rajta term
daczol a kultúrával, csak nagy költséggel, mesterséges elkészítés és alkalmas trágyázás által, st a jövbe vetett reménynyel hódítható meg - úgy a
megye sziki füvei ezek
a földmívelésnek.
hogy
Trifolhim angulatum, T. campestre, T. hybridum, Lotus g-racilis, Peucedanum officináié, P. Alsaticum, Aster sedifolius, A. Pannonicus, Artemisia moiiogyna, Taraxacum lep-

mint

majdnem
A

szik-

növények.

A

:

A

f

—

Foiyó-menti

növények.

A

tocepbalum, Statice Gmelini, Plantago maritima, P. Sibirica, P. tenuiflora, Atriplex littoralis,
Salsola Káli, Campborosma ovata, Polygonum graminil'olium, Crypsis ar-uleata Heleochloa
schoenoides, H. alopecuroides, Atropis distans, Hordeum Gussoneanum, Pholiurus Pannonicus.
Körös, Berettyó és Pecze folyók mellékein és kiöntésein a síkságon:
Ranunculus aquatilis, Tlialictrum peucedanifolium, Roripa Kerneri, Senebiera coronopus.
Viola pumila, V. elatior, Melilotus paluster és var. perfrondosus, Vieia Biebersteinii, V.
Pannonica, V. striata, Latbyrus Nissolia, Asperula Ajjarine, Galium uliginosum, G. rnbioides,
Ecbinops commutatus, Cirsium bracbycepbalum, Carduus acantboides, C. nutans. C. ortbocephalus Wallr. (C. crispusX nutans), Lactuca saligna, L. scariola, L. dicbotoma, (salignaX
scariola), Veronica Bibarensis, Veronica Austriaca, Lindernia dubia L., Limosella aqúatica.
Mentba Skofitziana, M. Claudiopolitana Borb. ÖBZ, 1892, 186. (M. subarvensis Simk. non Marss.),
M. Wierzbickiana, M. cuspidata, M. leioneura, M. reversa, M. subreversa, M. Austriaca.
Plantago altissima, Rumex pulcher, R. coní'usus, Equisetum palustre, var. polystacbyum.
Glyceria spectabüis, Beckmannia erucaei'ormis, Carex Buekii, Aspidium Thelypteris,
Sclerantbus perennis, Geraniiun palustre, Ceratopbyllum submersum, C. demersum. Myriophyllum verticülatum, Sedum glaucum, Hottonia palustris, Poljr gonum mite, P. Hydropiper,
Rumex conglomeratus, R. beterantbos Borb. R. crispus, '& var. microvalvis, R. palustris. R.
obtusif'olius, R. sjüvester és var. transiens Simk., Rumex odontocarpus, R. pratensis. var.
microdontus Borb., R. Hydrolapatbum, R. acetosus, Naias minor. Zannicheuia pedicellata,
Potamogeton interruptus, Lemna polyrrbiza, L. trisulca, Sagittaria sagittael'olia. Leersia
oryzoides, Digitaria glabra, Calamagrostis littorea, Marsilea quadrifolia, Salvinia natans.
Eiquisetum arvense, E. limosum ramosum, E. palustre, Valeriána officinalis. Cephalaria
pilosa, Eupatorium cannabinum, Erigeron bellidülorus, Pulicaria dysenterica, Leucánthemum
vulgare, var. Carpaticum, Gnapbalium luteo-album, Senecio Fucbsii, S. Íluviatilis, S. Doi-ia.
S. paludosus, var. muliusculus Led., Centaurea Rbenaua, Carduus ciisjuis, Campanula patula,
Origanum vulgare, Lycopus europaeus, L. exaltatus, Scutellaria galericulata, Galeopsis
versicolor, Stachys palustris, Scropbularia alata, Angelica montana, Aethusa cynapoides,
Thalictrum lucidum, Ranunculus Steveni, R. Lingua, Hypericum perforatum és var. latifoüum, 11. tetrapterum, Epüobium birsutum & var. villosissimum Koch, E. Lamyi, E. parviE.
stenophyílum, E. tetragonum, Astragalus glycyphyUos, Mentba incana, M.
florum,
brachystachya, M. spicata L., M. aqúatica, M. calamintbaefolia, M. verticülata és var. abrup-

A
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Borb, M. gentilis, M. Haynaldiana, M. hungarica, Borb;, M. mollissima, M. candicans, M.
nudiceps, M. serotina, Hst, M. Lloydii, M. Orthmanniana, M. parietariaefolia, M. argutissima,
M. gnaphaliflora, M. hydrophila, M. Jurányiana, M. Szilyana, M. Chrysii, M. Iráziana, M.
Dalmatica, M. peracuta, M. Biharensis, M. calaminthaeformis, Odontites serotina.

titlora.

Árokparton, útszélen, szemetes helyen

n:

Árok, part,

Thalictrum nigricans, Myagrum perfoliatum, Rapistrum perenne, Sicyos angulatus,
AJthaea paliida, Vicia serratifolia, Pragaria elatior, Lythrum scabrum, Galium ambiguum,
Grón. & Godr. Axtemisia scoparia, Rumex erubescens, Equisetum arvense, Juncus congiomeratus, Eriophorum latifolium, Viola elatior, Cerastium brachypetalum, Malva borealis,
Pragaria mosehata, Epilobium tetragonum, Galium divaricatum, G. spurium, G. verum &
var. ochroleucum Wolf, Galinsoga parviflora, Lappá ambiqua, L. tomentosa, L. maior, Centaurea
decipiens, Echinops sphaerocephalus, Solanum rdgrum, S. miniatum, Marrubium vulgare,
M. peregrinum, M. remotum, Mentha multiflora, Chenopodium polyspermum és var. acutifolium

phorbia

lapathifolium, P. Persiearia, P. tomentosum, Rumex Patientia,
Caucalis muricata, Amaranthus viridis, Agropyrum cristatum.

Polygonum
stricta,

úlS7.él

és

szemetes helyek
növényei.

Eu-

A síkság
síkság nedves rétjein:
Laxmanni, Geránium palustre, Lotus tenuifolius, Tetragonolobus siliquosus, nedves rétjei.
Oenanthe Banatica, Galium pubioides, Succisa australis, Rumex lieteranthos, R. confusus,
Selinum carvifolium, Cirsium brachycepbalum, C. canum, Rhinanthus Alectoroloplius, Mentba
aquatica, M. verticillata, M. nudiceps, M. Biharensis, Orcbis elegáns, Juncus Gerardi, Carex
vesicaria, Agrostís stolonifera, Poa serotina, Equisetum arvense, E. palutre, E ramosissimum.
Ligetek, sík
Liget, sík erd, erdszél növénye a síkságon
Clematis integrifoíia, Isopyrum tbalictroides, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, erdk és erdszélek.
Ranunculus heterophyllus R. tripbyllos R. laterifolius, R. pedatus, R. Ficaria, R. Steveni,
R. platyphyllos, Aconitum Cammarum, Dentaria bulbifera, Camelina sylvestris, Hesperis

A

Stellaria

:

sylvestris, Bunias orientális, Viola stagnina, V. elatior, V. mirabilis, Silene viridiílora, S.
viscosa, Melandrium sylvestre, Lychnis Coronaria, Sagina depressa, Cerastium anomalum,
('.
glutinosum, C. sylvaticum, Elatine bexandra, E. Alsina-strum, Linum Austriacum,

Hypericum commutatum
hircina,

Schur Melilotus

Nolte, Genista sagittalis, Ononis semihircina Simk. O. pseudo
palustris, Vicia sordida, Potentilla álba, Aremonia agrimonoides,

R. morgana Borb, R. Transsilvanica, Crataegus Oxyacantha, Sedum
Saxifraga bulbifera, Oenanthe silaifolia, Ferulago sylvatica, Galium divaricatum,
(j.
Heuffelii Borb. Stenactis annua, Inula Helenium, Carpesium cernuum, Cirsium furiens,
C. palustre, Lactuca Chaixii, L. quercina, Hieraeium pratense Tausch, H. glaucescens Bess.,
H. pseudopratense Uecbtr. Echium altissimum, Myosotis montana Bess., M. versicolor,
Melampyrum Bihariense, Mentha nitida, M. silvatica, Glechoma pseudo- hederacea Simk., G.
heterophylla Opiz, Euphorbia villosa, Ruscus aculeatus, R. Hypoglossum,, Vicia serratifolia,
Pragaria vesca, Anthriscus sylvestris, Lorantbus europaeus, Viscum album Dipsacus pilosus,
Filago canescens, F. apiculata, Stenactis annua, Lappá nemorosa L. major, Centaurea
stenolepis, Campanula Rapunculus, Pulmonaria obscura, P. officinalis, Eu- phrasia stricta
Hst., Galeopsis Ladanum, Glechoma hederacea, Polygonum minus, Rumex sanguineus,
Ulmus pedunculata, U. glabra Mii., Cephalanthera rubra, Epipactis latifolia, Muscari
Transsilvanicum, Gagea minim a, G. sylvatica, Juncus Rochelianus, J. atratus, Trichodium caninum Schrad, Luzula multiflora, Carex curvata Knaf, C. praecox Jacq., C. montana. C. tomentosa, C. pallescens, Heleocharis ovata, H. carniolica, Melica picta, Poa nemoralis L. var. fiimula, Festuca heterophylla, Koeleria eristata, var. colorata, Heuff., Milium
effusum, Phleum Boebmeri, Aii'a capillaris, Aspidium filix mas, var crenatum, Cystopteris
fragilis. Stachys ramosissima, Daphne Mezereum.

Rosa

solstitialis,

Cepaea,

Napos dombon

és

szl

mentén

n

Sisymbrium sinapistrum,

Napos domb

strictissimum, Roripa armoratioides,
Viola Bihariensis, Dianthus Marisensis, var. Ohabensis Simk. D. Pontederae, D. collinus,
var glabriusculus, Cytisus Ratisbonnensis, C. aggregatus, C. paliidus, Anthyllis polyphjr lla,
Trifolium rubens, T. Pannonicum, Onobrychis inermis Stev., Astragalus asper, Medicago
elongata. Amygdalus nana, Rubus dumalis Hal., Waldsteinia geoides, Rosa solstitialis, R.
Transsylvanica, Trinia Kitaibelii, Bupleurum tenuissimum, B.affine, Seseli osseum, Peucedanum officináié. Smyrnium perfoliatum, Galium rubioides, var. pseudorubioides, Knautia dumetorum, Aster punctatus, W. Kit. var. canescens, Simk., Inula obvallata, Ecbium rubrum,
Androsace elongata, Xeranthemum cylindracemn, Cirsium Pannonicum, Centaurea stenolepis, C. Scabiosa, Picris hieracioides, Crepis pulebra, Veronica Biharensis, Iris Hungarica,
Carex stenophylla. A véna adsui'gens, Melica altissima, Agropyrum cristatum, Genista elatior, Genista Mayeri, Cytisus i)allidus, Dorycnium diffusum, Hippocrepis comosa, Lathyrus
intermedius, Cerasus pumila, Rosa urbica, R. canina, R. psilophylla, R. dumetorum, Rubus
thyrsoideus Wimm., Crataegus monogyna és var. flore pleno (ültetik). Hieraeium pseudobracbiatiun, H. glaucescens Bess. (H. Magjr aricum N. et P.), H. Pilosella, Acliillea setacca, Centaurea Scabiosa, Echinops spbaerocepbalus, Euphrasia Kerneri, Ulmus montana, Carex natans,
Kosa psilogyna Borb., Diplachne serotina.
Pulsatilla nigricans,

Mezn,

S.

réten s legeln a síkságon s a völgyek mentén:
Ranunculus lateriflorus, Brassica nigra, Thlaspi alliaceum, Reseda luteola, Viola suavis, V.
odorata, Althaea paliida, Ononis hircina, Trifolium arvense és var. brachyodon, T. striatum, T.
laevigatum, T. angulatum, Lotus angustissimus, Vicia Biebersteinii, Lathyrus gramineus, L.
hirsutus, L. latifolius, Alchemilla arvensis, Seseli varium, Filago canescens, Centaurea nigrescens, Hypochoeris radicata, Hieraeium Pilosella, H. glaucescens, H. polycladum, Veronica
aciniiolia. Melampyrum barbatum, Marrubium vulgare, M. peregrinum, Phlomis tuberosa,
Euphorbia paradoxa, E. angustata Roch.
Dianthus collinius, var. glabriusculus Kit.
Seleranthus verticillatus, Malva borealis, Melilotus perfrondosus, Aethusa segetalis, Taraxa-

—

és

Mez

szl.

és rét

a síkságon.

:
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cum

corniculatum, A.chillea Neilreiohii, Senecio tenuifolius, S. barbareaefolius, Linaria olig-oVerbascum australe Schrad., A', blattariforme, Veronica Persica, V. Biharensis,Polycnemum verrucosum, Atriplex oblongifolium, Euphoriba salioifolia, 15. Esula, Carex nutans, Bromus arvcMisis, B. commutatus, B. patulus, Festuca arundinacea, Holcus lanatus, Onopordon
A.antluuni, Carduus nutans, Cichorium Intybus, Crepis setosa, Ecbiiim vulgare, Cynoglossuin officináié.
tricha Borb.,

A S .mlyóhegy
flórája.

A Somlyóhegy, Nagyvárad közelében a síkságon, a Püspök- ós Félixfürdk, továbbá Hajó, Kardó és Betfia községek "mellett emelkedik kopár
tnész-csúesával. Figyelemre méltóbb növényei:
Ranunculus ffiyricus, Pulsatilla nigricans, Nigella arvensis var trachycarpa Borb.,
Pumaria scandens, Arabis auriculata, Viola collina, V. permixta, V. suavis, Diantkus Marisensis, var. Ohabensis Simk., Silene viridillora, S. nutans, Altbaea hirsuta, Geránium rotundil'olium, Genista Mayori, Cytisus aggregatus, Medicago elongata, Trifolium striatimi, Sempervivum assimile, Saxifraga tridactylites, Bupleurum tenuissimum, Sesoli varium, Libanotis

VASKOH VIDÉKE.

leiocarpa, Galium retrorsum, Valerianella dentata DC, Achillea Neilreichii, Crupina vulgaris, Vinca herbacea, Verbascum Schmidlii, Veronica Bikarensis, Himantoglossum hircinum, Crocus Heuffelianus, Crocus reticulatus, Ruscus aculeatus, Festuca montana, Cerasus
pumila, Orobanche Epitkymum, f. epithymoides Heuff. O. Scabiosae, 0. rubens, Tbymus
lanuginosus, Polycnemum maius, Thesium ramosum, Ce]>kalanthera rubra, Epipactis latifolia, Orchis ustulata,
purpurea, Carex montana, Bromus patulus, Acer eampestre, var.
ln'becarpiim, A. tataricum.
Vetések

alatt.

A

vetésben következ ismeretesebb

A

gyom

n

len közt Sinapis álba, var. glabrata Simk., S. dissecta Lag. var. glabrata, Camelina dentata, C. macrocarpa, Cuscuta Epilinum Lolium arvense.
Conringia orientális, Latkyrus Apbaca, Vicia torulosa Jord., V.
2. Gabonavetésben
Pannonica Art húsa segetalis, Turgenia latií'olia, Papaver Rhoeas, Delpbiniiun Consolida és
var. adenopodum, Borb., Centaurea Cyanus, C. Sadleri, Veronica Persica, V. acinifolia,
Melampyrum arvense, Agrostemma Githago, Allium vineale, Bromus secalinus. Lolium temu1.

:

:

lentum, L. speciosum.
Vasút mentin.

A

vasút, mint a közlekedés

legfbb tényezje, sok oly növényt

tele-

pített a töltésre, melynek természetes termhelyeit másutt keresnk.
Ilyen a Trifolium parviflorum, T. procumbens, Anthemis Austriaca, Centaurea decipiens, Hieracium Auricula var. flagelhferum Fries, H. rotundatum Kit.. Senecio vernalis.
Cerastium glutinosum, Hypericum commutatum, Seabiosa australis, Artemisia scoparia,
Lolium aristatum
Achillea setacea, Veronica praecox, Polyg-onum mite, Rumex pulcher
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Lag. Phleum Boelimeri, Digitaria ciliaris, D. sanguinalis, Glyceria Quitans, Gl. plicata,
Catabrosa aquatica, Eragrostis pilosa, E.poaeoides, Vioia angustifolia Roth, Veronica opaca,
V. Persica, Sedum glaucum, W. Kit. ós var. glareosum, Simk. Verbascum Hinkei, Bidens
tripartita, Equisetum Limosum f.ramosum.
A Körös rs ,)ád folyók köves partjain, a hegyvidéken:
Alnus glutiiiosa, A. incana, A. barbata, Alyssum Transsylvanicum, Roripa Pyrenaica,
és var. glanduloso-pubescens Feieht., Genista
]{. Islandica, Vioia sordida, Sedum glaucum
Mavori. Stenactis annua, Scabiosa Scopolii, Lapsana communis és var glandulosa Wierzb.,
Senecio aebrodensis, Mentha Austriaca. M. cuspidata, M. Wierzbickiana, Polygonum mite,
Leersia oryzoides, Pestuca rubra, Dianthus Carthusianorum, var. reflexus Neilr. Valeriána
exaltata Mik.. Rubus aemorosus Hayne, Scleranthus perennis, Oenantbe Banatica, Onoclea
Strutbiopteris,

Mezn,

Equisetum ramosissimum.
réten, legeln, a hegyvidéken

Mezök,

Trifolium Sárosiense, Centaurea indurata, C. Jacea L. var. lacera Kocb és var. commutata Koch, C. tdgrescens Willd. var. megalolepis, Borb. G. Austriaca, C. decipiens, C.

Hypochoeris radicata, Geutiana ciliata, Orcbis militaris, Crocus Banaticus Gay,
Polygonatum verticillatum, Triodia decumbens, Festuca montana, Oynosurus eristatus, Selinum carvifoliuiu. Scabiosa australis, S. Succisa, Stenactis annua, Verbascum blattariforme,
Veronica Persica, Holcus lanatus, Ranunculus Steveni, Roripa pyrenaica, Cardamine liirsuta,
Sambucus Ebulus, Orcbis militaris, 0. speciosa, O. fusca, Iris Sibirica, I. Pseudacorus,
Veratrum album, Oenantbe média, Solanum flavum, Rumex erispus, R. Patientia, R. conl'usus, Spiranthes autumnalis, Gladiolus imbricatus, Alectorolophus goniotrichus Borb., Eriophorum latifolium, Carex grypus, C. ílava, Orepis praemorsa, Tausch.

rétek,

legelök a hegy-

vidéken.

stenolepis,

Dombon,

erdszegélyen a hegyvidéken:
Isopyrum thalictroides, Anemone nemorosa, Cardamine

ligetben,

Dombok,

lige-

tek a hegy-

hirsuta,
Hepatica triloba,
Genista Mayeri, Anthvllis polypbylla, Crataegus oxyacantha, C. monogyna, Epilobium angustit'olium, Anthriscus nitida, Smvrnium perfoliatum, Hieracium aurantiacum, Melampyrum
Bihariense, Crocus Banaticus Gay, Triodia decumbens, Aspidium spinulosum, Fragaria vesca,
Dipsacus pilosus, Pulmonaria obseura, Rbinantbus Alectorolopbus, Eupbrasia stricta Hst,
Glechoma bederacea, Athyrium Filix foemina, var. fissidens, Viola Riviniana, Melandrium
nemorale, Carpesium' cernuum, Eupbrasia serotina, Melissa sylvatica, Quercus lanuginosa,
Ervthronium dens canis, Luzula pilosa, Pteris aquilina, var. lanuginosa és var. umbrosa
Borh., Amygdalus nana, Silene viridiflora, Centaurea stenolepis, C. commutata, Hieracium
Pilosella H. glaucescens, H. pseudo-brachiatum, H. boreale, H. umbellatum, Physalis Alkekengi, Digi- talis ambigua, Daphne Mezereum, Colcbicum autmnale, Carex pallescens.

A

hegyi erdk sziklás talaján terem
Aconitum Antbora, A. Vulparia, Fumaria Scbleicheri, Arabis turrita, Cheiranthus
erysimoides, Lunaria rediviva, Diantbus saxigenus, Silene viridiflora, Rhamuns tinctoria,

vidéken.

Sziklás tala-

jok a hegyvidéken.

Cytisus leiocarpus, Amygdalus nana, Spiraea oblongifolia, Potentilla pseudocbrysantha, Rubus
dumalis Hal., R. altbaeaefolius Hst, Seseli osseum, Scabiosa ocbroleuca L. és var. Scopolii,
Jurinea molbs és var. macrolepis Sirnk., Centaurea Austriaca, Scropbularia lasiocaulis Schur,
Galeopsis pubescens, Teucrium prostratum, Parietaria officinalis, Carex brevicollis, Pbleum
c-iliatum. Avena decora, Melica ciliata, M. flavescens Schur., M. Transsylvanica, Asplenium
lepidum, A. ruta muraria var. pseudogermanicum, Heuff., Ceteracb officinarum, Cystopteris
fragilis és var. anthriscifolia, Onoclea struthiopteris, Equisetum hiemale, Scolopendrium
vulgare. Helleborus Baumgarteni, Viola pseudolutea Schur, Poterium polygamum, Melandrium noctiflornm, Libanotis montana, SmjTnium perfoliatum, Doronicum cordatum, D.
austriacum. Petasites albus, Filago canescens, Inula Conyza, Telekia speciosa, Lactuca
Chaixii, Campanula Trachelium, Stachys alpina, S. sylvatica, Scutellaria altissima, Calamintha
elatior (Gris.), Thymus lanuginosus, Áristolochia paliida, Euphorbia stricta, Allium flavum,
Phleum ambiguum, Arabis erispata, Moehringia muscosa. Geránium lucidum, Saxifraga
euneifoüa, Alyssiun repens, Ei^ijiactis microphylla.

Hegyi erdk szárazabb

tisztás és

Hegyi erdk

árnyékos helyein:

Arabis erispata, A. sagittata, Silene viridiflora, Melandrium nemorale, Geránium lucidum. Orobus vernus, L. és var. medius Simk., 0. flaccidus Kit., O. orientális Fisch. & Mey,

száraz helyen.

Rubus hirtus, Waldsteinia geoides, Fragaria vesca, F. elatior, Potentilla micrantha, P. areuaria, P. rubens, Viscum album, Circaea Lutetiana, Saxifraga cuneifolia, S. tridactylites,
Veronica montana, V. latifolia, Inula vulgáris, Doronicum cordatum, Verbascum Hinkei,
Sambucus racemosa. Melampyrum Bibarense, Tamus communis, Paris quadrifolia, Ruscus
R. Hypoglossum, Cephalanthera xjqDhophylla,
C. grandiflora, Melica nutans,
M. uniílora. M. altissima, Miirum effusum, Phleum Boehmeri, Festuca gigantea, Agropyrum
caninum, Desehampsia caespitosa, Aira capillaris, Triodia decumbens, Crocus Heuffelii Nym.,
Aspidium spinulosum, A. Braunii, A. aculeatum (A. lobatum), A. angulare, Onoclea Struthiopteris. Polypodium vulgare, Phegopteris polypodioides, P. Dryopteris, Equisetum sylvaticum. E. limosum.

aculeatus,

Erdben patak mentén,

nedves, nyirkos helyen:

Hegyi

Caltha alpina. Cardamine umbrosa Andrz., C. sylvatica, C. impatiens, C. amara & var.
macrophylla Schur, Dentaria glandulosa, Stellaria uliginosa, S. nemorum, G^-psopliila serotina. Cerastium sjdvaticum, Polygala amara, P. vulgáris, P. comosa, Hyperieum quadrangulum, Dictammus albus, Trifolium Brittingeri, Rubus hirtus. Epilobium limosum Schur,
iiiianthe silaifolia. Chaerophyllum cicutarium Vili., Petasites officinalis, P. albus, Eupatorium cannabinum. Tolekia speciosa, Doronicum Austriacum, Jacq., D. Hungaricum, Verbascum
thapsiforme, V. Bastardi, V. Tbapsus, V. Blattaria, V. blattariforme Griseb.. Onoclea Struthiopteris. Trifolium gracile, Epilobium tetragonum, E. montanum, E. parviflorum, Anthriscus
nitida. Aposoerás foetida, Orepis paludosa, Sympbytum cordatum, Myosotis lingulata, Gle1
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&

choma

liirsuta és var. rnaxima Schur, Eupliorbia Carniolica, Corylus Avellana
var glandulosa simttl.. Leucoium Carpathicum Herbert, Carex pendula, 0. bryzoides, Aspidium filix
más. A. aculeatum, A. angulare, Equisetum Telmateja, Lathraea squamaria.

A

A Bihar-hegység növényzetébl felemlítend

Bihar-hegység növény

Atragene alpina, Thalictram aquilegifolium, Hepatica triloba, Anemone álba. A. narcissiflora, Ranunculus Homschuchii, R. Thomasii Kern (non Ten.), R. Crantzii Baumg.,
Aquilegia nigricans, Aconitum Vulparia, A. cernnum, A. i'ormosum, Caltha alpina, Arabis
Hornungiana, Cardamine rivularis, Helianthemum Chamaecistus, Polygala Austriaca, Diantlms
'arthusianoruin L. var. saxigenus Schur, D. compactus, Sagina Linnaei, Radiola linoides,
Hypericum umbellatum, Geránium alpesire, Evonynius latifolius, Genista Biharensis, Rosa
spiiiosissiiiia, H. subglobosa, Cotoneaster nigra, Sorbus Ária, Epilobium nutans, E. alpesire,
Circaea Lutetiana, C. alpina, Sedum Carpathicum, Sempervivum arenarium, Saxifraga stellaris, S. cuneifolia, Pimpinella rabra, Astrantia maior, Cnidium silaifolium, Angelica montana,
Peueedanum intermcdium, Laserpitium alpinnm, Libanotis leiocarpa, Pleurospermum Austriacum, Torilis aglochis, Lonicera nigra, L. xylosteum (L. leiophylla Kern.), Knautia laneifolia,
Gnaphalium fuscum, Achillea distans, Tanacetum rotundifolium, Anthemis macrantha, Cirsium Erysithales, Carduus personatus, C. glaucus, C. fallax Borb. (C. Bihariensis, Simk.),
'ariina brevibracteata, C. acaulis, Centaurea salicifolia, C. plumosa, C. spinulosa, Picris
umbellata, Scorzonera rosea, Taraxacum nigricans, Crepis conyzaefolia, Crepis viscidula,
Hieracium pratense. H. subfuscum Schur, H. aurantiacum, H. subauratum Schur, H. Csereianum, H. nigrescens, H. atratiforme Simk., H. Bihariense Kern, H. Transsylvanicum, H. subcaesium, H. porphyriticum, H. pallescens, H. vulgatum, Phyteuma tetrameriun, Campanula
pseudo-lanceolata, C. abietina, Syringa Josikaea, Gentiana carpaticola Borb., Veronica Bachol'eni, Pedicularis limnogena, Rhinanthus alpinus, Thymus Chamaedrys, Th. marginatus,
Primula elatior, Cortusa pubens, Rumex subalpinus Schur, Thesium alpinum, Orchis globosa,
0. cordigera, Coeloglossum viride, Typha Shuttleworthii, Polygonatum verticillatum, Majanthemum bifolium, Allium montanum, A. ochroleucum, Luzula flavescens, L. sudetica, Juncus
Transsylvanicus Schur, J. Carpathicus Simk., Carex echimata, C. canescens, C. Biharica (C.
canescens X echinata) Simk., C. irrigua, C. pilulifera, Sesleria rigida, Poa Pannonica, P.
hybrida, Festuca nigrescens, F. Apennina, Agropyrum cristatum, Elymus Europaeus, Botrychium Lunaria, Aspidium montanum, Aspidium aculeatum, A. angulare, A. Filix mas &
var. crenatum Milde & lepidotum Lange, A. dilatatum, A. Lonchitis, Asplenium septentrionale, A. viride, Asplenium Trichomanes, A. ruta muraria, var. pseudogermanicum. Scolopendrium vulgare & var. acuminatum, Borb. & var. platypterum, Borb. Dip>sacus pilosus,
Scabiosa Banatica és var. albiceps Borb., S. Scopiolii, Eupatorium cannabinum & var. salicií'olium Borb., Gnaphalium uliginosum, Senecio Fuchsii, S. rupestris, Centaurea indurata,
Lapsana communis, Hieracium Transsilvanicum, H. boreale, H. Auricula, Campanula glomerata var. elliptica, C. rapunculoides, Galium Schultesii, Nepeta Cataria, N. pannonica var.
brevifrons Borb., Lamium maculatum, L. cupreum, Galeopsis bifida, Ballota nigra, Pulmonaria rubra, Myosotis palustris, M. suaveolens W., Verbascum nigrum, var. paniculatum Criseb.
Scrophularia Scopolii, Veronica latif'olia, V. serpyllifolia, Euphrasia stricta Hst. Yaecinium
Myrtillus, V. vitis Idaea L. Biharfüreden másodízben is virit (Borb.), Aconitum Cammarum,
A. Moldavicum, var. Hosteanum Schur, A cernuum, Cheiranthus ervsimosdes L. Arabis
multijuga Borb., Viola declinata, V. Dacica Borb., V. Joói, Silene dubia, Melandrium nemorale, Tilia cordata, Mill., T. latebracteata, T. apiculata Court., T. Jurányiana Simk. var.
euryptera Borb., Geránium palustre, Epilobium roseum, E. palustre, E. obscurum, E. Mátrense Borb., Alchemilla montana, Potentilla aurea, P. pseudochrysantha Borb., Rubus hirtus,
R. longistylus Borb., R. Bayeri, R. subaculeatus Borb., R. discolor, R. corylifolius Smith,
Genista Transsylvanica, Ervum tetraspermum, Vicia sordida.
Bihar vármegye hegységeit
borítják, a mebyekben uralkodó a
(

<

•

Bihar-megye
fái

és cserjéi.

serdk

tölgy, cser, azután a bükk, legfentebb a jegenye- v. keresztes-feny
excelsa), meg a lúczfeny (A. pectinata). Lent a síkon sok helyen

(Abies
találni

mocsártölgy-csoportokat, mint a rég kipusztult síki erdk utolsó maradványait.
Az erdkben sok fa és cserje keveredik Quercus sessilis Ehrh., Qu. Robur, Querous lunaginosa tölgyfaj, Qu. Austriaca cserfa, Ubnus canipestris, U. pedunculata, U. sube:

rosa Ehrh.. szilfa, Larix europaea, rozmaringfeny, a Pinus sylvestris, meg a P. nigra
inkább ültetve, a P. pumilio (törpefeny), Juniperus communis (boróka), Betula álba e1 var.
pendula, Roth, nyírfa, Carpinus Betulus, a gyertyánfa, Alnus glutinosa, A. incana, A. vii-idis, égerfaj, Fraxinus excelsior et var. pendula Ait. (ültetve), Fr. Ornus, körisfaj. Salix
álba, S. amygdalina, S. purpurea, S. cinerea, S. fragilis, S. vüninalis, S. Caprea, fzfaj.
Populus álba, P. tremula, P. nigra, P. Canadensis Burgsd, P. pyramidalis Rozier (ültetve
nyárfa, Cornus sanguinea, C. mas, somfaj, Tilia-fajok, Acer psendoplatanus, A. platanoides,
A. Negundo (ültetve), A. campestre, juharfaj, Rhamnus Cathartica varjútövis, Rh. Frangula, kiityafa, Rh. tinctoria, Pirus communis, vadkörte, P. Malus, vadalma, Sorbus aucupaS. domestica,
S. Ária, berkenyefaj, S. torminalis, barkóczafa
Mespilus Germanica,
ria,
naspolyafa, Prunus avium, vadcseresznye, P. Padus májusfa, P spinosa, kökény. Corylus
Avellana, C. tubulosa, mogyoró, Lonicera caprifolia, L. Xylosteum, L. Tatarica, Sambucus
nigra, bodza, S. racemosa, L. fürtös bodza, Viburnum Opulus, V. Lantana, kányafa, Ligustrum vulgare, fagyai, Syringa Josikaea, jósikafa, Ribes nigrum, R. aureum (ültetve), Bersóskafa, Clematis vitaiba, iszalag', Staphylea pinnata, hólyagmogyorófa,
berig vulgáris
Evonynius Europaeus, E. verrucosus, E. latifolius, papsipka, Cotoneaster vulgáris, C. nigra,
C. tomentosa, Crataegus, oxyacantha, C. monogyna, galagonyafaj, Rubus Idaeus, málna és
más cserjék, a Rubus sokféle faja, Spiraea salicifolia L. gyöngyvessz.
I.

-

A vármegye
növényritkaságai.

Bihar vármegye növényritkaságaival kevés vármegye versenyezhet.
thermalis meg a Syringa Josikaea európaihír ritkaság.

Xymphaea

A
s61
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kAdvölgyi részlet

Európán kívül is szerepel az irodalomban. Igen szép ós ritka körtefa a
Firus salicifolia, eredeti hazája a Kaukázus; egész Bihar-megyében egyetlen
fája Alsó-Lugoson ültetve díszlik.
vármegye egyéb növény ritkaságai:
Iráz és Kót pusztán Borbás olyan mentafajokat gyjtött,
s Kerner Flóra exsicoata

A

—

min

másutt alig
Anstro-Hungaricájában többnyire 100 100 szárított példája terjedt szét, a
ismeretes, a Mentba Haynaldiana, M. Szilyana, M. Borbásiana Briq. (M. suaveolens Hst,
non Ehrh.i. M. Hungarica, M. Cbrysii, M. Iraziana, M. Jurányiana stb., továbbá a Galeoleiotricha stl)., de azóta a kiszárított és szántott-vetett helyen többnyire elpusztult.
Bihar vármegye völgyeiben azonban még remélhetleg a botanikus szeme elé kerül. Nevezetes továbbá a Bihar-hegység havasi lápjain a Pedicularis limnogena, a Bogikövön, a Cortusa Sibirica, az Asplenium Lepidum a révi szoros szikláin, a Trifolium Sárosiense Hollódnál, a Cardamine parviflora Kóton, Aquilegia nigricans Baumg., a Tataroea hegy petrószi
lejtjén, Glaucium cornieulatum. Kozma pusztán Jankafalva és Félegyháza között, Sisymbrium orientale, a nagyváradi vár kfalain, S. Sinapistrum Crantz, Nagyvárad és Bihar
körül, helyenként kevés, Thlaspi Alliaceum, szántóföldek szélén a Párispatak mentén, Senebiera Coronopus Poir., a hévjói kútnál, Viola collina a száldobágyi erdben, ritka. V. Riviaiana. az élesdi Fejka-dombon, Linum Austriacum, a Félix-fürdnél, Abutilon Avicennae
Mez-Telegd körül, de a síkon is, hol eltnik, hol eltnik, Hypericum commutatum Nolte,
a volfi erd szélén, Vicia serratifolia, Kismarja
erdszélén, Rosa Transsylvanica, a Felixfürd erdejében, Dictamnus albus Hollódnál, ritka, Trifolium parvifiorum, a volt váradvelenállomásnál, nagyon ritka. T. ]irocumbens L. ugyanitt és Betfia mellett. Epilobium
ezei
Mátrense Borb. a Budorászán. Sicyos angulatus, Mez-Telegdnél, Lythrum scabrum var.
Tauscheri Simk. Nagy-Kágya mellett árokban. Turgenia latifolia, Petránynál, ritka, Galium
Heutfelii. a száldobágyi erd tisztásainak szélén, G. uliginosum, a Pecze vizenys mellékein, Doronieum cordatum, a sólyomki vár mészszikláin, Artemisia scoparia W. Kit.
a nagyváradi vár kfalain, Filago apiculata, a száldobágyi erdben, Echinops commutatus a
Félix-fürdnél, Lappá ambigua, Cel. a Püspök-fürdnél, Hieracium pratense Tausch, a volfl
erdnél s Rézbánya mellett. Solanum miniatum Bernh,, a nagyváradi nagypiacz utjainakszélén

bven, Verbascum pseudophoeniceum Rchb., Nagyvárad, Lázur, Petrány
Schmidlü Kern. a Somlyóhegyen, ritka, Veronica Austriaca L., az alsó Peczcmalomnál, Marrubium remotum Kit. Bihar város utczáin, Primula variábilis Goupil., a révi
a

szabályozás eltt

mellett, V.
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szoros

sziklás

erdi üveggyár
Nymphaea
maiis.

Lejtin, ritka,
felé,

flórája,

Euphorbia Carniolica, Jacq., a „Weissback" mentén

a

fekete-

Vicia picta Lrázorj stb.

A Nymphaea thermalis-nak, vagyis a magyar lótusz-virágnak eredeti
termhelye a nagyváradi Püspökfürd melegviz forrásos tava, a no] 1798-ban
nagy nev fvészünk, kitaibel Pál fedezte fel ugyanekkor a budai Szt.-Lukácsfürd lávába átplántálta, a hol ma is díszlik. A Püspökfürd lótusz-virága a
nílusi lótusztól nyomtatékosabb bélyegekkel nem tér el. Nagyváradon csak
meleg vízben tenyészik, a Nílusban pedig közönséges hmérséknél. A nagy;

váradi lótusznak háromféle levele csak vízbeli alkalmazkodás, a Nílusban is
bizonyára megvan, csak eddig ott nem kutatták. Német tudósok, a kik a Püspökfürd lótusz-virágát ismertették, éppen a termhelyét közölték tévesen. Willkomm pl. azt állította, hogy a Nymphaea thermalis eredeti hazája a Herkules-fürd héwizei, a Meyer-féle „Conversations-Lexieon" pedig, hogy a
Nymphaea thermalis hazája „Peterwardein". Növényünk sem a Herkulesfürd, sem Pétervárad körül nem terem. Harmadik tévedést Weiss Adolf, a
lembergi egyetem tanára követett el, aki .,Beitráge zur Flóra von Lemberg"
ez. mvének 4§9-ik lapján azt állítja, hogy a Nymphaea thermalis Lemberg
körül is vadon n. Ezt a tévedést Knapp ..Die bisher bekannten Pfianzen
u
Galiziens ez.
319-ik lapján már kell értékére szállította le. 1
2
Borbás
kétségtelenül igazolta, hogy a N. thermalis KeletVégre
Indiában is terem s valószínleg innen került a Nílusba s hazánkba is s
valamennyi helyén kopasz- és aprószr levelével változik.
Syringa Josikaea vármegyénken kívül csak Kolozs-, Torda-Aranyos-,

mve

:J

a

syringa

joskaea.

A

Mármaros-, Ung- és Bereg vármegyékben n. Legtöbb termhelye azonban
Bihar vármegyébl ismeretes Feketetó, Remecz és Belényes serdeiben.
távol minden emberi tanyától, sziklás törmeléken, hegyi folyók és patakok
mentén. Remeczen terem a legtöbb itt a Jád völgyének „Lunka Kotnni"
nev erdrészén vannak a leghatalmasabb példányok, a legtöbb azonban a
„Pareu Freguezár"" nev lankás fensíkon, a hol május közepe táján a jósika:

;

cserjéknek virágzó ezre leírhatatlan szép látvány. Hazánkon kívül egyebütt
terem, st a világirodalomban is elkel helye van
legutóbb a newyorki ..Grarden and Forest" 1891-iki évfolyama ismertette s a rá vonatkozó
magyar bibliográfiai forrásokat is lelkiismeretesen közli.
..Nemzeti Társalkodó" 1830-ik évfolyama, a 344-ik lapon növényünkrl a következ referátumot hozza „A Németországi Természetvizsgálknak
és Orvosoknak az idén szeptemberben Hamburgban tartott gylésén több
elmutatta a'
megszárasztott palánták közt Bétsi Professor b. Jacquin
Syringának új nemét, melynek felfedezését a Botanika Erdélyi Kormányszéki
Extzja, ezen tudományban különösen
rendes Ellül b. Jósika János úr
gyönyörköd, az egész ország eltt tiszteletben álló hitvesének, gr. Csáky
Extzjának köszönheti. A' plánta tiszteletül 's emlékeRosália Úr asszony
zeti Syringa Josikaea nevet kapott stb." Els képe 1831-ben jelent meg
Reiehenbach „Plantae eriticae" ez. mvében (VIII. p. 780. Nr. 1049.).
Idközben Wallieh Náthán az ..Indiai társaságtól" megbízást kapván,
India északi részén meg a Himalayán gyjtött növényekkel ajándékozta meg
Európa nevezetesebb botanikai intézeteit, köztük a Syringa Emodi Wall. nev
himalayai orgonabokorral is, a mely a mi Jósika-fánkhoz a csalódásig hasonlít.
Ez után Franchet francia botanikus orgonafánkat a S. Emodival egyesítette, de figyelmen kívül hagyta, hogy Jacquin a jósikafát a hamburgi
liotanikusok eltt már 1830. évi szeptember 20-án, az els ülésen bemutatta
s ugyanez a gyülekezet késbbi ülésben fejezte ki azt az óhajtandó indítványt, hogy a Wallieh gyjtése mielbb szétosztatnék, hogy a botanikus

nem

;

A

:

r

*

világ azon növénykincsekkel megismerkedhessek. Ebbl világos, hogy a
Syringa Josikaea elbb lett Európában ismeretes s nevének prioritása kétségtelen. Hogy pedig a S. Josikaea meg a S. Emodi egymástól lényegesen

1
V. ö. Flatt Károly: ..A mi tündér-rózsánk" különnyomat a „Nagyvárad" 300-ik
számából, 1891.
2 Pótfüzetek a Ter. tudom. Közlönyhöz 1899, 187. stb. oldalán.
8
U. i. 1894. 152 old., továbbá „A Balaton tavának és partmellékének növónyföld-

rajza" 140. oldalán.
4 Bulletin de la soc. philomatique de Paris, 1885.
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különbözik, ..A Jósika-fáról", Nagyváradon 1891-ben megjelent tanulmányomban kétségtelenül beigazoltam, még pedig azon eredeti himalayai orgonafa
nyomán, melyet Schlagmtweit-Saküniünski gyjtött s a mely a budapesti
egyetem füvészkertjének herbáriumában van.
Még csak a bevándorlóit gyomfüvekrl röviden. A nagy közönség áltabevándorlott gyolában azt hiszi, hogy a „gyom" mindenütt közönséges.
mokkal azonban másként áll a dolog. Ezek észrevétlenül annyira elszaporodnak és sok helyit annyira elnyomják hazai füveinket, hogy végre a nagy
1

A

ISIIillii
BIHAR-TORDAI PARKRESZLET.

közönség ezeket is hazai növényeknek hiszi. Ilyen alkalmatlan gyom a Pernból származó Galinsoga parviflora Cav., vagyis a „zsidó paprika", mely sok
helytt, különösen konyhakertben, annyira elszaporodik, hogy a termést is
veszélyezteti. Hyen továbbá a dél-amerikai „szeri) tövis" (Xanthium spinosum
L.), a kanadai Oenothera biennis L., Erigeron Canadense L., a keleti Orlaya
grandiflora Hoffm., továbbá az Ambrosia-, Chenopodium- és Solanum-félék,
valamint az Umbelliferák, Cruciferák, Labiaták, Asperifoliák és Compositák
többféle faja.

Biharvármegye flórájának további felderítése még nagy feladat.
Ez ismertetéssel a megye növénykincse koránt sincs még kimerítve,
sok olyan növényt, mely majdnem minden vármegyével közös, elhallgattunk;
másrészrl pedig késbbi kutatások a fajok számát szaporítani fogják, ujabb
területe! is vizsgálat alá vesznek, mert pl. a tenkei járást botanikus eddig

még nem
i

látta.

V. ö Borbás V\: Erdészeti

Lapok

L887,

»Ö*-

251—53. oldalán.

Bevámlorolt

gyom füvek.

VIZSZABALYOZAS ES ARVEDELEM.

[zép rónáinkat a Berettyó és a Körösök
mentén évszázadokon keresztül hatalmas mocsarak borították.

A mocsarak között legjelentékenyebb
a

sárrét

a szabályozás

volt a Berettyónak Bihar, Békés, Hajdú
és Jász-Nagykún-Szolnok vármegyék határán elterül medenczéje, az u. n.
D ji iarj Nagy-Sárrét
továbbá a Sebes-Körösnek Bihar és Békés vármegyék
határán elterül medenczéje, az u. n. bihari Kis-Sárrét. Az elbbi kiterjedése
80,000, az utóbbié pedig 40,000 kat. hold volt, beleszámítva a szomszédos
vármegyék ide tartozó részeit is.
medenczéket egyrészt a Berettyón és a
Hortobágyon levonuló Tisza árvizei, másrészt a Sebes-Körös és Fekete-Körös
árvizei töltötték meg.
mocsarak egész éven át víz alatt állottak, az árvizek kiöntései meg jelentékeny területeket károsítottak.
bihari Nagy- és Kis-Sárrét már a század elején magára vonta a nemzet sors át intézk figyelmét.
helytartótanács a Körös-völgy felvételét elrendelte és a munkálattal Huszár Mátyás nagyváradi kir. kamarai igazgató mérnököt bízta meg. Huszár Mátyás számos kiváló munkatársának, köztük a felejthetetlen Vásárhen/i Pálnak közremködésével, az 1820-at követi")
esztendkben fejezte be a Körösök és Berettyó felvételét. Tervet is készített
a Körösök, különösebben a Berettyó szabályozására és az országos építési
bizottsághoz intézett jelentésében a Berettyó vízének a mocsaraktól való elzárását és a Sebes-Körösbe leend bevezetését javasolja.
E tervet magáévá tette Kecskés Károly Tisza-szabályozási fmérnök,
ki azt az 1848-ban gróf Széchenyi István közlekedési miniszterhez intézett
jelentésében a legezélszerbbnek és mindenesetre végrehajtandónak mondja.
Ugyanekkor intézkedés történt, hogy a Körösök és a Berettyó szabályozási
hivatal a szabadságtervének kidolgozására Gyulán hivatal állíttassék fel.
;

A

A

Ármentesítatakuiásif

A

A

A

harcz miatt nem kezdhette meg mködését.
Az abszolút korszakban, a mikor minden gyülekezést eltiltottak, az ármentesítend területek birtokosainak összejövetelét, a szabályozási ügyek megbe-

—

Csakhamar megalakultak a társulatok, hogy
megengedték.
kezdeményezett munkát végrehajtsák. A Berettyó-társulat érdekeltsége Püspök-Ladányban 1852. szeptember 4-én Szau&r László
pénzügyi tanácsos elnöklete alatt alakult társulattá, az 1853. november 30-án
bebreezenben tartott közgylés pedig a társulati alapszerzdést megállapította.
A Fekete és Sebes-Körös völgyében a mozgalmat a vidék egyik legnagyobb birtokosa, Tisza Lajos cs. és kir. kamarás indította meg. Az els
A megalakult
alakuló gylést 1854. február 16-án tartották meg Szalontán.
^zrlése (zóljából,

a

Széchenyi

által

—
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vízszabályozótársulat mködése kezdetben kiterjedt úgy a Feketekoros, mint a Sebes-Körös völgyére. Els elnöke, Tisza Lajos azonban buzgólkodásának eredményét nem érbette meg, mert 1856-ban elhunyt. Az elnöki
állásra 1856-ban fiát, borosjeni Tisza Kálmánt, a késbbi miniszterelnököt
választották meg.
A társulatok szervezete idk folytán rendkívül sok változásnak volt
alávetve. így L88 l-ben a szalontai társulatot a hosszúfoki társulattal egyesíneve alatt.
tették „Bihar-békési egyesített vízszab. és árment. társulat"
L885-ben a bihar-békési társulat öblözetei külön társulattá alakultak.
fekete-körösi árment, társulat székhelye Nagy-Szalontán maradt, a Sebeskorös társulat székhelyévé azonban Nagyváradot választották, míg a hoszBerettyó-társulat székhelye 1868-ig
szúfoki társulat székhelye Békés lett.
Debreczen volt. E társulat kezdetben a B.-Ujfalutól Meztúrig és Kis-Újszállásig terjed területeket foglalta magába, ehhez csatlakozott - pénzügyi külön
1857-ben a Fels-Berettyó osztály B.-Ujfalutól Szaállásának fentartásával
lárdig terjed területekkel, 1859-ben pedig az Ér érdekeltsége lépett be Pocsajtól Szalaesig terjed területekkel.
A társulat székhelyét 1869-ben Nagyváradra tették át, ez alkalommal
a társulatból kilépett az Ér-osztály. 1871-ben a Berettyó alsó és fels osztálya pénzügyileg is egyesül. 1879-ben a Berettyó-társulatból kivált az ivánfenéki érdekeltség és Gyoma székhelylyel külön társulatot alakított. Az 1881-iki
árvíz után szervezték a meztúr-mesterszállási öblözetet és úgy ezt, mint
az elbb kivált ivánfenéki öblözetet - - pénzügyi önállóságuk fentartásával
Nagyvárad székhelylyel, egy közös társulatban egyesítették „Berettyóközös szervezet 1886- és 1888-ban végrehajtott
körösi társulat" elnevezéssel.
változtatásokkal tartott 1896 januárig, midn a minisztérium mind a három
osztály kívánságára megengedte, hogy az egyes osztályok külön társulattá
alakuljanak.
A Berettyó és a nagy-szalontai társulat lelke, Henter-Bodoky Károly A munkaiatok
me skezdese
bízták meg a Körös és Berettyó szabályozási terkerületi fmérnök volt.
vének elkészítésével. Terve nagyszabású volt és e munkálat állapította meg
a folyók végleges irányát.
terv magában foglalta a folyók medrében lev
lefolyási akadályok eltávolítását, a lefolyási viszonyoknak átvágások és
újonnan ásandó csatornákkal leend megjavítását és az árvizek kiöntései
ellen gátak építését.
Berettyó szabályozására Bodoky a Huszár-féle tervet
fogadta el és nem csupán Huszár és Kecskés tekintélyére támaszkodva, de
saját meggyzdésében bízva, sürgette a Berettyónak a Sárrétbl való kivitelét és a Sebes-Körösbe való vezetését.
A helytartó-tanács a Körösök és a Berettyó átvágásainak és új csatornáinak kiépítésére a községek közmunka-erejét rendelte ki, a meder fentartására és tisztítására a községeket, a töltések építésére a társulatokat kötelezte.
munkálat 1856-tól 1860-ig nagy ervel folyt, de a közmunkával a
népet túlságosan megterhelték és ezzel a közmunkát a nép eltt gylöltté
tették. A közert igen nehéz volt rendszeres munkára szorítani.
társulatok
mindent Bodokytól vártak, elegend és képzett mérnököket nem tartottak, a
uátak helyét ellegesen és tervszeren meg sem határozták, hanem a gátakkal csaknem lépésrl-lépésre követték a folyó kanyarulatait.
hatvanas évek száraz idjárása kedvez volt a munka folytatására,
az érdekeltség áldozatkészsége azonban nem állott arányban a munka nagyságával és így midn a közmunka-ervel folytatott munkát az 1863-iki aszályos év és az ezt követ inség félbeszakította és az ingyenes közmunkát a
kormány beszüntette, a szabályozási munkálatokban nagy visszaesés állott
be.
társulatok ezután csakis az 5 °' kamatra és 6 évi törlesztésre a kormánytól nyert ínséges kölcsönbl dolgoztattak.
Az érdekeltség hitte és remélte, hogy nagyobb munka és nagyobb
befektetés nélkül mentesítheti földjeit.
munkálatok eredménye a száraz
idjárás mellett kecsegtet volt.
Berettyót 1865-ben már a Sárréttl elzárták és vizeit 1866-ban az új csatornán Szeghalomnál a Sebes-Körösbe
vezették. A Berettyó Sárrétje kiszáradt, úgy hogy Bihar és Békés vármegyék
közösen folyamodtak, hogy a Sárréten keresztül Füzes-Gyarmattól NagyBajomig egyenes országút hasíttassék ki. Az út irányát 1868. deczemíxT
szalontai
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LO-én a Füzes-Gyarmaton és Nagy-Bajomban tartott értekezleten Bodoky
elnöklete alatl meghatározták. E tárgyalásról indult Bodoky Nagy-Bajomból
Nagy-Rábé felé, de elindulása után, alig 10 perez múlva, szívszélhdés érte.
Az
száraz éveket csapadékban dús évek váltják fel. Az árvíz

elz

magassága évrl-évre emelkedik, napirenden vannak a gátszakadások. Az
érdekeltség a baj okát nem a megváltozott idjárásban, hanem kizárólag a
szabályozás rendszerében kereste és minden áron azon igyekezett, hogy a
állapotot helyreállítsa. A Fekete-Körös alsó szakaszán fekv községek
hangosan követelték a Gyepes töltésének eltávolítását, hogy az árvíz a
Gyepes és ezzel összefügg erekben újra szabadon elterülhessen. Szeghalom
pedig a Berettyónak másfelé leend elvezetését kérelmezte.
A társulat vezeti látták, hogy az ers gátak a víznyomást kibírták
és a jól épített gátakat, ha magasságuk nem is volt megfelel, sok esetben
régi

PARTVÉD MUNKÁLATOK A KOMÁDI

meg

HÍDNÁL.

lehetett tartani
ezért hozzáfogtak a gátak ersítéséhez és újból szervezték az árvédelmi szolgálatot. Eleinte úgy látszott, hogy hiábavaló minden erfeszítés, mert alig emelték fel a gátakat az 1871-es víz fölé, az azt
követ 1876 1878, különösebben 1879. árvíz magassága újra meghaladja az
elzket, az 1881-iki árvíz pedig minden megelzt felülmúl.
Az árvizek emelkedésénél még fenyegetbbek voltak a jégtorlódások.
;

—

Az

nagy tömegekben felszaggatott és lesodrott jég, csaknem
hídnál, kanyarulatnál és mederszorulatnál felakadt és a vizet
felduzzasztottá.
jégtorlódás ellen minden védekezés hiábavalónak bizonyult, mert az árvíz emelkedése oly rohamos volt, hogy a veszélyeztetett
pontra a kell munkaert nem lehetett idejében kirendelni. Az 1881-es
árvíz a Berettyónál 14 helyen, a Fekete-Körösön 8 helyen, a Sebes-Körösön
11 helyen szakította át a gátat. Az 1881-iki márcziusi árvíz a Sebes-Körös
alsó szakaszán csak azért nem emelkedett veszélyes magasságra, mert a SebesKörös Sál-rétjén a gátak nem voltak még készen és így az árvíz a Sárréten
szabadon elterülhetett. Az 1887-iki májusi árvíz a Fekete és Sebes-Körösön
az 1881-iki árvíz magasságát is meghaladta, de szerencsére jég nem volt
és így a Fekete-Körösön sikerült ers védekezéssel az idközben felemelt
árvíz

által

minden egyes

A

A

gátakat megtartani.
Sebes-Körös azonban a Sárréten újonnan emelt gátjait
két helyen átszakította.
Berettyónál az 1887-iki árvíz nem emelkedett fenyeget magasságra,
de annál nagyobb volt az 1888-iki márcziusi árvíz, mely az 1881-iki árvíz

A
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magasságai átlag 50 cmtrrel, jégtorlódásos helyeken több mint egy méterre]
meg. Az áradás, a télen felhalmozódott nagytömeg hó gyors elolvadása következtében, rendkívül rohamos és a helyzet veszélyes volt, mert
olvadás eltt a folyót ers jégpánczél borította. A gyorsan leinduló árvíz
feltépte a jeget és nagy táblákban sodorta lefelé, a jég azonban a hidaknál
és a kanyarulatokban felakadt. A jeges árvíz Pocsaj és Szalárd között, a
vasúti híd kivételével, az összes hidakat elseperte. A jégtorlódások által
felduzzasztott árvíz több helyen a töltés koronáján és a természetes magaslatokon is átcsapott és a Berettyó gátját 8, a Kösmét 2 helyen szakította át.
Az árvíz kártételei azonban 1888-ban nagy területre már azért sem
terjedtek ki, mert a szakadásokat rövid id alatt elzárták és a szakadások
mellett is az árvíz nagy tömegét az idk folytán kiképzdött meder vezette le.
Alig múlt el a Berettyónál az árvízveszély, midn megjött a riasztó hír,
hogy a Tisza Dadánál a természetes partokat áthágta, Tisza-Benél gátját
elszakította és így a Berettyó-társulatnak a Hortobágy mentén fekv árterühaladta

A

Berettyó-társulat a tiszai árvíz ellen Bertalan
elöntéssel fenyegeti.
Lajos kormánybiztos vezetése alatt erélyesen védekezett, régebben emelt és
újonnan hevenyészett gátakkal a Hortobágy balpartján fekv árterületeit
megoltalmazta, de a karezagi és kisújszállási árterületeit nem védhette meg.
Az 1887. és 1888-iki árvizek magasságát is meghaladta a Körösökön
az L890-iki árvíz szintje; az 1895-iki pedig úgy a Körösök, mint a Berettyó
alsó szakaszán minden eddigit felülmúlt; ezek már kártétel nélkül levonultak,
csupán a Sebes-Körös Kutas csatornájának új gátját szakították át két helyen.
A társulatok 1881-tl kezdve csaknem a legutóbbi napokig folytonosan
körösi társulatok, de különösen a Berettyó, az egyolemelték gátjaikat.
dalú gátemelés helyett, a víz rendszeres lefolyását és a jég szabad levonulását igyekezett elsegíteni.
társulat a Berettyó alsó és középs szakaszán
az elsrend hullámtéri akadályokat leásta és folyását új átmetszésekkel

leteit

A

A

javította.

Mind a három társulat újonnan szervezte az árvédelmi szolgálatot. A
gátrök számát szaporította, az árvíznél alkalmazott segédrök számát felemelte. A Berettyónál 1865-ben egy rház állott fenn a darvasi hídnál, ide
két rt állítottak, a kik közül az egyiknek Darvastól Szeghalomig, a másiknak Darvastól B. -Újfaluig kellett a vonalra vigyázni. Ma már a Berettyó
mentén 21 rház áll. Mindenik társulat védvonalát telefon köti össze a
társulati szókhelylyel.
társulatokat a fölclmívelésügyi minisztérium idejében értesíti a nagyobb eszésekrl és hóolvadásokról és távirat útján jelzi
a forrásvidékek közelében fellépett árvizek magasságát.
Ma már nyugodalmasabb helyzet köszöntött be, azonban abszolút biztonságról ma sem beszélhetünk. Folytonos aggodalomra adnak okot még a
hidak, melyek nyílásai általában a víz és jég levezetésére nem elég nagyok,
a meder is sok helyt korrekczióra szorul, a Fekete-Körösön és a Sebes-Körösön egyes helyeken fel is iszapolódott.
Még be sem fejezték a társulatok ármentesítési munkálataikat, midn
már keser tapasztalatok útján meggyzdtek arról, hogy nem elégséges a
területet a folyók kiöntései ellen megvédeni, hanem biztosítani kell a belvizek kiöntései ellen is.
Berettyó árterületére úgyszólván nyitott kapukon tört be a Hortobágy,
a Kalló, az Ér, a
és a Kis-Körös vize, az árterületen bell is jelentékény vízfolyások képzdtek, így a Hamvas, Ölyvös, stb.
A fekete-körösi társulat árterületére a Gyepes patak, Kölesér, Korhányér, inándi patak és a Barakony-ér szállított jelentékeny víztömeget.
A Sebes-Körös társulat árterületére jelentékenyebb idegen víz nem
tört be, de az árterületen belül itt is jelentékeny belvízfolyások képzdtek,
mint a Kutas, Csente, stb.

A

A

Kösm

Kezdetben a Berettyó-társulat és általában a bihari társulatok csak az
ánnentesítésre szorítkoztak. Az ártéri birtokosok azonban a belvizek rendezését mind nyomósabban sürgették, st a Hortobágy mentén lefolyó belvizek rendezésére, a hortobágyi csatorna építésére 1879-ben külön társulatot
is alakítottak, melybe a Berettyó-társulat is belépett és elvállalta a meztúr
borzi szakasz építési költségeinek - 5 részét.

—

Belvizek
rendezése

-
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A Hortobágv-társulat érdekeltjeinek szertehúzása miatt a társulat
egészséges fejldésre nem volt képes ós így esakhamar kormánybiztosság
alá kerüli. A mi nem lelt volna reá nézve nagy baj, hanem végzetes lett
reá nézve az, hogy munkálatát az els kormánybiztosság idejében csak rendkívüli
nagy áldozatokkal tudta megkezdeni. A Hortobágy-társulat nem tudott pénzt
kapui s így elfogadta a Magyar Országos Bank ajánlatát, melynek értelmében
a munkát. A bank
a bank ellegezte a pénzt és egyszersmind végezte is
azonban csak 8 km. csatornát ásott ki és azért egy millió forintot követelt,
minden köbméter földmozgósításért átlag egy forintot. Erre a Berettyó-társulat is közbelépett, de csak annyit érhetett el, hogy a bankkal a szerzdést felbontották. A Hortobágyhoz való hozzájárulás a Berettyó-társulatnak
közel egy millió forintjába került, vagyis annyiba, a mennyiért maga a
Meztúrtól Borzig terjed 41 kilométer csatornát biztosan felépíthette volna.
Belátta a Berettyó-társulat, hogy takarékossága teljesen illuzórius, ha
más érdekeltség ártereit nagy kölcsönökkel megterhelteti. Átlátták a többi

A KALLÓ BEÖMLÉSE A BERETTYÓBA
CSIFF PUSZTÁNÁL.

bihari társulatok is, hogy a társulatok keretén bell külön belvíz-társulatok
megalakítása veszélyes, mert külön érdekeltségekkel nem lehet összefüggen
és egységesen a belvizeket rendezni és a külön társulatokkal a belvízrendezés jóval többe kerül. így a társulatok egymásután kimondották, hogy
feladataik közé sorozzák a belvizek rendezését is.
belvízE határozat új korszakot nyitott meg a társulatok életében.
tárármentesít
három
bihari
mint
a
területen,
nagy
ugyanis
oly
rendezés

A

sulat árterülete,

nagy

feladat volt.

Ma már legnagyobb részben a társulatok
felépítették. E nagy kiterjedés és szövevényes
túlhaladná a jelen ismertetés

fbb

szk

belvízcsatorna-hálózataikat is
belvízcsatorna leírása messze
keretét, azért csak röviden megemlítjük a

csatornákat.

A

Berettyó és Körös völgyén, a kiépített Hortobágy és a tervezett Ercsatornán kívül, legnagyobb a fekete-körösi társulat felfogó csatornája, mely
Vízes-Gyánnál a Sebes-Körösbl indul ki és északról déli irányban haladva,
Tamásdánál nyíltan torkollik a Fekete-Körösbe. E csatorna a Fekete-Körös
és Sebes-Körös deltája felé es dombvidék vizeit fogja fel és másodperczencsatorna legnagyobb részben töltések
ként 39.0 m. víz levezetésére épült.
hosszú: a fekete-körösi tár55
kilométer
csatorna
felfogó
közé van fogva.
hozzá.
1893.
évben
fogott
építéséhez
sulat ennek
Berettyó-társulat Kék-Kálló csatornája, a Nyírségrl befolyó vizeket
Derecskénél és Konyárnál fogja fel. Különösen érdekes a Kalló-csatorna torvezetni,
kolati szakasza; a Kallót ugyanis nyíltan óhajtották a Berettyóba
másrészt pedig az árterületen nem akartak töltéseket építeni, nehogy ez az

A

A

A

esetleg kitör árvízeket Bakonszeg, Berettyó-Újfalu és Péterszeg községekre
párfelfogja; ezért a Kallót Bakonszegtl Csiffig 9\5 kilométer hosszban
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huzamosan vezették

a Berettyóval és e szakaszon a Berettyó jobbparti gátKalló balparti töltéséül felhasználták.
A Berettyó-társulat 1894-ben kezdette meg a Kék-Kálló csatorna építéséi és 1897-ben fejezte be. E csatorna a Berettyó-társulat árterületén 62
3
kilométer hosszú és másodperczenként 19*6
vizet vezet le.
A Kalló-csatorna építése tette lehetvé az alsó Nyírvidék lecsapolását.
Az e czélra alakult társulat a Kalló-csatorna alsó szakaszának építési költségeihez 120,000 frtta] járult és ezzel jogot nyert arra, hogy mintegy 600
kilométer hosszúságú tervezett belvízlecsapoló-esatornáit és lecsapoló-árkait a
Berettyó-társulat kalló-csatornájával összekösse.
Á Sebes-Körös társulat legnagyobb belvíz-csatornája a Kutas-csatorna;
ez szedi össze a Sebes-Körös jobbpartján, illetleg a Sebes-Körös és a
Berettyó deltájában keletkezett belvizeket, ebbe szakad a Berettyó-társulat
Ölyvös csatornája. A Kutas-csatorna Szeghalomnál nyíltan torkollik a Berettyóba. Alsó szakaszán a lefolyó vízmennyiséget másodperczenként 24 00
nc'-re számították.
Nem volna az ismertetés teljes, ha a társulatokra vonatkozó lényegesebb
adatokat fel nem sorolnók azért röviden a következket említjük meg:
A Berettyó-társulat székhelye Nagyvárad árterülete a mszaki ártérfejlesztés alapján 340,736 kat. hold, 2.587,120 korona kataszteri tiszta jövedetársulat árterülete a Berettyó jobbpartján a Hortobágy-csatornáig
lemmel.
és az ivánfenék társulat határáig terjed, a Berettyó balpartján pedig a szomszédos Sebes-Körös társulat határáig.
társulat kötelékébe tartozik Biharból 38 község, Békésbl kett,
társulat védvonala a közbeJasz-Nagykún-Szolnokból egy, Hajdúból hat.
es magaslatokkal a Berettyó jobbpartján H.-Szt. Imrétl Szeghalomig 90
kilométer, a Berettyó balpartján Szalárdtól a darvas-csökmi határig 75 kilokét gátja 3*6, a Kalló torkolati gátja 9"5 km. hosszú.
méter hosszú. A
A társulatnak a Berettyón 41 zsilipé, 19 rháza és 3 felügyeli laka van. A
telefonhálózat 138 kilométer bosszú.
megtervezett és kiépített csatornahálózat 586 kilométer hosszú, 3
szivattyúteleppel, 8 rházzal, 50 drb zsilippel, illetleg tiltóval és közel 190
híddal. Ebbl eddig a társulat kiépített 3029 kilométer csatornát, 2 szivattyútelepet, 4 rházat, 18 zsilipet, illetleg tütót és 96 hidat, illetleg átereszt.
Berettyó-társulat egyik szivattyú-telepét Szeghalom alatt Kernyén, a
Berettyó folyó mellett építtette fel. E szivattyú-telep czentrifugál-szivattyúja
l'OO méter átmérj, gépe 125 indikált lóerej és másodperczenként 1600
liter vizet képes 2*65 méterre felemelni. Másik szivattyú-telepét a társulat a
sárréti csatorna torkolatára, a Hortobágy mentén Borznál építtette fel. Ide
két darai) 100 méter átmérj czentrifugál-szivattyút állított, két drb egyenszivattyúk másodperczenként 3160 liter
ként 75 indikált lóerej gzgéppel.
vizet képesek l'OO méterre emelni.
A társulat adóssága 9.372,000 kor. Ebbl a társulat 5.400,000 koronát
fordított az ármentesítésre, 2.000,000 koronát a belvízrendezésre és ugyancsak
2.000,001) koronával járult a Hortobágy költségeihez.
társulat az államtól
évenként 133,675 kor. 52 fül. adóvisszatérítést kap, mely összeg az újabban
megállapított adóvisszatérítés és közel jövben megállapítandó vasúti hozzájárulással együtt kb. 190,000 koronára fog rúgni.
kölcsönök után a társulat törlesztés és kamat fejében 512,800 koronát fizet, egy katasztrális holdra tehát a mszaki ártérfejlesztés után átlag
1'50 kor. évi teher esik. Az árterületet a különböz fekvés szerint 5 osztályra
osztották és a hozzájárulási arányszámot 0*5, 1, 4, 6, 8-ban állapították meg.
A társulat az adóvisszatérítés és egyéb kisebb jövedelmébl fedezi a
fentartás, igazgatás költségeit, melyek évenként 95,000 koronára rúgnak, a
fenmaradó összegen pedig 8 10 év alatt belvízcsatorna-hálózatát építi ki.
jai
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A

A

A

A

A

—

A társulat elnöke ez id szerint Korniss Károly gróf, alelnöke Kováts
Béla. A Berettyó-társulatnál külön igazgató és külön fmérnöki állást szerveztek, egymás mellé rendelt hatáskörrel. A társulat igazgatója Tatár Zoltán
;

József; szakaszmérnökök: Klein Ignáez és Horváth Mór
pénztárnok Varga Ákos ellenr Hollósy Dezs. Van a társulatnak ezenkívül 3 gátfelügyelje, 1 csatorna-felügyelje, 19 gátre és 10 csatornare.

fmérnöke Korbély
:

;

:
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A
Miklóst,
kezésnél

társulal
ki

a

voll

elnökei

közül

különösen ki kell

emelnünk Nadányi

idkben viselte az elnöki tisztet és árvízvédemaga mutatott követend példát. Nagy érdeme, hogy

Legválságosabb

is tisztviselinek
hortobágyi els vállalati szerzdést közbelépése után sikerült megsemmisíteni és hogy a Berettyó-társulatnál a drága vállalati munkát abban az idben sikerült kiküszöbölni, midn a vállalati munkának még sok lelkes barátja
elnöksége alatt fejezte be a társulat árvédelmi munkálatait, az
volt. Az
elnöksége alatl kezdte meg a belvízrendezési munkákat, részben neki is
köszönhet, hogy az utóbbi két évtized alatt a Berettyó-társulat rendszeresen dolgozott és munkálatait házilag, jól és olcsón végezte.
A Sebes-K<">n">s-iái'sula1 székhelye Nagyvárad; árterülete a mszaki
ártérfejlesztés alapján 157,670 katasztrális hold, 1.090,864 kor. kai tiszta
jövedelemmel. Az árterület a Sebes-Körös jobb- és balpartján fekszik, a
Hereit v, fekete-körösi és hosszúfoki társulat határai között.

a

\.

sebes-Körös
társulat.

A BORZI SZIVATTYÚTELEP.

A
A

Sebes-Körös kötelékébe Biharból 29, Békésbl 2 község tartozik.
társulat védvonala a Sebes-Körös balpartján Gyírestl Fokközig
49.7 kilométer hosszú, a Sebes-Körös jobbpartján Szent-Jánostól Szeghalomig
66 kilométer; ide tartozik a Berettyó balparti gátjának Szeghalom, Darvas
közötti 17 kilométer szakasza is. Az összes védvonal hossza 1327 kilométer.
A társulatnak a Sebes-Körösön és Berettyón összesen 20 rháza, 10
cszsilipe és egy boltozott zsilipé van. A társulati telefon-hálózat 122 kilométer hosszú. A kiépített belvízcsatorna-hálózat hosszúsága 321 kilométer,
ezen van hat rház, 37 zsilip, 22 beton-áteresz, 4 fatiltó s 70 híd és 2
szivattyú-telep. Az egyik szivattyú-telep a Sebes-Körös balpartján, Fokközön van felállítva. Itt 2 egyenként 80 cm. átmérj czentrifugál-szivaty3
vizet bírnak
tyút állítottak fel, melyek másodperczenként összesen 2,00
1'5 méterre felemelni. Van még a társulatnak egy kisebb szivattyú-telepe a
Kutas-csatorna mentén Halason 50 czentiméter átmérj szivattyúval.
A Sebes-Körös adóssága 7.400,000 kor. Ebbl esik az ármentesítésre
mintegy 6.000,000 kor., a belvízrendezésre 1.400,000 kor.
A társulat az államtól évenként 142,742 kor. 52 fill. adóvisszatérítést
kap és ebbl fedezi a mintegy 70,000 koronára rúgó fentartási és igazgatási
költségeit és törleszti az egyik 1.400,000 koronás kölcsönét úgy, hogy ez id
szerint érdekeltségére évenként 6 millió kor. kölcsönnek 327,600 koronás
évi járulékait veti ki. Az összes kölcsönök évi járuléka 396,900 koronára rúg.
ebbl esik egy katasztrális holdra átlag 2 kor. 50 fii., a jelenlegi kivetett
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összegbl pedig

-

kor.

8

fill.

Az

árterületei ö1

2fi9

osztályra osztották és a hoz-

5-ben állapították meg.
id szerint elnöke Cxáky Lajos gróf, alelnöke Örley
A
Kálmán. A társulat az igazgatói állást már régebben egyesítette a fmérnöki állással, [gazgató-fmérnöke Pekanovits Imre, szakaszmérnöke Tabéry
Ármin, pénztárnoka és jegyzje Ficsek Lajos, nyilvántartója Katona, Bálint.
Ezenkívül van a társulatnak a Körösön 1 gátfelügyelje, 19 gátre, a
belvízcsatornákon 2 vízmestere és 7 re.
A
A fekete-körösi társulat székhelye Nagy-Szalonta, árterülete 146,737
kai. hold, 973,182 kor. katasztrális tiszta jövedelemmel.
A társulat árterülete a Fekete-Körös jobbpartján fekszik, az árterület
a sebes-körösi és hosszúfoki árterülettel szomszédos. Kötelékébe Biharból 22
község tartozik, ezenkívül Békés 2 községébl és Arad 5 községébl tartozik ide egy-egy kisebb terület.
Védvonala a Gyepes-kiköt töltésérl, vagyis Görbédtl Sarkadig tart,
még a felhosszasába a Fekete-Körös jobbpartján 55 kilométer, ehhez
Fekete-Körös jobbfogó csatorna torkolati szakaszának két oldali töltése.
parti gátjában egy zsilipet sem épített a társulat. A Fekete-Körösön 7 rháza
van. Telefon-hálózatának hosszasága 220 5 kilométer.
A társulat által tervezett belvízcsatorna 265 kilóméter hosszú. Ebbl
a társulat eddig 85 kilométert épített fel, 21 drb zsilippel és 34 db híddal.
arányt I, 2,
társulatnak ez

zájárulási

3,

í,

Fekete-Kröstársulat.

j

A

-

A

fekete-körösi társulat tulaj donkép eni árterén kívül a Ketts-Körös
jobbpartján a hosszúfoki csatorna torkolatára épített szivattyú-telepet. Itt 5
db. egy méter átmérj czentrifugál-szivattyút állított fel, melyek a hozzájok
kapcsolt gépekkel másodperezenként 6000 liter vizet emelnek 3"40 méterre.
fekete-körösi társulat összes adóssága 4.80,000 kor. ebbl esik atulajdonképeni ármentesítésre 1.800,000 kor., a belvízrendezésre 3.000,000 kor., ezenfelül azonban a belvízrendezés teljes befejezésére a társulatnak még mintegy
1.000,000 koronára lesz szüksége. Az évi igazgatási és fentartási költség minttársuegy 80,000 kor. kölcsön törlesztése 228,000 kor. összesen 308,000 kor.
lat évenként 76,960 kor. 88 fii. adó visszatérítést és 21,740 kor. 22 fii. vasúti
hozzájárulást kap. Utóbbi években kölcsöntörlesztés és igazgatási költségekre
a társulat összesen 24,000 koronát vetett ki az érdekeltségre, vagyis katasztrális holdanként az új és már jogers mszaki ártérfejlesztési alapon 1*60
koronát fizetett az érdekeltség. Az árterületet két vízszínre fejlesztették, de az
osztályozás szerint csakis 1548 hold esett a fels osztályba, ugyan azért a
belvízre való tekintettel mindkét fosztályt még négy-négy alosztályra osztották és ezek között a hozzájárulás arányszámát 1, 2, 3, 6-ban állapították meg,
a két fosztály között az arányszámot 1
5-ben vették fel.
A fekete-körösi társulat elnöke Tisza István gróf, alelnöke Tisza Kálmán
gróf. A társulatnál az igazgatói állást három-négy éve egyesitették a fmérnöki állással. A társulat igazgató fmérnöke: Leidl Henrik, szakaszmérnöke:
Lazarovits Gábor, titkár-ellenr Müller György, pénztárnok Csáky György,
nyilvántartó
Gyenge Imre.
társulatnak van két gátfelügyelje és 7 re a
Fekete-Körösön és 7 re a felfogó-csatorna mentén.
Általában a fekete-körösi társulat egész története a Tisza-család nevével van összefüggésben. Tisza Lajos elnöklete alatt alakult meg a„ társulat
és az elnöki tiszt 1882
1885 kivételével a Tisza családban maradt. Ok vezették a társulat ügyeit, nehéz idkben is hen kitartottak a társulat mellett és
soha nem lankadó kedvvel és törhetetlen kitartással igyekeztek azon, hogy
társulatok feladatának megfeleljen, elvállalt kötelezettségének eleget tegyen.
Az ármentesítés és belvízrendezés Bihar vármegye rónaságát egészen
átalakította. A nagy kiterjedés mocsárfenék a víz alól felszabadult.
nádrengeteg helyét ma már búzatáblák foglalják el.
vizek kiöntései alól felszabadult területen intenzív gazdasági élet fejldött; a lakosság megkétszerezdött és ma már a Sárrétet vasutak szelik.
A folyóvizek eleven erejét már a régiek is használták vízimalmok
hajtására. Bihar vármegyében a vízimalmok
ellepték a folyóvizek
mellékét, szerkezetük azonban meglehets primitív volt. Ma már a malmokba
is a turbina-szerkezetet vezették be, így a mölki apátság Margittán, Lukács
Antal Szent-dánoson stb.
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Ujabb
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Újabb idben a Fekete-Körös-társulat komolyan foglalkozni kezdeti

az
czélra felfogó-csatornáját óhajtja felhasználni és a Sebes-Körösakar annyi vizet kivenni, hogy 10,000 katasztrális holdat öntözhessen.
Érdekeltsége közül Tisza István gróf, Lovassy Ferenez és Markovits

öntözéssel.

bl

E

Antal egyelre 800 holdon kész a szükséges berendezést saját birtokán elkéA terv megvalósítása küszöbön áll, azonban a Sebes-Körös legkisebb
vízállásánál a vízkivételt nem fogják megengedni, nagyobb vízállásnál azonban úgy a fekete-körösi társulat, mint a sebes-körösi társulat érdekeltsége
öntözésre fel fogja használhatni a Sebes-Körös vizét. Kisebb öntözési berendezést ma is láthatni már Lukács Antal szent-jánosi birtokán, ki a Pecze
vizel használja fel e czélra.
A földmívelésügyi minisztérium 1899-ben Nagyváradon felállította a
\YI-ik kultúrmérnöki hivatalt. E kultúrmérnök ség készíti el a Berettyónak
szíteni.

\3{£bst? T i

ÖNTÖZ-CSATORNA ÉS TÁPLÁLÓ

Szalárd

feletti,

ZSILIP A SEBES-KÖRÖSÖN.

az ármentesit-társulat keretén kívül

fekv

völgj^-mentesitési ter-

A

mely völgyet az 1900.

évi májusi árvíz teljesen elöntött.
debreczeni IX.
kerületi kultúrmérnöki hivatal pedig 24,000 kor. állami elleggel hozzáfogott
az Érvölgyének felvételéhez és az Ér rendezési tervének elkészítéséhez. Az Érvét,

völgyének mentesítésére már 1842-ben Fényes Károly táblabíró elnöklete alatt
Diószegen társulat alakult, de a kitzött czélt megvalósítani nem volt képes,

úgy hogy

Ma már

a Berettyó folyó szabályt izva van, a Berettyóid alatt rendezni fogja.
vízgazdaság minden ágánál élénk tevékenységet tapasztalunk megyénkben. Vásárhelyi Pál már 1841-ben tartott akadémiai székfoglalójában értekezett a Berettyónak hajózhatóvá tételérl. Az 1863-iki aszályos esztend után
tervezték a Hortobágy völgyén a tiszalök-gyomai öntöz- és hajózó-csatornát
a kiegyezést követ idkben pedig tanulmányozták a Berettyó és Ér völgyén
haladó, Maj tényt és Szatmár-Németit érint úgynevezett gyoma péterfaívai
csatornát, mely a Köröst a Kraszna, Szamos és a Fels-Tiszával kötötte
volna össze. Valószín azonban, hogy a csongrád budapesti csatorna építése
és a Körösöknek hajózhatóvá tétele után e tervek is életre kelnek.
Büszkén tekinthet vissza Bihar vármegye vizi munkálataira, különösen
a társulatok ármentesítési mveire, mert ezeknél nagyobbszábású és eredményesebb munkálatokat külföldön sem igen találhatunk.
fel is oszlott.

társulat Diószegig az Eret rövid

A

—

—

A NAGYVÁRADI PÁLYAHÁZ.

BIHAR VARMEGYE VASUTJAI.

agyarország legrégibb vasútjainak egyike a volt tiszavidéki
vasút, a mely részben Bihar várraegye területén épült.
A szabadságharca leveretése után az 50-es évek elején
a budapest— raarcheggi, a budapest czeglédi, czegléd—
debreczeni, a püspök-ladány nagyváradi vonalak mint
szolnoki, szolnok
államvasutak szakaszonként épültek.
A legutóbb nevezett vonalszakasz is, 63"2 kilométer hosszban, PüspökLadány és Báránd községek között, nyilt vonalon lev határároktól kezddiig. Bihar várraegye területén fekszik; ez volt a vármegye els vasútja.
E vonalra és egyidejleg a szolnok debreczeni vonalra nézve is, az
osztrák kormány 1853. június havában rendelte el a nyomjelzés foganatosítását, melynek befejeztével gróf Zichy Hermann, akkori nagyváradi cs.
helytartó 1853-ban kelt rendelete alapján, ugyanez év deczember hó
kir.
5-én tartották meg a közigazgatási bejárást.
E vasút építésénél a cs. kir. kereskedelmi minisztérium, egyetértve a
belügyi minisztériummal, 1854. évi január 7-én kelt 32291. sz. rendeletével
megengedte, hogy a földmunkák végrehajtásához a közert is igénybe vehetik.
Ennek következtében az egész vidék lakossága, nevezetesen: Debreczen, Kába. Szoboszló, Bagamér, Székelyhíd, Diószeg, Szerep és Bihar-Udvari
községek munkásai, igavonó marhájukkal együtt, vonultak ki a vasútépítéshez. Az 1855. év végével a földmunkálatok legnagyobb része a - - cs. kir.
helytartóság szorgalmazása következtében - - befejezést nyert.
1856. szeptember 28-án szerezte meg gróf Andrássy György a tiszavidéki vasút építésére és üzemben tartására az engedélyt. A szolnok
debreczeni s püspökladány
nagyváradi vonalon eddig a cs. kir. államvasutak
igazgatósága által közer igénybevételével foganatosított földmunkát 1856.
november havában felülvizsgálták és a fel ül vizsgáló-bizottság e vonalakat
egyúttal a tiszavidéki vasút-társaságnak adta át.
Az 1857. év január havában a cs. kir. kereskedelmi minisztérium a nagy-

—

—

—

—

—

váradi

—

cs. kir. helytartóságot értesítette az építés alatt álló vonalaknak tártulajdonba való átadásáról s ezzel Bihar vármegyében az els Bachkoi-szakbeli államvasúti építkezés véget ért, - - mert pénzügyi zavarok kényszerítették akkor az osztrák kormányt, hogy az államvasutakat ismét magánkézbe bocsássa.

sulati

A

püspök-

ladány

— nagy-

váradi vonal.

Tiszavidéki
vasút.

—

1

Bihar vármegye vasútjai.

A tiszavidéki vasúi az átvett püspökladány nagyváradi vonalszakaszt
L858 április 24-én nyitotta meg; LSOO-ig befejezték e vonalon a kisajátítási
ügyeket, útátadásokal és elhatárolásokat
ugyanez évben a cs. k. belügyi
ós igazságügyi minisztériumok megadták a vasúti alkalmazottaknak a fegyverhordási engedélyi és ez alapon a nagyváradi cs. kir. helytartóság a tiszavidéki vasút-társulattal egyetértleg megállapít ott a a fegyverek nemét és
mennyiségét, melyei a vasút-társaság minden egyes alkalmazottjának kiadtiatott.
E megállapítás szerint minden vonalr, váltór, vagy állomási
felvigyázó legalább egy kardot s egy pisztolyt vett át, melyet szolgálat közben viselni tartozott. Ez a
rendszabály érdekesen jellemzi
az akkori közbiztonsági állapotokat.
tiszavidéki vasút öszszes vonalai még az engedélyokiratban kikötött 30 évi beválthatási határid letelte eltt,
;

A

Péchy Tamás közlekedésügyi
miniszter idejében, az 1880.
évi 18-ik törvény czikkben
foglalt szerzdés alapján, a

magyar
mentek

tulajdonába
állam
-- Megváltási ára
kilométerenként 95,000 forint
át.

volt.

Az

engedélyezés sorrendje
a volt alföld fiumei
vasút nagyvárad eszéki vonalrészének nagyvárad sarkadi
szakasza, Bihar vármegye régi
vasútjai közül a második. E vasút vonala Nagyváradtól
Békés vármegye határáig 66'
kilométerhosszban épült Bihar
szerint

—

vármegye

Az

—
—

területén.

alföldi vasút az 1868.

évi VIII. t.-czikk alapján engedélyeztetett. - - Engedélyeszab. cs. kir.
sei voltak:
ipar- és kereskedelmi hitel-

A

darmstadti kereskedelmi és iparbank, Haber SáSZIKLABEVÁGÁS A DOBREST V IDARÉTI VASÚT MENTÉN
muel, gróf Károlyi György,
gróf Károlyi Sándor, Königswarter Móricz
báró Botschild Anzelm
Schey Frigyes, Schnapper Antal,
Schossberger S. M. és fiai, báró Sina Simon, TodesJco Hermann és fiai, Trefort
Ágoston, Wodianer Albert és Wodianer Móricz.
intézet,

,

vasút az 1884. évi XXXIX. t.-cz. alapján az állam tulajdonába
megváltási ára körülbelül 103,100 frt volt pályakilométerenként.
A magyar északkeleti vasút debreczen nagykárolyi vonalának kis része
Bihar vármegye északi részében Ermihályfalva és Piskolt községek határait
szeli át, e vonal hossza a vármegye területén 7*9 kilométer. E vasút az 1868.
évi XIII. törvényezikkel engedélyeztetett. Az engedélyokirat szerint a debreczen szatmárnémeti tekeháza szigeti vonalat a társulat az 1870-ik év
október hó elsejéig tartozott volna a forgalomnak átadni, tényleg azonban
csak a debreczen nagykárolyi vonalrész nyílt meg az 1871. év június 25-én,
a többi vonalak még késbben.
A magyar északkeleti vasútat az 1890. évi XXXI. t.-cz. alapján államosították; az erre vonatkozó szerzdést, mely 1890. január 1-éig visszaható ervel
bírt, csak az 1891. évi II. törvényczikkében hagyták jóvá és ezikkelyezték be.
Megváltási ára kilométerenként 178.514 korona volt.
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Bihar vármegye területén Nagyváradtól Kolozsvár felé
községek között fekv megyei határig 77*7 kilométer

Keleti vasút.

terjed.

E vasúi az 1868. évi XLV. törvényczikk alapján Warring Károly lonkeleti
doni lakosunk ós általa megnevezend társainak engedélyeztetett.
vasút nagyvárad
kolozsvári vonalai az engedélyokirat szerint 1869. év deczember hó végéig kellett volna a forgalomnak átadni, tényleg azonban e vonal
csak 1870. szeptember hó 7-én nyilt meg. Habár e vasút, az engedélyezés
sorrendje szerint az utolsó volt, a vonal megváltása tekintetében els lett a
vármegyében, és pedig az 1876. évi L. törvényczikk értelmében az 1876-ikév
február hó 1-étl ment át a magyar állam tulajdonába.

A

A társaság üzemkezelése alatt már a megnyitás utáni els hónapokban
nagy terjedelm pótépítkezések váltak szükségessé; a hegyes dombos, ipar nélvidéken pedig az üzemi bevételek sem lévén elegendk a befektetett
kamatoztatására, az engedélyokirattal biztosított kamatgarancziát a
legnagyobb mértékben igénybe vette, a mi az akkori kormányt arra. késztette,
hogy e vonalai mielbb váltsa meg.
küli

tke

A megváltásnál az elbb idézett törvényczikkel beczikkelyezett szerzi")
dés értelmében 75.000,000 forint kölcsön törlesztéséi a kormány vállalta
magára, azonkívül a társaság által kibocsátott 3 darab 200 forintról szóló részvényéri 2 darab 1U0 forintos állami kötvényt adott, azon korlátozással, hogy
az így kibocsátandó kötvények száma 9.989,300-nál több nem lehet, végül
lemondott a társaságnál lev követeléseirl és így a keleti vasút beváltási
ára kilométerenként 141,881 forint volt.
Az imént leírt államosítások befejezése, azaz 1890 óta, Bihar vármegye
területét 2149 kilométer hosszú, elsrangú államvasúti vonalak szelik át.
Az 1880. évi XXXI. ós 1888. évi IV. törvényczikk megalkotása következtében országszerte megindul! a helyi érdek vasutak építkezése is. Ez alapon

létesüli

A

Bihar vármegyében:

— belényes—

va-slcolú h. é. vasút, mely 1884. június 16-án
18,147. sz. engedélyokirattal és 1887 június 13-án kelt 21,338, sz. függelékkel engedélyeztetett. Az ebbe fektetett tke 2.277,282 forint, a melyhez a
vármegye 300,000 forinttal akként járult, hogy ez összegnek megfelel törzs1.

nagyvárad

kelt

részvények kiadásai a részvénytársaságtól nem kívánta, hanem hozzájárulása
fejében némi szállítási kedvezményeket biztosított a vármegye számára.
A nagyvárad vaskohi vonal egyike a legolcsóbb helyi érdek vasutaknak, a mennyiben pályakilométerenként 20.000 forintnál többe nem került,
daczára annak, hogy hegyes-dombos vidéket 15 u / 00 emelkedéssel és 200 méter
simám ívekkel szel át. E vonal részletes megnyitási adatai a következk:

—

A
6*42

várad-veleneze

km. hosszban,

— rontó —püspökfürdi vonal megnyílt 1885 május 14-én
rontó — drágcsékei vonal 1886 június 16-án 24"37, a
L887 július 19-én 5356, a belényes — vaskohi és a szom-

a

drágcséke belényesi
batság-rogoz dobresti vonal 1887 november 14-én 3235, tehát összesen
Ilii. 70 km. hosszban. 1899-ben ezen a vonalon 171,690 utas és 12,832 kocsi

rakomány tömeges árúi szállítottak.
2. A vármegyének második h. érdek vasútja a bihari h. é. v. részvénytársaság vonala. Ez az 1885-iki XVIII. t.-czikk alapján június 18-án kelt
22,631. számú engedélyokirattal engedélyeztetett, melyhez 1898 augusztus 5-én

—

függelék adatott ki a margitta szilágy-somlyói vonal engedéalkalmából.
A bihari h. é. vasutak vonalába fektetett tényleges tke 4.680,000 forint,
melyhez a vármegye 770,000 forinttal járult akként, hogy az els engedélyokirattal létesített vonalhoz 700,000 forintot szavazott meg, pusztán
néhány szállítási kedvezmény biztosítása ellenében, a 70,000 forintos hozzájárulást a margitta
szilágy-somlyói
vonal építése alkalmával szavazta
meg, ez utóbbi összegnek megfelel törzsrészvény kiadását biztosítván magának. E vonal megnyitási adatai a következk
A biharpüspök érmihályfalvi és a székelyhíd
margittai vonal megnyílt 1887 július 2-án 85 00, az
ssi— kóti 1887 deczember 1-én 46-HS, a margitta széplaki vonal 1899 november 28-án 21*90, tehát a vármegye területén összesen 153'78 kilométer hosszkelt 50,696. sz.

lyezési'

—

:

—

-

—

Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.
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Helyiérdek
vasutak.
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ban. A bihari h. é. vasúton egy évben 218,867 utas és 8051 kocsirakomány
teheráru körül elszállításra.
A debreczen derecske nagy-létai h. é. v. 1893 évi augusztus 18-án
kell 59,091 sz. engedélyokirattal engedélyeztetett. Engedélyese gróf Csekonics
Endre volt. Tényleges építési tkéje 1.115,000 forint, ebbl a vármegye hozzájárulása 50,000 írt, mely összegnek megfelel törzsrészvények kiadása és némi
szállítási kedvezmények biztosítása képezte a vármegyei hozzájárulás ellen-

—

.'!.

—

szolgálmányát. Az egész vonal hossza 400 km., melybl Bihar vármegye
területén 28
km. fekszik. Nagy-Léta-Vértes állomástól Székelyhídig egy
körülbelül 15 km. bosszú vonal kiépítése most van tervezés alatt. A debreczen
derecske
nagy-létai h. é. vasútnak Bihar vármegye területén fekv
-

A NYIMOEZSD-VIDÉKI HÁROMEMELETES IPARVASTI FAHÍD.

részén 1900-ban 52,362 utas s 2095 kocsirakományú árú szállíttatik. Ezt a
vonalat 1894-ben adták át a közforgalomnak.
4.
püspök-ladány— füzes- gyarmati h. é. vasútvonalat az 1897. évi
XXXVIIL törvényczikk alapján engedélyezték. Engedélyese gróf 7\otniss
Károly. Engedélyezett tényleges tke 1.220,000 forint, E h. é. vasút építéséhez
Bihar vármegye hozzájárulási összeget nem szavazott meg. Az egész vonal
hossza 37'1 km., ebbl Bihar vármegye területén 17 5 km. fekszik. E vonal
Bihar vármegye területén fekv állomegnyittatott 1898 deczember 9-én.
másokról évente 25,562 utas és 1200 kocsirakomány árú szállíttatik.
ó. A békésmegyei h. ó. v. a mátrai h. ó. vasút és a kisújszállás
déványa gyomai b. é. vasút részvénytársaságok 1897-ben történt fúziója alkalmával a fúzió által egyesített mátrahörö's-vidéki h. é. vasút részvénytársaság az
s«. >7-ik
X L. törvényczikk és a kereskedelemügyi miniszternek 1898. évben
kell 1677. sz. alatt kiadott engedélyokiratával engedélyt nyert a majdnem
kizárólag Bihar vármegye területén fekv vészt Tcötegyán hollódi vonal
építésére és üzleti berendezésére. Ez utóbb nevezett vonal tényleges építési tkéje 2.755,000 frt. Bihar vármegye ugyanannyi érték törzsrészvények

A

-

A

—

—

1

—

—
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szolgáltatása ellenében 250,000 frtnyi hozzájárulási szavazott meg. A vonal
L899. évi június hó 9-én adatotl ál a közforgalomnak. Egész hossza 82 2 km.,
melybl a vármegye területén 77"0 km. fekszik.
vészt hollódi vonalnak Bihar vármegye területén fekv állomásairól évenként 64,332 utas és
-

—

A

3198 kocsirakomány árú szállíttatik.
6. A közforgalomnak megnyílt vasutak közé tartozik még a naqyváradi
a
gzmozdonyu közúti vasút is. 1875. évi márezius 25-ikén kelt -^. számú kiad-

mánynyal Péchy Tamás m. k. közmunka- és közlekedésügyi miniszter engehogy Nagyváradon, a tiszavidéki pályaudvartól, az Országúton, a
Fulczán, a Szent László-téren át a kertutczai légszeszgyárig vezetend fvonal,

délyezte,
a

Xagv-utozánál a Kolozsvári utcza és

a

Szent László-térrl a Zöldfa-utcza irá-

nyában vezetend szárnyvonal, mint közúti vasút építtessék és lóüzemre berendeztessék. E vonal els engedélyesei Hodsy Gyula és dr. Kálmán Izidor voltak,
és

e

vonalai

2 év alatt, azaz 1S77. év márezius 25-éig kellett volna a

idközben

köz-

A

fvonalból mai napig semmi, a szárnyvonalakból
létesült. Az els engedélyesek engedélyüket átruházták
magyar általános földhitelintézet részvénytársaságra, mely utóbbi-

forgalomnak átadni.
csak egy kis rész
a

nak 1880 október 9-én Ordódy Pál közmunka-

és közlekedésügyi miniszelzetesen megtartott közigazgatási bejárás alapján, az építési engedélyt megadta és 1880. év deczember 23-án kelt 20,440. sz. rendeletében külön
kimondta azt, hogy a Hoitsy Gyula és dr. Kálmán Izidornak engedélyezett
vonalon és ennek idközben módosított hálózatán megengedi, hogy ez gz-

ter az

üzem

teherszállító vasúttá berendeztessék.
lett az eredetileg lóüzem személyszállító vasútból
teherszállító vasút. Nagyváradon, nem a régi tiszavidéki pályaudvaron, hanem
Yárad-Yelcnczén csatlakozott a m. kir. államvasutak nagyvárad kolozsvári

gzüzem

így

—

vonalához, innen a Kolozsvári-utczán, Templomtéren, Süt-utczán, Vásártéren,
és Peczehídon át, a Vámház-utczán végig vezettetett az els vonalrész, mely
1882. év augusztus 28-án nyílt meg, a második vonalrész a sertés-vásártérrl kiágazólag a vásártéri állomásig és innen a Zöldfa-utczán végig vezettetett,
mely vonalrész 1900. január havában nyílt meg. Az els vonal 275,000, a
második 26,000 frt befektetési tkével létesült.
A gzmozdonyu közúti vasút els birtokosától a magyar általános földhitelintézettl a részvények legnagyobb része a Lindheim és a Eappaport czégek
tulajdonába ment át, az utóbbiaktól a magvai- vasúti forgalmi részvénytársaság
szerezte meg ket, mely ma is birtokosa és jelenleg az egész vonalat villamos üzemre berendezni és tetemesen kiterjeszteni kívánja.
A személyforgalom a Vásártérrl, Velenczén át a nagyvárad belényes
—vaskohi h. é. v. mentén fekv Püspök- és Félix-fürdbe, csak 1896 június
28-án nyílt meg, a közúti vasút és a nagyvárad belényes vaskohi h. é. vasút
és a m. kir. államvasutak között külön e czélból kötött szerzdés alapján.
V nagyváradi gzmozdonyu közúti vaspálya részvénytársaság vonalaival
vágány-összeköttetésük van a következ ipartelepeknek: 1. Egyesült Lászlóés Hunyadi-gzmalmok; 2. Léderer és Kálmán-féle szeszgyár részvénytársaság
3. Berger Dániel-féle
szeszgyár; 4. Arúraktár részvénytársaság; 5.
Moskovits Adolf és fial gzmalma és szeszgyára; 6. Emilia-malom.
A közúti
vasút mindezen ipartelepekre közvetíti eredeti vasúti kocsikban a teherszállítást.
Legutóbb továbbíttatott 11,854 kocsin 123,323 tonna árú, mely után
a bruttóbevétel: 112.769 korona 21 fillér volt.
V nyári hónapok alatt a közúti vasút közvetetten személyszállító vonatokat indít a nagy piaczról Yárad-Veleneze állomás érintésével (peage-forgalomban a belényesi vasúi \ ahányainak igénybevételével) a Püspök-fürdbe
és a Félix-fürdbe.
Tervbe van véve a villamos vasúi kiépítése a következ vonalakkal:
:

—

—

—

—

;

1.

Nagyvárad állomástól,

a

Futczán, Bémer-téren

és

Körös-hídon át a

Szt.

innen folytatólag a Kolozsvári-utczán át a Templom-térig s a
Templom-térrl a meglev gzüzem vasút vágányainak felhasználásával a
Máv. Várad- Yeleneze állomásáig; 2. Szt. László-térrl a Nagy-teleki-utczán
végig; 3. Szt. László-térrl a Rliédey-kertbe.
villamos vonalak fels áramvezetékkel vannak tervezve és azonkívül a jelenlegi gzüzem vonalak
átalakítása villamos üzemre is tervije van véve.
László-térre

;

A

18*

kü?m\

vasút.
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iparvasutat.

rünk

A közforgalomnak szolgáló vasutak sorozata ezzel befejeztetvén, áttészabványos és keskenyvágányú iparvasútakra és sodronykötél-pályákra.
1. A bihari erdipar- és mészéget részvénytársaságnak 1892 deczember

a

19-én kelt 90,023. sz. rendelettel a kereskedelemügyi miniszter megengedte,
bogy Dobresten a nagyvárad belényes vaskohi h. é. vasútállomáson csatlakozva, a kincstári erdbirtokon keresztül Vidarét felé 76 czentiméter vágánytávu gzüzem iparvasutat létesítsen. Az els vonalszakasz 1893 deczember
6-án nyilt meg 16'8 km. hosszban, a vidaréti vonal folytatásaként és ennek
kiegészítéseképen 1900 márezius 22-én megnyilt 6'7 km. hosszú szakasz,
végül ugyanakkor megnyilt a dobresti telepbl kiágazó dobrest lunkasprie—
szitányi vonal 6'3 km. hosszban. Az egész iparvasút hossza tehát 29 8 kilométer, melylyel a bihari erdipar- és mészéget részvénytársaság, Junghanns

—

—

—

-

KORüSVOLGYI VASUTRESZLET BORZ MELLETT.

—

60,000 tonnát, Dobrestre hozzák
és Dióssy czégek szállítmányait, évente 55
és itt továbbszállítás végett a m. kir. államvasutaknak átadják.
2. Gróf Zichy Ödön engedélyt nyert, hogy a Jádvölgybl a nagyvárad—
kolozsvári vonal egyik megállóhelyérl kiágazólag, a bihari hegységben
Remecz és Izvor irányában iparvasútat létesítsen. Ez a vonal az 1881. évben
nyilt meg és pedig fa és mész szállítása czéljából a fvonalhoz csatlakozólag, szabványos nyomtávval, 0"85 km. hosszban és ehhez csatlakozással
;

0'98

méter

vágánytávú

iparvasútnak jelenleg

üzemben lev vonalhossza

251 km.,

építés alatt áll 7*6 km. új vonal, az egész vonalhossz 32 70 km.
3. Stern és Friedmann 1892-ben engedélyt nyert Rév és Brátka állomások között kiágazó szabványos nyomtávú iparvasút építésére, melynek
hossza 0'26 km. E vonal végpontján egy keskenyvágányú, 76 czentiméter
-

gzüzem

iparvasút csatlakozik, mely a sonkolyosi völgyben
vágánytávú
termelt fa- és mész-szállitmányok továbbítására szolgál hossza 15 99 km. Az
iparvasút 1893-ban nyilt meg és lóüzemre van berendezve.
4. Léderer Dávid Élesd és Rév állomások között nyilt vonalon kiágazó
iparvasútat építtetett, mely szabványos vágánytávval 020 km. hosszban
csatlakozik a fvonalhoz és ehhez csatlakozik egy keskenyvágányú 75 czentiméter nyomtávú, lóüzem iparvasút 1000 km. hosszban, mely a tulajdonos
-

;

czég agyagáruinak szállítására 1888-ban nyilt meg.
1888-ban mészk szállítására létesített keskenyvá5. Schwars Jakab
gányú 75 czentiméter nyomtávú lóüzem iparvasútat, mely Élesd állomást
átszeli
hossza 2"50 km.
;
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Rév és Brátka között
6. Gróf Zichy Ödön, mint engedélyes, 1881-ben
szabványos nyomtávú, mész-szállításra szolgáló iparvasutat nyitott meg,
melynek hossza 0*63 km.
7.
A fi'üiar-Szüáqyi Olajipar Részvénytársaság Mez-Telegd állomásból
ipartelepére vezet, szabványos nyomtávú iparvágányt létesitett 1893-ban.
Hossza 0-20 km.

8. A Hazai Aszfalt Részvénytársasáq Mez-Telegd állomásból kiágazó,
szabványos nyomtávú iparvágányt létesitett, 1893-ban hossza 0*14 km.
;

9.

A

Magyar

asphalt részvénytársaság

ugyancsak Mez-Telegd állomásról

kiindulva, az 1899. évben egy szabványos nyomtávú iparvágányt létesitett;
hossza 0*29 km. Ez egyszersmind csatlakozó vágányul szolgál a sodrony-

kötélpályával érkezett árúk átrakásához.
.V sodrony-kötélpálya 1900 február 16-án nyüt meg, a fenti iparvágánytól kiindulva és Tataros, Fels-Derna és Bodonos községekben lev
ipartelepek szállítmányainak, nevezetesen asphalt, olajok, kszénnek stb.
szállítására szolgál; hossza 21*00 km.
10. Gróf Tisza Kálmán a hollód
kötegyán vészti vonal Csegd megálló- és rakodóhelyen csatlakozó és e vonalat a 420/21. szelvények között
pályaszínben keresztez, keskenyvágányú (60 centiméter nyomtávú), lóüzemü
iparvasutat létesitett, mely leginkább répa és egyéb gazdasági termények
szállítására szolgál; megnyittatott 1899 július 14-én, hossza 13*00 lem.
11. Gróf Tisza István a hollód
kötegyán—vészti vonal Gyanté megálló- és rakodóhelyén csatlakozó, 60 czentiméter nyomtávú lóüzem, iparvasútat létesitett; és pedig Gyanté megállóhelyrl kiágazókig 200 méter
hosszú szabványos nyomtávú iparvágányt, melynek 4*8 km. hosszú, keskenyvágányú, gazdasági termékek szállítására szolgáló iparvasut képezi a folytatását
egész hossza 5*0 km.
12.
Nagyváradi Mtrágyagyár Részvénytársaság szabványos nyomtávú
iparvágánya, mely Várad- Velencze és Drág-Cséke állomások között nyilt
vonalon elágazik és a mtrágya-gyárba vezet. Megnyílt 1892 május hóban
hossza 0*40 km.

—

—

—

;

A

;

13. Schwarz Ábrahám örökösei tulajdonát képez, szabványos nyomtávú
iparvágánya, Kornádi állomásból ágazik ki és a tulajdonos magtárához vezet
megnyílt 1892 szeptember hóban, hossza 0*25 km.
14.
Szegedi Kenderfonógyár Részvénytársaság szabványos nyomtávú
iparvágánya, mely Kornádi állomásból kiágazólag, az ottani gyártelephez
vezet
megnyílt 1896 július hóban hossza 0*24 km.
15. A közalapítványi uradalom püspökladányi felügyelségéhez tartozó
hosszúháti pusztát, Hosszúhát állomással összeköt, szabványos nyomtávú
iparvágánya, megnyílt 1899 szeptemberben hossza 0*38 km.
Ha végül a vármegye területén fekv és vasúttal bejárható legmagasabb és legmélyebb pontokat vesszük szemügyre, azt találjuk, hogy a nagyvárad kolozsvári vonal Feketetó és Csúcsa állomások közötti szakaszán a
fvonal 422*3 méter magasságban az Adriai-tenger szine felett fekszik a
h. é. vasutak vonalai között a nagyvárad
belényes vaskohi vonal Tasádf és
Drág-Cséke állomások között az adriai tengerszin felett 302*2 méternyi
magasságban, az iparvasúti vonalak pedig a bihari erdipar- és mészéget
részvénytársaság tulajdonában lev vonal Vidarét állomásán túl 442, a gróf
Zichy Ödön tulajdonát képez jádvölgy remeczi vonal Remeczen 543*3
méter magasságban, az Adriai-tenger szine felett fekszik.
vármegye területén vasúttól bejárt legmélyebb pontok a Püspökladány szeghalmi vonalon lev Hosszúhát és Csillagtanya állomások, a
mennyiben az els 83*2 méter, a másik 82*8 méter magasságban fekszik az
Adriai-tenger szine felett.

A

;

;

;

—

—

—

—

A

—

;

POSTA, TAVÍRO ES

TÁVBESZÉL.

történelem arról tanúskodik, hogy Bihar vármegyében majd-

•p

nem

300 éves múltja van már a postaintézménynek. Bethlen
idejében, 1614-ben már lóváltó és lótartó

Gábor fejedelem
Régi posta-

vonalak

Rákóczy Ferencz idejében Erdélynek egyik
„elstafétája" vala, s 1750-ben is a Buda Hatvan Debreezen Várad fpostavonal egyik végpontja. II József császár a Buda Szentes Arad Várad
Kolozsvár új postavonalat állítja föl s 1850-ben a provizórium kormánya
állomás Várad,

—

—
—

—
—

—

postakerületi igazgatóság székhelyévé teszi.

Váradon kívül azonban a megye, a XIX. század els évtizedéig csak kevés
dicsekedhetik. Csak nagyon lassan ver gyökeret az intézmény s az 1867-ig szervezett postaállomások csak mintegy negyedrészét
postaállomással

teszik a mostani számnak.

Csak a vasúthálózat
a postahivatalok száma, s
Postahivalalok
forgalma.

kiterjesztésével növekszik

ma már

itt

103 postahivatal

is,

mint mindenfelé,

mködését mulathatjuk

be a következ statisztikai táblázatban:

A

Feladott ajánlott
levelek és kocsipostai küldemé-

hivatal neve

nyek száma

Asszonyvásár

....

Kézbesített leveles kocsipostai

küldemények
száma

befizetett

A

kifizetett

utalványok összege

koronákban

2,489

24 220

79,200

24.808

820

17,200

15,760

43,088

15,120

5,300

800

6,800

Csak most
Bél

A

nyilt

meg

3,950

36,500

40,900

105,100

3,ll)(t

34,200

9,500

171.000
734,000

15,200

126,000

423,000

.

.

1,600

8,600

6,246

Berek-Böszörmény

.

.

1,410

18,700

21,800

Berettyó-Ují'alu

.

.

19,400

252,600

716,000

2,556

58,200

44,200

53,000

8,900

52.900

214,000

218 000

Belényes-Ujlak

.

.

Bihar

Bihar-Diószeg

....

Bihar-Félegyháza

B .-Nagy-Bajom
Bihar-Püspöki

Bihar-Torda

Cséhtelek

.

23,800
4!

1.000

778,000

.

.

1,250

16,100

16,200

52.200

.

.

9,500

25,700

40,600

122.000

890

20,500

10,600

17.800

1,450

20,800

37,600

81.600

....

870

18,200

13,600

35,400

1,060

20.900

35,400

98.800

690

10,700

14,600

30,400

2,800

21,300

22,600

13,300

1,900

29,800

64,400

23,100

600

16,600

20,400

8.400

Posta, távíró és távbeszél.

A

Feladott ajánlott
levelek és kocsi-

hivatal neve

Darvas
Derecske

Dombrovány

.

.

.

Dobrest

Drág-Cséke

....

Kiesd

Érmihályfalva

.

.

.

Ér-Selind

Ér-Semjén
Er-Tarcsa

Feketeerd
Fels-Derna

....
....
....
.

.

Fagyi-Vásárhely

.

A

befizetett

A

kifizetett

küldemények száma

küldemények

1,100

19,100

76,000

870

12,000

13,200

27,600

6,300

82,200

144,200

314,000

postai

Csökm
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utalványok összege

koronákban
25,800

800

7,300

5,100

9,200

8,100

29,300

73,800

129,600

700

8,100

22,400

32,100

6,900

93,600

377,600

355,600

20,200

124,100

320,000

508,100

2,300

34,200

31,400

60,600

2,600

34,100

33,400

67,800

1,100

15,300

15,088

33,450

2,400

19,500

8,264

37,092

6,600

11,100

14,400

44,004

3,400

14,600

11,700

17,900

Fúrta

1,500

22,500

27,400

78,600

Geszt

1,850

24,100

14,100

50,600

Gyanta
Gyapjú
Eagymádfalva
Henczida

1,750

15,600

12,870

45,200
26,400

.

.

.

.

Hollód

Kosszú-Pályi

.

.

.

Hlye
Kardi)

Kis-Marja

....

Kornádi
Kót

Körös-Tarján

.

.

.

Kötegyán
Less

Magyar-Cséke

.

.

.

Margitta

Mez-Keresztes

111,100

1,100

14,600

13,304

36,408

1,400

18,800

28,900

54,900

1,900

24,200

21,800

109,100

620

5,800

6,006

6,800

1,100

12,800

21,866

29,268

3,300

41,600

122,890

19,688

4,450

12,900

8,224

24,600

3,500

19,500

39,900

14,600

2,050

40,050

103,600

30,400

20,600

1,700

30,400

35,800

2,200

33,100

89,600

51,800

12,500

125,000

614,000

382,000
69,004

54,000

154,104

13,200

13,700

3,370

(1)

.

.

3,700

52,100

181,800

136,200

(2)

.

.

3400

82,300

36,064

26,286

3,100

25,800

63,890

40,750

70,610

2,026

55,200

Nagy-Szalonta

.

.

.

.

.

3,600

.

.

.

ll|

.

.

(2)

.

.

(3)

.

.

(4i

.

.

....

Papfalva

....
.

.

42,400

Csak most

Nagy -V.-Püs] lökfürd
Okány

Piskolt

39,056

960

....
....

Pecze-Szöló's

24,200

6,100

.

Pap-Tamási

53,400

2,900

.

....

Ottomány
Ökrös

16,200

.

Monostor-Petri

Nagy-Várad
Nagy-Várad
Nagy-Várad
Nagy-Várad

12,400

18,300

.

.

Micske
Monostor-Páryi

Nagy-Báród
Nagy-Kereki
Nagy-Léta
Nagy-Rábé

15,100

.

Mezó'-Peterd

Mez-Telegd
Mez-Telegd

1,350
2,860

.

nyilt

meg.

2,300

26,150

172,660

2,300

28,700

65,030

35,1 is

4,600

70,400

284,400

90,290

1,300

20.100

70,044

24,256

253,400

7,100

1.053,000

500,000

148,900

401,800

1.617,352

580,000

50,024

1.895,660

543,000

4.020,000

102,5;,i

1.451,100

i

39,100

110,400

450

18,200

6,200

7,100

2.400

21,200

78,800

40,200

1,200

1

9,400

47,400

12.400

4,500

17,100

64,704

26,428

1.41)0

7,200

50,580

14,128

950

19,100

25,800

11,140

11,200

43,500

39,160

00

7(;,400

29,436

2.100
7.700

:

!7.1
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hivatal

\

ni'Yi

....

Rév
Rézbánya
Rieny

A

kizetett

koronákban

1,200

12,800

55,800

13,600

2,100

40,450

104,200

77,600

.

900

9,100

54,200

....

22,000

800

14,500

28,500

18,400

800

11,300

29,910

17.092

3,100

16,700

48,200

19,604

440

7,100

26,278

12,604

6,200

6,900

271,600

227,400

.

Robogány
Sáp

.

.

....

Sálaiul

.

.

.

Sarkad
Sarkad-Keresztúr
.

.

.

1,250

17,900

28,140

8,600

.

.

.

950

3,700

31,084

13,600

Szakái

.

.

.

1,400

22,300

60,780

22,322

Szalacs

.

.

.

1,200

13,200

43,100

17,600

Szalard

.

.

.

3,200

38,500

143,800

62,560

Székelyhíd

.

.

14,900

204,600

603,806

486,962

Szent-Jobb

.

.

700

12,600

46,382

17,5UU

Szoplak

.

.

3,600

44,900

145,886

61,538

.

.

1,200

10,920

58,646

22.232

.

.

1,100

8,300

32,900

14,444

8,500

98,400

444,922

235,016

Sólyom

.

Szerep
Szombatság'
.

....
....

Tenke
Tóti

Udvari

.

.

.

790

8,900

19,048

11,622

2,100

25,800

105,150

42,582

....

Ugra
Váncsod
Vaskoh
Venter
Zsáka

840

23,900

91,200

24,910

.

.

.

760

9,500

7,270

21,900

.

.

.

3,600

34,500

181,800

62,518

.

.

.

az adatokat lásd Hollódnál

....

7,290

Összesen
Távíró.

befizetett

utalványok összege

küldemények
száma

nyek száma
Pocsaj

A

Kézbesített leveles kocsipostai

Feladott ajánlott
Levelei és kocsipostai küldemé-

A

669,100

távíró viszont

ldik rohamosan.

||

21,900
5.383,600

II

76,616

36,872

9.510,100

7.849,500

1887. évben a postával történt egyesítése óta fej-

az

Ma már

távíró-hivatalait leszámítva

Bihar vármegyében - - a vasúti állomások
- - 24 állami távíró-állomás van, melyek

üzleti

mkö-

dését a következ statisztikai adatok világítják meg:
Bárándon feladatott 465 távirat, kézbesíttetett 735. Belényesen felad. 3,844, kézb. 2. £74.
Berettyó-Újfalun felad. 3,997, kézb. 5,081. Derecskén felad. 896, kézb. 1,015. Dobresten csak
most nyílt meg. Élesden felad. 1,473, kézb. 2,172. Érmibályfalván felad. 2,194, kézb. 3.119.
Geszten felad. 431, kézb. 552. Hosszú-Pályin felad. 314, 'kézb. 428. Komádin felad. 133,
kézb. 133. Magyar-Csékén csak most nyílt meg. Margittán felad. 3,708, kézb. 2,610. MezKeresztesen felad. 665, kézb. 1,029. Mez-Telegrlen felad. 637, kézb. 964. Nagy-Létán felad.
766, kézb. 931. Nagy-Szalontán felad. 5,466, kézb. 6,775. Nagy- Váradon (1) felad. 40,105,
kézb. 68,607. Nagy -Váradon (2) felad. 4,599, kézb. 1,137. Nagy-Váradon (4) felad. 2,255, kézb.
2,639. Sarkadon felad. 1,036, kézb. 1,484. Székelybídon felad. 2,155, kézb. 2.078. Széplakon
felad. 768, kézb. 586. Tenkén felad. 2,697, kézb. 1,942. Zsákán felad. 626, kézb. 1,010.
Összesen
Távbeszél.

felad. 79,000, kézb. 108,700.

A

távbeszél elterjedése egész Magyarországon úgyszólván csak az
Bihar-megyében is, a hol csak 1901-ben
melyben Nagyvárad köztávbeszél-hálózat,
törvényhatósági
nyilt meg a
ponttal a 16 járási székhely van egybekapcsolva, Szükségessé tették azonkívül egyes ipari központok, néhány kisebb községnek a megyei telefonhálózatba való bekapcsolását. Legrégibb természetesen a nagyváradi városi teleutolsó évtized vívmánya. így volt ez

fon-hálózat,

mely állami kezelésbe átvéve, 1899. év január 1-én

nyilt

meg

és

legutóbb 392 elfizetje volt. 1888-tól 1899 január 1-éig a nagyvárad-városi
távbeszél-hálózat magánvállalat volt. Ennek a magántávbeszél-hálózatnak
11 éven át kisebb-nagyobb ingadozással állandóan 300 volt az elfizetje.
összeköttetése van Nagyváradnak Kolozsvárral és
Közvetetten -- interurbán

—

Budapesttel, ez utóbbi vonalat élénken használják a

kereskedk

és a nagyváradi

Posta, távíró ós távbeszél.

napilapok szerkesztségei. Az egyes megyei
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távbeszél-hivatalok

neve és a

bekapcsolt elfizetk száma a következ:
Nagyvárad
Mez-Telegd
Bél
>krös
.

'.

.

i

.

.

.

.

Belényes

Magyar-Cséke

'_'

3

Dobrest

3

4
3

Margitta

3
7
3
3

Nagy-Szaloiita
Szalárd

3
4
8
3

Székelybíd

3

Tenke
Vaskoh

4
4

392 elfizet
.

.

Berettyó-Újfalu
Cséffa
.

.

.

Derecske

.

Kiesd
Ermibályfalva
.

.

Mez-Keresztes

•4

.

4

Összesen 19 állomás

Kifizet

460 elfizetvel.

A törvényhatósági távbeszél-hálózat els sorban közigazgatási czélokat
szolgál, az egyes állomások azonban, a hol távíró-hivatal nincs, ezt is pótolják, a mennyiben táviratokat telefonon vesznek és adnak s mint távíratközvet h-hivatalok szerepelnek.

Még
kezdve
székhely
állott,

csak azt említjük meg, hogy a

postas

s

az egyesítés

kerületszáma

Bihar vármegye

is

:

IV.

megye

székvárosa,

Nagyvárad 1850-tl

1887-tl posta- és táviró-igazgatósági
1887-ig, míg a távíró külön kezelés alatt

évétl:

a debreczeni távíró-igazgatósághoz tartozott.

Jelenleg a nagyváradi posta- és távíró-igazgatóság kerületébe tartozik

Bihar vármegyén kívül Hajdú, Szatmár, Szilágy, Szabolcs, Békés, Csanád
és Arad vármegye. Óriási területen több mint 400 hivatal fölött rködik a
nagyváradi igazgatóság, melynek élén Schöpfiin Ágost
táviró-igazgató

s

Ridter Emil tanácsos állanak.

A NAGYVÁRADI POSTAÉPÜLET.

kir.

tanácsos, posta és

Posta- és
távírda
igazgatósága.

;

;

:

:

KÖZUTAK BIHAR VARMEGYEBEN.

hazánk legtöbb részében, úgy Bihar vármegyében sern lehet a
XVIII. századig a közutak rendszeres kezelésére vonatkozólag
említésre méltó nyomokat találni. Az egész középkoron át a közutakkal senki sem tördött s a rómaiaktól az ó-korban az országtöbb részében épített bámulatos szép utak is nagyobbára elpusztultak.
Bihar vármegyében a XVIII. században a meglev földutak fentartása
csak abban állott, hogy a midn az út járhatatlansága miatt már általános
int

Utak a
XVIII. század

ban.

volt a panasz, a

mélyebb bevágásokat közmunkaervel kiegyengették, de

utak építésére egyáltalán
Csak a század vége

— az

nem
felé

új

gondoltak.

kezdtek

—a

kir.

helytartótanács többszöri uta-

útügygyel komolyabban foglalkozni. Ekkor történt, hogy a vármegye közgylése bizottságot küldött ki a megye közútjainak kezelésére és
fentartására vonatkozó tervezet kidolgozására. Az 1801. február hóban eltersítására

közgylés a következ határozatot hozta, melyet Bihar
vármegye közútjainak fejldéstörténetére, valamint az akkori vélemények

jesztett javaslatra a

megvilágítására való tekintettel, érdekesnek tartunk szószerint közölni.
„Gondolóra vévén a Státusok és Rendek, hogy mind az utasoknak nagy kárára és
hátramaradására az egész vármegyében lev országutak közönségesen az eddig volt provisió
azoknak jobb állapotra való hozására és ahhoz szükséges költségeknek mi módon lehet megszerzésére, jónak Ítéltek egy deputatiót kirendelni,
mely végre a tanácskozásra és egy alkalmas projectunmak kidolgozására Ord. Vice Ispány
mellett csekély állapotban vannak,

Vzl Péchujfalusi Péchy Imre lír, Vzl Bárányi Mihály, Hodossi Sámuel, Miskolczy Farkas,
Verner Jakab, Domokos Jakab, Böszörményi Pál táblabíró urakkal és járásbeli minden fszolgabíró urakkal, Szervánszky Ádám Camorális, Gaszner Lrincz vármegyei Ingenieurekkel deputáltatván, minekutána az általuk tartott tanácskozásról jelentést tettek volna, a következket
terjesztették a Ns.

Az

Rendek

eleibe

:

utak, melyeket csinálni kellene Váradról, mint középpontból volnának

1. Az út, mely Váradról Sárrétre viszen és Püspökin, Keresztesen által B.-Uj falu felé;
csakugyan Püspökin keresztül Debreczen felé
2. Az út, mely Ermellékére viszen, úgymint a) Püspökin Félegyházára, Székelyhídon keresztül Szalacsnak és bj Margittán, Vértesen keresztül Debreczenbe viszen
3. Váradról Szalonta felé Aradra és Gyulára
4. Telegden át Élesdig és
5. Belényesen keresztül Vaskoh
felé.
Ezeknek az utaknak készítésére szükséges, hogy
1. Az utak directiója egyik statiótól a másikig mentl rövidebb lineában a vármegye
ingenieurje által kijegyzdjön;
2. Az út mindenütt kétoldalról árok közé vevdjön és így felemeldjön a víz
lefolyá;

:

sára

nézve
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öl széles legyen.
Az
bels világa
A mennyiben lehet, felülrl kövicscsel chaussée formára hordódjon meg bven,

.'!.

hol a

i>

i'ii

4.

kavicsban fogyatkozás van,

kavicsos

földel

vagy székes

találni,

a

A mi

földdel.

hol
a

az eddig gyakorlott hajtása a
a

ott

nem

fúrók
találni

módját

illeti

népnek az

vélekedése, hogy minden járásra,

által

tíz

kavicsot,

homokkal

megmutatja, hogy

útcsinálásra, helytelen eszköz a czélra, azért

talyiga

kt

ökörrel

20 talyiga

a

gyomrában

bvebben hordódjon meg,

a deputatió

az útcsinálásnak,

ezek mindjárt ekképen dolgoznának.
.V váradi és belényesi járások részérl

állíttassék

egyedül

o

is

az

munkára,

dolgozna Élesdrl Várad

felé,

a

és éi-melléki 20 talyiga Bihar felé, a szalontai 10 talyiga Szalacs felé, a talyiga mel-

sái-réti
lett

az Ingenieur igyekezzen a föld

lev béreseknek

fizetés mellett

a

helyett

.'!

és annyi

három béresgazdát kellene rendelni hónaponként

pallérokat

esztendei

100 forint fizetéssel,

a

9 forint

kiknek fizetéseket a
úgyis

Domestica cassa viselhetné, mivel az utak csinálására praelimin. cassa designatióban
8000 forint van cedálva.

Az
duumot

egész

munkának

subinspectiójára extra magistratum kellene egy alkalmatos indivi-

választani.

Egy talyigának felállítása 200 forintba és így 50 talyigának 10,000 Rfrtokba kerülne.
E végre tehát, hogy fundus szerzdjön, az egész vármegyében subseriptiót kellene
indítani, hogy ki ki jószántából ezen hasznos munkának végbevítelére, a mit tetszik, conferálna, melybl ha az egész fundus ki nem telne, a deputatió a maga vélekedését ezen hiányosságnak azután határozhatná meg."

A Karok és Rendek a küldöttség emez elterjesztését egyhangúlag elfogadván, egy bizottságot küldtek ki az önkéntes adományok beszedésére, azzal
hogy a gyjtést még ugyanazon hónapban befejezze és ereda legközelebbi közgylésen jelentést tegyen.
A vármegye közönsége azonban nem lelkesedett ez ügyért, a mit az is
igazol, hogy a kiküldött bizottság a legközelebbi közgylésen bejelentette,
hogy csak i>t>7 frt 56 kr gylt össze, miért is a közgylés elhatározta, hogy
a már beszolgáltatott összegeket visszaadja.
Az 1825-iki országgylés után a közutak építése némi lendületet nyert,
azonban minden rendszer és terv nélkül, csupán a mtárgyak fentartására
fektetlek nagyobb súlyt, hogy a közlekedés fennakadást ne szenvedjen. Az új
utak a mszaki szabályok figyelmen kivül hagyásával a szolgabírák felügyelete alatt, sokszor minden nyomjelzés nélkül, épültek.
vármegye síkfekvésü
részeiben e közutak építése abból állott, hogy a közlekedési czélra kihasított
földsávot az oldalárkokból kikerült földdel feltöltötték.
Az utak építéséhez és fenntartásához szükséges munkát a jobbágyok
szolgáltatták közmunka fejében
a földesurak és a nemesség, mint másutt,
itt sem járultak az utak fentartásához és építéséhez semmivel.
közutak fentartása igen siralmas képet mutatott, mert ha valamely
megépített út az idk folyamán annyira megromlott, hogy nem lehetett rajta
járni, újra megcsinálták, de a már egyszer kiépített út fentartásával keveset tördtek. Kalappal vagy kavicscsal ez idben csupán a nagyváradkolozsvári, a nagyvárad
vaskóin, nagyvárad béli
b.-újfalvi, a nagyvárad
és a bihar
terebes széplaki utaknak egyes járhatatlan részei és ott épültek ki, a hol a kanyagot, illetleg kavicsot közelrl lehetett beszerezni.
A közmunka leszolgálásának szabályozását tárgyaló 1844-ik évi IX.
t.-czikk hivatva volt az útépítési és kezelési ügyet elbbre vinni, azonban
mint a legtöbb helyen, úgy Bihar vármegyében a közlekedésügy továbbra is
mostoha-gyermeke maradt az autonómiának. Az 1848-iki események sem idéztek
el változást, mert a közlekedési tárgyak iránti teendkrl szóló 1847 8. évi
XXX-ik t.-cikk
§-ában a közmunkát illetleg csak az foglaltatik, hogy
..a hatóságokban még most fennálló közmunkáknak törvényszerinti alkalmazására a miniszterség ügyel fel, melynek tisztéhez tartozancl a létez utak,
hidak s más közlekedési eszközök fentartásáról is, az illet hatóságokkal
egyetértve, ideiglenesen intézkedni."
Az abszolút kormánynak egyik nagy érdeme, hogy a közlekedésügyet az
egész országban fejlesztette.
cs. és kir. miniszteri biztos 1850-ben azt írja a
nagyváradi kir. kormánybiztosnak, hogy az utak eddigi kezelésmódja tovább
nem trhet és részletes jelentésre hívja fel, jelezvén, hogy ezentúl minden
2000 ölre vagyis 3'4 km. hosszban lesz egy úttatarozó alkalmazandó és ott,
az

utasításai,

ményérl

Utak a XIX.

A

;

A

—

—

—

—

—

—

•").

A

i 84 8.

után.
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a hol a község az úttól távol van, útkaparóházak is lesznek építendk. Sajnos, hogy ez a terv nem valósult meg, mert ez esetben a jelenlegivel össze
nem hasonlítható állapot állott volna el az útfentartásnál.

A

nagyváradi kir. kormánybiztos jelentése szerint ekkor Bihar vármea négy fútvonalnak, t. i. a kolozsvárinak, belényesinek, bélinek és
zerindinek hossza 40 7 /*, a mellékutaké 16 7 / 8 mfd volt; az összes kavicsolt
utak hossza tehát 57°/ b mfd vagyis 438 km volt.

gyében

Ekkor osztályozták elször a közutakat. Az els osztályba tartoztak a
f- vagyis a posta- és kereskedelmi vonalak, a melyek álladalmi utaknak
neveztettek a második osztályba soroztattak a kereskedelmi vagy úgynevezett
országos utak. Mindkét osztályba tartozó közutak a közmunkaervel és az
annak részben való megváltásából begylt készpénzbl építtettek ki és tartattak fenn. A harmadik osztályba tartoztak a községi utak, a melyek két vagy
több községet kötöttek össze. Ezeknek fentartását azok a községek teljesítették, melyeknek területén átvonultak, úgy hogy ezek a közmunka kiállítására
;

nem tarthattak.
Az abszolút kormány mondta

igényt

ki legelször

mindenki köteles ingyen közmunkát
váltani. A hadi és polgári kormányzó

teljesíteni,
által

azt

vagy

is,

azt

1854-ben 13639

hogy

kivétel nélkül

készpénzben meg-

— 13671

szám

alatt

kiadott rendeletével az összes közutak, az akkori közigazgatási területbeosztásnak megfelelen, öt területre osztattak és pedig a pest-budai, pozsonyi,
soproni, kassai és nagyváradira, mely utóbbiba természetszerleg Bihar vár-

megye közútai voltak besorozva.
A közmunka körüli eljárást a m.
alatt kiadott utasítással szabályozta,

ben maradt, legalább

is

fbb

kir.

mely

helytartótanács a 71700/62 szám
a legújabb idkig érvény-

eljárás

vonásaiban.

utasítás szerint kötelesek voltak a törvényhatóságok a közmunkaváltságot behajtani és az országos építkezési alap javára az illetékes kir. pénztárba szállítani. Ez alapból utalványoztatott ki a megyének azután a meghatározott útfentartási adomány és ebbl tartattak fenn az álladalmi utak, melyeknek felügyelete az állammérnöki hivatalok hatáskörébe tartozott az országos
utak fölötti felügyelet továbbra is kizárólag a közigazgatási hatóságokat illette.
Hogy az új rendszer mily hatású volt a közlekedésügyre, mutatja az,
hogy a 60-as évek elején a vármegyében már a következ rendszeresen kiépített úthálózat volt:
1. Nagyvárad
debreczeni út; Püspöki, Pocsaj ós Hosszúpályin át, hossza 8 I2/32 mfd,
jellege községi út volt.
szatmárnémeti út, mely Hosszúpályi
2. Derecske
Nagy-Léta,
Erkenéz, Ersemjén és Piskolt községeken át vezetett, hossza 5 16 /32 mfd, jellege posta és
kereskedelmi út. 3. Nagyvárad debreczeni posta és kereskedelmi út, mely Artánd, B. -Újfalu
és Derecske községeken át vezetett, hossza 9 18 /32 mfd. 4. Ez utóbbiból ágazott ki a b.-ujfalu pesti út, mely Földes község felé vezetett; jellege posta- és kereskedelmi út, biharmegyei részének hossza 2 mfd volt. 5. Az els számú útból kiágazott a bihar székelyhídi
és az érkenézi-út, Paptamási, Félegyháza és Diószeg községeken át, jellege kereskedelmi
út és hossza 3 7 /32 mfd; 6. Nagyvárad kolozsvári-út, mely Telegd, Élesd, Nagybáród és
Feketetó községeken át vezetett, jellege állami út, hossza 9 31 /32 mfd. 7. Nagyvárad aradi
út, mely Gyapjún, N.-Szalontán át N.-Zerindre vezetett, szintén állami közút, hossza 8 23 /32
mfd. 8. Az elbbibl kiágazó n.-szalonta sarkadi út, hossza 3 13/32 mfd; jellege posta- és
kereskedelmi út. 9. Nagyvárad aradi kereskedelmi út, mely 0. -Apáti, Sályi, Tenke, Olcsa,
Bél, Szék és Kárándon át vezetett, hossza 9 8/32 mfd. 10. Nagyvárad
belényesi kereskedelmi út, melynek két ága volt, egyik Harangmeznél M.-Cséke, a másik Lunkáiiál Rézbánya felé, a fvonal Hajó, Szelistye, Pokola, Belényes és Zavoen községeken át vezetett, hosz-

Ez

;

—

—

,

—

—

—

—

—

sza 10

6

/32

mfd.

—

—

—

volt,

összes hossza 532*6 km. és habár nem mind volt kalappal
ellátva és kavicsolva, a rendszeres kezelés mellett minden idben járhatók
voltak, szabályszeren nyomj eleztettek és az úttest földmunkája, valamint
a szükséges mtárgyak, mindenütt teljesen rendbehozattak.

Ez útak

1866-ban az úthálózat hossza már a 700 km.-t meghaladta, Ennek
fcntartására csak 23000 frt volt elirányozva, minek fedezésére a vármegyének 17000 frt bocsáttatott rendelkezésre, megjegyeztetvén, hogy ez összegbl
esak a megyei, vagyis az úgynevezett országutak voltak fentartandók. Ilyen
összegbl, valamint a rendelkezésre álló közmunkából természetesen nem
lehetett ily nagy úthálózatot teljesen jól fentartani, különösen azokat az utakat, a melyeknél a fentartáshoz szükséges fedanyagot távoli vidékrl kellett
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beszerezni, miérl is a vármegye a dotácziónak az országos épít-alap terhére
leend felemelését kérelmezte; kérelmével azonban elutasíttatott.
Az alkotmány helyreállítása után a közmunka- és közlekedésügyi
miniszter 8709/67. számú rendeletével az addig fennállott 71700/62 szám alatt
kiadott közmunka-utasítást némi módosítással, melyek közül a leglényegesebb a közmunka- kény szerváltság elrendelhetése volt, továbbra fentartotta.
Ezeket, valamint a vármegye önkormányzati jogának kiterjesztését czélzó
módosításokat Bihar vármegye örömmel fogadta, minek a 108 68. számú bízottmányi határozatban kifejezést is adott. Csupán azzal nem tudott a vármegye
megbarátkozni, hogy az álladalmi utak az ideiglenesség alatt felállított állam-

mérnöki hivatal által kezeltessenek. Fel is írt e tárgyban a közlekedésügyi
miniszterhez, st midn Sáros vármegye késbb e tárgyban felterjesztést tett
és Bihar vármegyét hasonló felirat készítésére felhívta, a vármegye újból
közmegragadta az alkalmat és újabb felterjesztést intézett a miniszterhez.
munka- és közlekedésügyi miniszter azonban a feliratokat figyelmen kívül
hagyva, az országos és megyei utak korszer rendezési tervezetét készítteti
el és leküldi a vármegyéknek nyilatkozattétel végett. Végre kimondja a kormány, hogy legalább az államútak, minden közmunka mellzésével, készpénzbl lesznek építendk és fentartandók, számítva arra, hogy a közutak
javítására sokkal többet lehet tenni, ha az összeírt közer helyett annak számításbeli értékével azonos pénzösszeg áll rendelkezésére.
közmunka- és közlekedésügyi miniszter rendelete alapján a vármegye
Sughó József másodalispán elnöklete alatt bizottságot küldött ki, melynek
tagjai Tisza Kálmán, b. Döry József, Haranghy Bálint fmérnök és Cseresnyés Sándor t. jegyz voltak. E bizottság a közutak korszer rendezését a
nemzetgazdaság és ipar legfontosabb tényezjének tartván, azt javasolja,
hogy a vármegye nemcsak megyei, de országos érdekbl ajánlja fel közremködését a tervezet kivitelére.
miniszteri tervezet szerint a megye területén lev nagyvárad b.ujfalu
aradi és nagyvárad kolozsvári állami közdebreczeni, a nagyvárad
utakon kívül még a vármegyét az akkori Zaránd-megyével összeköt nagyvárad belényes halmágyi út is az állami közutak sorába volna felveend.
A bizottság ezt örömmel veszi tudomásul, azonban javasolja, hogy a
debreczen aradi közutak a N.-Szalontáról Nagyváradon keresztül B.-Ujfaluig
terjed nagy kanyarulat helyett B. -Újfalutól M.-Sas és Ugra községeken
keresztül, egyenes irányban építtessenek ki N.-Szalontáig.
megyei utak közé
sorozza a miniszteri tervezet azokat az utakat is, melyek a megye területét
különböz irányban behálózva, úgy a helyi, mint a szomszéd vármegyékkel
való közlekedést elmozdítani hivatva volnának. Ilyenek a nagyvárad béli,
a sarkad
szalontai, a tenke
hollódi, a nagyvárad
székelyhídi, a székelyhíd n.-léta debreczeni, a nagyvárad okányi és a debreczen mihályfalvi,
már eddig is meglev, továbbá az újonnan létesítend következ útvonalak
Nagyváradról Szalárdon át Margittára; innen elágazólag Csanálostól Hagymádfalván át Alsó-Lugosra, továbbá Olcsától Pokolára, Érsemjénrl Székelyhídra, végül a sápi vasúti állomástól a p. -ládányi állomásig vezet út.
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A
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Itt meg kell jegyeznünk, hogy ez idben a megye területéhez tartozott
még Debreczen és vidéke is, miért is az idézett miniszteri tervezetbe még

debreczen

—

p.-ladányi út is felvétetett.
bizottság elfogadandónak tartja a tervezet eme részét, azonban az
úthálózat megállapításánál azt tartotta szem eltt, hogy az utak, a létesítend
vasútvonalak irányával nem párhuzamosan, hanem keresztirányban haladjanak, miért is els sorban a következ utakat javasolja kiépíteni, és pedig: a
nagyvárad béli, a n.-szalonta tenkei, a tenke hollódi, a széplak margittai,
a n.-léta
debreczeni, a nagyvárad szalárd margittai és Csanálostól a Körösvölgybe vezet utat. Ide sorozandónak tartja továbbá Élesdrl a sólyomki
és feketeerdei üveghutákon át Kraszna-megyével összeköt utat és egy oly
útvonalat, mely Belényestl a Körösvölgybe vezetne.
többi vonalak kiépítését nem tartja szükségesnek, mert azok a tervezett alföld
fiumei, valamint
a bihari vasútvonalak következtében másodrend fontossággal fognak bírni.
Szükségesnek tartja azonban, hogy a sarkad szalontai és a nagyvárad okányi
utak helyett Okány község Sarkaddal, mint leend vasútállomással összea

A

—

—

—

—

—

—

A

—

—

—

tntézkedések
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A/ áiiamépítészeti hivatal.

—hollódi

nem nagy távolságban
valamint a nagyvárad belényesi
ntakal összeköt olesa— pokoiai vonal helyett, e keresztút Krajova községbl
kiindulva, Siád, Rogoz és Urszád községeken át vezetne Pokoláig. Felvétetni
ajánlja a bizottság, mint másodrend fontosságút, a Nagyváradtól Pocsajon át
Debreezenbe vezet utat.
E javaslatol a vármegye bizottsága egyhangúlag elfogadván, a miniszternek ily irányban tett elterjesztést és az úthálózat némi módosítással
a javaslat szerint ki is fejldött, azonban a belényesi útnak az állami
közutak sorába leend felvétele teljesen levétetett a napirendrl.
A vármegye még 1868-ban utasította a megyei mérnöki hivatalt, hogy
nttalarozók alkalmazása iránt tegyen javaslatot. A közgylés azonban elhatározta, hogy csak azokon az utakon kell útkaparókat alkalmazni, melyeknél
földleomlások és a hegyi patakok a közlekedést rögtön megakaszthatják. A
vármegye tényleg kevesebb útkaparót alkalmazott és ezeknek a száma csak
a 80-as években szaporodott 45-re, st még a legújabb idben is voltak szakaszok, a hol egy-egy útkaparó 15, st több kilométernyi utat kezelt,
közutak kezelésében a legközelebbi, legfontosabb momentum az 1S77.
XXIV. t.-czikk életbeléptetésével állott be, a midn t. i. a megyei utak
kezelése és els sorban azok mszaki ellátása a megyei mérnöki hivatalok
továbbá hogy

köttessék,

egyenközen baladó

^

a

ós a

tenke

nagyvárad

—

vonallal

—

béli,

A

kezébl

kivétetvén, az államépítészeti hivatalokra bízatott.

A

törvényhatóságok ebben autonómiájuk megsértését látták és Bihar
vármegye is sokáig nem tudott ez intézkedéssel megbarátkozni.
Tagadhatatlan, hogy a biharmegyei államépitészeti hivatal a sok teend
és a személyzet csekély volta miatt nem karolhatta fel a megyei útügyet
oly intenzivitással, mint azt tle a megye közönsége méltán elvárhatta volna
a közutak fejldése ekként csak lassan haladt elre, a közmunkaszabályrendelet is hiányos volt, mert azon igás közmunkásoknak, a kiknek lakótermelési helyétl 1
2 mérföld volt: V2 a 2
3 mérföldnyi távolhelye a
ban lakóknak egy egész nap stb. volt a jövés-menés czímén levonandó
és ha ehhez vesszük azt, hogy az igás közmunkának rakodási képessége 8
bécsi mázsában volt megállapítva, elképzelhet, hogy a vármegye nagy kiterjedése és nagy részének útépítési anyagokban lev szegénysége mellett, mily
keveset lehetett a rendelkezésre álló közmunkával teremteni. A vármegye
:

—

k

tehát az

államépítészeti

hivatal

—

,

elterjesztésére új szabályrendeletet

dolgo-

zott ki és a megyei utakat három osztályba sorozva, kimondta, hogy jövben, eltérve az eddigi gyakorlattól, nem fogja a rendelkezésre álló közmunkát és annak részbeli megváltásából befolyó pénzt a vármegye összes útjaira
szétforgácsolni, hanem a rendes fentartás után fenmaradó összes ert az els
osztályba sorozott legfontosabb utaknak kiépítésére fordítani és így lassan-

ként legalább ezeket jó karba hozni.
törvényhatósági úthálózat hossza ekkor 770 km. volt a kezel személyzet egy f- és 5 albiztosból és 35 útkaparóból állott. E szerint egy-egy
úttatarozóra átlag 20 km.-nél hosszabb útszakasz esett, a mi természetesen
nem mondható helyes kezelésnek. A fútbiztosi állást a vármegye 1883.
év végén megszüntette, teendi az államépítészeti hivatalra ruháztattak. A
következ évben az útbiztosok száma 5-rl 10-re és az útkaparóké 47-re
emeltetvén, az utak kezelési viszonyai némileg javultak. Az új szabályrendelet életbeléptetésével a közmunka összeírása is sokkal rendszeresebben
történt, úgy hogy míg pl. 1880-ban a számvevi összkimutatás szerint a
közmunka váltság 160,761 frt 75 krt tett, addig 1886-ban már 197,740 fit
05 krt.A közmunka-leszolgálás azonban most sem eszközöltetett rendszeresen,
a mi a hátralékok évrl-évre való szaporodásából látszik; mig pl. 1880-ban
az elz évi hátralék csak 11;639 frt volt, addig 1888-ban nem kévéseimre
mint 103,605 frt 57 krra rúgott.
A törvényhatósági úthálózat a 80-as években helyi érdek vasutak kiépítése által
majdnem évente változott. Az 1880-ik évben a következ utak voltak a hálózatban felvéve

A

;

<i

:

szent-andrás— okányi,
püspöki — bihar — székelyhídi,
— szalárd — margittai,
n.-kereki — böjtb.-szt.-márton — furta-zsákai,
inánd — cséffa — geszti,
okány — sarkadi,
margitta — székelyhíd — n.-léta — sárándi, 10.
bihar — kismarja — pocsaji,
-keresztesi,
mihályfalva — margitta — széplaki, 11. sáp — torda — n.-rábéi, 12. n.-szalonta — geszti. 13. püspöki — n.-kereki — henczidai, 14. pocsaj — henczida — b.-ujfalvi, 15. less — tenke —bél—tözi,
1.

bihar

G.

5.

in.

8.

4.

3.

2.

7.

9.

16.
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—vaskoh—kristyori,

—

17.
bollód—tenke n.-szalontai, 18. a.-szalonta
ti.-bajomi. Ez utak összes hossza
b.-szt.-márton— n.-ráb
636*09 km. volt, de már 1886-ban az úthálózat hossza 824-1 km.-re emelkedett, melybl 75-0
km. köalappal volt ellátva és rendesen kavicsolva, 509-4 km. kalap nélküli, szórványosan
kavicsolt volt, 2182 km. kezdetleges földút és 215 km.-nyi szakasz köalappal volt ellátva,

nagyvárad -belényes

árpád

ele

—feketebátori

12 év óta

nem

és végül

volt

19.

rendszeresen

l'entartva.

80-as években épültek a bihari és a belényesi helyi érdek vasutak,
melyeknek segélyezése ismét a közúti alapot terhelte 1888-ban a közúti
alapot terhel 1.120,000 frtos kölcsönhöz, melynek évi tketörlesztés és kamatrészlete 65,165 frtot tett, a vármegye ujabb 200,000 frtos kölcsönt vett fel.
E vasutak kiépítése szükségessé tette a törvényhatósági úthálózat megváltoztatását, azon elvi határozat szem eltt tartásával, hogy a vasutakkal

A

;

párhuzamosan haladó utak felhagyandók s a vasutak kedvezményeiben nem
részesüli vidékek úgy a fbb forgalmi helyekkel, mint a vasúti állomásokkal
összeköt emlk. A 299/88. számú bizottsági határozattal a következ úthálózat
állapíttatott

meg:

—
—
—

—
—

ottományi, 3, székelyhídi állomáshoz vezet út,
bihari nt. 2. székelyhíd
bihar szalárd terebesi, 5, margitta széplaki, 6, piskolt érmihályfalva debreczeni,
hosszúpályi sárándi, 8, Meztelegd vasúti állomástól a nagyvárad
n.-léta
7. diószeg
kolozsvári államútig és P. -Újlaktól, B. -Szóvárhegy, Kistótfalu, Sástelken át F.-Dernára vezet
nt. 9, Élesd
vasúti állomástól a nagyvárad kolozsvári államútig és innen Fekete-Erdig
vezet út, 11). pocsaj henczida b. -újfalvi, 11, püspöki n.-kereki henczidai, 12, b. -újfalu
bakonyszegi, 13, sáp torda n. -bajom szerejíi, 14, b.-szt.-márton fúrta zsákai, 15, ugra
sarkadi, 17, geszt n.-szalontai, 18, inánd cséffa
szakáli út a vasúti állomásig, 16, okány
geszti, lit. Ki.máditól a kornádi vasútig vezet út, 20, Zsadánytól a kornádi állomásig vezet
Czirkópuszta Ivót állomási, 22, pata-puszta árpád fekete-bátori, 23, nagyút. 21. Csökm
várait
m.-cséke belényes lunka rézbányai és lunka vaskoh kristyori útvonal 24, holtenke n.-szalontai út a vasúti állomásig, 25, less tenke bél tzi út Arad-megye
lód
határáig. 26. nagyvárad hegyközpályi csatár tóttelek siteri, végül 27, homorog szakáli,
a szakáli állomásig vezet ú^.
1.

püspöki

—
—

4,

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
— —
—

—

—

—

—

—

—

—

—

E

törvényhatósági úthálózat összes hossza 698'6 km. Ugyanezen hatámegállapíttatott elször a községcsoportosítással fentartandó utak
hálózata 314*2 km. -el, mely hálózatba felvétettek mindazok az utak, a melyek
az elbbi törvényhatósági úthálózatból kihagyattak, és melyek az eddig reájuk fordított költségek hasznosítása mellett, az egyes községek közötti forgalom elmozdítására szükségeseknek találtattak. E fenti határozattal végre
megállapíttatott a viczinális utak czímmel a vasúti hozzájáró utak hálózata,
összesen 1-0 km. hoszszal.
Az 1890 évi I. t.-czikk a közutak történetében mindenkorra fontos alkotás marad és pedig nemcsak abból az okból, mert a közmunkarendszert
megszüntette, hanem mert az út- és vámügyet rendszerbe foglalta és az útügy
mszaki ellátását és kezelését a kor igényeihez képest szabályozta.
rozattal

A

közmunkarendszer

eltörlése

és

az

útadó

megállapítása

folytán, a

megye síkfekvésü részeiben lev utak, a melyek eddig az épít-anyag hiánya
miatt csak rendkívül nagy áldozatok árán készültek, most készpénz segélyével
sukkal könyebben voltak kiépíthetk. Az új törvény az összes közutakat a
következ osztályokba sorozta állami, törvényhatósági, vasúti állomáshoz
vezet, községi közlekedési, vagyis viczinális, a tisztán községi, vagyis közdlés végül az egyesek, társaságok vagy szövetkezetek által létesített utakra.
:

Bihar vármegye közönsége a törvény életbeléptetése után,
hatósági útadót a következleg állapította meg:

a törvény-

Az állami egyenes adó után kivetend útadót 10 %-ban. b) Az útadó
is három kézi napszámnak folyó árát 1*50 frtban.
c) A legalább is két igavonó állatta] bírók úti adó minimumát, vagyis egy
igás napszám folyó árát 3 frtban. d) Az állami adót nem fizetkre nézve az
1890 évi I. t.-cz. 25 §-ában elírt három kézi napszám váltság-árát ugyana)

fejében

kivetend legalább

50 kr-ban állapította meg. E határozatot az akkori kereskedelemminiszter 700/0 90 számú rendeletével jóváhagyta és azóta ez a
kivetési mód folyton érvényben maradt. E rendelettel a miniszter Bihar vármegyének 10,000 frtnyj államsegélyt engedélyezett, azzal a kikötéssel, hogy
ez az összeg tisztán a n.-károly
debreczeni hadászati fontosságú törvényhatósági út kiépítésére fordítható. Azóta majdnem minden évben ugyanily
sszegü és hasonló czélra felhasználandó államsegélyt kapott a vármegye,

csak
ügyi

1

f'i-1

—

úgy hogy mostanáig már

11*5 km.-nyi szakasz épült ki

ebbl

az útból.

Az
L

189 °- évi
t -" czlkk -
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Az

L891.

évi

elirányzati

végösszege

bevéte]

284,186

fit

29

kr.

volt,

hídvámokból folyó jövodelem 5711 Írttal volt felvéve. A vámszedés vállalatba volt adva,, csak 1898-ban vette a vármegye, Papp János megyei
fjegyz javaslatára, házi kezelésbe és most a vámbevételek már 13500 írtra
emelkedtek, mely összegbl azonban a mintegy 3250 frtot tev kezelési költmelybe

a

ségek levonandók.
A.Z új közúti törvény azonban Bihar vármegyében nem idézett el oly
üdvös hatást, mint másutt, mert a vármegye, a helyett, hogy amúgy is kevés
törvényhatósági közútjait szaporíthatta volna, az újabban tervezett helyi
érdek vasutak segélyezésével a közúti alapot annyira megterhelte, hogy
már 1894-ben kénytelen volt a tárgyalásokat a törvényhatósági úthálózat
redukálására megindítani. A törvényhatóság 1894-ben a tervezett
újabbi
hollód kötegyán vészti, valamint a b. -újfalu paptamási h. é. vasútnak
összesen 350,000 frtnyi segélyt szavazván meg, a kereskedelemügyi miniszter
65666,95. számú rendeletével a közúti-alap terhére leend segélyezést oly
feltétellel hagyta jóvá, „ha a vármegye közúti alapjának mintegy 250,000
forintot tev évi bevétele terhére, a konvertálandó 200,000 frt régebbi kölcsön beszámításával 1,000,000 frt-nyi újabb kölesönt vesz fel, és ebbl a
szilágy
somlyó margittai helyi érdek vasút segélyezésére 50,000, a hollód kötegyán vészti és a b. -újfalu paptamásira 350,000 frtot, az emiitett korábbi kölcsön törlesztésére és a debreczen
derecske n.-létai vasútra
megszavazott 50,000 írtból még fennálló 40,000 frtnyi részlet egyszerre leend
lefizetésére 240,000 frtot, a törvényhatósági közutak törzskönyvezésére 12,000,
új közutak kiépítésére 348,000 frt, összesen tehát 1,000,000 frtot fordít; továbbá
mivel az új kölcsön felvétele után a közúti alapnak évi legszükségesebb kiadásai körülbelül 159,737 forintra fognak rúgni és igy fedanyag elállítására,
hidak építésére és fentartására évenként csupán mintegy 90263 frt. marad,
a törvényhatóság közúti hálózatát oly mértékben redukálja, hogy ezzel az
összeggel az új hálózat összes közúti vonalait megfelel jó karban fent art a ni.
illetve a fedanyag szállítása, a hidak építése és javítása, valamint az úttest
tartozékainak fentartása körül felmerül költségeket hiány nélkül fedezni

—

—

—

—

:

—

—
—

—

—

—

lehessen.

A vármegye közönsége utasította ennélfogva az államépítészeti hivatalt,
hogy a redukálandó úthálózatra és a kiépítend útvonalakra nézve tegyen javaslatot. A javaslat szerint az újabb kölcsön felvétele után a fedanyag
hidak építésére és javítására a 252 km.-el redukálandó úthálózatnál mintegy 90000 frtnyi dotáczióból lehetne mintegy 5220 kétköbméteres garmada kavicsot beszerezni és akkor maradna a hidakra 26000 fit
évente. E szerint az elterjesztés szerint a 635'26 km. hosszú úthálózatból,
melybl 207"1 km. kalappal, 295 96 km. kavicscsal van kiépítve és 132.2
km. kiépítetlen, a következ közutak javasoltattak kihagyni ni: a margitta—
széplaki út, a székelyhíd sárándi útnak vértes sárándi része, a bihar kismarja hosszúpályi, a nagyvárad belényes rézbányai, a hollód tenke szalontai útnak hollód
kávásdi része, a sáp szerepi útnak n.-rábé n. -bajomi része, az okány sarkadi és a pocsaj b.-ujfalvi út.
Bihar vármegye közgylése az államépítészeti hivatal javaslatát részben megváltoztatta, a kereskedelemügyi miniszter pedig megváltoztatta a
vármegye határozatát, és arra utasította, hogy az élesd feketeerdei és a
f.-dernai utakat a törvényhatósági úthálózatban hagyja meg. Leikistótfalu
ratában azt is írja a miniszter, hogy a vármegye közútjainak jókarba helyezésére bvebb kavicsolás lesz szükséges, s hogy a rendelkezésre álló 90,000
frtnyi évi dotáczióból az új hálózatban megmaradó közutakat jókarba helyezni
alig lehet és így a közúti alap helyzetére való tekintettel czélszerü volna
még néhány vonalat az úthálózatból kihagyni, mint a pata-puszta árpád
sárándi közútnak vértesfeketebátori útvonalat, a székelyhíd vértes
székelyhídi részét, a nagyvárad belényes rézbányai közútnak Belényestl Rézbányáig terjed részét, még pedig utóbbit azzal a kikötéssel, hogy az
úton lev mtárgyak fentartását a vármegye továbbra is magára vállalja,
Bihar vári negye törvényhatósági bizottsága 1897 évi márczius hóban tartott rendes közgylésén tárgyalva az emiitett miniszteri rendidetet, az alispánt
megbízta, hogy a sarkadi, n.-szalontai, székelyhídi és margittai vasúti állószállítására és a
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másokhoz vezet aagyforgalnm utaknak vámos írtakká leend minsítése és
árúk után szedend díjak terhére rendes kburkolattal leend ellátása, illetleg fentartása érdekében a tárgyalást indítsa meg. Kihagyattak

a vasúti

továbbá a miniszteri leiratban foglalt további közutak is, azzal a különbséglunkai, hanem a lunka krisgel, hogy a vármegye nemcsak a belényes
tyóri vonalon lev összes mtárgyak fentartását elvállalta. Kihagyta továbbá
füzesgyarmati helyi érdek
a n.-bajom - szerepi vonalrészt, mert a p.-ladány
vasút építésével az érdekelt három község vasúti állomást kap.
Ugyancsak 1897-ben megalkotta a vármegye a törvényhatósági útadólerovás és az egyenes adót nem fizetk és napszámosok útadó-kötelezettségének teljesítésére, valamint a községi közlekedési és községi közdül-utakról készítend törzskönyvek összeállítására és kezelésére vonatkozó szabályrendeleteket, melyeket a kereskedelemügyi m. kir. miniszter jóváhagyott.
Úgyszintén jóváhagyta a redukált törvényhatósági úthálózatot is.
Minthogy a b.-ujfalu paptamási vasút létesítése elejtetett, az e vasút
segélyezésére fentartott 80,000 frt a közúti pénztárba visszautaltatott és az
b. -újfalvi közút a hálózatba ismét felvétetett.
úthálózatból kihagyott pocsaj
ellát
törvényhatósági
úthálózat hossza 442"51 km. -re emela végleges
így
kedett, melybl 113979 km. kalappal, 24531 km. kaviescsal van kiépítve
hossza 70 921 km. Ezekbe be van tudva
s így a kiépítetlen szakaszok
a kist ót falu sástelek f.-dernai útnak idközben történt teljes kiépítése,
valamint a n. -károly debreczeni törvényhatósági út kiépített szakasz-hossza.
F hálózat megállapítása óta kiépült továbbá a n.-szalontai vasúthoz vezet
aszfalt-makadám út, az inánd cséffa geszti útnak 2'6 km., a pocsaj—
b. -újfalvi útnak 9*7 km., továbbá a kornádi vasúthoz vezet útnak
esztár
eddig ki nem épített része kalappal és a n. -károly debreczeni úton egy
1"07 km. hosszú szakasz ugyancsak makadamszerüen.
A törvényhatósági úthálózat 1900. évi költségelirányzata szerint az
összes bevételek 270,798'97 frt, az összes kiadások 268,632 55 frttal vannak
elirányozva.
Az egy milliós kölcsönbl új utak építésére fentartott, valamint a b.ujfalu paptamási vasút létesítésének elmaradása folytán 428,000 frtot tev
összegbl, a bihar pocsaj hosszúpályi útnak 6"06 6'54, 12664 12 994 és
2S 8öO 327 km. közti szakaszai, továbbá a pocsaj b. -újfalvi útnak 10 16'89
21*89 km. közti szakaszai, végül az inánd cséffa geszti útnak
<S2
és
2 km. közti szakaszai épülnek ki.
kávásd n.-szalontai útnak 33'5 42'0,
csökmi útnak 5 65 1T37, az ugra szakái homorogi útnak 7'7 115
a kt
km. közti szakaszai, továbbá a székelyhídi, margittai és sarkadi vasúthoz
vezet utak munkában vannak.
A törvényhatósági közutak úti személyzetének rendezése szintén folya-
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jelenlegi 7 útbiztosi álláshoz még egy és az
55 útkaparói álláshoz még 21 új állás rendszeresíttetett és új beosztásuk
a jelenlegi végleges úthálózatnak megfelelen rendeztetik.

matban van, a mennyiben a

A

vármegye területén két állami közút vonul át és pedig A debreközút, mely Sáránd község határánál éri el a vármegye
területét. Innen déli irányban halad Derecske, B. -Újfalu és B.-Szt.-Márton
ezen

:

— fehértemplomi

községeken át, itt délkeleti irányt vesz és M.-Peterd, M.-Keresztes, Bors és
B.-Püspöki községeken át Nagyváradot éri el a 74'595 km.-nél.
város
területének elhagyása után délnyugatnak fordul, mely irányt mindvégig megtartván, N.-Ürögd, Less, Gyapjú, N.-Szalonta és Illye községeken vezet át
és N.-Zerind községnél lép át Arad-megye területére, a hol a nagy alföldi
transzverzális múttal találkozik. A másik a nagyvárad kolozsvár brassói
út. mely Nagyváradon a Szt.-László templomnál ágazik ki a debreczen
fehértemplomi útból és a város területét elhagyva, a megye széléig keleti irányt
követ. Útjában F. -Vásárhely, M.-Telegd, P.-Ujlak, Örvend, A.-Lugos és Élesd
községeken át a Sebes-Körös völgyében húzódik, innen Tinód, Töttös, ssi,
Gégény, K.-Topa és N.-Báród községen át dombos vidéken vonul. N.-Báród
községet elhagyva és ers emelkedéssel Korniczel községen áthaladva, a
Királyhágón éri el a vízválasztót, innen nagy lejtéssel ismét lefelé húzódik
a Körösvölgybe és Bucsa, valamint Feketetó községek elhagyása után, Csúcsa
községnél éri el Kolozs-megye határát.
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A debreczen fehértemplomi állami közút ;i megye területén mindenütt
vidéken vezet; legnagyobb emelkedése rövidebb szakaszon 2-2%, áltau
lános lejtése azonban
között váltakozik. A nagyváradi vámos
/00
útszakaszon kivül van 45 híd és 48 áteresz. A hidak között csak két nagyobb
vilii, az egyik a Berettyó folyón vezet át, melynek meder fölötti nyilasa 3265
méter bosszú és vasszerkezet, a többi 4 ártéri nyilas faszerkezet és össznvilásuk 36'1 méter; a másik a Fekete-Körös belvízlevezet csatornáján
át, tisztán fából épült, 3 nyílással bir, melyek összes hossza 24 méter.
\ ezét
Ezeken kívül van egy Monier rendszer, sodronybetétes, 4
méter nyílású
híd a Kalló csatornán. A többi mtárgy szabványos szerkezet.
A nagyvárad kolozsvár brassói úton, a nagyváradi vámos szakaszon
kívül, van 48 híd és 98 áteresz. A hidak között szintén 2 nagyobb fahíd
van, az egyik 624 méter nyilásu a Sebes-Körösön, a másik 600 méter össznyilásu a (legény patakon.
A dunaföldvár szolnok debreczen n.-károly szatmár técsi Il-ik
számú transzverzális mút kiépítése elhatároztatván, ezen út a vármegye
északi részében lev n.-károly debreczení törvényhatósági út nyomjelzésén
fog haladni. Kiépítése már folyamatban van.
kereskedelemügyi miniszter elhatározta továbbá a Ill-ik transzverzális
út kiépítését is, mely a debreczen
fehértemplomi útból B.-Szt.-Márton községnél ki fog ágazni és Szeghalom, Gyula, Csabán át Orosházáig fog vezetni.
munkálatok már folynak, a Bihar vármegye területén átvoniüó szakaszának iránya azonban még nincs végérvényesen megállapítva.
E két állami közút kiépítésével a törvényhatósági úthálózatból a n.-károly
—debreczení és a b.-szt.-márton fúrta zsákai utak el fognak esni.
Az úti személyzet áll 5 útmesterbl és 43 útkaparóból az útmesteri
székhelyek B.-Ujfalu, Nagyvárad, N.-Szalonta, M.-Telegd és N.-Báród. Az
Varró Domokos kir. fmérnök
államépítészeti hivatal fnöke
a mszaki
Bartha Mór építész, kir. fmérnök
May
személyzet a következkbl áll
Sándor kir. mérnök, Várady Manó kir. mérnök és Nagy Sándor, Vámos
Dezs, Köszeghy László kir. s. -mérnökök.
A vármegyei községi közlekedési utak hálózatába 1891-ben 26 közút
soroztatott, összesen 4336 km. hoszszal.
jelenlegi úthálózatba összesen
37 viczinális út van felvéve, melybl 3392 km. ki van építve és 40tv4
km. kiépítetlen, az összes hossz tehát 745"6 km. Ezek között van két
gyógyfürdhöz vezet út, az egyik a p.-szt-márton püspökfürdi, a másik
a belényes bihar-füredi út, mely utóbbi, részben szerpentin-út, a tenger
színe fölött 191 méterrel fekv belényesi völgybl az 1200 méter magasan
fekv biharpüspöki klimatikus fürdhöz vezet.
mszaki szolgálatot a vármegye egész területén Székely Sándor közsík
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úti okleveles

mérnök

teljesíti.
viczinális úthálózatba felvett
ottomány margittai, 3, székelyhíd

közutak a következk
érmihályfalva — ottományi,
— margittai és a m.-petri — köbölkút! kiágazás, tere—
bihar — székelyhídi,
esnagyvárad — hk-pályi —
bes — közepes — fekete-erdi,
küd — rév— k. -topái, n.-báród — brátka — remeczi, ponor —hoUódi, 10, kis-terpest — lunkászbél — t.-káránd — határszéli, 13, sarkad — n.-szalontai,
priei, 11, robogány — limkászpriei, 12,
m. -keresztes — m.-sasi,
szt.-andrás — ugra — zsadányi,
16.
15,
14, zsáka — darvas — csökmi,
17, henezida — bojt — m.-keresztesi, 18, belényes — budurásza — biharfüredi, 19, székelyhíd
szt.-jobb — csohaji, 20, p.-szt. -marton — püspökfürdi, 21, szt.-lázár — v. -ábrányi, 22. kornádi
m.-sas — b.-szt.-mártoni, 23, pokola — bélfenyéri, 24, tataros — aszfaltgyári, 25, belényes — rossiai.
26, székelyhíd — érmihályfalvai, 27, terebes — széplaki és a bályoki, almási és szunyogdi
kiágazások, 28, székelyhíd — sárándi, 29, hollód — kávásdi 30, bakonszeg — n.-bajomi. 31,
okány — sarkadi, 32, székelyhíd — szalacsi, 33, kornádi — zsadányi, 34, pata-puszta — árpád
fekete-bátori, 35, belényes — lunkai, 36, rézbánya — lunka — kristyóriút, 37, belényes — tái'kányi
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úthálózatban lev utak túlnyomó része egyszer földút. Ezek közül a
hegyes vidéken levk az év minden szakában némileg járhatók, a sík vidéken levk azonban, különösen nagyobb eszések után, nehezen. Ez utak
törzskönyvezésének elkészítése tekintetében a szabályrendelet megalkottatott. Ez utakat kizárólag az érdekelt községek tartják fenn.
vasúti állomásokat a legközelebbi közúttal vagy községgel összeköt
utak hálózatának összes hossza 1*845 km.
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A BIHARSZ1LÁGYI OLAJIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEPE.

BÁNYÁSZAT, IPAR, KERESKEDELEM ES HITELÜGY.

ihar vármegye és
dését vizsgálván,

Nagyvárad gazdasági

állapotát és fejl-

mindazt megtalálhatjuk itt, a mit az
ország gazdasági állapota és fejldése másutt is mutat.
Bihar vármegye, történetünk kezdetétl fogva, egyike
volt azon területeknek, melyeken a fokozatosan fejld kultúra otthont talált. Elmozdította a kultúrának meghonosodását a vármegye
területén, de annak különösen két kiemelked városában, Nagyváradon és
Debreczenben az, hogy elbbiben a tudományt kedvel r. kath. püspököknek
egész sora, egyik ftörekvéséül tekintette Szt. László városának minden
irányban való emelését, míg Debreczenben a reformáczió elterjedése következtében a protestáns szellemnek hatalmas központja fejldvén, a kultúra
haladásának és terjedésének itt jelentékeny védbástyája létesült.
E ketts jelenségbl önként következik, hogy Nagyvárad kultúrája a
hazai történelemnek kezd korszakaira nyúlik vissza és így tényleg Bihar
vármegye kulturális állapota ez idszakokban egyenl irányú és méret
állapotával, melynek egész területén e két
azt a fejldési fokozatot, melyet a mohácsi vész és a török-hódoltság szülte nyomorúságok megsemmisítettek.
Az stermelés valamennyi ága közül országszerte a bányászat volt az,
lehetett

az

ország kulturális

tényez közrehatása eredményezte

Bányászat.

leghamarabb fellendült. 1501-ben a Bihar-hegységben lev Rézbánya már bányavárosként említtetik. Késbb a város és a bányászat elpusztult és csak 1726-ban nyitotta meg újra gróf Csáky nagyváradi püspök a
beomlott bányákat. Ugyané század folyamán a kincstár is szerzett itt bányaa

mely

a

részvényeket s azóta, váltakozó sikerrel, egész 1863-ig folyt a bányamvelés
ekkor egy idre megszakadt s újból csak 1875-ben foglalta el a magyar kincstár a régi bányaterület egy részét, mely a Bihar-hegység nyugati részének alján
van itt jegeczes palában, porfirban és jegeczes mészkben, többnyire ez
utóbbiak válólapján számos tellér és tömzs található, melyek mészpát, quarcz,
gránit és helyenként zöld kanyagból állanak, rézkovandot, rézólomfénylét,
malachitot, fehérólomérczet, bizmut-ólomérczet, aranyat és ezüstöt is tartalmaznak.
Fényes Elek statisztikai munkájában e bánya termelésére vonatkozólag
a következket mondja
„Ezüst Rézbányán ásatik évenként 1000 marknál több
Kegy mázsa rézérczben 2 mark). Szinte Rézbányán esztendnként 840 mázsa,
továbbá 500 mázsa ón, ismét rézkavics (chalcopiritej), malachit, grispan". A deb;

:
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reczeni kereskedelmi és iparkamara 1879. és 1880. évekrl kiadott jelentésének adatai szerint volt e bánya termelése az 1880. évben ezüst: 1567 kg.
ílOö frt. értékben; ólom: 5326 kg. 878. Irt. értékben ós réz: 7399 kg. 4899
I

értékben. A nagyváradi kereskedelmi és iparkamara 1892. évrl szóló
jelentése szerint, volt e bánya termelése arany: 043 kg. 59 frt. értékben;
ezüst: L82 kg. L6386 frt. értékben; réz: 1765 kg. 794 frt. értékben; ólom:
9640 kg. 1349 frt. értékben.
most ismertetett termelés aránya ez id szerint sem mulat emelkedést és Bihar vármegye bányászata különben is inkább vasra s ujabb idben kszurokra (aszfalt) és márványra irányúit.
A vasbányászat a XVÍII-ik század közepéig vezethet vissza, mikor a
Fekete- és Fehér-Körös közötti vízválasztón, a királyerdei hegység északi
kiágazásain voltak vasmüvek. Fényes Elek szerint a Magura és Boieza
begyek gyomrában a Sebes-Körös völgyében, 1790 táján, nem megvetend
l'n.

A

\
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TATAROS.

leltek vasásványokat, de gátló körülmények megakadályozták
ezek értékesítését. A vasbányászat Bihar-megyében Vaskohón és Petrószon
zetett figyelemre méltóbb módon. A vaskohi vashámorban 1839-ben évenként 1500 mázsa, leginkább vastag munkára alkalmas vas készült, melynek
mázsáját ott helyben 17 írtjával értékesítették a környékbeli, kovácsipart
lakosoknál.
petrószi vasm még a vaskohinál is jelentékenyebb volt, a menynyiben abban nagy olvasztó és reszel mvön kívül, gyújtó és szerm is
alkalmazásban volt és a vaskohi 214172 négyzetméter vájumértékkel szemben, 339776 négyzetméter vájumérték adománj^ozott területtel bír.
vastermelésben, sajnos, a legutóbbi idkben pangás állott be, úgy
hogy a vasbányászat ez idszerit egyes kisebb jelentség, magánkézben
lev bánya mvelésére terjed; az elbb említett két vasm már egy pár
évtized óta szünetel, s csak a legutóbbi idben kísérlettek meg e vasmveket hamvaikból feltámasztani.
kszénbányászat intenzívebb módon csak az utóbbi években vétetett foganatba, 1861 s illetve 1874 óta az üzem szakadozott volt. 1861-ben keletkezett ugyanis a harmadkorbeli kongeria rétegekben elforduló kardói
kszén bányászata, három barnaszén telepben, melyek legfelsje 24 méternyi
televény homokk és bitumenes agyagföd alatt 175 méter vastagságban,

mennyiségben

z
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15 méternyi homokréteg által elválasztva, mintegy méa másik kett 10
ternyi vastagságban találtatik. A nagybáródi széntelep, mely 1874-ben keletkezett, 2—3 m. vastagságú, kevéssé kénkovandos barnaszén, mely mintegy
és agyagpala alatt terül el. Ujabban azon140 méternyi televény,
szenet találtak és vettek itt üzembe. Mindkét
ban
már 1880. elölt megszüntette a termelést, de a nagybáródiban egy újabb

homokk

bányam

kitn minség

A

legjelentsebb köszónbánya
termelést ismét megkezdte.
a bodonosi, melyet 1900-ban a a Bihari Szénbánya és
Villamossági r. t. az addig azt üzemben tartó Magyar Asphalt Bánya r. t.-tól
megvásárolván és nagy költséggel épített sodronykötél-pálya által MezTelegd állomással közvetetten összeköttetésbe hozván, minden tekintetben a
vállalkozó

a

Bihar-megyében

mai kor kívánalmainak megfelel módon

tart

üzemben.

E

bányát elbbeni

tulajdonosa nyitotta meg a 80-as évek elején és tartotta üzemben, azonban
csak is a fels-dernai Asphalt-gyár ftanyag-szükségletének mértékéig.
Uj tulajdonosa 2.400.000 korona alaptke birtokában, mindent elkövet, hogy
a kszénbányászat ezen a területen állandósuljon.
földszurok (bitumen) bányászat, noha a földszurok létezésérl már
régebb id óta tudtak, s földolaj néven Fényes Elek is megemlékezik róla,
csak az újabb idben keletkezett és pedig Felsö-Dernán, hol 1413712 négyzetméter és Tataroson, hol 1985115 négyzetméter terület adományoztatott e
ezélra. Mindkét helyen harmadkori kongeria-réteg képzdményben mutatkozik
több asphalt-telep 1 2 méter vastagságban, melyek egymástól márga- és
homok-rétegek által vannak elválasztva. Az asphalt finom porond köt-

A

Földszurok.

—

anyaga gyanánt jelentkezik. A bogdán-szóvárhegyi hegyekben Fels-Derna
Bogdán-Szóvárhegy közt van az a terület, melyben nagy mennyiség
földszurok s melybl termékei u. m. bitumen, asphalt, asphalt-olaj, asphaítlakk és kolaj, nagy mennyiségben termelhetk. A bitumen, mely minségre a legjobb külföldi anyaggal is kiállja a versenyt, nagy mennyiségben
található a jelzett területen lev hegyekben. Az anyag kiaknázását ós feldolgozását jelenleg két társaság eszközli, u. m. a régibb „Magyar Asphalt r.
t."
és az 1899-ben alakult „Tatarosi kolaj és aszfalt r. t." most „Hazai
Asphalt r. t.".
A Budapesten székel „Magyar Asphalt r. t." ez id szerint
már nemcsak a belföldi fogyasztást tartja szem eltt, hanem igen jelentékeny exportnak is örvend. Az éveken át tartó óriási befektetések meghozták a várt gyümölcsöket s 1890. óta, a tartalékalapok kell dotálása mellett
és

—

jelentékeny osztalékot élveznek részvényesei.
tatarosi, késbb hazai asphalt részvénytársaság a kezdet nehézségein átesve, az általa mimkába vett területen az asphalt-anyag termelése fokozottabb mérveket ölt és „A Bihari Szénbánya és Villamossági
Részvénytársasága drótkötél-pályájának használhatása következtében is, e
telep szép jövvel kecsegtet.
A bányászat körében meg kell még emlékeznünk a kbányászatról,
kfejtésrl, mészégetésrl, a kavics-, homok- és agyagbányászatról is.
vármegye nagy kgazdagsága mellett igazán meglep, hogy területén a kbányászat jelentékenyebb kifejldésre nem jutott. Legprúnitivebb formája,
az út- és ház-építés czéljaira szolgáló kfejtés volt a legelterjedtebb s csak
az utóbbi idben fejldött odáig, hogy az építéshez és kövezéshez idomított
köveket is szolgáltasson. Az ily kfejt vállalatok közül különösen említésre méltó Olazner József brátkai vállalata, mely az építésnél és kövezésnél
alkalmazott követ, különösen gránitot, nagy mennyiségben állítja el. Léderer
Márton pesterei kfejt és kfaragó telepe, építményi részletek elállítása következtében, a közel fekv városok építészei által figyelemben részesül. Bihar vármegye kbányászatát csak akkor ismertetjük meg teljesen, ha
több, kisebbszerü kfejt vállalat figyelmen kivül hagyása mellett, megemlékezünk a Tárhány községi kfejt vállalatról, mely prnitiv eszközökkel álhtja el az e vidéken használatos malomkövet és a fazekas iparnál használt mázolóköveket.
nagyvárad belényes vaskohi vasút részvénytársaság
urszádi kfejt vállalata a vasút czéljait szolgálja.
mészégetés sidk óta honos.
mészégetk a szomszédos megyéket
is mindenha bven ellátták.
mtüt század közepén azonban az egyes nagyobb vállalkozók a mészégetést gazdaságosabban és kiterjedtebb mérvben
is,

A

Kbányászat,

A

—

A

A

—

A

A

Mészégetés.
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meg, miután a közlekedési eszközök segítségével az ország jelenmár mindenütt található mészszállítóképesekké váltak.
részére
tékeny
égetés, a hol mészhegy és az égetéshez szükséges fa van, st egyes erdkihasználó vállalatok, faértékesítés czéljáhól, a mészégetést mellékiparként
zik. Ivének a Schwarcs lakat) Keszteg községi, a Léderer Márton pesterei,
kezdi ck

Ma

,

1

a Bihari Erdöipar r. t. királyerdi, a Junghanns Erhardt hmkáspriei, a
Diósi Lajos fia ezég szitányi és a révi, sonkolyosi, vércsologi, stb. mésztelepe.

Bihar vármegye mészégetésének nagy közgazdasági jelentségét jellemzi,
hogy az utóbbi idben jelentékeny mértékben megcsappant építkezések da-

évenként
is,
3300 kocsirakomány
mész, körülbelül

czára

500,000 kor. értékben kerül eladásra.
Vaskoh vidéki
hegyekben már a

A

Márvány.

XVIII. században

is

voltak oly márvány-

melyekbl
már akkor is több
telepek,

monumentális

épü-

lethez használtak

íél

anyagot. így a
XVIII. század közepén épült nagyváradi róm. kath.

székesegyház kilencz oldaloltárá-

nak

oszlopai,

a

püspöki palotában lev kápolna
oltára,
ugyanott
kandalló - keretek
és a vaskohi róm.
kath.

templom

tára,

st

ol-

FELSO-DERNA.
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az ezen

márványokból készült gyönyör asztallapok, melyek színre és alakra nézve éppen olyanok,
mint a legszebb kövekbl készült mozaik, ma is láthatók a nagyváradi püspöki palotában és a bécsi Burgban.
A XIX. században a Vaskoh vidéki márványbányászat versenyképesség híján megsznt, azonban a nagyvárad belényes vaskohi vasút kiépítése után Jancsó Dezs nagyváradi ügyvéd által, a ki a földtulajdonosoktól

—

—

A

feltárás munkáján
a jogosítványt megszerezte, a bányák ismét feltárattak.
kívül alig történt e bányákban egyéb, mint kisebb méret faragványok
készítése és próbamunkálatok eszközlése, melyek során Eauszmann Sándor
legkevesebb 14 vaggon márványt, köztük 2"8 3" 2 m. hosszú márványoszlopokat szállított fel Budapestre és épített be az új országházba, a flépcsházban beépített pilléreket alkotva. Az eddig megnyitott telepek, u. m.
egy mozaikszínvegyületü sötét-szürke, rózsaszínes veres, tejfehér, veres

—

erekkel és szürke foltokkal tarkázott, tüd szín és a belgiumihoz hasonló,
fekete sziklákat tartalmazó telepek, néhány évvel ezeltt Bak Károly tulajdonába
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jelentékeny tkebefektetéssel igyekezett a kérdéses márvány-

bányákat üzemben tartani.

A

kavics- és a vele kapcsolatos homok-bányászat a vasutak elterjedésével jutott nagyobb jelentségre, mert ezek építéséhez ez anyagokra nagy
szükség volt, és mert a vasutak segítségével nagyobb távolságra is szállítóképessé vált. A régi, kezdetleges bányászatot a XIX. század második felében
rendszeresebb bányászat váltotta föl s a megye nem egy helyén, de különösen Püspökiben, nagyarányú mvelés alatt álló kavics- és homokbánya
létesült, melybl évenként jelentékeny mennyiségeket szállítanak el.
Az agyagbányászat több helyén a legjobb fajtájú fazekas-agyag található. Kiváló minségt azonban Réven és Vársonkolyoson szolgáltatnak.
Jó agyag található Margitta keleti részén is. Az elbbi két helyen, különösen a XIX. század második felében, évente, részint vasúton Magyarország
felsi)!) vidékeire, st külföldre (Csehországba), részint szekéren, Erdélybe,
nyers agyagnak e szállitó-képesfeltn mennyiség agyagot szállítottak.
ségét az a tulajdonság adja meg, hogy a legjobb minség tzálló-agyag.
Kiaknázása részint bányaszerüleg, részint közönséges módon történik.
bányászéra elállítást a Rév községben lév gr. Zichy-féle bányatelepen esz-

Kavics és

homok.

Agyag.

A

A

közlik.

Az ipari fogalmat a XIX. század elejéig kizárólag a kézmvesek tevékenysége merítette ki. A török kizetése után Bihar vármegyében is inkább
a városokba tömörül iparosok jutottak a gyarapodás útjára, különösen ott,
a hol jogokat és kiváltságokat szerezhettek, vagy ilyenek birtokában megersíttettek. Valószín, hogy e korszakban úgy Nagyváradon, mint a vármegye más városaiban, u. m. Margittán, Belényesen, stb. több, különféle iparágakat felölel czéh volt. Debreczenben ez idben a gubaszövés, különösen
a fekete gubák készítése, a szcsiparág körébe tartozó brsuba-készítés, a
szappanfzés, a vörös- és feketepipa-készítés, a vármegye más részein a XVIII.
század végéig a sziksó- és salétromfzésen kívül a béli üveghuta, a nagy-

Ipar.

telegdi és margittai cserépedényele jutottak nagyobb nevezetességre.
Némely czéhek már a XVIII. században, II. József uralkodása eltt alakultak.
Kétségtelen, hogy a kézmvesek eleinte aránylag csekély számmal voltak, s
hogy majdnem kizárólag a megye nagyobb városaiban tömörültek.
Hogy Nagyváradon is volt jelentékeny számú kézmves, igazolja a
volt suszterczéh pénztárkönyve, mely 1744-bl 27 mesterrl ad számot. A
nagyváradi szijgyártó-czéh 1770-iki szabadítási könyve a mellett tanúskodik,
hogy már ekkor 2 német és 2 magyar szíjgyártó egyesülésébl alakult a
czéh. Biztos tehát, hogy ugyanakkor megfelel számú asztalosok, bodnárok,
könyvkötk, csizmadiák, fazekasok és más kézmvesek is voltak. Egy 1783.

váradi,

30-án kelt okirat szerint Margútán 91 csizmadiamester volt.
Bihar vármegye XVIII-ik századbeli ipari állapotának feltüntetése nem
volna leljes, ha meg nem emlékeznénk még arról, hogy ez idben Nagyváradon posztógyár is létesült, melyrl mindössze annyit tudunk, hogy felállítása után gyarapodásnak indult, s hogy Debreczenben brgyár keletkezett a
régibb kelet mosonyi angol brgyár mintájára. 1808 után, a mint arról Horváth Mihály az „Ipar és kereskedés története" czímü munkájában megemlékezik. Nagyváradon selyemgyár létesült, melynek fennállási idejérl azonban az adatok hiányoznak. Ugyancsak e szerz révén van tudomásunk arról
is, hogy a XIX. század elején Bihar-megyében papirosmalom is létesült, a mely
szintén rövid élet lehetett. Ha még felemlítjük a XlX-ik század elején felállított kis-szántói elajütt, megemlékezünk a sarkadi répaczukorgyárról, „mely
tisztált ezukort is szolgáltatott"
ha megemlékezünk a Bihar-megye több
helyén létezett salétromfzésrl, s a derecskéi, évenként mintegy 200 mázsát
készít sziksó- és szódagyárról és végül a debreczeni, mintegy 140 mestertl
évenként körülbelül 1 1 mülió darabot készít pipagyártásról, akkor áttérhetünk
a kézmvességnek a 40-es évekig terjed vázolására.
Annak elrebocsátásával, hogy az 1836-iki összeírás szerint Magyarországon 143 szakmában összesen 2332 kézmves volt, Bihar vármegye kézmiparát e korban jelentékenynek kell jeleznünk, mert nem tekintve Debreczenre,
T
a mely Pest után a legtöbb iparzt számlálta lakosai közé, konstatálható,
hogy Nagyváradon e korban 16 18, némelyik több szakmát is magában
jul.

;

—

Kézmves
czéhek.
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egyesít ezéhvolt, u. ni. a már említett ós 27 mesterrel 1744-ben alakult suszter-czéh, az 1744-ben alakult szíjgyártó-czéh, a szcs-, a gubás-, a németszabóczéh, a kötélver-, szitás- és szitafonó egyesült czéíi, a mely már 1820-ban
alakult, a kalaposczéh 1818 elli létesült, a lakatos és puskásezéh, a pékczéh, melynek 1818-ban 10 mester és 12 segéd volt a tagja, a fazekas, és
kályhás-ezéli, mely 1833 eltt alakult, a magyar- és szrszabó egyesült czéh,
mely szintén a 30-as években keletkezett, a jelentékeny számú taggal bíró
hentes-czéh, a timár-czéh 1820 körül alakult és magában egyesítette a privilegizált Nagyvárad, Várad-Olaszi, Várad-Váralja, és Várad-Velencze tímárjait. A
csizmadia-czéh 1823-ban alakult, stb.
Nagyvárad város jelentékenyebb czéhei többnyire II. József elhalálozása

FEKETE-ERDO.

ÜVEGGYÁR.

s így annál nagyobb meglepetés volt reájuk nézve a biharmegyei Karok és Rendeknek a czéhek ellen országosan megmdult mozgalom
kifolyása gyanánt jelentkez határozata, a kik 1834. évben Arad-megye átirata következtében kimondták, hogy mind a heti, mind az országos vásárokon
úgy a helybeli, mint a vidéki kalmárok és mesterek szabadon árulhatnak.
Ez a rendelkezés nagy megütközést keltett nemcsak az iparosok czéhei,
hanem a kereskedk között is és a nádorhoz, valamint a helytartó tanácshoz közös folyamodványt intéztek. „A nagyváradi és várad-olaszi egyesült
knlmárcompánia, a tímár-, csizmadia-, gubás-, hentes-, s a többi minden czéhek
tagjai mind közönségesen" folyamodványukban feltárták, hogy az ipar nyomorúságosan teng csak, s különben is káros ez az intézkedés, s csonkítja

után keletkeztek

czéhek privilégiumát.
A végnapjaikat él czéhek feljajdulása azonban nem állhatott ellent a
haladás és a szabadság befolyásának, mert 1840-ben a nemes priv. város megszünteti az iparosok számhoz-kötöttségét, s csupán a borbélyok és patikáriusok számát határozza meg.
"
Ily állapotban találta Bihar-megyét az az akczió, a mely hazánk akkori szellemi nagyságainak közremködésével az országos ipar-egyesület meg;i

/.

aiéi

iparés ;t

egylet

hatása.
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életrehívásában a hazai iparfejlesztés hatalmas
s a védegylet
eszközeit varázsolta el. Ez az akezió Bihar-megyére is elnyös hatással volt,
mert az 1846-iki kiállításon nagyváradiak is megfelel számmal vettek részt.
védegyletnek magyarországi, 139 vidéki osztályából négy Bihar vármegyére esett. Es pedig egy volt Debreczenben : Péczely József, Kismarján: Bige
Károly, Nagyváradon: Szacsvay Imre, Várad-Püs2)ö'kibcn Erczey Zsigmond el-

alkotásában

A

:

nöklete alatt. A védegylettel kapcsolatos iparmtár eszméje is hódított Nagyváradon, a mint az 1846. év vége felé kiadott jelentésbl kitetszik, mely szerint
..részvényekre alapíttatik most egy nagyobbszer fiókraktári vállalat, melyit1
nél a lelkesedés hazafiúi melege, párosniva józan vállalkozási tapintattal, kétségtelenül haszon viruland fel mind a vállalatnak, mind iparunknak", mondja az idézett jelentés. Azonban közbejöttek az 1848-iki események, utána
az abszolút korszaknak mindent elnyomó hatása, míg végre az 1867. évben
helyreállított alkotmányosság az iparnak is meghozta a szabadságot. Ez idre
esik Nagyváradnak iparos várossá kialakulása és ez idben keletkeztek, illetleg fejldtek a megye más helyein azok a jelentékeny ipartelepek, melyek
Bihar vármegye iparát országos jellegvé avatják.

Mieltt azonban Bihar vármegye és Nagyvárad város iparát részletesen
megismertetnk, nem tartjuk feleslegesnek a nagyváradi ipartestület megalakulásakor, vagyis 1886-ban, és összehasonlításul 1890-ben az annak kebelébe
tartozó iparosok számát ide iktatni.
Kimutatása a nagyváradi ipartestület kebelébe tartozó iparosok létszámának 1886-ban és 1900. évben:
Aranymves

.

.

Asztalos

Borbély

Bádogos
Bognár

1886
8
70
30
25
30

1900
10
76
52

495

382

1886

Fazekas és kályhás

Czipész és csiz-

madia
Czukorkakészít

5
5

Rézmves ....
Süt

Keztys ....

2

3

Késes

1

1

3

4

Szabó
Szappanos.
Szobafest.

9

4
38
4

.

.

.

.

9

9

Kosárköt

3

4

Kovács

6

6

Könyvköt

lombköt ....

4

3

Kötélver

3

4
61
18
11

Hano'szorkészít
Hentes

Kádár
Kalapos

42
32
14

.

Kocsigyártó

.

.

Féss
(

.

.

és czukrász
Esztergályos

ges
Órás

24
16

Kefeköt
Kelmefest

.

40
.

.

.

.

.

Lakatos ....
Mázoló
Mészáros
Mézeskalácsos
.

.

.

7

19
48
25
45
7

8

37
10
23

,

.

.

.

.

.

.

Szcs
Tímár

Kéménysepr
Kmves ....
.

.

Ács
Gubás

Kfaragó ....

2

—

még

—

—

22
13
14
33
198

22
14
11
24
194

—

9

6

32
45
35
4
45
50
26

23
29
17
4.

51
45
11

6

Összesen 1567

1324

az 1899. és 1900. évben 1
1 parókakészít,
3 tarisznya-készít és 1895 1900-ig 1 2 mellfz-készít.
volt

1900

2
7
6

Építész

Cserepez ....
Ezen kívül

1886
Szíjjártóés nyer-

30
13
3
3

Kárpitos

21
18

1900

1895

2
9

— 1900-ig

volt

kézmiparát ismertetve, legmegfelelbbnek
mert a megye más községeiben létez
tartjuk,
hasonló iparágak helyzete ettl csak annyiban térhet el, hogy fejldési fokáBihar vármegye

kis-, illetleg

ha Nagyvárad

Iparosok
létszáma.

Az

egyes ipar "

iparáról szólunk,

ban alacsonyabb, tevékenységi körében korlátoltabb.
Bár számra nem, de fejldöttségre és eredményre nézve legkiválóbb
iparága Nagyváradnak a vas- és fémipar, melybl 1867-ben Nagyváradon
is nagyobb számban csak a lakatosokkal találkozunk, kik a „puskás"-ok
kai egyesülve alkották a nagyváradi lakatos- és puskás-társaságot, mely
akkor alig .számlált 12 15-nél több tagot. A vas- és fémipar ez idtl kezdve
mind jobban megersödött és különösen az építészettel szorosabban összefügg ágaiban magas fejlettséget mutat; st kebelébl más iparcsoportok fejldtek, milyenek a mezgazdasági gépgyártás, mérlegkészítés stb. E fejldés
azonban ez iparcsoportnak nem minden ágára terjed ki, mert például a kovácsés rézmves-iparban hanyatlást kell konstatálnunk.
A vas- és fémipar csoportjában a /a&aíos-ipar 1867-ben még nem oszlott nálunk a jelenben szokásos két osztályára, t. i. a m, illetleg gépész
és közönséges lakatosságra, a minthogy kebelében volt feltalálható a késbb
önállóságra vergdött géplakatosság is, mely különösen a más iparcsoportba
tartozó mérlegkészítés és mezgazdasági gépgyártás terén mutat meglep

—

vas

és rémipar.
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Fejlettséget. Ugyancsak itt vonult meg a késbb szintén önállóságra vergdött
toronyóra-készít lakatosság is.
Az L867-ben még csak megrendelésre és kizárólag helyi szükségletre
irányuló lakatos-ipar, évrl-évre nyert terjedelemben a megye székhelyén. A
megye területén, ágy székhelyén, mint más községeiben, mindazon ágait

tekintve, melyek ez iparcsoportból idközben ki nem váltak, megmaradt a
kisipar körében és jelenleg a helyi szükségletnek és kizárólag megrendelésre
mködik, st a megye székhelyét nem számítva, az e nembeli gyári czikkek
versenye következtében mindinkább az enyészet felé közeledik.

Más
is

érezteti

helyzete a lakatos-iparnak a megye székhelyén, mert habár itt
nyomasztó hatását a szakmába vágó gyári czikkek özöne, mégis

a

NAGYVÁRAD.

AZ ÁRÚRAKTÁR.

itt nemcsak a közönséges lakatos-iparnak,
képviselire találunk.

hanem

a mlakatosságnak'is jeles

Meg kell még emlékeznünk a lakatos és a bádogos ipar egyik ágáról,
a ftkészülékek, különösen pedig a takaréktzhely készítésérl, melyek leginkább az újabb idben egyik leggyakrabban elállított készítményei úgy
a bádogos, mint a lakatos-iparnak, és a melyek a behozott hasonló készítményeket Nagyváradról hovatovább kiszorítják.
A kovácsipart az 1867. évben tekintélyes számú iparos zte, kik a megye
székhelyén a kerékgyártókkal egyesülten mködtek, és miután akkoriban a
közlekedési eszközök majdnem kizárólag a kocsik és szekerek voltak, a kovácsipar, a helyi szükségletre s a javítási munkálatokra való tekintettel, egyike
volt Bihar vármegyében a legelterjedtebb iparágaknak.
1867-tl kezdve azonban az e téren mindinkább fellép gyári verseny
késbben
létesül viczinális vasutak a kovácsipar tevékenységét lényea
és
gesen zsibbasztották és még jobban éreztették hatásukat a 80-as években,
annyira, hogy a kovácsok száma rohamos csökkenésnek indult.
Kovácsiparunk készítményeinek kiváló minsége, különösen a kocsi- és
szekér-vasalásoknál, ma is magas színvonalon áll, mig a patkó és patkószeg
készítéssel, a gyári verseny nyomása alatt, kovácsmestereink teljesen fel-
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kereskedelem és hitelügy.
csak eltér alakú

patkók
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készítésére

szo-

rítkoznak.

A bádogos ipar, melyei 1867-ben Nagyváradon kevés számú iparos
lassú fejldés oka a gyáripari verzött, mindinkább nyeri terjedelemben.
seny volt, melynél fogva ez iparág fejldése csupán az építészettel összefüggésben álló tevékenységében juthatott érvényre. Az utóbbi idben
felszerelési és
a bádogos-ipar köre a Nagyváradon létesített vízvezetéki
berendezési czikkeinek elállításával is bvült.
A rézmves és sárgarézönt ipáit Bihar-megye területén a kisipar körében régente nagy forgalommal zték. 1867-ben is, különösen a rézmvesség, készletre is dolgozott és élénk forgalommal bírt, a minek magyarázata,
az ez idben elterjedt gyümölcspálinka-fzésen kivül, abban a körülményben
is rejlett, hogy a készítmények a szomszédos megyék vásárain is nagy keresletnek örvendtek. Az említett idben a többnyire réz mosó-, pálinkafz-üstök, és rézfedéllemezek készítésével és javítási munkálatokkal is
foglalkozó rézmvesek helyzete, a gyárak versenye és a gyümölcs-, pálinkafzést korlátozó törvényes intézkedések következtében, mindinkább rosszabbodott. Számuk csökkent és 1880-ban már csak 10-en foglalkoztak ezzel az
iparággal s ezek is csak a gépeknél, szerszámoknál és készülékeknél elforduló javításokra szorítkoztak.
rézönt-ipar a múltban nem állott a rézmvesség magaslatán és késbb sem igen nyert terjedelemben. Fejldésérl csak annyiban lehet szó, a
mennyiben egyes rézöntk specziálistákká válván, különösen csengkkel a
külföldön is sikeresen versenyeznek, mint p. o. a Bosenthal és Ehrlich czég.
A késes- és köszörs iparággal kevés egyén foglalkozott s az haladást
sem tanúsít, mert a hasonló gyári készítmények által háttérbe szorul s így
tevékenységi köre másra, mint javításra csak csekély mérvben terjed ki.
Bihar-megyében, arra a rövid idközre nem tekintve, a midn a szabadságharca alatt Nagyváradon jelentékeny fegyver- és töltény-gyártás honosodott
meg, ez ipar-czikk gyártásáról sem a múltban, sem a jelenben nem lehet szó és
különösen nem az 1867. évtl kezdve.
fegyvert és a töltényt hazánkban
egész a legutóbbi idkig gyárilag nem is állították el s így természetes, hogy
ez az iparág, csak mint fegyverkészítés, akisipar körében volt feltalálható. Bihar vármegye puskamveseinek a száma soha sem volt nagy, de hogy jelentékeny munkásságot fejtettek ki, azt bizonyítja az a körülmény, hogy 1867.
eltt Nagyváradon a lakatosokkal közös társulatot alkottak. És miután Bihar vármegyét ínég ma is vadakban dús erdségek borítják, a fegyverkereskedés
pedig ez idben minimális fokon állott, a fegyverkészítés a 60-as évek végén
és a 70-es évek elején úgy mennyiségileg, mint a minség szempontjából
jelentékeny volt, mignem a fegyver- és vadászati adó következtében a puskamvesek helyzete is rosszabbra fordult és számuk annyira apadt, hogy Biharmegyében, a debreczeni kereskedelmi és iparkamarának az 1879—80. évrl
kiadott jelentésében közlött adatok szerint, összesen csak három önálló iparos
foglalkozott már fegyverkészítéssel s ezek is inkább javításokkal.
harangöntipar Biharmegyében, ha nem tekintünk egy, a XVI. században
Nagyváradon mködött harangöntre, a rézöntipar körében és ott is csak
rövid idszakban fordul el. Gyökeret verni néni tudott, mert a gyári verseny
által elnyomva, megsznt, illetleg, mint már említk, a sárgarézönt ipar
körében, csengkészít iparrá alakult át.
gépipar itt is, mint általában hazánkban, a legújabb idkben keletkezett. A Bihar-megyében feltalálható gépipari ágak, különféle' gépek javításán
kívül, mezgazdasági gépgyártásra, tzoltó- szerek készítésére, a mérleg-iparra
és az órás-iparra terjednek ki. Ez iparágak közül egyedül a mezgazdasági
gépek és eszközök készítése emelkedett oly magas színvonalra, hogy azt
gyári elállításnak minsíthetjük, nagyobb mozgató gépeket azonban még
ezek a gyárak sem állítanak el.
A gépipar e kamarai kerületben csak a 70-es évek elején kezdett kiemelkedni a lakatos-ipar körébl s eleintén egyes ágaiban sem specziálizálva, sem
készletre nem zetett, s csak késbb, a készletre való mködés lehetségével, váltak külön egyes ágai és kivált mezgazdasági eszközöket és kisebb
gépeket elállító ága, terjedelmes mhelyekben indult virágzásnak. E na-

A

m

A

A

A

A
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gyobb szabású kézm-mhelyek mindinkább bvültek, mindjobban túlemelkedlek a helyi szükséglet körén, tért kezdtek hódítani a belföldi piaczokon
keleti államok közel fekv piaezain is és a nagy gyárak hasonnemii
termékeivel a versenyt sikeresen megállották.

és a

Ily mezgazdasági gépeket elállító mhelyek, illetve gyárak csak
Nagyváradon voltak és vannak. 1879-80-ban is csak egy nagyobb vállalat, a Penger és Rozslay czég volt az, a mely gazdasági gépek és eszközök készítéséül foglalkozott. Ezenkívül volt még egy nagyobb géplakatos mhely, a Gitye
Demeteré. Ezek mellé, melyek közül az elbbi az 1880-as évek vége felé a
kisebb .gyárak sorába emelkedett, több gépjavító mhely sorakozik, melyek
leginkább valamely nagyobb ipari vállalat szolgálatában állanak, azonban

DOBREST.

I

ÁLLOMÁS ÉS IPARTELEP.

az ezen vállalatoknál elforduló javímunkálatokon kivül, a gépipar
számos részére kiterjed különféle ja-

mm

tási

vítási

munkálatokat

is teljesítenek.

A

fecskendk és tzoltó szerek készítését az önkéntes tzoltói intézmény
hívta életre. Bihar-megye területén azonban a nagy gyári verseny nyomása
alatt e czikkek készítése szórványos és leginkább csak a javítási munkálatokra terjed ki. Annyival inkább kiemelend tehát, hogy tzoltószerek készítésével kiválóképen csak egy székelyhídi iparos foglalkozik, de ez is csak megrendelésre.

A

ki, noha a mérleggyártásmezgazdasági gépgyárak és egyes gép- és
mlakatosok is foglalkoznak mérlegek elállításával és javításával. Csak a
80-as évek vége felé találkozunk Nagyváradon kizárólagosan mérlegkészítéssel foglalkozó iparossal, Tepper Károlylyal, a ki iparát most is csak a kisipar

mérleg-ipar

is

a lakatos-iparból fejldött

sal foglalkozó iparosokon kívül, a

körében zi és kiválólag tizedes-mérleg készítésével foglalkozik és pedig
inkább megrendelésre, mint készletre, noha gyártmányai Bihar vármegye
határain túl is nagy elismerésben részesülnek.
dott

A hangszerkészít ipar Nagyváradon csak a legutóbbi idben honosomeg, noha heged- és orgona-készítéssel már 1876. óta foglalkoztak. Ez

az iparág azonban, a javításon felül, csak kivételkép foglalkozik új czikkek
elállításával s a heged- és czimbalom elállításán kívül más készítményre
alig terjed ki.
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A mszeriparnak Bihar vármegyében sem múltja, sem jelene nincs.
Egyes kisebb, e nembe vágó javítási munkálatokkal más rokon iparágaknál
találkozunk ugyan, de ezek is ritkán fordulnak el és csupán kevesebb jártasságot igényl javításokra szorítkoznak.
Az órás-ipar azonban, noha számbavehet módon csak Nagyváradon,
önálló iparágként jelentkezik. Egyik ága, a toronyóra-készítés, attól az idtl, a midn a lakatos-iparból kivált, fejldésnek indult és egyetlen képvise-

Daday József, országszerte elismerést szerzett annak.
kipar egyes ágairól a kbányászat ismertetésénél emlékeztünk meg.
Itt még Nagyvárad kfaragó iparát kell felemlítenünk, mely építmény-részletek,
medenezék, sírkövek és más talapzatok készítésével, a helyi szükségletet tellje

:

A

jesen

kielégíti.

Az agyagiparágnál mindenekeltt a Rézhegység

és

környéke agyag-

iparáról szólva, Székelyhíd agyagiparát kell felemlítenünk, mely a helyi szükségletet tartja szem eltt s mindössze a közönséges lapos és hajlított fedél-

cserép, kézzel veri tégla gyártására és közönséges mázatlan s legfeljebb belül,
az úgynevezett zöldmázzal bevont fazekas-munkákra terjed ki. Valamivel

magasabb fokon áll az agyagipar Margittán, a hol a mölki apátság tégla- és
cserépgyártáson kívül, igen jó minség alagcsöveket is készíttet. A fazekasipart itt mintegy 27 egyén iparszerüen zi és szállítóképes készítményeket
állít el.
Az agyagipar az élesdi járásban Réven, N. -Báródon és Élesden
nyers anyagot Rév és Vársonkolyos közsétalálható nagyobb mértékben.
gek területén bányászszák és ez a legjobb minség, tzálló agyag. Réven az
agyagipar háziipart képez, a mely egyszer mázatlan fazekas-árúk elállítására szorítkozik és Bihar vármegyében kerül eladásra. Ezeknek az u. n.
„vászonedények"-nek az elállítására, a két gömbbl álló, lábbal forgatható,
primitív korongot használják. Ilyen kezdetleges eszközzel dolgoztak itt a
század elejétl kezdve, mig 1898-ban, a nagyváradi kereskedelmi és iparkamara közbelépésére, állami támogatással, az 1900. év folyamán, államköltségen létesített égetkemencze s ugyancsak államköltségen berendezett vándortanfolyam segítségével, a kamara és a vármegye anyagi támogatásával, szép
jövvel biztató kedénygyártás honosodott meg.

A

X. -Báród és Élesd agyagipara nagyobb figyelmet nem érdemel. Annál
figyelemreméltóbb Élesd agyagiparának az a része, a mely 1890-ben gyáripari jeléggel agyagárú és téglagyártásra létesült, és melynek képviselje
Schwarcz Jakab élesdi lakos kesztegi telepe, és Léderer Márton eskülli tzállótégla és fedél-cserép gyára is.
Az agyagipar otthonos még a belényesi, petrószi, rézbányai és vaskohi

hegyek

által körülzárt területen.

Az

itt

nagy mennyiségben

elállított

faze-

kasarúk részben az iparzk által, részben a környékbeli feles fuvarosok
közvetítésével szekereken szállíttatnak az Alföldre. Ugyanüy természet házi-

bukkanunk még a béli hegyek aljában is.
Az agyagipar a megye székhelyén, Nagyváradon

iparra

is figyelemreméltó.
iparszerüleg kisiparosok által és gyárilag állíttatnak el.
kisiparral ez iparágban sok iparos foglalkozik.
fazekas-árúk kelendsége
az utóbbi idben a vas-pléh és porczellán edények olcsóbbodásával nagyon
megcsappant.
kisiparosoktól elállított agyagkályhák jó minségük daczára
nagyobb kelendségnek nem örvendenek, mivel itt a már említett Schwarczféle kálhagyáron kivül Rimanóczy Kálmán nagyváradi kályhagyárával is versenyezniök kell, a mellett, hogy a budweissi és a krakkói kályharaktárakban is elnyomó versenytársuk van és igy annál örvendetesebb, hogy az említett kályhagyárak napról-napra ersbülve versenyeznek a külföldi gyárakkal.

Produktumai

A

itt

A

A

A megye
méltóan zetik.

székhelyén a tégla- és cserépgyártás

Az

is

nagyban

és elismerésre

itteni 8 tégla- és cserépgyár, gép-, kézzel vert-, sajtolt, szá-

razon sajtolt burkolat- és facon-téglákat, közönséges lapos cserepeket, sajcserepeket és hullámcserepeket, stb. gyárt. Az árúkat nagy részben a
megye székhelyén, kisebb részében pedig a közeli vidékeken használják fel.
E gyárak közül nevezetesebbek a 1885. évben keletkezett, gzerre berendezett Rimanóczy, az 1887. évben keletkezett Knapp, az 1888-ban keletkezett
Rendes-féle gyárak, melyeknek tulajdonosai egyúttal építészek is.

tolt

A gya gipar.
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Az asphalt-iparró] már a bányászat körében megemlékeztünk s az ott
elmondottakhoz ilt még csak azt fzhetjük, hogy a „Magyar aszfalt részvénytársaság" felsdernai telepe, továbbá az elbb tatarosi, most ..Hazai kolaj és
asphalt v. 1." tatarosi telepe nemcsak Magyarországon, de külföldön is, különösen a Keleten, egyre nagyobb tért hódít, a miben az anyag kitn minségén kívül a tulajdonos részvénytársaság vezetinek is* nagy részük van.
Bihar vármegye asphalt-ipara nemcsak a bánya-termelésnek egyre fokozódó
emelkedése állal tanúsítja a fejldés jeleit, hanem az által is, hogy mellékiparágak keletkezését és fejldését tette lehetvé, a mint errl majd a vegyészeti

iparnál

bvebben

szólunk.

Bihar vármegyében már a század elején mködésben volt egy üveghuta
Almaszegen, st 1770-ben már a béli üveghuta is fennállott, Ezek ez idtájt öblös
és ablak-üvegeket készítettek, de adatok
vannak arra is, hogy az almaszegi huta,
mérnököknek és gyógyszerészeknek való
üvegtárgyakat is készített. Fényes Elek
Bihar-megyében már Almaszegen és Bélen
kivül az élesdi üveggyárról is megemlékezik, nyilván a feketeerdi gyártelepet ért-

yártás.

BERETTYO-UJFALÜ.
NYÍRY ISTVÁN GZMALMA.
alatta. Az 1846-ban, az „Országos Iparegyesület" által rendezett magyar
iparmkiállításon résztvett öt üveggyáros között, a nagyváradi püspökség béli

vén

üveggyára is szerepel.
A múlt század második felében az ország üvegiparával együtt a biharmegyei üvegipar is haladásnak indult, noha nagyobb önálló üvegiparrá itt
nem fejldött. 1856-ban volt az almaszegi üveggyárban egy kemencze és öt
tégely, a béli üveggyárban két kemencze, tizenhat tégely, a feketeerdiben
egy kemencze, hat tégely. Bihar-megye üvegiparának fejldését az utak rosszaságán kivül, a gyártelepeknek vasútaktól való nagy távolsága akadályozta.
De elmaradottságának oka az is volt, hogy a 70-es évek közepe táján, Ausztriában a Siemens-féle regenerátoros gáztüzelés alkalmazása által, az üveggyártás terén oly átalakulások történtek, melyek az üveggyárakat létalapjukbiharmegyei üveggyárak is mindinkább veszítettek
ban ingatták meg.
jelentségükbl, mígnem 1890-ben az „Eyytsült magyarhoni üveggyárak"
részvénytársaság a két legnagyobb gyár tulajdonjogát megszerezte és azofeketekat a modern kor igényeinek megfelelleg igyekezett berendezni.
erdi telepen van a legnagyobb gzcsíszoló az egész országban.
Bihar-megyében ez id szerint a következ üveggyárak vannak a Közepes
kisközséghez tartozó, feketeerdi telepen. Ez mködését 1841-ben kezdte meg.

A
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vízervel, 50 Iderejti gzmotorra] és négy regenerátoros gzkemenczével; a Bél kisközségben Lev üveggyár mködését megkezdte 1870-ben,
bir 8 lóerejü vízervel, 20 Lóerejü gázmotorral és 3 regenerátoros gázkemenezével; ez az ipartelep ez id szerint szünetel; a Batthány József gróf tulajdonát képez és ifj. Galbavy József és Beich Márk bérletében lev üveggyár, a
Pestes-Sólyomk kisközséghez tartozó Sólyomlcö-gyÁvtelep keletkezett 1790-ben
lóerejü vizikerékkel, két közönséges és egy nyújtó kemenczével. A biharmegyei üveggyárali készítményei nemcsak a hazai piaezokon, lianem a Balkán-államokban is keresletnek örvendenek.
A faipar majdnem minden ága honos a vármegyében. Figyelmet érdémel az ide tartozó iparágak közül az asztalos-\\mr, melylyel különösen Nagyváradon sok iparos foglalkozik. Itt úgy a bútor, mint az építipari asztaloskülönösen az utóbbi,
ság, - - bár szerszámgépek igénybevétele nélkül,
magas fokon áll és megfelel keresetet nyújt. Annál szomorúbb a helyzete
Az
a bútorasztalos-iparnak, noha annak nem egy kiváló képviselje van.
osztrák elnyomó verseny s tahin a helyi viszonyok is okozzák, hogy a néhány
évvel ezeltt Nagyváradon létesült mbutorasztalos-gyár megsznt.
A kádár-ipar a phylloxera-vész kiütése eltt a megyének szlhegygyei
bíró majdnem minden községében, de különösen Nagyváradon, egyike volt a
legfejlettebb és legtöbb keresetet nyújtóknak. A phylloxera-vész után azonban
e téren oly hanyatlás következett be, hogy már kiveszfélben volt, a midn
a néhány évvel ezeltt megindult szl-rekonstrukezió új életert hozott ez
bír 40 lóerejü

í

Faipar.

iparágita.

A

bognár-ipar szintén elterjedt és régi ipar a megyében. Jelentségét
vasutak elterjedése következtében fokozatosan elvesztette, habár
készítményei: a biharmegyei szekerek és kocsik, azeltt a vármegye határain
tál is keresettek voltak. A megye székhelyén a bognáriparból a kocsigyártás fejldött ki, mely a 60-as évek óta kisipari nagyobb mhelyekben feltaa

viczinális

lálható, s a mely az úri-kocsik minden fajtájára, kariól-postakocsik és más
specziáhs ezélt szolgáló mkocsik készítésére is kiterjed.
A fonott-árúk készítését eleintén Bihar-megyében csak háziiparszerüLeg zték, de az utóbbi évtized alatt egyes ágai a háziipar körébl kiváltak.
[gy néhány évvel ezeltt szalmakalapgyár létesült, mely 1900-ban a cziroksepr-készítést is üzemkörébe vonván, 160,000 koronával részvénytársasággá
alakult át. Ez a gyár, részben Olaszország, Japán, Khina és Svájczból, részben Bihar-megyébl, különösen Henczidáról és környékérl beszerzett nyersanyag felhasználásával, különféle mintájú szalmakalapot készít s az ugyancsak hazai anyagból készült czirokseprvel együtt, többnyire külföldön, nagy
mennyiségben hozza forgalomba.
Szintén figyelmet érdemel a néhány év óta fennálló bucsai kosárfonótelep is, mely évenként körülbelül 10
12 vaggon spanyol-nádat dolgoztat
fel kosárárúkra és fonott székekre.
telep a nagyrészt Magyarországból, de
Romániáitól és Bulgáriából is jelentkez keresletnek alig képes eleget tenni.
A br,- sörte- és szr- ipar közül a bripar az, a mely mindenha a legnevezetesebb iparcsoportja volt Bihar vármegyének.
múlt század utolsó
évtizedei alatt kisipari jellege miatt és a közös vámterület befolyása következtében úgy a timár, de különösen a czipész- és csizmadia-ipar a megsemmisülés lejtjére jutott, jóllehet a megye székhelyén ez iparágak készítményei
a külföld készítményeivel fényesen kiállják a versenyt.
megye székhelyén
néhány évvel ezeltt czip- és csizmagyár alakult, mely több hazai bányavállalat részére
szállít, és
jelentékeny forgalmat képvisel ezikket
nemcsak 100 120 állandó segédmunkást foglalkoztat, hanem a munkahiányban szenved kisiparosok jelentékeny számát is ellátja munkával.
A szíjgyártó- és nyerges-ipar, mely itt szintén figyelmet érdeml iparág
volt,
különösen Váradon, az újabb közlekedési eszközök szaporodása és a
külföldi készárúk behozatala miatt ez id szerint alig vehet számba.
Épp ily megítélés alá esik a kefekötö-ipar, melynek Bihar-megye székhelyén alig egy-két számot tev képviselje van.
A szöv-, fonó- és kárpitos-ipar körébl Bihar vármegyében az egykor
híres kötélver iparról, az ujabb kelet harisnyaszövésröl, a szép múltú és
jelenleg is figyelmet érdeml paszomány- és gombköt-iparról, a már kivé-

—

A

A

Br-,

sörte- és

szripar.

A

-

—

Szöv °-> fon °->
ruházatT'és

papíripar
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szfélben lev
tünk meg.

szitalcötésröl

és

a

figyelemreméltó kárpitos-iparról emlékezhe-

A

ruházati ipar csoportjához tartozó iparágak közül nagyobb jelentcsak a megye székhelyén honos szabóiparág volt, de ez is az utóbbi
években csak annyiban tudott fennállani, a mennyiben az egyéni izlés
menyei egy-két nagyobb iparos önállóságát biztosították azonban, különösen
a magyar- és szrszabók, a megsemmisülés lejtjére jutottak.
A ruházati iparnak két új ága keletkezett a legújabb idkben Nagyváradon, n. m. a keszty- és fzkészítés. Mindkett trhet viszonyok között
van és a helyi szükséglet kielégítésen túl terjed.
A szcs- és a kalapos-ipar az újabb idben teljesen elvesztették jelentsegüket, minthogy készítményeiket a külföld hasonnemü iparczikkei egyre

ség

;

jobban nélkülözhetvé teszik.
A papirosipart egyedül a könyvkötészet képviseli, mel}
Nagyváradon a fejldésnek magas fokára emelkedett.

T

utóbbi

idkben

MEZO-KERESZTES.

MEISTER TESTVÉREK GZMALMA.

Élelmezési és
elvezeti ipar.

Az élelmezés és élvezeti ipar mindenkor egyik legjelentékenyebb iparága volt Bihar vármegyének. Különös jelentséggel bírnak a megye székhelyén a nagyipar körében honos malom- és szeszipar.
A malomipar Bihar-megyében régi id óta egyike a legelterjedtebb
iparágaknak. Régebben csak a nagy számban elforduló vízi-, száraz- és a
szélmalmok voltak. A legújabb idkben azonban egyre szaporodnak a gzmalmok, annyira, hogy mig a 80-as évek elején 3 vízmmalom, 214 közönséges-, 74 száraz- és 13 szélmalommal szemben csak 27 gzmalom volt, addig
ma már alig van itt jelentékenyebb község, különösen a magyar vidéken,
a melyben gzmalom ne volna, de azért a készletre vagy eladásra szolgáló
malmok száma, s még inkább azoké, a melyeknek exportjuk is van, feltnen kevés és ezek majdnem kizárólag Váradon mködnek. Az els ily
gzmalom 1870-ben keletkezett Nagyváradon, a midn a ..László qözhengermalom" részvénytársaság megalakult, mely két nagyobb szabású ipartelepen
nemcsak készletre, hanem kivitelre is dolgozott. Sajnálatos, hogy a szóban forgó
vállalat maleverzácziók következtében megbukott. A 90-es évek elején e miatt
malomiparunk a megsemmisüléshez közel állott volna, ha a szerencsétlen
bukás eltt az 1885-ben alakult „Emília" hengermalom 1891. évben jelentékenyebb kibvítés alá nem vétetik, s ha ugyanez idben az azóta
szintén megsznt „Hunyadi" gzmalom részvénytársaság mködését meg
nem kezdi, és ha Moskovits Adolf és fiai „Adria" czímü ipartelepe szintén
ez idtájt Jisztrlésre is ki nem terjeszkedik. 1899-ben az „Egyesült László
és Hunyadi malom részvénytársaság" a régi 500 q. Hunyadi- és 800 q. naponkénti rlésre képes László-malmokat újra üzembe hozta és így Nagyvárad
malomipara, tekintve, hogy úgy az „Emília", mint az ..Adria" malom is
-

egyre nagyobb körre terjeszti ki mködését,

tékenyebb malomiparának.

Itt kell

—

egyike az ország

legjelenés

megemlékeznünk a Moskovits Adolf
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1890 év óta

mköd

árpagyöngy-

és

Tcöleslcása-ma-

mely fennállása óta egyre fokozódó mérvben dolgozik.
A sütipar majdnem kizárólag a székhelyen található fel. Hlz ipar azonban, bár a Legújabb idben tüntet is fel némi haladást, kiválóbb jelentségre sohasem emelkedett. Ugyancsak ez állítható a mézeskalács- és ezuklomról

is,

rász-iparról

is.

iparról szólva, meg kell itt emlékeznünk a 90-es évek
Érmihályfalván létesült pótkávégyárról is, melynek a hatalmas verseny daczára s talán épp azért, mert tulajdonosa a nyers anyagot itthon

Az élelmezési

elején

termeli, biztató

A

jövje van.

mészáros- és

hentes-ipar mindig jelentékeny volt és

ma

is

az.

A szalámi, kolbász és
füstölt-hús gyártás, kizárólag
Nagyváradon található fel, a
hol az l'JOU-han részvénytáralakul
sasággá
Pontelli-féle
szalámigyár készítményei országszerte elismerésben részesülnek.

- •.

NAGYVÁRAD.

—

"

LÉGSZESZGYÁR.

és az eczet-készítés a legújabb idk rohamosan fejld
évrl-évre szaporodnak a gyárak.
sörgyártás az öO-es években honosodott meg, azonban a 70-es évek
közepén a pecze-szlsi sörgyár megszntével egész 1895-ig szünetelt, a mikor újra üzembe került és válságos idk után az 1899. évben részvénytársaság birtokába jutott, a mely a sörgyár-telepet malátagyárteleppel és jéggyárral is kiegészítve, reménynyel tekintett jövje elé, mindazáltal hiába,
mert ismét csdbe jutott. Volt még ezen kivüí is egy-két rövid élet sörgyárvállalat, melyeket a 60-as évek eltti közgazdasági mozgalmak hívtak életre.
Ilyen volt például a sarkadi sörgyár is.
A kisüstönftl gabona- és a különféle gyümöcspálinkát a megye majdnem minden községében fzik, de csak Nagyváradon gyártják nagyobb
arányban, a hol a hideg úton elállított, édesített szeszes italokat készít
és már a (50-as évek óta ismert likrgyárakon kivül, a legutóbbi években alakult s franczia módon, borlepárolgásból nyert cognacot készít franczia cognacgyárról, mely készítményeinek mintegy 40 °/ -át Auszriában hozza forgalomba és a Moskovits Mór és fia, az eddig hideg utón készült likr, rum s
különböz pálinka-fajtáknak a legújabb vívmányok szerint nagyban való

A

iparága.

szódavízItt

is

A

gyártásai folytató gyáráról számolhatunk be.
Az élvezeti iparágak közül a legnagyobb jelentséggel bír, a majdnem
kizárólag Nagyváradon feltalálható szeszipar. Az els szeszgyárat 1840-ben
Löblé Henrik alapította. Ma mködésben van hét szeszgyár, melyek közül kett
Magyarország Vármegyéi és Városai

:
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kapcsolatos, a többi

pedig éleszt

gyártással

is

foglal-

E gyárak átlagos évi termelése újabb idkben 50,000 hektoliterre
tehet. A Nagyváradon fennálló szeszgyárak közül ki kell emelnünk a Léderer és Kálmán-féle szesz- és szeszfinomító gyár részvénytársaságot, mely úgy
kozik.

szesztermelésének mennyisége, mint jelentékeny marhahízlalása miatt figyelmei érdemel. Kivüle még marhahízlalással foglalkoznak Moskovits Adolf és
fiai, valamint Moskovits Mór és fía czég szesz- és
éleszt-gyárai is, mig a
Berger Dániel és Heller Ede szeszgyára melléküzemében csak élesztt
készít.

A

Vegyészeti ipar.
i

iparnak azeltt egyedüli ágát a szíksó-termelés alkotta,
évek elején teljesen megsznt, de ezt e csoporthoz tartozó

vegyészeti

a 80-as

in -Ív

•

\ \ \

\

-

\f^\W

1mm
- -r-

ér-mihályfalva.

-

BECK MÓR PÓTKÁVÉGYÁRA.

l'ontosabb iparágak váltották fel, melyeknek egyes ágai túlnyomóan Nagyváradon találhatók fel és leginkább a kisipar körében maradnak és a hanyatmutatják. Ilyen a fénymáz- és kocsikenöcs-készítés, melynek
tünetei!
lás
kisebbedik. Ki kell azonban emelnünk a meztelegdi
napról-napra
forgalma
Biehn János-féle kátrány és fedéllemez készítést, valamint a Kollár és társa
telepét, melyek napról-napra jobban fejldnek.
mosószappant készít szappangyártás és a mézeskalács iparral kap-

kocsi-kencsöt készít

A

csolatos viaszgyertya-gyártás a helyi szükségletet is alig bírja kielégíteni.
lakk- és festék-készítés szintén feltalálható Bihar-megyében. Az elbbit
a magyar asphaltbánya r. t. dernai telepe, az utóbbinak egyes fajtáit egy

A

nagyváradi festékkeresked

állítja el.
a legnagyobb jelentség helyet Bihar-megye vegyészeti iparában.
az alig nyolcz éve fennálló Bihar-szilagyi olajipar r. t. meztelegdi telepe
foglalja el, mely úgy ásványkenolaj, mint a kolaj gyártása tekintetébl
jelentékeny fcbrgalommal, s noha a legutóbbi idkig nehéz viszonyok között,
mindazáltal az utóbbi idben megfelel üzleti eredménynyel mködik. Evi
termelése mintegy 50,000 métermázsa ásvány-kenolajra és 70,000 méter-

De

petróleumra terjed ki, amely utóbbit kiválólag Magyarországon, részben
en Ausztriában hozza forgalomba. A melléktermékek közül a kékolaj Magvarországon, a benzin fleg Németországon és Svájczban talál piaczra.
'
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[gen számosak még ezen kívül Bihar-megye növényi olajai készít,
kisebbszerü olajüt malmai.
Másik nevezetes képviselje a vegyészeti iparnak, a Nagyváradon
1S72. évben Létesült légszeszgyár, mely Nagyváradot világítási czélra és kismértékben ipari czélokra is lógszeszszel látja el és melléktermék gyanánt

coaxot és kátrányt termel.
Bihar vármegyében az utóbbi évtized alatt a vegyészeti ipar körében
jelentékeny iparággá vált a mtrágyaszerek gyártása is. Ennek egyik képviselje a Mtrágyagyár r. t., mely a fejldés bíztató útjára jutott; a másik
a }iezö-Tclegden lev Sátori-féle ipartelep, melyben ásvány- és csont-phospbá-

flHHHHH^

MKZO-TKI.EGD.

SÁTORI MÓR IPARTELEPE.

tok kerülnek feldolgozásra, és a mely a tulajdonos budapesti üzlete utján
jelentékeny forgalmat ér el. Be kell még itt számolnunk a Moskovits Móres
fia ezég aczeton és ezzel rokon szesz-vegyitermékek gyáráról is.
Modernebb értelemben veit építiparról Biharban csak is a 80-as évek
óla Lehel
szó, a mikor a magánépítkezések fellendülésén kivíil, a nagyobb
nyilvános és középületek emelése kezdetét vette.
A sokszorosító és mipar minden idben majdnem kizárólag Nagyváradra szorítkozott. Egyik jelentékeny ága a nyomdászipar, mely néhány
évszázad eltti feltnésétl kezdve, fokozatos fejldést tanúsít s ez id
szerint egyike Nagyvárad kiválóbb iparágainak. Fejldésére mindenkor befolyási gyakorolt az a körülmény, mely Nagyvárad lakóinak mveltségébl
ered. s melynek következményeképen a napilapok, folyóiratok, egyéb nyomtatványok és kiadványok Nagyváradot régóta e tekintetben az ország els
vidéki városai közé emellek.
A ezég- és czímfestés nem tudotl nagyobb jelentségre emelkedni,
meil ez iparág fejldésével a központi beszerzés vált általánossá, jóllehet
Nagyváradon több versenyképes czégfest mködik.
20*
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A fényképészet elnyösebb helyzetben

volt és különösen a múlt század
fellépése óta kiváló fejlettségre jutott.
A háziipari foglalkozásokról a „Bihar vármegye népe" czímü fejezetvan szó.

közepére

ben
K. reskedelem.

es

A kereskedés Bihar-megyében is késn kezdett meghonosulni, de az
idszakimként Ausztriába és Csehországba, valamint Németországba irányuló
marha, bor és gabona kivitelbl Bihar vármegyének is rész jutott, minthogy
a békésebb idszakokban e három kiviteli czikkbl a mindennapi szükségletnél jóval nagyobb mennyiséget termelt, illetleg tenyésztett.

A LÉDERER ÉS KÁLMÁN-FÉLE SZESZGYÁR.

NAGYVÁRAD.

A

külkereskedésnek azt a részét, a mely az országban el nem állított
iparczikkekro, u. m. selyem- és gyapot-szövetekre stb. és a kelleti fszer- és
más gyarmati árukra vonatkozott, a megyében a törökök közvetítésével az
ott települt görög és örmény családok látták el. Ugyanezek kezében volt a
XVII. században a belkereskedelem is, a mennyiben a települ helyökl szolgáló város kereskedelme élelmezte a vidéki falusi vagy földesúri hatóság alatt
álló kisvárosi kereskedelmet is.
belkereskedésnek ez idben a legfbb tényezi a heti és országos
vásárok voltak, különösen Debreczenben és Nagyváradon.
E vásárokon nagy arányokat öltött a marha- és sertés-kereskedés, valamint jelentékeny volt a forgalom borban, dohányban, szrben és közönséges
szepesi és erdélyi posztókban, festett és festetlen vászonban, ruhanemüekvásárok mellett a falusi nép csekélyebb szükben és cserépedényekben.
ségleteit a megyében házalók fedezték, de a XVIII. század közepe táján alig volt
már helység, a hol megtelepült görög, örmény vagy zsidó szatócs ne lett volna.
XIX. század a kereskedelem fejldését is meghozta, s habár az a
megye határain túl csak lassan terjedt és az ország kiviteli kereskedésében
még ma sem játszik kimagasló szerepet, mégis Nagyvárad lassanként oly
kereskedelmi központtá fejldött, mely belkereskedés szempontjából az ország

A

A

A

Bányászat,

ipar,

kereskedelem és tútelügy.

:;o:»

bármely városával versenyezhet. Nagyvárad ugyanis s vele együtt Nagy-Szalonta, B.-Ujfalu, Belényes és Margitta nemcsak vásáraikkal, hanem megtelepült kereskedik révén is nagy tevékenységet rejlenek ki, s bár az egyre
alábbszálló gabonaárak, a phylloxera-vész és a sertésvész miatt Bihar vármegye
kereskedelme nagy megrázkódtatásoknak volt kitéve, Nagyvárad és a megye
említett községei, mezgazdasági terményeikkel, a megyében tenyésztett állatokkal, valamint az állati termények közül disznózsírral és szalonnával, tojással ni/ers brrel, erdei terményekkel, különösen fával még mindig figyelemre
méltó kereskedelmet folytatnak.

Fokozottabb figyelmet érdemel azonban Nagyváradnak gyarmat és fszerdíszmáru, kézmárú és rövidárú, valamint vas kereskedése is, melyek közül
különösen a gyarmat- és fszeráru, valamint a kézmárú és a vaskereskedés a

áru,

NAGYVÁRAD.

—

BERGER DÁNIEL SZESZ- ÉS ÉLESZT-GYÁRA.

vármegyékre, kiváltképen a Királyhágón
vármegyére kiterjednek.
Nagyvárad kereskedelmi forgalmát jellemzik a „Bihar vármegye vasútjai
ezímü fejezetben közölt árúforgalmi adatok, és ha ezeket a számokat tekintetbe veszszük, akkor látjuk azt is, hogy Bihar vármegye és Nagyvárad
méltán versenyez kereskedelmi szempontból az ország bármely más vármegyé-

megye határán
túli

túl,

a szomszédos

területre és Szilágy

1"

jével, illetleg városával.

A

vármegyében lev ipartelepek közül a következknek az üzemrend-

szerét és termelési adatait közöljük:
Bursa.
Timár László kosár és fonott butoráruk gyára, 1896-ban alakult. Különlegesaz, hogy tisztán spanyolnáciból dolgozik, melybl rendkivül tartós és tetszets árúk
készülnek. A telep épületeinek száma 7. Hajtó-ert ez iparág keveset igényel, de azért hat
lóernek megfelel vízi er áll rendelkezésére. A munkások száma 30. A gyár évenként 10
vaggon spanyolnádat képes feldolgozni. Piaczai Magyarországon kivül Románia, Bulgária
és Törökország.
Ér- Mihályfalva.
Beck Mór pótkávé-gyára, 1885-ben keletkezett. A gyár 1000 négyszögméter területen fekszik és 4 épületbl áll. Nem nagy számú munkást igényel. Összesen
kb. 20-an vannak, akiknek több mint afelé n. Hajtó-er 8 lóerejü gzgép. Az évi termelési
képesség 2400 m. mázsa. Magyarországon kívül Bulgáriában is piacza van.
Fekete-Erd.
Az egyesült magyarhoni üveggyár részvénytársaság üveggyára. A társaságnak inra- Bélen. Uj -Antalvölgyön, Salgó-Tarjánban és Kis-Kapocson is vannak gyárai. A
feketeerdei üveggyár a múlt század els felében alakult. Gyártási ágai fúvott és csiszolt
árúk és szíkvíz üvegek, mely utóbbiak a gyár különlegességét képezik. A gyár 80 k. hold-
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nyi területen terül fi ós 26 épületbl áll. Hajtó-er
két gzgép 27 és 4 lóerre és ezenkívül
36 lóernek megfelel vízi er. A gyári munkások száma 250, ezek között kb. 20 fin ós 70
van. Évi termelési képesség 600.000 korona érték árú. Magyarországon kivül még- Auszt:

n

Törökországba, Romániába, Bulgáriába ós Kis-Ázsiába van kivitele.
A bihar-szilágyi olajipar részvénytársaság gyártelepe Mez-Telegden
Mez-Telegd.
1893-bari alakult. (Központi iroda
Budapesl VI., Andrásy-út .'!().) Kezdetben csupán a felsdernai és tatarosi aszfaltmüvekben termeli nyers aszfaltolajat dolgozta fel, a mennyiben abból
gépkenolaj akal gyártott, késbb azonban az eredetileg csupán ásványolaj-gyártásra berendezett telepei petroleumfinomítóval egészítették ki.
Ma Bihar vármegye ipartelepei között a/,
els helyet foglalja cl. A gyár 60000 m2 területen épült ós 23 épületbl áll. Ezek közül fontosabbak a vasúttal párhuzamosan fekv olajgyári épület, a, benzinpároló, a gzkazánház, az
olaj- ós petroleumpároló kazánok kazánháza, lefolyó ház, szivattyúház, gépmhely, kádármhely, tölt helyiség, síi)., agyár keleti részében a nagy nyersolaj -kazánok, mig a nyugati
részben a lakóépületek állanak- ós pedig a pénzügyri kirendeltség épülete, iroda ós laboratórium, igazgatói lakóház, hivatalnoki lakóház, munkás-lakok. A pároló- és gzkazánokhoz
építetl ós tiilili vaskémény szolgál. A gyárat az állomással iparvágány köti össze, a melyen
riáiét.
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JANKY ÉS TÁRSA FRANCZIA
COGNAOGYARA.
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vállalat forgalmát saját mozdonyával^bonyolítja le. A folyékony gyártmányok szállítása az
egyik tartányból a másikba ós a pároló kazánokba, Wortbington-féíe szívó, és nyomószivaty1\ Tikkal és
hatalmas légszivattyúk segélyével történik, jobbára földalatti csvezetékeken.
Hajtó er egy 325 ni 2 tzfelületü gzkazán. A vállalat tisztviselinek társadalmi életét is
emelni igyekszik és a gyártelep közvetetlen szomszédságában a vállalat által létesített
épületben, van elhelyezve a tisztviseli kaszinó és ennek szomszédságában, az iskola, a
gyári tisztviselk és munkások gyermekei részére. A gyártelepen löt) munkás nyer foglalkozást ós azonkívül számos küls munkás. Mszaki igazgató dr. Singer Lipót, kinek az
üzem vezetésében Ü vegyész és 5 mvezet segédkezik.
a

—

Lunkászpirie.
Junghanns E. mészéget telepe és erdüzlete. Alapíttatott lsfl.i-hen. Nagykiterjedés és igen érdekes erdei vasútja van. A telep lö épületbl áll, melyekben 60 munkást foglalkoztat. Megfelel g-zervel bír ós termelési képessége évenként kb. 1500 vaggon.
l'iaczai az alföldi és a felsmagyarországi vármegyék.
Mez-Keresztes.
Meister Testvérek gzmalma. 1890-ben Kamuty András alapította.
1893-ban vette meg tle a jelenlegi czég, mely azt a mai igényeknek megfelelen alakíttatta
Hajtó-er 40 lóerejü gzgép. Terát. A malom 3000 négyszög ö| területen 8 épületi. öl áll.
melési képessége évi 50.000 mmázsa.
Mez-Telei/d. -— Kollár és Társa kocsikencs és gépkenöcs gyárát Kollár Miklós alapította
L897-ben. A gyár területe 1000 négyszögöl, melyen 6 épület áll. Az üzem nem igényel sok
munkást. Évi termelés 100 vaggon áru. Piacza az egész ország:

—

—

Mcz-lelcgd.
Sátori Mór gipsz, mastix és mtrágyagyára a 80-as években keletkeMint különlegességei czementgipszel gyárt. A gyárterület több holdra terjed, melyen
10 épület áll. Hajtó-er egy 10 lóerejü gzgép. Habár a gyár üzeme nagyold, munkaert
nem igényel, mégis átlag 25— 30 munkást foglalkoztat. Évi termelés 500 vaggon mastix és
300 vaggon gipsz. Kiviteli piaezok Bulgária és Ausztria, hazai piacza az egész ország. A
ár állami kedvezményben részesül. Ftelepe Budapesten van és a telegdin kivül Pozsony
zett.
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ban is vau fióktelepe. A gyár nyerstermékeit a saját bányáiból szerzi, melyek Sztánán, Tóttelkén és Oláh-Nádason vannak, a honnan a nyers anyagot Níez-Telegdre szállítják.
Nagy-Szalonta.
A Neuschloss^féle nasiczi tanningyár és gz-fürész szalontai telepét
LS92-ben a Neuschloss Károly és fia czég alapította. Gyártási ágai tölgyfa-frészáru volt.
A czégnek nagyobb erdbirtokai vaunak Elesden és Fels-Lugoson, a hol az üzem tovább folyik.
Tataros. -- A Hazai aszfalt-ipar részvénytársaság gyártelepe 1890-hen alakult, „Tatarosi kolaj és aszfalt r. t." czimen. 1894-ben tkéjét felemelve' nevet cserélt, és a mig eddig
kolajgyártással és hasonló termékek elállításával foglalkozott, addig a bihar-szilágyi olajipar r. t.-nak Mez-Telegden történt letelepedése óta, tisztán aszfaltot termel és dolgoz fel.
A társaságnak Mez-Telegden is van telepe, a mely aszfalt-masztixot gyárt és ugyanilyen
gyára van Budapesten is. A tatarosi telep területe 38 k. hold és azon a következ épületek
vannak: Igazgatói lakóház, két gzkazánház, gépház, lugozóház, zúzó, kotró, két víztelenít,
egy aszfalt szivattyúház, íepároló helyiség, gyjtház, bitumen-tartályház, vízszivattyú-tartálvház. gzszivattyúház, szénraktár, kovács-, pintér- és asztalosmhely, iskola, három tiszti
lak. iroda, vendégl és 30 munkásház. A telep két gzgéppel van felszerelve az egyik 35,
bels munkások száma
a másik 25 lóerejü. Villamos világítás van az egész gyártelepen.
200, a külské 150. Termel itt Tatarason 1500 tonna bitument, moly a fiók-telepeken 10.500
tonna aszfalt-masztixét ad, és ezen kivül 1100 tonna nyers ásványolajat. Piacza az egész
ország és azonkívül Románia és Németország. A nyers anyag kiaknázása bányászatilag,
tárnákban történik és pedig különböz szinteken. Eddig 90 100 méter mélységig öt bitubitumenes réteg állapíttatott meg, de ez id szerint csak a két fels réteget aknázzák.
tármenes réteg alatt elforduló 50 70 cm. vastag lignit-réteget tüzelésre használják fel.
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nákból kikerül nyers anyagból, mely mintegy 80°/o homok és csak 20% használható anyagból
az utóbbit egy'nagyon elmés szerkezet készülék választja ki. Ez egy 25 m. hosszú, vízzel
megtöltött kazán, melynek fenekén végtelen csiga mozog. A vizet a gz folytonos forrásban
tartja. A végtelen csiga viszi elre a zúzókészülékben aprított anyagot, a víz a bitument
kiválasztja, ez a felszínre száll, honnan megfelel gépezet az ülepít készülékbe hajtja, a
homok egy szekrénybe hull, onnan kotró kanalak kimerítik és vasúti kocsikba dobják. A
kiválasztott vizes bitument megfelel víztelenít üstökben a víztl megszabadítják, pároló
kazánokba nyomják, ezekben, túlhevített gzök segélyével, az olajat lepárolván, a visszamaradó
tiszta bitument vacuumos kazán utján hordókba bocsátják és meztelegdi és budapesti gyárukba szállítják, a hol aszfaltozási czélokra alkalmas masztixot készítenek belle, a nyersolajból pedig a meztelegdi olajgyár kitn minség gépolajat gyárt.
Vár-Sonkoly os. -- Stern Dezs mészéget telepe és erdüzlcte 1892-ben alakult. A gyártási ágak nagyobb szabású mészégetésen kívül tzifa, szerszám- és épülctfa. A telep' 22
km-nyi erdei vasúttal bír, melyhez 2 mozdony van. Az épületek száma 32, a favágó munkásoké 1000 1201). Évi termelési képesség kb. 5000 kocsirakomány fa.
áll.

—

lési

Nagyváradról a következ jelentékenyebb telepek üzemrendszerét és termeadatait közöljük
.A Lédcrer és Kálmán-féle szeszgyár és finomító részvénytársaságot
1857-ben Kálmán
:

Ferencz és Léderer Antal alapították. .Mint részvénytársaság azonban csak 1888. óta mköA társaság szeszgyártáson és finomításon kivül marhahizlalással is foglalkozik. A telep területe la katasztrális hold. melyen a hizlalókon kivül 12 épület áll. Hajtóer 48 lóerejü
gzgép. A munkások száma 165, Évi termelési képessége 36,000 hektoliter, tényleg azonban
csak 15,000 hektolitert termel. Piaczai Magyarországon kívül fleg Konstantinápoly, Szmirna,
dik.

Szaloniki és a Kelet.
Moskovits Mór és fia szesz, éleszt, rum, likr és vegyészeti gyára 1848-ban mint szeszgyár alakult. Különlegessége a pasteurizált szesz és a Lótusz-likr a vegyészeti gyárban
kénes aether, eczet- és gyümölcsaetherek és gyógyászati czikkek. A gyár területe 18,000
aégyszögméter, melyen 12 épület áll. Hajtó-er két gzgép 55 és 1(1 lóerre. A munkások
száma 60—70, ezek között körülbelül 10
is van. Évi termelési
képesség 4000 hektoliter
alap-szesz, 3500 hektoliter rum és likr és 3500 mmázsa éleszt. Piaczai, Magyarországon
kivül. Ausztria és Szerbia. A vegyészeti gyár állami kedvezményben részesül.
;
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Löblé II. szeszfinomítóját L851-ben Löblé Dávid alapította. A gyár területe 400 négyszögméter, melyen 5 épület áll. Három gzkazánnal van felszerelve, Évi termelési képessége LO
12.000 hektoliter. Piaczai Bihar- és Békés-megye, továbbá az erdélyi részek.
Berger Dániel szesz- és sajtolt éleszt gyárai L850 körül Berger Sámuel alapította. A
gyár területe 14.000 aégyszögméter, tnelyené épület van. Hajtóer 50 Lóerejü gzgép. A munkások száma 30. Évi termelési képesség 400 hektoliter. Piacza Magyarország.
Moskovits Adolf és fiai szesz és éleszt gyárát Moskovits Adolf alapította 1862-ben. A
gyár területe 4000 négyszögméter, melyen 8 gyárépület, 12 istálló, és 4 magtár áll. Hajtóer kél gzgép 60 és 25 lóerre. A munkások száma 100 körül forog. Évi termelési képesség sotlO hektoliter szesz és naponként 20 métermázsa, éleszt. Piaczai Magyarországon kívül
a Balkán-államok és Afrika.
Ugyanezen czég eczetlélgyára L886-ban keletkezett Nagyváradon. A gyár területe 1200
aégyszögöl, melyen három épület áll. Napi termelési képesség 20 hektoliter.
Ugyancsak a Moskovits Adolf és fiúi czég gzhengermalma, árpagyöngy-gyára és Jcö'leshántója 1890-ben keletkezett Nagyváradon. A gyár területe 3000 négyszögméter, melyen a
munkások
négy gyári épületen kívül két lisztraktár van. Hajtóer 3000 lóerejü gzgép.
száma 140 körül mozog. Napi termelési képesség 500 métermázsa. Piaczai Magyarországon
kívül Ausztria, a Balkán-államok és az árpagyöngyre Olaszország.
Az egyesült nagyváradi László- és Hunyady gzmalmi részvénytársaság 1898-ban keletkezett. A malom területe 5500 négyszögöl, melyen 5 épület áll. Hajtóer 750 lóerejü gzgép. A munkások száma 220. Évi termelési képesség 4(50,000 métermázsa.
A Weinbcrgcr Jakab és fia „ Emili a u -gzmalmát a Weinberger ós Aufricht czég 1885-ben
alapította. A malom területe 300 négyszögrnéter, melyen
épület áll. Hajtóer 100 lóerejü
gzgép. A munkások száma 25. Évi termelési képesség 50.000 métermázsa. Piaczai Magyarország és Erdély.
Janky és Társa franczia cognac-gyára 1894-ben keletkezett. Az alapítók Janky József
és Rimanóczy Kálmán voltak. Cognacon Idvül rumot is gyárt, de különlegességét a borból
lepárolt cognac képezi. A gyár területe 800 négyszögrnéter. Évi termelési képessége 3600
hektoliter. Magyarországon kivül Ausztriába is szállít.
A Pontelli-féle szalámi gyár részvénytársaság 1900-ban keletkezett. A gyár csak kézi
erre van berendezve és 30 munkást foglalkoztat. Termelési képessége, egy munka-idény
alatt, 450 métermázsa. Piaczai Magyarországon kívül Ausztria és Olaszország.
A czirok- és szalmaárúgyár kiviteli részvénytársaság 1900-ban alakult. Gyártási ágak
seprk, ruhaseprk, kefék és szalmakalapok. A gyár területe 400 négyszögrnéter, melyen
öt épület áll. A munkások száma 150, ezek között 75
van. A gyár évenként 300,000
korona érték árút képes gyártani. Piaczai Magyarországon kivül Ausztria, különösen Bécs.
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A gyár állami kedvezményben is részesül.
Rozslay lakatos gyárát 1847-ben Perge István alapította. Mostani czégtulajdonos Rozslay Géza. A gyár, mint különlegességet, gazdasági gépeket és ekéket készít. Területe 250 négyszögrnéter, melyen 4 épület áll. Ez az ipartelep 12 munkagép] >el van felszerelve. Az évi termelés 3000
4000 darab között változik. Piaczai különösen a szomszéd vármegyék és Erdély.
A Campbclls és Sands nagyváradi légszeszgyárát Haldenby Keyworth János Róbert
1873-ban alapította. Gyártási ágak, a légszeszen kivül, annak mellékterményei, úgymint
koksz és kátrány. A gyár 2 katasztrális holdnyi területen fekszik, melyen négy épület és
két gáztartály van. A munkások száma 40. A gyár évenként 2.200,000 angol köbláb légszeszt,
körülbelül 130 vaggon pirszenct és 8 vaggon kátrányt termel. A fcshálózat 21,000 méter,
mely 7500 lángot táplál.
J. Weisz Mór kötélárú és mszaki hálógyára 1900-ban keletkezett. Hajtóer egy 6 lóerejü benzinmotor. Munkásainak száma csupán 20, miután két uj rendszer géppel dolgozik,
melyeknek mindegyike körülbelül 80 ember munkáját végzi. Piacza Magyarország.
Moskovits Farkas és társa csizma és czipögyárát 1887-ben Moskovits Farkas alapította.
Jelentékeny ipartelep, a hol csizmát és lábszárvédt (kamáslit) gyárilag állítanak el. A
munkások száma 150, ezek között 15
van. Évi termelési képesség 70.000 pár. Magyarországon kívüli piaczai Ausztria, Bosznia, Szerbia ós Bulgária.
A nagyváradi mtrágyagyár részvénytársaságot 1890-ben alapították. Gyártási ága kone/.entrált marhatrágya, de mint mellékiparággal épülettégla-gyártással is foglalkozik. A telep
22 katasztrális holdnyi területen fekszik, melyen 10 épület áll. Hajtóer 40 lóerejü gzgép.
A munkások száma, a rendes munkaidény alatt, 200 250, kiknek a harmadrésze ni munkás. Évi termelési képesség mtrágyában körülbelül 250 vaggon, téglában körülbelül egy
millió darab. Téglagyártmányait csak a vármegyében helyezi el, de a mtrágya piacza
Magyarországon kívül Ausztria és Németország.
A nagyváradi árúraktár részvénytársaságot a biharmegyei kereskedelmi ipar- és terményhitelbank, aNagyváradi és Biharmegyei takarékpénztár alapították 1889-ben 120.000frt részvénytkével. A kibocsátott 1200 drb 100 frtos teljesen befizetett részvényekbl a jelzett 3 pénzintézet egyenként 200, a közönség körébl 600 darabot jegyeztek. A forgalom legnagyobb
volt az 1891/92-ik évben, midn 96.832 q. árúra 893.305 frt értékben 714.640 frt elleget adtak.
Andrényi Károly és fia czég vasárú és gépraktára nem szoros értelemben vett ipartelep ugyan, de miután nemcsak Nagyváradon, hanem messze földön egyike a maga nemében legnagyobb üzleteknek, érdekesnek tartjuk leírását közölni. Az üzletet Andrényi Károly
1875-ben alapította Nagyváradon. Az árúház területe 2750 négyszögrnéter. a raktáraké pedig
8250 négyszögméter. Á személyzet száma 32. Az épület, mely a czég tulajdona, a pinczeraktártól a padlásig felvonó gépekkel van ellátva. A hatalmas üzlethelyiség- hossza 46. szélessége 12 méter és az üveggel fedett udvari raktár ugyanannyi. Ezenkívül a pinczékben,
a földszinten, félemeleten, els emeleten és a tet alatti második emeleten is számos rekeszre

Prága és Lemberg.
Perqc
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—

n

—
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hatalmas raktárai vaunak, a nyitott udvar pedig az oly durvább vasáruk raktárául
melyeknek az idjárás kevésbbé árt.
.1
Kwnz József és társa czég L802-ben alakult. Üzletágai: vászon, fehérnem, ni és
kiviil több terjedelférfi divat, sznyeg stb. A Szt.-László-téren lev nagy üzlethelyiségen
mes raktárral bír. Az irodai és kezelési személyzet száma, 30 körül mozog és üzletköre
kiterjed Bihar vármegyén kiviil Szilágy- és Békés vármegyére és Erdélyre.

osztott

szolgál,

*
*

*

Bihar vármegye pénzintézetei között a legrégibb és az els helyet foglalja

el

a

Nagyváradi takarékpénztár. Alakult 1847-ben 30,000 peng forint alaptkével, mely 300 darab száz forintos részvényre volt felosztva. Az 1847-ben
helytartótanácshoz fölterjesztett alapszabályokat 1864-ig nem hagyták jóvá.
1897-Den ülte meg fennállásának á0-ik évfordulóját, mely alkulommal dr.
Boeóky Alajos kir. tan. megírta a takarékpénztár történetét. A jubileum alkalmából az intézet 10,000 frtos jótékony alapítványt tett és fennállása óta
'

;i

NAGYVÁRAD.

—

A SZT. LÁSZLÓ-TÉR, JOBBRÓL A NAGYVÁRADI TAKARÉKPÉNZTÁR.

A

200,000 koronát fordított jótékony és kulturális czélokra.
takarékpénztár
a Szt-László-téren saját díszes palotájában mködik a mezgazdaság, ipar
és kereskedelem érdekeinek emelésén és egyike a vidék legjelentékenyebb
pénzintézeteinek. Az intézetet az 1873-ikin kívül négy katasztrófa érte,
már elmelyeket azonban az élén álló férfiak teljesen leküzdötték.
hunyt igazgatósági tagok közül kiváló érdemeket szereztek az intézet nagy
sikereiben Sztaroveszky Károly, dr. Hoványi Lajos, Stauffér Lajos, Kovács
Frigyes, Konüóssy Antal, Tokody Ágoston és Brült Lipót. Az intézet jelenSal Ferencz elnök, dr. Hoványi Géza vezérigazgató, Hlatky
legi vezeti:
Endre, Frankó Endre, Huzella Gyula, Kovács Béla igazgatók. Részvénytkéje
I2U.UU0 korona, tartaléktkéje fél millió korona, betét-állománya több mint
12 millió korona.
A Biharmeyyei kereskedelmi ipar- és terményhitelbank 1868-ban alakult
lö00 dil) 140 frtos részvénynyel. Kezdeményezte és részben megalapította a
belényesi, szalontai, székelyhídi és a margittai takarékpénztárakat, a nagyvárad belényes vaskohi vasútat, a nagyváradi árúraktárt és támogatta a
Berettyó- és Körös-szabályozási társulatokat. 1893-ban 750 drb 140 frtos
rész véi ívnyel emelte fel alaptkéjét, mely ma 630,000 koronára rúg; betétállománya pedig több mint öt és fél millió korona. Elnöke Szabó József,
vezérigazgatója Reismann Mór, igazgatói
dr Bulyovszky József, Markovits
Antal, Farkas Izidor és Léderer Dávid. Közezélokra sokat áldozott.

A

—

—

:

Nagyváradi
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Biharmpf/ijei takarék-

pénztár

1872-ben alakult
alaptkével. Jelenleg a részvények száma
4000 és az alaptke 800,000
korona, a betétállomány pe1)0,000 frt

dig megközelíti az öt millió
koronát. Az intézet elnöke
Síunyoyh Péter alispán
vezérigazgató] a Fleischhakker Gyula; igazgatósági tagok: Fellner Henrik, Mihelfi
Adolf, dr. Schweiger Ede,
Szirmai Artúr, Szunyogh
Szabolcs,
rlet/ Kálmán,

Schwarz

NAGYVARAD.

A BIHARMEGYEI KERESKEDELMI

IPAR- ÉS TERMÉNY-HITELBANK.

Ferencz

és

dr.

Wailner Ödön. Közhasznú
czélokra eddig több mint
20,000 koronát fordított.
A Gazdasági és iparbank
1890-ben alakult 1500 drb
részvénynyel.
Alaptkéje
300,000 korona; betétállománya pedig megközelíti a
négy milli ó koronát. Jótékony czélokra szintén jelentékeny összeget fordít.
Jen
Elnöke: Széchenyi
igazgatósági tagok: dr Beöthy

apátkanonok; vezérigazgatója Ternyei Antal,
László (elnök), Kuncz Gusztáv, De.utsch K. L., Rádl Ödön és Sipos Orbán.
A Polgári takarékpénztár 1892-ben alakult 100,000 frt alaptkével. Jelenlegi
részvénytkéje 500,000 korona. A betétállomány meghaladja a másfél
millió koronát, Elnöke: Surkady Tihamér; vezérigazgatója Weisz Izidor
igazgatósági tagok: Heringh Sándor, Bothmann Jakab, Landler Ferencz,
Moskovits Mór, Darvassy Lajos.
A Leszámítoló és jelzálogbank 1899-ben alakult. Alaptkéje 300,000 korona. A betétállomány 600.000 koronát meghalad. Az igazgatóság elnöke
Guttmann József, vezérigazgatója Moskovits Miksa; tagjai: Blau Sámuel.
Dc'Uch Hermán, ifj. Ullmann Izidor és Ováry Sándor.
A ..Bihoreana" takarék- és hitelintézet 1898-ban alakult, 3000 drb. 100
részvénynyel. Alaptke (300.000 korona, betétállomány 000.000 korona.
Elnöke Vulcan József, alelnök Zigre Miklós, vezérigazgató dr. Pap Coriolán
Romáit József, Horváth Endre, Pántya Péter, Nyes Mózes,
iü'HZü'alósá.yi tayok
dr. Popovici Miklós, Moldován József, Palladi Antal.
Az Osztrák-magyar bank nagyváradi fiókintézeté nek bíráló tanácsa Farkas
Izidor, Guttmann József, Hlatky Endre, dr Hoványi Géza, Huzella Gyula,
Jan/cy József, Kunz Gusztáv, Lévay Zsigmond, Ltvitter Miksa, Markbreit
Sándor, Markovits Antal, ifj. Moskovits Mór, Reismann Mór, Szabó József.
Weisz Gábor. Fnök: Moes Károly, fnökhelyettes Hofbauer Pál.
A K"teskedk és iparosok takarék- és hitelszövetkezet 1899-ben alakult.
50 koronás részjegyekre van alapítva, melyeket heti egy koronával fizetnek.
Igazgató-elnöke dr. Sarkady Lajos, tagjai dr. N. Szabó Béla, Kiss Károly,
Weintraub Mór és Mittheiler Ede. Ügyésze és titkára dr. Adóiján Ármin.
A Biharmegyei korona takarék- és hitelszövetkezet 1897-ban alakult. Forgalma 100,000 korona. Elnöke Szunyogh Péter, ügyvezet-igazgatója Markovits
frtos

:

:

:

Sándor.

A Nagyváradi

ipartestületi

hitelszövetkezet

1900-ban

alakult,

Forgalma

120,000 korona, Elnöke Bcrlsey György.
Polgári takarék- es segélyszövetkezet forgalma megközelíti a 600,000
koronát. Elnöke Sarkady Tihamér, ügyvezet-igazgatója Aaél Zsigmond.

A
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A vármegye

területén

mköd

Belényesi takarékpénztár alakul!

következk:
L871-ben. Alaptkéje 40,000 korona betétegyéb hitelintézetek

a

;

állomány 500,000 korona, [gazgató-elnök Boicz Konstantin.
Belényesi népbank r. 1. Alakult 1899-ben. Alaptkéje

120,000 korona,
betétállománya 200,000 korona, vezérigazgató dr. Sehwimmer Márton.
Ezeken kívül mködik Belényesen a Belényes ós vidéki takarék- és önsegélyz-egylet mint szövetkezet és a Polgári takarék- és hitelszövetkezet.
Sárréti népbank r. 1., alakult lSS7-ben. Alaptkéje
Berettyó-Újfalu.
258,900 korona betétje 800,000 korona. Vezérigazgató Hábókay József.

—

;

Berettyó-Újfalu. - - Sárréti takarékpénztár- egylet. Alakult 1870-ben. Alaptkéje 150,000 korona, betétállománya 600,000 korona. Elnöke Nadányi Miidós.

KR-MIHALYFALVA.

A TAKARÉKPÉNZTÁR,

Bihar- Diószeg. - - Bihar-diószegi takarékpénztár. Alakult 1897. Alaptkéje
80.000 korona. Betét-állománya közel 100,000 korona. Elnök Ujváry Ódon;
igazgatósági elnök Papp Gusztáv, vezérigazgató Weisz Jakab.
Derecske. - - Derecskéi takarékpénztár r. t. Alakult 1<S90. Alaptkéje 100,000
korona. Betétje 150,000 korona. Elnök Fráter Barnabás, alelnök Bacsek János.

Etesd.
Bihar-körösvölqui takarékpénztár r. t. Alakult 1890. Alaptke
100,000 korona. Betétje 200,000 korona, Elnöke Beöthy Attila, vezérigazgató
dr.

Sámson Márton.
Er-Mihály falva

ErmiháJy falvai takarékpénztár r. t. Alakult 1883. Alap225,000 korona. Betétje 600,000 korona. Elnök Bory Béla, vezérigazgató
Lovass István.
-

.

tke

Kereskedelmi és iparbank r. t. Alakult 1898. Alaptke
korona. A betel meghaladja a 100,000 koronát, Elnöke Szunyogh
Zsigmond, vezérigazgatója Gáspárdy Gyula.

Er-M/hál yfalva

.

150.000

Kornádi. - - Kornádi takarékpénztár r. t. Alakul! 1*02.
korona. Betét közel 400.000 korona. Elnöke Pekanovits
gatója Solcz Gábor.

Alaptke 100,000
Imre,

vezérigaz-

Maradta. Margitfai takarékpénztár r. t. Alakult 1888. Alaptke 72,000
korona. Botétje 400,000 korona. Elnöke Sperk József, alelnök Ngisztor Alajos,
vezérigazgató dr. Szántó Jakab.
Margittal
közel 100,000
Bertalan.

népbank
korona.

r.

t.

Elnök

Alakult 1898. Alaptke 80.000 korona. Betét
Sugár
dr. Buder Ferencz, vezérigazgató dr.

Vidéki

pénzintézetek.
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Bihar-mez-keresztesi takarékpénztár r. t. Alakult 1885.
£8,000 korona. Betét 160,000 korona. Elnöke Ertsey Dezs, alelnöke
Szigety Klek.
- Mezötelegdvidéki takarékpénztár r. t. Alakult
Mezö-Telegd.
1890. Alaptke 100,000 korona. Betét 100,000 koronán felül. Elnök Telegdy József, elnökhelyettes Telegdy Lajos, vezérigazgató Krausz Adolf.
Nagy-Léta. NagyUtai takarékpénztár, r. t. Alakult 1895. Alaptke
100,000 korona. Betét 150,000 korona. Elnöke dr. Horváth József, vezérigazMezö,-K.er'esetés.

Alaptke

'

Wéber Sándor.
Nagy-Szalonta. - - Gazdasági takarékpénztár r. t. Alakult 1893. Alaptke
120,000 korona. Betét több mint 600,000 korona. Elnök Balogh László, alelnök Léivy József, vezérigazgató Kornstein Annin.
Nagyszalontai takarékpénztár r. t. Alakult 1869. Alaptke 120,000 korona.
Betét több mint másfél millió korona. Elnöke dr. Berkovits Ferencz, alelnöke
gató

Márton István.
Azonkívül mködik Nagyszalontán két takarék- és önsegélyz-egylet
mint szövetkezet.
Sarkad. - - Sarkadvidéki takarékpénztár. Alakult 1873. Alaptke 100,000
korona, Betét 350,000 korona. Elnök és vezérigazgató Kreznerich György.
Szalárdvidéki takarékpénztár r. t. Alakult 1894. Alaptke
Szalárd.
60,000 korona. Betét több mint 200,000 korona. Elnök Veiterschütz János,
vezérigazgató Lévay Mihály.
Érmelléki takarékpénztár Alakult 1872. Alaptke 300,000
Székelyhíd. korona. Betét több mint 700,000 korona. Elnök Zsigó Endre, vezérigazgatója
Penkert Mihály.
Széplak. - - Széplaki takarékpénztár r. t. Alakult 1895. Alaptke 105,000
korona. Betét 160,000 korona. Elnök gróf Károly Gyula, alelnök Takács József,
vezérigazgató Bosmann Izsák.
Tenkei takarékpénztár r. t. Alakult 1893. Alaptke 80,000
Tenke. korona. Betét 140,000 korona. Vezérigazgató Boglutz Béla.
Zsáka. - - Zsákavidéki takarékpénztár r. t. Alakult 1895. Alaptke 50,000
korona. Betét 70,000 korona. Vezérigazgató Mezey József.

—
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BIHAR VARMEGYE MEZGAZDASÁGA, ÁLLATTENYÉSZTÉSE ÉS ERDGAZDASÁGA.
vármegye, földrajzi helyzeténél fogva, a nyugat-európai
kultúrához a múltban késimen jutott, mint a kedvezbb fekvés
nyugati vármegyék de azért a mai fejlett közlekedési viszonyok
segélyével velük csakhamar egy színvonalra emelkedett, st
bizonyos tekintetben (magyar gulya, sertéstenyésztés) felül is múlta ket. A
kisbirtokosok és a földmvel parasztság általában a viszonyok által indokolt
szabad gazdálkodást folytatnak, vagy hármas forgót használnak, de a nagybirtokok mind váltó üzemre vannak berendezve, melynek keretében a keressíkkedelmi növények és mesterséges takarmányok intenzíve termeltetnek.
ságon mindenütt gzeséplk mködnek, több nagy uradalomban gzeke szántja
a term földet s az isi állótrágya mellett a mtrágyák alkalmazása is terjed.
Szóval a talaj termerejének fokozására minden modern eszközt felhasználnak, több helyen az alagcsövezést is.
lihar

;

A

A vármegye összterülete 1.626,469 katasztrális hold, s ebbl mindössze
csak 33,027 katasztrális hold terméketlen, vagyis az egésznek 2° -a, melynek
gazdaságok száma 87,360,
túlnyomó része utakra és vízmosásokra esük.
melyek nagyság szerint a következleg oszlanak meg:

A

gazdaság-

kat. hold.

száma
Törpe gazdaság- (5 holdig)
Kis gazdaság ( 100 holdig)
Közéi) gazdaság (100 holdtól 1000 holdig)
Nagy gazdaság (1000 holdon felül)

—

Termelési ágak

szerint

kultur-területek talaja a

beültetve

5,955,

vak-szik

5,149,

559
193

kivételével)

szl

:

92,323
521,271
180,314
832,561.

szántóföld

767,800,

parlagon 5454, legel

terméketlen 33,027 katasztrális hold.

mély lapályú síkon

fekvésn pedig homokos, többé-kevésbbé
kiterjedés

....

47,841
38,767

van Bihar vármegyében

szl

kert 15,885, rét 159,681,
154,611, erd 478,907, nádas

.

alluviális

A

homok, a magasabb
(a helyenként nagyobb

kötött agyag s
általában jó erej,

bár néhol kavicsos

feltalajjal.

A birtok-megoszlás kedveztlen, mert a korlátolt forgalmú birtokok
691,955 k. holddal és a közös erdk és legelk 185.022 k. holddal, tehát
összesen 876,977 k. holddal az összterületnek majdnem 54 %-át teszik.

Gazdasági
rendszerek.

Bihar vármegye mezgazdasága, állattenyésztése és erdgazdasága.
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Bihar vármegye mezgazdasági termelése, különösen a nagyobb birtokukon, eléggé belterjes és sokoldalú. A 700,(317 k. hold bevetett területtel
szemben az ugar csak 66,639 k. hold, vagyis az egésznek 8 5 %-a.
A gabona termények közül a fsúly a búzára, azután a tengerire esik.
L900-ban búzával be volt vetve 228,522 katasztrális hold, tengerivel pedig
I77,:?77 hold. A háza elég aczélos és elég súlyos is, s ebben közel áll a
bánsági búzához. A tenyéri általában igen jól díszlik s nagyobbmérv termesztéséi megmagyarázza egyrészt az a körülmény, hogy a vármegye oláh
lakosságának Ptáplálékál alkotja, másrészt a vidéken ersen kifejlett szeszipar és sertéstenyésztés. Rozsot a vármegye mintegy 70,000 katasztrális
holdon lennel, melybl tavaszi rozsra csak mintegy 800 hold esik. Kétszeres
és árpa külön-külön mintegy 34,000 katasztrális holdon terem, utóbbiból az
-

Gabonallrllliii'k.

A MARGITTAI SÁNDOR-MALOM.

szi árpa csak 6,500 holdat foglal el.
Zabbal 38,000 hold van bevetve, köles
és hüvelyes magvak (bal), borsó, lencse) 1000— 1000" holdon termeltetnek.
Kereskedelmi
növények.

A

kereskedelmi növények közül az els helvét a kender és a dohány
katasztrális hold) különösen a sarkadi és okányi
cl. Elbbit (0500
uradalmakban müvelik, a dohányt (4000 katasztrális holdon télül) általában
a
uagyobb uradalmakban termesztik, melyek közül: Derecske, Piskolt,
Pocsaj, Kis-Szántó és Sarkad vidéke érdemelnek említést. Az szi repezét
2S00 holdon, a ezukorrépát 618 holdon, a lent 213 holdon s a czirokot 195
holdon mvelik. 1900-ban alakult Nagyváradon egy „Czirok- és szalma-árú
fbííllalják

kiviteli

részvénytársaság",

emelni

fogja.

Sarkadon
és komló
Gyük- és gumós-nö

I

ti

!

írnaány-

növények.

A

mely

a,

vármegye

czirok-termelését

elnyösen

A

czirokol nagyobb mennyiségben Csegdön, (Inrbeden és
termelik. Csekélyebb jelentség a napraforgó (Ér-Semjén, Lakság)
(Nagyvárad) termelése.

közül különösen számottev a. burgonya s a gyöktakarmányrépa, termesztése. Elbbit 13,600 holdon, utóbbit
11,200 holdon termelik, fképp takarmányozásra, ele a burgonyát szeszfzésre és keményít-gyártásra is felhasználják. A hegyvidék erds tisztásain
néhol csicsókát is termesztenek a. vaddisznók számára.
Bihar vármegyének kifejlett állattenyésztése a gazdát mesterséges
takarmánytermelésre utalja, mely a vármegyében mindig meghálálja a ráformelyet 26,300
dított költséget. Legels helyen említend a zabosbükköny,

gumós növények

növények közül

a

Bihar vármegye mezgazdasága, állattenyésztése és erdgazdasága.
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holdon termelnek. Utána következnek a tavaszi bükköny (13,000 hold)
lóhere (11,000 hold), luezerna (8200 hold) és csalamádé (5000 hold)
takarmánymagvak külön 10,700 holdon termeltetnek. szi bükköny csak
230 holdon, mohar csak 141 holdon díszlik.
Mint az országban általában mindenütt, úgy Bihar vármegyében is
mostoha elbánásban részesülnek a természetes rétek és legelk Ezek
maid-

A
Retek és
legelük.

nem egyenl megosztásban mintegy

310,000 katasztrális holdat foglalnak el
Igaz ugyan, hogy legnagyobb részük a hegyvidék erds vidékein
terül cl
mely körülmény
rossz közlekedési utak mellett, távol a központtól ezeknek raczionális kihasználását sokszor kizárja, de a majorságnak
helyes
bár ideiglenes elhelyezése, könnyen segíthetne ezen a bajon.

—

MARGITTÁ.

A MOLKI URADALOM PRHSHAZA.

A nádasok e vármegyében (5955 katasztrális hold) tekintélyes területet
borítanak s különösen a Sárréten nagy mennyiség nádat, gyékényt és
kákát termelnek, melyek elég jól jövedelmeznek.
Bihar vármegyének 169
községe van, melyek közül legjelentékenyebb a 255 hektárnyi nagyváradi hegy, azután az érmelléki, bihari,
margittai, élesdi, hollódi és belényesi hegyek.
megye összes szlterülete
3401 hektár; ebitl 1432 hektár teljes termelésben lev, L322 hektár új
ültetés és 185 hektár régi szl. Borai (kivált az érmelléki) elsrendéit;
az 1900-ban szrt borok átlagos ezukortartalma 20" n volt, st egyes fajboroknál egész 27" n -ig is felemelkedett. Az állam által felállított minta-szltelepek a bibar-diószegi vinezellérképz felügyeiele alatl állanak s az a
hivatásuk, hogy a szlültetés és mvelés fortélyait a munkások között terjeszszék s a szlsgazdákat jó és olcsó oltványokhoz juttassák.

szlmvel

Nádasok.

Szl.

A

Gyümölcsfatenyésztésre a vármegye éghajlata és talaja kiválóan alkalmas. Els helyen említend a szilva (vörös és berzenczei), mely különösen
a Sebes-Körös völgyén és Belényes vidékén nevezetes jövedelmi forrás. Alma,
körte, baraczk, cseresznye a vármegyében nagymértékben terein, de a kiválóid) fajokra csak a nagybirtokosok fektetnek súlyt. Lnándon Markovits

Gyümölcs.
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Antal a batul-alma fajt tenyészti nagyban. Nevezetes gyümölcstermelést
nagy-kágyai és mez-telegdi uradalom s újabban Thormann Vilmos meztelegdi gyümölcsöse. Diót Meziád, Petrósz és Rézbánya, gesztenyét Siter
lakosai termelnek. A Biharvármegyei Gazdasági Egyesület (maga is egy
szép és nagyforgalmú faiskola, tulajdonosa) a vármegye különböz vidékein
rendezeti felolvasásaiban e hasznos üzletágra külön is felhívta, a gazdaközönség figyelmét.
;i

Kertészet.

A
noha

vármegye

éghajlati

és

a

talaj-viszonyai

daczára

mvelik
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,PÁRIS".
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A

földbirtok

értéke.

kedvezk,

tök 1000, a káposzta 1400 s egyéb zöldség szintén 1000 katasztrális holdat
mákot (különösen Körösszegen) 52 holdon termelnek.
munkásviszonyok általában kedvezk. Aratáskor a hegyvidék oláh
lakossága is a lapályon dolgozik, st a Duna— Tisza közé is elmegy munkát
vállalni. Csupán néhány nagybirtok kénytelen a felgyülemlett mezei munka
gyors lebonyolítására idegen munkaerhöz fordulni, mely rendszerint a felvidéki tótságból és a megyebeli, oláhságból kerül ki.
A nyári férfi napszám vidékenként 80 240 fillér közt váltakozik, a ni
napszám 50—160 fillér között, ellátás nélkül; ellátással 30" ,,-kal kevesebb.
munkásnép általában józan,
Télen 2 ,-ára szállanak le a munkabérek.
szorgalmas és megelégedett, mert legtöbbnyire állandó munkása a gazdájának,
s az u. n. szoczialisztikus tanokat nem fogadja be.
Az utóbbi idben a földbirtok ára is rendkívül emelkedett; mig húsz
120 koronáért lehetett venni,
évvel ezeltt egyes apróbb birtokok holdját 80
ma, különösen népesebb lakóhelyek közelében s a föld minsége szerint.
holdankénti haszonbér-árak
holdankénl 800—1000 koronát is "el lehet érni.
tekintetében az egyes helyek szerint nagy szélsség mutatkozik: 6 koronától
40 koronáig. Az átlagos haszonbér körülbelül 16 koronára tehet.
foglal el;

Munkás-

is

KÉTÉVES BIKA A SARKADI URADALOMBÓL.

A
viszonyok.

kertészetre

különösen a, konyhakertészetet illetleg,-- a biztos piacz
eddigelé még kevés történt. A dinnyét 1700 katasztrális holdon
különösen a gróf Csáky uradalom Körösszegen jár ell a jó példával.

e tekintetben,

—

A
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Bihar vármegye állattenyésztésének különösen az Almássy-féle gulya,
szalontai és fekete mangalicza sertésfajok révén már régóta megérdemelt hírneve van. A legújabb idben modern tenyész-irányok felé nagyobb
érdekldés kezd mutatkozni, s fél, hogy a nyugati szarvasmarha felkarolása
az Almássy-féle tenyészetnek hátrányára, fog válni. A lótenyésztés emelkedben van, úgyszintén a sertéstenyésztés is, egyedül a juhtenyésztés nem.
A mezgazdasági statisztika szerint van Bihar vármegyében: 209,859
szarvasmarha, 68,775 ló, 549 szamár, 24 öszvér, 25,940 kecske, 331,441 juh,

meg

Állattenyésztés,

a

368,496 sertés, 1.031,878 baromfi, 19,140 méhköpü.
Legjelentékenyebb ezek közül a szarvasmarha-tenyésztés, még pedig a
gróf Almássy Dénes sarkadi tenyészete. Itt, az uradalom tágas legelm a
legkedvezbb természeti feltételek mellett tenyészik a tiszta magyar fajta,
Almássy-félének nevezett gulyabeli marha, mint a podolia-moldvai jelleg
tenyészet eredete a század elejére nyúlik vissza s
legkorrektebb típusa.
a legutolsó tenyész-anyag beszerzése 1836-ban történt a gróf Csáky-féle
körnitisdi gulyáitól s azóta a folytonos beltenyésztés következtében nagy
tökéletességre jutott. Ekként a fajtának kitn tulajdonságai, melyek közül
fleg a kitartás, a gyors haladó-képesség, a szilárdság, ersség s igénytelenség, a könny, élesen körvonalazott fej, a helyes alakú czímeres szarvak,
a nagy, élénk szemek, a jó tarkó, a széles, ers járom-él s kiválóan mélyen
lebenyelt nyak, a jól formált mar, ers izmos vállak, széles szügy, dongás
mell, az egyenes hát, rövid lágyék, széles, hosszú far, jól tzött fark, továbbá
a széles állás, a gyors járás, szabad mozgás és erkifejtésre termett végtagok,
165 cm. mar-magasság
a tetszets, durva, fehér szrözet, végül a nagy (145
mellett 68 q) élsúly s minden részben összhangzó testkiformálódások, a faj
jellegzetes s biztosan átörökl tulajdonságává váltak. Az a nagy kereslet, mely
a most lefolyt század közepe óta hazánkban s társországaiban a sarkadi
tenyész-anyag iránt mutatkozik, szinte ebben leli magyarázatát; de még az
ország határán túl, a távol helyekre is eljutott a sarkadi gulya kitnségének híre I. Miklós czár 1846-ban Sarkadról vásároltatott 1 darab bikából
és 18 tehénbl álló törzset 9000 váltó forintért. Hazánk számot tev gulyái
mind vásároltak tenyész-anyagot a sarkadi gulyából, st egyeseknek, mint
például a mezhegyesi m. kir. ménesbirtoknak éppen a sarkadi gulya képezi
az alapját, hova elször 1863-ban vettek 2 darab bika, 60 darab negyedf
üsz és 10 darab tehénbl álló törzset, míg egyes bikákat azóta többször.
bikák rendszerint három éves korukban kerülnek eladásra, amidn 800 2000
korona között váltakozik az áruk évente átlag 16 darab kerül eladásra.
tenyésztési >eh tehén-állomány 125 darab, melybl egy 35 darabból álló, úgynevezett „ezifra gulya" alkotja a pepineriát. Feljegyzésre méltó még a sarkadi gulyánál a kiváló fogamzási képesség, a mely mellett 100 tehén közül
92 96 cíarab vet borjút.
gulya tartása általában külterjes, megfelelen a
podolia-moldvai jellegnek; a vegetáezió megindulásától kezdve legeln, télen
pedig a tenyésztésbeliek félig nyitott akiokban fleg kóró- és szalma-félékkel s az uradalom rétjein termett tápláló szénával takarmány oztatnak, mit
sarkadi
a hasonlóan tartott növedék-állatokkal egyképen jól értékesítenek.
gulya különben az 1885-iki budapesti országos és az 1896-iki budapesti
ezredéves kiállításon az els díjjal lett kitüntetve.
magyar szarvasmarha tenyésztése Bihar vármegyében igen el van
terjedve s majdnem minden nagyobb birtokon található.
Ujabb idben a figyelem a nyugati fajták felé fordult, melyekkel az
ország nyugati részében
különösen a gyors fejldés, valamint hús- és tejtermelés tekintetében - - oly nagy sikereket értek el. Simmenthali tenyésztés van gróf Károlyi Tibornál Bályokon, a gróf Csáky család uradalmában
Körösszegen, a mölki apátság uradalmában Margittán, gróf Pongrácz Vilmosné
birtokán Nagy-Kágyán, stb. Simmenthali-bonyhádi keresztezés van gr. Tisza
István geszti, báró Königswarter kis-szántói uradalmában. Pinzgaui tenyésztéssel Telegdy Józsefnél Mez-Telegden
és Szilassy Ottónál Ér-Adonyban
találkozunk, hollandi tenyésztéssel pedig Székelyhídon, gróf Stubenberg
József uradalmában.
Bihar vármegye lótenyésztése majdnem kizárólag abban az irányban
halad, a melyet az állami ménállományok a vármegyébe kihelyezett egyedei

szarvasmarha,
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—

;

—

A

;

—
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A
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Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.

21

ló.
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A tenyésztés firánya gazdaCsapó Dezs Darvason, Miklósy
Ferencz ECdombon, Paksy Albert Monostorpályiban és Des EcherollesKruspér Károly Szent-Miklóson. Említésre érdemes angol telivér-tenyészetet

szabnak meg; azonban kell magaslaton
sági Lovak elállítása. Arab-tenyésztést

áll.

znek

tartanak: gróf Tisza István Geszten, gr. Tisza Kálmán Csegdön, gróf Károlyi
Tibor Bályokon, báró Königswarter Hermán Kis-Szántón, gróf Stubenberg
József Székelybidon és gróf Almásy Dénes Sarkadon.
félvér-tényészetekbl említési érdemel a Szunyogh-féle pocsaji tenyésztés. Verseny- és

A

„rendes" tehén négyhónapos bika-borjával, a sarkadi uradalomból.

luxus-lovak tenyésztésére berendezett ménesek nincsenek. Verseny-istállókat
báró Königswarter Hermán és gróf Almásy Dénes tartanak. A hegyvidéki
oláhságnak mokány néven ismert apró lovai (állítólag a régi erdélyi és török
lo\ ak keverék-utódai) igénytelenek, ersek és kitartók s a hegyvidék viszonyaira
való tekintettel pótolhatatlanok. Említésre méltó gróf Stubenberg József székelyhídi spanyol szamártenyésztése is.
A szalontai sertés révén Bihar vármegye sertéstenyésztése már régóta
híres. De valamint mindenütt a jót elnyomja a jobb, így törtónt ez a szalontai sertéssel is, melyet a kisjeni kondorszrü szke mangalieza egészen
eltüntetett.

A

szalontai

sertés

goromba, nagy

állat

volt;

fején

az

arcz-él

egyenes, feje hosszú, nyaka középhosszúságu, háta közepesen ívelt, fara
arányos szélesség, de lejts, mélysége szép, törzshossza nagy, oldalai laposak, lapoczkái és konezai húsosak, lábai középhosszúságúak voltak, csontozata ers, bre szívós, sertéi hullámosak, srek s a verestl a sötétbarnáig
szalontai sertés lassú fejlésü, de szívós, edzett
váltakozó színnel bírtak.

A
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volt
zsírra kevésbbé jól hízott, de kemény, ösztövéres, eltartható szalonnál és sok husi adott. Az utolsó tiszta szalontai nyájat a Királyhágón túl
L878-ban oszlatták fel, de egy évvel késbb a kisbéri ni. kir. állami ménesbirtok, a fajta-jelleg fentartása végett, egyik gazdaságában 4 kannal és 20
koczával szalontai tenyészetet rendezett be, melyet 1883-ban még 2 kannal,
L3 kocza-süldvel és 22 malaezczal egészített ki. De közbe jött egy körülsertésnek ugyanis oly szálkás,
mény, mely a kisbéri kondál megszüntette.
goromba húsa volt, hogy a Berlinbe jutott rakomány még kolbász-gyártásra
Ennélfogva a kisbéri jószágigazgatóság kénytelen
is alig volt felhasználható.
angol kanokkal keresztezést kísérleteket végezni. Ezután fellépett a
vol1
gümkór, tiszta anyag többé már nem volt beszerezhet s így kénytelen volt
az igazgatóság ez1 az utolsó tenyészetet is beszüntetni.
Bihar vármegyének jelenleg legértékesebb sertésfaja kétségtelenül a
állal

:

A

szke kondorszr, mely

a

nyészetébl keletkezeti

a

s

kisjeni fherczegi uradalomnak mangalieza-teszr u. n. Szunyogh-fajta.

fekete

\3Sbft^
A MÖLKI URADALOM HÁROMÉVES SIEMENTHALI BIKÁJA.

MARGITTA.

Miklós szerb fejedelem 1833-ban József nádornak a maga híres „Sumadia" tenyészetébl két kant és kilenez koezát ajándékozott, mely törzset
a boldogemlék nádor az
kisjeni uradalmában helyezett el. Késbb még
egy kis sumadia-szállítmány érkezett Kisjenre, mely kiegészítette a tenyészetet. Ez a nyáj ln alapja a kondor-sertés tenyészetének hazánkban s a
legels tenyészetek 9/10 része a kisjeni nyájból vette az anyagot. Ezt megelzleg, a 20-as ('vekben, valami Bárczay nev birtokos a Szerémségbl
származó fekete, egyenes szr sertéseket hozott Szabolcsba; ebbl a nyájból került az ötvenes évek elején Szunyogh Bertalanhoz Esztárra a késbb
oly híressé vált fekete sertés. Mivel azonban lassabban és nehezebben hízott
mint a kondorszrü, Szunyogh ez utóbbiakkal keresztezni kezdte nyáját, e
mellett az utódoknál a test-alak helyességére igen ügyelt, színre gondosan
megválasztotta a magnak valókat s így tenyésztési mesterségével megalapította a fecskehasú, fekete-kondor sertésjelleget, mely úgy alak
mint termelés tekintetében, bizvást sorakozik a kisjeni mangaliczához. Utóbbit valamivel hízékonyabbnak mondják, de a feketék jobban ellentállanak a
betegségeknek s szaporábbnak is tartják ket. Az esztári nyáj mellett legjobb
gróf Tisza [stvánnak szintén esztári eredet fekete nyája Gyantán, 200 magkocza állománynyal. Szép fekete nyájak vannak még Bihar-Diszegen, Erselejtezett, jó]

jobbára azonban
példányt képben is

Semjénben, Pocsajon

melybl

néhány

;

a

szke kondorszrü
bemutatunk.

faj

Ezek a

van

elterjedve,
cséhteleki ser21*

;
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téstenyészetb] valók. Alapította jelenlegi tulajdonosa, Wertheimstein Alfréd
ISTÍ-Ihmi az
Alföldön vett 25 drb. koezával, a melyek kisjeni anyáktól
és okányi kanoktól származtak.
szép ós különösen hosszú törzs koczák
azonban akkor még nem voltak elég ers csontozatnak és különösen fej alakulásuk nem volt kifogástalan. E hibák kiegyenlítése ezéljából keresztezve
lettek Balázsházynak akkoriban országos hír kdombi tenyészetébl vett
elsrend kanokkal. Ez a keresztezés kitnen bevált és az ivadékok külön
családokban, a melyek közül Kopó, Sugár, Horváth, Holló, Karó nev törzsek különösen kiemelkedtek, tovább tenyésztettek.
sokszor és utóbbi
idben az 1898-iki szegedi országos kiállításon s az 1899. budapesti tenyészállatvásáron ismét els díjjal kitüntetett tenyészetet ers csontozata, hosszú,
egyenes törzse, mélysége, szép fej- és fülállása, göndör, serte nélküli szke
szre, nagy hízékonysága és a ragályos betegségekkel szemben ellentálló képessége jellemzi.
gyapjú-árak hanyatlásával a juh-tenyésztés is kisebb térre és kisebb
állományra redukálódott különösen a régi híres merino-tenyészetek ritkultak
meg, helyet adván a mai viszonyoknak inkább 'megfelel féss-gyapjas juhoknak. A hegyvidéki oláhság a raczkát tenyészti, tejébl gomolyát készít,
míg a juhokat és bárányokat évenként löbbnyire a nógrádmegyei tótok vásárolják össze.
vármegye nagyobb birtokain leginkább a féss juhot tenyésztik. Merino-tenyésztés van Bihar-Diószegen, Csegdön, Ér-Adonyban, Ó-Palotán, Szent-Miklóson, Szerepen és Ugrán, angol hús-juhtenyésztés Kdombon.
kecske-tenyésztés, jobbára a hegyvidéki oláhság kezében, jelentéktelen s az anya-kecskék a teheneket pótolják.
baromfi-tenyésztés terén még nem konstatálható valamely észrevehet lendület, noha kicsinyben mindenfelé találkozunk faj -tenyészetekkel és
keresztezésekkel, de ezek eddig inkább csak kedvtelés vagy kísérletezés számba
mennek. Az apró test, de kitn tojó magyar tyúk még mindig túlnyomóan dominál.
mén-tenyésztésrl hasonlót lehet mondani. Az okszer méh-tenyésztéstl még nagyon távol vagyunk, a feljegyzett köpük számának túlnyomó

A

A

Juli.

A

;

A

Kecske.

Baromfi.

Méh.

Halászat.

Szakoktatás.

A
A

A

része primitív tiszaháti sározott kas.
halászat a legújabb idben, különösen

A

Timár László bucsai földbirtokos és gyáros buzgólkodása következtében, szép lendületet vesz. Az
bucsai
pisztráng- és ponty- tenyészete úgy berendezés, mint üzemvitel tekintetében
igazán mintaszer. Hegyi folyóink közül különösen a Jád és a Vida bvelkednek jeles pisztrángokban.
A gazdasági szakismeretek terjesztésére szolgáló intézményeink közül
mint legrégibb s mint legjelentékenyebb, els helyen a bihar-diószegi (ér-diószegi) állami vinczellér-képz említend. E vinczellér-képz gróf Zichy
Ferencz hathatós támogatása mellett 1870-ben kezdette meg mködését
a minden modern eszközzel felszerelt jeles tanintézet a szakoktatásnál fleg
a gyakorlatra fekteti a fsúlyt, melyre nézve saját telepein kívül a Zichyuradalomnak mintaszeren kezelt szli és pinczegazdasága is rendelkezésére
állanak. 1873-ban a gyümölcs-tenyésztést is felvette szakmái sorába s 1880
óta borászati vándortanítókat is kiképez. Az intézet 26 bentlakó növendékre
van berendezve (kik közül 20 államköltséges) s keletkezésétl fogva 1901-ig
387 szakképzett vinczellért adott az országnak. Az állam által Orvénden, Margittán és Jankafalván felállított amerikai szltelepek szintén az ér-diószegi
vinczellér-képz felügyelete alatt állanak e szltelepekrl a vesszk igen
jutányos áron, st indokolt esetekben ingyen is kaphatók.
Az újabban felállított szalontai gazdasági ismétl iskola szintén a gazdasági szakismeretek terjesztésén fáradozik, hol az ismétl-iskolára kötelezett
tanulók nemcsak elméleti kiképzést nyernek, hanem gyakorlati szakoktatásban is részesülnek, mely czélra egy 20 holdas gazdaság szolgál. E gazdaságban 4 holdon kerti termények, gyümölcs-, esetleg szlmvelés zetik,
míg 16 holdon a vidéken általánosan termelt kultur-növények termeltetnek.
Az iskola vezetése egy gazdasági szaktanfolyamot sikerrel végzett tanítóra
teljesíti. Az oktavan bízva, kit az állam nevez ki s javadalmazását is
táshoz szükséges 20 hold földet Szalonta község adta, ugyancsak Szalonta
szerelte azt fel teljesen s látta el a szükséges épületekkel, miért is a gazda;

Bihar vármegye mezgazdasága, állattenyésztése és erdgazdasága.

325

tiszta jövedelmének 80 %-át húzza. E gazdasági ismétl-iskola módot
nyújt a kisgazda-közönségnek az okszerííbb gazdasági ismeretek elsajátítására. Ilyen gazdasági ismétl-iskola Derecske községében is alakulóban van
és a kisgazda-közönség oktatására Komádiban egy paraszt minta-gazdaság

ság

áll

fenn.

biharmegyei gazdasági egyesületnek a gazdaság majdnem minden
ligára kiható tevékenysége elismerést érdemel. 1843-ban alakult, elnyomatásunk korszakában tétlenségre volt kárhoztatva s csak az alkotmány visszaállítása után, lSöS-ban kezdte meg újból mködését. Az állattenyésztés terén
nagy buzgalmat fejt ki, a szakértelem terjesztésén is eredményesen közremunkál, a kisgazdák oktatására a tél folyamán népies eladásokat rendez. Van
szép, 20 holdas faiskolája, gyümölcsöse és szltelepe. A faiskolában különösen azok a fajok szaporíttatnak, melyek a vármegyében nagyban való ter-

A

ANGOL TELIVÉR MÉN GRÓF TISZA ISTVÁN GESZTI URADALMÁBÓL.

,DALl".

A csemeték igen kedvezményes áron kaphatók, mi a nemegyümölcstermelésnek fejlesztésére üdvösen hat.
Á vármegye Bihar-Diószegen, Nagyvárad városa pedig Nagyváradon
amerikai szltelepeket tartanak fenn, miáltal nagyban hozzájárulnak a régi
híres és jól jövedelmez szlknek minél elbb való rekonstruálásához.
Szóval mindenki teljesíti kötelességét s vállvetve mködik azon, hogy
Bihar vármegyének áldott földje minél jobban meghálálhassa a gazda szorgalmát és verejtékét a haza üdvére és boldogságára

melésre ajánlatosak.
sebi)

*

Az eüyes vidékek mezgazdasági viszonyainak és az ott szokásos gazés üzemrendszerek megvilágítására a következ nagyobb birtokok

dasági

adatait közöljük
Alsó-Lugos gr. Zichy Jen uradalma. Ide tartozik Alsó-Lugos, Fels-Lugos, Kövesd,
Czigányfalva, Baromlak, Verzár, Szocset, Várviz, Közepes. Összterület 18.900 k. hold. Ebbl
kort és beltelek 62 hold, szántó 894, kaszáló 508, legel 647, erd 16,507, szl 50, és használhatatlan 231 hold. Az üzemrendszer különböz fordulókba beosztva. Magtermelés lóhere,
bükköny. A lótenyésztés lipiczai fajra terjed ki, marhatenyésztés erdélyi faj, és juhtenyésztés is van. Az uradalom honosította meg a Rézhegységben a szarvasokat, úgyhogy a mostani állomány már kb. 300 drb. Van itt pisztráng-tenyésztés is. Az erdség szálerdbl és
sarjerdbl áll. Szlfajok erdei, juhfark, alantterm, bakar és szerémi zöld rizling. A gyümölcsös kb. 25 hold, ujabb 20 hold azonban most van telepítés alatt.
munkaert a közel
vidékrl szerzik, napszámárak férfiaknál 66 fillértl 1.40 f.-ig, nknél pedig 25 100 fillérig.
Az átlagos földhaszonbér e vidéken 8 12 korona.
ÁLnosd: Fráter Zoltán és Bay Sándor birtokai. A Fráter-féle birtok összterülete 700
m. hold. Ebbl a szántóföld 600 hold, a többi kaszáló és legel. Az üzemrendszer hármas
:

:

:

A

—

—
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Különleges termelési ágakra 24 k. told van fentartva. Saját tenyésztés lovai vannak;
marha-állomány 60 drb, sertés-állomány 200 300 közötl váltakozik. A munkaeri helyben
L60 fillér, nknél 50 -100 fillér. Az átlagos földhaszonszerzi, a napszámárak férfiaknál 80
A Bay-féle birtok 500 m. hold, csupa szántóföld. Váltóbéi e vidéken Ili kor. m. holdanként.
rendszerben gazdálkodik. Magtermelés 40 m. holdon. Különleges termelési ágakra 25 k.
hold van fentartva. Lótenyésztés Nonius és Furioso után kb. 11 darab. Sertéstenyésztés:
mangalicza faj. A napszámárak és az átlagos földhaszonbér rendes.
Árpiid
Markorils Kálmán örököseinek birtoka. Összterülel 2400 k. hold. Ebbl 1800 hold
szántó, 450 hold erd, a többi kaszáló és legel. A gazdasági és üzemrendszer váltó és hetes
sertés-álloforgó. Heremagtermelés 200 holdon. Szarvasmarha-állomány 200 drb magyar faj
mány 200 kocza és szaporulata, faj fehér kondor. A napszámárak itt is rendesek.
Ártánd: Platthy Miklós birtoka. Ide tartozik Ártándon kivid a nagykerekihez tartozó
forgó.

a

—

:

;

:

Ádámi puszta. Összterülel 1200 magyar hold. Ebbl 300 hold kaszáló és legel, a többi pedig
szántóföld. A gazdasági és üzemrendszer hármas forgó; az ádámi birtok azonban bérbe van
adva. Ártándon van lótenyésztés 5 6 darab félvér kanczától. A szarvasmarha állomány kb.

—

,pardon", báró

knigswarter hermán versenylova

kis-száxtúx.

50 darab nyugati faj. A munkaert helyben szerzi, napszámárak férfiaknál 1 koronától kettig, nknél 80 fillértl 120 fillérig. A földhaszonbér itt m. holdanként 16 20 korona.
Bályok gróf Károlyi Tibor uradalma. Haszonélvez gróf Károlyi Gyula.
összterület
Bihar vármegyében 4955 hold. Ebbl kert és beltelek 48 1 2 k. hold, szántóföld 1343, kaszáló
332Va, legel 488V2, erd 2579 1 /2, szl 20, használhatlan kb. 95 hold. Magtermelés bükköny,
luczerna és takarmányrépa. A lóteiryésztés angol telivérre terjed ki, mig az igáslovak t'élvérüek. Szarvasmarha-állomány 220 magyar és 20 siemmenthali. Erdészeti üzem 60 éves
forgó, termék tzifa. Szlfajok túlnyomóan bakar, továbbá erdei, olasz rizling és oporto.
A gyümölcsösbl 50 hold szilvatermelés kerül eladásra és szilvórium készítésre. Van vízi
malom is, mely gzerre is be van rendezve. A munkaer megyebeli, napszámárak férfiak140 fillér-, nknél 40 100 fillér. A földhaszonbér e vidéken 6 12 koronáig terjed.
nál 60
Bakonszeg Nadányi Miklós birtoka, P.-Kovácsin, Györösön és Tóton. Összterület 1500
m. hold. Ebbl 900 s hold szántó, 100 hold szl, a többi kaszáló és legel. Üzemrendszer hármas forgó, magtermelés luczerna 40 m. holdon. Marhatenyésztés magyar faj, 30 tehén sza100 kocza és szaporulata. Szltermelés 100 holdon.
porulata, sertéstenyésztés: mangalicza
A munkaert helyben szerzi, a napszámáraknál az eddig felsoroltaktól lényeges eltérés nincsen,
az nllagos l'üldhaszonbér e vidéken m. holdanként 14 20 korona.
Berettyó- Újfalu : Ifj. Móritz Pál és Vécsey Lóránd birtoka. Ide tartozik Somota puszta
többi pedig
is. Összterülel 1020 m. hold. Ebbl 800 hold szántó, 8 hold kert és beltelek, a
kaszáló és legel. Szabad gazdálkodás. Tekintve, hogy a birtok most jött. házi kezelésbe, az
állattenyésztés még csak most rendszeresíttetik. A munkaert helyben és Péterszegen szer200 fillér nknél 40 120 fillér. Az átlagos földhaszonbére
zik, a napszámárak férfiaknál 80
vidéken 12 26 korona. Szilágyi J>nö birtoka Ketts pusztán is Berettyó-Újfaluhoz tartozik,
lluzzá tartozik még a nadányteleki, csujafalvai, és kövesegyházi birtokrész is. Összterület
1500 m. hold. Ebbl kert és beltelek 20 m. hold, szántóföld 1000, erd 50, a többi pedig kaszáló és legel. Üzemrendszer részben hármasforgó, részben szabad gazdálkodás. 190 holdon
Lóherét, luezernát és bükkönyt termel. Magyar-faju szarvasmarha-tenyésztés: 40 tehén és szaporulata, mely kb. 10S-ra rúg. Sertéstenyésztés kb. 60 kocza és 300 malacz, szke mangalicza.
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Bihar-Diszeg gróf Zichy Tivadar uradalma. Diószegen kiviil idetartozik Vedres-Ábrány,
T.-Ábrány, N.-Léta ós Királyi. Összterülel 6846 k. told, ebbl ki>it és beltelek !•'!. szántóföld
5552, kaszáló 869, legel 971V2, erd 172(1 és szl 68 hold. Az uradalom., dohányt 18 holdon
termel. Van gzhengermalma 4 köre és vízi malma szintén 4 kre. Lótenyésztés angol félvér 1
ménes; marhatenyésztés gulyabeli 216, igás 278,magyar faj; juhállomány 4640, merinó sertésállomány 555 körül, fekete Szunyogh-féle faj. Erdészeti termék csupán tzifa. Szlfajok
bakar, olasz és rajnai rizling, tramini, erdei borszl, portugisi, jaquet, herbemont. Munkaer megyebeli, aapszámárak férfiaknál 80 140, nknél 60 100 lillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 16 korona,
Bihar-Torda Slcrn Frigyes birtoka. Ide tartozik Fekete-Bátor is. Összterület 5500
hold. ebbl szántó 4200, a többi pedig kaszáló és legel. E birtokon váltógazdaság folyik.
Lóállomány csupán Tordán 50 drb magyar faj, Bátorban 40 drb., szarvasmarha, magyar
gulyabeli 350, jármos 230, nyugati 00, juh 1600 féss, sertés 200 kocza és szaporulata. Tejgazdaság is van. honnan évenkint kb. 35,000 liter kerül eladásra.
munkaert helyben szerzi,
aapszámárak férfiaknál: 80—200, nknél 25 100 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken
m. holdanként 16 korona.
Csegd puszta gróf Tisza Kálmán birtoka, Öszterület 2200 m. hold és azonkívül Arad
vármegyében 1800 hold. A csegdibl 1500 hold szántó, 600 erd, a többi legel. Gazdasági
és üzemrendszer: belterjes váltógazdaság. Czukorrépa-termelés 240 k. holdon, cziroktermelés
:

;

:
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—
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Az uradalomban rendszeres Nonius-tenyésztés van, de a ménes nem itt, hanem
Arad vármegyében van. Marhaállomány 1350, magyar faj. .Juhállomány 4000 darab, merino.
Sertésállomány 600 darab, mangalicza. Az egész birtokterület erdirtás. Az uradalmon 11 kilométer hosszéi mezei vaséit vonul végig. Rendes vadaskert, melyben a vadállomány z, nyúl,
fáczán. A munkaert állandó évi cselédek képezik, továbbá munkások a vidékrl és nyáron kb.
200 munkás Felsmagyarországból. Napszámárak férfiaknál 80 200 fillér, nknél 60 120 fillér.
Darvas Csapó Dezs birtoka. Összterület 572 m. hold. (Szilágymegyében külön 300
30 m. holdon.

—

—

:

m. hold). A darvasi birtokból 400 hold szántó, 12 hold szl, a többi kaszáló és legel. A
gazdasági és üzemrendszer forgó és váltó. Arabs fajú lótenyésztés, állomány 30 drb magyar
fajú marhatenyésztés, a gulyabeli marhák száma 100; magyar féss juhtenyésztés, állomány
600; fehér kondor mangalicza-tenyésztés, állomány 50 60 anyakocza és szaporulata. Borászat
12 holdon. A munkaeri helyben és Csökmn szerzi. Napszámárak férfiaknál 80
300 fillér,
nknél 60 160 fillér. Átlagos földhaszonbér m. holdanként 16 24 korona.
Derecske Leitgeb Imre gazdasága. Összterület 512 hold, ezen kivül Eíajdu-megyéhen
560 hold. Ebbl kert és beltelek 54, szántó 722, kaszáló 169, legel 43, nádas 26 és használhatatlan 48 hold. Az üzemrendszer váltógazdaság zöld ugarral. 80 holdon ezukorrépa és
96-od dohány. Angol félvér lótenyésztés a katonaság számára, magyar fajú szarvasmarhatenyésztés. Sertés
szalontai faj. A munkaert helyben és vidéken szerzi, napszámárak férfiaknál 100—240 fillér, nknél 70—180 fillér. A földhaszonbér e vidéken 24—36 korona.
Ér-Adony: Szilassy Ottó birtoka. Ide tartozik Er-Taresa is .Összterülel 840 k. hold, ebbl
kert és beltelek 12. kaszáló és legel 140, szl 20 és nádas 40. Lóállomány 30, magyar
faj
szarvasmarha 120. magyar és pinzgaui juh 400 merinó sertés 200 angol és mangalicza
keresztezés. Szlfajok bakar. erdei, bihari, rizling és burgundi. Gyümölcstermelés is van
és évenként kb. 500 koronáért kerül eladásra. A munkaert helyben szerzi, uapszámárak férfiaknál: 100
240 fillér, nknél: 60 140 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken k. holdanként 20 -24 korona.
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Érkenfe : Szlávy JZsef birtoka. Összterület .3000 m. hold, ebbl kert és beltelek 80,
kaszáló és legel 80, erd 518, szl 25, a többi pedig szántóföld. A gazdasági és üzemrendszer hármas forgó. Lóállomány 30 drb félvér és magyar faj szarvasmarha 450 drb magyar
sertés 50 koeza és 100 malacz, fehérszr faj. A munkaert helyben szerzik, napszámfaj
árak férfiaknál 1 2 korona, nknél 60 120 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken nagyban IO-t-12 korona, kicsiben 18 korona.
Er-Scmjén Szunyogh Zsigmond és Fráter Béla birtokai. A Szunyogh-féle birtok összterülete 2800 ni. hold, ebbl 2200 hold szántó, 16 k. hold szl, a többi kaszáló és legel. A
bútokon szabad gazdálkodás folyik. Magtermelés 150 m. holdon. Különleges termelési
ágakra 20 k. hóid van fentartva. Lótenyésztés angol félvér, állomány 80 drb
magyar
keresztezésü szarvasmarha-tenyésztés, állomány 320 drb. Sertés-állomány 1200 drb Szunyoghféle fekete keresztezés. Gazdasági ipar
gzmalom és napraforgóolaj-ütés. A munkaert a
vidékrl szerzi. Napszámárak férfiaknál 60 200 fillér, nknél 50 120 fillér. Az átlagos földhaszonbér, homokos területnél 10 korona, fekete földnél 16 korona.
A Fráter-féle birtokhoz
tartozik Terebes, Luki, Kohány, Szunyogd és Tárcsa. Összterület 1300 m. hold. Ebbl szántóföld 800 m. hold, szl 23 hold, a többi kaszáló és legel. A gazdasági üzemrendszer hármas forgó. A birtok bérbe van adva.
Érmihályfalva Lovass Sándor birtoka. Ide tartozik még Nagy-Kágya és Jankafalva.
Összterület 1200 m. hold, ebbl 300 hold kaszáló és legel, 40 hold szl, a többi pedig
szántó. A gazdasági és üzemrendszer hármas forgó. 12 lipiczai és angol fajú ló
a marhaállomány 100 drb magyar faj sertés állomány 300 drb szürke mangalicza. Borászat 40 holdon.
munkaert helyben szerzi, a napszámárak rendesek, az átlagos földhaszonbér m. holdanként 10 20 korona.
;
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Gálos-Petri Özv. Dráveczky Gyuláné birtoka. Ide tartozik Hídköz puszta is. Összterület 1500 m. hold, melynek legnagyobb része szántóföld.
gazdasági és üzemrendszer
hármas forgó. Magtermelés 60 m. holdon. Lótenyésztés magyar faj szarvasmarha-állomány
100 darab magyar faj; juhállomány 500 darab féss, egynyiretü sertés-állomány 100 darab
munkaert helyben szerzi, a napszámárak rendesek, az átlagos földhaszonbér e
szke.
vidéken 14 korona.
:

A

;

;

A

Geszten kívül Vátyon, Ta-Radvány,
Összterület 20,000 m. hold,
(ezenkívül Pest- és Szatmármegyében 6000 m. hold). Kert és beltelek 40, szántóföld 9000,
kaszáló 1800, legel 6000, erd 400, szl 700 és nádas 400 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer forgó, ugartartás nélkül, a fekvések és a földminség szerint. Magtermelés lóhere,
bükköny, repcze 500 — 600 m. holdon. Czukorrépa 200 k. holdon; czirokkal próbatermelés 20
holdon. Erdészeti üzem 80 éves forda, termékek
tzi-, épület- és gazdasági szerszámfa.
Szlfajok bakar, erdei és olasz rizling. Lótenyésztés angol telivér és félvér 40 kancza,
bonyhádi-siem2 mén és kb. 50 növendék, összállomány kb. 200 drb. Marhatenyésztés
menthali keresztezés 20 tehén, 1 bika és szaporulata. Azonkívül kb. 250 drb igás, magyar
3 4 éves, évenként 80 drb. Juhtenyésztés féss, gyapjas, 1500 anya2
faj. Tinónevelés
birka, 60 kos és szaporulata. Sertéstenyésztés feketeszrü, 200 fekete kocza és szaporulata.
Gyantén 12 km. iparvasút, lóerre. A munkaert helyben és a felvidékrl szerzik. Napszámárak férfiaknál 80 120 fillér, nknél 50 160 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 16 kor.
Gégény: ifjú gróf Zichy Ödön uradalma. Összterület, mely 13 községre oszlik 35225
katasztrális hold (ezenkívül Fehér-megyében 3320 hold). A biharmegyei birtokból kert és
beltelek 40, szántóföld 682, kaszáló 1965, legel 4017, erd 29181, szl' 8, nádas 2 l fr, használhatatlan 435 katasztrális hold. A gazdasági és üzemrendszer hármas forgó. Az állatállomány az uradalomnak megfelel számú. A erd túlnyomóan bükk és kisebb mennyiségben
tölgy és feny. Forda 80 éves. A munkaert helyben szerzi, napszámárak férfiaknál 80 160
60—80 fillér. A földhaszonbér e vidéken 6 és 12 korona között változik.
fillér, nknél
Henczida Évaaklán özv. Balásházy Bertalanné birtoka. Összterület 1500 m. hold. Ebbl
szántóföld 1000 m. hold, a többi kaszáló, legel és erd. A gazdasági és üzemrendszer
hármas forgó. Magtermelés kb. 200 holdon. A birtok bérbe van adva. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 14 16 korona m. holdanként.
Henczida: Ködomb pusztán Miklóssy Ferencz birtoka. Összterület 2400 m. hold. Ebbl
szántóföld 1000 hold, erd 200 hold. a többi kaszáló és legel. Szabad gazdálkodás. Magszarvasmarhaállomány 30 drb arabs és Hackney
termelés 50 m. holdon. Lótenyésztés
állomány 300, magyar és ulteni keresztezés; juhtenyésztés 500 drb angol czigája keresztezés,
sertéstenyésztés kdombi mangalicza-faj. A munkaert Henczidán és a környéken szerzi, a
napszámárak rendesek, az átlagos földhaszonbér e vidéken 16 korona.
Hosszúpályi : Szártóry Dezs birtoka. Összterület 700 m. hold. Ebbl kert és beltelkek 8, szántóföld 500, erd 20, szl <í l /2, a többi kaszáló és legel. A birtok egy része
bérbe van adva. Az üzemrendszer hármas forgó. Különleges termelési ágaknak 30 k. hold
van fentartva. Eladási piacz Debreczen. Kisebb angol félvér-lótenyésztés. A munkaert
helyben szerzi, a napszámárak rendesek, az átlagos haszonbér m. holdanként 16 korona.
Ugyanitt van Brüll Alfréd birtoka, melynek összterülete 6784 k. hold. Ebbl kert és beltelek 387 k. hold, szántóföld 3613, kaszáló 767, legel 828, erd 965, szl 28, nádas 207 k.
hold. A gazdasági és üzemrendszer négyes váltó. Magtermelés 300 k. holdon. Dohány 250
holdon. Félvér angol lótenyésztés, állomány 80 drb magyar szarvasmarha-tenyésztés, állomány 730 drb féss juhtenyésztés, állomány kétezren felül mangalicza-sertéstenyésztés,
állomány 600 drb. A munkaert helyben szerzik, napszámárak férfiaknál: 100—200 fillér,
nknél: 80 120 fillér. Az átlagos földhaszonbér k. holdanként e vidéken 20 korona.
ínánd : Markovits Antal birtoka. Ide tartozik a kisteleki és a madarászi puszta is. Összterület 3600 k. hold. Ebbl 2600 szántó, 40 k. hold erd, a többi pedig kaszáló és legel. A
heremag 300 k. holdon.
gazdasági és üzemrendszer váltó és hetes forgó. Magtermelés
Magyar és nyugati marhatenyésztés, állomány 600 drb. Rendszeres tejgazdaság. Vajgyártás
Geszt: gróf Tisza István uradalma. Ide tartozik

Mez-Gyán, Gyanté, Sarkad-Keresztúr, Varsányhely, Kágya.
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picardiai rendszer szerint. Erdészeti üzem 80 éves forda. Nagy kiterjedés gyümölcskerkb. 2000 drb gyümölcsfa, melyek között a batul mintegy 800 Iával van képvimunkaert helyben és Belényes vidékén szerselve
továbbá körte, szilva és baraczk.
zik. Napszámárak rendesek, az átlagos földhaszonbér a vidéken 16 korona.
Kis-Szántó: báró Königstoarter Hermán uradalma, Ide tartozik Kis- és Nagy-Szántó,
bihari uraN.-Kereki és Gyapjú. Összterület 7200 hold. (ezenkívül Békésben 7Ü00 hold).
tészet

;

A

;

A

szl

erd

10,
340,
50, szántóföld 5470, kaszáló 460, legel 480,
nádas 50 és használhatatlan 150. Magtermelés: lóhere .300 holdon. Különleges termelési ágak,
dohány 100 holdon, len 200 holdon. Nagyszabású angol telivér lótenyésztés, továbbá félvér és

dalomban kert és beltelek

165; szarvasmarha 700, ezek közül az igáüpiczai. Els rend verseny-istálló. Lóállomány
sok egyrésze magyar, a tehenészet és növendékmarhák bonyhádi és siementhali keresztezések-; juh 3700 hazai féss sertés 2000 kondor. Tejgazdaság is van, honnan Nagy- Váradon
1800 hit. értékesítenek. Az erd nagyrészt tölgyes, kevés fenyves és fzes. A szl uj telemalom egy kre és egy hengerre. A munkaert helyben, Csabán és
intés. Gazdasági ipar
B.-Hunyadon szerzi. Napszámárak férfiaknál 80 240, nknél: 30 120 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 14 korona.
:

:

;

:

—

—
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A SZUNYOGH-FELE POCSAJI MENÉS
AZ ITATÓNÁL.

Madarász: Stemthal Adolf birtoka. Összterület 1700 katasztrális hold, (azonkívül Arad-

A

megyében ugyanennyi).

bihari birtokból kert és beltelek 16, szántó 1000, kaszáló 400,
gazdasági és üzemrendszer váltó. A birtokon ezukorrépát is termelnek. Ló és szarvasmarha magyar faj. Sertés bakonyi. Szlfajok bakator és erdélyi. A
A munkaert vidékrl szerzik. Napszámárak férfiaknál 120 360 fillér, nknél 40 160 fillér.
Az átlagos földhaszonbér e vidéken katasztrális holdanként 18 korona.
Margittá A móíki apátság uradalma. Ide tartozik Papfalva is. Összterület 11,000 katasztrális hold. Ebbl Margittán kert és beltelek, utak, udvarok 121 ni. hold, szántó 2202V2, kaszáló
933' 2, legel 290 1 2, erd 1948' 2, szl 40, gyümölcsös 17 hold
a gazdasági és üzemrendszer
váltó. Az uradalom kb. 500 m. hold területen lóherét és fmagot termel. Lótenyésztés vegyes
marhatenyésztés siementhalira terjed ki, a tenyészállatok száma 35, az egész állofaj, a
mányé 600, ezek közül hizlalás alatt áll 80 juhtenyésztés 2000 els rend féss, sertéstenyésztés 1UU0 mangalicza. Van tejgazdaság is, honnan naponként kb. 100 liter kerül eladásra.
rajnai rizling,
Erdészeti üzem 40 és 80 éves forda, termékek tzifa és mfa. Szlfajok
tramini, zierpfandler és erdei fehér. A gyümölcsösbl évenként 100 mm. baraczk kerül
eladásra. Van gz- és turbinás malom is 3 hengerre és 4 kre
ezenkívül téglaégetés kb.
félmillió drb évi termeléssel. A munkaert helyben, vidéken és Turócz-megyébl szerzik.
Napszámárak férfiaknál 70 240, nknél 60 100 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken
10 12 korona m. holdanként.
Marcziháza : Világhy Nándor birtoka. Ide tartozik Pánt puszta is. Összterület 1336
katasztrális hold. Ebbl kert és beltelek 6 katasztrális hold, a többinek a fele szántó, másik
fele pedig kaszáló és legel. Szabad váltórendszer 25°/o évi trágyázással. Heremagtermelés
100 m. holdon. Lótenyésztés Furioso, 8 anyakancza és szaporulata. Magyar marhatenyésztés,
állomány 190 darab. Fehér mangalicza sertés-tenyésztés 100 anyakocza és szaporulata. A
munkásokat helyben és a bihari hegyek közül szerzi. Napszámárak férfiaknál 80 240
fillér, nknél 60
120 fillér. Az átlagos földhaszonbér m. holdanként 17 korona.
Mez-Telcgd : Telegdy József uradalma. Összterület 10,000 m. hold, ebbl kert és beltelek 80. szántó 3600, kaszáló 300, legel 1000, szl 2, a többi erd. A birtokon szabad
gazdálkodás folyik. Magtermelés kb. 300 holdon, lóhere, bükköny és repeze. Lótenyésztés
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állomány 64, szarvasmarha 220, tiszta pintzgaui és ilyen keresztezés, sertés 600,
fehér s/.öríi mangalicza. Van tejgazdaság is, honnan naponként kl>. 50 Liter kerül eladásra.
Erdészeti üzem a cserzésre alapított vágásoknál 20 éves forda, a többieknél 60 éves, termék
kek talp-, tii/.i- és szerszámfa. Van szeszgyár is 5 hektoliter napi termelésre. Gzeke-szántás és villamos világítás. A munkaert helyben és vidéken szerzik, napszámárak férfiaknál
80 200 fillér, nknél G0 140 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 15 korona.
Monostor-Pályi : Paksy Albert és Klobusiczky Géza birtokai.
Paksy-félc birtok íi s s z
területe 860 ni. hold, ebbSl szántóföld 700 m. hold,
6 hold, a többi pedig kaszáló és
Legel. A gazdasági üzemrendszer hármas forgó. Különleges termelési ágak számára 36
hold van fentartva. Arabs lótenyésztés. Állomány 27 drb magyar szarvasmarha-tenyésztés,
állomány 75 drb sertéstenyésztés mangalicza, állomány 40 kocza és szaporulata. A munkaert helyben szerzi, napszámárak férfiaknál 100 240 fillér, nknél 60 160 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 20 korona.
Klobusiczky-féle birtok összterülete 1500 m. hold,
melynek legnagyobb része szántó.
viszonyult hasonlóak.
lipiczai,
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A

Nagy-Kágya /Néhai

Pongrácz Vilmos özvegye, baráti Huszár Gabriella csillag-keresztem hölgy birtoka. Összterület 1590 hold. (Azon kívül Hontban 2200 hold.) A bihari birtokból kert és beltelek 62 hold, szántóföld 850, kaszáló 160, legel 150, erd 189, szl 60,
nádas 108, használhatatlan 11 hold. A gazdasági és üzemrendszer 5 éves forda. Magtermelés 90 holdon lóhere, luczerna, bükköny. Lóállomány 62 drb félvér, szarvasmarha 160 drb siementhali és magyar faj s ezen kivül külön bivalycsorda kb. 60 drb. Az erdészeti üzem 40
éves forda, termékek
szerszám és tzifa. Szlfajok bakator, rajnai és olasz rizling,
mézesfehér, erdei és oporto. Gyümölcsfa-iskola, melybl évenként kb. 40,000 nemes csemete
kerül eladásra. Gyümölcs és szilva évenként 10 15 vaggon kerül a piaczra. A munkaert
helyben és a vidéken szerzi. Napszámárak férfiaknál 100 200 fillér, nknél 60 120 fillér.
Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 20—22 korona.
Nagy-Léta : Fisch Ignácz birtoka. Ide tartozik Almosd is. Összterület 3000 m. hold,
külön bérlet 2000 hold. Saját birtokából szántó 2400, szl 20, a többi kaszáló, leg'el és
erd. A gazdasági és üzemrendszer hármas forgó. Magtermelés 1450 holdon van. Lótenyésztés csak saját szükségletre, szarvasmarha 330 magyar faj, juh 800 féss, sertés 400 mang'alicza. Munkaer helyben, napszám férfiaknál 50
120 fillér.
240, nknél 50
Nagy-Szalonta : Lovassy Ferencz uradalma; ide tartozik még Fekete-Bátor, N.-Bajom
és O-Szt.-Miklós. Összterület 6200 m. hold. Ebbl kert és beltelek 35, szántó 5700, legel
460, erd 26 és szl 4. A birtokon szabad gazdálkodás folyik. Magtermelés vöröshi
repcze és gomborka. Czukorrépa 125 holdon. Állatteiryésztés csak a saját szükségletére. A
munkaert a környékbl, Belényes vidékérl, a czukorrépához pedig Nyitra-megyébl szerzi.
Napszámárak férfiaknál 80 180 fillér, nknél 60 120 fillér. Átlagos földhaszonbér e vidéken 12 16 korona m. holdanként.
Nyüved : Pigó Ferencz birtoka, összterület 1000 hold, mely 60 hold kaszáló kivételével,
mind szántóföld. Magtermelés 60 70 holdon. Lótenyésztés magyar faj, szarvasmarha 140
magyar faj, sertés 100 milosz faj. A munkaert helyben és a környéken szerzi. Napszámárak férfiaknál 80 200, nknél 60 120 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 8 20
korona között változik. Ugyanitt van id. Gálbory Sámuel birtoka. Összterület 366 m. hold.
melybl a szántóföld 240 hold. A gazdasági és üzemrendszer váltó és nyolczas forgó. Szarvasmarha-állomány 80 drb magyar és nyugati faj. A munkaert helyben és Erdélybl szerzi.
Okány : Schwarcz Ábrahám örökösei. Ide tartozik még Kötegyán, Méhkerék és Cséffa.
Összterület 9000 k. hold és azon kívül Okányban 1800 k. hold bérlet. Külön Jász-NagykunSzolnok-, és Békés vármegyében 9000 holcl. Saját birtokából a vármegyében kert és
beltelek 24 k. hold, szántóföld 6000, kaszáló 300, legel 2471, erd 15, nádas 10, használhatatlan 180 k. hold. Gazdasági és üzemrendszer hármas forgó. Kereskedelmi magtermelés 380
k. holdon lóhere, 220 katasztrális holdon luczerna. Mint különleges termelési ág mintegy
250 k. hold kender szerepel. Lóállomány 85 vegyes magyar faj. 2800 drb magyar szarvasmarha, 14,000 drb féss juh, 2000 clrb mangalicza. A munkaert a környéken és Belényes
vidékén szerzik. Napszámárak rendesek, az átlagos földhaszonbér e vidéken k. holdanként
gr.
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18 korona.
Ó-Palota

:
Lukáts Antal birtoka. Ide tartozik Szt.-János is. Összterület 3400 m. hold.
Azonkívül Pest-megyében kb. 2000 hold. A biharmegyei birtokhói szántóföld 1857 k. hold, ka70 k.
száló 30, legel 230, erd 160 és 40 k. hold miét. Szabad gazdálkodás. Magtermelés
holdon lóhere és luczerna. Lóállomány 52 drb félvér; szarvasmarha 180 drb magyar: féss
merino-júh 1800 drb mangalicza 700 drb. Gazdasági iparturbinás vízimalom 4 kre és két
hengerre. A munkaert helyben szerzi, a napszámárak rendesek és a földhaszonbér is.
Piskolt : Gorove János és neje uradalma. Ide tartozik Mihályfalva, Genyéte, M.-Pályi
és Vértes is. Összterület 7160 k. hold, (ezen kívül Szatmár és Borsod-megyékben kb. 5000
hold). Bihariján kert és beltelek 25, szántó 4000, kaszáló 800, legel 1000, erd 1100. szl
12. Á gazdasági és üzemrendszer váltó. Magtermolés néhány száz holdon here és luczerna.
100 k. holdon felül dohány. Lóállomány 60 vegyes faj, szarvasmarha 300 magyar faj. juh
3000 féss, sertés 1000, fehér mangalicza. Erdészeti üzem Genyétén tölgyfa, melyet nagyobb fordákban vágnak és részben hántolnak. Szlfajok kadarka, oportó, olasz rizling,
kövidinka stb. Gyümölcstermelés 5 k. holdon. A munkaert helyben és a vidéken szerzik.
Napszám férfiaknál 100—200, nknél 60—120 fillér. Földhaszonbér holdanként 18 korona.
Pét-Szent- Miklós : Des-Echerolles Kruspér Károly és Sándor birtoka. Összterület 6000
m. hold. Ezenkivl még Szatmár vármegyében is. Az egész birtok legtöbbnyire szántó alá
való föld. A gazdasági és üzemrendszer hármas forgó. Arabs lótenyésztés, saját ménes.
magyar gulya, merinó juhtenyésztés és mangalicza-sertéstenyésztés. A munkaert helyben
24 korona.
szerzi, aapszámárak rendesek, a földhaszonbér m. holdanként 14
Sarkad: gr. Almássy Dénes uradalma. Összterület 12,965 k. hold, ezenkívül Arad- és
l'.'l és
vármegyében külön 20,222 k. hold. A sarkadi uradalomból kert és beltelek 42
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hold, szántóföld 7659, kaszáló 144Ö. legel 2-">74, erd 1022,
nádas 31, hasznavehetetlen 387 katasztrális hold. Az uradalom, egy csekélyebb, a belvizek áradásainak
kitett részén, valamint a tengerivel vetett területen kívül, majorsági mvelés alatt áll. Ehhez
képest az uradalom 4 gazdasági és egy erdkerületre van osztva. Az üzemrendszer a
váltógazdaság elvei szerint összeállítót! vetforgókban nyer kifejezést és csak az árteres
részek kezeltetnek forgón kívül. A vetforgók a különféle talajviszonyokhoz képest változnak és leginkább hatos és kilenczes forgók állanak használatban.
szántóföldek 69"18 °/o-án
gabonaféle termeltetik, 6 96 ° o-án ipari és kereskedelmi növény, mig 24;8(; " o-án takarmányféle. A kapásnövények az egész szántóföldnek 4.'!'2 " o-át foglalják el. Évenként a szántóföldnek 10 °/o-a kerül trágyázás alá. Különleges termelési ágakban els helyen a ezukork.

.">,

A

-

MARGITTA. SZARV NÉLKÜLI FESUS KOS A MOLKI URADALOMBAN.
a kender, mely kóró alakban a békési kenezirok is nagyban termeltetik az orosházi seprügyár számára, végül a dohány, melyet az uradalom 72 k. holdon termel. Az uradalomnak
rendszeres lótenyésztése van. Közönséges igás kanczák, melyek kis Noniuszokkal fedeztetnek.
A kanczák száma 24. Futólovakat a gróf kétegyházi ménesében nevelnek.
szarvasmarhatenyésztésrl már elzleg volt szó. A juhtenyésztés a hazai féss fajra terjed ki.
tenyésztésben anyák száma 20(10 drb. az egész állomány 6400 drb. Van kondorszrü mangaliczasertéstenyésztés is.
kocza-állomány 600 drbra rúg, de az egész állomány 4000 drb. Van
méhészet 400 drb. anyakassal. A vadtenyésztésre is nagy gond fordíttatik. Fleg nyúl, i'áczán
és
tenyészik szép számmal. Van halászati jog- is, mely azonban bérbe van adva. Erdészeti üzem 40 és 20 éves forda, termékek: tzi- és mfa. Gyümölcstermelés és konyhakertészet mintegy 15 k. holdnyi területen. A gyümölcsös kb. 1200 fából áll és a nemes fajú alma, baraczk, körte és dió szükségleten felüli része eladatik.
munkaer nagyobb részéi
helyben szerzi az uradalom, azonkívül pedig Csabáról, Békésrl, Dobozról és Sarkad-Keresz-

holdon.
vállalatnak

répa áll 250
der-kikészít

k.

Második
adatik-

helyen

át.

A

A

A

A

z

A

1

túiTÓl.

Napszámárak

a

férfiaknál:

80—240

fii.,

nknél 70—140

fii..

Szabi! Mártonffy Gyula birtoka. Ide tartozik Kornádi is. Összterület 1000 m. hold.
Ebbl kb. 300 hold kaszáló és legel, a többi szántó. A gazdasági és üzemrendszer hatos
fre... Magtermelés is van. .Marha-állomány 180 drb. magyar faj. Hizlalással. Juli-állomány
500 drb. féss. Sertés-állomány 250 drb. mangalicza. A munkaert helyben szerzik. Napszámárak rendesek, az átlagos földhaszonbér e vidéken 18 korona.
:
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Székelyhíd gróf Slubenberg József uradalma. Idetartozik Mihályfalva, Albis, K.-Kereki,
Ér-Olaszi és A..-Keresztúr is. Összterület 15200 m. hold. Ebbl kert és beltelek 5, szántó
70*10. kaszáló 2000, legel 250, erd 4300,
110 és nádas 1000 m. hold. gazdasági ós
üzemrendszer hármas ós ötös forgó. Magtermelés lóhere 240 holdon, len 55 holdon. Most
czukorrépával történnek kísérletek. Lótenyésztés angol félvér és telivér. Az elbbinek a tenyészanyaga 22 anyakancza és egy telivér mén, az utóbbié 9 telivér kancza és egy mén.
Szarvasmarhatenyésztés hollandi és magyar faj és pedig 55 hollandi tehén, 4 bika és 350
magyar növendékmarha. Ezenkívül 284 ökör. Juhtenyésztés, finom féss faj, 2500 öreg és
700 bárány. Sertéstenyésztés: fehér, göndör mangalicza, 120 kocza és szaporulata. Van azonkívül mint különlegesség: szamártenyésztés, é. p. 6 spanyol szamár 20 22 kancza és 4
inon. Az uradalomnak sajtgyára is van, a hol évenként kb. 40 mm. groji és trappista sajtot
gyártanak. Erdészeti üzem: 80 éves forda, termék: tzifa. Szlfajok, bakator, alföldi, furment, olasz és rajnai rizling. Gyümölcstermelés egyelre 600 almafa, de az ültetést folytatják. Van az uradalomban gzmalom, egy hengerre 4 kvel, finom rlésre.
munkaert helyben, a vidékrl ós Szilágy-megyébl szerzik, napszámárak férfiaknál 80 140, nknél 60 100
fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 12 korona.
Ugra Az ide tartozó Peszere és Szilas pusztán
Bölönyi József birtoka, is. Összterület 7500 m. hold. Ebbl szántó kb. 4500 hold, a többi kaszáló és legel. Szabad gazdálkodás. Marhahizlalás. Juhállomány 2500 merinó sertés-állomány 150 kocza és .kb. 700 szamunkaert helyben szerzi. Napszámárak férfiaknál: 80 240, nklu írulata, mangalicza faj.
60 120 fii. Az átlagos földhaszonbér a vidéken 20 24 korona m. holdanként.
nél
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E vármegyét területének nagysága, változatos dombozati és vízrajzi
viszonyainál fogva - - a melyek ismét az erd- és mezgazdasági viszonyok
változatosságát vonják maguk - - után, méltán nevezik Biharország "-nak.
Az erdterület viszonya az összterülethez és a lakosok számához a földmívelésügyi minisztérium által közölt hivatalos adatok szemit a következ
vármegye összterülete 1.904,857 2 k. hold. Ebbl erdterület 508,692 k.
hold és így 100 holdnyi összterületre 26 7°/ erd esik és tekintve, hogy a
vármegye lélekszáma 529,359, egy lélekre 984 k. hold erd esik és 1 k.
holdra 0.271 lélek.
Bihar vármegye erdségeinek talaj szerinti jellegzése és elkülönítése a
kitüntetett erdterületbl véderd 19,389 k. hold feltétlen erdkövetkez
talajon álló erd 454,289 k. hold; nem feltétlen erdtalajon álló erd 35,014 k.
hold és így a véderd 3"8°/ -át, a feltétlen erdtalajon álló erd 89*4° -át, a
nem feltétlen erdtalajon álló erd 6'8%-át foglalja el az összes erdterületnek.
E számok mutatják, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. erdtörvény, úgyszólván az összes biharmegyei erdségeket hatáskörébe vonta, a mennyiben az
összes erdterületnek 93"2°/ -át (véderd és feltétlen erdtalajon álló erd)
állami felügyelet alá helyezte.
Bihar vármegye erdségeinek fanemek szerinti elkülönítése a következ
Az erdterületbl tölgy-erd 215,358 k. hold. Bükk- és más lombfa 278,310 k.
hold. Feny-erd 15,024 k. hold. Az 1879. évi XXXI. t.-ez. 17. §-a alá tartozó összes erdterület 336,784 k. hold, a 17. §. alá nem tartozó erd 171,908.
tölgy tehát az erdterületnek 42'3°/o-át, a bükk és más lombfa
54'7 / -át, a feny pedig 3%-át borítja.
Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alá tartozik az erdterület 66'2%-a,
nem tartozik 33 8%-a.
A biharmegyei erdségek birtokosok szerint következleg oszlanak meg
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Egyházi testületek, egyházi személyek
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A dobresti m. kir. erdgondnokságnál, az erd kihasználása czéljából, egy 21 kiloméhosszú erdei iparvasút van, melyen az anyagok leszállíttatnak s részint mint bükk talpfa,
tzifa értékesíttetnek. Van ezen kívül 12 körfrész, tzifa aprózásra. Az erdbirtokhoz tartozik még 10522 k. hold rét, szántó és 79'88 k. hold terméketlen terület.
A nagyváradi 1. sz. püspökségi uradalom birtokán Vaskohón gzfrész volt. Tzifafogyasztó a béli üveggyár volt, mely üzemét beszüntette. A nagyváradi gör. kath. püspökségi
uradalomban bútorlemez-gyártás volt, ma pedig bútor-lóez elállítás. Tutajozás a Hév,
Meleg-Szamos, Drágán vizén és Sebes-Körösön. Vízi szállítás 8 vízgyjt gáttal. Vizes
csúszornya. 25 kilóméter távbeszél Belényes és Bihar-füred közt magánhasználatra, leginkább az erdészet szolgálatában. Gr. Zichy Ödön birtokán 17 kilométer hosszú iparvasút:
gz-frész, csatornák, vízfogók, lóvonatú vasút. Gr. Lónyay Johanna és társai birtokán dongakészítés. Zathureczky István birtokán, Czéczkén mészégetés.
ter

:

Ha ezeketa jelen állapotokat kitüntet adatokat ahúsz'év eltti adatokkal
összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy az erdsült terület ez id alatt 45,720 k.
holddal kevesebb lett, azaz átlag minden évben 2276 k. hold erdt irtottak
ki, s mezgazdasági területhez csatoltak.
különböz fanemek által elfoglalt területekben is nagy változások történtek: a jelenlegi összterülethez vi-

A

KÉTEVES ANYAKOCZÍK A WEKTHEIMSTEIN-FÉLE CSÉHTELKI URADALOMBAN.

szonyitva a tölgy fanem területe 14 /„-al csökkent, ellenben a

bükk

és

más

lombfa területe majdnem 5°/ -al gyarapodott.
Az egyházi testületek és egyházi személyek az összes erdsült területnek 61'52° ,,-át a magán erdbirtokosok, a gróf Csáky-féle hitbizományi is
beleértve, 26"70°/ -át, a községek, közbirtokosok st. 7'22%-át
a részvénytársulatok 2'33%-át, a m. kir. kincstár 2'33%-át birtokolják. Egy szakvégzett
erdész kezelésére átlag 11,292 k. hold erd, egy szakvégzett erdr felügyeletére 6092 k. hold erd esik.
Fbb fanemek többek között a kocsányos tölgy. E fanem, elterjedésére nézve egyéb tölgyfajokkal együtt a második helyet foglalja el s a legalacsonyabb vidékektl kezdve 400 m. tengerszin feletti magasságig, a síkságot s a széles völgyek oldalait, a dombos és elhegységi vidékeket borítja.
E fanem valamikor Bihar-megye rónaságait nagy kiterjedés összefügg állabokban boríthatta. Ezeltt még 30 évvel a Sárrét mocsaraiban, hol ma erdnek nyoma sincs, elég
találtak széles tölgytuskó maradványokat.
A csertig}' inkább a megye középs részében, Nagyváradhoz közelebb
es hegységekben alkot állabokat s egyes vidékeken, a megye délkeleti sarkában úgyszólván teljesen hiányzik.
A csoportos tölgy 200 métertl egész 850 méter magasságú övben fordul el, helyenként gyönyör szép,
zárlatu és magas állabokat képezve.
A tölgyfajok együttvéve az erdsített területnek 28'14%-át borítják.
A bükk az erdsült területnek 63'84°/o-át teszi s elterjedésére nézve
a legszélesebb lenyészeti övet foglalja el, a mennyiben a 2
300 m. magas;

;
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1400 m. tengerszin feletti magasságig terjed s mig
ságtó] kezdve az 1200
alsó határán a kocsánytalan tölgygyei képez helyenként elegyes állabokat,
azokat szép, egyenes, magas, oszlopos törzsekké nevelve, addig fels tenyészeti
határán a jegenye-fenyvel és helyenként lucz-fenyvel keveredik.
Óriási összefügg, sok helyen serdszerü, majd egykorú, magas oszlopos
törzs, teljes zárlatu állabokat alkot s csak igen nagy magasságban, az északi sorvasztó szeleknek kitett nyílt és meredek oldalokon törpül el s ér el
csekély vastagsági növekedést.
jegenye-feny igen csekély mennyiségben fordul el, a luczezal, de
különösen a bükkfa fels tenyészeti határán a, bükkel elegyedve. Ott, a hol
a bükkel keveredik, növekedésében óriási méreteket ér el.
lucz-fenyvel
egyetemben az erdsült területnek csak 7"92°/ -át foglalja el.
A luez-feny alsó tenyészeti határa 1000 m., fels tenyészeti határa az
lí-00
1600 m. tenfferszin feletti magasságot éri el Összefügg elegyetlen

A

A
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állabokat képez, csak alsó tenyészeti határán keveredik a jegenye-fenyvel
és bükkel.
Az 1870. évi XXXI. t.-cz. erdtörvény Bihar-megye erdségeinek legnagyobb részében megszüntette ugyan a régi rablógazdálkodást, de nyomait
e rövid néhány évtized alatt meg nem semmisíthette.
kisebb magán-erdbirtokosok rendszertelen erdgazdálkodását nem
is említve, általában mondhatni, hogy a korlátlan legeltetés és fakihasználás
által, kölönösen a tölgyesek, igen nagy területeken szánandó helyzetbe ketölgyesek mértéktelen kiszállalása maga után vonta a talaj elszerültek.
gényedését, a visszamaradt egyedek kiszáradását (csúcs-aszály) s igy az egész
fafogyasztó piaczok közelében fekv szép tölgyállab elértéktelenedését.
szálerdk sarjerdkké alakultak át; a nemesebb tölgyfajokat kiszorította a
cser. s
fa-termelés helyett ma már csak tzifa termelésre használhatók.
kecskével való legeltetés megyeszerte dívott s ez alól a vágások sem vétetlek ki, hiszen éppen a vágások szolgálták leginkább a legeltetés érdekeit.
Az ily kecskerágós helyek nyomait Bihar-megyében mindenütt megtalálhatjuk bokros legelk alakjában.
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A
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nagy kiterjedés bükkösökben mfára alkalmas egyedek alig találigaz, hogy részben túlkorosságuknál fogva, de fleg azért, mert ahg
hatók
van bükkös-erd melyen az alomtz keresztül ne vonult volna. A nyájaikat
Legeltet pásztorok, hogy legeltetésre alkalmasabb és nagyobb területeket
nyerjenek, meggyújtották a bükkösök gazdag alomzatát s megyeszerte égett
;
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az erd. Legelterület lett is elég, hanem a bükkösök vagy teljesen megsemmisültek s értéktelenebb, lágy fanemeknek adtak helyet, vagy ha nem
megis pusztultak el, vékony kérgüknél fogva az enyhébb alomtz által is
sértve, bélkorhadásba estek.
A fenyvesek sem maradhattak érintetlenül s habár ezekben- a kedveztlen szállítási viszonyoknál fogva - - a birtokosok részérl kihasználások nem
korlátlanul bitorolták és sis történtek: a móezok, kik e havasi részeket
idktl fogva dézsa- és zsindely-készítéssel foglalkoztak, a dézsáik elállításáboz szükséges faanyagokat e fenyvesekbl szállalták ki. És habár e rablógazdálkodási rendszer csak hosszú id alatt pótolható veszteséget okozott,
még sem mondhatjuk, hogy állabjaink teljesen rossz karban maradtak volna.
Ugyanis a nagyobb uradalmaknál az erdtörvény életbe lépte eltt is
volt némi erdfelügyelet és kezelés, mely szép fiatal, középkorú, vagy vágatási korban lev, elegyetlen, jól záródott tölgy- és bükk-szálerdk vissza-

maradását eredményezte.

Az 1879. évi
megye erdségeinek

XXXI.

erdtörvény

életbeléptetésével Biharföldmívelésügyi minisztérium adatait),
a fent idézett törvényczikk 17. §-a alá került, Birtokosaik azóta rendszeres
mindegazdasági üzemterv szerint kezelik erdejüket és az erdrendezési
nütt a fennálló utasítások értelmében vitetett keresztül. Az üzemrendezés
czélja, vagyis a kihasználás tartamossága a térszakozás által lett biztosítva.
A tenyésztend fanemeknél a fgond arra fordíttatik, hogy a kihasználásnál a tölgy lehetleg kiméltessék s a többi fanemek fölött uralomra
vergdjék. Miután a nagy kiterjedés bükkösök fakelendség és szállítási
eszközök hiján nem értékesíthetk a magasabban fekv bükkösöknek fenyfélék által való kiszorítása terveztetett. Az üzemmód és vágás-fordulás
(forda), az eltalált fanemre és körfokozatokra, valamint növekvési és kelenvéderdk szállalós üzemdség] viszonyokra tekintettel állapíttatott meg.
ben 120 éves forda mellett, a
és tzifát szolgáltató tölgyesek és bükkösök szálerd üzemben 80 100 éves forda mellett, a többnyire tölgy sarjerdk 40 60 éves fordában kezeltetnek. Némely üzemosztályban pedig, hol
a talaj a legeltetés által elszegényedett, a kihasználás több évig szünetel.
A felújítás módjának megállapításánál a helyi körülményeket vették
figyelembe. Így azokon a vidékeken, hol a fa értéke igen csekély vagy
éppen semmi s a munkaer hiányzik, a megújhodás módja természetes úton,
felújító vágások behozatala által lett meghatározva. Ffigyelem fordíttatott
azonban arra, hogy elegyes állabokban elforduló feny- és tölgyfa-félék uralmesterséges úton való felújítás csak kisebb mérvben alkalkodóvá legyenek.
maztatik s oly vidékeken, hol azt az elbb felsorolt körülmények megengedik, így a nagyváradi 1. sz. püspökségi uradalomban Bél, Tenke és Lázur
vidékén az elmúlt tíz év alatt több ezer k. hold kocsányos-tölgy-erdt telepítettek mesterséges úton, makkvetés által.
fának feldolgozása és hozatali módja a hozzá férhet helyekrl, csakis
télen tengelyen, az alnövet lehet kímélése mellett, állapíttatott meg.
meszszebb fekv, vagy hozzá nem férhet helyeken a szenítés megkísérlése és
lóháton való kiszállítása íratott el.
Sajnos, hogy az állandó erdei utak Bihar-megye erdségeiben teljesen
hiányoznak. Ezek létesítése képezné az erdészet egyik legfbb feladatát,
hogy a több mint 100 ezer holdat tev s jelenleg semmit sem jövedelmez
bükk-rengetegek fatermését, mint tzifát értékesíthesse. Óriási fatömeg megy
itt veszendin', csak egy év alatt is,
holott az alig 150 kilométernyire es
Alföld a legnagyobb faszükségletben szenved. Ez állabok pedig kihasználás
híján egymásután elvénülnek, úgy tzifára, mint szénégetésre alkalmatlanokká lesznek, szélvészek és viharok által megsemmisíttetnék.
t.-cz.
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várad
Népesedési
viszonyok.

nem

agyvárad szinte predestinálva van arra, hogy egyike legyen
a legegészségesebb városoknak. Földrajzi fekvése és topográfiai
viszonyai igen kedvezk. Ha e viszonyok mellett már régebben a hygiene követelményeit is kielégítették volna, Nagyszerepelt volna hosszú idkön át az egészségügyi statisztikában

kedveztlen adatokkal.
Kedvezk a közegészségügy szempontjából a népesedési viszonyok is.
A város aránylag nagy területen és gyéren van beépítve. Ha az egész
621 hektár
arányítjuk a lakosság számát, a mely
lakott területhez
körülbelül 45,000, egy hektárnyi területre körülbelül 72 egyén jut. Ez a
szám fejezi ki a népesedés srségét. A városnak csak jobb felét véve számításba, e szám 78-ra emelkedik; a város bal felének népesedését ennél
kisebb szám, 61 mutatja. A srség tehát csekélynek tartható, tudva, hogy
középnagyságú városokban a népesedés srsége 150 200.

—

—

—

Els

sorban a város születési arányszámával kell foglalkoznunk. Az
1890-iki adatokat összehasonlítva az 1899-ikiekkel, azt látjuk, hogy 1890-ben
született 1384 egyén, a születési arányszám tehát 369
00 volt, 1899-ben pedig született 1558 egyén s így a születési arányszám 33'9 °/ volt. Ha számításba vesszük a lakosságnak természetszerleg folyton növeked számát és
más dönt tényeznek befolyását, akkor a születési arányszámnak kiseb/

bedésérl szólhatunk.
Jóval több tanulságot rejt magában a város halálozási statisztikája.
1890-ben elhalt 1218 egyén, a halálozási arányszám tehát 35 2 °/<> volt.
1899-ben pedig 1236 egyén, a halálozási arány tehát 26"9 °/ volt. E számok
mutatják, hogy az elhaltak száma nem lett nagyobb a lakosság számának
növekedésével, st a mint más adatok igazolják, a halálozás csökkent. Ez
mutatja tehát, hogy az egészségügyi viszonyok kedvezbbek lettek.
Tanulságos az is, ha a népmozgalmi statisztika adatait akkép állítjuk
egymás mellé hogy azokból a város lakosságának szaporodására lehessen
következtetést vonni. Nagyvárad lakossága 1890-ben 165 egyénnel szaporodott,
1899-ben 322-vel. E szembeszök változás a város újabb egészségügyi intézményeinek létesítésével és a nagyobb gonddal áll összefüggésben, a melyben a közegészség ügyét részesítik.
A város gyermekhalandósága érdemel még említést.
5 éves korig elhalt 568 gyermek, tehát az
Nagyváradon 1890-ben
A mint ez
összes elhaltaknak 46 6 %-a, 1899-ben pedig 462, tehát 373 ö
adatokból látható, a viszonyok e tekintetben is javultak.
Ha az egyes betegségekben történt halálozás adatait mérlegeljük, azok
között Nagyváradra nézve kevés jellemzt találunk.
-
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Egyes betegségek.
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világosan

mu-
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pl.'l892-ben a halálozás 49 °/ volt, 1894-ben 43
zatala után, 1895-ben már csak 28 %, 1896-ban
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h

tüdögümhór pusztítását mutató

statisztika kicsinyben
tükre az
viszonyainak. E tekintetben a viszonyok javításra szorulnak.
Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy Nagyváradon 1893-ban tüdgümkórban 118 egyén halt el, 1894-ben 163, 1895-ben 132, 1896-ban 157, 1897-ben
137, 1898-ban 116 és 1899-ben 130. Ha e mellett tekintetbe vesszük, hogy
ugyancsak a jelzett években a légzszervi bajokban elhalt egyének száma
281 és 220 közt váltakozott, s hogy ezeknek egy része még kétségtelenül a
tüdgümkór rovatába irható, nyilvánvalóvá lesz, hogy csupán gümkórban Nagyváradon is több egyén hal el, mint az összes többi fertz betyphusban történt megbetegedéseket és a halálozás számategségben.
dalait s azokat, a melyek a bélhurutra vonatkoznak, nem részletezzük. Az
volt.

egész ország

A
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A MEGYEI KÖZKÓRHÁZ.

elbbirl még

lesz szó, az utóbbiról csak azt említjük meg, hogy egyik legfbb
oka a gyermekhalandóságnak. A typhus-halálozás az 1894-ik óv végén elkészült városi vízvezeték közegészségügyi értéke szempontjából érdemel els
sorban figyelmet. Félreismerhetetlen e nagyjelentség egészségügyi alkotás haszna s annak a typhus-statisztika is tanúsága.
A gyermekágyi láz igen kevés esetben lép fel s a halálesetek száma

—

1
2 évenként. A helybeli bábaképz érdeme, hogy a város szülészninek képzettsége kielégít. A trachoma is fogytán van és a statisztikában
kély számmal szerepel. Ebben jelentékeny része van a cselédek kötelez
szemvizsgálatának, a három iskola-orvos mködésének s a trachomások elkülönítésének és gyógykezelésének. Egyéb fertz bajok statisztikájából is arról
gyzdhetünk meg, hogy hatósági intézkedések, a tiszti-orvosok kötelességalig-

a járványkórház, a járványok terjedését korlátozzák.
város egészségügyi alkotásai közül korszakalkotó a nagyváradi vízvezeték létesítése, a mely 1894-ben adatott át a közhasználatnak. Már 1817-ben,
a ..választott esküdt közönség
ülésében, Szorger Sámuel fbíró idejében,
kimondták, hogy a ..jó víz legels szükség légyen."
következ évtizedek
folyamán egész sora a terveknek merült fel.
legels terv a város határán
lev Bóné-kút vízének bevezetése volt. Azonban ez a terv nem valósult
meg. 1863-ban a város mérnöke a régihez hasonló tervvel lépett a város

tudása

s

A
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közönsége elé, de az is feledésbe [merült. 1874-ben a régi terv került új
alakban felszínre. Kutiák Ágoston orvos volt a felélesztje, ki a Bóné-kút
forrásait ajánlotta és ez idtl kezdve állandó agitácziót fejtett ki e terv mellett, míg L884-ben Zsigmondy megvizsgálta a Bóné-kút forrásait s azt találta,
hogy azok alkalmatlanok. Ez idtájt történt, hogy a város fmérnöke a figyelmet a Körös folyóra irányította, azt mondván, hogy ennek vize átszrve, a
város lakosságának vízszükségletét kielégíthetné.
város törvényhatósági
bizottsága, tehát utasította a tanácsot, hogy erre tervet készíttessen. A tervez
Oelwein Artúr tanár volt. A vízvezeték ügye ezután mindinkább a megvalósulás felé közeledett. 1889-ben Pável Mihály nagyváradi g. kath. püspök
10,000 forintot juttatott a vízvezeték ezéljaira.
létesítend vízm helyén
készíteti próbakútak vízének elemzését 1888-ban a m. kir. állami vegykísérw
ieti
állomás eszközölte s a vizet „chemiailag kifogástalan minség -nek
mondotta. Végre a vízvezeték 1894. november 9-én elkészült és hogy sikerült.

A

A

nagyvárad.

A

M.

KIR.

BÁBAKÉPZ.

az a Walser-féle budapesti szivattyú- és gépgyár r.-társaságot dicséri. A
vizet a város fölött 4 kilométernyire, a Körös-völgyének talajvize szolgáltatja.
m. terület kanyarulatban, a
víz nyerésére egy körülbell 12,000
300 m. távolban fúrt két fokút és két utólag
folyó medrétl jobbra, attól 2
szr-réteg durva, homokos kavics.
négy kút
létesített próbakút szolgál.
legnagyobb vízmennyisége, alacsony vízálláskor, másodperczenként 80 liter;
ha 45 1.-t vesznek számításba, az 46,000 lakos szükségletének felelne meg.

A

—

Q

A

A

A

litert vettek számításba.
vezeték fcsöveinek hossza
50,097 m., az oldalvezetékeké 11,084 m., a házi vezetékeké 40,495 m. 1895-ben
2400 lakóház mellett a házi vízvezetékek száma 1002 volt. Ez évben összesen 620,040 köbméter víz fogyott, a napi átlag tehát 1671 köbm. volt. Az
összes költségek 900,697 koronára rúgtak.
Az ily tökéletes vízvezeték egészségügyi jelentségét bizonyítják az egészségügyi statisztika adatai is. E szempontból elegend a város ti/jihus-statisztikáját ismertetni. Míg 1888-ban 23 beteg halt el typhusban, addig 1899-ben
csak 14. Hogy ez adatok nem mutatják a változást szembetnbben, a hiányzó
megbetegedési adatoktól eltekintve, annak tulajdonítható, hogy a typhus fellépése nemcsak az ivóvíz minségétl, hanem egyéb tényezktl is függ s
hogy a vízm létesítése után, tapasztalat szerint, még évekig eltart, míg a
lakossság kizárólag csak vízvezetéki vízzel él és az is bizonyos, hogy a vízvezeték csak kiépített csatornarendszer mellett fejtheti ki egész hasznát. De
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hogy megtörténtek az elmunkálatok és felhúszezer koronányi költséggel elkészítették a városi csatornahálózat tervezetét.
meglev csatornák csak rövid vonalokon haladnak, az utczák
51,600 méternyi hosszához viszonyítva, csak 5799 m. csekély hosszban.
készített terv szerint közel hetvenezer folyóméter csatorna készülne.
A vízvezeték után az újabb alkotások közül a járványkórházat, a mely
„Városi László-kórház" nevet visel, említjük. Ez alkotással Nagyvárad megelzte az ország vidéki városait. Vele kapcsolatban ferttelenít-telepet is
ez a kérdés csak odáig érett,

mérések

s

A

A

járványkórház.

létesített.

Közegészségügyi szempontból értékes intézménye Nagyváradnak az
1873-ban létesített „bábaképz" a melynek élén dr. Konrád Márk igazgató
áll. A szerény kis épület nem felelt meg az egészségügy követelményeinek.
Kétévi fennállás után gyjtést kellett indítani, hogy megfelelbb helyiségrl

Bábaképz.

,
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A

lehessen gondoskodni.
városnak egyik szerény polgára, dr. Dudek Joaehim, volt megyei orvos, alapítványt tett oly intézmény czéljaira, a mely a
szülnk ápolását teszi feladatául s a város törvényhatósága a közel 7000
frtnyi összeget az új bábaiskola czéljaira engedte át. 1881-ben megnyílt az
új intézet saját helyiségeiben, három kórteremmel, 22 ágygyal. Egy évvel
késbb épült a tíz ágyas ngyógyászati osztály fizet betegek részére. 1896ban ismét újabb épülettel bvítették az intézetet, úgy hogy ma 57 betegnek
kényelmesen adhat helyet. De lényegesebb szerepe van a bábaképzés körül.
Mióta létesült, kétezernél több
nyert itt szülészni oklevelet.
biharmegyei közkórházat a megye létesítette ugyan, de e mellett legnagyobb részben egy hiányzó városi kórházat is pótol. 1806-ban a megye
többszörös alapítványaiból épült. Kezdetben kis terjedelm volt. Ma az egész
rendelkezésére álló 3 l /.2 holdnyi területet elfoglalja. Jelenleg 250 ágyra van
berendezve, és 425 beteg is elhelyezhet benne. Van elkülönít terme ferbetegek részére, hullaház, bonezterem és gz-desinfector berendezése. Az
orvosi személyzet 5 orvos, kiknek élén dr. Fráter Imre kórházi igazgató áll,
a ki a sebészeti-osztály vezetje is. Az igazgató-forvos, kitn
lévén,
a legnagyobb szabású mtéteket hajtja végre, évenként 250 300 esetben.
városnak legrégibb kórháza, az irgalmas-rend kórháza.
rendházzal kapcsolatos kórház csak 22 ágyra van berendezve és benne évente átlag
400 beteg nyer ápolást. Forvosa dr. Wimmer Julián perjel.
rendnek a
kórházzal kapcsolatban jól berendezett gyógyszertára is van.

A

n
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A

mult század eleje óta áll fenn a nagyváradi izraelita Szent-egylet
(betegápoló és temetkezési egylet) által fentartott izraelita-kórház. Jótékonyságát fkép a nagyon szegény zsidó-vallású lakosság körébl veszik igénybe.
1856-ban rendeztetett be. Egy nagyobb kórterembl, két kisebb szobából áll,
egyikben 13 ágygyal a férfi betegek számára, a másik két szoba egyike az
5 ágyas ni osztály, a másika külön szoba két ágygyal. Van még egy orvosi
rendel szobája, egy mtszobája, fürdszoba és hullaháza. Személyzete két
orvos, és egy férfi- és nápoló.
kórház els orvosa dr. Orosz Frigyes volt.
ugyanaz, a ki 1830-ban a nagyváradi szemgyógyintézetet alapította.. Ez az intézet eredetileg a „szegény vakok gyógyintézete " nevet viselte. Érdekes adatokat olvashatunk róla abban a jelentésben, a melyet dr. Grósz Emil, jelenleg a budapesti egyetem magántanára, állított össze 1884-ben. Az alapító
az intézet létesítésének indokait els, 1847-ben megjelent jelentésében így
írja meg
„Bihar és szomszéd megyékbl ide sereglett szegény szembetegek,
különösen a csak mtény által gyógyíthatók, sürgetek az intézet felállítását."
S habár dr. Grósz Frigyes minden segély nélkül alapítá az intézetet, annak
szabályai így szóltak: „2. §. Minden szegény szembeteg
kivétel nélkül,
ez intézetben lehetségig segélyt nyer ... - - 8. §. Az összes költséget a
1858-ban az alapító meghalt s a következ igazgató dr.
tulajdonos fedezi.
Grósz Albert lett.
biharmegyei közkórház újjászervezése óta az intézet a
nevezett kórház külön osztályaként szerepel. Egy félszázad alatt az intézetben ápolt szembetegek száma 2460 volt, a kiken kivül még jóval nagyobb
számú bejáró szembajos nyert segítséget.
helybeli „Kereskedelmi kóroda-egylet" mintegy három évtizede kis kórházat tart fenn. Tizenkét ágyat foglal magában és csupán az egyesület beteg
tagjainak befogadására szolgál.
betegek gondozását két orvos és egy ápoló

A
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A

A

A

teljesíti.

A

nagyváradi gyermekkórházra néhai dr. Mayer Antal még 1875-ben tett
500 forintos alapítványt; néhai Sztaroveszky Imre földbirtokos és nyg. huszárhivatalos becslés szerint
fhadnagy pedig minden ingatlan és ingó vagyonát
115,000 koronát - - egy nevérl nevezend szegény-gyermekkórház czéljaira
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hagyta. Ez alap növeléséhez dr. Hoványi Ferencz nyg. városi forvos járull
26,000 koronás gyjtéssel. Késbb a város polgármestere is gyjtött 14,000
koronát. Jelenleg e czélra a város, dr. Hoványi 2,000 koronás alapítványát
beszámítva. 242,000 koronával rendelkezik (ingatlanokkal), ezek közt egy
.">(>,
10
m. terjedelm telekkel s azon több épülettel. Míg az egész alapítvány felszabadul, egy kisebb, tizenkét ágyas kórház fogja a ezélt szolgálni.
A város közegészségügyét egyéb oly intézmények is kedvez színben A
tüntetik fel, a melyekkel Nagyvárad megelzte a legtöbb vidéki várost. Els
helyen említend ezek között a prostituczió ügyének rendezése. .Közel három
évtizede annak, hogy ez ügy szabályozására az els lépést megtették, ami a
..Biharmegyei orvos-gyógyszerész- és természettudományi egylet" érdeme.
Legutóbb alakult meg a budapesti „Fehér kereszt-egyesület" itteni fiókja s
ennek közremködésével mielbb létesül majd a lelenczház.
I

A
nek

Egyéb egész-

közegészségügy-

tett

szolgálatot

prostituczió.

ségügyi intéz-

a

kedések.

város hatósága, a midn
újabban a köztemetket
rendezte s elhatározta a
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vásártereknek mielbbi rendezését is, a melyeknek megvalósultával a város
területe tisztább, talaja kevésbbé szennyezett lesz. Megemlítend még a város
város
határán épült, mintaszer közvágóhíd s az állati hullaégetö-kemencze.
területén négy közfürd van, egyik közülök egészen modern berendezéssel,
kett hidegvíz-gyógyintézettel kapcsolatban és két, a Körös partjára épített

A

uszoda.

A város egészségügyi személyzete 52 orvos, (4 tisztiorvos, 4 fogorvos, 2
szemorvos, 1 gyermekorvos, több szülész és norvos) és 71 szülészn.

Még csak annak a megvilágítására akarunk néhány szót szentelni, hogy
mily része volt az 1868-ban alapított „Biharmegyei orvos-, gyógyszerészés természettudományi egylet"'-nek Nagyvárad közegészségügye javításában.
Fennállásának els éveiben feliratot intézett a belügyminiszterhez a titkos
szerek elárusításának korlátozása ügyében. 1871-ben javaslatot készített a
bujakór terjedésének meggátlása s a prostituczió rendezése tárgyában. Mozgalmat indított az ellen, hogy a város folyó és álló vizeiben kendert áztathassanak. Emlékiratot készített a közeli Szt.-László és Félix-fürdknek átalakítása s berendezése tárgyában. Késbb bizottságot küldött ki javaslattétel
végett a közegészségügyi szervezet megalkotása ügyében. Egy feliratában azt
kérte, hogy az alkotandó egészségügyi javaslatok elbb az orvosegyesületekkel közöltessenek s ezenkívül a gyógyszerészi viszonyok rendezését is kérte.

Az

orvos-

gyógyszerészés természet-

tudományi
egylet.
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nagy gyermekhalandóság csökkentésének kérdésévé] foglalkozott.
megye egészségügyi viszonyainak ellenri zhetése szemponthavi ülésein a város és a megye forvosa megismertették a város és

1873-ban

A város
jából

a

és a

gyermeKKornaz letesueseüen. löyz-oen a Közegészségügy
államosítása mellett foglalt állást, s általában minden alkalmat megragadott,
hogy erkölcsi tekintélyével a közegészségügy érdekeit elmozdítsa.
*

*
*

A

vármegye
égügye

A

vármegye közegészségügyi viszonyai újabban kezdik a javulás, a fejmutatni. Nem lehet tagadni, hogy a múltban mutatkozott hiányok
nem minden esetben vezethetk vissza a közegészségügy iránti érzék hiányára,

ldés

jeleit

hanem nemzetgazdasági

okokra, a községek, falvak rossz anyagi viszonyaira.
hol a lakosság a létért küzd
és a megélhetés gondjaitól sem
mentes, nem gondolhatnak közegészségügyi intézmények létesíté-

A
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nem lehet figyelmen kivül hagynunk a vidéki nép elmaramely a tanult orvos beavatkozásánál szívesebben veszi igénybe a
tudatlan kuruzsló segélyét. A nép mveltségének hiánya és a szegénység
legfbb akadályai annak, hogy Bihar vármegyében is a közegészségügyi
sére.

Ezenkívül

dottságát,

viszonyok, fképp az oláhok lakta vidékeken kielégítk legyenek. A
megye értelmiségének dicséretére el lehet mondani, hogy Bihar-megyében
a közegészségügyi viszonyok nem egy tekintetben kielégítk és njdlvánval
a törekvés a viszonyok javítására. Ezt igazolja a megye egészségügyi és nép-

mozgalmi

statisztikája

is.

Az

1899. évi jelentésben olvashattuk, hogy a megyében az elmúlt év
folyamán élve született 22,888 gyermek, elhalt 17,922.
szaporodás tehát 4966
volt. E számokat a lakosság számához 519,981 - - viszonyítva, a születési
arányszám 44'2%, a halálozási arányszám 34"6°/o, szaporodás 9'6°/
falvak és
községek elhelyezésére, egymástól való távolságára és csekély népsrségére
vall, hogy egy négyszögkilométer területen csak 47 ember lakik. Ha pedig
azt tekintjük, hogy a megye 43 körorvosi körébl 42 be van töltve, nincs
ok a kifogásra. Kevesebb okunk lesz a megnyugvásra, ha tudjuk, hogy az
egyes körökhöz a megyében 2 54 község tartozik, a mi egyértelm azzal,
hogy a szükségletek csak látszólag nyertek kielégítést.
42 köt orvoson kivül még 17 járásorvos és nagyobb hegeken 25 magánorvos is mködik, összesen tehát 84 orvos. Több mint 6000 lakosra jut tehát

A

-
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egy orvos, a mi a lakott területeknek egymástól való távolságát tekintve, kedveztlen, s így nem csodálható, ha százakra megy a gyógykezelésben nem
részesül gyermekek száma. Közel 800 ily kipuhatolt esetbl csak 131-ben
történt elmarasztalás, mert nemcsak hanyagságból mulasztották el az orvosi
segélyt, hanem akárhányszor azért, mert nem juthattak hozzá.
A bábák száma 421. Kevésbbé kielégít e szám, ha figyelembe vesszük,
hogy egyes nagyobb helyeken nagyobh számban vannak együtt, míg a megye más helyein szülésznkben hiány van s egyes nagy járások területén csak
néhány tartózkodik. Csupán 48 községben teljesíti orvos a halottkémlést, 447-ben
pedig nem orvos.

A

fertz betegségek statisztikájá-ból meghogy az év folyamán közel négyezer
fertz bajban szenved beteget jelentettek
tudjuk,

be.

Ezekbl

A

elhalt 548.
roncsoló toroklob 65 községben lépett
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193 esetben, 68 halálozással (35 °/ ), vörheny 101 községben 1517 esetben
377 halálozással (24 °/ ), kanyaró 68 községben 1606 esetben 60 halálozással
(3'7 %), typhus 55 községben, 170 esetben, 33 halálozással (19'4 %), hólyagos
himl, 11 községben, 28 esetben haláleset nélkül, gyermekágyi láz, 8 községben, 8 esetben, 5 halálozással. Trachoma 16 községben, 31 esetben volt
kimutatható, a mi csekély szám de a tényleg létez eseteknek csak egy része
jut észlelés alá.
typhus-eseteknek elég jelentékeny számát a községek vízellátásával kell kapcsolatba hoznunk.
Még mindig csekély a községek száma, a melyekben jó ivóvízrl gondoskodtak s mindössze vagy nyolcz oly község van a megyében, a hol ártézikutah fúrattak, de e mellett igen nagy területek vannak, a melyeken a vízellátás semmiben sem felel meg az egészségügy kívánalmainak. Vannak oly
községek is, a melyekben még rendes kutak sincsenek és egyikben-másikban csak újabban igyekeztek egy-egy mély kút fúrásával a viszonyokon
fel,

;

A

javítani.

A

hólyagos himl eseteinek száma csekély, a mi a 45 oltóorvost dicséri.
statisztikában a gyermekágyi láz csak 8 esettel szerepel.
A megye negyven községének van állandó járványkórháza 110 ágyra
berendezve és még 133 községben van helyiség kijelölve (314 ágygyal) az
esetleges fertz betegek elkülönítésére.
fertöztelenítö gépek száma is meg-

E
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haladja a húszat, a mi arra vall, hogy a viszonyokai javítani igyekeznek.
Már az eddigi intézkedésekkel is nem egyszer sikerült egy-egy járványt haladásáhan gátolni és szkebb határok közé szorítani.
Fugáimat ad az egészségügyi személyzet mködésérl a jelentés, a melyheti olvassuk, hogy egy év folyamán iskola-szemle 14, ipariskolai szemle 21
esetben eszközöltetett, hogy ezenkívül közegészségügyi szemponthói megvizsgáltak község- és városházát 58
színházat 14, szódaviz-gyárat 234, eczetgyáiat ÍS, más gyárat 85, vágóhidat 579, mészárszéket 1123, bányát 3, vendéglt 292, korcsmát 1475, eznkrászdát 24, mhelyet 185, börtönt és rendri
fogházat 110, lakást 15, zsúfolt lakást 17, tisztátlan lakást 77 (ebbl 67 kitiszt íttatott és fertztelenittetett), pinczelakást és viskót 2, ragályos betegség után lakást 371 (valamenyi kitisztíttatott és fertztelenittetett), ganéj jal
szennyezett és nyílt csatornás lakást 6 esetben. Egészben véve 497 esetben
végeztetett lakásszemle s 471 esetben eszközöltetett a megvizsgált lakás kitisztogatása és fertztelenítése. Élelmi- és élvezeti szer vizsgálata 984 esetben végeztetett (15 esetben lefoglalással, 9-szer elkobzással és 11 esetben vegyi
,
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vizsgálat is eszközöltetett), italszemle 1346 esetben történt (24-szer lefoglalással, 3 esetben elkbozással és 22 esetben vegyi vizsgálat).
Nagy hiányt fog pótolni a két kisebb megyei kórház, a melynek költségeirl már gondoskodtak tervét is, körülbelül 20 ágyra, elkészítették ezek közül
az egyik Nagy-Szalontán, a másik Belényesen lesz. Fontos szolgálatot tesz
majd a megyei közegészségügynek az építési szabályrendelet is, a mely az
egész megye területére kötelez.
nép élelmezésének javítását, sajnos, ily szabályrendelettel és hasonló
intézkedésekkel javítani nem lehet. Ez szoros kapcsolatban van a községek
gazdasági viszonyaival s az egyének vagyoni viszonyaitól függ; s megtörténik, hogy egyes oláhlakta szegény vidékeken, a pellagra lép fel helykórosan.
Némi befolyással van a megye közegészségügyére az is, hogy a ..nagyváradi kerületi betegsegélyz pénztár" mködését az egész megye területére kiterjesztette, és hogy harmincz megyebeli orvos egyszersmind e pénztár orvosaként is mködve, közel négyezer itt él pénztári tagról gondoskodik.
megyének két nagyobb ipartelepe is el van látva orvossal és gyógyszertárral,
a mi szintén figyelmet érdemel.
Nem hagyhatók említés nélkül a megye fürdi, gyógyhelyei sem.
Kett e gyógyhelyek közül Nagyvárad közelében van, attól néhány kilométernyire.
Szt.-László- vagy, az u. n. Püspök- fürd, Hajó község határán.
a Somlyó-hegy alján terül el. Értékessé meleg forrásai teszUc, a melyeknek
vize 1895. óta bvebb, a midn a három éven át folytatott fúrást befejezték.
;

;

A
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Fürdk
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gyógyhelyek.

A
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Ez id

óta a

fürdhely sokat

szépült,

Schlaueh biboros-püspök áldozatkészsé-

gébl; újabb épületekkel bvült, úgy hogy mai alakjában a szemnek is igen
vonzó látványl nyújt. 350 41 2 C. hfokú hévvízének gyógyító hatását
ezrek dicsérik, a kik nemcsak a közeli vidékekrl, de távolabbról is évek óta

—

-

Egyik kimutatás szerint egy év folyamán állandó vendégeinek
az ideiglenes vendégeké 5250 volt.
A Szí .-László-fürd egyike a legrégebben ismert hazai fürdknek. Már
a XYIII-ik században, az akkor élt Arkosy Tegz Benedek írt forrásairól
egyik mvében, a mely az els fürdismertetések' közé tartozik. Azóta számos
leírója akadt ez érdekes gyógyhelynek, a melynek tavában és talajában geokagylók és csigahéjak s a csak Egyiptom
lógiai, slénytani érdekesség
felkeresik.

száma

'^Mj,

RÉSZLET BIHARFÜREDRL.

A

édes vizeiben term Nymphea thermalis virul.
fürd különféle idegbetegségeknél, idegzsábáknál, a gyomor, máj és epehólyag betegségeinél, sárgaság,
epekövek, vesekövek stb. eseteiben van javalva.
Közel szomszédságában van a vele egy id óta ismert és a jászóvári
premontrei rend birtokában lev Félix-fürd. Szintén egyike a legrégibb
fürdknek, de fellendülése 1885-ben kezddött, a midn teljesen új alakot
öltött. Azóta jóval számosabban látogatják. Ugyanazon kimiitatás szerint csak
egy évben 3833 állandó vendége volt.
Hogy virágzásnak indult, az els sorban annak köszönhet, hogy a jelzett évben Zsigmondy Vilmos itt is fúrást eszközölt, még pedig oly váratlan
sikerrel, hogy 47 méter mélyre jutva, rendkívül nagy vízmennyiség tört el
- azóta naponta 170,000 hektoliter 49 C. fokú víz ürül az artézi forrásból. Ily
gazdagon az egész monarchiának egy forrása sem szolgáltatja a gyógyvizet
és hfoka is oly jelentékeny, hogy lehtve használhatják csak gyógyczélokra.
Azóta egész sorát az új épületeknek emelték és a fürdhely ma öt épületben
mintegy 150 szobával rendelkezik.
fürd elnyére van a mellette elterül
)00 holdas tölgyerd is, a mely a fürdvendégek kedvelt sétahelye.
Vize kénsavas sókban gazdag, de szabad kénhydrogént is tartalmazó
kénes hévvíz. Javalva van az izületek és izmok csúzos bántalmainál, idült
s különösen savós izületi loboknál, köszvénynél, idegbajoknál, melyek vagy
rheumatikus alapon léptek fel, vagy izzadmányok folytán keletkeztek, különböz l>rbajoknál, kóros termények felszívódásánál stb.

A

•

Közegészségügy.

346

Távolabb Nagyváradtól van TenTce fürd (vasut-állomás), a melyet már
Forrásainak vize égvényes-vasas. Javalva van külön-

L840. óta látogatnak.
féle

ni

nál,

gyomor-

bajoknál, általános elgyengüléseknél, az idegbajok különféle fajaiés bélgyengeségnél, máj- és lépdaganatoknál, csúznál, angolos görvélykórnál.
vármegye és a vidék közönsége, de ujabban már távolabbról is szívesen felkeresik e csinos és kellemes fürdhelyet azok, a kik nyugalmat,
gyógyulást és kitn levegt keresnek.
Sóstó teÉrdekes hely a konyán sóstó, Hosszupályi község határán.
rülete 30 holdnyi s ennek partján van a fürdház tizenötholdas kerttel kö36 kádas fürdben a tó sós vizét felmelegítve használják fürdésre.
rülvéve.
vizet újabVendégljén kívül még két lakóháza van, összesen 40 szobával.

A

A

A

A

ban vegyelemezték.
Természeti szépségekben a leggazdagabb Biharfüred, a melyet egy leBihar-megye Tempe-völgyének nevezett el. A közeli Belényes lakói már
régebben ismerték, de csak a hetvenes években vonta magára szélesebb körök
figyelmét, a midn a megye akkori forvosa, dr. Lukács János 1879-ben
Bihar-megye törvényhatóságának jelentést tett róla. Azóta a tulajdonos, Pável Mihály g. kath. püspök áldozatkészségébl, folyton fejldik.
Mint magaslati klimatikus hely kiváló, egyike a legszebbeknek. 1063
m. terület völgyben, a melyméter magasan fekszik egy, mintegy 300,000
lyen a Jád vize foly keresztül, a Bihar-hegylánczolat Pojána nev hegycsúcsának lábánál. Magas, havas hegyek környezik és védik a széltl és vihartól s hatalmas fenyvesek koszorúzzák.
Területén számos kristály vízü forrás fakad, a melyeknek vize 4 11 C
3 fokkal alacsonyabb, mint Tátrafokú. A leveg hmérséke is alacsony, 2
Füreden. A ki idegzetét ersíteni, szervezetét edzeni s tüdejét a város rossz
levegje után éltet balzsamos levegvel megtölteni akarja, az nagy haszonírója

—

nal keresheti

fel.

SZIKLABESZLET BIHARFUREDNEL.

—

TÁRSADALOM.

agy várad harmincz-negyven év óta oly rohamosan haladt,
mint talán hazánk egyetlen városa sem. Nemcsak külseje
változott meg elnyösen, nemcsak köz- és magánépületei
szaporodtak nagy számmal, hanem társadalmi életében is
oly élénkség lüktet, mely az egészséges haladás, a fejldés, megizmosodás
)

félreismerhetetlen tanúbizonysága.
Rendkívül nagy segítségére van és bizonyára lesz Nagyvárad város
elhaladásának és felvirágzásának: a társadalom, mely sokkarú támogatásával, jóakaratával, áldozatkészségével és szellemével minden téren segít kezet
nyújt.
Nincs oly eszme vagy törekvés, nincs oly jótékony- vagy kultur-czél,
oly emberbaráti, irodalmi, vagy mvészeti vállalkozás, melyet a nagyváradi
társadalom ne pártolna.
baj csak az, hogy az egyleti életben résztvevk
száma, az egyesületek számához képest csekély s így ha tekintetbe vesszük,
hogy Nagyváradon, nem számítva a hivatalos testületeket, negyvennél több
egyesület van, akkor könnyen érthet egyrészrl a túlterheltetés, valamint
ennek természetes következményéül a kimerülés. De nemcsak e miatt szenved Nagyváradon akárhány nemes, közhasznú törekvés hajótörést, vagy
sínyldik annak tevékenysége, hanem azért, mert az egyesületek száma határozottan sok és akárhányat lehetne egyesíteni egy közös czélra.
Erre nézve boldogult emlékezet Rómer Flóris kanonok annak idején
meg is indította az akcziót, de siker nélkül.
Nagyvárad társadalma a legélénkebb tevékenységet fejti ki a jótékonyság és a közmveldés terén. Itt találjuk a város legelkelbb, legkiválóbb férfiait és hölgyeit.
Elljár e téren dr. Schlauch Lrincz bíboros püspök, v. b. t. t., WinMer
Ritoók
József vál. püspök, nagyprépost, valamint a 1. sz. káptalan tagjai
Zsigmond kir. tan., a kir. itél-tábla elnöke dr. Beöthy László, Bihar vármegye és Nagyvárad fispánja; Szunyogh Péter alispán, br. Königsivarter
Hermán, dr. Bulyovszky József polgármester, Tisza Kálmánné, özv. báró
Gerliczy Félixné
Ritoók Zsigmondné, dr.
özv. Des Echerolles Sándorné
Bulyovszky Józsefné, Sal Ferenczné, Schlauch Jozefin, Szokol Vilburg Szilvia
bárón, és még sokan.
Köz-, jótékony és humanitárius czélok elmozdításában érdemeket szerzett

A

;

;

,

Mezey Mihály

kir.

,

közjegyz, kinek több közhasznú intézmény nemcsak

léte-

fennállását is köszöni ki mint kezdeményez és rendez egyaránt fáradhatatlanul dolgozik a közintézetek érdekében és javára.
Közéletünk fbb alakjai Hlatky Endre, az ügyvédi kamara, a nagyváradi szabadelv párt elnöke, a törvényhatóság és közigazgatási bizottság
tagja, Rádl Ödön, a hires védügyvéd, a Szigligeti társaság elnöke, a Petfi
társaság tagja Hegyesi Márton ügyvéd, a szabadságharcz történetének alapos
kutatója Bunyitay Vincze apátkanonok, a m. tud. akadémia tagja, jeles
egyháztörténetíró; dr. Berkovits Ferencz ügyvéd, dr. Konrád Márk kir. tan.,
sítését,

hanem

;

:

;

;

;
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ni. k. bábaképz igazgatója, a
Biharmegyei orvos-egylet és az Orvosok
szövetsége nagyváradi fiókjának elnöke; dr. Hoványi Ferencz ny. forvos,
dr. Baróthy Ákos, Nagyvárad város forvosa, dr. Berkovits Miklós, dr. Fráter
iinr, Bihar-megye közkórházának igazgatója, dr. Kornstein Lajos, dr. Bodor
károly, dr. Schiff Ern, dr. Orosz Albert (szemorvos), az orvosok nesztora,
ki legutóbb hunyt el, dr. Hoványi Géza takarékpénztári vezérigazgató, a kereskedelmi iskolai bizottság elnöke, Schöpfiin Ágost kir. tan., posta- és távíróigazgató, Papp Miidós kir. tan. pénzügyigazgató, Nátafalussy Kornél tankerületi figazgató, Osterlamm
Ármin kir. erdfelügyel, Sipos Orbán m. oszt.
tan., kir. tanfelügyel, Bácz Mihály, Nagyvárad város volt ékes tollú fjegyzje és poéta. Dús László városi ügyész, szépirodalmi író, dr. Bozóky Alajos,
a kir. jogakadémia igazgatója, jogi író, dr. Nagy Ern, az akadémia lev. tagja,
a nemrég elhalt dr. Sipos Árpád, Molnár Imre, dr. Persz Adolf, dr. Hoványi
Gyula szakírók, dr. Károly Irén, a premontrei rend kitn fizika tanára, dr.
Karácsonyi János akadémiai tag és nagyérdem történetíró Sulyok István és
Csálc Máté ev. ref. lelkészek, Janky József, az Ipar és kereskedelmi kamara
elnöke, Beismann Mór, a Biharmegyei kereskedelmi ipar- és termény-hitel
bank vezérigazgatója, Szabó József, a Biharmegyei gazdasági egyesület és
a
Biharmegyei és nagyváradi rabsegélyz-egyesület elnöke; Szmazsenka
Ern, m. áll. felügy. és üzletkezel, Kuncz Gusztáv, Huzella Gyula nagykereskedk, Moess Károly, az Osztrák-magyar Bank fiókjának fnöke, Cziffra
Ger, Bihar vármegye fpénztárnoka, a Bihari Nemzeti Casinó alelnöke, dr.
Várady Zsigmond, Némethi/ Károly, dr. Vallner Ödön, a megye fügyésze,
Kovács Béla, Frankó Endre, Mihelyfi Adolf, Pallay Lajos ügyvédek, Éertsey
György, az ipartestület elnöke, az Ipar és kereskedelmi kamara, alelnöke.
Társadalmi életünk tevékenységét és mködését leghívebben tükrözik
társadalmi, közmveldési -és jótékonyczélu egyesületeink, melyeknek rövid leírását
a következkben adjuk:
legrégibb társadalmi körök egyike a „Bihari nemzeti Casinó". Biharmegye és Nagyvárad elkelségeinek találkozó helye. Még 1833-ban alakult
Fényes Károly volt az elnöke, Beviczky Frigyes alelnöke. Tagjai között találjuk
Csengery Antalt, br. Gerliczy Józsefet, dr. Döry Józsefet, Beviczky Lászlót,
Klobusiczky Jánost, Szilágyi Lajost (Szilágyi Dezs atyját), Toperczer Ödönt és
más nevezetes férfiakat. 1839-ben elnöke volt a liires Hodossy Miklós, alel1846-ban Toperczer Ödönt választották elnökké,
nöke dr. Pollák Hermán
alelnök dr. Lukács János ügyvéd és Szacsvay Imre (a vértanú) 1847-ben
Szlávy László foglalta el az elnöki széket; 1848-ban Beöthy Ödönt emelték
a díszes elnöki állásra.
Utána (1849-tl 1858-ig) a kaszinó hanyatlásnak indult; Maschek császári rendrigazgató elnöksége alatt egészen megbénult a társadalmi élet.
1858-ban br. Gerliczy Félix lett az elnöke, s az maradt 25 évig (1890), a midn
egyhangiüag Nagyvárad város országgylési képviseljét: Tisza Kálmánt
választották elnökül. Már Gerliczy alatt élénkebbé vált az élet s különösen
Cziffra Ger alelnök alatt, ki 22 év óta emelte a kaszinót társadalmi életünk
központjává. Mint jegyz és könyvtárnok 1868., illetleg 1876 óta Cseresnyés
Albert ügyvéd mködik.
u
„Bihari Casinó -nak már 1849-ben becses könyvtára volt
ekkor
nagy része megsemmisült, más részét elvitték. 1863-ban fogtak hozzá újra
szervezéséhez és jelenleg könyvtárában 2300 nagyrészt szépirodalmi
van,
3200 kötettel. Magyar folyóiratokra kb. 1200 koronát ad évenként, 48 lapot
járat, ezek között több németet, angolt és francziát.
Korra nézve a „Nagyváradi Polgári Kör"' követi a kaszinót, Ez a polgári
elem képviselit egyesíti. 1868-ban alakult, tagjainak száma a 70-es években felülhaladta az 500-at. Van szép könyvtára. Jelenlegi elnöke Mezey
;i

1

;

Nemzeti

A

:

;

;

:

A

;

m

Polgári kör.

:

Mihály,
Kattiolikus kör.

kir.

közjegyz.

Ujabban alakult a „Nagyváradi Katholikus Kör" (1896), melyet a katholiSchlauch Lrincz bidr.
kus társadalom buzgalma hozott létre. Védnöke
bornok-püspök. Els világi elnöke gróf Batthyány József volt, kinek elhunyta
után br. Gerliczy Félixet választották meg. Egyházi elnöke Balotay László
apátkanonok. Világi alelnök: Dús László. Titkár: dr. Imrik Gusztáv. Háznagy Stark Gyula. Könyvtára 1870 kötetbl áll.
:

:

Társadalom.

A

várad-velenczei

lakosság,

a

349
szellemi

rriaga

társadalmi

és

igényci-

nek kielégítéseié, már régebben szintén alakított kört:
Várad- Velenczei Népkör" ezímen. Elnöke
dr. Dési Géza ügyvéd.
A „Katholikus Legényegylet" 1898-ban alakult, a r. k. püspökség és káptalan hathatós pártfogása és támogatása mellett. Saját házzal és megfelel berendezéssel bír. Keletkezésekor Nógáll János nagyprépost 4000, Winkler József
mostani nagyprépost 2000, és Schlauch bibornok 2600 forintot adományozott
az egyletnek. Védnöke Schlauch Lrincz bibornok-püspök. Elnökei
Dr.
Vucskics Gyula és Kugler Albert; nagytevékenységü igazgatója: Pálfi Béla.
A ..Nagyváradi Tanitó-Kör" az 1885-ik évben alakult, Sipos Orbán, Bihar vármegye tanfelügyeljének kezdeményezésére. Díszelnökei: Ritoók Zsigmond táblai elnök; Zajnay János apátkanonok. Elnöke: Sipos Orbán, alelnökei: )zv. Rechtné Bauer Zsófia és Bérezi János; gazda: Réz Mihály.

V.-velenczei

népkör.

.,

:

Kath. Legényegylet.

:

Tanitó-kör.

(

•

NAGYVÁRAD.
A RÓM. KATHOLIKUS KÖR.

A

80-as években létesült a „Nagyváradi Kereskedö-ifjak Köre". Elnöke
Kunz Gusztáv, titkára Kelen Béla volt. Késbbi elnökei voltak Janky József
és Glacz Antal.
Politikai kör csak egy áll fenn Nagyváradon, a „48-as kör", melynek je:

Keresk. ifjak

:

:

Tamás ügyvéd.
Közmveldési egyesületeink a következk

-as kör.

lenlegi elnöke Szokoly

A „Biharmegyi Népnevelési Egye1885-ben keletkezett. Szerény anyagi ervel 15 évi fennállása és mködése óta elismerésre méltó eredményt képes felmutatni. Czéljainak elmozdítására, tagjainak szellemi érintkezése végett, havonként kétszer a „Népnevelési Közlönyt" adja ki, melyet az egyesületnek megalakulása óta titkára
Winkler Lajos tanár szerkesztett (1898. év végéig.) Els elnöke volt: Beöthy
Andor, Bihar vármegye alispánja alelnökei Ritoók Zsigmond és Sipos Orbán
dr. Tóth Mihály. Beöthy Andor halála
titkára
Winkler Lajos pénztárosa
után Szunyogh Péter alispánt választották meg. A lemondott titkár és pénztáros helyébe: Réz Mihály és Békési János léptek.
:

Népnevelési
egyesület.

sület"

:

;

:

;

:

;

A

..Nagyváradi Nemzeti Szövetség", mint az „Országos nemzeti szövetség"
fiókja, 1898. márczius 6-án alakult meg, Gyalokay Lajos kir. törvényszéki
elnök vezetése alatt, kinek elhunytával elnökökül dr. Bidyovszky József és
Szunyogh Péter, alelnökükül: dr. Berkovits Ferencz, Hlatky Endre és dr. Nagy
Ern választattak meg. Titkár: dr. Márkus László; pénztáros: Réz Mihály.
:

Nemzeti
szövetség.

:
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legtevékenyebb (irodalmi) egyesülete Nagyváradnak a „Szigligeti
évi fennállása óta nemcsak a város és vármegye közönségének, hanem hazánk irodalmi köreinek elismerését is kivívta.
Elnöke: Rádl Ödön; alelnökei: dr. Inirik Péter táblabíró és Sipos Orbán;
titkárai: Bodor Károly, dr. Adorján Ármin és Winkler Lajos. Tiszteletbeli
tagjai: dr. Schlatich Lrincz, Ritoók Zsigmond, Bunyitag Vincze, Endrödg Sándor, Dobsa Lajos, dr. Bozóky Alajos, (a kir. jogakadémia igazgatója) és Sal
Ferenez kir. tanácsos. Több kitnen sikerült irodalmi felolvasást rendezett
(néhányat a vidéken is), pályadijakat tzött ki, kebelbéli írók mveit részben kiadta, részben támogatásával kiadásukat elsegítette; vezérszerepet visz
városunk mvészeti és társadalmi életében, évenként megünnepli Szigligeti
Ede születésének évfordulóját, továbbá tartalmas évkönyveket ad tagjainak
s megragad minden alkalmat, mely által a közönségnek élvezetet nyújtson.
Egyik elismerésre méltó ténykedése a népkönyvtár felállítása.
„Biharmegyei régészeti és történelmi egyesület"" alakítása néhai Rómer
Flóris kanonok, Bölönyi Sándor és Oyalókay Lajos emlékéhez fzdik. A 80-as
években alakult s azóta serényen mködik. Elévülhetetlen érdeme a ..Biharmelétesítése, mely az egyesület saját épületében van elhefyezve.
gyei Múzeum
dr. Karácsonyi János
Jelenlegi elnöke Beöthy László fispán, titkára
múKözépesy Gyula és dr. Némethy Gyula.
zeumi

Egyik

társasai.

Régészeti és
tört.

egyesült.

:

mely kilencz

társaság",

A

:

1

'

:

r

Az

Dalkör.

:

;

:

ev. ref.

egyház kebelében

dijakat nyert „Nagyváradi Dalárda

két dalkör
1
'

A

mködik.

régi, hires,

pálya-

évek óta megsznt.

Astra.

Legújabban alakult meg Nagyváradon az ..Astra fiókja, melynek czéljául a román nép mveldésének elmozdítása van megnevezve. Központja
Nagy-Szebenben van. Elnöke Zigre Miklós ügyvéd.

Tankerületi

„Biharmegyei tankerületi tantestület" 1872-ben alakult, s azóta szünet
nélkül mködik. Kebelében „Tanitó Otthon"-t létesített, melyben megj^ebeli
néptanítók gyermekei nyernek teljes ellátást ingyen, vagy csekély dij mellett.
Réz Mihály, közs. iskolai felügyel-igazgató kezdeményezésére létesült.

tantestület.

Tanítók
segélyegylete.

1

'

A

mköd

A

„Nagyváradi Tanítók Segélgegylete" egyike a legdvösebben
egyesületeknek. 1874-ben alakult. 42 tagja van. Elnöke ennek is Réz Mihály
pénztárosa fennállása óta: özv. Rechtné Bauer Zsófia.
:

Róm.

A

kath.

tanitóegylet.

egyesülete.

Elnöke

Zajnay János
koronarend lovagja; alelnöke: Stark Gyula el.
tára 698 kötetbl
kos

Zenekedvelk

„Nagyvárad-vidéki róm. kath. tanító-egylet

Andor

áll.

:

1.

1
'

sz.

isk.

:

1884-ben alakult. Könyvprépost-kanonok, a vas-

igazgató;

jegyzk: Domon-

és Madics Károly.

Fontos és általános elismeréssel kísért hivatást teljesít a ..Nagyváradi
Zenekedvelk Egyesülete'''' mely Mezey Mihály kir. közjegyz kezdeményezésére
1890-ben alakult. A nemesebb irányú zenemvelést, hangversenyek, zeneezt alig
estélyek rendezését, különösen zeneiskola létesítését tzte ki czéljául
10 évi mködésével el is érte és az iskolát 1896-ban nyitotta meg. Az egyeMezey Mihály igazgatója Réz Mihály.
sület elnöke
A „Biharmegyei orvos-, gyógyszerész- és természettudományi Egyesület 32
év óta áll fenn. Mködésérl e munka egészségügyi részében van szó.
,

;

;

:

Orvos-egyesület

:

A „Biharmegyei Orvos Egyesület" 1868-ban alakult. Elnökei dr. Lukács
János és dr. Fuchs József voltak. Mindketten e vidék leghíresebb orvosai
közé tartoztak. Tizenöt év óta dr. Konrád Márk, bábaképz igazgató-tanár,
az egyesület élén; alelnök: dr. Berkovits Miklós.
elnöke szintén dr. Konrád Márk
dr. Kornstein Lajos.

kir.

tanácsos

szövetség
Szépítési
egyesület.

áll

nagyváradi fiókjának

;

,

Jogászok

orvos

Eredményesen mködik a „Nagyváradi Szépítési Eggesület", mely 1883ban alakult. Els elnöke Jereniczkg Ferenez, késbb br. Döry József, Bihar
vármegye fispánja volt. Jelenleg dr. Beöthy László fispán az elnök, dr.
Bulyovszky József polgármester az alelnök, dr. Adorján Ármin a jegyz, Kertész
Miksa a pénztáros és Géczy Lajos a felügyel.
Ujabban alakult a „Nagyváradi Jogászok Egyesülete", melynek elnöke:
Ritoók Zsigmond, kir. ítéltáblai elnök. Hetenként az egyesület kebelében
szakszem felolvasásokat tartanak, megvitatva a jog- és igazságszolgáltatás
:

egyesülete.

Az

alelnöke

napirenden

lev

kérdéseit.
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A „Nagyváradi Pinczér-egylet" 1873-ban alakult, hogy tagjait betegStern Hermán, titkára
ség és keresetképtelenség esetén segélyezze. Elnöke
Sarkady Ignáez, ker. és iparkamarai titkár.
A ..Nagyváradi szállodások, vendéglsök és korcsmárosok társulata" 1899. év
elején alakult. Elnöke Czeglédy Sándor, alelnöke Hillinger Miksa.
Kiválóan élénk és eredményes mködést fejtett és fejt ki, az 1885-ik
évben alakult: „Nagyváradi ipar-testület", melynek elnöke Bertsei György. Az
ipartestület rövid id alatt nemcsak szép házat szerzett, hanem „Menház" -at
is létesített, melyben munkaképtelen, elaggott iparos-polgárok találnak életfogytiglan ellátást. Az ipartestület kebelében, az elnök kezdeményezésére
iparos-kör
önkép zö-egylel
betegsegélyzö-pénztár alakult. Ugyancsak Bertsei,
György elnök az iparosok körében hitelszövetkezetet is alakított, melynek szintén
az igazgató-elnöke.
1898-ban a nagyváradi és biharmegyei kiskereskedk is társulatot alakítottak,
anyagi és erkölcsi érdekeik elmozdítására. Elnökük Veintraub Mór, titkáruk
és jogtanácsosuk
dr Adorján Ármin ügyvéd. Erdekeinek elmozdítására heti
lapot is ad ki.
Legnagyobb számmal vannak városunkban a jótékonysági egyesületek.
Ezek között els helyen áll: a „Biharmegyei és nagyváradi negylet". 1886-ban
alakult özv. br. Gerliezy Félixnó gr. Korniss Lujza csillagkeresztes hölgy,
az Erzsébet-rend tulajdonosa kezdeményezésére. Jelenleg is
az elnöke.
Már 1876-ban létrehozta a „Biharmegyei negylet" árvaházát s annak
alaptkéjét annyira növelte, hogy ma már közel 50 árva nyer ellátást, nevelést és késbb is szeretetteljes gondozást. Az egyesület kebelében, a szegény
segélyezésére segélypénztári létesítettek, mely közel 139,334 korona,
az árvaházi pénztár pedig a gyönyör árvaházzal és kertjével 298,878 korona
tkét képviselj Az elnökn buzgósága számos alapítótagot szerzett a negyesületnek.
maga 8000 koronát, néhai Bogdándy Vinczéné 20.000 koronát, néhai Gorove Jakab 8000 koronát adtak e czélra.
Az egyesület tiszteletbeli elnöknje Tisza Kálmánné Degenfeld Ilona
grófn. Munkatársai voltak a negyletnek néhai Lakatos Károlyné alelnök,
Winkler Lajos jegyz, dr. Molnár Imre pénztáros, Ritoók Zsigmond ügyész és
ellenr mostani alelnök özv. Grünwald Henrikné, jegyz Böszörményi Géza.
Az árvaház 1879-ben vette fel az „Erzsébet-árvaház" czímet. O Felsége
is meglátogatta 1890. szeptember havában,
gr. Szapáry Gyula és br. Orczy
Béla akkori miniszterek kíséretében. 1888-ban Károly Lajos fherczeg és
Mária Terézia fherczegn, br. Döry József, Zichy grófn, 1892-ben József
Ágost és László kir. fherczegek, Császka György érsek, Csáky Albin, Zichy
Nándor és Eszterház y Miklós grófok, Bubics Zsigmond, br. Hornig, Dessewffy,
Steiner püspökök, Fehér Ipoly fapát látogatták meg az intézetet.
Egyik legnagyobb jóltevje dr. Schlauch Lrincz biboros-püspök, ki
évenként 7200 koronát ajándékoz a „Biharmegyei Negyesület" által gondo-

Pinczér-egylet.

:

,

Szállodások
stb. társulata.

Ipartestület.

,

Kiskereskedk
társulata.

:

Biharm. és
nagyv.

n-

egylet.

nk

:

:

;

:

szegények segélyezésére.
Méltó társa a „Nagyváradi Izraelita negylet", mely 1867-ben alakult. Elnöke volt Schvartz Jakabné, kinek mködését nagy siker kísérte. Az egyesület alaptkéje
60,000 korona, évenként 8000 koronára rúg a jótékonyságra
fordított összeg. Ezenkívül évenként legkevesebb 100 szegény iskolás gyermeket (valláskülönbség nélkül) meleg ruhával lát el és más jótékony, intézeteket támogat tetemes összegekkel. Jelenlegi elnöke özv. Schwarcz Abrahámné, titkára dr. Sarkady Lajos kamarai titkár.
Valóban pótolhatatlan intézete Nagyváradnak az „Erzsébet fejedelemu
asszony"-ról nevezett „Bölcsde egylet
mely 1855-ben keletkezett. Els elnöke
Fogarassy Mihály nagyváradi ez. püspök és 1. sz. kanonok volt pénztárosa
néhai dr. Hoványi Lajos jogakadémiai igazgató. Utolsó elnöke néhai Nógáll
János püspök-nagyprépost volt (35 évig). Az
buzgalmának köszönhet,
hogy a „Bölcsde egylet" három városrészben, három bölcsödét és óvodát létesített. Jelenlegi alelnökei
Palotay László apátkanonok és dr. Molnár Imre
jogtanár, pénztárosa: dr. Hoványi Géza, titkára: Böszörményi Géza.
A szegény iskolás gyermekek nemtje és védje a „Nagyváradi Gyermekbarát Egyesület
Alakult 1888-ban, alakulása óta évenként a téli hónazott

Izr.

negylet.

:

Bölcsde
egylet.

,

;

:

Gyermekbarát

:

1-

pokban 100

— 120

.

iskolás

gyermeknek 91,000 ebédet

szolgáltatott

ki 20,422

egyesület.

::
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1000 gyeímeket

Ruházattal ellátott

korona költséggel.

12,000 korona

költ-

A szlhegyi gyermekek elszállásolására kb. 800 koronát fordított.
„Gyermekbarát"-ot liitoók Zsigmond alapította és vezeti mint elnök.

séggel.

A

Alelnöke:
Fehér-Kereszt
egylet.

A dórján Ármin.

Berkovits Ferencz, titkára: Winkler Lajos és dr.

dr.

Ugyancsak ez egyesület kebelében keletkezett a „Fehér-kereszt Egylei u
Nagyváradon létesítend fiókjának eszméje és dr. Bulyovszky József polgármester támogatásával és buzgólkodásával mégis alakult. Elnöke: dr. Bulyovszky
özv. Des Echerolles Kruspér Sándomé, másodelnöknk
József, elnökn
dr. Bulyovszky Józsefné, Mezey Vilma és Bognár Sándomé; társelnökök: dr.
:

:

Koliluspoló

Konrád Márk, dr. Komstein Lajos és Mezey Mihály, titkárok: Winkler Lajos
és dr. Gyémánt Jen, igazgató-forvos: Rácz Ödön.
Jótékony intézeteink legrégibbje a „Nagyváradi koldus-ápoló" intézet,
mely 1842-ben a bihari nemzeti kaszinó néhány kiváló tagja (dr. Hoványi
Lajos, dr. Lukács János, Nagy József, Csengery Imre, Ambrus József, Baróthy
Pál, Tokody Bertalan, Szacsvay Imre, Komlóssy Antal, Lukács György) kezdeményezésére alakult. Els elnöke Róna Ferencz 1. sz. kanonok, jegyzje:
Csengery Imre volt. Pénztárosa 35 éven át néhai Hoványi Lajos kir. jogakadémiai igazgató volt. 1886-ban nagy jelentség forduló pont elé jutott az
egylet. Ugyanis Winkler József püspök, nagyprépost 10,000 koronát ajánlott
fel, ha a felállítandó figyermek-menedékházat a Paulai Szt.-Vinczérl nevezett irgalmas nénék kezelésére és gondozására bízza, a mit a közgylés el is
fogadott és a menedékház 1887-ben már megkezdte mködését. Jelenleg
230.000 korona alaptkével rendelkezik az intézet, melyben most már 62 szegény nyer teljes ellátást.
Winkler József, áldozárságának 50-ik évfordulójakor, újabb 40.000
korona alapítványt tett, a mi lehetvé tette, hogy megfelel, nagyszabású
épületet emelhetett. Alapítványokat tettek: néhai Szaniszló Ferencz, megyei
69.148
püspök 22.846 korona, Winkler József ez. püspök nagyprépost
korona, Winterhalter Antal apátkanonok 14,553 korona, ki 1877-tl 1899-évig
22.000 korona,
volt az intézet bkez elnöke néhai dr. Szy Józseí ügyvéd
néhai Petrovics Ferencz kanonok 10.000 korona, Dajbukát Katalin és Dajbukát Antal 36,768 korona, Pavel Mihály gör. kath. püspök 4000 korona, gróf
Haller Ferencz apátkanonok 5896 korona. A most már Szt. -Lászlóról nevezett figyermek-menedékház és koldusápoló-egyesületnek kifogyhatatlan jóitevi tíchlauch Lrincz bibornok püspök és a 1. sz. káptalan.
:

:

:

;

:

:

:

:

Jelenlegi tisztikara: elnök Palotay László apátkanonok, ki az intézet
udvarán, saját költségén remek gót-stilü kápolnát is építtetett, titkár: Baróthy
Sándor, pénztáros dr. Hoványi Gyula, orvos dr. Baróthy Ákos, ügyész Böszörményi Géza.
„Nagyváradi Kereskedelmi Koróda Egyesület'' (az 1891. 14. törvényczi;kk alapján elismert betegsegélyz-pénztár) 1868-ban alakult. Alapítása
óta elnöke Janky József, ipar és kereskedelmi kamarai elnök, forvosa dr.
Bodor Károly, titkára: Fuszek Lajos, pénztáros: Furkas László. Az egyesületnek van saját kórháza s mintegy 6000 korona alaptkéje.
Veres-kereszt Egyesületé" -nek nagyváradi
m. szt. korona országai
választmánya 1899-ben alakult. Elnöke dr. Beöthy László fispán, társelnök
dr. Hoványi Géza, elnökn: özv. Des Echerolles-Kruspér Sándomé, társelnökn Mezey Vilma orvos dr. Fráter Imre, titkár dr. Oyöngyössy Zoltán.
Az egyesület általánosan ismert czélját 40 tagú választmány szolgálja, mely
:

Keresk. kóroda
egyesüiet.

:

:

A

:

:

A

,,

:

;

:

:

:

tzte ki Nagyváradon.
„Nagyváradi els általános munkás betegsegélyz Egyesület" 1885-ben
j^ \^ ve Els alapítója és most is elnöke Muntyán János, alelnöke és alapítója: Hillinger Lipót, jegyzje: Nagy József. Alaptkéje 25.000 korona.
J± „Biharmegyei és Nagyváradi Eabsegélyzö Egyesület" 18 év óta áll
Szabó József, vezetje dr. Nagy Géza kir. ügyész, titkára
fenn< Elnöke
Kom Lajos. A rabiskola tanítója: Vértesi Andor. Rabok segélyezésére évenként 1200 koronát fordít. Az egyesület vagyona 33,000 korona. A m. kir.
iiiazságügyminiszter évenként tetemes segélyben részesíti. Ez egyesület körül
kiváló érdemeket szerzett els titkára: K. Nagy Sándor, jelenleg pestvidéki
mentöegyesület létesítését

Munkás

beteg-

segéiyzö egye-

A

:

Rabsegéiyzö
egyesület.

:

:

törvényszéki bíró, ismert

iró.
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A „Nagyvárad

városi és biharmeyyei 1848/49-iki honvédegyesület" 1868-ban
Gáspár András honvédtábornok elnöklete alatt. Késbb dr. Fuchs
ennek elhunyta után Szunyogh Albert, majd Beöthy Andor, Bihar
vármegye volt alispánja állottak az egyesület élén. Utolsó elnöke: Némethy
Károly, Seüts István fjegyz ós a választmány a segélyre szorult honvédbajtársak gyámolításán buzgólkodnak.
„Nagyváradi Önkéntes Tzoltó Egyesület"' 30 év óta áll fenn. Kezdeményez Lukács György (polgármester, késbb belügyminiszteri államtitkár), Teleszky István (igazságügyi államtitkár), Oyörffy Gyula (orsz. képvisel) és Mezey Mihály (ügyvéd). Ez utóbbi mint fparancsnok szervezte és anyagi alapját is
vetette
meg az egyesületnek. Elhunyta után néhány évig
néhai dr. Fuchs József, Bihar vármegye közkórházának igazgatója volt elnöke; 1877-tl fogva pedig

alakult
József,

A

i

1848/411

lluii-

védegyesület

Ónk. tzoltóegyesület.

:

NAGYVÁRAD.

—

A SPORTTÉR.

kir. közjegyz. 1883-ban alakította meg Mezey Mihály az
u
..Önkéntes tzoltók nagyváradi szövetség -ét, mely Bihar-, Szilágy- és Hajdú
özv. Des Echerolles-Kruspér
vármegyék területére is kiterjed. Zászlóanya
Sándorné, elnöke: Cziffra Kálmán; h. elnök és fparancsnok: Mezey Mihály,
alparancsnok Hegeds Géza (városi fpénztáros), jegyz: Rácz Mihály, pénztáros: Heringh Sándor. Az önkéntes tzoltók száma 54, a városi (fizetett)

Mezey Mihály

:

:

tzoltóké

25.

Van még városunkban

a „Szt. László király szabadkmves páholy", melyet
1876-ban dr. Berkovits Zsigmond orvos alapított s mely fivére, dr. Berkovits
Ferencz ügyvéd, fmester vezetése alatt virágzásnak indult. Most a páholy
vezetje dr. Váradi Zsigmond.
humanitást szolgálják még, az ..Izraelita Szt. Egylet", a „Br. Hirsch
Egylet" és az izr. orth. negylet által létesített népkonyha, mely Kurlander
Rafaelné vezetése alatt mködik.
Sportegyesületeink között els helyen áll a „Polgári Ijövészegylet". Alakult 1835-ben. Els elnöke Klobusitzky János volt, késbb gróf Frimont Albert
és Müller Ferencz (ny. táblabíró.) Tagjai egyedül a czéllövészetet gyakorolták 1848-ig
ekkor a tagok nagy része a szabadságharczban vett részt;
1849-ben az orosz tábor katonái ütöttek tanyát az egyesület épületében
1850-ben az abszolút kormány rendeletére feloszlatták a lövészegyesületet, az
épületet a zsandárok foglalták el és a fegyvereket elkobozták. Csak 1856-ban
sikerült Mezey Mihály ügyvédnek az egyesületet újra megalakítani
rét-

Szabadkmüves páholy.

A

:

;

;

Magyarország Varmegyai

ea

\aiosai

Bihar varmegye.

23

Polgári lövészegylet.
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szentmiklósi Des Echerolles-Kruspér Károly (örökös tiszteleti flovászmester)
L859-t] fogva minden évben értékes ezüsttárgyat ajándékozott a szabadlöEmlékezetes mködést fejtettek ki 1876-tól lK88-ig
vészei els dijául.
Lipovniczky Sándor és Mezey Mihály lövészmesterek. Ez utóbbi buzgólkodására Nagyvárad város 1885-ben átadta az egyesületnek a Rhédey kertet
és faiskolái, rendezés, fentartás és fejlesztés végett. Kebelébl indult meg
város üdül tereinek alkotása, utezák rendezése és befásítása, sporta
felsége a
egyesületek (korcsolya, kerékpár, labdajáték) alakítása. 1890-ben
király is meglátogatta az egyesületet szabadlövészeti ünnepélye alkalmával
és díszes, aranyozott serleggel ajándékozta meg. 1891-tl fogva Des EcherollesKruspér Sándor volt a flövészmester Jelenlegi elnöke: Janky Antal, flö-

vészmestere Mezey Mihály.
A „Nagyváradi Kerékpár Egyesület" 1897-ben alakult. Elnöke: Kunz
Gusztáv nagykeresked; Már több kerékpárversenyt rendezett, melyeken más
sportegyesületek is képviselve voltak.
„Nagyváradi Tornakor" 1889-ben létesült. Elnöke
Mezey Mihály.
Nyilvános torna- és vívóversenyeivel már több ízben fényesen beigazolta
tagjainak kiváló ügyességét.
A „Nagyváradi vadásztársulat'' 1889-óta áll fenn. Az általa bérelt vadász:

Kerékpár
egyesület.

Torna-kör.

Vadásztársulat.

Sakk-kör.

Keresk.

csarnok.

A

-

:

Elnöke Bádl Ödön.
„Nagyváradi Sakk-kör"' -nek dr. Hoványi Gyula jogtanár az elnöke. A
kör 1899-ben igen sikerült versenyt rendezett, melynek különösen nagy ércleket kölcsönzött az azóta elhunyt Charousek Rezs személyes közremködése.
A közgazdasági érdekeket szolgálja a „Nagyváradi kereskedelmi csarnok",
mely 1869-ben alakult. Elnöke Brüll Lipót lett, alelnökök: Janky József és
Adler Ignácz, titkár: Váradi Mór ügyvéd.
Fontosabb ténykedései közül felemlítjük, hogy az „Osztrák-Magyar Bank"
nagyváradi fiókjának szervezése neki köszönhet, a nagyváradi önálló kereskedelmi és iparkamara felállítása tárgyában a kereskedelmi miniszterhez intézett felterjesztésére a kereskedelmi-iparkamara már 1891-ben megalakult, megterület 16,000 hold.

:

A

felel társulati palotát építtetett s abban a „Fels kereskedelmi iskolát" helyezte
el és résztvett minden, a hazai és helyi ipar érdekeinek elmozdítására megindult akczióban, több esetben mint kezdeményez.
csarnoknak 12 éven át Brüll Lipót volt az elnöke. Húsz év óta azonban Reismann Mór áll az élén. Alelnöke és a kereskedelmi iskolai bizottság
elnöke dr. Hoványi Géza, Váradi Mór pedig 31 év óta titkára és jogtanácsosa a csarnoknak, mely 1896-ban ülte meg fennállásának 25-ik évfordulóját.

A

TÖRVÉNYKEZÉS BIHAR VÁRMEGYÉBEN.

dolog, hogy a hazai törvénykezés legrégibb emlékei Bihar vármegyéhez fzdnek.
Az ú. n. váradi regestrum tartotta fenn azoknak az istenitéleti pöröknek (ordáliáknak) az Az ordáliák.
aktáit, melyek az egyház magas tekintélye
XIII. századalatt Sz. László sírjánál a XII
a
ban lefolytak. Mnthogy ezekkel e
vármegye történetét tárgyaló fejezete foglalkozik, az si igazságszolgáltatás e nagybecs
mozzanataira e helyütt nem terjeszkedünk ki. A legrégibb
Bihar vármegye levéltárában a legrégibb mutatókönyvet 1725-bl talál- mutatókiinyv.
tuk; czime „Repertórium ex actis sedriarum civilium."
törvénykezés
nyelve itt is latin.
vannak
II. József korabeli könyvek és iratok németül
vezetve. Ezeknek túlnyomó része azonban hiányzik.
Bihar vármegye akkori alispánja, Pécsy Imre, II. József halála után a
vármegye közgylésén azt az indítványt terjesztette el, hogy a II. József
császár korabeli összes iratokat semmisítsék meg, mert azok állandóan a nemzeti
érzület arczulcsapását hirdetnék. Az inditványt a közgylés, gróf Teleki Sámuel
adminisztrátor heves ellenzése daczára, viharos éljenzés mellett elfogadta s az
Régi törvényiratokat Nagyváradon, a református templom eltt, a Körös partján megégették. kezési emlékek.
megye levéltára igen gazdag nemességvitató perekben.
sok között
is legérdekesebb Bárányi Miklós hiressé vált pere, melyet édes anyja, Ungvári
Katalin indított meg, fia törvényességének elismerése végett, s mely majdnem
100 évig tartó perlekedés után eredményre is vezetett.
régi magyar büntetjog egyik legsúlyosabb bncselekménye a házasságtörés volt. ..A kik ezen bnben találtatnak, azoknak mindkét nemen levknek a
piaczon hóhér által fejk levág assék."
Ennélfogva rettenetes vád volt valakire azt mondani, hogy vétkezett a
köteles hségben.
kit vádoltak, annak a feje koczkára volt téve. Ennek a
vádnak a neve a törvényszéki krónikákban zavagy volt. Ha a vád nem volt
igaz, ha a pletykamondó nem tudta azt bebizonyítani, akkor a rágalmazóra
nagy büntetést szabtak, - - annak a „nyelve tbl levágassék."
Késbb ezt a törvényt annyiban szelídítették, hogy a nyelvkivágás helyett
a hóhér lakatot csukjon a rágalmazó kihúzott nyelvére s úgy vezesse végig az
utczán a nép szemeláttára. S ezt a törvényt nagyon szigorúan megtartották.
Ha egy
megtudta, hogy
valahol társaságban vétkes szerelemmel
gyanúsították, sérelmét biró elé vitte.
biró kikérdezte a terhel tanúkat,
a mire a vádlott a maga tanúit hallgattatta ki. Erre a tanúk szavahihetségének megállapítása vagy lerontása következett. Minden egyes tanúnak az
életét bírálat alá vették
újabb tanúk kihallgatásával esztendkig eltartott egy
ily becsületkeres proczesszus.
Bárányi Miklós feleségét, Ungvári Katalint valaki a hatóságnál azzal
vádolta, hogy egy patikáruslegénynyel szerelmi viszonyt folytat. Az asszonyt
tömlöczre vetették ós elitéltek, azzal az indokolással, hogy a vádlottak .nem

udvalev

—

mnek

A

A

A

A

A

A

n

t

A

;
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gondolván

Isten parancsolatjával, sem az ország törvényeivel, sem a mindennapi példákkal, mely szerint a bnösök meg szoktak büntettetni, az
testüket fajtalanságra adták, mely ezekbl kitetszik: hogy az asszony a férfiúnak ajándékban tükröt, pecsételt leveleket, pénzeket küldözött, kertekben,
mezkben vele sétált, nevetkezétt, imitt-amott vele nappal s estve suttogott,
a legényt férjének megölésére késztette, végre a kamarájában elrejtette. Azért,
mivel az asszony leijéhez való hite s kötelessége ellen, máshoz adta magát,
a legény felebarátjának házát megfertztette, Isten törvénye szerint mindkettnek feje hóhér által üttessék le, másoknak rettent példájára, nekiek
illend és érdemlett büntetésökre".
Az ítéletet nem hajtották végre, mert a közvélemény oly hangosan zúdult
fel a vádlott
ártatlansága mellett, hogy szabadlábra kellett
helyezni.
férfi megszökött a tömlöezbl.
Ungvári Katalin, a református hit n.

n

t

A

hitvesi

becsülete és fia tör,

vényességének elismerése végett a pápához fordult segélyért. S a pápa a kalocsai
szentszéket

NAGYVÁRAD.

delegálta

az

ügy

A KIR. TÍBLA

ÉS A FÜGYÉSZSÉG.

A

megvizsgálására.
szentszék Bárányi Miklós ellenében megállapította, hogy
Ungvári Katalin a hitvesi hség ellen sohasem vétett s Miklós fia törvényes
szülött, a ki jogosítva van a Bárányi nevet viselni. Ezt az érdekes pert
különben Jókai Mór koszorús regényírónk is feldolgozta.
1S48.

1848-ban a megyei törvényszék mködését ideiglenesen felfüggesztették
helyébe katonai bíróság lépett. Ez a bíróság tárgyalta Sdrosy Lajos Gyulának híressé vált sajtóperét, melyet az „Arad és vidéke" czúnü politikai
napilapban megjelent s a krinolinról szóló tréfás verse miatt indítottak ellene.
Az egész tárgyalás jellemz az akkori viszonyokra.
vers tartalma teljesen
ártatlan, s csak az 1849-ki gyászos politikai helyzet érteti meg velünk, hogy
szerzjének ezért tizennyolcz havi börtönt kellett elszenvedni.
Sárosy, a ki a szabadságharcz kitörésekor a pesti váltó-törvényszék elnöke
volt s otthagyta elnöki állását, hogy mint honvéd hazájáért harczoljon, ezt
a sajtóperét megelzleg, „Arany trombita" czímü verséért 4 évi várfogságot
szenvedett s ezt Königgréczben ki is töltötte; két évet vizsgálati fogságban
ült. Eleinte verséért a vádhatóság felségsértésért kérte elitélni s ezért mondták is ki bnösnek. A kik, ezt az inkább frivol, mint politikai hatter verset
ismerik, érthetetlennek tartják, hogy miként lehetett abból felségsértést
kimagyarázni.
s

A
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Hazánk

törvénykezésének

átalakítási

munkájában

Bihar

vármegye

is

élénk részt veti és az 1825—1848 közötti reformkorszakban a megye követei
mindig az elsk között küzdenek. 1842-ben a vármegye közgylése elfogadta
Szatmár-megye átiratát a polgári és büntet törvény új szerkezete, esküdtszék
felállítása, a faggató per megszüntetése, a vádpör behozatala iránt s köveleinek utasításul adta,
követeljék.

hogy

a törvénykezés
atala

ktasanak

ez intézmények megvalósítását az országgylésen

Beöthy Ödön neve reprezentálja ez idben Bihar vármegye táblabírói
nagyszabású politikai szereplése. Mint szabadelv
Ismeretes az
katholikus, az országgylésen a protestánsok ügyéért együtt küzd Deák
Ferenczezel. Mikor a javaslat a frendek ellenzése miatt nem tudott törvényerre emelkedni, akkor tette Beöthy azt a nevezetes kijelentését: „a leányzó
11
Nemsokára ezután Bihar-megye alispánjává
nem halt meg, csak aluszik
életét.

.

—

NAGYVÁRAD.

A TÖRVÉNYKEZÉSI PALOTA.

választották s mint ilyen, elnöke volt a megyei törvényszéknek s mint Ítélbíró a legjelesebb jogászok egyike volt.
Beöthy mellett Csengeri Imrének volt ez idben mint bírónak fényes
neve. Bátyja Csengery Antalnak, hosszú ideig Bihar-megyének aranyfóliái
kitüntetett fjegyzje, a megyei törvényszék tagja, 1869-tl a honvédelmi
minisztériumban tanácsos ebben az állásában törvénytudományával és szervez tehetségével tnt ki, s igazságügyi törvényeink szerkesztéséhen tevé;

keny részt

vett.

még

fel e korszak nagynev férfiai közül. Jog1839-ben mint Beöthy Ödön Írnoka a pozsonyi
diétán is részt vett. Ennek befejeztével ügyvédi vizsgát tett s Váradon irodát nyitott. 1848-ban Nagyváradon országos képviselvé választották és
a ház jegyzje lett. Mint ilyen aláírta az 1849. április 14-én kibocsátott függetlenségi nyilatkozatot, a mit életével fizetett meg.
A kir. törvényA megyei törvényszéket 1871-ben váltja fel a kir. törvényszék.
szék 1871-ben.
Bittó István igazságügyminiszter 1871. deczember 20-án kelt leiratával
szervezi a nagyváradi kir. törvényszéket és a megyei járásbíróságokat.
törvényszék elnökévé Gyalókay Lajost nevezték ki, bírákká a következket:
Stettner Lajos,
Oyöngyössy Lajos ügyvédeket, Hajdú Ferencz debreczeni
vegyes bírósági ülnököt, Veres János, Szikszay Dániel, Miskolczy György,
Szilágyi Ferencz, Olasz Gyula biharmegyei törvényszéki ülnököket, Jetentsik
István Nagyvárad városi tiszti ügyészt, Nagy Ödön biharmegyei törvényszéki

Szacsvay Imrét említjük

akadémiára Nagyváradon járt

s

A
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A

ülnököt.

felsoroltak közül Olasz
és Jeleirfsik István ma is

Gyula

tagja a nagyváradi kir. törvényszéknek, Nar/y Ödön pedig a budapesti
kir. kereskedelmi és váltótörvényszék elnöke.
megyében 6 járásbíróságot
szerveztek és pedig Nagyváradon,
Nagy-Szalontán, Berettyó-U, faluban, Margittán, Tenkén, Élesden.

A

A járásbíróságok
is;i ben.

j

A bírói

személyzet következképen

össze
Nagyváradi

állíttatott

kir.
Járásbíróság jáBulyovszky József szolgabíró, ma
Nagyvárad polgármestere albírák Csathó
Ferencz Nagyvárad városi törvényszéki
tanácsos, ma a szegedi Ítéltábla elnöke
ezt megelzleg tanácselnök volt a kir.
kúrián Molnár Jen szolgabíró Göndöcs
László aljegj'z. Nagy-Szalontán, járás-

rásbíró

:

:

:

;

;

;

bíró

;

Cseresnyés Sándor

:

szolgabíró

;

al-

Gyalókay János szolgabíró: Xagy
Károly bibarmegyei törvényszéki ülnök.

bírák

—

:

Berettyó-Újfalun

:

járásbiró

:

Szacsvay

Sándor törvényszéki ülnök; albírák: Fényes
Endre megyei aljegyz, MczidracUzky
Miksa megyei esküdt.
Margittán: járásbíró Schenk Emil ügyvéd albírák Szüts
Lajos
megyei törvényszéki aljegyz,
Schável Károly joggyakornok a debreczeni

—

:

:

;

váltó-törvényszéknél.

—

Tenkén

járás-

albírák
Ignácz ügyvéd
RITOÓK ZSIGMOND, A KIR. TÁBLA ELNÖKE.
Lengyel Károly telekkönyyvezet, Heppes
Antal megyei esküdt.
Élesden, járásMüller Ferencz, megyei törvényszéki ülnök, albirák Mihályházy Kálmán alispáni
bíró
fogalmazó, Örley Béla biharmegyei esküdt.
bíró

:

Sztuiia

;

—

:

:

Jóllehet azeltt Debreczen is Bihar vármegye területén feküdt, ennek
törvénykezési viszonyaira nem terjeszkedünk ki, miután azokat e város
monográfiájában fogjuk feldolgozni.

A

vármegye törvénykezésének történetében jelents az 1891-ik esztend,
a kir. táblák deczentralizálásának idpontja. Zádor Gyulát nevezték ki a tábla
elnökévé, ki azonban alig fél évig viselte a tisztet; utódja a tábla mai
elnöke Ritoólc Zsigmond lett. Egyike Magyarország legnagyobb nev jogászainak, legpuritánabb férfiainak.
táblák deczentralizálásáig ügyvéd volt
Nagyváradon és hosszú ideig a nagyváradi kamara elnöke.
A kir. ítéltábla hatásköre kiterjed az aradi, gyulai és nagyváradi kir.
törvényszék területére.
Elnöke: gálszécsi Ritoók Zsigmond kir. tanácsos; tanácselnök: Mechigy Mihály; bírák:
:

A

A

kir.

ítél-

tábla.

Urbán Adolf, Dobosffy Alajos, Poynár Dénes, Czweíck Kálmán, Molnár Géza, Tóth Imre,
Imrik Péter dr., Bócz Géza, Harmathy Károly, Lehoczky Lajos, Balogh Samu, Bige Gyula.
Plopu György dr., Bary József; elnöki titkár: dr. Sereghy József tanácsj egy zkül berendelt
albírák: Biszterszky Elemér, Fekete Izidor; törvényszéki jegyz: Ja nkovich Tihamér; aljegyz:
segédhivatali igazgató Borza Béla.
Szabó
A nagyváradi kir. töt vényszék elnöke Nagy Ferencz bírák: Jelentsik István táblabíró,
Millyc Gyula táblabíró, az esküdtbíróság elnöke. Olasz Gyula, Fassie Pál, Mihályházi Kálmán, Nagy József, Pallay Jen, Grám Sándor, dr. Szentléleki László, Péter Gyula. Eepcs
László Miklós, Geleta Géza, Böhm Jen, Kiss András, Ember Géza, Nizsalovszky Endre,
Dobozy György; albírák: Baróthy Pál, Hraball Ottó, Máthé György dr., Kérchy Péter. Thury
Endre dr. kereskedelmi ülnökök Kaufmann József, Huzella Gyula, Farkas Izidor. Hoványi
Géza, Moskovits Mór, ifj. Weisz Gábor; jegyz: Waivrek Kálmán, Hermann Aladár: irodaigazgató Ponorán Lukács, telekkönywezetk Kolthay Gyz, Juricskay László, Moldoványi
Iván betétszerkeszt Ebért Lajos törvényszéki és fogházorvos dr. Grosz Menyhért tolmácsok dr. Sonnenfeld Zsigmond, Nesztor József, Papp János, Ardeleán Jusztin.
Nagyvárad városi járásbíróság : vezet: Velyáczky Gyula táblabíró: b-ó: Kovács Jen
járásbíró; albírák: Eperjessy Ferencz, Kiss Béla dr., Bessenyey Elemér.
Nagyvárad ridSii:
vezet Móré Pál dr. táblabíró albírák dr. Pcrczel Adolf, dr. Mikó Gyula, Marosi Endre.
Belényesi, vezet: Benedek László táblabíró; albírák: Poynár János dr., Nagy Kálmán dr., Petrovics Ferencz, Lukács Lajos.
Bere.ttyóujfalvi, vezet: Huberth Ottó
albírák
Vinnay Árpád
dr., Gubicza Ádám, Kiss Rezs.
Elesdi, vezet: Pop Aurél; albírák: Starosolszky Ödön. Nagy
Ivzs.
Magyar-csékei, járásbíró Secmayer Béla dr. albíró Pogány Menyhért.
Margittai.
;

Gyz

Kir. törvény-

;

:

:

szék.

;

:

:

:

:

;

;

:

;

;

:

Kir. járás lii ró-

—

:

—

—

:

;

:

—

:

;

:

:

—

Törvénykezés Bihar vármegyében.

359

albírák: Mawrcr László dr., Gruden Dezs, Múthé József, Tolnai
Nagyszalontai, járásbírák Kovács Károly, Farkas Ger
albírák
Székelyhídi, járásbíró: Fényes
Beszedits Dezs dr., Maró István, Buday Antal, Pokorny László.
Endre; albírák: dr. Yárkonyi Gábor, Halász Zsigmond, OI'ísz József, Pap Kálmán, Valentin
Toperczer Sándor dr. albírák
Madarász Kálmán dr., Stacho
Tenkci, járásbíró
Károly.
Vaskohi, vezet Aszalay Sándor; albíró Kállay Salamon.
Szevér, Szabó Zoltán.
Nagyváradi kir. fügyészség. Fügyész dr. Tassy Pál, helyettese Kurovszky Ferencz.
dr. Nagy Géza
alügyészek
Lázár Márton,
Kir. ügyészség Nagyváradon. Ügyész
Kom Lajos, Vámosy Mihály, Gáthíj Bálint fogházfelügyel Bárányi Zsigmond orvos dr.
Grósz Menyhért.
fejezetben fel kell említenünk a nagyváradi és biharmegyei rabse-

vezet: Csulyok Béla

Halász Gyula.

István,

—

dr.

—

—

;

:

:

;

—

:

;

:

:

:

;

:

;

P'öügyészscgés

:

:

ügyészség.
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A

oélvz egyesületet, mely 1881. október 9-én alakult meg Gyöngyössy Lajos elnökiele alatt és 20 éves fennállása alatt az ország más hasonczélú egyesületeit, a
budapesti kivételével, a segélyezés nagy méreteivel túlszárnyalta. Czélja a
letartóztatásból elbocsátott vagyontalan vizsgálati foglyoknak és elitélteknek
a polgári életbe való visszatérést megkönnyíteni. Mködési köre a nagyváa segélyezés módja valláserkölcsi, elemi és
radi kir. törvényszék területe
gazdasági oktatás, munkaközvetítés, munkaeszközökkel való ellátás, munkaanya gok beszerzése, hajlékkal ós élelemmel való ellátás, készpénz-sególyesegélyezés és felügyelet legalább 6 hóig és legfeljebb egy évig tart.
zés

rabsegél yzö
egyesület.

;

A

Az

egyesület elnöke Szabó József nagybirtokos, alelnöke

dr.

Nagy Géza

Kom

Lajos kir. alügyész, a ki mióta az egyesület titkir. ügyész," titkára
kári tisztét viseli, megyeszerte a legnagyobb buzgalmat fejti ki a szerencsétlen, segélyre szoruló, kiszabaduló rabok érdekében. Legutóbb 122 egyént
részesített segélyben az egyesület. Vagyona 34,565 korona.
Jogéletünkben elkel és sokszor vezet szerepet játszott a Mária Terézia A
állal alapított jogakadémia. Túllépné e közlemény keretét az akadémia történetének részletes ismertetése, melyrl más helyen van szó. Itt csak hazánk
kulturális és jogéletében fényes szerepet játszó néhány férfiút emiitünk
fel

lési

vezet tanárai közül; igy Tokody Györgyöt, Bihar vármegye országgykövetét 1812-ben. Késbb megyei törvényszéki elnök, majd tankerületi

figazgató lett. Gedeon László, Laicsák Ferencz, Lonovics József, Fogarassy
Mihály, Horváth Mihály, Hoványi Lajos igazgatók nevét is megörökítette a
krónika, mint korunk kiváló alakjait.
Ma Bozóky Alajos áll az intézet élén. Az intézetnél mködött tanárok
közül Káváz Gyula, Földes Béla, Zsögó'd Ben, Nagy Ferencz, Nagy Ern
fényes neveit említjük még fel. Mindegyik egy-egy nagy lépést jelent a
magyar jogtudomány terén. A jelenlegi tanári kar a következ: dr. Persz
Adolf, dr. Molnár Imre, dr. Magyary Géza, dr. Hoványi Gyula, dr. Nagy Ern,
dr. Németh Gyula, dr. Károly Irén és dv.Baróthy Ákos.

jogakadémia
hatása.

AZ UGRAI PETFI-HÁZ.

IRODALOM ES TUDOMÁNY.

humanizmus,

a mely

egész Európára korszakot alkotó befolyást

gyakorolt, nemzeti irodalmunkat

megtermékenyíté. Vitéz János
nemzeti míveltségünk e
korbeli legkiválóbb emlékei. Az
korában Várad „az újkor múzsáinak lakhelye lön" s „volt id, mikor hazánk nyugati Európa legelhaladottabb országainak mveltségi színvonalát részint elérte,

volt

vitéz János,

az,

kinek nevéhez méltán

részint túlszárnyalta." Vitéz fejedelmi
földi

és

hazai leghíresebb tudósokat,

is

fzdnek

bkezséggel gyjti maga köré
Paolo Vergerio

Fülöp görög és Szanoki György lengyel költket, a

a kül-

Podokatheros
próza és költészet

olasz,

latin

hivatott mívelit.

E

tudós férfiak egész kis irodalmi kört alkottak,

a

melynek Vitéz a

szellemi középpontja. Irodalmi és tudományos kérdések, költi és prózai dolgozatok bírálatai tették a közös eszmecsere anyagát. Vitéz János buzgón forgatta a latin és görög remekírókat, ismerte és szerette a nagy egyházatyák
közül Szent Leó, Szent Jeromos és Tertullián mveit. Könyvtárára, melyhez
fogható eladdig nem volt még hazánkban, rengeteg összeget költött. Codexei
nagyrészt olaszországi mhelyekben készültek, s mivel nem voltak teljesen
hibátlanok, Vitéz gondosan összehasonlította és kijavította ket s még esztergomi fogságát is azzal enyhíti, hogy Szent Leó homiliáit javítgatja. Külö-

nösen becses reánk nézve az a kézirat, mely Tertullián apologetikus mvét
foglalja magában, s melyet Váradon 1455-ben Polánkai Bereczk áldozó pap
központja volt hazánknak, mint Olaszorírt. Várad e korban oly irodalmi
szágnak Róma vagy Firenze és Nápoly. A Hunyadyak Vitéz hatásának
köszönhették tudományos kiképeztetésüket. Az ifjú László király Vitézt vallja
mesterének, s alig érinté homlokát Szent István koronája, rögtön Váradra
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megy, hogy Vitéz Jánost meglátogassa és Szent László koporsójánál ihletet
uralkodás gondjaihoz.

ós kitartást merítsen az

A

százados harczok, a tatár ós török pusztítások megsemmisítek az o
korbeli irodalmi emlékeket, csupán csak a Váradi Regestrum kerülte ki az
enyészetet.
tartott

fenn

Ez utóbbi sok
számunkra s

magyar

régi

politikai

és

várafli

Regestrum.

jellemz ethnografiai vonást

szót és

törvénykezési szempontból

is

becses
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Három Fejedelmi Embereknek,
néhai

NAGY RAKOCI GYÖRGYNEK,Urá-

Erdély Orfzagának Fejedelmének, Magyaj Or fog fok Refzeinek
nak, és Székelyek Mpánnyának, 649-ben, az Elfó Hónak
1

vaey

J

anuariufhak
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o-dik 04 pián
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hamar, az 6 Nága igen nagy reménfég kedves Fiának,
kiben az egéíz igaz Magyar Haza fiak meg- nyugodtak, és igeo meg vidultak vala

Es az után

tsak

,

néhai

RAK. O

C

lójz-ben,

SIGMONDNAK,

I
a'

Negyedik Hónak vagy Aprüifnek
a

Eonek- felette

8-dik na.pjJo_^.

azeltt 1648-beo

,
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A „HÁRMAS JAj" CZÍMLAPJA.

Az Árpádok korából meg éppenséggel nem maradt reánk
hagyomány, de a monda annál több színes emléket rizett
meg számunkra. E mondák hse, a középkori epika legmagasztosabb lovagja
Szent László király volt, ki Nagyváradon az általa épített székesegyházban
nyugossza örök álmait. Szent László, a magyar lovagkor eszménye, Krisztus
egyházának rettenthetetlen bajnoka; nagyságának híre már életében bejárja
adatokat tartalmaz.

valamelyes

irott

az idegen országokat

is,

halála után szentté avatják; életét megírja krónikás

szt. László.
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és

Irodalom ós tudomány.
legendaíró,

sírjál

pedig

Janus

Pannoniustól

kezdve Arany Jánosig

a

piythosz tarka virágaivá] hinti be a költi képzelet.
\

ui

,,n.u:7.ió.

\

protestantizmus nemcsak vallási harczokat húzott

mint mindenütt, úgy nálunk

is

magával,

diadalra juttatja a nemzeti nyelvet.

hanem

A

pusz-

szemünk eltt lebeg nemzeti irodalmunk felvirágozása.
Pázmány Péter, Nagyvárad szülötte volt az a férfin, ki az új eszmeáramlattal megvívta a harezot s „a diadalmas hódító babérjait fzte homloka köré."
Lássuk most már az irodalom és a tudomány biharmegyei képviselit,
a kiket betsoros rendben közlünk és pedig els sorban a biharmegyei szülctésüeket, másodsorban a másunnan Bihar vármegyébe számlázottakat.
tulás

AM

A " ul _

képei mellett

Abt Antal bölcselettudor, a kolozsvári Ferencz József-tudományegyetem
nyilvános rendes tanára, szül. Rézbányán 1828. november 4-én. Mint tanár
mködött Ungvárott és a budai kir. kath. fgimnáziumban. 1870-ben a pesti
egyetemen magántanári képesítést nyert, 1872 óta a kísérleti fizika egyetemi
tanára. Számos értekezése látott napvilágot hazai és külföldi lapokban.
Önálló munkái: Kísérleti természettan Kunczek után (1863). Pótfüzet hozzá (186")). A
pesti egyetem ásványtárában lev föídpátok jegeezsorozatai és az ide vonatkozó két jegcezrendszer
(1873). Jelentés a kolozsvári egyetem természettani intézetének jelen állapotáról (1875). A gyakortermészettan elemei kísérleti
lati természettan vezérfonala eh. Kohtrausch F. után (1877).
alapon (1882). Dr. Abt Antal rektori beköszöntje (1883).

A

Ajtay Sámuel ügyvéd, szül. 1774-ben Nagyváradon
meghalt 1881.
január 8-án Szatmár-Németiben 107 éves korában.
Munkái Fedor és Mária, vagy a holtig tartó ritka hség tükre (1807). Erkölcsnemc;

:

A világ történetei a teremtéstl fogva a legújabb idkig
Tanítva mulattató víg és érzékeny anekdotok (1816).
Anianus (Ányos mester), nagyváradi kanonok és káptalani jegyz.

sítö való és költött történetek (1813).

(1814).

A

esküvés perdönt ervel bírt s 1217-tl 1235-ig
Aniánus vezette a székesegyház sekrestyéjében az istenítéletek jegyzkönyvét, mely jelenleg Ritus explorandae veritatis vagy Váradi Regestrum czímen
ismeretes. Fráter György váradi püspök 1550-ben kinyomatta. Újra kiadta
Bél Mátyás (1735) és Endlicher (1843).
Arany János,- Petfi mellett a legnagyobb magyar költ, született
Nagy-Szalontán, 1817. márczius 2-án, meghalt Budapesten 1882 október
22-én. Abban az esztendben, melyben Kazinczy a Zrinyiászt újból kiadja s a
nemzet legnagyobb epikusát százados álmából föltámasztja, a véletlen érdekes játéka gyanánt támad Zrínyinek legnagyobb utóda: Arany János. Tizedik és utolsó gyermeke volt öreg szüleinek, Arany Györgynek és Megyeri
Sárának. A család szegény volt; egy bogárhátú kis kunyhójuk volt mindössze és némi földecskéjök. Hanem ez a kis „Családi kör" valódi szentegyház volt. A kis Aranyt vidám gyermeksereg nem vette körül s ebbl magyarázható meg az a csendes komolyság, mely egész pályáján végig kíséri.
Az öreg Arany vasárnaponként elvette a bibliát s ez volt a költ gyermekleikének els tápláléka. Az írás-olvasást már négy éves korában megtanulta
atyjától, hamuba írt betkön. Még be sem került a szalontai partikuláha

Szent László

sírja fölötti

(kis gimnáziumba) s már ismerte a Peleskei nótáriust, a Hármas Históriát
és Fortunátust s mohón olvasott minden könyvet, a mely keze ügyébe akadt.
Sajátságos érzéke volt a régi magyar nóták rithmusa iránt, s mihelyt a
grammatikai osztályba adják, megpróbálja a rímelést. Tanítói büszkék voltak verseire s egész Szalonta tudta, hogy Arany Györgynek poéta fia van.

Arany els benyomásait, ha Csokonaitól eltekintünk, kizárólag a ponyváról meríti. De e benyomások ereje éppen nyers eredetiségüknél fogva olyan
mély és alapvet volt, hogy késbb, mikor az összes deák klasszikusokat s
magyar fordításban Tasso, Milton, Voltaire mveit elolvasta, nem próbálta
meg ezeket utánozni, hanem megnemesült Ízlésével és páratlan költi adományával a régi népies költészet folytatását, fényes mvészetté emelését
tzte

ki

czélul.

15 éves korában preczeptoroskodott. Napközben tanított és iskoláshajnalban és éjjel leczkéjét tanulta, meg azt, ..mit nem tanítnak a
tudós tanárok". Debreczenben ugyan sanyarú volt anyagi helyzete, úgy
hogy kénytelen volt egy évre Kisújszállásra menni ideiglenes tanítónak.

Már

fiú volt,
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német

és franezia
Vergilius néhány énekét. Azután megint visszatér
Debreczenbe. Már ekkor fest, szobiász, majd színész akar lenni. Végre
a kalandos színészi pálya még a tanév
közepén magával ragadja a tizenkilenez éves ifjút. Ez a szinészkedés
Arany életének a legnehezebb megpróbáltatása. Szerencse, hogy józan
elméje még idején kisegítette a hínárból. Eszébe jutott, hogy két gyámoltalan öreget hagyott otthon és egy
gyötrelmes álom hatása alatt (anyját
kiterítve látta) elhatározza a hazamenetelt és hét napi gyaloglás után hazaérkezett. Apja elvesztette szemeviláItt

a

elsajátítja

nyelv elemeit

s lefordítja

nem

sokkal utóbb meghalt
Aranyt a kétségbeesés kezdi környékezni. Jövje bizonytalan, azon kívül még kínos köhögés
a tüdvész eljelének
gyötri, a mit
tekint. Ercsey Sándor könyve jegyzi
fel, hogy Aranyt a súlyos helyzetben egy Pápai nev postaexpeditor
ü'át,

anyja

1836. aug. 20-án.

vigasztalta.

Még

1837-ben megválasztották
konrektornak s rövid id alatt annyira

ARANY JÁNOS.

megkedvelteti magát földiéivel, hogy 1840-ben rendes aljegyz lesz. 1840.
novemberében vette nül Ercsey Juliannát, ki 42 éven át voít hséges társa.
A poéta-konrektor szerelmének írott megnyilatkozásai nincsenek, csak mvei
között elszórtan csillog fel egy-egy sugár, mely Arany szívéletét is bevilá..Mikor megházasodott, föltette magában, hogy nem olvas többet, hanem
él hivatalának, családjának s lesz közönséges ember, mint más". Sokat dolgozott napközben, de azért fogadását nem tudta megtartani
olvasott és
tanult. Shakespearet német fordításban, Moliére vígjátékait és Crebillon rémdrámáit forgatta. Jegyzi dolgozatai általános feltnést keltettek a vármegyénél és a táblabírák kitn dikaszteri tehetségnek tartották. Szilágyi István
buzdítására az angol nyelvbe is belefogott és Shakespeare János királyát
megyei pártok mocskolódása, a maradiak és haladók
kezdte fordítgatni.
kakasviadalai, bizonyos szatírái hangulatot keltettek föl benne elvette tehát
fáradhatatlan tollát és tarka-barka képeket rajzolt le a megyei közéletbl.
Ebbl a forrásból fakadt Rák Bende eposza, mely késbb Az elveszeit alkotmány czímet kapta s 1846-ban a Kisfaludy-társaság pályázatán elnyerte a
kitzött jutalmat. De egyik bírálója: Vörösmarty azt mondta róla, ..hogy
nyelv és verselés olyan, mintha irodalmunk vaskorszakát élnk". Ezek a
súlyos szavak fölébresztik Arany önérzetét, lelkét megszállja a teremtés
vágya.
rákövetkez nyáron írja meg legtökéletesebb költi elbeszélését, a
Toldit, melylyel 1847-ben a Kisfaludy-társaság által kitzött 20 aranyat elnyeri. Az elveszett alkotmány névtelen szerzje a hír szárnyára kap s a szalontai másodjegyz hirtelen Petfi mellé emelkedik, a ki lelkes költeménynyel
üdvözli új költtársát. Hiába akart közönséges ember lenni, lelkébl kitör a
hangok elfojtott árja s elragadó költi szelleme és törhetetlen szorgalma a
legmagasabbra ihletik. 1847-ben írja meg Murány ostromát és Toldi estéjét.
Petfi személyesen is fölkeresi barátját s 1847-ben 10 napot tölt nála. Szoros és örök barátság szövdik közöttük, a melyhez csak a Goethe és Schiller
viszonya hasonlítható. 1848-ban a Kisfaludy-társaság tagjai közé vette fel.
Ez idtájt kisebb költeményeket írt az Életképekbe és a Pesti Divatlapba.
gítja.

;

A

;

A

A

kormánytól megindított Népbarátja czímü lapnak csak névleges szerkesztje
volt, de több költeményt és politikai czikket írt bele.
Mint nemzetr, az
aradi várostrom körül is teljesített szolgálatot. 1849-ben fogalmazói állást
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vállalt abelügymmiszteriumban s elbb Debreczenbe,
majd Pestre költözött, A világosi szomorú napok után
Arany Szalontára fut s mint
magánember, a szolgabírónak segít a fogalmazásban.
Ekkor írja meg a Bolond
Istók czím verses regénynek
els énekét. Lelki békéje föl
van dúlva. Elvesztette legjobb barátját, a nagy idk
lángszavú Tyrtaeusát. A haza

szerencsétlensége, saját sorsának bizonytalansága, a hét-

köznapi élet gondjai nehezedtek vállaira. Ers alanyi
hangulatokba merül s lirai
költeményei szinte hazafibánatával országszerte élénk
visszhangot keltenek. Mint
lirai költ, ekkor állt Arany
hatása tetpontján. 1850-ben
Tisza Lajos Gesztre hívta

meg, hogy

fiát,

Domokost,

a költészetre oktassa. De még
ez
év szén megválasztották
ARANY JÁNOS SZÜLHÁZA NAGY-SZALONTÁN.
a nagykrösi gimnáziumhoz
a magyar és latin nyelv
tanárává s Arany egész családjával ide költözött. 9 évet töltött e katedrán
s ez idszakból valók kiválóbb mvei, balladáinak nagy része s az Etele
trilógiával való próbálkozások. Behatóbban kezdi tanulmányozni a magyar
nyelvet és irodalmat. Ennek köszönhet két becses tanulmánya: Valami az
asszonánczról (1854) és A magyar nemzeti versidomról (1856). Akadémiai rendes
taggá megválasztatván, székét Zrínyi és Tasso czím értekezésével foglalta
el 1859. okt. 31-én. Csengery Antal és Kemény Zsigmond unszolására Pestre
költözött s elfogadta az újból felelevenített Kisfaludy-társaság igazgatói
állását. Mindjárt megindította a Szépirodalmi Figyelt, a melyet 1863-ban
Koszorú czímmel folytatott tovább. Fdolgozótársai Gyulai Pál, Szász Károly
és Salamon Ferencz voltak. Arany mindkét lapba számos czikket, bírálatot
lett az akadémia ftitkára s az maradt
Szalay László halála után
írt.
király 1867-ben a Szent István-rend keresztjével díszítette
lemondásáig.
1879-ben megvált a ftitkári állástól s a nagygylés tiszteletbeli ftitföl.
kári czímmel ruházta fel és igazgató-taggá választotta. Hivatalától visszavonulva, a Margitszigeten élvezte a nyugalmat számos lirai költeményt meg
balladát írt ekkor. 1879-ben befejezte Toldi Szerelmét. Ettl fogva egész haláláig keveset dolgozott. Régi betegsége, a fulladozó lélekzet, gyakran megkínozta, míg egy hirtelen meghlés kioltotta életét 1882. október 22-én.
Ravatalánál régi jó barátai: Gyulai Pál, Szász Károly és egykori fnöke,
Kisfaludy-társaságban
Török Pál ref. püspök tartottak gyászbeszédeket,
1883. október 24-én Gyulai Pál mondott fölötte nagyszabású emlékbeszédet.
az akadémia 1884. évi június 8-iki közülésén Szász Károly emlékbeszédével
nemzeti kegyelet érczszobrot állított emléünnepelte a költ emlékezetét.
kének a fvárosban.
Mvei Az elveszett alkotmány. (1845). Toldi. (1846). Murány ostroma. (1847). Katalin. (1850.)

A

;

A

A

:

(1852). Toldi estéje. (1854). Kisebb költeményei. (1856). Széchenyi emlékezete.
halála. (1864). Szentivánéji álom. (1864). Hamkt. (1867). János király. (18(57).
Összes költeményei. (1867). Toldi szerelme. (1879). Prózai dolgozatai. (1879). Aristophanes vígjátékai. (1880). Összes munkái. (1884
85). Zrínyi és Tasso. (1885). Ercsey Sándor: Arany János
életébl (1885). Hátrahagyott iratai és levelezése (1887 89). Arany János költeményeit idegen
nyelvekre is lefordították. (Német, franczia, angol, orosz).

Nagyidai czigányok.

(186ÖJ.

Buda

—

—
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magyar tudományos akadémia

s

a

Kisfaludy-társaság tagja, a magyar földhitelintézet igazgatója, jogtudor és
ügyvéd, L844. márczius 24-én, Nagy-Szalontán született. 1887 1892-ig ország-

—

képvisel volt. Irodalmi munkásságát apja felügyelete alatt kezdte
meg s a Koszorúban közölte tanulmányait, bírálatait, azonkívül eredeti és
fordított verseket és elbeszéléseket. Elször Eredeti népmesék czímü mese-

gylési

gyjteményével tnt fel. Kemény Zsigmond szerkesztése idején dolgozott a
Pesti Naplóba, majd a Budapesti Közlönynek s a Budapesti Szemlének
lett állandó munkatársa. Szépen indult költi pályája azonban a 70-es évek
közepén megszakadt, A javakorban lev fórfiút nehéz búkor lepte
legnagyobb magyar epikus egyetlen fisarjadéka gyermektelenül halt

a

Munkái: Eredeti népmesék.

hhó

tudósnak. (1S69). Sok
szettl. (1874). Bérczy

A

s

el.

A

két veronai ifjú. (1865). Tévedések játéka. (1866).
délibábok hse. (1873).
magyar politikai köíté
emlékezete. (1876). Szerkesztette Gyulai Pállal együtt a Kisfaludy(1862).

semmiért. (1871).

Károly

meg

A

A

Magyar Népköltési Gyjteményét is.
Balogh Ferenez theologiai tanár a debreezeni ev. ref. fiskolában, szül.
1836. márczius 28-án Nagyváradon.
debreezeni kollégiumnál öt évig mködött. Két ízben volt a magyar ref. egyház követe az egyetemes presbyteri
társaság újabb

A

nagygylésen.

—

Melius Péter hatása. (1866). Keresztyén egyháztörténelem. (1872 90.) A magyar
a reformáczió korától jelenig. (1872). Tájékozó pontok a theoloqia terén (1877). Hitnézetek történelme. (1378). Kálvin János, az újkori szabadság alapítója.
(1878). A magyar protestáns egyháztörténet irodalma. (1379). Vasárnapügy külföldön és hazánk-

Munkái

:

prot. egyháztörténelem részletei

ban. (1881).

Egyházi tanulmányút franczia földön.

(1891).

Barlanghy Adorján Vincze premontrei r. kanonok és fgimnáziumi tanár,
született 1841. Nagyváradon. Értekezést írt a Rehgióba (1861).
alapította
Nagyváradon 1875. július 1-én a Természettudományi Szemlét, melynek rövid
ideig szerkesztje volt. Meghalt Kassán, 1882 november 28.
Báthory Romanesik Mihály, színházi titkár, született 1853. november 27.
Nagyváradon. Léván halt meg 1888. január 19.
Munkái

:

Elbeszélések,

körébl. (1883). Emlék

és

rajzok és

szinmtár.

kalandok a magyar színészéletbl és a társadalom
Kéziratban maradt színmvei: Az alorvos, vigj.

(1883).

A

A sorsüldözött és a számzött leánya, drámák (1874).
falu legszebb
Szerkesztette a ..Szini Lapokat" és a „Szinészeti Közlönyt." (1879.)

leánya,

népszínm.

Beöthy Ákos (bessenyi) országgylési képvisel, született 1838. Marján.
egyetemen végezte. 1861-ben Bihar-megye aljegyzje lett,
1872-tl kezdve a képviselház tagja; utoljára Kassa városát képviselte
nemzeti-párti programmal. Angolországban jó ideig tanulmányozta a politikai
és társadalmi életet, de a külföld más pontján is gyakran megfordult. Értekezései a Budapesti Szemlében és a politikai napilapokban jelentek meg.
Terjedelmes politikai tanulmányt írt a Magyar Államiság fejldése czímmel,
a mely államférfiúi mély belátásról tesz bizonyságot.
Beöthy Leó (bessenyi) miniszteri osztálytanácsos az országos statisztikai hivatal aligazgatója, a m. tud. akadémia levelez tagja, született 1839.
Nagyváradon. Beszélyeket és novellákat írt a Hölgyfutárba, majd meg idegenbl ültetetett át nyelvünkbe kiválóbb regényeket: Utazás a föld középpontja fele (Verne.). Egy jegyz orra (About Edmund). Természet ellen.
(Ráckel). Tragédiát is írt Piso czímmel, de ezt megsemmisítette. Sok becses
nemzetgazdasági czikket írt a Honba, a Magyar Gazdába és a Budapesti
Szemlébe.
Önálló munkái Magyar- ország áruforgalma. (1868). Magyarország bányászata. (1872).
Juda, Izrael és Arám. (1874). A bankügy elmélete. (1875). Magyarország statisztikája. (1876).

A

jogot a pesti

;

:

A társadalom keletkezésérl. (1878). Magyarország vasútai.
dalmi fejldés kezdetei (1882).

Nemzetlét. (1876).

(1879).

A

társa-

Bihari Mór ügyvéd Budapesten; született 1860. április 25. Ér-Kesern.
Tarnoczi álnév alatt verseket írt a szépirodalmi lapokba.
Munkái: Cicero

élet- és

jellemrajza. (1879). A ezukoradó története Magyarországon. (1883).
írt a jogi szaklapokba.

Azonkívül bntet-jogi fejtegetéseket

Bihari Péter bölcselettudor, ev. ref. fiskolai tanár Budapesten, született
1840. február 5. Zsadányban. Meghalt 1888. november 28-án.
Munkái Rövid nevelés és oktatástan. (1872). A philosophiai tudományok encyklopediája
:

:

az iskolai nevelés elmélete és gyakorlata. (Í876). Általános hazai és mveldés -történet. (1884).
Embertan. (1885). Iskolai és házi neveléstan. (1885). Egyetemes és részleges aeszthetika. (1885).
Iskolai szervezettan (1885). Tiszta gondolkodástan vagy logika (1886). Bölcsészettörténet. (1886).
Szerkesztette Szatmári a Szamos czímü hetilapot.

Arany líszWBlhan Péter-
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Károly, ev. ref. lelkész, született 1846. Bihar-Tordán.
Munkái Keresztyén erkölcstudomány. (1873). Ni arczképek a történelembl. (1873). ifjúkorom emlékei. (1878). Egyházi beszédek. (1880). Esti órák. (1883). Elbeszélések. (1890). Szer:

keszti a

Reformátusok Lapját.

Bogyó (Stein'er) Samu. a kereskedelmi akad. tanára Budapesten, született 1857. január 7-én P.-Tamásiban. A kir. József megyetemen a mennyiségtan és ábrázoló mértanból tanári képesítést nyert.
Munkái Politikai számtani feladatok. (1886). Feladatok a kereskedelmi számtanhoz. (1886).
Bojíhi (Veres) Gáspár, tanár, Bethlen Gábor titkára és I. Rákóczy György
fejedelem udvari embere, született Bojton. Atyja, Veres János, fölszabadít otl
jobbágy volt. Tanult Heidelbergában és hazatérvén, Bethlen Istvánnak volt
:

KERTI HÁZ TISZA KÁLMÁN GESZTI PARKJÁBAN, HOL ARANY JÁNOS SZÁMOS

KÖLTEMÉNYÉT

ÍRTA.

a nevelje. Bethlen Gábor történetírójává tette és I. Rákóczy György többször felhasználta titkos követségekre is.
Munkái Üdvözl-beszéd Bethlen Gáborhoz. (1617). Az isten mindenhatósága. (1620). A
gyászszertartások két könyve. (1624). A nagy Bethlen Gábor viselt dolgai 12 könyvben. Csak
három könyv jelent meg belle nyomtatásban, a többi kéziratban maradt és jórészt elkallódott. Bethlen Gábor nemzetségérl. (Egy ívnyi latin kézirat az Erd. Múzeumban).
Boross Vilmos hírlapíró, született 1859. márczius 28. Nagyváradon.
Munkái Tárcza Uveltk. (1882). A zsidó (a nép számára). Az Olympustól Istóczyig. (1888).
:

:

Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyd
élete.

(1891). Ketel vitéz.

drámai költeményt

Mátyás király, az igazságos
színmvet, prológot és Hattyúdal ez. hazafias

czelebritások. (1888). Csigabigák. (1891).

(1891).

Turesque

ez.

írt.

Böszörményi (Vonza) Pál, Debreczen fbírája s országgylési követe,
született 1757. november 1. Székelyhídon. Meghalt 1825. február 2. Debreezenben.
Munkái Luctus Szatmariensis. (Üdvözl versek). (1812). A köznép számára készült
:

kézikönyv. (1824).

A

falusi iskola. (1824).

Bucsy Antal, bölcselettudor, született Nagyváradon. Atyja, Bucsy Mihály,
bihari ahspán volt. A jezsuita rendbe lépvén, Kolozsvárt adta ki verseit ily
czímmel Selecla heroum Daciae spectacula és Laus posthuma Sigismundi e com.
Komis. (1831—32).
Csatúry (Orosz) Lajos, született 1832. november 16. Nagyváradon. Részt
vett a szabadságharezban és 1849. június havában százados lett. Majd török
szolgálatba lépett. 1855-ben orvostudorrá avattatott. Nagyváradra visszatérve,
:
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forvos lett. Egyike volt azoknak, kik a bihari Deák-párto1 megalakítotmködik, mint a törták. 1868-tói kezdve a budapesti egyetem jogi karán
állította fel a nagyváradi bábavényszéki orvostan magántanára. 1871-ben
iskolát. 1878-ban magyar nemességet nyert.
Több értekezése látott napvilágot a nemzetközi kongresszusok évkönyveiben. Munkái
A törvényszéki orvostudomány gyakorlati kézikönyve. (1857). Orvosi rendrség. (1863). Orvosi
kalauz. (1876). Vasúti és hajózási egészségügy. (1885). Kisebb füzetekben is több egészségügyi
dolgozata jelent meg.
Csató Pál (esatószegi), a magy. tud. akadémia levelez és a Kisfaludytársaság rendes tagja. Született 1804. január 7., Sarkadon. Helmeczyvel a
Jelenkort szerkesztette, majd Munkácsy mellett mködött a Rajzolatoknál. Az
els magyar drámabíráló bizottság jegyzjévé választotta. 1837-ben Pozsonyba
meni segédszerkesztnek Orosz Hírnökéhez. Az 1839-iki Pozsonyba hirdetett
országgylésen mint a távollevk egyik követe vett részt. Meghalt ugyanott 1841. február 15-én.
tiszti

Munkái Der kleine Ungar. (1834). Magyar és német beszélgetések. (1834). A magyar nyelvragasztékok és szóképzk. (1834). Megházasodtam. Vigj. 3 felvonásban. (1841). Csató Pál szépirodalmi munkái. Kiadta a Kisfaludy-társaság (1883).
:

beli

Csécsy (Nagy) Imre, orvostudor és ev. ref. tanár, a m. t, akadémia lev.
1804. nov. 28-án, Érkesern. Mint gyakorló orvos Debreezenbe
került, a hol a természettudományok tanára lett. Meghalt 1847. jul. 23-án
Munkái A botanikai magyar mnyelv javításáról. (1824). Dissertaiio inaug. de fontium

tagja, szül.

:

A

természet ismeretének a tudományos mveltségre ható befoefieaci. (1837).
1839). Tiszta erkölestudomány. (1842). Földnk s néhány nevezetesebb ásvány rövid ter-

medicatorum principio
lyásáról.

(

mészetrajza.

Csengery Antal, a m. tud. akadémia másodelnöke, a magyar földhitelországgylési képvisel, a Kisfaludy-társaság tagja, született 1822. január 2-én Nagyváradon. Életrajzát más helyen közöljük. Itt
csak irodalmi mködését vázoljuk
Pesti Hírlapba írta az országgylési
tudósításokat.
Pesti Hírlapot napilappá alakította s egyúttal a Batthyánykormány hivatalos közlönyévé avatta. Az év vége felé Pestre jött, hol történeti és természettudományi tanulmányoknak élt.
kiegyezés formulázásával
az országgylés Deákot és Csengeryt bízta meg. 1880. július 13-án halt meg
Budapesten.
Munkái: Magyar szónokok és státusférfiak (1851). Macaulay Anglia története II. Jakab
trónralépte óta. (1853 — 54). Vegytani képek a közéletbl (1857). Csengery Antal összegyjtött munkái 3 kötet. (1870). Emlékbeszéd Deák Fercncz felett. (1877). Az akadémiák, különösen a magy.
intézet igazgatója,

:

A

A

A

tud. akadétnia. (1878).

A

jogi és államtudományok tanítása ügyében. (1879). Csengery Antal ösz-

Öt kötet.
Czájlik László kir. pénzügyi fogalmazó, született 1861. Bihar-Diószegen.

szegyüjtött munkái. (1884).

Szakczikkei a Magyar Pénzügyben, a Magyar Kereskedk Lapjában
Magyar Kereskedk Evkönyvében jelentek meg.

Dávid Gyula,
Munkái

ev. ref. lelkész, született

s

a

1860-ban Élesden.

A

A hit élete.
A keresztség

kéménysepr fiu vayy egy gazdagon megáldott karácsonyi
(1889).
ünnep. (1890).
az írás szerint. (1890). Református keresztény hittan. (1890). Jézushoz vagy a szabaditóhoz való hivogatás. (1891). Minek az Ó-szövetség. (1892).
:

Diószegi Kis István theologiai doktor, ev. ref. püspök, szül.
Bihar-Diószegen. Meghalt 1698. június 22-én ugyanott.
Munkái: Exercitium theologkum de paschate. (1664). Lux in tenebris (1665).
(Ima és énekkönyv.) Kiosztatott
némely deliberatumok. (1682).

Diószegi Kis János ev.

talentom.

ref.

(Predikácziók.)

A

Sz.

1635-ben

Lelki fegyver
Generális Gylésben lett

lelkész, született Diószegen,

meghalt 1782-ben

Erdö-Bényén.
Munkái

(1731). Hugó Grotzius könyvei a keresztyén
háza koronájának zászlózó drágaköve (1748).
Dobos Lajos, kath. plébános, született 1847. október 26-án Nagyváradon.

Dissertaiio theol. de pleriphoria.

:

vallás és igazságáról. (1742). Isten

Mint endrdi plébános öngyilkos lett. Munkája: A kereszténység és korunk,
melyet Szentannai Spett Gyula gyomai plébánossal fordított Bougand után
francziából. 1881
82. Öt kötet. Azóta már több kiadást ért. Munktatársa
volt az Uj Magyar Sionnak.
Dobos (Tofaeus) Mihály, theologiai doktor és ev. ref. püspök, született
1624-ben, Székelyhídon. Meghalt 1684-ben.
Munkái Négyrendbeli disputatio, különböz tbeol. tliemák felett. A szent zsoltárok

—

:

resolutiója. (Predikácziók.) 1683.

Dolinay Gyula (draskóezi), hírlapíró, született 1850. augusztus 14-én,
Nagy-Harsányban. Még mint egyetemi hallgató indította meg a fvárosban a

CsatóPáil)oli " ay

(iyula

-

Irodalom és tudomány.

368
DombyMártoa
1

Tanulók. Közlönyé ez. ifjúsági lapot 1869-ben. Titkára volt az irók és mvészék társaságának. A közmveldés érdekében sok czikket írt napilapokba s
folyóiratokba. 1900-ban megírta Petfi Zoltán életrajzát.
Munkái Ajándékkö'iiyvecske.(187T). Aranyszabályok. (1871). Szorgalmi jutalom. (1871). Arán y:

bánya.

(187">).

Szünidre. (1877). Iskolai emlékkönyv. (1879). Könyvet a népnek. (1879). Gyöngysorok.

1S82). Hazaszeretet könyve. (1883). Magyar királyok és hsök arczképcsarnoka. (1884). Történelmi
arczképcsarnok. Ifjúsági olvasmányok. A szünnapokra. (1884). Hogyan mehetsz elre. (1887).
Szorgalomért. (1889). Turin párisi kirándulás. (1889). Szerkesztette a Tanuló Ifjúság Lapját,
a Kis Újságot, a Szabad Magyarországot; jelenleg is szerkeszti a Hasznos Mulattatót és a
Lányok Lapját.
(

—

Domby Márton (gálfalvi), ügyvéd, született 1778. február 20-án HosszúPályiban. Mint debreczeni diák baráti viszonyban állott Csokonaival. Pesten
balt meg 1864. május 11-én.
Munkái: Tükröcske. Egy ficzkópoéta számára. (1816). Csokonai Vitéz Mihály élete. (1817).
Halotti beszéd. (Bay Per.

fölött.)

—

Drágos János (topliczai), 1848 49 ben országgylési képvisel, született
Nagyváradon. Az els nemzetgylésre Belónyesbl Drágost küldték képviírta a Pesti Hírlap május 9-iki számába azt a híres kiáltván}^,
selnek.
melyben a bihari rumének nevében tiltakozik az 1848 május 13-ára hirdetett szerb nemzeti gylés ellen. Drágos politikai pályája szerencsétlenül végzdött, mert az oláhok dühének esett martalékul. Tudósítója volt a Budapesti Híradónak s a Világ ez. politikai lapnak.
Ecsedy Mihály, ev. ref. lelkész, született 1754. körül Monos-Petriben.
Hódmezvásárhelyen volt rektor, aztán haláláig (1802.) makói prédikátor.
Munkái Bádgyadt lelkeket élesztget csendes muzsika. 1794. (Énekek.) Sok tövisek között
felntt Sárga-liliom. (Elmélkedések.)
:

Edelmonn Menyhért, orvosdoktor, született 1862. decz. 25-én Nagyváradon. 1881-ben a „Magyar földrajzi társaság pályázatán egy mvével az. els
díjat, a következ évben egy más tanulmányával a második díjat nyerte.
Sok orvosi, közegészségügyi és természettudományi ezikke jelent meg a
Pesti Hirlap, Ország- Világ, Magyarország, az Egészség, Orvosi Hetilap és
Gyógyászat stb. hasábjain. Titkára a Biharmegyei orvos-, gyógyszerész- és természettudományi egyesületnek, a melynek évkönyvét szerkeszti.
Munkái közül említendk f A földrengésrl. (1886). Babona és kuruzslás. (1889). Ahol a
1

'

gondolat támad. (1890). Adat Magyarország közegészségügyének jelenkori történetéhez. (1898). G-yp
az orvosokról. (1889). Bártfa-fürdrl. (1895). Az alkoholizmus. (1898). A genie természetrajzából.
(1901). O írta e kötet számára az egészségügyi részt.

Ember Karolina (elbb Illéssy Oyörgyné, késbb György Aladárné), az
országos niparegylet volt iskola-igazgatója, született Furtán 1841. november
29-én. Fmunkatársa volt a
készítette a
Lapjának; mint igazgató,
niparegylet Évkönyveinek a jelentéseit s
volt a legels magyar n, a ki
a gyorsírást megtanulta. Országgylési gyorsírói állásra maga Deák Ferencz
ajánlotta, de ez állást nem foglalta el. Sok czikket írt különösen a nevelés

Nk

körébl.
Munkája A szibériai számzöttek. (1879). (Regény francziából.)
Ercsey Sándor (téglási), ügyvéd és földbirtokos, született 1827 szeptember 2-án, Nagy-Szalontán. 1847-ben Bihar-megye Pozsonyba küldte, az országgylésre.
szabadságharcz után 8 évig ügyvédkedett, azután a magánéletbe vonult vissza. Sógora volt Arany Jánosnak s ennek halála után
kiadta azt a 60 levelet, melyeket hozzá írt a költ. E munkája: Arany
János életébl czímet visel s Gyulai Pál írt hozzá elszót. (1883.)
Erdélyiné (Mikes) Róza, született 1846. június 12-én Nagyváradon. A Nagyvárad, a Délibáb, a Lányok Lapja és a Szarvasi Újság ez. lapokban bocsátotta közre irodalmi termékeit.
Munkái: Nyáréji álmok. (187'7). Jelenetek az életbl. (1882). Ki a hibás? czim dramolettje
Nagyváradon került szinre. (1875).
Fái J. Béla, hírlapíró, színházi titkár, született 1853-ban Nagyváradiul.
fordításában adták el.
budapesti színházak legtöbb idegen színmvét az
Egész könyvtárt képviselnek azok a regények, melyeket idegen nyelvekbl,
különösen francziából és angolból átültetett.
Pallas Lexikonnak egyik dolgozótársa volt, franczia és angol irodalmi életrajzokat írt bele.
Farkas Ernd, hírlapíró, született 1866. augusztus 10-én Almosdon. Sopronban és Rákospalotán tanárkodott. Dolgozatai a hírlapokban jelennek meg.
Önálló munkái
Reményeim. (1887. Versek.) A szabadságharcz 1848 — 49-ben. 1SSS
(Éj szi töredék.) Álmok, árnyak. 1889. Margitszigeti vadrózsák. 1891. (Versek.) Bakaélet. Baka
:

A

A

A

:
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tisztek! 1893. Boszniában,

1893.

elbeszélések.

Fekete Zsigmond, mszaki tanácsos, született 1847. október 14-én, AlsóLngoson. 1881-ben orsz. képvisel lett. Elbb a Temes-Begavölgyi-társulatnál
mködött. Jelenleg a Fels-Dunaszakasz szabályozási munkáinak a vezetje.

Munkái
1882.

:

A magyar

Okszer vízmvelettan.
faj és

mveldés

1881.

eredete.

A

1888

víz

mozgása csövekben 1882. Magyarország vizei.
Három kötet. Munkatársa a Mérnökök és

— 90.

Építészek Közli ivének.

tagja és több vármegye
középiskolai tanfolyamot
Debreczenben meg a nagyváradi akadémián elvégezvén, Pozsonyban ügyvédi
vizsgálatot tett. Irodalmi hajlamait követve, Pestre költözött. Itt elbb a hazai
statisztikával foglalkozott, majd az egyesületi élet terén fejtett ki nagy tevékenységei. A magyar iparegyesület alapításában nagy szerepet játszott s az

Fényes Elek (csokaji), a m. tud. akadémia
táblabírája, született 1807. július 7-én Csokajon.

A

FÉNYES ELEK.

közlönyét, a Heti Lapot is szerkesztette. Egyik vezére volt a
szabadelv mozgalmaknak. 1848-ban belügyminiszteri osztálytanácsos volt s
az országos statisztikai hivatalt szervezte. 49-ben mint a forradalmi vészbíró-

egyesület

ság ehiöke mködött s nemes jellemére vall, hogy senkit halálra nem itélt.
1849. után egy ideig Bihar-megyében bujdosott, majd önként jelentkezett a
a pesti haditörvényszéknél, de Kassalkó János államügyész pártfogása következtében büntetlenül megmenekült. Eladta gödölli házát és birtokát s Újpesten
húzódott meg. 1857-ben az Els Magyar Általános Biztosító-társaság titkára
lett, mely társulat megalapításában
nagy szerepe volt.
60-as évek elején a Sürgönynek volt fmunkatársa s a konzervatív Pesti Hírnökbe is írt
czikkeket. Az öreged férfiú kegydíjból élve, 1876. július 23-án Újpesten
halt meg. Az akadémiában Keleti Károly tartott fölötte emlékbeszódet.
Fényes rendkívüli munkásságot fejtett ki. Els nagy mve volt
Magyarországnak s

A

:

hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geográfiai tekintetben. Hat
kötet. 1847. Magyarországról több ízben készített még statisztikát, köztük olyant is, mely a
topográfiai és történelmi viszonyokat is felöleli. Számos kézi és iskolai térképet adott ki. Nagybecsek politikai s nemzetgazdasági röpiratai és polémiái, melyeket még népszerségének
o

Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.

2Í

Fekete

Zsigmond

—

Kényes Elek.
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fénykorában írt. így: Hallgassuk meg a másik félt is ! Magyarország hátramaradása ügyében.
1S44. Cizkkei az Ismertetben, az általa szerkesztett Heti Lapban s egyéb folyóiratokban
jelentek meg'.
FiórFerenczIVneiick.

Flór Ferencz, orvos-doktor, a m. tud. akadémia lev. tagja, született 1809.
október 10-én Várad-Olasziban. 1848-ban Pest város tiszti orvosának választotta meg.
szabadságharcz alatt alezredes és orvosi osztályfnök volt. Gyula
nev korán elhalt egyetlen fia emlékére végrendeletileg 20,000 irtot hagyományozott, de még azonfelül is több alapítványt tett. Sokat mködött a
közegészségügy érdekében. O sürgette elször a pesti vízvezetéket és az új
1871 július 7-én a közúti vasút elgázolta.
\ ágóhídat.
Mvin A tetszhalottak felébresztésérl szóló tanítás. 1835. Kisded sebészi eszközpár. 1837.

A

:

A

nevezetesebb sebészi véres mtétetek dr. Fritze E. után.
Fallal együtt szerkesztette az Orvosi tár új folyamát.

Fodor

Gyula, bölcseleti doktor,

fgimn.

(Magyarul és

latinni.) 1839. Dr.

tanár, született 1864-ben

Bugát

Nagy-

váradon.
Programm-értekezést közölt a szatmári fgimn. Értesítjében ilyen czímen M. MinuOctaviusa. Munkái
A perfectum kettözetének hangzója az indogermánban 1887.
Xenophon metnorabiliáinak teljes szótára. 1888. Vergilius Aeneisének teljes szótára. 1891. Tárczákat, könyvismertetéseket, stb. írt számos lapba.
Folnesics János Lajos, nagyváradi származású, bécsi mérnökkari tanár.
:

cius Félix

:

.

József nádor nejét, Hermina fherczegnt a
tanította. Meghalt Bécsben 1823-ban.
Munkái: Alvina. (Regény.) 1807.

An

magyar nyelvre

és

irodalomra

meine Schillerinnen. 1814. Taschenbüchlein zur Geog-

Német pedagógiai lapot szerkesztett Budán másfél évig.
Földy Géza, hírlapíró, született 1846. november 17-én Nagyváradon.
Mködését a Pesti Hírnöknél kezdte meg. Dolgozótársa volt az Esti Lapnak,
a Reformnak, Magyarország és a Nagyvilágnak, a Kis Lapnak s fmunkatársa
a Fvárosi Lapoknak. Maga szerkesztette a Heti Krónikát, társszerkesztje
volt a Nemzeti Hírlapnak s jelenleg a Budapesti Közlönynek.
Munkái Buda halála. Irta Arany János (1864.) Kritika. Lothair. Regény Disraely B.

rafie.

:

után.

Szorgalmas

mvelje

az ifjúsági irodalomnak, melyet számos kötettel gazdagított név-

telenül.

Földi János, orvostudor és költ, született 1755. deezember 21-én Nagyszalontán, meghalt 1801-ben Hajdu-Hadházon. 1878-ban Szatmár város orvosdebreczeni körnek
volt egyik alapítója.
debreczeni gramdoktora lett.
magyar
matikának nagyobb részét a Földi János pályamunkája képezi.
versekrl írott széptani dolgozatai s jól cseng versei a Magyar Musában,
Mindenes Gyjteményben, Orpheusban és Magyar Múzeumban jelentek meg.
Munkái: Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról. (1793.) Természeti história

A

A

A

a Linné systemája szerint (1801.) Kéziratban maradt több értekezése a természettudományról"
a magyar versírásról és közmondásokról.

Friedmann Bernát, ügyvéd és kriminalista, született 1843. október 10-én
Nagyváradon. Jelenleg a budapesti ügyvédi kamara helyettes elnöke. Jogi
czikkeket írt a Jogtud. Közlönybe, a Honba, a Pesti Naplóba, Nemzetbe.
Munkái Hazai bányászatunk. (1886.) Népbírák és esküdtszékek intézménye. (1876.) .4 felébbbnügyekben. (1878.) Észrevételek a magyar bnvádi eljárási javaslat felett. Egyes nagyobb
bnügyekben tartott védbeszédei külön füzetekben is megjelentek.
Gausz Viktor, hírlapíró, született 1858. július 27-én Nagyváradon. 1884-ben,
rövid tanárkodás után, a Pesti Hírlapnál kezdte meg írói pályáját. Olaszor:

vitel

szági lapokban ismertette a hazai társadalmi viszonyokat és több mfordítást
közölt. 1886. óta pénzügyminiszteri számtiszt. Czikkei a

Természettudományi

több fvárosi napilapban jelentek meg. Rovetta, Verga, Contessa Lara, Serao Matild több regényét ültette át irodalmunkba.
Gombos Dániel, orvostudor, született 1774. november 7-én Ártándon. Biharmegye második rendes forvosa volt.
Munkái Névnapi üdvözlet Schraud Ferencz tiszteletére (1804.) Polgári élethez való lexia munka többi hét kötete kéziratban van.
kon. (1837.) Csak az Aba-Blatnik rész jelent meg
Göndöes Benedek, apát-plébános, született 1824. július 23-án Nagyváradon. Új-Kigyóson segéd-lelkész, majd Wenckheim József Antal gróf udvari
papja lett. 1863-ban új-kigyósi lekész lett, 1873-ban pedig B.-Gyula választotta meg plébánosnak. Világlátott ember volt és tapasztalatait a népnevelés terén értékesítette. Különösen a méhészetet igyekezett megkedveltetni
és nagyszámú czikket írt gazdasági lapokba. Egyik megalkotója volt a békésvármegyei régészeti egyletnek. Gyula város 1881-ben országgylési képviseljének választotta. Meghalt Gyulán, 1894. január 4-én. A fvárosban is ahg

Közlönyben

s

:

;
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van kultur-intézet, mely e bkez apát figyelmét kikerülte volna. Egyházi
beszédeinek egy része a Jó Pásztorban és külön füzetekben jelent meg. Egyik
érdemes munkája Pusztaszer és az évezredes ünnep czímet viseli. (1883). Ország-

gylési beszédeit Bauer Ferencz gyjtötte össze. (1884).
Grósz Albert, orvos-doktor, kir. törvényszéki orvos, az országos egészségügyi tanács rk. tagja, a nagyváradi szemkórház igazgatója, született 1819.
szabadságharca idején az al-dunai táborban
január 12-én, Nagyváradon.
mködött, késbb pedig a nagyváradi honvédkórházban. 1852-tl 67-ig Nagyvárad forvosa volt. Ekkor nyerte a Ferencz József-rend arany érdemkereszt1901. márcziusban.
jét. Meghall

A

G0ND0CS BENEDEK.

A nagyváradi fürdk. (1855). Az egyiptomi szemAz új donszülöttek szemlobjáról. (1830).
Grósz Emil, szemorvos, a budapesti egyetemi klinikán rk. tanár, Grósz
Albert fia, született 1865. szeptember 30-án, Nagyváradon.
Munkái:

A

bölcsde jótékonysága. (1853).

betegségekrl. (1860).

és

az

(1886).

Czikkei a Szemészetben jelentek meg. Irt még' az Egészségbe, a Budapesti Szemlébe
Egyetértésbe. Munkái
Jelentés a nagyváradi szemgyógyintézet 50 éves mködésérl.
:

Szemészeti diagnostika. (1883).

Grósz Frigyes,

bölcseleti s orvostudor,

született

1798.

november 16-án,

Nagyváradon. Mint gyakorló orvos Teltschben (Morvaország) telepedett meg,
a hol kórházat is alapított. 1829-ben Nagyváradra jött, a hol a szegény vakok
részére szemgyógyintézetet nyitott. Intézetét
Felsége meglátogatván, a koronás érdemkereszttel tüntette ki. Meghalt 1858. január 3-án, Nagyváradon.
Czikkei a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálataiban jelentek meg. MunTudori értekezés a chininr öl. (Latinul) (1826). Statisztikai adatok a nagyváradi szemgyógyintézetröl. (1816). Szembetegségek a Nagy-Magyar- Alföldön. (Németül.) (1857).
kái

:

Gyalókay Lajos (szentgyörgyi és gyalókai id.), ügyvéd, született 1825-ben
Szalacson. Részt vett az 1848-iki mozgalmakban.
rácz lázadás alkalmával

A

2í*

Grósz Albert
Gyalókay Lajos.
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Kiss Ern dandárába lépett és o fogalmazta ii hadi jelentéseket. Több ütközetben veti részt.
szabadságharcz után Bihar-megye fjegyzje lett; de
nemsokára az ügyvédi pályára lépett s
lett egyik vezérférfia az akkor
alakult Deák-pártnak. 1872-ben a nagyváradi kir. törvényszék elnöke lett.
A biharmegyei történelmi társulat s több más társadalmi és kulturális intézmény részben neki köszöni létrejöttét. Több czikket írt a Regélbe, Honit u'í vész be
és a Pesti Naplóba.
nagyváradi lapoknak állandó munkatársa
volt, st egy ideig a Bihar czímü lapot is szerkesztette.

A

A

-Hegyesi

Márton.

Gyalóhay Lajos (szentgyörgyi és gyalókai ifj.), rendrkapitány, az elbbi
született 1855. márczius 30-án Köbölkuton. 1885-tl Budapesten mködik a
in. kir. államrendrségnél. Részt vett a biharmegyei történelmi társulat megalakításában. Politikai és társadalmi ezikkeket írt s egy hosszabb közleméfia,

nye jelent meg a Századokban Bihar-megye

régi községi pecsétjeirl.
Gyalókay Mózes, középiskolai tanár, született 1840. július 23-án Biharon.
Állandó munkatársa volt a Hölgyfutárnak, Bolond Miskának, Jövnek és

Hölgy divatlapnak.
Munkái

:

Novellák

és korrajzok. (Pest. 1870). Struensee. (1877).

Gyomlay Gyula,

és középiskolai tanár, az akadémia
Nagyváradon. Czikkei a tanügyi lapokban, a
a Nemzetben jelentek meg.

bölcseleti doktor

tagja, született 1861. július 29-én

Budapesti Hírlapban
Munkái Az attikai

s
köztisztviselk ellenrzésérl. 1883. Bartal-Malmosi, Latin mondattan.
(1890). Homeros Odysseiája. (1891). Platón és Aristoteles. (1893). Platón válogatott müvei. (1893).
Marczali szerkesztésében megjelen világtörténelem számára
Szemelvények Tacitusból. (1894).
írta meg a görögök történetét. (1900). Több opera szövegét átjavította a budapesti dalszínház részére.
:

A

Györgyössy Rudolf tanító, született 1843. január 6-án Nagyváradon. Különlapokba írt ezikkeket és költeményeket.
Munkái Költemények. (1870). Az aradvidéki tanítóegylet els tíz évi mködése. (1880). Szer,

böz

:

kesztette az Aradvidéki Tanítóegylet Közlönyét, az Altalános
és Erzsike ez. gyermeklapot.

Hajnóczi (Zák) Rajmond József, bölcselettudor,

Tanügyi Közlönyt
kir.

s

a Józsika

tanfelügyel,

szüle-

tett 1854. február 15-én Derecskén.
Munkái, több elemi iskolai kézikönyvön kívül, a következk Egy adat Derecske történetéhez. (1879). A térképrajzolás elemei. (1880). A Bets Szabó Gábor segítsége. (1885). A mi jó, meg a
mi nem jó. (1886). A Kerekes Borcsa sorsa. (1886). Puskás uram megtérése. (1886). A kéve kötve jó.
1795).
(1891). Váltó és adóslevél. (1893). Hajnóczy József élete. (1750
:

—

Halász Dezs, a magyar földhitelintézet tisztviselje, született 1835. október 2-án Nagyváradon. 1859-ben a Gyri Közlönyhöz ment segédszerkesztnek.
Majd Szemere Pálnak lett íródeákja s többször fellépett mint reczitátor, mikor
Reményi Edét kisérte felsmagyarországi útjában. Dolgozatai 1854-tl kezdve

srn

jelentek meg.

virágok. (1857). Halász Dezs költeményei. (1859). Tavaszvirágok. Braun
Izabella után. (1872). Halász Dezs újabb költeményei. (1882). Kéziratban maradt egy tankölteménye a költészetrl, mely a Kisfaludy-társaságnál dicséretet nyert. (1870).

Munkái Tölgyek és
:

Hegeds

Lajos Candid, jogi doktor, m. kir. vallás- és közoktatási minisza m. tud. akadémia tagja, született 1831. október 3-án Nagyváradon. Elbb Bécsben mködött a cs. és kir. igazságügyminiszteriumban, majd
a magy. udvari kanczelláriánál és a budai helytartóságnál. 1867-ben a vallásos közoktatásügyi minisztériumban a közalapítványok és országos memlékek
gondozója lett. Meghalt 1883. június 13-án Rákos-Palotán, még mieltt akadémiai székfoglaló értekezését, Vajda-Huny ad monográfiáját, befejezhette volna.
Munkái Értekezés a földalatti tulajdon viszonyairól. (1853). Az elleges biztosítási közegek a polgári eljárásban. (1855). A természetbl. (1856). Eredeti tréfák, adomák s mondák a cziteri tanácsos,

:

életbl. (1857). Iromány-példák a polgári törvénykönyvhöz. (1858). Jegyzi rendtartás magyarázata. (1858). Arnyak. (1859).
magyar közjog alapvonala. (1861). Az általános német kereskedelmi
törvény. (1863). Kegyelmi királyi utasítás a váltóbíróságok számára.

gány

A

Hegyesi Márton, volt országgylési képvisel, született 1846. július

10-én

Nagy-Bajomban. 1873-ban ügyvédi irodát nyitott Nagyváradon. Csakhamar
keresett ügyvéd lett s mint véd is kiváló hírre tett szert nevezetes sikert
;

aratott az ál-Wesselényi bünpörben. Polgártársai bizalmából két ízben képviselte a bárándi kerületet 48-as programmal. Tevékeny részt vett az igazságügyi és közigazgatási kérdések tárgyalásánál és állandóan elkel szerepet visz a vármegyei és társadalmi életben egyaránt. Könyvtára tekintélyes
és különösen gazdag a szabadságharcz irodalmára vonatkozólag,
alig
van nála alaposabb ismerje. Köteteket tennének ki czikkei,

melynek
melyek

373

Irodalom és tudomány.

Hlatky

szétszórtan jelentok meg a
fvárosi és vidéki lapokban s
felölelik
a politika aktuális

Endre—
Hoványi
Ferencz.

kérdéseit, érdekes visszaemlé-

kezéseket tartalmaznak, vagy
történelmi eseményekkel foglalkoznak.
Munkái A kit mindenki szere:

(1876). 12 ellenröpirat. (1881).
49-ben. (1885)
Biliar vármegye 18-48
Görgei mint
180'J kilométer utazás.
tett.

—

politikus. Bírálat. (18í)0).

zászlóalj

1848— 49-ben.

A

MáriássyUjabb

(1891).

adatok Vasvári Pál halálához (1893).
Az 18-18 49-iki 3-ik honvédzászlóalj
története (1898.) Jelenleg a Szabadság- ez. politikai napilap felels szerkesztje.

—

Hlatlcy Endre
ügyvéd,
született 1851. november 21-én

Lunka-Urzestben. Budapesten
tett ügyvédi vizsgát és Nagyváradon kezdte meg mködését. A társadalomban kiváló
helyet foglal el, mint a nagyváradi takarékpénztár igazgatója, az ügyvédi kamara és
BESSENYEY GYÖRGY
szabadelv párt elnöke.
/
SÍREMLÉKE
Czikkei fleg a Jogtudományi
Közlönyben jelentek meg, de
KOVÁCSI PUSZTÁN.
a Themis, Ellenr és a Hon
is közölt tollából magvas dolgozatokat.
Nagyváradnak éveken át
volt a legkiválóbb vezérczikkírója.
Munkája Észrevételek az ügyvédi rendtartás törvényjavaslatáról. (1893).
a

A

:

Hodászi LuMes (hodászi), nagyváradi származású, ev. ref. püspök,
1580-ban a wittenbergai egyetemen tanult. Hazaérkezvén, Báthori Istvánnak
udvari lelkésze lett Ecseden, késbb pedig debreczeni lelkész, mignem a
csengeri zsinaton tiszántúli szuperintendensnek választották meg. Báthori
István fölött
mondott halotti beszédet, a melyet ki is nyomatott 1605-ben.
A nemességet II. Mátyás királytól nyerte. Debreezenben halt meg 1613-ban.
Elete végén keser tollharczba keveredett Szilvásuj falvi Imrével, ki vetélytársa volt a szuperintendensi hivatalra s independens irányban izgatott.
Hodászi
Assertiones orthodoxae de potentáté Ecclesiastica
thesibus imprehensae ezim értekezést írt ellene.

XV

:

Munkái Halotti beszéd Báthori István felett. (1605). Assertiones orthodoxae (1610). Kéziratban maradtak feljegyzései a dengelegi zsinatról. (1603).
:

Hoványi Ferencz,
tud. akadémia

bölcseleti s theol. doktor,

magyar

tiszteleti tagja,

nagyváradi

született 1816.

kanonok

április 2-án,

és a

Körös-Tar-

A

papi pályára lépvén, a bécsi Pazmaneumba került. Nagyváradra
a papnevel intézetben tanulmányi felügyel lett. Lajcsák
Ferencz 1840-ben titkárának nevezte ki. Ugyancsak ilyen minségben találjuk báró Bemer László püspök mellett is. 1843-ban várad-veleneczei, 44-ben
szilágysomlyai plébános lett s ebben az idben Kraszna-megye megválasztotta táblabírájának. Somlyón írta leveleit a lelkipásztorság terheirl és
vigasztalásairól a Religio és Nevelés czím folyóiratba. 1846-ban a pesti
evetemen a dogmatika tanára lett, de másfél év múlva Bécsbe hívja meg
a fejedelmi kegy, hogy
felségét és testvéreit a magyar nyelvben oktassa.
1849-ben váradi kanonokságot nyert. Olaszországi útjáról kétkötetes útirajzot
jánban.

visszatérvén,

bocsátott közre. Meghalt 1871. deczember 11-én.
Legkiválóbb munkái Felsbb katholicismus elemei. (1853). Ujabb levelek a felsbb katholicismusról. (1855). Néhány hét a Szentföldön 1856-ban. (1858). Nagyváradon a 40-es években a
központi és vidéki papságból irodalmi társulatot toborzott össze. Munkatársa volt az Egyetemes M. Encyclopaediának is.
:
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Hübl Artúr báró, tüzérkapitány a cs. és kir. közös hadseregben, szülemárezius 20-án Nagyváradon. Jelenleg a katonai földrajzi intézetben mszaki eladó. A katonai érdemkereszt és több külföldi érdemrend
tulajdonosa. Vegyészeti és elektrotechnikai czikkeket írt a szakfolyóiratokba.
lllésy György, hírlapíró, született 1832. január 1 4-én Mez-Sason. 1848-ban
mini tzmester szolgált, de elfogták. Négy év miüva hazakerült s DebreKisfaludy-társaság pályázatán feltnt kitn
ezenben lapot szerkesztett.
Oberon-fordításával. Késbb Jókai mellett dolgozott a Hon szerkesztségében és 1871. október 21-én halt meg.
Munkái Széchenyi emlékezete. (1860). Beranger dalai. (1860). Országoskistükör. (1865). Zrínyi
L853.

teti

A

:

Miklós.

(1869).

A nk

munkaképessége

és

munkajoga.

(1871). lllésy

György költeményei.

(1872).

Nagy Magyarország, vagy négy szerzetes viszontagságos útja a magyarok shazájába, (1873.)
Imre Sándor, nyg. egyetemi tanár, a m. tudom, akadémia s a Kisfaludy-társaság rendes tagja, született 1820. augusztus 6-án, Hegyközpályiban.
1860-ban a debreezeni fiskola tanára lett és utána a kolozsvári egyetemen foglalta el a magyar irodalom és nyelvészet tanszékét, a hol tiszteletbeli
doktornak választották meg. Meghalt 1900-ban.
Czikkei a Kossuth Hírlapjában, a Pesti Naplóban, a Szépirodalmi Figyelben és Koszorúban, de kivált a Budapesti Szemlében jelentek meg. Munkái legnagyobbrészt nyelvészeti tárgyúak, de vannak közöttük irodalomtörténetiek is, mint a Kazinczy-ünnep, Beregszászi
Nagy Pál élete és munkái stb. Kiváló helyet foglal el aesthetikai irodalmunkban „A néphumoról" irott könyve. Irt iskolai nyelvtanokat is és összegyjtötte a nyelvújítás óta divatba

barbarismusokat.

jött

Irinyi János (ifjabb), gzmalom-igazgató, a gyújtó feltalálója, született
1819-ben Nagy-Létán. A ehemiát a bécsi és berlini egyetemen taniüta.
Meiszner tanárának a kísérlete (a kénvirággal dörzsölt ólomoxyd meggyújalapította Pesten az
tása) vezette
a foszforos gyújtó feltalálására.
els gyújtógyárat. 1848 49-ben a nagyváradi lporgyárnál mködött. A
szabadságharcz után fogságot is szenvedett. Kísérleteit azután tovább folytatta
vetési pusztáján s közben a debreezeni István-malomnál kapott alkalmazást. Meghalt 1895. deczember 17-én.
Czikkei a Tudom. Tárban, az Athenaeumban s több napilapban jelentek meg. Mun-

t

kái

:

A vegytan elemei (1847).
ügyvéd és 1848-ban országgylési képvisel, született 1822-ben
életrajzát más helyen közöljük. Itt csak irodalmi munkássá-

Ueber die Theorie der Chemie. Berlin. (1838).

Irinyi József,

Albison. Bvebb
gáról számolunk

Az irodalom akkori jeleseivel Toldyval, Bajzával és
megismerkedett. Majd utazást tett Európa nagyobb államaiban s tapasztalatait Német, franczia és angolországi utijegyzetek czím alatt
bocsátotta közre. A Pesti Hírlapnak egyik fmunkatársa volt. Meghalt 1859.
február 20-án.
Matild, dráma 5 felv.
Hirlapi czikkei nagyobbára politikai természetek. Munkái
(1842). Német, franczia és angolországi útijegyzetek. (1846). Az országgylés rendezésérl. (1847
lamás bátya kunyhója. (1853). Kulcs Tamás bátya kunyhójához. (1853). Béla. Regény 2 k. (1854).
Dics napok. Regény 3 k. (1857). Az 1790 — 91 iki 26-ik vallásügyi törvény keletkezésének törCromwell
ténelme. (1857). A gyöngyös hölgy. Dumas után. 2 k. (1860). Kéziratban maradt tle
Vörösmartyval

.

—

be.

is

:

1.

:

fia.

Vígjáték 5

felv.

lstvánffy Oyuláné (Márki Gabriella), polgári iskolai tanítón, született
1868. szeptember 18-án Nagy-Szalontán.
Munkái A bán leánya. Jeanne d' Arc. Tört. elb. (1845). Hópehely. Az rangyal. (1887).
:

Iványi Ödön, hírlapíró, született 1854. november 18-án Nagyváradon. A
Bihar ez. lapnál lett újságíró. Aradon a Kortes s az Arad és Vidéke ez.
lapot szerkesztette, az Alföldnek pedig fmunkatársa volt. 1891-ben a Nagyvárad szerkesztését vette át. 1893. október 19-én halt meg. A nagyváradi
Szigligeti-társaság közadakozásból szép síremléket állított hamvai fölé.
Munkái: Rajzok és elbeszélések. (1879). larka lapok. (1881). Egy könyv. (1883). Tárc:ák.
(1888).

A

püspök atyafisága.

(1892). 2 k.

Jaka'i István (galantai),

Apró

regények. (1893).

bölcseleti és jogi

doktor, a m.

kir.

helytartó-

tanács nyg. tanácsosa, a m. tudom, akadémia lev. tagja, született 1798.
október 29-én Mezkeresztesen. Mint helytartósági titkár nagyban befolyt az
összes ügykezelésnek magyarra való átalakításába s a magyar nyelven szerzett törvények hivatalos kiadásába. Az els magyar felels minisztériumban
mint osztálytanácsos mködött, késbb a pesti zálogház felügyelje lett,
1859-ben az úrbéri törvényszék bírája, 1860-ban helytartósági tanácsos lett.
Meghalt 1876. október 18-án.
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Ifjúkori költeményei a korabeli folyóiratokban és zsebkönyvekben jelentek meg A
Tudományt árban és Athenaeumban számos politikai, törtnet-pbilosopbiai és nemzetgazdászati czikke jelent meg. Több mint ezer czikket írt a Közhasznú Esmeretek Tárába. Munkái
-

.

közül említésre méltók eredeti színdarabjai a Falusi lakodalom. Zsarnok apa, Örökségi egyezés.
Fordított azonfelül több mint 50 színmvet és operát német, franczia és olasz szerzktl.
Magyar játékszínt jutalmazott feleletek. (1834). E munkájában a m. tud. társaságnak kérdésére válaszol. Sok egészségügyi utasítást bocsátott közre s egy neveléstani munkát is fordított ilyen ezimmel: Az én növelési rendszerem alapvonalai. (1851). Az Országos Kormány60-ig.
lapot is szerkesztette Budán 1851

—

Jankai (Csizmadia) József, mérnök, népkölt s népszónok, született 1831.
május 27-én Er-Diószegen. Végig küzdötte az egész szabadságharezot és fogságot is szenvedett, honnan kiszabadulván, a mérnöki pályára lépett. Mérnöki szakdolgozatain kívül számos költeménye jelent meg.
Munkái A szabadság és szerelem vadrózsái. (1861). Jankai József újabb költeményei és
szinm. (1867). A Kortes dalai. (1870). 100 felköszöntés. Több színdarabja van kéz:

Juliska

iratban.

Katona Mihály, ev. ref. fgimnáziumi igazgató-tanár, született 1847. május
24-én Nagy-Szalontán.
Munkái Egy kis felvilágosítás a
:

nagyszalontai gymnasiumi alapok ügyében.
(1887). A testgyakorlás fontossága. (1889).
A nagyszalontai gymnasium története 200
eres múltjával. (6918.)

Kazinczy Ferencz,
született

iró és

költ,

Érsemj énben 1759. októ-

ber 29-én. Iskoláit Késmárkon és
Patakon végezte. Már fiatal korában anyja buzdítására egy munkát
irt,
mely Magyarország földi ádapo ttjának lerajzolása czímen Kassán jelent meg 1775-ben. Azután

anyja kívánságára lefordítja Bessenyei Györgynek német nyelven
irt Amerikaiát, Az amerikai Podócz

Kazimir keresztény vallásra való
czímmel. Ez idre esik
bécsi utazása is. Báróczy Marmontel
fordításai és Baróti Szabó Dávid
versei csak fokozták írói lelkesedését. A törvénygyakorlatokat Kassán, Eperjesen és Pesten végezte s
KAZINCZY FERENCZ.
1784-ben Abauj-megye tiszteletbeli
aljegyzje lett, két évvel utóbb
pedig gróf Török Lajos ajánlatára II. József a kassai kerület nemzeti iskoláinak felügyeljévé nevezte ki. Ebben az idben adta ki Bácsmegyey czímü
nagy tetszéssel fogadott érzékeny regényét, melyet németbl dolgozott át.
Azonkívül lefordította Gessner Salamon idilljeit s Bacsányival együtt megindítja a Magyar Múzeumot s késbb egymaga az Orpheust, mely ifjú irodalmunknak egyik nagy befolyású orgánuma lett.
is
Mikor II. Lipót alatt a nem katholikus hivatalnokokkal együtt
elveszte állását, anyjához vonult vissza Alsó-Regmeczre, a hol egyedül az iroés

megtérése,

dalomnak élt. A pesti magyar színész-társaság szervezése körül gr. Ráday
Gedeonnal együtt nagy tevékenységet fejtett ki s a repertoirt fordított szín-

mvekkel

A

gazdagitá.
Martinovics-féle összeesküvés fölfedeztetvén, mivel a
Martinovics kátéját magának leírta, 1794. deczemberében
is elfogták s a
királyi és hétszemélyes tábla halálra Ítélte, mit azonban a király kegyelme
bizonytalan ideig tartó fogságra változtatott. Brünnben, Kufsteinban és Munkácson hét évet kellett töltenie. Mikor a tenta használatától eltiltották, rozsdából készített folyadékkal, st olykor a saját vérével is írt. Kiszabadulása
harmadik évében nül vette egykori figazgatójának, gr. Török Lajosnak
leányát, Zsófiát. Levelezésbe bocsátkozik az országnak majdnem minden nevezetesebb költjével és írójával s e levelekben, melyek akkor egész hirlap irodalmat pótoltak, hirdeti irodalmi elveit is. Tövisek és virágok ez. munkájában
már csips gúny nyal támad a maradiakra s a legnagyobb ervel megindítja

t

Jankai JózsefFerencz.

Irodalom ós tudomány.
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Keiemenfy

a nyelvújítást. 1828-ban József nádor meghívására részt vett az akadémia
alapszabályainak kidolgozásában s 1830. november 17-én a történeti osztályban vidéki els rendes tagnak választották meg. Pannonhalmi és erdélyi
útjának emlékét útirajzai rzik meg. Meghalt széphalmi magányában, 1831.
augusztus 23-án. Születésének százados évfordulóját az akadémia fénynyel ülte
meg és széphalmi birtokán díszes mauzóleumot építtetett. Kazinczy irodalmi
munkásságának nagysága és hatása leveleibl ismerhet meg leginkább. Legnevezetesebbek a Kis dánossal, Guzmics Izidorral, a Debreczeni és az Aurorakörrel és a Berzsenyivel váltott levelek. Kazinczy kevés eredetit írt. De irodalmunkban
a legels, ki a mfordító nevet megérdemli.
korabeli prózai nyelvet
szabadította meg a hosszadalmas szavaktól s kifejezvé, lágyabbá és tömörebbé tette. Költeményeiben eszméi: a szerelem, bölcselkedés és hazafiság.
formának mestere, de gondolatait annyira elfinomítja, hogy azok nem keltenek mélyebb hatást. Legsikerültebbek gúnyos epigramjai. Kazinczy hatása
irodalmunkra rendkívül nagy volt, a mennyiben elmozdította az irodalmi
izlés kifejldését. Azonban az idegen szerkezeteket és kifejezéseket is a nyelv

A

A

gyarapodásának tekintette s ez által fordításaiban sok magyartalanságot
melyek ellen késbb ers visszahatás támadt az irodalomban.

ülte-

tett át, a

Nevezetesebb munkái: Larissa. Szomoruj. (1771). Helikoni virágok. (1781). Sinopei
Diogencs maradványai. (1793.) Het dérnek Paramythionjai (1793). Pyrker sz. hajdan gyöngyei.

Magyar régiségek és ritkaságok. (1808). Báróczy minden munkái (1812). Dayka versei.
Kis János versei. (1815). Zrínyi minden munkái. (1817). Kazinczy eredeti munkáit Bajza
45). 5 k. Kazinczy Ferencz munkái. (1814
és Toldy adták ki. (1836
16.) 9 k. Levelezését
az akadémia megbízásából Váczy János dr. adja ki s eddig 10 kötet jelent meg. Összes
munkáit szintén az akadémia fogja kiadni.
Keiemenfy László (családi néven Hazucha Ferencz), mérnök, született
1815. decz. 1-én Nagyváradon. Meghalt 1851. ápr. 21-én. Czikkei az egykorú
lapokban és folyóiratokban jelentek meg.
Munkái Buda (1839). Korhely életnek szomrá a véye (1845). Bcszélyek (1846). Meghasonlott kedély (1846). Ezer év eltt. Marius Carthagó romjain (1850). Fordított színmveket s
nébány eredetit írt. Visegrádi kincskeresk. (Bohózat 3 felv.). Mindenható lángész (Vígi

L830).

(1813).

—

—

:

játék 3

felv.).

Knorr
Munkái

Alajos, kir. Ítéltáblai bíró, született 1828. jan. 19-én
:

A

polgári

törvénykezési

rendtartás. (1869). Bírói

A

büntet eljárás. (1870). Onügyvéd. (1872).
magyar
magyar büntet törvény. (1878).
és eljárás. (1877).

A

(1878).

A

csdtörvény magyarázata. (1881).

A

magánjog
Gyámsági

ügyvitel.

(1873).

A

Nagyváradon.
A magyar

(1869).

magyar váltótörvény

gondnoksági ügyek kézikönyve.
sommás eljárás és fizetési meghagyás. (1895).
és

származású orvosdoktor. Munkája
Plantarum stb. (1776). Az els
munka, mely Bihar vármegye flórájával foglalkozik. Czíml apját más helyen
Ignácz Bálint,
Dissertatio inaug. medica
Kóczi

nagyváradi

de

generibus

közöljük.

Kondor Béla, fels kereskedelmi iskolai igazgató, született 1868-ban Nagyváradon. Mint tanár egy évig szülvárosában, azután Pécsett mködött. Irt
szépirodalmi, kereskedelmi s közgazdasági czikkeket.
Munkái A tzsdei értékpapírokról. (1893). Népszer természettudományi és közgazdasági
:

értekezések. (1898).

székesfvárosi tanár és hírlapíró, született Nagyváradon,
munkatársa a fvárosi napilapoknak,
továbbá a Vasárnapi Újságnak. 1885-ben jelent meg Gróf Gvadányi József
élete és munkái czímü kötete.
1886-ban adta ki A berlini magyar egyesület
története
czímü könyvét. 1887-ben jelent meg a Gvadányi- Album czímü
illusztrált díszmve és 1892-ben a Koronázási Évkönyv czímü munkája, a
melyért királyi elismerésben részesült. 1895-ben jelentek meg A magyar
anyakönyvvezet és a Házassági Káté czímü mvei. Mint az Otthon írók és
hírlapírók körének tisztviselje és választmányi tagja, részt vett a külföldi
nemzetközi sajtókongresszusokon.
Köleséri Sámuel, ev. ref. lelkész, született 1634-ben Nagyváradon. Meghalt 1683. július 16-án Debreczenben.
Kovács Dénes

1862.

november

dr,

24-én. 1882. óta állandó

Munkái: Disputatio logica. (1655). Disputatio
Szem gyönyörségének mérsékletes siratása. (1762).
irányú

m.
Krös

jun. 10-én

Munkái
dal.

Theologica. (1655). Idvcsség sarka. (1666).
Apostoli köszöntés (1763). Számos vallásos

Endre, bölcseleti doktor, ev.

ref.

fiskolai tanár; született

1872.

Nagyváradon.
:

Hugó Károly Bankár

Szerkeszti a Pápai Lapokat.

és bárója. (1894.

Doktori értekezés). Ekkchard

:

Walter-
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KSrösi Ká!mán
A -Márk,lsJózsef-

született Mez-Hason.
nyert, Sámos költe-

fiumei

magyar daloskör pályázatán 1894-ben jutalmat

menye

jelent

meg.

Munkái Eljáték a szabadságharcz ötvenéves
Mindkettt a debreczeni színpadon adták el.
:

és

a debreczeni színészet százéves emlékére.

Krecsányi Ignácz, színigazgató, született 1844. márczius 31-én Margittán.

Sok költeményt, elbeszélést, tárczaczikket és visszaemlékezést írt a szini világból.
Több színházi újságnak volt munkatársa és a színházi naptárt is szerkeszStrikeoljnnJc-e vagy ne ? 1872. (Németül is).
tette. Munkája
Lázár Béla bölcseletdoktanár, született
tor, fgimn.
1869. február 8-án, Nagyváradon. Bels munkatársa volt a
Fvárosi Lapoknak, majd a
Nemzetnek. Mvészi kritikusa
:

a Magyar Szalonnak. Igen sok
mvészeti és irodalmi essayt

közölt a fvárosi lapokban.
Munkái Buczy Emil élete és
:

irodalmi munkássága. (1888). Iványi
Ödön. Emlékbeszéd. (1894). A Foriunátus mese az irodalomban. (1890).
Elbeszélések. (1894). A naturalismusról. (1890). Bál után. Monológ-. L895).
(

Mi/ria. Anya. Két elbeszélés. (1895).
tegnap, a ma és holnap. Kritikai
tanulmányok. (1896).
Hangulatok.
Elbeszélések. (1898). Magyarázó tanulmány az 1899. tavaszi tárlathoz.
mvészi nevelés a középiskolában.
Bessenyei György Agis tragédiája.

A

A

(1899). Bessenyei György, Lais
az erkölcsi makacs. (1890).

vagy

Mvé-

szettörténeti dispositio jegyzék (1900)

Ibsen
és legutóbb
támaszai. Fordítás.
:

A

társadalom

Leitgeb Imre, földbirtokos,
1866. május 26-án

született

Derecskén. Többször tett gazdasági tanulmányútat a külföldön.

Közgazdasági czikkei

a

Magyar Gazdák Lapjában,

a

Köztelekben, a Közgazda-

Szemlében és a Vásárcsarnok Értesítjében jelentek

sági

meg.
Munkái
története.

(

A

:

derecskéi

casino

Közgazdasági tanul-

1893).

mányok. (1900).

Lévay Ede bölcseleti dokfgimn. tanár, szül. 1864.
április 12-én Nagyváradon.

KAZINCZY FERENCZ EMLÉKKÖVE ER-SKMJENBEN.

tor,

A

chemiai hnek és az izommunka höaequioalensének viszonyáról galván elemekelektromosság Faraday- Maxivelt-féle elméletének vázlata. (1897). Arithmetikai és
algebrai példatár. (1899). Planimetrica. (1899). A sík trigonometriája. (1899). Algebra. (1899).

Munkái
Az
:

nél. (1890).

Vazul, politikus, szül. Budo rászán 1852-ben. Szerkesztje volt a
(Templom és iskola) hetilapnak. Szorgalmas irodalomtörtébukaresti román tudoneti kutató s több becses kéziratot fedezett föl.
mányos akadémia lev. tagjává választotta 1895. aug. 10-én.

Mangra

Biserica

si

Scola

A

Márkus M. József, író, szül. Nagyváradon 1854. Mint egészen fiatal
ember a Nagyvárad ez. napilapnál dolgozott. A fvárosba kerülvén, az Egyetértésnek, majd a Pesti Naplónak lett dolgozótársa.
leli estékre
Babám könyve
Önálló munkái Fekete betk Omphale asszony lábainál
(versek); Köny és mosoly: Tisztességes asszonyok; Exotikus növények; Aquarellek Ámor mtermébl; Czigarett szikrák; Mikor Ámor nevet; Az én asszonykáim; Kikapós menyecskék; CsinA tilosban Ezek azok A kulisszák
talan történetek A szerelem pillangói Hamis bálványok
:

:

;

;

;

;

;

;

;

•

Tant
DeisS—
I

ra/niaiuly
Péter.

>

—o

Irodalom és tudomány.

mögül. Ezenkívül
librettót. (Színre

írt

„Egy

ballépés"

czímü négyfelvonásos színmvet,

..Bika-

czímü operett-

korült a népszínházban 1895.) stb.

Lóránt Dezs szül. 1868-ban Nagyváradon. Hírlapírói mködését a nagylapoknál kezdte, majd Budapestre jött és itt 1892-ben a Fvárosi
Lapok szerkesztségében mködött rövid ideig. 1893-ban lépett az Egyet-

váradi

szerkesztségének kötelékébe, a melynek ma is tagja. Azonkívül
miután gyógyszerészi oklevelet nyert - - fmunkatársa volt a Gyógyszerészi
Hetilapnak. Dr. Lázár Bélával együtt szerkesztette a Színházi Lapokat. Lionel
álnév alatt több szópirodabni lapban jelentek meg tárezái.
Munkácsi Bernát, jeles összehasonlító nyelvész, született Nagyváradon,
1860-ban. 1879-ben kezdte meg irodalmi mködését a Magyar Nyelvrben.
értés

Munkái: .4 moldvai csángók nyelvjárása, melyet az akadémia a Sámuel-díjjal tüntetett
Ugyané dijat még kétízben nyerte meg: Török kölcsönszók (1882) és Votják nyelvtanulmányok (1S8Í-I czímü dolgozataival. A votják nyelv szótára. (1896) A votják népköltészeti haki.

gyományok.

Vogul nyelvjárásokról (1894

—

95). Vogul népköltészeti gyjtemény.
jogtudós, született Nagyváradon, 1845-ben. Mint ügyvéd
Pápán, Székesfejérvárott, majd Budapesten telepedett meg. 1878 82-ben írta
meg 3 kötetben: A kereskedelmi törvény magyarázata ezímü munkáját. 1882-ben
egyetemi magántanárrá, 1888-ban pedig rendkívüli tanárrá neveztetett ki. 1893-ban
jelent meg Védjegy-törvény magyarázata ezímü munkája. Számos értekezést
tartott a jogászgyléseken s szak- és politikai lapokban több ezikke jelent
meg jogi és társadalmi kérdésekrl.
Osváth Albert, orvos, szakbeli író született Gáborjánban 1844-ben. Az országos közegészségügyi tanács tagja. Mint orvosnövendék a Corvina vállalatban
irta Hernád doktor patikája ezímü mvét. Fordítota Krafft Ebbing Egészséges
és beteg idegek czímü mnnkáját.
belügyminisztérium megbízásából a nép
számára írta a Jó egészség kézikönyvet, továbbá: Óvakodjunk a tüdvésztl.
napi lapokban sok orvosi és társadalmi ezikke jelent meg.
Osváth Pál történelmi adatgyjt, született Kis-Marján 1831. január 4.
1848-ban honvéd lett s mint gyalogos részt vett a bánáti és felsmagyarországi
hadjáratokban, ott volt Branyiszkónál s azután a mezkövesdi, kápolnai,
isaszegi, váczi csatákban, Budavár bevételénél, hol lábán sebet kapott. Majd
a huszársághoz került, a hol a szregi szerencsétlen csatában kitüntette
magát, Temesvárnál pedig fejsebet kapott. Lúgosról egy 21 tagra olvadt
tizeddel csak úgy menekült meg, hogy az lVa öl magas szikla-partról a
Marosba ugratott s csapatjával szerencsésen megmenekült. Belényesnél sötét
éjtszakán keresztül vágta magát az orosz seregen. 1851-ben B.-Szt-Mártonban jegyz lett és érdemeiért a császári felsbb hatóság is okmányilag
kitüntette.
pandurság felállítása alkalmával egyhangúlag csendbiztossá
választották s az maradt 1884-ig.
Munkái Zsandár kell-e vagy pandúr ? (1875). A sárréti járás leírása (1875). Bihar vármegyébe kebelezett kis Marja leírása (1897.) A Debreczenben alakult X. önkéntes zászlóalj
történetét a nagyváradi Szabadságban irta meg, a Paliasz Lexikonba Szabolcs és Szatmár
vármegyék történetét írta és e monográfiát is számos érdekes és becses adattal gazdagította.
Osváth Imre jogtudós és közgazda, született Darvason. 1882-ben ügyvédi vizsgát tett. Irodalmilag a közgazdasági, pénzügyi és jogi téren mködik.
Munkái Italmérési regale-jog. (1884). Államitalmérési jövedék. (1889). A szeszes folya-

(1887).

Neumann Ármin

—

A

A

A
:

:

dékokkal való kereskedés Magyarországon. (1891). Fogyasztási-, ital- és italmérési adók rendszeres
ismertetése. (1893). Telekkönyvi betétek szerkesztésérl
(1893). Peres és peren kívüli jogorvoslatok telekkönyvi ügyekben. (1895). 1891-tl kezdve 1892. végéig a telekkönywezetk országos egyesületének lapját, a Telekkönyvi Szaklapot szerkesztette. 1893-tl kezdve az általa
alapított Telekkönyvi Szakközlönyt szerkeszti.

Pázmány Péter 1570. október 4-én született Nagyváradon. Életrajzi
más helyen közöljük. Itt csak irodalmi munkásságára terjeszkedünk
ki. Pázmány korának legnagyobb szelleme volt s a magyar irodalomnak
mindenkor örök dicssége marad. Kortársai a „magyar bíboros Cicero"
névvel tisztelték meg és méltán, mert eltte senki sem írt oly ers, tsadatait

gyökeres és népies nyelven.

A mostan támadt áj tudományok hamisságának tíz nyilván való bizonyításai.
a megdicsült szentek tiszteletérl az Gyarmathi Miklós helmcezí prédikátornak
Monoszlói András veszprémi püspök ellen irt csacsogásaira. (1607.) Tanácskozás, melyet kelljen
a különböz vallások közül választani. (1611.) Hodaegus, igaszságra vezet kalauz. (1613.) Erre
Pbosphorus veri
irta Balduin Frigyes wittenbergi tanár a következ megkésett feleletet
catholicismi f'aciem praelocens legentibus Hodaegum Petri Pázmán. (1625.) Erre Pázmány ily
czímü irattal válaszolt: A setét hajnalcsillag után bujdosó Lulheristák vezetje. (1627.) Biharmegye rendéinek ajánlotta ily czímü munkáját: Az igazságnak gyzedelme, melyet az Alvinczi
Munkái

:

(1605.) Felelet

:

Irodalom és tudomány.
Péter tükörében megmutatott. (1614.)
Dicsségesen
Prédikácziók. (1636.)

bkezségébl

királyunk

uralkodó

Pável János

^_, *T&t -'U!~. :.,
(iváít^'á^^5K^.'5->„

— Roboz
Andor.

rczszobor

Budapesten

nemsokára

-
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fogja hirdetni emlékét.

Pável János, entomologus

múzeumi gyjt.

ós

Született

A múzeum állat-

Nagyváradon.

tárát több új állatfajjal gazdagí-

Horváth Gr. társaságában
magyarországi nagy-

totta.

kiadta a

lepkék névjegyzékét.
született

Albert,

Pálffy

1823-ban Nagyváradon. Különösen a franczia irodalommal
foglalkozott. 1884-ben az aka-

démia tagja
Munkái
(1846). A Hóra

lett.

Magyar

:

millionair.

világból. (1846). Fekete-

könyv. (18-47). Egy földönfutó hátrahagyott novellái. (1850). A fejedelem
keresztlánya. (18-47). Erdély

bl ; Atyai ház ;

Esztike

történeté-

kisasszony

professzora. (1884). Egy mérnök regénye.

grófn (1886). A régi
utolsó éveibl. (189-4).
stb., stb. Irt még jeles regényeket, no-

Anya

(1885).

és

Magyarország

vellákat a hírlapokba is és Csernátonyival szerkesztette a „Márczius tizenötödike" ezünü hírlapot.

Paskó

Kristóf

született
SZIGLIGETI EDE.

1634-ben Székely hídon. Erdélyben az udvarnál magas rangra
emelkedett, de Béldi Pál felségsértésében
magát és
is bnösnek érezte
Patakra menekült, a hol meghalt. Erdélynek romlását írta meg versekben;

könyve
ezíme

:

ma már ritka s
A nemes és régen

mint

történeti

kútf

Munkájának

szerepel.

híres Erdélyországnak keserves és

teljes

szomorú pusztításáról

síralom.

írt

Pech Antal, bányászati

író,

miniszteri tanácsos, akadémiai tag. Született

Nagyváradon 1842. június 14-én, meghalt Selmeczen, 1895. szeptember 18-án.
Nevezetesebb munkái Magyar és német bányászati szótár. (1879, 91). Az érezek elkészíAlsó-Magyarország bányamívelésének története. (I. 1884. II. 87). A selmeczi
bányavállalatok története. (1881). A bányatérképek szerkesztésének új módja. (1878). A Bányászati és Kohászati Lapokat 1868-tól 1870. végéig szerkesztette.
:

tésének elvei (1869).

A

1791. Nagyváradon.
tudományos akadémia
választotta. Meghalt 1838. május 25-én.
Munkái Bevezetés a diplomatikába. (1821). Verbczi István magyar törvénytára. (1831).
A magyar és hazája régente. Munkatársa volt a Tud. Gyjteménynek s a Közhasznú Esmeretek
Tárának. Szerkesztette a törvény-tudományi mszótárt. Kéziratban maradt Értekezés a jobbágyokról ez. munkája.

Perger

János,

született

elbb levelez, majd rendes tagjának
:

:

Eádl Ödön, író és elkel nagyváradi ügyvéd, a Petfi-társaság tagja,
a nagyváradi társaság egyik kiváló alakja, született Alsó-Lugoson, 1848-ban.
Szigligeti-társaság elnöke és mint ilyen rendkívül hasznos tevékenységet

A

fejt

ki.

megnyitó

Szónoki

mennek Nagyváradon.
Önálló mvei Egy tél
:

ból

;

tette

beszédei

Olaszhonban

;

Reviczky

Szevér,

szeptember

író,

;

eseményszámba

Levelek egy német falu-

kritikai és aesthetikai czikkeket

is.

Szerkesz-

Nagyváradon 1840-ben, meghalt Pesten

mködését a Hölgyfutárban megjelent
meg. Számos, a külföldi irodalmat tárgyaló közgazda-

25-én.

kritikai czikkeivel kezdte

született

irodalmi

Michel Berend költeményei

Jean Paul; Szomorú történetek. (1871). Irt
a Nagyváradi Lapokat és a Tiszavidéket.

1864.

valósággal

Irodalmi

sági és kritikai czikket és ismertetést irt a Pesti Napló, Budapesti Hiiiap, Szépirodalmi Figyel, Ország Tükre és Koszorú czim lapokba. Fordította Huszár
Imrével Hugó Viktor: Nyomorultak ez. regényét. (Pest, 1862.) 1864-ben Anyaui
Érdekeink ez. közgazdasági lapot alapított. Párbajban vesztette életét 1864-ben.
Roboz Andor, budapesti tanár, született Nagyváradon 1869. január 19-én.

Irodalom ós tudomány.

380

Megjeleni munkái: Gyakorlati német nyelvtan magántanulók használatára (1897). Napsugárban; Derüli világ; Ki van odabenn'!'
Madárvilág és Vidám órák czímü gyermekvers
;

kötetek (1899). Iskolai történetek (1901). Keleti költök fordításai megjelennek 1895. óta szétszórtan. Könyvbirálatok 1901-ig a Mag-var Kritikában. Lenkei Henrik tanárral együtt: Köszönt
könyv gyermekek számára. Sajtó alatt
Kisértetek czimíi regény és egy franczia nyelvtan
középiskolák, polgári és fels leányiskolák számára.
:

Román Sándor, író, egyetemi tanár,
1861—65-ben a Concordia ez. román

Romén SándorEde

-

26-án.

—

született Ossiben, 1826. november
politikai és szépirodalmi lapot szer-

majd 1868 76-ban a Federatiunea czímü román lapnak volt kiadótulajdonosa és felels szerkesztje. Egyetemi tanárkodása alatt a román filológia,
nyelv s irodalomtörténet keretéhez tartozó fbb tárgyakat, mint p. o. a
román hitregéket, népszokásokat, közmondásokat, népmeséket, költeményeket
és román egyházi mszavakat stb. dolgozott fel.
Sátori Bernát, filozófiai iró, született Nagyváradon 1735. szeptember 4-én,
meghalt Miskolczon 1801. április 21-én. Nevezetes, hogy 1772-ben magyar nyelven adta ki mvét ily czimmel: Magyar nyelven Philosophia, azaz a böleseség
szerelésének tudományából némelly jelesebb kérdések.
Sárváry Pál, ref. tanár és író, született Piskolton 1765. október 3-án, meghalt Debreczenben 1846. deczember 19-én. Tankönyvül írt Erkölcsi philosophiának elöljáró értekezése ez.
sok ideig hézagpótló munka volt magyar nyelCsokonai életrajzának töredékvonalai, melyet a Kisfaludyven másik
társaság megbízásából írt.
magyar tudományos akadémia 1832-ben tagjává
keszlotte,

mve

;

mve

:

A

választotta.

Sólyom Fekete Ferencz, jogtudós, a dévai
tett

kir.

Kiadott müvei A pandekták sommás átnézete. (Pest, 1864.)
magyar egyházjog elemei. Szerkesztette a Bihar ez. politikai
:

szerii

törvényszék elnöke, szüle-

Almaszegen, 1839. október 1-én.
és

A

lapot.

közönséges és a részPesty Frigyes, Hun-

falvy Pái stb. tanulmányaihoz sok oklevelet gyjtött.

Szabó Ferencz, ref. püspök, született Mez-Telegden 1743. július 23-án, meghalt Sárospatakon, 1795. július 7-én. 1765-ben diószegi akadémikus rektor lett,
1768-ban Debreczenben káplán, két évvel késbb pedig lelkész. 1786. január
17-én generális nótáriussá, 1791. június 29-én püspökké választották.
Munkái: Diaetai prédikácziók. 1791. Keresztyén arkhivárius. (1794). József eladatása versekben. (1795). Tizenhét prédikácziók ; Közönséges prédikácziók, Halotti prédikácziók (1805.)
heidelbcrgi katechismusnak rnapok szerint való magyarázatja. (1808).

Szolár di Jánost, a híres krónikást sokan biharmegyeinek tartják.

A

Mve,

mely a XVII. századra nézve forrásmunka Siralmas magyar krónikának küencz
:

könyvei, melyeket a következ posteritásnak megintetésekre és oktatásokra tulajdon
nyelvünkön egybeszedegetett és megirt Sz. J. 1662-ik esztendben. 1634-ben a
fehérvári orsz. levéltár egyik konzervátorává nevezték ki. Rákóczy György

Az 1666. februári országgylésen fadóbeszedmég ugyanazon évben meghalt.

mellett titkári hivatalt viselt.

nek rendelték

de

ki,

Szaniszló Albert, tanár és gazdasági író, született Diószegen 1844.
Tudományos értekezésein kivül, külön kiadott mvei a következk Növénybetegségek
(1875). Útmutatás a filloxera fölismerésére és fölkeresésére. (1880). Kártékony rovarok a mez:

és
és

A

kertgazdaságban (1898).
filloxera, koloradobógár és a vértetü. (1886).
hasznos állatokról. (1890, 1892). ,

A

gazdát érdekl káros

Székely István, egyházi ós bölcsészeti író, kath. theologiai tanár, szüle1861. február 26-án. Jelenleg a pesti egyetem rendes tanára.
Önálló munkái
Az emberi nem kora és a szentírás. (1887). Az emberi nem régisége történelmi és störténelmi szempontból. (1889). A szentírás apológiája. (1881). Dr. Karsch Szentírást
tett

Nagyváradon

:

apologetikájánák második része. (1892).
anyag. (1894). Ösztön és ész. (1897).

Monismus

és

dualismus

a filozófiában. (1893).

Er

és

Szentjobbi Szabó László, költ, született Ottományon, 1767. június 22-én,
meghalt a kufsteini börtönben 1795. október 10-én. Tanult Debreczenben shittani pályára készült. 1786-ban II. József által a nagyváradi nemzeti iskolához
s csakhamar a nagybányai gimnáziumhoz neveztetett ki tanárrá, A József-rendszer múltával állásától elesvén, törvény tanulásra tért át, s 1794-ben Bihar-megye
fjegyzje és Teleki Sámuel gróf fispán titkára lett. Költeményeit 1791-ben
Pesten adta ki Sz.- Sz. L. költeményes munkái czímen. I. Ferencz megkoronáztatása alkalmára (1792) Mátyás király, vagy a nép szeretete a jámbor fejedelmek
jutalma czímü három felvonásos színmvet adott ki.
Szigligeti Ede (családi néven Szathmáry József), született Nagyváradon,
81 4. márczius 8-án. Iskoláit szülvárosában és Temesvárott bevégezvén, orvos
akart lenni, majd a mérnöki pályára készült, de e mellett a költészettel is
1
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A

foglalkozott.
fvárosba kerülvén, Fáy András útján fölvétette
a budai magyar szinésztársaságba, a miért szüleinek haragját vonta
magára, úgy hogy atyja még családi nevének a viselését is megtiltotta neki.
is annak tagja s egyszersmind
pesti nemzeti szinház megnyitása után
színészi pályán azonban nem aratott sikert és sokat kellett
titkára lett.

örömest

magát

A

A

A

fit havi fizetéssel.
színpadon mindig gyérebben, kisebb
szerepekben lépve föl, tanulmányozta Schillert és Goethét s szinmirásra
adta magát, hogy szorult helyzetén javítson. Legels színmve .a Megjátvolt, mely
szott
cselek
1835-ben Budán került a színpadra. Vörösmarty,
Bajza és Fáy buzdította a fiatal költt. Ettl kezdve állandóan a színmírás terén mködött és páratlan tevékenységgel mintegy 180 drámai mvet

nyomorognia 12

NAGYVÁRAD.

—

SZIGLIGETI EDE

SZÜLHÁZA.

alkotott. Szigligeti egy egész új mfajt vezetett be irodalmunkba: a népszínmvet. Legels ilynem alkotásai, a Szökött katona és Két pisztoly, már
meglehets hírnevet szereztek neki, bár még ezekben a népélet nem dom-

borodik ki teljesen. Késbbi kitn népszínmveiben (a Csikós, a Cziyány
a Lelencz) az egész magyar népélet megelevenedik s nemcsak a mozgalmas cselekvény, hanem az életbl vett maradandó népies jellemek gyönyörködtetnek bennünket. Mint drámaíró nem volt ilyen szerencsés kez. A franezia regényes dráma hatása alatt mellzi a költi hatás eszközeit, a helyes
lélektani alapon megrajzolt jellemeket, a ragyogó dikcziót, ellenben kizárólag
a színpadi hatást tartja szem eltt, erre törekszik leleményes, sokszor körmönfont meséjével, a cselekvény gazdag bonyodalmával. Nagyobb hatást tett
mint vígjátékíró. Bár komikuma a helyzetbl fakad, a jellemek helyes alakítására mégis nagyobb gondot fordít, mint szomorújátékaiban. 1840-ben az
akadémia pályázatán Rózsa ez. vígjátékával elnyerte a kitzött jutalmat;
ettl kezdve haláláig
maradt els szinköltnk s Kisfaludy Károlytól Csíky
Gergelyig
elégítette ki kora közönségének szükségleteit, 16-szor nyerte el az
akadémia drámai jutalmát, háromszor a népszínházét. Az akadémia 1840-ben,
a Kisfaludy-társaság 1845-ben választotta tagjai közé. Meghalt Budapesten
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L878. január L9-én, mint a nemzeti színház drámai igazgatója. Els nagyobb
sikert Dienes ez. szomorújátókával aratott 1836-ban.
Jelesebb tragédiái: Gritti (1844). Béldi Pál (1856). A fény árnyai (1865). Struensee
(1871). Valéria és a Irónkeresö, mely Szigligetinek a legsikerültebb alkotása. Jelesebb vígjátékai
Fenn az erny nincsen kas, Mama, Nöuralom, Lüiomfi, Házassági három parancs,
Dalos Pista, Udvari bolond. Egy dramaturgiai munkát is írt A dráma és válfajai ezímen.
Szülvárosa a házat, melyben született, diszes emléktáblával jelölte meg s halhatatlan költjérl n.-viv.ic el fényes új színházát is.
:

s

silts

Zsák

Dezs
J.

Adolf.

Szüts Dezs, törvényhatósági jegyz, hírlapíró, született 1869. Nagyváradon. Hírlapírói mködését 1890-ben kezdette meg. Megírta Nagyváradváros vízmvének monográfiáját Orbán Ignácz mérnökkel, mely 1897-ben
jelent meg. Széleskör pubÜezisztikai tevékenységet fejtett és fejt ki.
1535.,

Telegdi Miklós, esztergomi érseki helynök, egyházi író, született Telegden
meghalt Nagyszombatban 1586. ápr. 22-én. 1558-ban pappá, 1561-ben

késbb zólyomi fesperessé és káptalani nagypréposttá
1582-tl haláláig érseki helynök. 1557-ben megvásárolta a bécsi jezsuiták nyomdáját és Nagyszombatban állíttatta fel.

esztergomi kanonokká,
lett,

Munkái: Az kereszténységnek fundamentumairól. (1562). Az evangéliumoknak, melyeket
vasárnapon és egyéb ünnepeken esztend által az anyaszentegyházban olvasni és prédikálni szoktanak, magyarázatja. (1580). T. M.-nak, pécsi püspöknek felelete Bornemisza Péternek Fejtegetés
nev könyvére. (1580). Rövid írás (1580). Egynehány jeles okai. (1581).

Tisza Kálmán és Tisza István gróf irodalmi mködését az életrajzokkal
együtt más helyen közöljük.
Tofaeus (Dobos) Mihály, ref. püspök, szül. Székely hídon, 1624. szept.
29-én, meghalt Gyulafehérváron 1684-ben. 1679. júniusban lett erdélyi püspök.

Mvei De

translatione imperii a, graecis ad frankos. (1647). De actuali dei providentia.
persevtrantia sanctorum. (1650 51). A szent zsoltárok resohdiója. (1683).
:

(1649).

De

—

Tóth József, tanfelügyel, szül. Mez-Sason, 1842-ben. Vármegyéje tanügyi
állapotáról szakavatott jelentéseket szokott kiadni. Irt pedagógiai czikkeket
a Néptanítók Lapjába, Magyar Tanügybe. Önálló
Közoktatási Törvények és Rendeletek Tára.
Veress Sándor, mérnök, történetíró, szül. Sarkadon, 1828. deczember 3-án,
megh. Bukarestben 1884. okt. 27-én. Irodalmi mködése sokoldalú. Emlékirata
A magyar emigráczió a Keleten ezímen 1878-ban jelent meg. E mellett 1870 72.
írt a Magyarország és a Nagyvilágba, majd állandóan dolgozott a Vasárnapi

mve

:

—

Újságba, leginkább oo jegy alatt.
Vészeim Pál, ref. hittanár és lelkész. Szül. Kismarján.

Mvei Kegyes és istenes beszélgetések, (1633). Oktató és vigasztaló prédikácziók. (1641).
Brevis institutio ad cognitionem Lingvae Sebreae (1643).
Vucskics Gyula dr., kath. áldozópap, egyházi és pohtikai író, szül. Szálai:

don 1865. márczius 31-én. Pappá szentelték 1887. október 16-án. Kezdetben
udvari pap volt, azután a bécsi Augustinemnba küldték, a hol theologiai doktor lett. 1890-ben Nagyváradon segédlelkész, 1892-ben pedig theologiai
tanár lett s mint ilyen behozta a szemináriumban a ker. társadalom-tudomány tanítását. 1897. októberétl nagyvárad-újvárosi plébános a Nagyváradon
megjelen Tiszántúlnak 1896. november óta felels szerkesztje.
;

Önálló munkái

püspök aranymiséjére.

:

Munkabér és sztrájk. (1896). Emléklombok Schlauch Lrincz bibornokRendes tagja az aquinói Szt. Tamásról nevezett bölcseleti tár-

(1897).

saságnak.

Vulkanu József, román szépirodalmi író és hírlapíró, született Hollódon
1840-ben. Legismertebb munkája a Pantheonnl Román életrajzgyjtemény.
Magyarul is dolgozott s a román irodalomnak magyar íwelven való ismertetéséért a Kisfaludy-társaság 1871-ben tagjává választotta.
Zoványi György, ref. püspök, született Biharon 1656. szeptemberben, meghalt Zilahon 1758. február 16-án. Kánon-gyjteménye, mely Zoványi-kánonok
név alatt részben és ideiglenesen érvénynyel is bírt s Agendája, mely tót
fordításban is megjelent, általánosan ismertté tették nevét. Irt még egy értekezést: De servo arbitrio, halotti beszédet és gyászverset Szathmárnémeti
Sámuel halálára (1718). Tudományos theologiai mvei még kéziratban elégtek.
Zsák J. Adolf theologus, született Vaskohón 1876. június 15-én. Eddigi
irodalmi munkássága részben az Irodalomtörténeti Közlemények, a Báes-Bodrog
megyei tört. és rég. értesít s a Biharmegyei és Nagyváradi tört. és rég. évkönyv
czímü folyóiratok s a Nagyváradon megjelen Tiszántúl czímü politikai napilap
hasábjain látott napvilágot, részben pedig kisebb-nagyobb önálló fzetekben.
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A nagyváradi vár ostroma 1556/7-ben (1896). A nagyváradi vár ostroma 1598-ban (1899).
Rulikovszky Kázmér. Szabadságharczunknak egy külföldi származású martira (1899). Bibliographiai adatok Várad színészetéhez (1900). Czobor szentmihályi Czobor Mihály élete (írod. tört.
közi.). Bessenyei György levelei (U. o.) (1900). Ki téritette Pázmány Pétert a kath. vallásra?
(1901). Leményi Leményi János fogarasi gór. kath. püspök (1901). A nagyváradi papnöveldéi
nyomda története (1901). Rézbánya. Történelmi reflexiók (1901). Sajtó alatt van a székeskáptalan könyvtárának története, snyomtatványainak és kódexeinek ismertetésével.

nk

Az irodalom terén még a következ biharmegyei születés
maguknak nevet:

férfiak és

Kálmán (binyóczi) ügyvéd (sz. 1847). Irt hírlapi czikkeket s megírta az
t.-czikk magyarázatát.
Beczner Frigyes tanár (sz. 1848). Irt értekezéseket és
a tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet évkönyvét.
Beöthy József 1778-ban

Balázsovich

—

XXII.

1S77. évi

szerkeszti

Az irodalom
többi jelesei.

szereztek

—

—

beszédet írt és egy hosszabb értekezése kéziratban maradt.
Berkovits Ferencz
Bihari Imre tanár (1829) 1872-ben
ügyvéd a telekkönyvi javaslatról írt tanulmányt 1877-ben.
Csete Lajos (1858). A „Pokmegjelent munkája „Természetjog vagy jogbölcsészet".
rócz Ádám" alakjának megteremtje. Humorisztikus. naptárai több ízben jelentek meg.
Ciora János g. keleti lelkész (1851) szerkesztette a román tanítók egyesületének
közlönyét.
Clintocu János g. kath. lelkész (1849). Irt ódákat és egyéb költeményeket.
Csöregh Gyula min. tisztvisel, tárczákat és költeményeket ü különböz lapokba. Gzajlik István igazgató-tanár, gazdasági szakíró (1852). Munkája: Csikónevelés. (1891.) Deczky Károly korán halt el. Munkája ,,Deczky Károly hátrahagyott költeményei." (1868.)
Ember Károly ev. ref. lelkész (1854). Szépirodalommal foglalkozott. Munkája: „JellemErcsey Imre orvos (1815). Számos kiváló szakezikket és
képzés a népiskolában." (1888.)
értekezést irt 1815 30 között.
Erddy Imre tanár (Í857). Számos tudományos, ismeretFeldmann János Ede orvos. 1831-ben latin
terjeszt, tanügyi és szépirodalmi czikket üt.
Flóra Ferencz kanonok 1846 körül theologiai czikkeket
nyelven írt orvosi értekezéseket.
és értekezéseket írt. -- Futó Mihály tanár a determinánsokról írt munkát 1885-ben.
Gávra Sándor igazgató (1797). Munkája „Egy történeti töredék az erdélyi román egyházról."
Gedeon Ferencz ny. törvényszéki tanácsos. Munkája: „Az élet iránya." (1875.)
Ger Attila (1870) tárczákon kívül mfordításokkal foglalkozik. - Göndöcs Lajos igazg.
tanító (1819) a Vasárnapi Újságba és a Néptanítók Lajjjába több ismeretterjeszt czikket
írt. -Grubi (Ferencz) Dávid orvos (1814) a múlt század els felében számos szakezikket
Györy Lajos ev. ref. lelkész (1800). Számos egyházi szent beszéd
üt külföldi szaklapokba.
Gobóczy Károly községi jegyz (1825). Számos gazdasági czikket üt a
jelent meg tle.
szaklapokba.
Horváth Döme bölcseleti doktor (1862). Munkái „A kedély és annak kifeiHusety József jogi doktor, latjn
lesztése" (1884.) „Az emberi lélek halhatatlansága" (1884.)
nyelv értekezést üt 1788-ban a büntetés czéljairól. -- Irinyi János (idsb) birtokos (1787).
Ivánka Sámuel tanár
A múlt század els felében számos mezgazdasági czikket üt.
Kabos Sándor, a Jézus-társaság
(1826). Zene- és énekirodalmi munkákat és czikkeket írt.
tagja. A XVIII. század 2-ik felében megjelent munkája
Panegyricus E. Ivoni. Katz
Henrik igazg. tanító (1849). Számos szakezikket írt. - - Kálmán József ügyvéd (1854). A
Kalmár Ferencz tanító (1828). Pedagógiai czikkeNagyvárad" egyik szerkesztje volt.
ket üt tanügyi lapokba.
Kiss Ferencz megyei forvos (1833). Számos szakczikkel gazdagította a tudományos irodalmat.
Kiss Lajos tanár (1855). Szépirodalmi és tanügyi czikkeket írt.
Kiss Sándor tanár (1820). „Az Izrapatak regéje" ezün epikai költeménye
megjelent a Figyelben.
Kocsán János (ifj.) kir. aljegyz (1872). Költeményei és tárczái
a fvárosi és vidéki lapokban jelentek meg. Munkája: Csendes Dalok (1896).
Kocsi Patkó
•János, színész (1771). Munkája: A havasi juhászleány. Énekes játék 2 felv. Irt és fordított
kisebb színpadi dolgozatokat.
Kocsis Alajos orvos (1831). Számos szakezikket üt.
Kovács Ferencz
Kovács Dániel tanár (1862). Tanügyi czikkei a szaklapokban jelentek meg.
tanító (1843). Munkatársa volt az aradi „Alföld" ezün lapnak.
Kovács Gábor községi
jegyz (1856) számos költeményt és czikket üt. Munkái Költemények, (1878.), Jegyzi
irálytan.
Kovácsi
Kovács István m. forvos (1830). Szépirodalmi és szakezikkeket írt.
Kálmán theologus (1873). Számos költeménye jelent meg a vidéki lapokban.
Körössy
Antal ev. ref. tanító Furtán (1843). Két földrajzi munkát üt iskolai czélokra.
Krasznayné
Franki Mari (1862) Nagyváradon a lapok számos elbeszélést közöltek tle. Több fvárosi lapnak is dolgozott.
Kuthy Sándor ev. ref. lelkész (1783). Munkája Halottak beszélgetése
(Erdélyi Múzeum). Költeményeket is üt.
Kutsera Ferencz plébános (1865) egyházüodalmi
téren sokat dolg-ozott.
Landesberg Sándor bécsi hírlapíró (1848) néhány humoros német
munkát írt és élczlapot szerkeszt.
Légrády Imre ügyvéd és udvari ágens (1778). Munkái
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enthált eine Constitution ? (1848). Nekrológ Pázmándy Horváth Endre
haláláról (1839).
ismert gyermekorvos,
szakezikkei az akadémiai érteSchiff
sítkben és az orvosi szaklapokban jelentek meg.
Schreiner Márton izr. teológus (1863)
Ii.
1894. óta berlini tanár. Szakezikkei a küföldi folyóiratokban jelentek meg.
Tatai András
tanár (1803). Több tankönyvet irt.
ist,

und was

—

kitn

Ern

Bihar vármegyében él, de
Dr. Adorján Emil ügyvéd. 1895

—

nem

itt

született írók

—

Nem
:

bihar-

vármegyei szü-

óta szépirodalmi dolgozatokat írt a Szabadság-, Nagyvárad- és Nagyváradi Najjlóba és az Uj Idkbe Leander név alatt ugyané név alatt jelent
meg önálló kötetben 1898-ban „Olivia bosszúja" ezünü humoros regénye és „Komoly pillanatok" ezünü humoreszk kötete. Eddig három kiadást ért „Tizenöt gyorsirási óra" czímü
tankönyve s „Gyorsírási Olvasókönyv" czím kötete. Most van sajtó alatt „A gyakorlati
gyorsüás tankönyve". Alapította és négy éven át szerkesztette a Nagyváradon megjelen
Gyorsüók Lapját. Szakezikkei jelentek meg a „Magazin für Stenographie" és „Der deutsche
Stenograph" czímü berlini lapokban. Az Athenaeum kiadta 1900-ban „Osztrák Jog" czímü
tankönyvét.

Jetésü írók.

Dr. Adorján

;

Emil.
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\dy Endre
hnvik Péter,

Ady Endre hírlapíró. A Nagyváradi Napló fmunkatársa, jeles poéta, kinek költemenyeit a fvárosi szépirodalmi lapok is örömmel közlik. Azeltt. Debreczenben segédszerkeszt volt. Önálló verskötetét a kritika nagy tetszéssel fogadta.
Agáczi Norbert, gimnáziumi tanár. Munkái: A classikai óda története. (1871). A classikai óda és Berzsenyi. (1871). Toldy Ferencz
a magyar irodalomtörténet. (1876).
délibábok
hse. Több ízben tartott felolvasást a szépirodalom és az esztétika körébl.
Alvinczy Sándor, freáliskolai tanár. Önálló munkái: A Szaharában. Uti rajzok és tanulmányok.) L890). A franczia társadalom (1893). A franczia nk. (1893). A szellemi élet Parisban. (1896).
Kártyások és játékbarlangok. (1899). Több fvárosi lapba néprajzi és társadalmi czikket írt.
Bíró Lajos hírlapíró, a Függetlenség, Szegedi Napló, Budapesti Napló, Agence de
Paris. Országgylési Értesít, Hét és több más szépirodalmi hetilapnál fejtett ki irodalmi
munkásságot. Helyettes szerkesztje volt egy esztendeig a Nemzetgazdasági Szemlének és
másfél év óta a Szabadságnak a helyettes szerkesztje. Most jelent meg egy novellás
kötete
a Bálványrombolók. (Egy czinikus ember meséi).
Bodor Károly orvostudor és kórházi forvos. Orvosi dolgozatai a.szaklapokban jelentek
meg. Több drámát ültetett át és A fekete gyöngy czímü regényt fordította Sardoutól. Eredeti
színmvei Kritikus Norvos Lenni vagy nem lenni.
Bozóky Alajos dr. jogakadémiai igazgató. Nagyszámú jogi és közmíveldési czikket írt
különböz folyóiratokba. Önálló mvei: Praetori jog. (1866). A börtönügy legújabb haladásai.
(1867). A római jog institutióinak tankönyve. 4. kiad. (1885). Az egyházi jog tankönyve. (1871).
A római jog pandektáinak tankönyve. (1874). A köteles részrl. (1874). Római perjog. 2. kiad.
S85). A nagyváradi kir. akadémia százados múltja. (1889). Az ausztriai magánjog rendszere.
(1891). Római világ. 3. köt. (1892) (Friedlander után). Kiadta Gaius római jogi institutióit.
latinul és magyarul. Az els keresztény kodifikáczió (1900.) Többször tartott felolvasást a
római míveldés történetébl. Megnyitó beszédei a jogakadémia Almanachjában jelentek meg.
1889-ben kir. tanácsosi czímet nyert.
Bunyitay Vincze, nagyváradi kanonok, született 1837. január 11-én Sátoralj a-Uj helyen.
1860-ban szentelték fel. Három évig volt segédlelkész, majd szent-jobbi és bélfenyéri plébános lett. Lipovniczky István nagyváradi püspök könyvtárnokának nevezte ki 1879-ben.
1893-ban kanonok, 1897-ben apát lett. Mint történetíró különösen az egyházi memlékek és
történet körül fejt ki nagysiker munkásságot. A hazai levéltárakon kívül Róma és Bécs
levéltárait is két ízben felkutatta, hogy adatokat gyjtsön a XVI-ik századi vallásújítás és
kitn, nagyszabású mvéhez „A váradi püspökség történetéhez'', melynek alapján az
akadémia sietett levelez tagjának megválasztani. Történelmi értekezései a Századokban.
Archaeologiai Közleményekben, Katholikus Szemlében stb. jelentek meg. Mimkái
Ifjúsági
olvasmányok. (1863). Régi képek. (Tárczaczikkek). Az eggedi apátság története (1880.) A
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váradi püspökség története (1883 84). Három kötet. Számos rajzzal.
mai Nagyvárad megalapítása. (1885).
váradi káptalan legrégibb statútumai. (1886). Szilágymegye középkori
memlékei. (1887). római Szentlélek-Társulat anyakönyve. (1889). Magyar királyok Váradon.
gyulafej érvári székesegyház újabb
(1890). Bihar vármegye oláhjai s a vallás-unio. (1892.)
részei s egy mag3r ar humanista. (1892.) Nagyvárad a törökfoglalás korában. (1892.)
hitújítás történeti adatainak els kötete most jelenik meg. Schematisnrus historicus Diocesis M.
Varadiensis. (1886.) Kiadta Ipolyi Arnold kisebb munkáit és Schlauch Lrincz Egyházi és
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Egyházpolitikai Beszédeit.

Dús László, t. fügyész. Mint hírlapíró és a Szabadságnak hosszú idn át szerkesztje, rendkívül sok politikai, társadalmi és szépirodalmi czikket írt. Munkája: Színészetünk
bölcsjében. (1884).
írta meg e munka számára a Nagyvárad történetét tárgyaló fejezetet.
Erdélyi Zoltán. 1893-tól 1897-ig a Magyar Újság belmunkatársa, 1894 1899 közt a Hasznos
Mulattató és Lányok Lapja segédszerkesztje 1899-ben a Veszprémvármegye fel. szerkesztje. 1900. óta a posta- és távirda-igazgatóságnál fogalmazó.
Munkái Május. Költemények.
Tündérlagzi. Képes gyermekmese. (1894).
Epizódok. Költemények. (1896).
(1892).
Vesztett Boldogság. A M. T. A. által a Nádasdy-féle 100 aranyos pályadíjjal kitüntetett
Margitverses regény. (1898. II. kiadás 1901).
Laura Dalok. (1899). I. és II. 'kiadás.
sziget és más kisebb költi elbeszélések. (1901).
Fehér Dezs, lapszerkeszt. Hírlapírói mködését a fvárosban kezdte meg. hol
több lapnak munkatársa, a „Bolond Istók"-nak pedig éveken át segédszerkesztje volt.
1889-ben jött Nagyváradra és azóta folyton munkása a nagyváradi sajtónak, melynek fellendülésében jelentékeny része volt. Dolgozott a Nagyváradi Hírlapba s munkatársa. Iványi
Ödön halála után pedig négy évig szerkesztje volt a Nagyváradnak. Jelenleg a Nagyváradi
Napló szerkesztje, melyet maga alapított.
„Nagyvárad" fennállásának huszonöt éves
jubileuma alkalmából
hívta össze az ország összes lrlapíróit Nagyváradra és felvetette
buzgósága révén csakhamar
a „Vidéki Hírlapírók szövetségéinek eszméjét, mely fkép az
megvalósulást nyert.
Vidéki Hírlapírók Szövetségének megalapítása óta jegyzje, majd
igazgatósági tagja. Két ízben szerkesztett élczlapot is. 1889-ben a városlig-eti színkörben
eladták
félmilliós ternó czím 3 felvonásos bohózatát, a nagyváradi színházban pedig a
nagyváradi színészet száz éves fennállására írt „Száz év" czímü színmvét. Kiadott ezenkívül két novella-kötetet is „Kaleidoszkóp" és „Hölgyek és Urak" czímen.
Fráter Imre, orvostudor. 1892. óta a biharmegyei közkórház igazgató-forvosa és a
sebészeti osztály vezetje. Dolgozatai az Orvosi Hetilapban és a Sebészetben jelentek meg.
Halász Lajos, szerkeszt, hívlapírói mködését a makói „Maros" czímü lapnál kezdte
majd Szarvason gyorsírászati szaklapot alapított és szerkesztett, azután Debreczenben volt
hírlapíró és késbb a nagyváradi „Szabadság" szerkesztje lett. Majd a ..Nagyváradi
XajiliV-nál találjuk, mint szerkesztt. Késbb megindította a „Nagyváradi Friss Újságot", a
szerkeszti (Nagyváradról) a ..Kolozsvári Friss Újsálegels vidéki krajczáros napilapot.
got" is. Önálló munkája „Éjjel" czímü novellás kötete.
a szerzje a
Imrik Péter, jogtudor, kir. Ítéltáblai bíró. Számos költeményt írt és
híres Mollináry nótának is. Jogi czikkei a szaklapokban jelentek meg. Munkái Demonstratív.
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A szent háború. (1877.) Választás vagy kinevezés. (1879). Budapesten, 1879-ben Rikkants czímü lapot szerkesztett.
Karácsonyi János, theologiai doktor, a magyar tudományos akadémia levelez tagja,
1882. július 2-án szentelték fel áldozószületett 1858. deczember 15-én Gyulán (Békésmegye)
pappá. A püspöki liczeumban tanított egyháztörténelmet, és egyházjogot s jelenleg BiharPüspökiben plébános. Nagy irodalmi munkásságot fejt ki, különösen a Turulban, a Katholikus
Szemlében és a Századokban. A Pallas nagy Lexikonának is dolgozótársa volt. Munkái: A
uagyvárad-olaszi római katholikus plébánia-templom és plébánia rövid története. (1884). Magyarország és a nyugati nagy egyházszakadás. (1885). Szent Gellért csanádi püspök élete és mvei.
(1887). Történelmi hazugságok, Haller József után. (1890). Szent István oklevelei és a Sylveszter bulla. (1891). Kik voltak az els érsekek Magyarországon. (1892). Békés vármegye története
(1896). Három kötet. A honfoglalás és Erdély. (1896). A pusztaszeri monostor kegyurai. (1897).
Az aranybulla keletkezése és els sorsa. (1899). A magyar nemzetségek e XVI. század
közepéig I. kötet - (1900). Második kötet sajtó alatt. Értekezéseinek egy részét 1. Szinnyey
Magyar írók. Szerkesztette a Békés vármegyei régészeti társulat Evkönyveit, mint a tár(1877).

;

:

sulat ftitkára.

Károly József Irén, bölcselet doktor, fgimnáziumi tanár. Munkái
Schopenhauer és
az akaratszabadság. (1886). Az absolut mértékrendszer a mechanikában (1890). Az absolut mértékrendszer a hang- és htanban. (1891). (Különlenyomat a nagyvárdi fgimnázium Értesítjébl.) Állandó munkatársa a Mathematikai és Physikai Lapoknak s a lipcsei Annalen der
Physik und Chemie czímü folyóiratnak.
Kertész Miksa fgimnáziumi tanár. Értekezései a nagyváradi fgimnázium értesítjében jelentek meg. A ragadózó emlsállatok hajdan és most. (1888). Bihar vármegye faunája.
(1901). Irt még a Nagyvárad természetrajza czímü munkába: Nagyváradnak és vidékének
állatvilága.
nagyváradi közönséges és meleg állóvizek górcsövi állatvilága. Nagyvárad
irta e munka számára a Bihar vármegye faunáját
csigafaunáját leírta a Nagyváradban.
tárgyaló fejezetet.
Krüger Viktor, állami freáliskolai igazgató. Irodalmi mködése A nagyváradi terméfelhkrl.
szettudományi Szemlében: Az energia.
hóról,
nagyváradi freáliskola Érte:

A

:

A
A

A

A

pozsonyi középiskola czímü folyóiratban
Az elektromosság történetébl. (1887).
A tárgyi körökrl értekezett. Munkája Physika. A középiskolák felsbb osztályai számára.
(1888). Apróbb közlemények jelentek meg tle napi és szaklapokban.
sítjében

:

:
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szegedi árvíz után irta a Duna és Tisza-szabályozás
Kutiák Ágost, gyakorló orvos.
terve czímü munkáját.
Laurán Ágoston theólógiai doktor, görög-katholikus apátkanonok, pápai praelatus. Számos egyházjogi és egyházpolitikai czikke jelent meg. Önálló mvei: Korszer egyházpolitikai kérdések. (1887).
schismával összehasonlított szent Unió. (1888). Az egyház és az állam
(1888). Egyházpolitikai helyzetünk. (1889). Mivé lett a katholikus Magyarország (1890). Egyházpolitikánk. (1891). A szent Unió. (188!")). Kiadta latin nyelven Papp Szilágyi József görög-katholikus egyházjog-tanát. Román nyelven is írt: Manualu cateeheticu. (1878). Manualu pedagogieo didacticu. (Í879).
Lopussny Gyula Ágost, a Sz. József fuievel-intézet alkormányzója. Egyházjogi és
Szent József intézet múltja
zenészeti czikkein kívül két önálló történelmi munkát is írt.
és jelene. (1895). Tordai Szaniszló Ferencz váradi püspök. (1896).
magyar tudományos akadémia 1895 ben
Nagy Enni jogtudós, jogakadémiai tanár.
levelez tagjának választotta meg. Legkiválóbb munkája Magyarország közjoga, mely éppen
most érte meg a negyedik kiadást. A Budapesti Szemlébe, Athenaeumba, Jogtudományi
Közlönybe stb. számos becses közjogi értekezést írt. Több külföldi német, franczia, folyóiratnak és irodalmi vállalatnak állandó munkatársa. Ujabban megjelent értekezései
magyar
alkotmány. Magyarország közjogi viszonya Ausztriához. A magyar alkotmány némely jellemzbb vonásai, stb.
Nátafalussy Kornél, királyi tanácsos, a nagyváradi tankerület királyi figazgatója,
született Leleszen 1841. november 17-én. 1899. november 7-én a jászóvári prépostválasztó nagyválasztotta meg koadjutorrá utódlási joggal.
káptalan a beteges Benedek Ferencz mellé
(3 el is fogadta e kitüntetést, de utóbb egészségi okok miatt és elrehaladt korára való tekintettel a tisztségrl leköszönt. Számos tanügyi czikket írt a Pesti Hírnökbe, Magyar Államba,
Pesti Naplóba, könyvismertetéseket közölt a Magyar Sionban, Tanáregyesületi Közlönyben,
kassai katholikus fgimaz Uj Korszakban s Katholikus Heti Szemlében. Egyéb munkái
rozsnyói katholikus fgimnázium története (1876 és 78). A nagynázium története (1863).
jászóvári kerület Szent-Jánosról elnevezett
várad-hegvfoki prépostság története (1872).
egyház prépostjai (1883). Schematismus canonicorum Praemonstratensium de castro Jászó
(1891
92). czímü névtára gazdag forrása a rend történetének és irodalmi mködéséne!
Sal Firencz ügyvéd, Nagyvárad nyugalmazott polgármestere, született Békés-Gyulán
1834. május 25-én. Els irodalmi dolgozatai a Császár Ferencz Divatcsarnokában jelentek
meg. Nagyváradra az alkotmányos éra beköszöntésével jött vissza s Bihar-megye alügyészének választotta meg, késbb pedig Nagyvárad polgármestere lett. Sal Ferencz 1886-ban
királyi tanácsosi czímet, 1892-ben pedig vaskoronarendet kapott.
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Szegcdi Híradó, majd a Szegedi Napló, az aradi Alföld munkaÖdönnel átvette a Nagyvárad szerkesztését. 1895-ben Budapesten
a Pt'.váfosi Lapok fmunkatársa lett, késbb pedig a Pest* Napló segéd-szerkesztje. 1899-ben
újra átvette a Nagyvárad napilap felels szerkesztését, mely állásában ma is mködik.
Önálló mvei: „Álarcz nélkül" novellák (1892). „Házasságok" (1891), majd „Klára szerdái"
novellák. (1896). ..Mesék a valóságiól" verses könyv; ..A megcsalt asszony." Regény.
..A hol a gólya fészkel" és „Diadal" ifjúsági regények. Pályadíjat nyert a nagyváradi Szigligeti társaságiján egy elbeszélésével és egy versével, továbbá a szegedi Dugonics-társaságban a Légyott eltt czímü színmvével. A Szigligeti színház megnyitási ünnepségének pro-

Sas Ede szerkeszt.

tár.

a volt. 1891-ben Ivánvi

Mugyarország Vármegyéi és Városai
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is 5 írta a miért a város közönsége ezüst koszorúval tisztelte meg. Munkatársa az Uj
idk. Kakas Márton, Magyar Lányok és Én Újságom czím folyóiratoknak. Ezenkívül állandóan jelentek ós jelennek meg dolgozatai a budapesti napi- és szépirodalmi lapok hasábjain.
Sípos Orbán, királyi tanfelügyel, született 1836. május 24-én Jászberényben. Jászberényben a katholikus gimnáziumban a fizika és a mathematika tanára volt, azután 3 ezikluson ál Jászberény város országgylési képviselje. 1875-ben a volt Jász-Kun kerület alkapitánya, utóbb Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye alispánja lett. 1882 óta Bihar-megye tanirta e kötet számára a közoktatást.
felügyelje. Népiskolák számára írt tankönyveket.
Schlauch Lrincz, bibornok, nagyváradi latin szertartású püspök, els irodalmi dolgozata,
melylyel nagy feltnést keltett, doktori értekezése volt: Az egyházjavak jogezímérl hazánkban. Ghiozy Kálmán röpiratára az autonómiai mozgalmakban Válasz czímü röpirattal felelt.
Mint a frendiház tagja az egyházpolitikai vitákban mindig részt vett s tárgyilagos fejtegetéseivel lebilincselte, hatalmas szónoki erejével magával ragadta a hallgatóságot. Beszédjeibl két hatalmas kötetet adott ki Bunyitay Vincze. (1890). E beszédek a magyar szónoklatnak valódi drágaköveit képezik s közöttük sok van olyan, melyeket már a retorikai kézikönyvekbe is fölvettek, mint a szónoki beszéd klasszikus példáit, (pld. Hinni és tudni. A
katolicismusról és hazaszeretetrl). Életrajzát más helyen közöljük.
Steinberger Ferencz, a katholikus polgári iskolai tanítóképz igazgatója. Nagy érdemeket
szerzett magának a Szatmáregyházmegyei Irodalmi kör, a Heti Szemle és a Pázmány Sajtó
megalapítása körül. Önálló munkái: Jézus Krisztus, a nevel tanítók eszményképe. 2.
kiadás. Számos ezikksorozatot írt neveléstani és hittudományi szakfolyóiratokba. 1899. októberben a nagyváradi káptalanban stallum litterariumot nyert.
Winkler Lajos tanár, 30 év óta dolgozik a biharmegyei lapokba. 12 évig a „Népnevelési Közlönyt" szerkesztette és hosszú id óta levelezje több budapesti napi és szaklapnak.
írta e
számára a társadalmi részt.
Lehetetlen egyenként fölsorolni mindazok nevét, kik részint a napi sajtóban, részint a
szépirodalomban elismerésreméltó módon mködnek. Álljon itt betrendes névsoruk.
Gábel Jakab, Gyalókay Jen, dr. Gyémánt Jen, Grammá Döme, Kaczér Vilmos,
dr. Komlós József, dr. Kovács S. János, dr. Krüger Aladár, dr. Kurlánder Ede, dr. Maggá ri
Kossá Geyza, Márkus János, Mendclényi Béla, dr. Molnár Imre, dr. Németiig Gyula, Nogely
István, Pálffy Béla, dr. Persz Adolf, Rátkay József, Ritoók Emma, özv. Személyi Kálmánná,
di*. Szolcsányi Hugó, dr. Szombathy István, Szüts Dezs, Szüts Izsó, Vaday József, dr.
Yáradi
Zsigmond, Weingártner Andor.

lógjál

Sipos Orbán
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Hírlapirodalom.

Bihar vármegye hírlapirodalmáról a következket közölhetjük:
Bihar. Megjelent elször 1862. október 2-án. Els szerkesztje Györffy Gyula, majd
Gyalókay Lajos. Megjelent kétszer hetenként. Megsznt 1863. október 30-án. Bihar. Megindult
ismét 1867. június 15-én. Elbb folytatta a 48-as irányzatot, 75-tl kezdve azonban szabadelvüpárti. Els szerkesztje Sólyom Fekete Ferencz
utána Juhász Gyula, Hollóst/ Lajos,
Tonsek, Riskó, és ifj. Gyalókay Lajos szerkesztették. Megsznt 1884. június havában.
Biharmegyei Községi Értesít. Megjelent Berettyó-Újfalun 1874. deczember 19-én. Vegyes
tartalmú hetilap. Megsznt 1875. deczember 18-án. Szerkesztje Vass Jen volt. Ennek a
folytatása a Sárrét, mely 1875. deczember 25-én indult meg, s hosszú szünet után jelenleg
újból meSindult Nagg Zoltán szerkesztésében.
Biharmegyei Lapok. 48-as irányú politikai napilap. Megjelent 1880. deczember 25-én.
Megsznt 188Í. február 14-én. Szerkesztette Hegycsi Márton.
Biharmegyei Közlöny. Szerkesztették Báttaszéki Lajos, Stark Antal és Winkler Lajos.
Megjelent 1871. június 27-én Megsznt 1871. deczemberben.
Nagyvárad. Társadalmi napilap. Szerkesztette Báttaszéki Lajos. Megjelent 1870. július
3-án. 1879-tl politikai napilap lett szabadelv irányzattal. Szerkesztette Rácz Mihály és Hügcl
Ottó is. Mostani szerkesztje S<is Ede.
Nagyváradi Lapok. A Deákpárt közlönye. Mejelent 1868. május 2-án. Megsznt 1870.
deczember 30-án. Szerkesztette dr. Sipos Árpád és Rádl Ödön.
Nagy Ben, Keledi József és Persz Adolf. A
Nagyváradi Hirlap. Szerkesztették
;

.

K

80-as években jelent meg.

Nagyváradi Napló. Szabadelv irányú napilap. Els szerkesztje Fehér Dezs volt.
Jeleideg IV. évfolyamát éli. Szerkeszti dr. Dési Géza és Fehér Dezs.
Szabadság. Els szerkesztje Dús László volt. A szabadelv párt hivatalos orgánuma.
Fszerkesztje Szunyogh Szabolcs, felels szerkesztje Heggesi Márton. Megjelent 1875. jun.
1-én. Szünóra czímü kis szépirodalmi melléklapja volt, mely 1876. októberben indult meg.
de már 1877. végén megsznt. 1879. június 25-tl kezdve a Csarnok czímü melléklapja volt,
de két óv múlva ez is megsznt.
Tiszántúl. Politikai napilap. Katholikus irányú. Els szerkesztje Persz Adolf volt, jelenVll-ik évfolyamban vau.
leg Vucskics Gyula.
Nagyváradi Friss Újság. Krajczáros politikai napilap. Szerkesztje Halász Lajos. II.
évfolyamát éli. Szocziális irányú.
Rövid élet politikai és társadalmi lapok voltak: A Magyar Szó, melyet Váradi Zsigmond szerkesztett; & Független Újság, melynek Paksy Gusztáv volt a szerkesztje s a Polgár, melyei Holnapi Ákos 1874. április 22-én indított meg, de már a 11. számmal megsznt.
1875-ben azonban Budapesten folytatta. Ilyen volt az Érmihályfalván megjelen Ermellék,
majd az Ermellék és Vidéke. A Nagy-Szalonta és Vidéke jelenleg Szalontai Lapok ezím alatt
mái- a X. évfolyamban van s Nagy Márton a szerkesztje. Ugyanott legutóbb Podhraczky
Géza szerkesztésében egy új lap is megindult.
A Darázs czímü illusztrált élczlapot Fehér Dezs indította meg, 1891. február l.Véu.
Ugyanez év április 5-én hasonló lapot indított meg Lovassy Andor Bagoly ezímen. Azután
nemsokára a Darázs beleolvadt a Bagolyba, ez pedig két és fél év niuiva. 1893 márezins
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Közlöny. Tanügyi folyóirat. Szerkesztette Winkler Lajos. Jelenleg Gábcl
s a XVII. évfolyamban van.
Rövid élet volt a Mesevilág ez. gyermekújság-, melyet Krasznainé F. Mari, Gara Ákos
és Váradi Ödön szerkesztettek másfél évig. Megjelent 1898. január 20-án. Megsznt 1900-ban.
Ifjúsági olvasmányok czímü kétszer havonként megjelen ifjúsági lapot szerkesztett
Bwnyitay Vincze. Az els füzet 1863. novemberben, az utolsó 1864. februárban jelent meg.
A Biharmegyei Orvosi és term. Értesít. 1875 76-ban. Szerkesztje dr. Bodor Károly volt.
Havonként kétszer jelent meg.
A Bihar megyei Rég. és Tört. Egylet Közlönye. Els szerkeszti voltak Gyalókay Lajos
és Bölöny Sándor. Megjelent elször 1875. április 1-én, utolszor 1878. deczemberben.
Kiskereskedk Lapja dr. Adorján Ármin szerkesztésében, II. évfolyamában van.
A Színházi Újság a színházi szezon idején jelenik meg. Szts Dezs indította meg
1900. októberben. Jelenleg Kaczér Vilmos a szerkesztje.
Román nyelv lapok Familia. Román szépirodalmi lap. Szerkeszti Vulcan József. Most
Megindult 1891-ben. Szerkesztje
folyik a XXXVTJ. évfolyam. Vulturul czímü hetilap.
Ardelean.
Ka/h. Hitterjesztés Lapjai. Képes folyóirat a katholikus hitterjesztós érdekében. XX.
évfolyamban van. Szerkeszti Nogely István.
Nép Zászlója dr. Gyémánt Jen szerkesztésében indult meg a millennium esztendejében. Liberális-szocziális jelleg hetilap.
Népnevelési

Jakab

a

szerkesztje

—

:

Végül a nagyváradi könyvtárak közül els sorban a legnagyobbat és
legérdekesebbet ismertetjük röviden. Ez a lat. szert. püspöki könyvtar, mely
négy részbl áll. A régi püspökségi könyvtár a Szaniszló eltti püspökök
szerzeményeibl keletkezett és 2950 mvet 6187 darabban foglal magában
ennek különösen a történelmi csoportja nagyrészt a XVI. és XVII. századból való mveket tartalmaz. A Szaniszló-könyvtár a legnagyobb és legrendezettebb része a könyvtárnak. Szaniszló Ferencz püspök, midn 1869-ben
a váradi püspökségrl lemondott, 9823 kötetnyi egész könyvtárát a püspöki
könyvtárnak adományozta. A Lipoimiczky könyvtár a lipovnoki Lipovniezky
István püspök (megh. 1885. aug. 12) hagyatékából maradt, 1215
áll
1N_?0 darabban. Ipolyi Arnold püspök (megh. 1886. deez.
2) történelmi és
különösen régészeti szempontból becses hagyatéka, mely a többiektl elkülöáll 7889 darabban. Ezeken
nítve külön teremben foglal helyet, 3675
felül egészen külön álló csoport a teljes Migne-íéle gyjtemény. Állománya
25800 kötet, ezek közt 15 snyomtatvány, négy teremben elhelyezve.
Ezt követi nagyságra nézve a Tcir. jogakadcmia könyvtára. Keletkezett
a nagyváradi latin szertartású egyházmegye kebelében feloszlatott szerzetes
rendek, különösen a jezsuiták könyveibl, melyekhez utóbb egyesek adományai járultak. 1850-tl állandó javadalmazásban részesül. Jellege jogi
szakkönyvtár állománya 10,703 kötet és 1 boncztani gyjtemény.
A jászóvári premontrei kanonok-rend fgymnasiumának könyvtára 1850-ben
5446 kötetben. A könyvkeletkezett. A tanári könyvtár állománya 2316
tár különös érdekessége az 1894-ben néhai Zádor Gyula kir. Ítéltáblai elnök
örökösei által ajándékozott kézirat-gyjtemény, mely a jelen század els felében élt írók és költk levelezését és kéziratait (legtöbb Vörösmarty Mihályé)
tartalmazza. Az ifjúsági könyvtár állománya 3162 kötet.
A biharmegyei és nagyváradi régészeti és történelmi egylet múzetimának
könyvtára 1872-ben keletkezett. Allymánya 680 munka 1589 kötetben.
A: állami föteálnkola könyvtára 1873-ban keletkezett. A tanári könyvtár
;

mbl

mbl

;

:

m

állománya 7575 kötet, az ifjúsági könyvtáré 2481 kötet.
A fels keresi edeimi iskola könyvtára 1888-ban keletkezettt és állománya
1296 kötet.

A

községi iskola könyvtárának

állománya 5101

m

5566 kötetben.

Nagyobb könyvtára van még a biharmegyei Casinonak, a honvéd-hadapródiskolának és magánosok közül Rádl Ödönnek, Hegyesi Mártonnak, Hlatky
Endrének, Vilmányi Félixnek és

dr. Berkovils

Ferencznek.

Szinnyei
Magyar írók élete és munkái. Pallas Nagy Lexikon. Beöthy képes
Irodalomtörténet. Bod Péter Magyar Athenás. Danielik és Ferenczy Magyar írók. Horányi
Elek Memória Hungarorum és Nova memória. Hegyesi Márton magánértesítései.
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iskolai
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eladások

SZÍNÉSZETE.

váradi magyar színészetet is, mint minden nagyobi) vidéki
városban, hol fiskoláink voltak, megelzték az iskolai
színieladások. St van adat arról is
hogy már a
jezsuiták által rendezett iskolai eladások eltt is játszottak rögtönzött színpadon, a XVII. században fennállott
váradi református fiskola tanulói. (Eladták Pápai Borsait
Ferencz Metamorphosis czímü dramatizált versét, melylyel Rákóczy Zsigmond emlékének áldoztak). De a református iskolában a színieladások igen ritkák voltak, mert a kibocsátott kánon szerint,
a „közremködk gyakran álarczot vesznek magukra, aljasán viselkednek,
st még a kéj vágy fáklyáját is meggyújtják/"
jezsuiták azonban, csakhamar letelepedésük után, meghonosították
az iskolai szinieladásokat és így Váradon is a gimnázium lett a magyar
a tanítópapok, els színészeink
színészet melegágya. Els drámaíróink
a
fiskolából kikerült ifjak.
jezsuiták évente legalább kétszer rendeztek ily szinieladásokat, melyekben rendesen résztvett az egész tanulóifjúság, de a fbb szerepeket a rhetorika- és a poezis-osztály kiválóbb tanulói játszották. Az eladások iránt a
közönség körében igen érdekldlek és úgy a megye, mint a püspökség jutalmak kitzésével sarkalta az ifjakat.
A színdarabok legnagyobb része történelmi volt, mert az ismert negyven
darab közül huszonhatnak történeti alak a hse, míg hat a bibliából merítette tárgyát, nyolcz pedig erkölcsös tendencziával bírt. A magyar történelembl Szent-Lászlót, a váradi püspökség alapítóját, a pusztában vándorló Salamon királyt, Érsekújvár védjét: Forgách Ádámot, Gritti Lajost, Szapolyai
kínos nádorát mutatták be egy-egy érdekes eladás keretében.
drámák szerzi közül csak néhányat ismerünk, a drámák közül pétiig
egészben egy sem maradt az utókorra és a tartalomra is csak a czímbl
következtethetünk.
1759-ben, mikor Patachich Ádám lett nagyváradi püspök, már nemcsak
a fiskolában tartottak eladásokat, hanem a püspöki palotában is. Mert a
fpap szerette a klasszikus zenét és mindent elkövetett, hogy ezt püspöki
székhelyén megkedveltesse. Meghívta Haydn József öescsét, Haydn Mihályt,
de a bécsi légkörhöz szokott karmestert a városi élet egyhangúsága csakhamar távozásra késztette.
minden szépért rajongó fpap csakhamar betöltötte helyét, mert sikerült megnyernie Ditters Károly, udvari zenekar vezett, a ki elfogadta a püspöki udvarban rendszeresített karmesteri állást L764).
Ditters is csak 5 évig mködött Váradon, de azért Patachich püspök
útbaigazításai mellett sikereket ért el, mert a karokkal ellátott kantaté
Betlehemi pásztorjáték (1765), a színre került opera Izsák, a Megváltónak képe,
az Istenek vetélkedése, az Olimpia Jovi Saera, Metastasio megzenésített Amore
,

hajdan.
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egyszersmind annak is bizonyítéka, hogy Patachich fejlesztette
kinek utóbb joggal emeltek mellszobrot a bécsi
operaház elcsarnokában.
De a mvészi szórakozásnak ez a neme szokatlan volt abban az idben és így Patachich ellenségei besúgták a történteket Bécsben, honnan csakhamar bizalmas levél érkezeit Mária Terézia királyn titkárától, Pichler bákövetelte. A püspök, ki oly nagy
rótól, a melyben a zenekar feloszlatását
áldozatokat hozott a zenekar létesítése érdekében, megrendülve mondott le
kedvtelésérl, egyedül abban találva örömét, hogy továbbra is elsegítette
in mttsica-ya,,

a tehetséges Ditters hajlamait,

Ditters törekvéseit.
magyar színészetet itt
de ez idszakból inkább csak

A

a német társulatok eladásai elzték meg
akkori viszonyokra jellemz apróságokat
ismerünk. ít>;y a játszási engedélyt ahhoz kötötték, hogy a társaság tagjainak
tisztességes életmódot kellett folytatniuk és mellzniök kell az adóságcsinálást.
Az eladások után 1 irtot fizetett a színigazgató. Tiltva, volt oly darabokat
eladni, melyek bosszúságot vagy kellemetlenséget okozhattak.
belépti dijat
is meghatározták
„noble parterre" 24 kr., els hely 17 kr., második 10 kr.,
harmadik 5 kr.
szinieladásokat ekkor leginkább a mai jogakadémia dísztermében tartották. De ezeknek csak korjellemz érdekességük van, mert
Bihar-megyében csakhamar megégették József császár rendeleteit, Te-Deumot
rendeztek a korona visszahozásakor, divatba hozták a kuruczdalokat és
annyira támogattak minden hazafias törekvést, hogy 1795-ben Kelemen László,
mikor a pesti színtársulat szétzüllése küszöbön van, Bihar-megyét tarja legalkalmasabbnak a magyar színészet állandósítására,
A mirl Kelemen László álmodozott és a minek gátat vetett az anyagi
támogatás hiánya, azt alig tíz évre a német színészek utolsó mködése után,
megvalósította a kolozsvári színészei hatalmas és áldozatkész pártfogója:
Wesselényi Miklós bárt').
is, mikor kényszerítve volt színtársulatát Erdélybl
Magyarországba küldeni, Váradban ismerte fel azt a várost, hol törekvései
visszhangra találnak. Különösen bízott Bölhy Lászlóban, az akkori alispánban,
kit sikerült a színtársulat biztosának is megnyernie és H-domú Istvánban, ki
színdarabok írásával is igazolta, hogy mily lelkes barátja a színészetnek.
színtársulat, mely 1798. aug. 23-án érkezett Váradra és augusztus 26-án taru
totta els eladását a „Fekete Sas -ban, csak rövid ideig idzött itt, mert
Debreczenbe vonzotta ket az országos vásár és a Hegyalján is meg akarták kísérleni, hogy szüret idején lehetne-e ott sikeres eladásokat rendezni.
De azért nagy hatást értek el els eladásukkal, a „Süketnéma" -val, mit
annak is köszönhettek, mert a
magyarosítója Hatcani István, akkor táblabírája volt Bihar-megyének. Jantsó Pál, a híres komikus, naplójában feljegyezte, hogy „A pénz vagy Asszonygyülötö" czim darabot is eladták, de ennek írója, tárgya, mindeddig ismeretlen.
Kelemen László, az els pesti színigazgató, látva a kolozsvári színészek
sikerét, azon fáradozott, hogy itt a pesti társaságból és a kolozsváriak kivált
tagjaiból újabb csoportot alakítva, a fvárosban megkezdett akczióját most
már a vidéken folytai hassa. Ambiczióját növelte, hogy a magyar színészetnek Rhédey Lajosban ers pártfogója akadt, ki hathatós pártfogásán kívül
József nádor névnapjára még egy négy felvonásos darabot is írt (.1 nagylelk herczeg). Rhédey akcziójába bele vonta utóbb Debreczent is és a két
város polgársága egy hónap alatt 799-ben 2225 frt és 40 krral támogatta
a társaságot, melynek költsége havonta 500 frt,
színtársulatot ekkor anynyira megkedvelték, hogy még az általuk rendezett bálok iránt is nagy volt
az érdekldés és nyári mködésük idejére külön „szálát" is építettek.
nyári idénynek azonban megvolt a kellemetlensége is, mert a helytartótanács, a túlbuzgó czenzor, Miller Jakab Ferdinánd felterjesztése következtében, nemcsak a Ludwiq Capet czímü darab eladását tiltotta be, hanem
megküldte még ama ..Directive Regein" czímü szabályzatot is, a melyben szigorúan elírta, mi adható el és mi nem.
Bármily nehéz volt ily körülmények között a színigazgató feladata, azért
Kelemen László szembeszállt e nehézségekkel, st 1800-ban, közvetetlenül
társulatának megalakulása után, egyenes felterjesztést intézett a helytartó
tanácshoz, hol Kelemen Lászlónak adtak igazat, mert a czenzor: ..Professor
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van hivatva, de bensbb igazgatási kérdésekbe

elegyedhetik.

Kelemen László azt is kérelmezte, hogy színtársulatát Debreczenben is
bemutathassa de kérelmével elutasították s azért meg kellett elégednie Bihar-megye támogatásával. Meddig játszott itt, min darabokat adatott el, mily
anyagi sikerei voltak, mi volt az oka társulata feloszlásának? mind e kér;

désekre ez ideig a Legszorgosabb kutatás sem tudott választ adni; st az
L800
1813 közötti idközbl csupán egyszer van biztos adatunk arról, hogy
Váradon játszottak magyar színészek. Egykorú hírlapi tudósítás említi ugyanis,
hogy mikor Rhédey Lajost, a városi színészet áldozatkész meczenását
Bihar-megye fispáni székébe iktatták, a beiktatási ünnepélyen, a Szegedrl

NAGYVÁRAD.
A RÉGI SZÍNKÖR.

jött színészek

eladták

„Papetti vagy a Tsudálatos összetalálkozás

czímü vigas-

ságos komédiát".
Sándorffy
József.

Rhédeyt áldozatkészségben csak Sándorffy -József multa felül, ki 1814ben vette át a váradi színészet szervezését, és önállósítása érdekében tíz éven
át oly tevékeny mködést és munkásságot fejtett ki, hogy nem tekintve áldozatkészségét, méltán kelti fel a színészet történetírójának figyelmét, elismerését.
A mit Bécsben, e téren mint orvosnövendék tapasztalt, meghonosítja
Váradon is, mikor Gulácsi Antaltól, az álmosdi földbirtokostól átveszi a debreczeni színtársulat felszerelését. Leltárt készíttet, rendezteti a könyvtárt,
beszerzi a muzsikálókat, (kottákat), díszleteket szerez, elsrend tagokat (köztük
Kantomét) szerzdtet, biztosítja ezek jogait, elnyeit, kinevezi a vezértagokat,
meghívja Ruzicska Józsefet karmesternek, cseh muzsikusok által betaníttatja a

magyar czigányokat, gondoskodik

egyenruhákról,

meghatározza

a

belépti

a zártszék árát a megyebeli urak gavallérságára bízva, csinosabb színlapokat nyomat és lépten-nyomon elárulja, hogy valóban van érzéke a színészet iránt és jól tudja, mennyi e téren a teend. Fenmaradt az 1814.
július 14-ki színlap, mely szerint Schilbach „Paulina vagy a véletlen egybetalálkozás ünnepe" került szinre. Ez annál becsesebb, mert nem tekintve azt,
hogy ez a legrégibb fenmaradt nagyváradi színlap, egyszersmind olyszmmrl szól, mely a pesti msoron sem fordult el.
díjakat,
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st ezt megelzazért nevezetes, mert

fennállt) kapcsot,

Az aradi kirándulás
legelször magyar színészek.

is járt

társulata.

ekkor játszottak ot1
L815-ben kivált ugyan két csoport színész, de ez nem bontotta meg az
egységet, meri Sándorffy pótolta a kiváltakat és megküzdve a czenzura akadékoskodásaival, a kísérletez német színtársulatok erejével, még színházi
épületei is vett, hogy biztos otthona legyen a váradi színészetnek. Idközben
felszerelései! gyarapította a gróf Károlyi árváktól kapott díszletekkel; létesítette az ingyenes tanulójegyeket és körültekinten gondoskodóit, hogy a
magyar színészet mindinkább ('mállóvá legyen, mely törekvése sikerrel is járt.
Két városban, Váradon és Debreezenben egyszerre honosította meg a színészetet és a közönség körében állandó érdekldést keltett a magyar színészet
iránt. Fáradhatatlan munkássága és áldozatkészsége azonban romlását idézte
el. Már 1821-ben panaszkodott, hogy olyan, mint a megszedett szlvenyige.
Hisz 32,659 frt 53 krt költött 7 év alatt, 1821-ig, a váradi önálló színészet
létesítésére. Kel is ajánlotta Beöthy Ödönnek a szinügy vezetését, csupán
2500 frtot kérve az összes színházi felszerelésért, de Beöthy Ödön az ajánlatot nem fogadta el. Hiába tett. kísérleteket Szegeden és másutt, hogy az
ottani közönség érdekldését kiaknázza, sehogy sem tudott kell eredményt
elérni. így 1824-ben, mikor rövid szenvedés után, november 30-án, 59 éves
korában meghalt, oly állapotban maradt vagyona, hogy a törvényszék elrendelte a csdöt. Késbb Várad elveszíti önálló jellegét, Sándorffy törekvései kárba vesztek, a színtársulatok csak átmeneti állomásnak
meczenás híján tekintik, de azért mindig támogatta e város közönsége a színészetet, st alig
nyolcz évvel Sándorffy halála után, a város közönsége annyira megelégelte a
német színtársulatokat-, hogy ezeknek többé nem adott játszási engedélyt és
e

lépéssel

megelzte csaknem az összes hazai városokat.

Jakab Mihály levéltárnok kritikái, majd Kuthy Lajos tudósításai is
lényegesen hozzájárultak a színészet- megkedveltetéséhez, a mi annyira hódított aközönség körében, hogy úgy Kovács Imrét, Bihar-megye szolgain ráját,
mint FoMczky dános jogakadémiai tanár nejét színdarab írására is ösztökélte.
1836-ban leégett ugyan a színház, de két évvel késbb Pályi Elek a
..Fekete Sas"-ban, utóbb az „ApolhV'-ban megkezdi eladásait és a közönség annyira érdekldik a. társulat iránt, hogy nem tekintve a fényes jutalomjátékokat, lehetvé teszi állandó vendégek szereplését és elször esik meg,
hogy nyolcz hónapon át egyhuzamban játszik színtársulat Váradon.
E sikeren felbuzdulva, jött Kilényi Dávid, majd Komlóssy, utóbb Körösi
Sándor Váradra. 1844-ben a szegedi daltársaság játszott itt Szerdahelyi József,
Havi Mihály és Szabó József vezetése alatt. Ez idénynek az kölcsönzött érdekességet, hogy ezúttal fellépett Szigligeti Ede, Várad szülötte is, ki Erdélybl jövet, noha mint a színlap jelzi, siets volt útja, mégis megállott Váradon, hogy eladhassa A zsidó czímü darabját és rokonainak, régi jó barátainak bemutathassa tehetségét, eljátszva Jankót, a favágó szerepét.
1845-ben Prielle Kornélia lépett fel elször Váradon, Várady Pál társulatánál, mint a nemzeti színház tagja. Ekkor került elször színre a Szökött
hatona, Szigligeti népszínmve, melyben a mvészn Korpádiné rokonát,
Julcsát adta. Nem lesz érdektelen megemlítenünk, hogy akkor a mvészn
felajánlott díjazása, pesti egy havi fizetésének fedezése^ 60 p. forint és ez a
jutalomjáték volt.
A szabadságharcz ideje alatt Várad közönsége is lépten-nyomon tüntetett a magyarság törekvései mellett. Oócs Ede hazafias darabokat adatott
el, ..történelmi néma rajzokat" (élképeket) rendezett, st „a hon szükségei
fedezésére" is tartott eladásokat. Várad hazafias hangulatát az is jellemzi,
hogy az események hatása alatt Fodor Pál, eddig ismeretlen író, Egy magyar
önkénytes czím alatt, „a kor szelleméhez mért legújabb vígjátékot" írt, mely
itt került elször színre, 1848. július 17-én. A darabot
nem ismerjük, de a
személyek megjelölésébl arra következtethetünk, hogy ez Burkus Károly, a
pecsovics követ és fia Adolf, az ellenzék embere közötti politikai súrlódásokat
viszi színpadra.

Gócs Ede társulata távoztával Döme Lajos jött
volt rendszeres társaság. Játszottak, a mint lehetett.

Váradra. De ez nem
tagok is folyton vál-

A

szigligeti

Ede.

Priellie

Koinelia

ib«

-49.
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JÁSZAY MARI „ELEKTRA"-ELADÁSA A RHÉDEY-KERTBEN ÁLLÍTOTT
NYÍLT, GÖRÖG SZÍNPADON.

alatt innen-onnan Váradra vetdtek.
akkor Lendvay, PneJle. Kornélia és az akkor annyira kedvelt
Chiabayné, de utóbb be kellett szüntetni az eladásokat, mert a „Zöldfa"
termében a horvát foglyokat helyezték el, míg a „Fekete Sas" termét a
tépéscsinálók foglalták el, köztük a szülészek is. Ez volt az utolsó szintársulat, mely a szabadságharoz ideje alatt Váradon megfordult. A szülészek
szerte oszlottak, hogy karddal kezökben küzdjenek a hazáért; de az elnyomatás napjaiban ismét összegyltek Váradon és csakhamar megszólaltak a
magyar nyelv apostolai, élesztve a nemzeti önfentartás gondolatát. így lett
Váradon a szinpad politikai tribünné, honnan a megjelen alakok szavaiból,
tetteibl lelkiert merített a bánkódók nagy tömege. Ekkor kezdte meg
Váradon mködését Molnár György, a késbbi híres tragikus.
i867-ig.
1852-ben Havi és Szabó társulata játszott Váradon, kinél Munkácsy Flóra
(utóbb Felekiné) is fellépett. Egykorú tudósítás is kiemeli, hogy az akkor
még naiva szerepekben fellép mvésznt mennyire ünnepelték. Ez idszakban
különösen Szabó József, majd Hété' yi és Molnár értek el társulataikkal nagyobb
sikereket és szép anyagi eredményt; különösen Molnár György, ki a helyi
viszonyokat, mint váradi születés, jól ismerte, a reklám minden eszközét
igénybe vette. Lehivatta vendégszereplésre Jóhnnét, majd, hogy még nagyobb
érdekldést keltsen, a Pesten betiltott Eyy királyné ezímü darabhoz meghívta
Jókain kívül még a
szerzjét: Tóth Kálmánt is.
A hatvanas években, a politikai viszonyok változásával, a városi színészet is nyíltabban áll törekvései szolgálatába s a közönség is minden eszközt
megragad, hogy kimutassa hazafias érzését. A mikor Boynár Vilma eldalolja

toztak,

úgy a mint a szabadságharoz

Megfordult

1849-töi

színészete.
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m
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Klapka-indulót, oly tüntetés keletkezik nyomán, hogy errl a fvárosi
lapok is elragadtatással emlékeznek meg. Más alkalommal Magyarország
újjászületése czímü nagy allegóriának volt óriási hatása, melynek felvonásai
(1849. aug. 18., 1860. október 20., 1861., Jelenkor) alkalmat adtak arra, hogy
Batthyány Lajos, Széchenyi
a szinpadon megjelenjenek a. haza nagy fiai
István, Teleki László grófok, Deák Ferencz és Kossuth Lajos, kinek nevét
azonban a színlap csak a kezdbetkkel jelezte.
De a nemzeti irány mellett ép oly arányban hódít tért az operettékultusz is, melynek els jelenségével Szabó és Fillipovics társulatánál (1862)
találkozunk. Orpheus az alvilágban egy idény alatt ötször kerül szinre, st a
kisebb operetteket is (Varázsheged, Fortunio mester bájdala stb.) léptennyomon meg kell ismételni. De azért nem hanyagolják el az opera-eladásukat sem, st mikor (1863
4) Follinus János társulatánál Káldg Gyula
állott a zenekar élén, elször kerültek szinre Stradella, La Traviata, Tannszínigazgatók (köztük Beszler István 1865-ben, Aradi
háuser és a Zsidón.
Ger 1866-ban, majd ismét Follinus János) a drámai eladások emelésére
is figyelmet fordítanak és ösztönt szolgáltatnak arra, hogy az 1842-ben már
egy ízben elaludt színházépítési eszmét új életre keltsék.
1867-ben még fényesebb idszak veszi kezdetét a váradi színészet történetében, mely 1876-ig tart. Ekkor Szabó József, a debreczeni színtársulat
élén jön Váradra és annyira megkedvelteti társulatát, hogy csakhamar Várad
a legjobb nyári állomássá emelkedik. Ez idben játszanak Váradon, mint a
Bercsényi Béla, Rónai Gyula, Mándóki Béla, Fektér, Tanner és
társulat tagjai
neje, Dalnoki Béni, Blaliáné, Vizváry Gyula, Vidor Pál, Együd, Foltényi, Geies
János, T. Sz'iláll Róza és más kiváló mvészek. E tíz évi idszak alatt
291,674 frt 17 kr. volt a bevétel és a rendezett 1189 eladás után 184,831
Szinre került pedig mint újdonság 11 opera,
frt 63 kr. a tiszta jövedelem.
30 operetté, 16 népszínm, 21 szomorújáték, 98 dráma, 133 vígjáték, 6 korjellemrajz, 9 bohózat és 3 ballet, összesen tehát 327 darab, azaz évente átlag
32 újdonság. Hiába próbálkozott késbb Szathmári Károly (1867), Kmves
Imre (1869), Diagus Károly (1869), majd Völgyi György (1871), Szabó JózseNem keressük az okokat, csupán egyszeren
fei kiszorítani nem lehetett.
megemlítjük, hogy a társulat zöme kivált és Bogyó Alajos meg Máncloki Béla
vezetése mellett létesítették az arad-nagyváradi dalszintársulatot. Ez annál
fontosabb lépés a váradi színészet történetében, mert a debreczeni színi
szövetkezés újból igazolta, hogy csakis ilyen szövetkezetek létesítése által
lehet nemcsak a vidéki színészet érdekeit elmozdítani, hanem módot nyújtani arra is, hogy egy-egy nagyobb vidéki színtársulatnak biztosítsák nyári
együttmaradását és ne kellessen jelesebb, jól szervezett társaságoknak a
nyár folyamán oly városokban vergdni, hol a lakosság elégtelensége is
lehetetlenné teszi a társulatok anyagi eredményeit.
Várad tehát már ekkor ragaszkodik a színi szövetkezetek létesítéséhez
és idrl-idre kísérleteket tesz kedvezbb összeköttetések elérésére. 1877-ben
a kolozsvári színtársulat jött Váradra, de az idény eltt megkezdett tárgyalások elárulták, hogy a lépésnek nem lesznek kell sikerei és tényleg 1878/9 '80
a

:

—

A

wei-ta

ísso-ig,

:

években konzorczium

már

Mándoky Béla volt a színtársulat igazgatója. Ekkor
nem bírta el az operai eladások költségeit és így

élén,

a vidéki színészet

Váradon is 1879-ben került szinre ez idszakban az utolsó opera (Fróféía).
188L2/3-ban Mosonyi (Mansberger) Károly (Jakab) volt a színigazgató,
ki az aradi színtársulatot hozta Váradra. De nem volt szakember, a mi a

A

tönk szélére juttatta,
szinügyi bizottság, megvonva Mosonyitól a támogatást,
felbontotta az aradi színi-szövetkezetet és a szegedi szinház igazgatójával,
Nagy Vinczével kötötl szerzdést 1884-ben. De sajnos, ez sem tartott soká,
mert a szegedi idény rosszul sikerült és Nagy Vincze alig nyitotta meg újból
1885-ben a váradi színi idényt, kénytelen volt egy ötös bizottságra bízni a
mvezetést, melynek tagjai voltak: Somló Sándor, Bokodt Antal, Egri Kálmán, Kiss Ferkó és Valentin Lajos.
Miután idközben Aradon Krecsányi Ignácz lett az igazgató, kinek jól
fegyelmezett társulata volt,
hívták meg Váradra. Úgy 1886-ban, mini 87-ben
szép sikerrel mködött, ezt azonban túlszárnyalták az 1888/9/90 évek, a mikor
a kolozsvári nemzeti szinház intendánsa, Bölönyi József állott a váradi sziné-

t

Bölön v' József
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nemcsak

a társulat szervezéséné] voll szembebeszerzésénél, mint a msor megteremtésénél is
A vidéki színészei történetében mindenkor elismeréssel kell megemlékezni Bölönyi Józsefrl, ki nem elégedett meg a kérészélet, szalmalángra is emlékeztet támogatással, hanem a külföld színpadjain csíszoll ízlésével oly sikerekéi mutathat fel, mii jogosan, méltán
kell majd elismernie annak, ki idk multán tüzetesen méltatja úgy a kolozsvári, mini a váradi színészet történetét.
A rákövetkez ö1 évben (1891 1890) isméi az aradi színi szövetkezet
Elbb Annii Ger, majd Leszkay András van a társulat élén
eltérbe.
lép
és különösen ez utóbbi igen szép sikereket ért el.
1896-ban a kolozsvári nemzeti színház tartott eladásokat Megyeri Dezs
vezetése alatt. Ez évadban búcsúzott el Blaháné a váradi közönségtl, hol
1867-ben mint kezd színésznt oly gyakran tüntette ki a közönség.
1897-ben Leszkay András társulatával folyt le az a nevezetes Elektra Jászai Mari
eladás, mikor Jászai Mari a Rhédey-kertben, nyílt, görög színpadon, az
adása.
óriási köröndben úgy mulatta be a tragédiát, mint az az ókorban, görög
színpadon volt szokás. E kísérlet az egész országban feltnést keltett és
érdekes szinészettörténeti vitákra adott alkalmat.
1898/9-ben ismét a kolozsvári színtársulat játszott a színkörben, Bölönyi
József intendánssága mellett. Mint elbbi mködését, úgy ez idbeli sikereit
is ezéltudatos, áldozatkész tevékenység jellemzi. Melegen érdekldött a váradi
színészet száz éves jubileuma (1798
1898) iránt és mindent elkövetett, hogy
ez minél fényesebben sikerüljön.
A száz éves jubileum eszméjét e sorok írója pendítette meg, már akkor, A váradi sziné63
midn az ottani színészet történetével foglalkozva, oly bizonyítékhoz jutott, jubileumi
mely döntleg igazolta, hogy mikor volt Váradon az els magyar színieladás. Az eszmét a Szigligeti-Társaság tette magáévá és az ünnepély 1898. aug.
26-án zajlott le. Ez alkalommal Rádl Ödön, a Társaság elnöke nagyszabású
szel

élére.

Áldozatkészsége

hanem úgy

díszletek
lépten-nyomon érvényesült.

ötl,

a

—

—

megnyitó-beszédet mondott, méltatva a nap jelentségét, Somló Sándor ódát
míg e sorok írója emlékbeszédszerü felolvasásában tekintett, vissza
a száz év küzdelmeire. A Szigligeti-Társaság e díszülése után Bodor Károly
dr. beszéde mellett a „Fekete Sas"-nál, a hol 100 évvel ezeltl elször játszottak a magyar színészek, leleplezték az erre vonatkozó emléktáblát, míg
este díszeladás volt a színkörben, hol ismét Hunnius-Hatvanv Istvánnak 100
év eltti darabja ..A siketnéma, vagy a jókedv pipás" került szinre.
1900. nyarán nem voltak színieladások, mert kezdetét vette a színházépítés és a jöv saison jól felfogott érdekében nem adtak játszási engeszavalt,

délyt a nyári idényre.
váradi állandó

A

némi tkét

is

színház eszméjével már 1807-ben foglalkoztak, st
összegyjtöttek, de úgy ennek, mint az 1857-ben és 1870-ben

megteremtett alapnak nyoma vész. Az e téren felmerült eszmék sem vezettek czélhoz, gyakran kicsinyeskedésbl származó okok gátolták az állandó
színház megvalósítását. Különösen a hely kérdése volt a fok, a miért ez
meg nem valósulhatott. Hetvenhárom esztendeig tartottak a kísérletezések,
a míg a jelenlegi polgármester, dr. Bulyovszky József, erélyes kézzel felkarolta a szinházépítés kérdését. így épült fel aztán Nagyvárad állandó színháza a Bemer téren.
görög stílben épített színház külsejével a Népszínházra, belsejével a Vígszínházra emlékeztet. Bels menyezetének alapszíne
sárgás-fehér, dúsan aranyozva; páholyain sötétvörös kárpitozás van a szobrász-dísz mindenütt barok-stílü. Az elcsarnokot jelképes szobrok díszítik.
néztér ezer ember befogadására alkalmas.
Az új szilülázat 1900. október 15-én nyitották meg. Elzleg a várns
közönsége díszfílést tartott, hol a Szigligeti Ede emlékének szentelt színház
jelentségérl, a Szigligeti-Társaság elnöke, Rádl Ödön emlékezett meg, míg
Hoványi Géza. a szmügyi bizottság elnöke, a színház építési történetét mondta
el. Este díszeladás
volt, mikor az els szót. az új színpadon PaulayuéAdorján Berta mondta, elszavalva Sas Ede alkalmi prológ ját.
,

A

;

A

Az

új

szinhá-/.

BIHAR VARMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE.

irályságunk els századaiból kevés
adat maradt
ránk, melybl Bihar vármegye közoktatásügye keletkezésének a képét megalkothatnánk
de ez a kevés
adat is sejteti, hogy mihelyt
Bihar vármegye kereszténynyé
ln, az egyházak emelését,
lelkészségek, prépostságok,
;

monostorok
A KOROSPARTI ROM. KATH. NÉPISKOLA.

alapítását,

szer-

zetesek betelepítését a népoktatás nyomon követte.

A

túli

XI. században a kereszténység és mveldés eszméi hazánk tiszánrészében még nem vertek ers gyökeret; csak Szent László uralkodá-

vissza Bihar vármegye népoktatásának szálai, melyekben
közoktatásügyünk mai örvendetes állapota gyökerezik.
Tudva van, hogy Szent László 1083 1095 között alapította a nagyváradi prépostságot, melyet késim püspöki egyházzá emelt.
Az egyházmegye területén egymásután egyházak keletkeztek, s mihelyt
valamely egyház felépült és valamely község lelkészt kapott, megnyílt az
els iskola is. És ezek a falusi iskolák a tananyagot és az irányt az akkor is
szélesebb látókörrel bíró monostorok iskoláitól vették át. Minthogy pedig a
vidéki monostorok egyikébl sem hiányozhatott az olvasó-szerzetes, a kinek
kötelessége a tanítás volt, kétségtelen, hogy Bihar vármegye számos helye
ln ébresztje a tudás vágyának, egyengetje az oktatás terjesztésének.
A XV. és XVI. században tartott hazai zsinatok azoktól is, a kik az
egyházi rendeket fel akarták venni, a kell életkoron, jó erkölcsön s törvényes származáson kivül csak annyit kívántak, hogy „jól tudjanak olvasni,
énekelni s az elemi ismeretekben némikép jártasak legyenek."
Hogy mely egyházak mellett állottak fenn iskolák"? Erre nézve annyit
tudunk csak, hogy a falusi iskolákat nemcsak a felnttek, hanem gyermekek is látogatták hogy Nagyváradnak a XIV. században oly iskolái voltak,
melyeket nemcsak helybeliek s az egyházi pályára készülk, hanem vidékiek és világiak is felkerestek. Helyesen mondja Bunyitay: Minthogy ily
kifejldésre id kellett, Várad iskoláinak fennállását már e körülménynél
fogva is bízvást tehetjük a korábbi századokra. De bízvást tehetjük azon
körülménynél fogva is, hogy az abban az idben is már aránylag elég
anyagi forrásokkal rendelkez s a vármegye közepén lakó, hivatásuknál

sára vezethetk

A

népoktatás

nyomai Szent
László

alatt.

XIV. század.

—

;

b

Bihar vármegye közoktatásügye.
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fogva magasabb képzettség püspökük anyagi segélyezésének, udvaraik és
az ket környez papság szellemi hatásának, a velük srbben érintkez
vidékekre, minden kétség nélkül ki kellett hatni.
Ekkor még sem a renaissance, sem az azt követ reformáczió, de a gör.
keletiek beözönlése sem befolyásolta az iskolai állapotokat. Az iskola" fogalhanem a római katholikus egymához nem csupán a róni. katholikus, .,

házias jelleg

is

tartozott.

A

XVI. században a reformáczió alatt nagy megpróbáltatások érték
hazánkat, melyekbl Bihar vármegyének is bven kijutott. E kor eseményeinek ismertetése nem tartozván e fejezet keretébe, itt csak annak az iskola-

reformáczió
hatása.

ügyre vonatkozó hatását óhajtjuk kiemelni.
Az ország kétfelé szakadása után a politikai zavarok közepett a hitújítási törekvések Erdélyben mind nagyobb tért hódítottak s azon viszonynál fogva, mely Bihar vármegye és az elszakadt Erdély között politikailag
fennállott, természetes,

hogy a

vallási átalakulás,

melytl az iskolák

sorsa

is

függött, Bihar vármegyében is csakhamar gyökeret vert.
vallás átváltozásával az iskolák jellege is változott, az addig róm.
kath. iskolákat a reform, iskolák váltották fel. 1503-ban Szegedi Kiss István,
a reformáczió buzgó terjesztje, némely monografusaink szerint, Belényes')),

A

nagyváradi püspök uradalmának egyik székhelyén tanítói tisztet teljesít.
áll az új iskolák között a reformátusok
nagyváradi fiskolája,
melynek tanulói 1660-ban, midn a nagyváradi várat a török ostromolta, a
vár védelmezésében hsiesen vettek részt; a vár feladása után pedig Márlona

Els helyen

falci

György tanár vezetése

A

alatt

Debreczenbe vonultak.

es

korszak azonban, a politikai s vallási küzdelmek és harezok meg-megújulása miatt, Bihar vármegye területén épp úgy nem kedvezett az iskolai állapotoknak, mint a nagyváradi várnak 16(50. augusztus
27-én történt elvesztése után a török uralom. Az elpusztult községekbl az
életben maradt Likosok nagy része, ezek között a papok, tanítók elszéledtek,
a felgyújtott templomokkal s lakásokkal az iskoJaházak is elhamvadtak.
Á törökök kizetése után ismét új élet vette kezdetét a vármegyében. A törökök kizetése után.
..Alig van hazánkban idszak, a midn annyi iskolát létesítettek volna, mint
felében
a
XVIII.
század
a XVII. század második
és
els részében. Az or-

közbe

szággylések ismételve elrendelték az új iskolák alapítását, a felekezetek
- mondja boldogemlékezet tudóvetélkedtek tanintézeteik szaporításában"
sunk, Csépl Péter, a nagyváradi róm. kath. fgimnázium 1896-ik évben
kiadott történetében. Azonban e kijelentéssel szemben élénken illusztrálja
az akkori nagyváradi állapotokat Keresztesi József 1784-iki naplója, melyben
panaszolja, hogy „az udvaron pedig, a más háznál, mely oskolának volt elrendelve, bort kezdtek mérni, egy krajezáron itezéjét, holott egyebütt 3 kron
oda borivókat, lármázókat szereztek és gyjtöttek s
költ a bornak itezéje
mind kinn, mind benn, minden illetlenséget elkövettek."
A jezsuiták a nagyváradi várat ostromló sereggel visszatértek Nagyváradra és hozzáfogtak a régi közoktatási intézetek visszaállításához. A legkisebb tért újból meg kellett hódítani, mert a vármegye megfogyatkozott magyar
lakossága a reformált vallásnak volt a híve. Nagy akadálya volt a nemzeti
nevelésnek a görög-keleti rácz és oláh elem, mely már a XVIII. század elején kezdette magába szívni az itt-ott fenmaradt magyarságot,
A nagyváradi gimnázium a jezsuiták vezetése alatt 1722. november
hóban nyilt meg, de els nyomai 1718-ig vezetnek vissza. -- Két tanteremben, két osztályban 1735
6-ban már mint teljes hat osztályú jelentkezik.
jezsuita rendet Nagyváradon 1773-ban oszlatták fel s minden ingó és ingatlan javaikat a tanulmányi alap javára foglalták le. Ez intézet fejldésérl
alább részletesebben fogunk szólni. 1761-ben br. Patachieh Ádám püspök
szervezte a szemináriumot s liczeumot is állított fel két bölcseleti osztálylyal.
Az 1777-ik év a biharvármegyei iskolai viszonyokat két irányban is
befolyásolta. Egyik irányban a Ratio Educationis és a nyomában kelt intézkedések, a másikban a nagyváradi görög püspökség feállítása.
A Ratio Educationis az országot nyolez kerületre osztotta ugyan, de
ezek közül csak négy, köztük a nagyváradi, nyert gróf Károlyi Antal személyében figazgatót, kinek hatásköréhez a megye közoktatásügyének összes
-

;

—

A

jezsuiták.

A

A

Ralio

Educationis.
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/80-ban bölcsészeti szakkal
az
és elkészítése is tartozott.
1

A

g.'.r.

A

katli.

püspökség.

görög katholikus

alá tartozó

megnyílt akadémia felállításának kérdése

püspökség

felállításával az egyházi fenhatósága
szertartásuakétól szintén elváltak.
ma is „Teneri mei Romano-G. 0." feliratot
Nagyváradon; a nagyobb községekben pedig,
katholikus lelkészségek voltak, csakhamar az elemi oktatás is

iskolák ügyei a lat.
L792-ben II. Lipót király
visel nevel intézetet alapított
a

hol

görög

megkezddött.
a,
XIX. század nemzeti ébredésérl, az 1848-iki
valamint az 1868-iki törvényhozásnak alapvel

József császár koráról,
s

azt

A

követ

korszakról,

NAGYVÁRAD.
FGIMNÁZIUM ÉS

A JOG

AKADKMIA.

munkájáról, közoktatásügyünk s a fennálló iskolák s intézetek történetérl
alább lesz szó.
Nagyvárad törvényhatósági joggal felruházott város közoktatásügye
Hajijainkban hazánk bármely hasonló városának tanügyével elnyösen versenyez. A bölcsdei gondozástól és óvóintézeti neveléstl, az elemi és középfokozatukon keresztül az akadémiai eladásokig, nem is érintve a róm. kath.
az ifjú.
papnöveldét, melyet a közoktatásügy keretébe nem illeszthetünk,
fejldése minden korában megtalálja képzésének megfelel forrását.
Tankerületek.

Bihar vármegye és Nagyvárad népoktatási intézetei a bibarvármegyei
tankerületbe csoportosulnak, mig Bihar vármegye és Nagyvárad középiskolái a nagyváradi tankerületnek, vagyis a nagyváradi tankerület figazgatóságának, a nagyváradi közép kereskedelmi iskola közvetetlenül a miniszteri
biztosnak, az iparos tanoneziskolák az országos iparoktatási figazgatónak
ez utóbbiaknál a kit*, tanfelügyelség, az országos
alá tartoznak
j óid a tósága
iparoktatási figazgatóság szervezése óta, ennek úgyszólván csak segédkezik.
A nagyváradi kir. akadémia 1788-tól, vagyis alapításától kezdve 1850-ig
a nagyváradi tankerület figazgatójának hatósága alá tartozott, 1850. óta. a
midn a tanulmányi figazgatóságokat s itt a bölcsészeti kart megszünteti

;
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lók, az

a

akadémia-igazgató lépett

helytartó-tanácscsal

közoktatásügyi m.

kerületi

a

érintkezett

figazgatók hatáskörébe, ki elbb
pedig a vallás- és

közvetetlenül, jelenleg

miniszterhez terjeszti

kir.
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föl jelentéseit.

Mieltt Nagyvárad, késbb Bihar vármegye közoktatási intézeteirl
számot adnánk, a mindenik fölé emelkedett nagyváradi kir. jogakadémiát
kívánjuk fejldésében ismertetni.
Mária Terézia királyné uralkodása nem nagyon volt kedvez a magyar
faji és nemzeti törekvések gyámolítására. De a közoktatás, a helyett, hogy
a magyart a latin nyelv altató sajkájából a germanizáczió karjaiba hurczolta
volna, terjedelmesebb faji s nemzeti öntudat ébresztésének eszköze lett.
Gróf Károlyi Antal, a Ratio Educationis alapján kinevezett els nagyváradi figazgató buzgólkodott leginkább, hogy a tiszántúli részben, különösen
Nagyváradon is állítsanak akadémiát. Ez intézet azután 1780. november hó
elején nyílt meg, egyelre esak bölcsészeti tanszakkal, és 1788-ban egészítették ki jogtudományi karral. Nem egy adat van arra, hogy ezt az akadémiát
már kezdetben a germanizáczió szolgálatába akarták állítani de egyes eseteket kivéve, a tudományos képzés feltételeit bírta és igazgatásának irányzatában a nemzeti megersödés is elég sikeresen érvényesült.
A nagyváradi kir. jogakadémiának fennállása els évében 20 joghall1-iki iskola-évig, a midn a bölcsészeti
gatója volt, mely szám az 1850
kar megsznt, 1844 5-ben érte el a legmagasabb fokát, a mennyiben e tanévben a joghallgatók száma 136 volt. A bölcsészek száma az 1839 40. tanl-ig mindig felülhaladta a joghallgatókét.
évet kivéve, 1850
A nagyváradi kir. akadémia alapításakor a fgimnáziummal, fels elemi
;

—

—

—

—

népiskolával s az Alapy-féle konviktussal együtt a lat. szert, püspök elhagyatott palotájában, a Szt-László templommal szemben álló terjedelmes fatornyu földszintes épületben nyert elhelyezést, miután ez idtájban készült
el a kétemeletes püspöki rezidenczia.
A Bach-féle rendszer alatt új szabályzatot adtak ki, mely a bölcsészeti
kart megszüntette s e helyett a gimnáziumokhoz 7-ik és 8-ik osztályt szervezett, egyelre meghagyván - - négy tanszékkel
a jogi akadémiánál a
két évfolyamot. Mivel az intézk úgy gondolkoztak, hogy veszedelmes, ha
a magyar politizál, vagy csak ha sejt is hozzá valamit, a politikai tudományok eladását megszüntették. 1855-ben a szervezetet némüeg módosították,
a mennyiben hat tanárral és egy segédtanárral három évfolyamúvá fejleszti 'tték
ki, s a tantárgyaknak tetszés szerint való hallgatását megszorították,
a három év mindegyikére megszabván a tananyagot, melylyel a hallgatónak
végeznie kell és e mellett szigorúan meghagyták, hogy 1856-tól a tanulók
a német nyelv általános használatára elkészítendk.
1861
1867. között a m. kir. kanczellária az egy ideig kiszorított észjog és a jog- és állam-encyklopédia, valamint a politikai tudományok tanírendszer buzgó eszközeit a feltámadt magyar visztását újból elrendelte.
szahatás állásaikból eltávolítván, helyettük alkalmas s képzett új igazgatási
elemekre volt szükség.
Ez a szükség magyarázza meg a nemzeti önbizalom felébredése mellett azt, hogy a Bach-korszak után a jogi képzést fiatalságunk az elznél sokkal nagyobb számarányban kereste föl. így történt
Nagyváradon is, a hol a kir. jogakadémia hallgatóinak száma 1859 60-ban
60 s fokozatosan emelkedve 1867 68-ban már 214 volt.
Végre az alkotmány s a magyar királyi független minisztérium visszaállítása után az akadémia ismét új korszakba lépett. Törvény ugyan most
sem szabályozta az akadémiák szervezetét, de báró Eötvös József vallás- és
közoktatásügyi miniszter kinevezése után csakhamar intézkedett alkalmas
akadémiai tanárok kiképzésére, a tanterv és a tanárok anyagi helyzetének
javítására nézve. Fiatal tanerket bvebb kiképzés czéljából állami ösztön-

—

A

-

—

díjjal

—

külföldre küldött.

A

nagyváradi kir. jogakadémia még ekkor is régi és czélszertlen helyiségében szorongott, mig végre
Felsége, báró Eötvös József miniszter javaslatára megengedte, hogy a régi épület Nagyvárad városának örök áron eladassék s e vételárából, valamint a tanulmányi alapból még hozzáveend
összegbl új épület emeltessék. 1872. június 8-án kezdették meg a díszes, kétemeletes jogakadémia építését, mely egyszersmind a nagyváradi róm. kath.

a

wr. jog-

akadémia,
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fgimnázium elhelyezésére is szolgál. 1874 deczembeE 2-án a nagyváradi kir.
jogakadémia tanártestülete jog- és államtudományi karrá történt átalakításának s az új épület használatba vételének ünnepélyét már az új épület dísztermében ülhette meg. Hallgatóinak száma alapítása óta megközelíti a tízezret,
kik közül miniszterek, frendiházi tagok, országgylési képviselk, miniszteri és
osztálytanácsosok, egyetemi tanárok, táblai és 'törvényszéki elnökök, f- és
alispánok, fszolgabírók és polgármesterek, kanonokok, esperesek, jeles ügyvédek és írók stb. nagy számmal váltak ki.
A kir. jogakadémiának kisebb alapítványai is vannak. A Jedlicska—
Kondé-Szenczy alapítvány, melynek kamatai 5 r. kath. vallású akadémiai
joghallgató között osztatnak szét a tanév végén, alig haladja meg a (5000
koronát. A néhai Olteanu János nagyváradi gör. kath. püspök alapítványa.
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A GOROG-

KATHOLIKUS FGIMNÁZIUM.

melynek kamatai a jog- és államtudományok körébl kitzend pályakérdés
megjutalmazására szolgálnak, évi 25 koronát kamatoz harmadik a betegsegélyez alap, melynek kezdetben egy ..akadémiai kórház" létesítése volt a ezélja,
nem egészen 5000 koronára rúg; az idk fejldése azonban az eszmét túlszárnyalván, az „akadémiai kórház"-alap kamataiból szegény joghallgatók gyógyítási költségeit fedezik; negyedik a Fogarasi Mihály-féle ösztöndíj-alapítvány, mely 420 korona s melynek évi kamatját egy r. kath. vallású, kifogástalan magaviselet, jeles elmenetel joghallgatónak adományozzák. A
jogakadémia kebelében a joghallgatók segélyegylete és olvasóköre is fennáll
és évrl-évre gyarapodik.
A kir. jogakadémián kívül a képz intézetek, a közép- és a népoktatás
keretébe illeszked, valamint a szakirányú iskolák Nagyváradon számosak s
a közoktatási követelményeknek ez id szerint teljesen megfelelnek. Van
Nagyváradon róm. kath. fgimnázium, állami reálegyesületi közép kereskedelmi iskola, róm. kath. és gör. kath. tanító-, továbbá róni. kath. tanítón-,
Van községi
r. kath. püspöki óvón-képz intézet. Tehát négy képz intézet.
;

:

polg. fin-, polg. leány-, három róm. kath. polg. leány-, orth. izr. polg. fin- és
polg. leány-, magán polg. leány-, szakszeren szervezett iparos, valamint
kereskedelmi tanoncziskola, sikeresen vezetett ni-kereskedelmi tanfolyam.
községi, róm. kath.-, gör. kel.-, ágost. evang.-, izr. és magán elemi iskola,

melyekre alább külön-külön kiterjeszkedünk.
Az itt felsorolt iskolákkal kapcsolatban említjük meg azokat az intézetekéi is, melyek czéljuknál, szervezetüknél fogva a közoktatás ügyével szin-
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tén szorosan összefüggnek. Ilyenek az állami és községileg segélyezett magán
kisdedóvó intézetek, az árvaházak és internátusok. Itt megemlítjük még azt
gör. kath., Nagy-Szalontán ev. ref.
is, hogy Nagyváradon kívül Belényesen
gimnázium s ugyancsak Belényesen gör. kath. polg. leányiskola van.
nagyváradi róni. kath. fgimnázium története messze visszanyúlik a A r0,n kath
ogimnazium
midtba. 1660-ban, midn a törökök a nagyváradi várat elfoglalták, mint tudmostani róm. kath. fgimjuk, a nagyváradi fiskola ev. református volt.
názium els alapját Benkovics Ágoston püspök tette le 1699-ben 6000 rénes
adományozásával.
törökök kizése után a Jézus-társasági atyák viszfit
szatértek ugyan, azonban évek múltak el, mig társházuk és a gimnázium
felépülhetett s a tanítást megkezdhették. 1718-ról már vannak nyomok, melyek
sejtetik, hogy az elemi ismeretek tanításával Sehmernicz Ádám jezsuita a
gimnázium némely tárgyát is tanítani kezdette. De a gimnáziumi tanítást
az elemi oktatástól elváltán, csak 1722-ben, - - midn a médiát és syntaxist
megnyitották s a kis gimnázium épületét felemelték,
lehetett megkezdeni.
1735. évi november 9-én Okolicsányi János nagyváradi püspök, Bécsben
kelt okirat szerint 3000 rénes forint adományozásával a nagyváradi gimnáziumban a poézist és a rethorikát állította fel.
tanárok között világi is volt.
Jézus-társaságot 1773-ban XIV. Kelemen bullája feloszlatta s már
ugyanez év november havában a kir. ügyész a nagyváradi jezsuiták ingó és
ingatlan javait, a személyes tulajdont kivéve, a tanulmányi alap javára lefoglalta.
rend eltörlésével a nagyváradi gimnázium tanárait vesztette el.
Ratio Educationis megjelenéséig (1777) a gimnáziumi tanítás csak tengett.
Patachick Ádám püspök vette oltalmába a tanítás ügyeit és támogatta oly
mértékben, a milyenben az adott viszonyok engedték.
nagyváradi gimnázium fentartásának terhét 1773-ban a feloszlatott
Jézus-társaság nagy váradi rezidencziájától az országos tanulmányi alap vette
át s egész 1808-ig viselte. Könnyen tehette, mert a nagyváradi jezsuiták
társházának eladott ingó és ingatlan javaiból 133,302 frt 34 kr folyt be mig
a gimnázium fentartása még 1792-ben is csak 2900 ezüst forintba került.
nagyváradi gimnázium 1808-ban került a premontrei kanonok-rend
bölcs és hazafias vezetése alá, mely rend századokon át Nagyváradot is otthonának tekintette. Ferencz király 1802-ben visszaállította a jászói premontrei
prépostságot, melyhez a nagyváradi hegyfoki prépostság javait is csatolta.
visszaállító okirat az egyesített prépostságnak kötelességévé teszi a nagyváradi gimnáziumnak tanárokkal való ellátását is.
visszaállított konviktus a pálosok zárdáját nyerte helyiségül.
Az 1850. november 12-én kelt pátenssel Magyarországra is kiadták az
„Entwurf für Organisation der Gymnasien und Realschiúen in Osterreich"
czímü germanizáló tervezetet. De a nagyváradi fgimnázium hazafias tanártestülete az Entwurf-fal keletkezett intézkedéseknek - - még némely gyászsárkányfogait letördelte, elannyira, hogy az
magyar által is növesztett
intézet nem válhatott német tannyelvvé.
nagyváradi fgimnáziumnak a hat különböz felekezeti vallás-tanítón
kívül 19 rendes tanára és több mint 500 nyilvános tanulója van, kik közül 12
ösztöndíjas; az évi ösztöndíj összege: 4300 korona. Ezen kivül hat alapítvány
volt és pedig: a Jedlicska-Szenczy-Kondé- féle 6122 korona 68 filléres, a Krausz Gr.
László-féle 2000, a Winhler József-féle 2000 koronás, a Végh János-féle alapból
75 korona 88 fillér, a MaTcróezy-íéle 902 korona 88 filléres alapnak 42 korona
08 fillér kamatja s minden második évben izr. tanulók segélyezésére a Brüllféle alapítvány jövedelme.
vármegyében fennálló gimnáziumok közül, a nagyváradi után, els
sorban a belényesi gör. Icath. fgimnáziumot említjük meg.
gör. kath. püspökség felállítása és Drágos Ignácz, továbbá Darabant a belényesi
püspök halála után 1806. évi október 25-én Vulcan Sámuel lépett a püs- gör. kath. fmnazlum
pöki székbe. Vulcan Belényesen, a gör. kath. püspökség uradalmainak köz- g'
pontján, 1827-ben a gör. kath. népiskolát még egy osztálylyal gyarapította
1828. október 6-án pedig
s a gimnázium elkészít iskolájává alakította át,
aláirta azt az alapító levelet, mely szerint Vulcan 30,000 peng forintot tett
le a pedagógium, vagyis a négy osztályból álló gimnázium alapjául és „minthogy
ezen intézet mindenekeltt a románokért van
úgymond az oklevél
:
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NAGYVÁRAD.

—

A LATIN SZERTARTÁSÚ PAPNEVEL-INTÉZET.

quoniam hoc Institutum praeferenter pro Natione Valachica funkülönös súly legyen fektetve az
latin betkkel írt oláh helyesírásra, nyelvtanra és irodalomra". A gimnáziumot 1818/9-ik tanévben nyitották meg s mint kis gimnázium mködött egész 1837/8-ig, a midn a két
humaniorai osztály szervezésével, az akkori tanügyi viszonyokhoz képest, hat
osztályú gimnáziummá vált. 1835. február havában Viúcan Sámuel a már
ekkor 35,000 peng forintra emelkedett alapítványát újabb 40 ezer peng
forinttal gyarapította, úgy hogy a gimnázium alapja ekkor 75 ezer peng
forintra emelkedett. Emez alappal és szervezettel jutott a gimnázium az
„Entwurf" korszakáig. A belényesi gimnáziumnak, hogy az teljes nyolcz
osztályú lehessen, két kézzel nyújtott az országos tanulmányi alapból 3500
peng frt évi segélyt, s engedélyezte a belényesi fgimnáziumnál a román
tannyelvet; 1853. márczius 7-én 3069/214 sz. a. kelt rendeletében a cs. kir.
vallás- és közoktatásügyi minisztérium nagy kegyesen azt is megengedvén,
hogy a más ajkú növendékektl mindaddig, míg az oláh tannyelvet elsajátítják, a feleleteket azok nyelvén is el kell fogadni s ehhez képest magyarázni a tantárgyakat.
A rendszer kétszínüsége emez intézkedésekbl is kitetszik. Azonban
1861. október 21-én a helytartó-tanács elrendeli, hogy a tannyelv magyar
legyen, s a román mint segédnyelv használtassék de ugyanazon év deczember 20-án már változtat e rendeleten és kimondja, hogy a belényesi fgimnáziumban a magyar tannyelv mellett a román és német nyelv is egyenrangú tannyelvül használtassék.
alapítva (ad

datum

est)

:

s

;

A gimnázium tanrendje s tanmenete ezután is az általános szabályzatokhoz alkalmazkodott s szívós kitartással mindig elbbre vitte az oláh tannyelvnek hatályát. Anyagiakban a fokozódott intézeti s a jogosult tanári igényeket kielégíteni nem bírván, a körülmények nehéz helyzetbe juttatták,
melyben tengdött mindaddig, míg a nagyváradi gör. kath. püspöki széket
1879. június 8-án Pável Mihály jelenlegi püspök el nem foglalta. Pável püspökösködése kezdetén a tanári kar megélhetésérl akként gondoskodott, hogy ket
egyszersmind a közelben lev lelkészségekre is alkalmazta, s a paruc-hiák
jövedelmével szaporította szerény fizetésüket. Azonban ez csak az egyházi
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ténykedésébl folyt, melyet székében minden püspök megtehetett volna; de
mi ennél sokkal több, sokkal nagyobb, a mivel az egyháznagyok körében is
nagy ritkán találkozhatunk, az, hogy a fpásztor, lemondván a díszes állásával
járó igény ele legtöbbjérl, uradalmai jövedelmének nagy részét népének s híveinek
:i

javára takarította meg.

1887-ben megalkotta a „Pável-féle egyházmegyei kisegít alapítványt",
ennek javára megvette a gimnázium épülete mellett fekv telkeket s még
azon évben letette az új gimnázium s tápintézet alapkövét, s az építkezést
és átalakítást 1888-ban befejezte. A két épület 54,640 frt 40 krba került.
A belényesi gimnázium mellett Vulcan püspök óta „kenyérkiosztó alapítvány" volt szegény tanulók segélyezésére. Az 1888-ban emelt internátusépületben Pá vei 1891-ben 12 ingyenes helyet alapított, mely intézet az alapító kiapadhatatlan bkezségébl most 22 tanulónak egészen ingyenes, 20
tanulónak fél fizetésért, 48-nak mérsékelt fizetésért, 6-nak némi szolgálatokért
teljes ellátást nyújt. 1895. január 24-én 40 ezer koronát tett le a belényesi gör.

NAGY-SZALONTA.

—

A GIMNÁZIUM.

tanárok nyugdijalapja javára, mely már azon évben
emelkedett.
Az említett Pável-féle internátuson kívül a belényesi gimnázium tanulói
részére van még; 1. a Vulcan által alapított gimnáziumi kenyér- alapítvány,
4967 peng forint; 2. a Papp János-féle 5000 frtos; 3. a Zsiga Miklós-féle 1000
frtos
4. a Mihák-Zakovics-féle 4000 frtos alapítvány.
belényesi gimnáziumnak az alapítás évében csak 17 beírt növendéke
volt, azóta mindig emelkedett, úgy hogy ma már rendesen a negyedfélszázat
is meghaladja a tanulók száma.
gimnáziumokkal kapcsolatban a nagyszalontai gimnázium történetének rövid eladására térünk át. Nagy-Szalontát 1847-ben nagy tzvész pusztította el, mely alkalommal gimnáziuma is elhamvadt s így közoktatásügyét,
különösen a gimnáziuma régibb történetét, csak hézagosan lehet megírni.
Bizonyos az, hogy a nagyszalontai gimnázium már 1714-ben, st valószínleg valamivel elbb is fennállott. Az itt megjelölt évrl egy rektori fizetéslevél maradt fenn.
rektorok névsorát valamivel élbbrl ismerjük. 1732/3-ról
megvan a szalontai iskolai törvények rövid foglalatja, latin nyelven mert
ebben az idben szigorúan büntették a tanulókat, ha a törvényeket áthágták,
vagy ha a „latinság gyakorlására kijelölt helyen magyarul beszélni merészeltek".
törvények ellen vétket többnyire 3 25 dénár pénzbüntetéssel

fgimnáziumi

kath.

48,525 korona 94

fillérre

;

A

A

A

;

A

—

26*

A

nagy-

szalontai

gimnázium.
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A tanulók kézadással s a törvények aláírásával fogadták meg azoknak megtartását. 1797. június 27-én az egyháztanács újra szerkesztette a
törvényeket, melyek még az óra-beosztásról is intézkedtek. „Hétfn, kedden,
csütörtökül) szorgalmatosság idején a poéták taníttatnak reggel 6 órától fogva
7-ig. XB. Mikor ezek nincsenek, ez óra üres is lehet vagy az orátoroh tanítására fordíttat hátik. 7-tl fogva 8-ig vagy 8-tól fogva 9-ig az orátoroh, 9-tl
fogva 10-ig a syntaxisták, 10-tl H-ig a grammatisták. Az alsóbb osztályok
pétiig 9-tl fogva H-ig. Délután ugyanezen napokon 1
2-ig a poéták és
orátorok tanulják magok küzütt, a mire reggel taníttattak". így tovább, a nyári
sújtották.

—

s téli szakra beosztja a szorgalmi idt s tanítást. És az összes osztályokat
egyetlen „rektor" tanítja, kinek segítségére, ha nagyobb volt a népesség, az
alsó osztályok tanításában a „korrektor", az elemiekben pedig a legfels osza praeceptorok voltak, kiknek tanulásáról, erkölcseirl, öltözétály tanulói
keirl, praeceptori hivatalukról, harangozásukról - - mert
hiszen a praeceptorok harangoztak is,
a halottak temetésénél való
részvételükrl
:

—

NAGYVÁRAD.

AZ ÁLLAMI FREÁLISKOLA.

A

részletesen intézkednek az iskolai törvények.
nagyszalontai gimnázium
fényét emeli az a körülmény, hogy ennél az intézetnél az 1838/9 és 1839 40-ik
tanévben hazánk koszorús költje Arany János, Nagy-Szalonta halhatatlan

mködött.
nagy-szalontai gimnázium 1714-tl 1727-ig

szülöttje,

A

mint

„korrektor"

öt, 1727-tl 1848-ig pedig
hat osztályú volt; mint a fentebbiekbl is kitetszik, voltak: poéták, orátorok.
syntaxisták és grammatisták, s ezen négy czímbe hat osztály volt beillesztve.
De az osztályokból néha egy-két osztály, kétségtelenül tanulók hiányában,
1852 3-ban
hiányzott. 1851 2-ben négy, utána már csak három osztály van
pedig a gimnázium megsznik s a rektor csak elemi osztályokat tanít.
1854/5-ben újra felébred s ismét megnyílik az I. III. gimnáziumi osztály 30
tanulóval, de a következ évben megint leapad az osztályok száma kettre
s így tart ez 1859/60. tanévig. 1861. 2-ben megint négyre emelkednek a gimnáziumi osztályok, 1862 3-ban már az akkori rektor, Oere Ferenoz mellé segéd-tanárt is alkalmaznak s megnyitják a gimnáziumi V., 1863/4-ben pedig
VI. osztályt: három tanervel, két-két, úgynevezett ..kombinált páros osztály-lyal. 1874 5-ben az V., 18756-dik tanévre pedig a VI. osztályt szüntetik meg, mely eljárást a kombinált páros osztály-rendszer magyarázza meg.
;

—

;i
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V — VI.

osztályt megszüntették, ugyanakkor a
gimnáziumot fentartó ev. ref. egyház, szövetkezve a polgári községgel, a
gimnáziummal kapcsolatban felállította, a népoktatási törvények hatása alatt,
a polg. iskola négy osztályát négy tanervel. 1881. márczius 28-án, majd 1885.
évi április 30-án a nagy-szalontai ev. ref. egyház és Nagy-Szalonta polgári
község újból szerzdnek, hogy ..egy felekezeti jelleg nélküli hat osztályú,
polgári iskolával összekötött gimnáziumot állítanak és tartanak fenn", s arra
törekszenek, hogy ez az intézet gimnáziumnak tekintessék. Nagy nehezen
a

gimnáziumi

tudta a fentartó testület az így szervezett iskolának a nyilvánossági jogot
évrl-évre kieszközölni. E bizonytalanságnak az elbbi szerzd felek között
12-én kötött az a szerzdés vetett végett, melyet a vallás- és
1887. május
közoktatásügyi miniszter is jóváhagyott, s mely szerint az intézetet, mint kizáróan
-négy osztályú gimnáziumot a polgári iskola elejtésével kívánták fentartani.
Ámbár Nagy-Szalonta községe, és az ottani ev. ref. egyház mindent megtettek, hogy a gimnáziumot a kor színvonalára emelhessék, ezt az anyagi
források hiányos volta miatt nem érhették el, s így, az 1883. évi XXX. tez. alapján, az államhoz fordultak állandó segélyért, a mit el is nyertek.
tanulók száma az utóbbi években 120 160 között váltakozott.
A középiskolák között a nagyváradi állami freáliskola kiváló helyet
foglal el; új díszes épületét 1896-ik évi október 18-án avatták fel. Nagyvárad polgárai már a 60-as években a reáliskola felállítása mellett foglaltak
határozott állást.
közgylés 1868. október 24-én a tanügyi bizottság javaslatára a reáliskola számára ingyen telket és 2000 frt évi segélyt ajánlva
meg, megbízta az akkori országgylési képviselt, hogy a városi közgylés
végzését a vallás- és közokt. minisztériumhoz juttassa. Mindazonáltal a
kérdés 3 évig pihent s csak 1871. június 24-én elevenítette föl ismét az
ügyet Gyalókay Antal. Indítványát, melyben a többi között alkalmas épületen
kívül a város részérl 4000 frtnyi hozzájárulást javasolt, a közgylés elfogadta s az ügy beható tanulmányozására bizottságot küldött ki, a minek
meg is volt az óhajtott eredménye. 1872-ik évi április 19-én létrejött a
vallás- és közokt. minisztérium és Nagyvárad város közönsége között a
szerzdés, melynek alapján a reáliskolát 1873. október 1-én I IV. osztálylyal, a mai kir. itél tábla helyiségében, megnyitották. Az 1874
75. évben
az iskola a Szent-László-téri régi jogakadémia és gimnázium épületébe költözött és 22 éven át végezte ott a tanítás munkáját. Új épületének felállításához 1895. évi márcziusában fogtak hozzá és 1895. november 19-én fejezték be.
Az iskola felépítése a tornacsarnoknak a reáliskolára es részével s a
telek értékével együtt 139,247 frtba került.
város anyagi áldozata az épí-

A

—

Nagyváradi

^Jjío*

A

—

—

A

számítva s hozzávéve a 4000 frt készpénz hozzájárulását, évi 12,000 frtra tehet. Az államé, levonva a tandijakat, 21,000 frtra.
Fennállása óta közel 200 tanuló tett érettségi vizsgálatot. A rendes
tanárok száma 13, a hitoktatóké 8 és 1 egészségtan-tanár. Az utóbbi években

tési

költségnek

a latin

nyelvet,

5°/ -át

a

gyorsírást,

a

méneket

és

a

zenét

is

mint rendkívüli

tárgyakat tanítják.
kereskedelmi iskolát Propper N. János mint magánvállalkozó
és a társadalom támogatásával 1888-ban alapította. Nagyvárad városa 3000 frttal segélyezte az iskola-tulajdonost és igazgatót, a fels-,
akkor még közép-kereskedelmi iskolával kapcsolatba hozott kereskedelmi
tanoncziskola tanításáért; a társadalom pedig hat évre „kereskedelmi iskolát
pártoló egyesület ''-ét alakított; tagdíját a most szóban forgó iskola támogatására fordította. Propper N. János az iskolát kezdetben magán-házban
helyezte el. Növendékeinek száma az 1888/9-ik, vagyis az els tanévben 37
volt. Fokozatosan három osztályúvá fejlesztetvén, a nyilvánossági és érettségi
vizsgázási jogot megnyerte.
három osztály nyilvános és magántanulóinak
száma 189677-ben már 161-re emelkedett. 1898-ban az iskola tulajdonjogát
egy erkölcsi testület, a „Nagyváradi kereskedelmi csarnok" vette át, az új
tulajdonos a saját palotájában meghagyta az intézetet, s a felügyelet gyakorlására iskola-bizottságot alakított. Az iskola, melynek élén dr. Kovács S.
János igazgató áll, versenyez hazánk minden hasonló iskolájával. Elhelyezése, felszerelése mintaszer.
rendes tanárok száma az igazgatón kívül 7.
Az iskola növendékei a gyárakhoz és a kereskedelmi góczpontokhoz kirán.4

fels

Nagyvárad városa

Feisö keres-

kedeimi iskola,

A

A

•
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NAGYVÁRAD.

A

derecskéi és
diószegi al-

gimnázim.

A GÖRÖG-KATHOLIKÜS TANÍTÓ-KÉPZ.

diúásokat tesznek, st nem egyszer már a külföldet is meglátogatták. Az
intézet végzett növendékeinek kell alkalmazásáról is gondoskodni törekszik.
Mieltt a középiskolák rövid leírását befej eznk, helyén valónak tartjuk megemlíteni, hogy Derecskén is volt algimnázium, olyanforma szervezettel, mint Nagy-Szalontán. 1861/2-ben állították fel s fejlesztették fokozatosan
1866/7-ig hat osztályúvá 3 tanervel; ez azonban már 1872-ben megsznt.
Ily nyomok Bihar-Diószegen szintén tanúsítják ev. ref. gimnázium fennál-

de a további adatok hiányzanak.

lását,

A

népoktatási és népnevelési intézetek feladatai teljesítésének biztosításán

tanerk képesítésérl kellett gondoskodni.
Nagyváradon a gör. kath. finevel intézet épületében van elhelyezve a

kívül a
Gör. kath. ta-

nitó-képz
intézet.

kath. tanítóképz-intézet, melyet 1848-ban szerveztek s a tanulmányi
tanfolyam négy
alapból tartanak fenn. 3 rendes és 3 rendkívüli tanára van.
évig tart, de váltakozó rendszerrel; egyik évben az els és harmadik,
kapcsolatos
másik évben a második és negyedik osztály volt felállítva.
nevel intézetben 30 alapítványi hely van, mely szám idvel 22 magánalapítványi helylyel megszaporodott; Pável Mihály gör. kath. püspök bkezsége pedig a növendékeknek ruházattal való ellátására megfelel alapítványt
növendékek az ott lev tanítóképz-intézetet és a róm. kath. fgimtett.

gör.

A

—

A

A

náziumot látogatják.
A

róm. kath.

tanitó-képzö
intézet.

Ugyancsak Nagyváradon van

A

Az Orsolyaapáczák.

r.

kath.

tanítóképz-intézet

is,

melyet a

alap és a nagyváradi róm. kath. püspökség 1854-ben alapított és tart fenn. Dr. Schlauch Lrincz biboros-püspök az intézet számára
1895-ben házat vásárolt.
róm. kath. tanítóképz-intézetnek legutóbb már
33 hallgatója és két rendes tanára volt.
Szent-Orsolya nevét visel nszerzet nagyváradi rendházát Szenezy
István nagyváradi apátkanonok 1771. június 10-én alapította és hat rendtag részére tett alapítványt, melyet idközben a nagyváradi lat. szert, püspök
és a káptalan tagjai, a tehetsebb rendtagok és néhány világi jótev is
rendtagok a zárda alapítása óta mindig tanítással foglalgyarapították.
koztak és pedig mind a bels leánynevel intézetben, mind a leányiskolában, mely kezdetben 2, majd 3 elemi osztályú volt. 1859. január 7-én

tanulmányi

A

A
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iskoláik a nyilvánossági jogot megnyervén, csakhamar a tanüónképzö-intészervezték, mely az 1868. évi 38. t.-cz. rendelkezéseihez alkalmazkodik
zárda-épületben van róm. kath.
s ez is csak 3 éves tanfolyammal bír.
úgynevezett küls és bels leányiskola.
polgári és elemi,
zetet

A

—

Nagyváradon népnevelési kisdedóvón-képz intézet is van, melyet dr.
Lrincz bibornok-püspök alapított s a Szent Vincze nénék egyik

Sehlauch

Kisdedóvón
ké P zö - intézet

-

zárdájában telepített le. Ezt a nagyváradi lat. szert, püspökség tartja fenn. Az
intézet számára, a nagytudományu és hazafias alapító egyháznagy, 1898-ban
díszes épületet emeltetett.

Még

két képz-intézet van Nagyváradon, illetleg Bihar vármegyében

NAGYVÁRAD.

—

AZ ORSOLYA-APÁCZÁK RENDHÁZA ÉS ISKOLÁJA.

Nagyváradon az állami bába-, Bihar-Diószegen pedig az
Ezekrl más helyen van szó.

állami vinczéllérképzö-

intézet.

A

Ratio Educationis az elemi iskolák szervezetérl

is

intézkedett.

—

A

mely

községben a lakosság egy vallású volt, a létesített iskolát
mai felfogásunk szerint - - bátran községi jellegnek mondhatnók, mert a polgári község tartotta fenn az úgynevezett „Nemzeti iskolák"-ba pedig a gimnázium
több anyagának tanítását is bevitték. Az ettl lehúzódó bizonytalanságnak
az „Entwurf", de határozott alakban az 1868 38. t.-cz. vetett véget.
Nagyváradon az 1868 38. t.-cz. életbeléptetése után a reformátusok
megszüntetvén iskolájukat, 1869-ben szervezték az els községi elemi fiu- és
;

:

:

leányiskolát és a községi jelleg polgári fiu- és községi fels leányiskolákat.
Az 1868-ik évben dr. Nógáll János r. kath. kanonok, felszentelt püspök,

Nagyváradon

saját alapítványából

bölcsdét és kisdedóvodát

állítván,

ehhez

Elemi polgári
ésieány-iskoiák.

408
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egy) 1883-ban 5-ik es 6-ik elemi osztálylyal leányiskolát
csalbiM-ban pedig az ötödik és hatodik elemi osztály
megszüntetésével
negyosztályu polgári leányiskolát állított. Az iskolák vezetését a
gráczí
irgalmas nénékre bízta. Míg ezeket az intézeteket az alapító a róla
nevezett
Mogul Janos-utezaban szervezé, Nagyvárad városának egy másik
részében
a Nemet-, most Nagy-Teleki-utczában szintén
emelkedik a Vincze-nénéknek
hasonló intezete, mely elemi leányiskola és kisdedóvó mellett,
késbb a
polgári leányiskolát és az óvónképz-intézetet is kebelébe fogadja.
Szent\ meze nénéknek Nagyváradon még egy harmadik zárdája
és elemi leányiskolája is van: Várad- Váralja városrészben.
Az Orsolya-apáczák is fejlesztek iskolájukat; elbb négy osztályú (küls
es bels) elemi, azután fels leányiskolát szerveztek,
melybl késbb néey

^1

tolt;

l

A

_

osztályu

A

polgári leányiskola lett.
rom. kath. püspök és káptalan elemi fiúiskolákat

is

állítottak

fel és

&»g

BELÉNYES.

tartanak

fenn,

úgyszintén

orth. izraeliták elemi,
iskolákat állítottak.

A

A GÖR.-KATH. LEÁNYINTERNÁTUS ÉS POLGÁRI ISKOLA.

majd

a görög-katholikusok és görög-keletiek is. Az
polgári fiúiskolájukhoz elemi és polgári leány-

város is folyton serénykedik a községi iskolák fejlesztésén: új és
új
elemi iskolákat s tanítói állásokat- szervez, a községi fels leányiskolát polgári
iskolává alakította, a Katona-városrészben már kezdetben elemi fiu- és
leány, késbb, az állami reáliskola építésével egyidejleg s ehhez illeszkedve, a polgári fiu-iskola számára kétemeletes épületet emelt s a törvényes
5°/o-os iskolai adónál száz— százhúsz ezer koronával többet költ évenként' az
iskolákra.
keresked és iparostanoncz-iskolákat a város mintaszeren szervezte
s nagy anyagi áldozatok árán tartja fenn. Ezek mellett a tanítói magánvállalkozás is talált mködési tért. Auspüz Adolf tanító magán elemi fiu- s
leány- és polgári iskolát alapított és tart fenn.
kormány 1875-ben kezdte meg Bihar vármegye területén Csohaly,
Serges és Alsó-Lugos községekben az állami elemi iskolák szervezését s fokozatosan szaporítja, úgy hogy most már 40 községben van állami, részben
vegyes, részben fiu- és leányiskola.
községi iskolák szervezése, Nagyváradon kívül, nehéz volt eddig,
nehéz lesz ezután is. Csak Sarkadon létesült fels fiu- és leányiskola, ez is

A

A
A

Bihar vármegye közoktatásügye.
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inkább alapítványból, mint községi forrásból. Községi elemi iskola kelt van
varmegyében Jákó-Hodos és Szalárd községekben.
Az 1868: 88. t.-cz. a róm. kath. és ev. ref. felekezeti iskolákat csaknem
a mostani teljes számban találta. A gör. kel. iskolák, melyek 1848. után veta

:

lek nagyobb lendületet, 1868. óta mind számukban, mind bels szervezetükben jelentékenyen fejldtek. Ágostai evang. iskola csak egy volt s van ma
is

és pedig

Nagyváradon.

Belényesen, bol a kormány állami elemi leányiskolát mindjárt az elsk
után állított, Pável Mihály gör. katb. püspök az 1896-ik évben papi árva-leánynevel intézettel kapcsolatban gör. Tcath. polg. leányiskolát szervezett, s egyéni
áldozatából oly kiváló berendezéssel és szervezettel tart fenn, mely magának
a magyar államnak ós a magokat magyarnak tartó felekezeteknek méltán szolgálhatna mintául, ha czélját, foglalkozását, tanítási nyelvét és szellemét
teljesen a magyar nemzeti érdekekhez illesztené.
Pusztáikon vagy gyártelepeiken saját költségükön népiskolákat állítottak a nagyváradi r. kath. káptalan két pusztán, a nagyváradi r. kath. püspökség - - ennek pusztai iskolája azonban néhány év óta szünetel, - - gr.
Almássy Kálmán, Tisza Kálmán két-két pusztájukon, gr. Károlyi Gyula,
továbbá a nagyváradi kisprépost, végre az Egyesült Magyarhoni Üveggyár
részvénytársaság.
Az elemi oktatás kiegészít része az ismétl iskolázás. A vallás és közoktatásügyi miniszter két évvel ezeltt az ismétl iskoláknak oly irányban
való fejlesztését rendelte el, hogy azok a gazdasági ismeretek hatékony terjesztésére fektessék a fsúlyt. Ma már Bihar vármegye minden állami iskolájával kapcsolatban van „gazdasági ismétl iskola" és állami segélylyel ni
:

kézimunka

tanítás.

Bihar vármegyében ez id szerint a gazdasági ismétl iskolák száma:
60. Ezeken felül Nagy-Szalontán és Derecskén önálló gazdasági ismétl iskola
is

van szervezve.

A kisdedóvásról

15-ik t.-cz. mély nyomokat vetett Bihar
tíz állami kisdedóvó felállítása van
folyamatban. Ezenkívül van Nagyváradon három róm. kath. rendes kisdedóvó a k-izent Vincze nénék vezetése alatt és négy, községileg segélyezett
magán-óvó. Bihar vármegyében van: 8 állami, 36 községi, 2 alapítványi, 1
róm. kath. s igy Nagyváradon és Bihar vármegyében a kisdedóvók száma:
59. Állandó gyermekmenedékházak száma
87.
12, - - a nyáriaké
44,437
óvóköteles gyermek közül óvodába jár 5452,
állandó gyermekmenedéknyáriba: 5312, összesen: 11,850.
házba: 1086, többiek házi gondozásban részesülnek.
népoktatási iskolák támogatására, az iskoláztatás iránti közérdekldés ébresztésére és ébrentartására még az 1885-ik évben megalakidt a „Biharalkotott 1891

:

Magában Nagyváradon

vármegyében.

,

:

:

A

:

A

-

A

vármegyei Népnevelési Egyesület" melyrl más helyen van szó.
A tanítótestületek száma: 5, melyek között els az általános tanítótestület. Van r. kath. tanító-egyesület, ev. református három és pedig
bihari, az órmelléki és a szalontai ev. ref. egyházmegyék tanító-egyletei.

:

a

*

múltja".

—

A helyszíni

és hivatalos adatokon kívül Bunyitay Vincze ,.A váradi püspökSiposs Imre: „A belényesi egyház története".
Csépl Péter: „A nagyfgymnasium története".
Bozóky Alajos „A nagyv. kir. akadémia százados
Farkas Traján „A belényesi gör. kath. fgimnázium története".

Források
ség története".
váradi r. kath.

:

—

—

—

:

:

^

:

Kisdedóvók.

A NAGYVÁRADI LAT. SZERT. PÜSPÖKSÉG
SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA.

vármegye

politikai és kultörténetének csaknem
összes mozzanatai közvetetten
okozati viszonyban állanak a
századok folyamán területén
fennállott kath. egyházi jelleg intézményekkel, els sorban pedig ezek fejével: a nagyváradi latin szertartású püspökséggel.
váradi püspökök azon

ihar

turális

A

tényezkön
vül,

és kapcsokon kímelyeket kiváló közjogi

állásuk,
létezett

a megye
nagyszámú

területén
és széles

kiterjedés latifundiumaik, a
kezökben összpontosuló er-

SZANISZLÓ PÜSPÖK SZOBRA NAGYVÁRADON.

kölcsi hatalom és az állásuk
alkottak, különösen tényleg gyakorolt, örökös
nyúltak mindenha irányítólag és döntleg e vármegye élet-

követelte értelmi supremaczia

fispánságukkal

nyilvánulásaiba. E körülmények sok századra vonatkozólag számos tekintetben elválaszthatatlanná teszik Bihar vármegye s a nagyváradi lat. szert,
püspökség általános történetét.
most mondottakban keresse tehát az olvasó annak a kulcsát, hogy
e
a váradi lat. szert, püspökség múltjának ismertetése nem nyert
külön fejezetet, hanem a vármegyéével együtt, az utóbbi általános történetébe olvasztatott be.

A

mben

*

A

régi

egyház-

megye közigazgatási be-

osztása.

Mégis van a váradi püspökség múltjának egy pontja, melyet itt röviden
el kell adnunk mivel egyrészt tárgyunktól csak idben különbözik, másrészt
pedig a vármegye általános történeti fejezetében, sajátlagos természeténél
;

fogva, úgyszólván meg
közigazgatási beosztása.

sem

volt említhet.

E

pont

:

a régi váradi egyházmegye

A

nagyváradi

lat. szert,

püspökség* szervezete és közigazgatása.
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Egyházmegyénk régibb fennállásában (— 1557.) kiterjedett Bihar és
Békés vármegyékre egészen, továbbá a mai Arad, egykor pedig Zarándmegyének a Fehér-Körös jobbparti részére s a mai Kolozs vármegyében az
úgynevezett Kalotaszegre, mely eredetileg, csaknem a középkor végéig, Bihar
vármegyének része volt.
Az egész egyházmegyében összesen hat fesperesség volt: a székesegyházi, vagy mint sokszor nevezik: bihari, mely Bihar vármegyének Váradon
felüli részét foglalta magában s öt alesperességre oszlott
a biharira, melyhez
húsz plébánia tartozott; a bagosira, tizennégy plébániával; a keresztesire, hnszon-

:

kilencz

;

a derecskéire, tizenkilencz

NAGYVÁRAD.

;

s

a szalacsira,

negyvenhárom plébániával

A SZENT-LÁSZLÓ TEMPLOM.

A

homorogi fesperesség Bihar-megyének Váradon aluli részére terjedt ki s
összesen hatvannégy plébániából állott fels területe két alesperességre osza jánosdira, huszonhárom plébániával s a belényes-wjlakira, kilencz plébálott
niával. E fesperesség alsó területe, mely összesen harminczkét plébániát
számlált, nem alkotott külön alesperességet, hanem a fesperes közvetetten
harmadik fesperesség
ellenrzése, felügyelete és igazgatása alá tartozott.
a szeghalmi volt, Békés vármegye északkeleti részén; alesperességre nem
következ fesoszlott, mert csak huszonkét plébániát foglalt magában.
peresség a kalotai volt, melynek egyházi felosztása a politikait követte. Két
részbl állott küls és bels Kalotaszegböl az elbbihez tizenkett, az utóbbihoz
pedig tizenhárom plébánia tartozott; amaz ma is Bihar-megyéhez tartozik, ez
pedig a XIV. századvégén politikailag Kolozs- s a mai Szilágy-megyébe osztatott be. Az ötödik fesperesség a békési volt harmincznyolcz plébániára terjedvoltak-e, vagy nem? - - mit sem tudunk.
tek ki határai; alesperességeirl,
Az utolsó fesperesség a köleséri a Fehér- és Fekete-Körös közötti terükeleti részén egy alesperesletre szorítkozott, összesen hatvan plébániával
ség volt: a béli, huszonnégy plébániával; a többi harminczhat plébánia a
fesperes közvetetlen igazgatása alá tartozott. Ezekhez hozzáadva Váradnak
;

:

A

A

:

;

—

:

:

;

;

A
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nagyváradi

lat.

szert, püspökség: szervezete és közigazgatása.

öt plébániáját, az egyházmegye

összesen 339 plébániából állott, Volt még négy káptalan,

nagy számmal volt

mény

oltárintéz-

tetemes szerzetesiül z
Váradon, Debreczenben,
Gyulán, Gerlán, Körösszegen,
Mez - Telegden Szalárdon,
Szent-Jobbon, Szent-Jánoson,
Szent-Miklóson, Egyeden stb.
Az áldozópapság létszámáról
mit sem tudunk ugyan, de az
és

:

,

elzményekbl

következtetve,
is 500-at tett.
Ez, dióhéjba szorítva, a
váradi
egyházmegye képe
1556. körül.

száma legalább

*

A

török

Mikor Bihar vármegye,
Várad 1692-ben meg-

uralom

illetleg

után.

szabadult a töröktl, ismét
csak az volt, a mi hajdan,
Szent-László korában puszta,
rom.
:

Újra kellett mind politikailag, mind egyházilag kezdeni és alkotni mindent,. Akkori püspöke, Benkovics Ágoston, ki oly szerencsés volt,
NAGYVÁRAD.

—

hogy

BABÁTOK TEMPLOMA.

(1556

juthatott és

vezet.

Schlauch

Lrincz.

t;

székhelyére, el is
utóda, gr. Csáky Imre bírtak elegend akarattal s kitartással Szent-László szétdúlt mvének helyreállítására. Az egyházmegye régi
biti okait nagyrészt visszaszerezték, majd templomokat építve, plébániákat
alapítva s szerzeteseket telepítve, teljesítették a rekonstruálási feladatot, Rendkívül nehezen ment minden. Míg a XVI. század közepén, alig másfél évtized alatt, a reformáczió a váradi egyházmegye 339 plébániáját elseperte minden kath. jelleg intézményeivel együtt, addig a katholiczizmus immár több
mint két százada ötödrészében sem képes eddigi területét visszahódítani.
Megalakult a visszaállított egyházmegye is a régi területen, de némi
változással, s e formát megtartotta napjainkig; de errl alább.
nagyváradi lat. szert, püspökség jelen szervezetét és közigazgatását
a következ adatok tüntetik fel:
Püspök : dr. Schlauch Lrincz bibornok.
Dr. Schlauch Lrincz bibornok, váradi püspök, új-aradi német családból származik.
Édes atyja, Schlauch Pál volt, tekintélyes, jómódú épít, édes anyja, kit még- öt éves korában elvesztett Jóst Katalin. A nagytehetség gyermek középiskoláit Aradon és Szegeden
ez utóbbi helyen lett a német fiúból szívvel-lélekkel, nyelvben, aspiráczióiban
végezte
magyar ifjú. Innen került föl Pestre, mint csanádi kispap, a központi papnevel intézetbe,
hogy az egyetemi tanulmányokat elvégezze. Theologiai tanulmányait 1846-ban befejezvén,
Lonovics József püspök udvarába rendelte levéltárosnak, hol Mihálovich, késbb zágrábi
érsek és Fábry Ignácz, utóbb kassai püspök nagyrabecsülését érdemelte ki.
Fiatal lévén, fpásztora csak 1847. április 3-án szentelhette föl, május 2-án mutatta
be els áldozatját a Mindenhatónak, szülvárosa kis templomában. Ez év júliusától 1849.
foldj ére

Jelenlegi szer-

eldjének
csupán ..Ígéret

tizennégy

— 1681)
,

nagynev

A

:

;

szorgalmasan folytatta tanulmányait,
így 1848.
szeptemberében Oraviczára került; politikai indokokból eredt jóakaratú áthelyezés következtében
1850-ben Pécskán, majd ismét Nagy-Szent-Miklóson, végre Temesvár-Belvárosban találjuk,
mint káplánt, theologiai tanárt fdogmatika) és szegények ügyvédjét egy személyben. 1851-ben
dogmatikai tanszékét az egyházjogival és egyháztörténehnivel cserélte meg s így kedvencz
tárgyát tanítva, jobban neki adhatta magát tanulmányainak. 1859-ben mercyfalvi plébános
lett. 1863-ban temes-gyarmatai plébános és alesperes és így közel jutván a megyei központhoz, nagyobb szabású és általános érdekldést kelt tevékenységet fejthetett ki. Jog-bölcseleti, egyházjogi, mveldéstörténeti tanulmányai mellett, ez idtl kezddik szereplése a várszeptemberéig nagy-szent-miklósi káplán volt

s

mint

melyekben a közbejött viharos idk megzavarták.

ilyen,

A hazáért szenvedni kellett neki is, s

A

nagyváradi

lat.

szórt,

püspökség- szervezete és közigazgatása.
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megyei közéletben, de ez idtájt lett fpásztorának, b. e. Bonnaz püspöknek is bizalmas,
annyira meghitt embere, hogy a jótékonyságáról híres fpap többször maga kereste föl
plébániáján jeles papját. Sokoldalú elfoglaltsága daczára is megszerezte a kánonjogi diplomát 1867-ben.
A bekövetkezett alkotmányos korszak autonomikns mozgalmai jelentséggel teljes
fordulópontot jeleznek dr. Scblauch Lrincz életében, a mennyiben akkori szereplése
magára vonta a legmagasabb körök ügyeimét. 1868-ban és 1871-ben egyházmegyéje autonómiai követté választotta meg, ki azután az országos gyléseken beszédeivel rendkívüli
figyelmet keltett. Haynald érsek Simor herczegprímás estélyen sietett megismerkedni a híres
plébánossal, -ki ekkor ismerkedett meg a katholikus közélet akkori nagyjaival
Mayláth
Györgygyei, Sennyey Pál báróval, Apponyi, Csáky grófokkal. A legnagyobb feltnést 1871.
márezius 16-án mondott nagy_ beszéde keltette. Nemsokára Ghyczy Kálmán képvisel mind
a házban, mind pedig egy „Észrevételek" ezím röpiratban azt vitatta, hogy az autonómiai
kongresszus munkálatait nem
Felsége, hanem az országgylés elé kellett volna terjeszteni megersítés végett. A gyarmatai plébános hatalmas „Válaszában" kimutatta, hogy
a ..paritás"-sal homlokegyenest ellenkeznék éppen csak a kath. egyház önkormányzatát vetni
alá más vallásit képviselkbl is álló parlament hatalmának, holott a többi vallásfelekezetek
autonómiájukat csak
Felségének vetették alá. Mindenki elismerte, hogy Ghyczy olyan ellenfelet talált, a ki eltt meg kell hajolni annak is, a ki az ellenkez nézetet vallja.
1872-ben Csanádi kanonokká nevezte
ki a király. Ugyanez évben
tartotta Budavárában a Szent-István-napi szónoklatot s félév múlva
1873. márezius 17-én
a szatmári püspöki székbe ültette
az apostoli király kegye. Simor herczegprímás az esztergomi
bazilikában 1873. szeptember 21-én szentelte
püspökké, Schopper György és Pauer János
:

t

t

—

—

t

püspökök asszisztencziája mellett.
Püspöki egyházmegyéjében ftörekvése

volt,

hogy az Isten házának ékességét elmozBuzgalmának tanújele az a gyönyör

dítsa és a kath. tanügyet a kor színvonalára emelje.

kápolna

lourdesi

is,

melyet

-

-

20,000

korona

költséggel

-

-

püspöki székesegyházában

Nagy áldozattal rendbe hozta a tanítóképz-intézetet s mellé internátust állított.
és magyar történeti szakban páratlan, 10,000 kötetet számláló Török-féle könyvtárt

építtetett.

A

jogi-

megszerezte

s

egyházmegyéjének adományozta, mely Bibliotheca Laurentiana név

alatt

rzi

ezt az értékes gyjteményt. 1877-ben megválasztatott a Szent László -társulat elnökévé s
azóta e társulat közgylései politikai és irodalmi eseménynyé lettek, azon fényes elnöki megnyitó beszédek révén, melyeket Schlauch püspök mondott.
frendiházban tevékeny részt
fváros társadalmi, egyleti és mvészeti
vesz s elkel vezérszerepet visz mindenkor.
életére is nagy befolyással volt sokoldalú talentuma. Az Országos Zeneakadémiának elnöke,
a Vörös-Kereszt és Poliklinika jótékony egyesületeknek alelnöke lett. 1880-ban valóságos
bels titkos tanácsos lett, 1884-ben az I. oszt. vaskoronarend lovagja, 1886-ban római gróf
és pápai trónálló, 1887-ben váradi püspök; 1893. június 12-én pedig elnyerte a legmagasabb
díszt és méltóságot, mit magyar fpap elérhet a római anyaszentegyháznak áldozár bibornok-

A

A

:

jává kreálta t XIII. Leó.
A nagyváradi egyházmegyében a plébániák és iskolák fentartására 400.000 koronás
fejedelmi alapítványt tett. Egyházmegyéjében több szép templom hirdeti áldozatkészségét. A
bihar-püspöki román stílban épült, 60,000 koronába került templom szép emléke a bibornok
aranymiséjének és kizárólag az
alkotása, de tetemes áldozattal járult a magyar-pataki, csorvási, sarkadi és érmihályfalvi templomok építéséhez
a budapesti jezsuiták és karmeliták
templomának orgonái, a mária-zelli aranykorona s a radnai márványoltár is áldozatkészségét
hirdetik. A debreczeni Svetics-intézetnek 60,000 koronába került palotát építtetett, a nagyváradújvárosi zárdában óvón-képzt létesített és tart fenn s 40,000 koronába került épületszárnyat
emelt a nagyváradi kir. kath. tanitó-képznek tetemes áldozattal új hajlékot szerzett a
szilágy-somlyói gimnáziumnak megszerezte a nyilvánossági jogot s évenként ezreket költ
fentartására a debreczeni kegyesrendü fgimnáziumra a püspökség részérl 300,000 koronával, a gyulaihoz 200,000 koronával járult. 1892-ben, Szt. László király hétszázados jubileuma
alkalmából, országos fényes ünnepélyt rendezett, Link ötvössel remek
hermát (ereklyetartót) készíttetett a nagy király fej -ereklyéjének s káptalanával együtt felállíttatta székvárosa
fterén a nagy királynak pompásan sikerült bronzszobrát.
1897. május 2-án tartotta a bibornok aranymiséjét. XIII. Leó pápa sajáfkezüleg írt
levélben üdvözölte
és drágagyöngyökkel díszített medaillont (a pápa arczképe) küldött
kedves bibornokjának, a király pedig a Szent István-rend nagykeresztjét adományozta kedvelt
hívének, kinek tanácsát mindig kikérte, s a ki 1890-ben püspöki palotájában vendégül is
látta. Aranymiséje alkalmából 200,000 koronás alapítványt tett egyházmegyéjében egyházi és
iskolai czélokra és felépíttette a bihar-püspöki templomot. 1898. szeptember 21-én negyedszázados püspöki jubileuma emlékére Nagyvárad-Újvároson az Immaculata intézetben új
épületszárnyat emelt.
Az egyházpolitikai reformok idején külön kikérte a király a bibornok tanácsát és véleményét a tervezett reformokról. A bibornok terjedelmes Memorandum alakjában nyújtotta be
véleményét a királyhoz. Schlauch bibornoknak, mint politikai szónoknak, legszebb alkotása az
a mommentális beszéd, melyet Bihar-megye millenniumi ünnepélyén mondott el. Egyházi ós
politikai beszédei két sorozatban, négy vaskos kötetben jelentek meg, 1890. és 1898-ban.
B«»yitay Vincze, a kiváló történetíró rendezte azokat sajtó alá. Tudományos és szónoki
('idcmei elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tagjává választotta.
Udvara: irodaigazgató titkár: Fetser Antal, oldalkanonok s csolti apát. püspöki
;

;

;

;

mv

t

Titkár
Szemethy Géza, pápai kamarás. Levéltárnok s szertartásmester : Majer
Antal, pápai tb. káplán. Könyv- és sortárnok: Nyáry Ignácz.
Székeskáptalan: Nayyprépost: Winkler József, sardieai v. püsp., liptói prépost aranymisés pap. Olvasókanonok: Zajnay János, pápai fpap, várad-hídi

ujvar.

:

;

Székeskáptalan,

>
<
ss
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prépost, a vaskorona-r. III. o. lovagja. EneklökanoOrkanonok:
tipultai apát.
Széchényi Jen,
Schiefner Ede, p. fpap, adonyi prépost, FerenczJózsef r. lovagja, aranymisés. Székesegyházi fespeRadnai Farkas, p. fpap, sági prépost. Békési
res

nok:

:

föesperes

:

Andrásy János,

fpap, delbachi

p.

apát,

Fraknói Vilmos,
arbei v. püsp., sz.-jobbi apát, több tudományos
társ. tiszteletbeli-, igazgató-, rendes- és levelez
tagja. Szolnoki fóesperes : Wolafka Nándor, makáriai
vál. püsp., Sz.-László prépostja. Mesterkanonokok:

Krasznai

aranymisés.

fesperes

:

Kálmán, tábori püspök Palotay László,
fpap, monostori apát Bunyitay Vincz e fels-

Belopotoczky
p.

;

;

,

A RÉGI SZALÁRDI KLASTROM (MOST EV. REF. TEMPLOM).

gagyi apát, több tudományos

Bognár István, apát, a pesti kir.
Fetser Antal, csolti apát, oldalkanonok, püspöki irodaigazgató Kucsovszky Lajos Grócz Béla, dráveczi prépost
és Steinberger Ferenez, szegszárdi apát, papnevel intézeti igazgató s pápai
kamarás. Tiszteletbeli kanonokok: Nogely István, Vidovich György, Lindenkáptalani testümayer K., Kny Antal, Dénes János és Széchenyi Lajos.
lethez még két praebendatus azaz karkáplán is tartozik. - - Számban kifejezve: a székeskáptalan áh tizenhat valóságos és hat czimzetes kanonokból
az elbbiek közül hat irodalmi stallummal bír.
Az egyházmegye területén tizenhat apátság és tizenhét prépostság van.
Az elbbiek közül csak egy reális azaz javadalmas, az utóbbiak közül pedig
három; a többi mind czimzetes.
Apátságok: szent-jobbi (reális), apátja: Fraknói Vilmos; meszesi, apát:
Szekeres János, rozsnyói nagyprépost mezö-telegdi, apát Liptay Ferenez szepesi
nagyprépost gurlai, apát Makáry István, czeglédi plébános
egyedi, apát
Molnár János, p. fpap, orsz.-gyl. képvisel kertzi, apát Dollenz József,
csanádi kanonok tormovai : Fertsek Ferdinánd, szepesi kanonok szent-imrei
Pór Antal, p. fpap, eszterg. kanonok; tordai: Lechner János, pécsi kanonok
kereki: Várzély Mátyás, szepesi kanonok; csolti: Fetser Antal, váradi kanonok hévjói : Boromisza Tibor, kalocsai kanonok gáborjáni : Károly Ignácz,
pécsi plébános bihari : Eigl József, futtaki plébános
telki : Csávolszky József,
váezi kanonok ugrai: Szentkláray Jen, csanádi kanonok ; szent-jánosi : a
királyi könyvekbe nincs bevezetve.
Prépostságok: székesegyházi nagyprépostság (reális): 1. káptalan; SzentLászló nagyváradi prépostság (reális), prépost: Wolafka Nándor; Nagy-Váradelöhegyfoki prépostság (reális), prépost
Takács Menyhért, jászói praelatus
nyir-acloni/i prépost: Dobszay Antal, pécsi kanonok; aicskai prépost: Keller
János nagyszombati kanonok adonyi prépost Schiefner Ede, p. fpap, váradi
kanonok; monostor-pályi prépost: br. Horeczky Ferenez, p. fpap, pozsonyi
társ. tagja;

egyetem volt „rector magnificusa'"

tud.

;

;

;

A

Apátságok.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

prépost
prépost

;

:

:

nagyváradi hídi prépost Zajnay János, váradi kanonok nyi/rpályi
Major János, Szombathely-egyházmegyei pap
herpályi prépost
;

:

;

Prépostságok.
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Bogisich Mihály, v. püspök. Szent-György vértanúról nevezett nagyváradi prcpostság következik most, mely azonban tulajdonképpen az esztergomi egyházmegyéhez tartozik s csak téves magyarázat folytán került a királyi köny-

vek váradegyházmegyei prépostságai közé, prépost: Podráczky István; gáborjdni prépost: Turdy Ignácz, Nyitra egyházmegyei pap; ábrahámi prépost:
Magyar János, veszprémi kanonok és végül a Bold. Szz nagyvárad-várbéli
A

prépostságának czímét Hemmen Ferencz, esanádi kanonok viseli.
A püspöki szentszék, mely egyházi peres és bnvádi ügyek
elintézésénél a püspöknek segélyt nyújtani van hivatva, a következ szervezettel bír: Rendes elnöke maga a püspök, helyettes elnöke
pedig az általános ügyhallgató Winkler József, püspöki helytartó
ülnökei: valamenyi valóságos és tiszteletbeli kanonok s határozatlan számban a püspöktl kinevezett papok, jelenleg tizennyolczan
továbbá áll két házassági kötelék és szerzetesi fogadalom védjébl,
egy-egy jegyz, ügyész, orvos és szegények ügyvédjébl.

püspöki

szentszék.

:

Az egyházmegyei zsinati vizsgálóbizottság élén a püspök
vagy a püspöki helytartó áll s négy albizottságra oszlik, összesen
tíz taggal
feladata az egyházi javadalmakra igényt tartó lelké;

szek

alkalmas voltának a megvizsgálása.

Van még egy vizsgálóbizottsága az egyházmegyének, mely a középiskolai
hittanári állásra pályázókat
vizsgálja meg, s mely szin-

tén a püspök, illetleg helynöke elnöklete alatt áll s
négy tagot számlál.
Papnevel.

Az egyházmegyei papnevel és képz intézet VáradOlasziban van s két részbl
áll
a liczeumból és szemináriumból. Elbbi élén egy
figazgató, egy dékántanár

B

:

és
A RÉGI TEMPLOM FUGYIN (.MOST AZ EV. REFORMÁTUSOKÉ)

még három pap

világi tanár

áll.

és

két

A szeminá-

riumi elöljáróságot pedig egy
igazgató, egy aligazgató egy spirituális és egy tanulmányi felügyel alkotja.
theologus növendékpapok száma kb. 20 E szám felét a nagyváradi gör.
kath. püspökségnek növendékpapjai teszik

A

Midn

1688-ban a váradi püspökség tényleges állapotba visszahelyeztenyerte vissza egyszersmind elbbi területét is teljesen. Az új egyházmegye határai, különösen keleten és délnyugaton, szintén újak, szkebbek lettek; amaz irányban elveszett a régi egyházmegyébl az úgynevezett
Bels-Kalotaszeg, emitt pedig a Fehér-Körös jobbpartján szintén
jókora terület. E veszteségekkel szemben viszont északon a régi Krasznamost vázolt határok között
és Közép-Szolnok vármegyéket nyerte meg.
terjed el ma is a váradi lat. szert, püspökségi egyházmegye.
Az egyházmegye közigazgatási beosztása és további szervezete a következ fesperesség van négy, alesperesség tizenkett, plébánia hatvanhat és
tett,

nem

A

:

négy kuráczia.
Fesperességek.

perességek,

székesegyházi; nyolez alesperességre oszlik, kiterjed
2. békési ; két alesperességbl áll,
teljes területére
foglalja magában 3. krasznat; csak egy alesperességet alkot; végül 4. közép-szolnoki fesperesség, szintén egy alesperessége
van, határai részben Szilágy, részben Bihar vármegyében vannak,
Alesperességek, plébániák és kurácziák. A székesegyházi fesperesség alespeDencs János ez. kanonok,
icsségei a következk: I. A váradi, alesperes
2. Újváros,
1. Olaszi,
váradolaszi plébános; ebben öt plébánia van, u. m.
plébános: Yuskics Gyula dr. sz.-széki ülnök. 3. Velencze, Gabriely Lajos, sz.

Fesperességek

:

1.

Bihar-megyének csaknem
Békés vármegye területét

;

;

:

kri;

ziik.

:

széki

Üli) ok.

#.

Tarján, Gresinszky

K.

5.

Újpalota,

Richter

Jen.

II.

Az

Schlauch Lrincz.

A

nagyváradi

szert,

lat.

püspökség szervezete és közigazgatása.

417

alesperes: Vidovieh György, p.-szlsi plébános, ez. kanonok; szintén
számlál, n. m.
1. Élesd, Leffelboltz
Gyula; 2. Mez-Telegd,
Néveiy Aurél. 3. Peeze-Szenl-Márton, Lenesés J. 4. Pecze-Szls, 1. fent.
bihari, alesperes
III.
dr. Karácsonyi
5. Sólyomk, Sumichraszt László.
János, püspöki plébános, sz. -szeld ülnök s a tud. akad. tagja; hasonló1. Bihar, 2. Bihar-Püspöki, 1. fent. 3. Csatár,
képpen öt plébániáitól áll, u.
Badzey Gy. 4. Mez-Keresztes, Alacs K. 5. Tóttelek, Vagaszky ,1. IV.
1.
margittai, alesperes: Zelinka János; ez is öt plébániára terjed ki, u. m.
Bodonos-Pataka, Jávori J. 2. Margitta, Sperk J. 3. Micske, Rozemberszky
székelyhídi,
Gy. 4. Szent-Jobb, Lahner Ignácz. 5. Széplak, Gahér M. V.
alesperes Kaczvinczky Sándor diószegi plébános plébániák száma mint az
elzké öt, u. m. 1. Asszonyyására, Velkey Dénes. 2. Diószeg, az alesperes.
élesdi,

öt plébániát

:

A

m

:

:

A

:

A

:

;

:

:

Ér-Adony, Kovács M. 4. Ér-Keserü, betöltetlen. 5. Székelyhíd, Szebeny
Gy. VI. A bárándi, alesperes Wolafka Nándor ez. makáriai püspök, cleb2.
1. Báránd, Végh Vincze.
reczeni plébános; hét plébániára terjed, u. m.

3.

:

:

Berettyó-Szent-Márton, Bihari F.

Debreczen, az alesperes. 4. Derecske,
Hosszu-Pályi, lmrik S. 7. Mez-Peterd,

3.

Kaiscíi L. dr. 5. Fúrta, Csornák J. 6.
tenkci, alesperes: Lindenmayer K. tenkei plébános; ez is
L. VII.
hét plébániát foglal magában, u. m. 1. Bél, Dóczy J. 2. Bélfenyér, Sárkány
J. 3. Bikács, Müller K. 4. Görbed, Kópis J. 5. Nagy-Szalonta, Vitkovszky
F. 6. Sályi, Tarnay K. 7. Tenke, az alesperes. Az utolsó alesperesség VIII.
a belényesi, alesperese: Németh S. belényesi plébános csak négy plébániából
áll: 1. Belényes, az alesperes. 2. M.-Cséke, Trenháuser J. 3. Rézbánya,
Görgényi J. 4. Vaskoh, Somossy Viktor. Káplánok a fesperesség területén
Debreczen, Belényes, Sólyomk, Várad-Olaszi és Várad-Ujvároson vannak.
gyulai,
A békési fesperesség alesperességei, számra kett, a következk I.
alesperes Kny Antal békési plébános, határai hat plébániát és két kurácziát
1. Bánfalva, Szaner L. 2. Békés, az alesperes.
foglalnak magukban, u. m.
3. B.-Csaba, Nemeskey A. 4. Csorvás, kuráczia, Kozma G. 5. Gyula, Groh F.,
apát. 6. Mez-Berény, kuráczia, Apostol Ubald, p. kamarás. 7. Orosháza,
Bazár íy. 8. Sarkad, Kreznerich Gy. 9. Uj-Kigyós, Tarkányi P. II. Az endrödi, alesperes
Spett Gyula, p. kamarás, gyomai plébános hét plébániára
terjed ki, u. m.: 1. Endrd, Zelinka J. 2. Gyoma, az alesperes. 3. Kondoros,
Bedák M. 4. Körös-Ladány, Chilko L. 5. Szarvas, Szirmay A. 6. Szeghalom,
Szabó S. 7. Sz.-András, Dimay A. E fesperesség területén Gyulán, Csabán,

A

Rézmán

:

:

;

:

A

:

:

<

;

:

:

Szarvason és Szent-Andráson vannak káplánok. A
krasznai fesperesség csak egy alesperességet alkot: a szilágij-somlyóü, alesperes
Trusza L. szilágy-somlyói plébános határain belül négy plébánia és három
kuráczia van plébániák 1 Ilosva, Szilágyi R. 2. Kárásztelek, Gubicza J. 3.
Magyar-Patak, Dorogi P. 4. Szilágy-Somlyó, az alesperes. Kurácziák: 1.
Görcsön, Szentkirály J. 2. Kraszna, Eszes B. 3. Szilágy-Cseh, Serly B. E
fesperesség területén csupán Zilahon és Sz.-Somlyón vannak káplánok. A
közép-szolnoki fesperesség szintén csak egy alesperességbl áll a tasnádibl,
alesperese: Turner M. ér- mindszenti plébános; öt plébániája van, u. m.
1.
Ér-Mindszent, az alesperes. 2. Király-Darócz, Nábiáczky S. 3. Szalacs, Hoza
J. 4. Tasnád, Balássy B. 5. Tasnád-Szántó, Dávid K. Káplán a fesperesség
területén csak Tasnádon van.
Békésen,

Endrdön,

:

;

:

;

:

:

Az egyházmegye

területén több szerzetes (férfi és ni) rend bír rend- vagy
tagjaik tanítással, neveléssel és betegápolással foglalkoznak, az
egyik rend ezeken kívül lelkipásztorsággal is. Férfiszerzetek közül öt telepedett
le az egyházmegyében, u. m.
1. Premontreiek; társházuk,
Nagyváradon és
Pecze-Szent-Mártonban van az elbbi ház u. o. fgimnáziummal bir, s tizennyolcz tagból áll, Kotunovics S. házfönöksége és igazgatósága alatt a peczesz.-mártoni társház pedig a rend nyugalmazott tagjainak befogadására szolgál van e rendnek az egyházmegye területén két plébániája is, melyeken a

társházzal

;

:

;

;

;

teendket rendtagok végzik e plébániák P.-Sz.-Márton és Aszszonyvására, 2. Piaristák
csak egy társházzal bírnak
Debreczenben, hol
egy négy osztályú algimnáziumot vezetnek a ház öt tagból áll. 3. Minoriták
szintén egy társházzal: Szilágy-Somlyón; hasonlóképpen egy négy osztályú
algimnáziumot s egy elemi iskolát vezetnek
a tagok száma nyolez. 4.
Kapuczinusok egy társházzal Váradon, tagok száma hat, házfnök Mester-

lelkipásztori

;

:

:

;

;

;

;

;

:

Magyarország Vármegyéi és Városai: Bihnr vármegye.

:

27

rendek.

418

A nagyváradi

szert,

lat.

püspökség szervezete és közigazgatása.

Iiázy J. 5. Trgalmasrendieh egy társházzal, hat taggal, házfnök: WimmerJ.;
a
tagok gyógyszerészek, orvosok ós betegápolók ; a társházban kórház van.
Nöszerzet négy van az egyházmegyében, n. m.
1. Orsolyarend egy zárdával
Váradon, huszonöl tagot számlál; tagjai neveléssel és tanítással foglalkoznak. 2. Mimszonyxmkról nev. rend egy társházzal: Debreczenben, tagjai
a Sveticsféle intézetben neveléssel és tanítással foglalkoznak, a tagok
száma
Ferenczrend
öt. 3.
tizenégy nvér a Várad-Olasziban lev megyei kórház
betegoil gondozza. 4. Paulai- Szent-Vincze szabályait követ irgalmas nénikék
hé1 társházzal birnak: 1. V.-Olasziban, tizenheten a Nógáll-féle nevel intéziét ós iskolát vezetik. 2. AVUjvároson, szintén tizenhét tagból álló nevel és
;

—

:

;
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tanintézetet vezetnek. 3. V.-Velenczén tizenegy taggal, szintén nevel és tanintézet élén állanak. 4. Gyulán tizenegy tagból álló társház van árvaházzal

Nevelés- és

tanügy.

egybekötve. 5. U. o. egy társház a megyei kórházban való szolgálatra van
alapítva tizennyolcz taggal. 6. Gyomán szintén egy társház négy taggal a
Wodianer-féle árvaházzal kapcsolatban. 7. Várad-Olasziban a Szent-Lászlóról
nevezett koldusápoló-intézetben hat tagból álló társház.
Az egyházmegye vezetése alatt áll még két nevel- és árvaintózct. Az
egyik a esíkrákosi Salamon Józseftl alapított és a Némethy, Lajesák meg
Szaniszló-féle alapítványokkal növelt, Szent-Józsefrl nevezett fiúnevel-intézet
Nagy-Váradon élén egy f, egy aligazgató s két tanulmányfelügyel áll
v;;l amennyien egyházmegyei papok.
Alapítványos helyeinek száma hatvan
körül van.
másik intézet: vegyes árvaház, Terézianum-néven ismeretes.
Debreczenben; élén két egyházmegyei pap áll; mig az elbb tárgyalt Sz.
József-intézet kizárólag fiukat nevel, addig ez leányárvákat is. Alapítványi
helyeinek száma 50 körül jár.
A kath. tanügy is egyházmegyeileg van szervezve, azért errl is röviden
;

A

meg

kell

emlékeznünk

:

mindenekeltt a kath. tanerket az

egyházmegye

A

nagyváradi

lat.

szeri,
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intézetekrl. Három ily intézete van az egyházmegyének,
az egyik: tanitó-képzö, melynek tanári testülete az
igazgatóval együtt nyolc/, tagból áll a tanítójelöltek száma rendesen harmásik ily intézet: tanitónö-képz, az Orsolya-szüzek zármineznál több.
dájában a tanári kar, melynek élén igazgató áll, két képz tanárt (egyházmegyei papok) és négy Orsolya-apácza tanítónt számlál; a tanítónjelöltek
harmadik intézet: a hisdedóvónö-képz, az
száma negyvenen felül van.
irgalmas nvérek újvárosi zárdájában; tanítókara: egy tanárigazgató és három
irgalmas nvér tanítón; az óvón jelöltek száma ötven körül van.
tanügy élén az egyházmegyei tanfelügyel áll: Palotay László p. fpap,
többi fokozatok: kerületi tanfelügyel: a kerületi esperes;
váradi kanonok.
és az iskolaigazgató a helyi lelkész. Ezek szerint tehát minden esperesi kerület
egyszersmind egy tankerületet is alkot s következésképpen a tankerületek,
kerületi tanfelügyelk és iskolaigazgatók száma összeesik az alesperességek
és plébániák számával. Az egyházmegyei felügyelet alá tartozó iskolák
óvodák, elemi és felsbb népiskolák, még pedig fiu, leány vagy vegyes iskolák. A tanintézetek száma százhatvanhat.
A mi a vallásgyakorlatban való nyelvhasználatot illeti, egyházmegyénkugyanis
nek e tekintetben való állapota nemzeti nyelvünkre igen elnyös
hatvankét lelkészségben egyedül a magyar, négyben a némettel együtt, ötben
a szlávval együtt, egyben a magyar, német és szláv és csak egy oly lelkészség van, melyben csak idegen, a szláv nyelv használata általános.
Az egyházmegye katholiknsainak száma: 130,310, melylyel szemben
410,720 helv. liitv és 93,807. ág. hitvallású lakosság áll, hogy a görög és
zsidó vallásuakat meg se említsük.
területén

képz

valamennyi Váradon:

;

A

;

A

A

A

:

;

;
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EGYHÁZ SZERVEZETE ES
KÖZIGAZGATÁSA.

A GORÜG-KATHOLIKUS

biharmegyei gör. kath. egyház a nagyváradi gör. kath. egyház-

megyének jelentékeny részét alkotja. A Bihar-megyében letelepített román ajkú nép, miután a nagyváradi róm. kath. püspök közre-

mködése

folytán, a görög-keleti és református vallásról a görög szertartású
kath. vallásra téríttetett át, az 1748. évig a nagyváradi róm. kath. püspökség
fenhatósága alatt állott. Az 1748-ik év annyiban jelez fordiúópontot a biharmegyei gör. kath. egyház történetében, a mennyiben ugyanazon év július hó
12-én, XIV. Benedek pápa, gróf Csáky Miklós nagyváradi róm. kath. püspök
kérelmére, Kovács Meletius diószegi plébánost a biharmegyei gör. katholikusok
szuffragán püspökévé, illetleg püspöki helynökévé nevezte ki, ki mint ilyen
püspöki ezímet viselt s joga volt a szakadárságból és eretnekségbl származó
irregularitás (szabáfytalanság) alól feloldozni; saját fentartására pedig a róm.
kath. püspöki mensa jövedelmeibl évi 1500 frt lett kiutalva. De mert az új
szuffragán püspök zokon vette azt, hogy
mint ilyen, a róm. kath. püspök
fenhatósága alá legyen rendelve, minden áron függetleníteni akarta magát s
ebbeli szándéka keresztülvitelében, az immár nagy áldozatok árán megtérített görög-katholikusokat az áldatlan intrikák karjaiba vetette, a minek szomorú következménye az lett, hogy élete vége felé, 200 községbl már alig
4 5 plébánia maradt állhatatos a katholikus hitben, a többi ismét a gör.
kel. vallásra tért át.
dolgok ilyetén állásában, Patachich nagyváradi róm.
kath. püspök hitbeli buzgólkodásának köszönhet, hogy a fentebb említett
4 5 plébánián kívül, más 11 ismét a kath. hitre tért át. Kovács Meletiusnak
1770-ben történt elhalálozása után, Mária Terézia királyn arra a gondolatra
jött, hogy Nagyváradon egy különálló gör. kath. püspökséget létesítsen s els
püspöknek ki is nevezte Drágossy Mózes nagyváradi esperes-plébánost, mely
kinevezést VI. Pius pápa csak 1777-ben, a püspök javadalmazása körül felmerült vitás kérdés sikeres megoldása után ersítette meg. E püspök alatt
tömegesen történt a kath. egyházzal való egyesülés, úgy hogy élete végén
a nagyváradi gör. kath. egyházmegye 56 plébániát és 103 fiúkegyházat számtöbbi püspökök alatt mindinkább növekedett az áttérlált, 20,465 hívvel.
tek száma, miáltal az egyházmegye területe mind nagyobb kiterjedést nyert.
biharmegyei gör. kath. egyház élén a megyés püspök, jelenleg Pá vei
Mihály áll, ki Nagyváradon székel, és a kit az egyházmegye igazgatásában
szentszék tagjai a hat kanonok,
a szentszék tagjainak tanácsa támogat.
a szatmári fesperes, a többi esperesek és a kebelbéli papságnak némely
tagja.
püspök távollétében az egyházmegyei ügyek vezetését az id sze-

—

A

—

A

A

A

A

rinti

püspöki helynök

Az

teljesíti.

egyházmegye 6 fesperesi és 19 alesperesi kerületre van
felosztva, melyek közül Bihar-megyére esik 4 fesperesi és 8 alesperesi kerület.
A fesperesi kerületek a következk:
Fesperesi
kerületek.

egész

Székesegyházi fesperesi kerület, fesperese: Vela Pál apát-kanonok: a
I.
hozzá tartozó alesperesi kerületek pedig: a nagyváradi alesperesi kerület, espe-
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Gentz János nagyváracl-olaszi plébános; a kerülel jegyzje: üresedésres:
ben. Az ide tartozó lelkészségek: Bedö, Artánd, Bojt, Bors, B.-Szt-Márton,
Berettyó-Újfalu, Darvas, Fúrta, Gáborján, Mez-Keresztes, Mez-Peterd,

Vekerd, Zsáka fiókegyházakkal, összesen 634 hívvel. Lelkész:
Bardossy (labor. Betfia; Alma-Mez, Harang-Mez és Szent-Elek fiókegyházakkal, 356 hívvel. Lelkész: Plastin László. Csehi; Pecze-Szent-Márton fiókegyházzal és 070 hívvel. Lelkész: Szfurlea György. Gyires; B. -Böszörmény,
Körösszeg, Kornádi, K.-Tarján, M. -A páti, M.-Homorog, N.-Harsány, Okány,
Szakid, Ugra és Vizes-Gyán fiókegyházakkal. Lelkész: Bottá Sámuel.
hívk száma: 678. Hajó; Alpár, Rontó, Nagy- és Kis-Kér fiókegyházakkal,
351 hívvel. Lelkész: üresedésben. Kardó; Nyárló fiókegyházzal és 746 hív-

Váncsod,

A
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Lelkész: Fritye Antal. Nagyvárad; Mez-Telegd, Pecze-Szls, F. -Vásár-

A

hely, Száránd, Kigyik, Borostelek, Telkesd és Pósalaka fiókegyházakkal.
hívk száma: 3250. Van három gör. kath. plébániája, kett román és egy
orosz ajkú. Lelkészek: Maga János, Gentz János és Ditz Mihály. Különösen
említésre méltó a gör. kath. székesegyház, mely Darabanth püspök alatt
épült s melyet a jelenlegi püspök: Pável Mihály festetett ki.
Mária Terézia
királyn által ajándékozott két karos gyertya-tartó, történeti jelentséggel

A

Nagy-Szántó; Bihar, H.-K. -Kovácsi, Kis-Szántó, Nagy-Kereki, Nyüved,
Pap-Tamási, Pelbárthida, Tóttelek fiókegyházakkal. A hívk száma: 505.
Lelkész: Nyéki Viktor. Sályi; Ó-Apáti, Pósa és Somogy-Uzsopa fiókegyházakkal, 192 hívvel. Lelkész: Papp György. Nagy-Ürögd; Barakony, Bikács,
Inánd, Kis-Ürögd, Less, Madarász, N.-Szalonta,
Cséffa, Gyapjú,
Illye,
Ó-Homorog, Ó-Szt.-Miklós és Rojt fiókegyházakkal, 1000 hívvel. Lelkész:
Popovics Aurél. Szent-András; Szent-János és Új-Palota fiókegyházakkal, 885
hívvel. Lelkész: Varga László. Székel yielelc; Görbed, Hosszú-Aszó, Jánosda,
Kávásd, Nyárszeg, Ó-Gyepes, Rózafalva, Tulka és Vasand fiókegyházakkal,
385 hívvel. Lelkész: Vida Mihály.
A berettyói fesperesi kerület fesperese: Sarkadi Tihamér r-kanonok;
a hozzá tartozó alesperesi kerületek: a berettyói alesperesi kerület; üresedésbír.
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Kerületi jegyz: Filimon Gyula csanálosi plébános. Az ezen alesperesi
kerülethez tartozó plébániák pedig: Csanálos; Csanálos, H.-K.-Szt-Miklós és
Szent-Jobb fiókegyházakkal, 375 hívvel. Lelkész: Filimon Gyula. Csujafalva;
fiókegyházzal ós 396 hívvel. Lelkész: Papp János. Farnos;
Szalárd, J.-Hodos, H.-K.-Szt-Imre és Vajda fiókegyházakkal, 359 hívvel.
Lelkész: Busilla Romulusz. Fegyvernek; Nagy-Tótfalu fiókegyházzal és 160
hívvel. Lelkész: Sarkady Axent. Felsö-Derna
Tóttelek, 232 hívvel. Lelkész:
Kcrezsi János. Gürbesd Kövesegyháza, 137 hívvel. Lelkész:
betöltetlen.
Hagymádfalva; Etelka völgy fiókegyházzal és 503 hívvel. Lelkész: Hadd
Péter. Kistótfalu; B.-Szovárhegy, Czigányfalva és Tataros fiókegyházakkal
107 hívvel. Lelkész: Kávási György. Kvágh; Borzik és Kabaláspatak fiókben.
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egyházakkal, 251 hívvel. Lelkész: Papp Antal. Nadántelek, 253 hívvel.
Lelkész: üresedésben. Sárszeg; Poklostelek fiókegyházzal és 468 hívvel.
Lelkész: Papp Gyula. Sástelek, 245 hívvel. Lelkész: üresedésben. Szarka.
170 hívvel. Lelkész: Papp János. Szent-Lázár; Királyi, Micske, Terebes és
Vámos-Láz fiókegyházakkal és 668 hívvel. Lelkész: Ternován János. Térje;
Alsó-Derna fiókegyházzal és 668 hívvel. Lelkész: Germán Péter.
lunkai alesperesi kerület esperese Darabos György genyétei plébános. Kerületi jegyz
üresedésben. Az ezen alesperesi kerülethez tartozó
parochiák: Apáthi-Keresztur Albis, Ér-Olaszi és Kis-Kereki fiókegyházakkal,
230 hívvel. Lelkész: üresedésben. Csehietek Tóti és Bozsaj fiókegyházakkal.
892 hívvel. Lelkész Márkutz Mihály. Déda; Bártfalva, Fels-Ábrány, Száldobágy, Széltalló, Szunyogd és Kohány fiókegyházakkal és 287 hívvel.
Lelkész
Terdik László. Dizsér
Luki fiók egyházzal és 284 hívvel. Lelkész: Clintoc József. Genyéte, 456 hívvel. Lelkész: Darabos György. Kccz
Bogyoszló, Szalacs fiókegyházakkal és 609 hívvel. Lelkész Pónyi Antal
Monos-Petri; Margitta fiókegyházzal és 470 hívvel. Lelkész: Antal Kornél.
Papfalva; Almaszeg, Bisztra-Ujfalu, Bodonos-Patak, Középes, Várvíz, Verzár
fiókegyházakkal és 660 hívvel. Lelkész: Tamás L. László. Széplak Bályok
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és Baromlak fiókegyházakka] és 311 hívvel. Lelkész Germán Péter. VedresÁbrány; Er-Fancsika és Ér-Köbölkút fiókegyházakkal 341 hívvel. Lelkész:
:

;

Hetkó Péter.

A

fesperesi kerület fesperese: Juhász György iskolás-kanonok.
belényesi alesperesi kerület; esperes
tartozó alesperesi kerületek:
Antal Ágoston belényesi plébános; kerületi jegyz: Papfalvai András gyalányi
plébános. Az ezen alesperesi kerülethez tartozó plébániák: Belényes; Budun'isza, Buntyesd, Petrósz, Dombrovány fiókegyházakkal és 642 hívvel. Lelkész: Antal Ágoston. Belényes-Ujlak Borz és B.-Örvényes fiókegyházakkal
és 374 hívvel. Lelkész: Papp Demeter. Dragotyán, 281 hívvel. Lelkész
üresedésben. Fenes, 466 hívvel. Lelkész: Pallády Antal. Füzegy, 278 hívövei.
Lelkész: Kiss György. Gy alany; B.-Szt-Márton, Solymos-Petrász,
Remete, Dsoszán-Gnrbesd, Kebesd, Rossia fiókegyházakkal és 419 hívvel.
Lelkész Papfalvai András. Jánosfalva, 282 hívvel. Lelkész Kváry János.
Nijégerfalva Dragonyesd és Tárkány fiókegyházakkal, 238 hívvel. Lelkész
rdelean György. Petrány, 593 hívvel. Lelkész
Marián György. Pokola,
j
körösi

A

A hozzá

;

:

:
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256 hívvel. Lelkész Marinescu György. Preszáka, 482 hívvel. Lelkész
Opre János. Rézbánya Lnnka, Vaskoh, Kristyor, Pojána fiókegyházakkal és
501 hívvel. Lelkész
Péter Ferencz. Sonkolyos, 394 hívvel. Lelkész
Popescu Pál. Talány vagy B.-Valány, 386 hívvel. Lelkész Vacarescu Dénes.
A hollódi alesperesi kerület alesperese Papp János hollódi plébános
Baba Jakab mocsári plébános. Az ezen kerülethez tartozó
kerületi jegyz
plébániák: Dekanyesd, 495 hívvel. Lelkész: Ardelean Jen. Drág-Cséke;
Bucsum, Bukorvány, Tasádf, Sztrákos, Kotyiklet fiókegyházakkal ,és 688
hívvel. Lelkész Papp János. Hollód Farkas-Patak, N.-Patak és O-Hodis
fiókegyházakkal és 476 hívvel. Lelkész Papp János. Hosszúliget Mihell,
Mikló-Lázur, Magyar-Gyepes, Oláh-Gyepes fiókegyházakkal és 354 hívvel.
Lelkész Móza Tivadar. Kis-Dombrovicza, 380 hívvel. Lelkész üresedésben.
Mocsár; Gyanta, Kisháza, Rippa, Tenke fiókegyházakkal és 498 hívvel.
Lelkész Baba Jakab. Bogoz Kapocsány, Robogány fiókegyházakkal és 498
hívvel. Lelkész Venter Jen. Szombatság Dusesd, Dobrest, Cseszora, Hogyis,
K.-Kerpest, Magyar-Cséke, Nagy-Kerpest, Nánhegyesel, Rotarest, Varosány
fiókegyházakkal és 1020 hívvel. Lelkész Karácsony Máté. Venter Kápolna,
Száldobágy, Széplak fiókegyházakkal és 1165 hívvel. Lelkész Anka Vazul.
:
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sebes-körösi alesperesi kerület esperese: Sipos István; kerületi jegyz:
Stanca Tivadar, ttösi plébános. Az ezen kerülethez tartozó plébániák Bánlaka, 43 hívvel. Lelkész
üresedésben. Dubricsony Gálosháza, Kalota, Krajnikfalva, Szászfalva fiókegyházakkal és 681 hívvel. Lelkész Pópa Miklós.
Fels-Bezna, 316 hívvel. Lelkész: Kunk János. Kis-Báród; Cséklye fiókegyházzal és 575 hívvel. Lelkész Szabó Ágoston. Körös-Topa, 372 hívvel.
Lelkész Venter János. Nagy-Báród Brátka, Bncsa, Csarnóháza, Korniczel,
Feketetó fiókegyházakkal és 1092 hívvel. Lelkész: Perényi Emil. Össi; Alsó:

:

;

:

:

:

;

Fels-Lugos, Gégény, Lok, Magyar és Oláh-Kakucs fiókegyházakkal és
ö27 hívvel. Lelkész: Abrudán Kornél. Rév Birtin, Vár-Sonkolyos fiókegyházakkal és 1580 hívvel. Lelkész Sipos István. Tötös Élesd, Keszteg, Órvénd,
Pestes, Tinód, Úrgeteg fiókegyházakkal és 642 hívvel. Lelkész
Stanka
és

;

:

;

:

Tivadar.

A laksági fesperesi kerület fesperese Nyes Mózes irodai kanonok.
hozzá tartozó alesperesi kerületek a nagylétai alesperesi kerület esperese Papdán Antal nagylétai plébános, kerületi jegyz Szilágyi György bagaméri plébános. A hozzá tartozó plébániák Álmosd Csokaly, Nagy- és KisKáaya, Kóly, Székelyhíd fiókegyházakkal és 785 hívvel. Lelkész: Szeremi
ryz. Baqamér; Csonkafüz fiókegyházzal és 410 hívvel. Lelkész Szilágyi
György. Er-Kenéz, 827 hívvel. Lelkész: Glintoc János. Ér-Selind
ÉrSemjén fiókegyházzal és 768 hívvel. Lelkész Mosolygó Dániel. HosszúPályi; Báránd, Dancsháza, Derecske, Füzes-Gyarmat, Földes, H-Bagos,
Karczag-LTj szállás, M.-Pályi, Mike-Pércs fiókegyházakkal és 264 hívvel.
Lelkész: Hubik György. Kakád/, Major fiókegyházzal és, 223 hívvel. Lel:

A

:

;

;

:

<

:

;

:

kész: Dilz Sándor. Nagyléta; Ér-Diószeg, Jankafalva, Ujléta, Csere-kert,
Létai-Csárdás fiókegyházakkal és 2517 hívvel. Lelkész: Papdán Antal.
Pocsaj Esztár, Félegyháza, Henczida, Kis-Marja fiókegyházakkal és 2193
;
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hívvel. Lelkész: Szabó Gyula. Vértes, 471 hívvel. Lelkész: Darábanth Koméi.
vctnad) alesperesi
kerület esperese: üresedésben; kerületi jegyz Kozma
János, körtvélyesi plébános. Az ezen esperesi kerülethez tartozó plébániák: Ér-Adony; Ottomány, Asszonyvására fiókegy házakkal és 160 hívvel.
Lelkész: üresedésben. Ér-Tarcsa; Ér-Keser fiókegyházzal és 490 hívvel.
Lelkész: Manu Gyula. Qálos-Petri, 332 hívvel. Lelkész Bottá Miklós. Vasad;

A

:

:

PÁVEL MIHÁLY.

Kupócz, Szent-László, Kocsord fiókegyházakkal és 1516 hívvel.
Marosán Demeter.

A

szatmári fesperesi kerület, illetve az érmelléki alesperesi kerület alá
Pisholt, 1155 hívvel. Lelkész Selegian Flóris.
Ugyancsak Bihar-megyéhez tartozik a boros-sebesi alesperesi kerülethez
Koroj, Bpkkia, Kisbeosztott Bél község, a következ fiókegyházakkal
laka, Ökrös, Márkaszék, Nagy-Maros, T.-Medgyes, Botfej, B.-Örvényes és
Ágris a hívk száma 1551 lelkész Nyisztor Demeter.
felsorolt plébániák nagy része kegyuraság alatt áll és pedig: 40 a
vallás-alap, 1 a nagyváradi gör. kath., 9 a nagyváradi 1. szert, püspök, 1
a szentjobbi apát, 8 a nagyváradi 1. szert, káptalan, 1 a nagyváradi 1. szert,
nagyprépost, 2 a premontrei rend, 1 a Vertán-család kegyurasága alatt. A
i

tartozik

:

:

;

Kegyurak.

Lelkész

A

;

:
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kegyurak szolgáltatják az egyes lelkészek és kántorok pénzbeli illetményeit
gondoskodnak a templomok és lelkészlakok jókarban tartásáról.
A fesperes meglátogatja évenként a kerületéhez tartozó espereseket
és lelkészeket, megvizsgálja hivatalaikat, közvetetten tapasztalatokat szerez
s

mindenrl

s jelentést

tesz

a

szentszéknek. Ugyanezek

Fdes P eresek

es

a kötelességeik az

espereseknek a kerületeikbe beosztott lelkészekkel szemben. A kerületi jegyzi intézmény csak 1899. évben lépett életbe s czélja az esperesek felszaporodott teendinek megkönnyítése. A jegyz ugyanis az esperes által reábízott ügyeket teljesiti, nagyobb kiküldetésekben, fegyelmi vizsgálatok alkalmával az esperest kíséri, akadályoztatás esetén pedig helyettesíti.
Peterityei Pávcl Mihály nagyváradi gör. kath. püspök, született 1827. szeptember hó
6-án a szatmármegyei Lénárdfalván. Miután gimnáziumi és philosophiai tanulmányait elvégezte, a munkácsi egyházmegye papnövendékeinek sorába lépett, a hol 1852-ben pappá
szenteltetett és szentszéki jegyzvé neveztetvén ki,
referálta az egyházmegye román
részének nagyszámú ügyeit. 1856-ban a máramarosmegyei Alsó-Apsára neveztetett ki lelkészül, de itt nem sokáig maradhatott, mert Alexi püspök meghívására a szamosújvári egyházmegye püspöki titkárságát és szentszéki jegyzségét foglalta el.
1870-ben püspöki külhelynök lett Máramaros vármegyében, a hol reá gond és nehéz
munka várt.
ruthénség és románság egyházszervezetileg egymástól elválván, csak a mindkét részrl egyaránt becsült és szeretett Pável munkásságának és tapintatának sikerült a

A

függ kérdéseket megoldani. A közbizalom Pávelt mint máramarosi püspöki helynököt
országgylési képviseli mandátumhoz juttatta 1871-ben, a mikor
Felsége a Ferencz
József rend lovagjává tette. Mint képvisel nem sokáig érvényesíthette tevékenységét, mert
L872. szeptember 11-én szamosújvári püspökké neveztetett ki, mely állását 1872-ik évi február
23-án foglalta el, mig 1879. január 29-én nagyváradi püspök lett.
A nagyváradi görög-katholikus püspöki székesegyházat és a belényesi görög-katholikus
templomot fényesen restauráltatta. A székeskáptalan tagjait díszes és megfelel lakásokban
helyezte el, a nagyváradi elemi fiu- és leányiskolát alapjából újonnan felemeltette és minden szükségesekkel bkezen ellátta, a váradi gör. kath. finövelde ifjúságát évenként fels
ruhákkal láttatja el, újonnan felépítteti saját költségén a belényesi gör. kath. plébániai
épületeket.

A belényesi

fgimnáziumi tanári kar majdnem minden egyes tagjának módot adott arra,
tanári képesít vizsgálatokat letehette ugyanazon fgimnáziumi tanári kar özvegyei és árvái javára nyugdíj-alapot létesített, az említett fgimnáziumot a saját költségén
restauráltatta, kellleg kibvíttette és minden szükségessel ellátta.
Alapította, felépíttette, berendeztette Belényesen a fiu internátust, és a papi leányárvaházat és leánynevel-intézetet és ugyanazzal kapcsolatosan a polgári leányiskolát
a
budapesti Ferencz József nevel intézetben egy gör. kath. tanuló nevelésére alapítványi
helyet létesített.
lelkészked, szegényen dotált papságot állandó segélyben részesíti.
hogy a

;

;

A

Pável Mihály

A GÖRÖG-KELETI ROMÁN EGYHÁZ SZERVEZETE
ÉS KÖZIGAZGATÁSA.

utolsó nagyváradi gör. kel. püspök, kirl az egyháztörténet emtesz
Efrem Veniámin, í 695-ben hunyt el Nagyváradon.
Ekkor sznt meg a nagyváradi görög-keleti püspökség is, melynek székháza a jelenlegi várad-velenczei gör. kel. román templommal szemben volt.
biharmegyei gör. keleti híveket alárendelték az aradi gör. keleti
püspöknek, kinek azok ma is fenhatósága alá tartoznak, míg Nagyváradon
1793-ban egy gör. kel. eonsistoriumot szerveztek, mely az aradi gör. keleti
püspök fenhatósága alatt állott, és mely azóta szakadatlanul fennáll és
>z

lítést

,

A

mködik.

A

a

synodus.

biharmegyei gör. kel. román egyház az aradi gör. kel. román püspökséghez, illetve az aradi gör. kel. román egyházmegyéhez és a nagyszebeni
gör. kel. román metropolitához (érsekséghez) tartozik és közvetetlen a nagyváradi gör. kel. román consistorium (szentszék) fenhatósága alatt áll.
A biharmegyei gör. keleti román egyház ügyeit az aradi gör. keleti
román egyházmegyei synodus (zsinat) és a nagyváradi gör. kel. román egyházmegyei consistorium (szentszék) intézi el.
A synodus az egyházmegye képviselete, mely a papság és a nép képviselibl alakul, és az aradi gör. keleti román püspökön, mint annak
elnökén kívül, 60 tagból áll, kik közül 20 papi és 40 világi képvisel. E
zsinatban Bihar-megye gör. keleti egyháza híveinek aránya szerint 6 papi
és 12 világi, tehát 18 taggal van képviselve. A zsinat tagjai három évre
választatnak és újra megválaszthatok. E zsinat évenként rendesen egyszer
és pedig a húsvét vasárnapját követ vasárnapon tartatik.
Az egyházmegyei zsinat teendi a vallásszabadság és egyházi önkormányzat fentar-

—

:

hazai és a gör. keleti egyház egyházjogának törvényei értelmében;
az aradi gör.
kel. román egyházmegyei püspök választása és a püspöki zsinathoz való felterjesztése
kánoni vizsgálat letétele végett
az egyházmegyei consistorium tagjainak és
nagyváradi
gör. keleti román consistorium elnökének megválasztása; -- az egyházmegye tulajdonát
képez vagyon és alapok felügyelete és ily alapoknak létesítése; -- a papság és a hívek
fegyelmezésére és mveldése érdekében az elemi és középiskolákban a hittan tanítására
vonatkozó tanácskozások és határozatok
kell eszközök elállítása az ifjúság mveldésének elmozdítására, és az egyházi és iskolai szolgálatra hivatással bíró férfiak kiképzése
- szegény egyházak ós iskolák segélyezése és e czélra pénzgyjtések elrendelése
az
egyházmegye évi költségvetésének megállapítása és az évi számadások megvizsgálása, valamint a fizetések meghatározása;
az egyházi és iskolai tudományos munkák megjutalmazása
a választókerületek kikerekítése
elhárítása az egyházi vagy világi törvény
végrehajtásában mutatkozó nehézségeknek.
Az egyházmegyei zsinat tagjai a következ módon választatnak
Az egyházmegye 20 választókerületre osztatik, melybl a biharmegyei egyházra 6
kerülel
Minden választókerületben egy papi és két világi képvisel választatik.
esik.
tehát Uiliar-megye gör. kel. román egyháza összesen 18 képviselt választ, kik közül 6 pap
és 12 világi. -- Az egyházmegyei consistorium minden választókerület számára két biztosi nevez ki, egyet a papi rendbl a papok számára, a másikat a világiak közül a világiak
A papok a consistoriumi biztos elnöklete alatt összegylve, megválasztják a
számára.
két bizalmi férliúi,
jegyzt és a papi képviselt, kit megbízó levéllé] látnak el. A világi
képviselket az egyházközségek parochiai zsinataiban választják meg. Minden választó két
tása a

;

—

;i

;

—

-

;

;

—

—

;

—

:

-

-

;i

—

:
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világi képviselre szavaz. A választókerület parochiai zsinatjainak választási jegyzökönyveil
átadó bizalmi férfiak, a consistoriimi által kiküldötl biztos elnöklete alatt, szavazatszed testületté
alakulnak. Egyenl szavazat esetén sorshúzás dönt. Választó ós
minden parochiai
választható
zsinati lat;-, ha nagykorú és feddhetetlen magaviselet. A zsinati
Szt. Tamás
bét lefolyása

képviselk választása
vasárnapja eltt

(>

alatt

eszközlend.

kel.

román egyház közve-

A

nagyváradi

román

kel.

gör.
gör.

consistorium

fenhatósága alatl
áll.
E
a
consistorium
biharmegyei gör. kel. román egyház összes egyházi, iskolai
és
alapítványi
ügyeinek
közigazgatási és igazságszolgáltatási
állandó közege. Természetes elnöke az
aradi gör. kel. román püspök, kinek helyettese az

egyházmegyei synodus
tal

ál-

megválasztott vicarius,

mint szentszéki elnök. Tagrendesek és tiszteletbeliek;
mindnyájan consistorinmi ülnök ezímet vi-

jai

selnek.

A

consistorium egyés gazdasági

iskolai

házi,

tanácsra oszlik melyeknek
mindegyike önállóan végzi
ezíme alatt.

NAGYVÁRAD. -- A GÖRÖG-KELETI TEMPLOM.

teendit Egyházmegyei Consistorium általános

Az

egyházi tanács egy fizetéses eladó (referens) és 8 tiszteletbeli taga kik lelkészek, és egy házasságvédbl, a ki világi is lehet. Az
iskolai tanács egy fizetéses eladó és 8 tiszteletbeli, tehát összesen 9 tagból
áll, a kik közül hárman egyháziak és hatan világiak.
gazdasági tanács
szintén 9 tagból áll, a kik közül hárman egyháziak és hatan világiak.
A szentszéknek van egy fizetéses titkára, ki a jegyzi teendket is
végzi. Azonkívül van egy fizetéses levéltárnoka, ügyésze és végre megfelel
ból

áll,

A

számú

consi-

storium.

biharmegyei
a

tetJen

A

irnoka.

A rendes

és a tiszteletbeli ülnököket az egyházmegyei zsinat választja
életfogytiglan, kikel ez állásukban a püspök ersít meg. Az iskolai és
gazdasági tanácsok tagjai három évre választatnak, de három év után újra
választhatók.
házasságvédt és a kezelési személyzetet az elnök nevezi
ki, az ügyészt és titkárt a consistorium mindhárom tanácsának tagjai választ-

meg

A

A consistoriumi tanácsok ügyeiben, a szentszéki elnök elnöklete alatt
legalább 4 ülnöktagjának részvétele mellett határoznak.
Az egyházi tanács teendi közé tartozik dönteni a szentségekre és szertartásokra
vonatkozó ügyekben, gondoskodni a templomok beszentelésérl és a szükséges szertartásos
tárgyakkal való ellátásáról. rködik a valláserkölcsi magaviselet fölött. Az alárendelt papság fegyelmi ügyeiben mint fegyelmi hatóság els fokban ítélkezik az esperesi székektl
felebbezett és eléje terjesztett ügyekben másodfokulag ítélkezik. Gondoskodik, hogy a szentszék fenhatósága alatt állók teljesítsék hivatásukat, hogy az esperesek évenként a consistorium elé terjesszék a kerületi papság és a hívek összeírását és hogy a parochiák és az

ják.

;

:

esperességek zsinatjai a magyarországi és erdélyi gör. kel. egyház szervezési szabályzata
szerint teljesítsék kötelességeiket. Állandó bizottságot küld ki a, papi állásra elléptetend
klerikusok vizsgázására és intézkedik, hogy a püspök elhalálozása után legkésbb három
hó lefolyása alatt egyházmegyei zsinat hivassék egybe püspökválasztás czéljából.
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felekezeti iskolákat
gondoskodik, hogy más iskolákban
ifjúság vallástanát tanulja ós templomát látogassa. rködik a tanítók és
tanárok erkölcsi magaviselete fölött ós fegyelmi ügyeikben mint elsfokú hatóság határoz.
Bizottságot küld ki a tanítójelöltek megvizsgálására. Evenként kimerít jelentést tesz az
egyházmegyei zsinathoz az iskolák és az oktatás állapotáról és javaslatokat az iskolaügy
elmozdítása érdekében. Az iskolai szünetek idejére évenként tanítói értekezletek tartását
rendeli cl.
A gazdasági tanács hatáskörébe tartozik kezelni az egyház vagyonát, elkészíteni és
felterjeszteni az évi költségvetést az egyházmegyei zsinathoz. Pontos számadást vezetni az
évi bevételekrl és kiadásokról ós azt felterjeszteni az egyházmegyei zsinathoz, megválasztani saját kebelébl az egyházmegyei pénztárnokot és ellenrt, szóval rködni az egyházi
iskolai tanács ellenrzi a

A.z

a

gör. kel.

vagyon

:

román

fölött.

A

teljes ülés a consistorium mindhárom
választja, a consistorium titkárát és ügyészót,

áll és megmegersíti a kerületi espereseket, a középiskolák tanácsait és a hittanárokat, végre intézkedik az esperességi, egyházmegyei zsinatok

tanácsának valamennyi ülnökébl

ós a nemzeti egyházi congressus tagjai választásának vezetése iránt.

A

nagyváradi gör. kel. román consistorium alá tartozó Bihar vármegye
román egyháza, melynek 92,036 férfi és 91,270 n, tehát összesen
83,306 híve van, hat esperességre oszlik. Összes vagyona 3.566,356 korona.
nagyváradi esperesség székhelye Nagyvárad. Ide tartozik 48 anyaegyház és 1.72 fiókegyház. Híveinek száma 31,969 és pedig 16,140 férfi és
15,829 n. Összes vagyona 1.554,792 korona.
A pestesi esperesség székhelye Fels-Lugas. Ez esperességhez 41 anyaés 15 fiókegyház tartozik, híveinek száma 35,086 és pedig 17,888 férfi és
17,198 n. Összes vagyona 452,280 korona.
A tenkei esperesség ideiglenes székhelye Méhkerék. Ez esperességhez 32
anya- és 23 fiókegyház tartozik. Híveinek száma 28,151 és pedig 14,156 férfi
és 13,995 n. Összes vagyona 652,942 korona.
A béli esperesség ideiglenes székhelye Fekete-Györös. Ez esperességhez
35 anya- és 14 fiókegyház tartozik. Híveinek száma 26,903 és pedig 13,304
férfi és 13,599 n. Összes vagyona 273,030 korona.
A belényesi esperesség székhelye Belényes, míg azonban a jelenlegi
esperes látja el az esperesi teendket, felsbb egyházi hatósági intézkedés
alapján székhelye Robogány. Ez esperességhez 46 anya- és 14 fiókegyház tartozik. Híveinek száma 32.222 és pedig 15,987 férfi és 16,235 n. Összes
gör. kel.
1

A

vagyona 296,346 korona.

A vaskohi

esperesség rendes székhelye Vaskoh, míg azonban a mostani
az esperesi teendket, addig Belényes a székhelye. Ez esperességhez 40 anya- és 19 fiókegyház tartozik. Híveinek száma 28,975 és pedig
14,561 férfi és 14,414 n. Összes vagyona 336,966 korona.
Az esperesség ügyeit az esperességi szék, a zsinat, a bizottság és az
esperességi gondnokság intézi. Élén az esperes áll.
j^ z eS p eres i sz ék egyházi ügyekben elsfokú hatóság és az esperesen
házasságvéd
kívül 6 lelkészbl, egy házasságvédbl és egy jegyzbl áll.
és jegyz a segédlelkészek, diaconusok és a világiak közül is választhatók.
Az esperesi szék mint elsfokú hatóság eldönti a lelkészek között elforduló egyenetlenkedéseket, elbírálja az egyházközségek panaszait, határoz a
vitás stóláris ügyekben, kanonjog szempontjából az eljegyzési és házassági
ügyekben ellenrzi az anyakönyvek és más jegyzkönyvek vezetését, tárgyalja a papság fegyelmi ügyeit, megvizsgálja a lelkész, segédlelkész, diaconus és más egyházi egyének választását és rködik az egyházi személyek
esperes látja

Esperesi szék.

el

A

magaviselete
Esperesi
ZS inat.

fölött.

Az

esperesi zsinat, az esperességbeli papság és egyházközségek képviselete, oly módon, hogy abban a papság harmad-, az egyházközségek pedig
zsinat 36 tagból áll és pedig a
két harmadrészben legyenek képviselve.
papság által választott 12 papból és az egyházközségek által választott 24
világi tagból. Az esperesválasztó zsinatok 72 tagból állanak, kik közül 24
tagok 3 évre választatnak és ismét megválaszthatok.
pap és 48 világi.
Esperességi zsinat évenként egyszer, február hónapban tartatik. Teendi Az
esperességet illet egyházgazdasági, iskolai és alapítványi ügyek, az esperesnek, az esperesi szék tagjainak, az iskolák tanerinek választása, az iskolaiig}' elmozdítása és az egyház tekintélyének és önkormányzatának fentartása.
Annak az esperességi zsinatnak a vezetésére, melyben az új esperes válaszválasztás csakis
tátik, az egyházmegyei consistorium biztost nevez ki.

A

A

:

A

A

görög-keleti

román egyház szervezete

titkos szavazással történik. Azt a három
kapta, felterjesztik a consistorinmhoz, a ki

és közigazgatása,

egyént,

ki

a,

Legtöbb
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szavazatot

közülük egyet megersít. Esperesnek csakis az a pap választható meg, a ki érettségi vizsgát tett, kinek I.
osztályú papi minsítése van és a ki legalább is 5 évet szolgált teljes megelégedésre az egyház vagy iskola körében. A szentszék által megersített
esperest felszentelés végett felterjesztik a megyés püspökhöz.
Az esperességi bizottság az esperesi zsinat által és tagjai közül választott testület, mely a zsinat határozatait végrehajtja és az esperesség egyházgazdasági, iskolai és alapítványi közös ügyeit kezeli és igazgatja. Tagjai
3 évre választatnak és újra megválaszthatok. Elnöke az esperes. E bizottság
papi és 8 világi tagból áll. Evenként rendesen négyszer tart ülést. Teendi az esperességi közös ügyekben azonosak a parochiai bizottságnak az
egyházközséghez tartozó ügyekben való teendivel.
Az esperességi kerület egyházi és iskolai szükségleteire megkívántató
költségek kezelésére, és az esperesség részére esetleg létesítend egyházi és
iskolai alapok igazgatására, esperességi gondnokság állíttatik fel, mely az
esperességi zsinaton három évre választott 4 rendes és 2 helyettes gondnokból áll és hatáskörük ugyanaz az esperességre nézve, mint a parochiai gondnokságé a parochiára vonatkozólag. Az egyes esperességek a parocliiák egyeegyházközség a keresztények egyesülete,
sülete. A parochia pedig mint
egy vagy több egyháznak, iskolának és temetnek, egy vagy több lelkésznek, tanítónak s a többi megkívántató személyzetnek anyagi és erkölcsi
eszközökkel való fentartására.
parochia teendi a parochiai zsinat, a bizottság és a parochiai gondnokság útján végeztetnek.
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parochiai zsinat teendi
parochiai bizottság tagjainak a lelkész, segédlelkész (káplán), diaeonns, a parochiai gondnokok, tanárok és tanítók megválasztása, a parochiai
bizottság által az egyház, iskola, papilak, vagy más egyházi, iskolai és alapítványi épületek iránt tett javaslatok megvizsgálása és jóváhagyása és az
egyházi, iskolai és jótékony czélokra fordítandó alapok létesítésére javaslatba
tett módok megvizsgálása és jóváhagyása, a parochiai bizottság részérl
a lelkész, segédlelkész, diaconus, tanárok, tanítók és a többi személyzet
javadalmazási javaslatának megvizsgálása és jóváhagyása,
az esperesi zsinat,
az egyházmegyei zsinat és a nemzeti egyházi congressus tagjainak megválasztása, - - a parochiai bizottság és gondnokság ellenrzése.
parochiai zsinat elnöke rendszerint a helyi lelkész, - - a zsinat rendesen évenként egyszer, január hóban tartatik meg. Oly zsinatot, melyben lelkész,
segédlelkész, diaconus, tanárok vagy tanítók választatnak, az esperes hívja
maga elnököl.
egybe, melyen azután
parochiai bizottság a zsinat kebelébl választott testület, mely képviseli az egyházközséget, kezeli és igazgatja egyházi iskolai és alapítványi
ügyeit és az iskolának egyszersmind iskolaszéke. Tagjai három évre választatnak, de újból megválaszthatok. E bizottság az 1000 lelket meg nem haladó
parochiákban 10, az 1500-ig terjedkben 15, 2500-ig 25 és az azon felül
valókban 30 tagból áll.
parochiai gondnokok azok a parochiabeli férfiak, a kikre az egyházközségi, iskolai és alapítványi vagyon bizatik.
parochiai zsinat választja
meg ket három évre, de újból megválaszthatok. Az 1000 lelket meg nem
haladó parochiákban két, 2500 lélekig három, végre 2500 lelket meghaladó
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zsinat.
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parochiákban négy gondnok választatik.

A

Parochia
bizottság.

AZ EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ.

izánkban már nemcsak lobot
vetett, de nagyon sok helyen
hatalmas lángkévékben töri

el

A

reformáczió
hatása.

a reformáczió tüze, a híres

Biharország azonban még mindig csöndes
NAGYVARAD.
A KOROSPARTI
volt, mert Váradnak akkor is gazdag és tekinEV. REF. TEMPLOM.
télyes püspökei megnehezítették a reformátorok mködését, hogy egyházmegyéj ket az
si hitegységben továbbra is megtarthassák.
Tagadhatatlan, hogy a reformáczió hatása e vármegyében is elég korán
észlelhet volt. E föltevésre utal az a körülmény, hogy Perényi Ferencz püspök a hitjavítás ellen való védekezés czéljából már 1524. július 24-ikén egyházmegyei zsinatot tartott. Ennek ellenére mégis közel három évtizednek
Váraddal együtt
kellett elmúlni, míg e nagy terjedelm vidék a központtal
az új szellemnek meghódolt.
A reformáczióra való nyilt átpártolástól elébb Czibak Imre püspöknek
szelíd és békéltet modora, majd azután a hatalmas és nagybefolyásu Fráter
í-yörgy vaskeze tartotta vissza az embereket. St a helyzet ennek utóda,
:

i

a harczias Zaberdjei Mátyás alatt sem változott, annyira, hogy a míg élt.
püspöksége határain bell a hitjavítók magokról életjelt adni nem igen merészkedtek. S ha meg is jelentek és sikert is értek el itt vagy ott, mint pl. Belénvesen, a hol Szegedi Kiss István, a legtudományosabb magyar reformátor
1553-ban rövid ideig mködött, Nagy-Szalontán és Sarkadon, a hol Dévai
Biro Mátyás 1552. eltt megfordult: mködésök eredménye tartós és állandó
;\\\n lehetett. A mint azonban Zaberdjei 1556. augusztus 12-ikén lehunyta széniét, a vihar kitört. Az egykorú krónikás följegyzése szerint, az egész váradi
káptalan reszketett, helyét a kinevezett új püspök, Forgdch Ferencz se foglalhatta el, a reformáczió pedig diadalmasan törtetett el.
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Az átalakulás els mozgalmai ismeretlenek, de kétségtelennek látszik,
hogy a váradi püspökség és káptalan megdlésével szabad út nyílt megareformáczió eltt. Már maga az a körülmény, hogy Bihar vármegye politikailag
Erdélyhez tartozott, a hol 1548-tól kezdve a reformáczióra nézve kedvezleg
alakultak a viszonyok, továbbá, hogy e vármegye közvetetlen szomszédságában. Gyulán ekkor már a hitújításnak hatalmas góczpontja keletkezett:
könnyen érthetvé teszi, hogy az új szellem fuvalmától Bihar vármegye sem
maradhat (itt tovább érintetlen. Az átalakulás legelébb a német reformáczió szellemében történt, A szomszédságban mindenütt ez alapon folyik a
szervezkedés. De az irányváltoztatás oly gyorsan következik be, hogy a lutheri
reformáeziónak a gyökérverésre jóformán ideje se volt. Csakhamar helyet
enged a Kálvin-féle irányzatnak, a melynek Bihar vármegye egyik legersebb

Az átalakulás

:

és

Legmegbízhatóbb harezosa

lesz.

A BIHAR-PÜSPÖKI EV. REF. (AZELTT ROM. KATHOLIKUS) TEMPLOM.

Az 15G7 -iki
rövid tíz esztend alatt mily hatalmas hódítást tett e vármegye
dcb reczem
területén a kálvinizmus, szinte meglepen tnik fel az 1567. február 24-ikén
Debreezenben tartott zsinaton, hol a II. helvét vallástételt aláirott és elfogadott szeniorátusok között négy olyannal találkozunk, a mely egészen vagy
részben a vármegye területére esik. így els helyen a váradi, késbb bihari-,
a debreczeni, érmelléki és a különböz nevek alatt említett zarándi egyházmegyét, a melyek közel kétszáz egyházközséget, túlnyomó számban magyar
s néhány román ajkút is képviselnek.
lük- a xvn. század
A XVII. század els fele a fejldés és virágzás korszaka volt.
tet egyházi életre rámutatnak a vármegye területén tartott népesebb gylések, pareziális zsinatok, a melyeken nem egyszer az egyház egyetemét érdekl
fontos végzések hozattak. Innen indul ki a puritanizmus nevezet alatt ismert
mozgalom is, mely a jelen ev. ref. egyház presbyteri alkotmány-formájának
csíráit hordta magában. S bár e korszakban a katholikus visszahatás minden
téren kezdetét veszi s annak élén áll és azt tagadhatatlanul nagy tehetségével éppen e vármegyének ref. vallású szüléktl származott fia, Pázmány Péter
vezeti: az ellenhatás hevesei)!) kitörései ellen egy idre védelmet nyújt az
erdélyi fejedelmek jogara. Míg Boeskay, Bethlen és Rákóczy fegyverei diadalmasan villogtak a lelkiismereti szabadság érdekében: addig béke és nyugalom honol st a fejedelmek jóindulata és kegye nyilvános tényekben

Hogy

A

;

talál kifejezést.

De a politikai konstellácziók megváltozása, az erdélyi fejedelemség
lehanyatlása és az ennek nyomában járó dúlások, e vidék kálvinista egyházaira és népére szintén felidézik a végzetes sorsot. Egyfell Erdélynek Lipót
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uralma alá kerülése állal a, katholiczismus régebbi hatalmát és befolyását
visszanyervén, mindegyre erélyesebben lép fel, másfell az ellenséges hadak
dúlásai, a pusztító harezok, virágzó községeket semmisítenek meg.
A késbbi nemzet- és vallásellenes politika az elüldözött magyar nép
helyére sváb és különösen oláh telepítvényeket állított. Ez utóbbi aztán lassanként teljesen eltemette mindazt, a mi még roncsaiban magyar és kálvinista maradt. A Sebes-Körös mentén a Királyhágóig, a vármegye keleti és
északkeleti részében csak itt-ott emelkedik még ki a nemzetiségnek széles
tengerébl egy-egy magyar kálvinista egyház.
Bár ily körülmények között óriási romláson ment át a biharmegyei ref.
egyház, de azért ma is úgy szám, mint értelmi súly tekintetében elkel
helyet foglal el a vármegye lakossága között. Az 1822. évi konvent a vármegye területén fekv ev. ref. egyházközségeket egyházi közigazgatásilag
négy egyházmegyébe osztotta, u. m. a bihari egyházmegye, mely a legutóbbi

AZ ÉRMIHÁLYFALVI REF. EGYHÁZ SZENTEDÉNYEI ÉS RASZTALI TÉRÍTJE.

adatok szerint 42 anya- és 142 fiókegyházban 51,912 lelket számaz érmelléki egyházmegye 39 anya-, 1 leány- és 60 fiók-egyházzal
s 48808 lélekkel; mindkett teljesen Bihar vármegyére terjed ki; továbbá
a Hajdu-megyébe is átnyúló debreczeni egyházmegye 19 anyaegyházzal és
47,991 lélekkel végül a nagyszalontai egyházmegye, a hova
ide nem szá30 anya-, 5 leány- és 77
mítva az Arad-megye területén fekv, egyházakat,
fiók-egyház, 62,844 lélekkel tartozik. így tehát ez idszerit van Bihar vármegyében 130 ev. ref. anya-, 6 leány- és 279 fiók-egyház, a melyeknek lélekszáma közel 211,000-re tehet. Tekintélyes szám és egészen magyar.
Mind a négy egyházmegye a tiszántúli egyházkerület fenhatósága alatt
áll s legfbb kormányzó férfiai a presbyteri alkotmányforma értelmében az
esperesek és gondnokok. Még pedig a bihari egyházmegyében esperes Szabó
Károly nagykereki lelkész, gondnok Eitoók Zsigmond nagyváradi kir. Ítéltáblai elnök; a debreczeni egyházmegyében esperes: Dávidházy János kabai
az érmelléki
lelkész, gondnok
Nadányi Miklós p.-kovácsi nagybirtokos
egyházmegyében esperes Nagy István hegyköz-szt.-imrei lelkész, gondnok
Zsigó Endre szalacsi birtokos
a nagyszalontai egyházmegyében esperes
Széli Kálmán nagyszalontai lelkész, gondnok: Tisza Kálmán.
statisztikai

lál
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Nagyvárad.

A nagy magyar Alföldnek egykori védbástyája s Erdély kulesa Nagyvárad csaknem utolsó helyen állt azon nagyobb városok között, melyek a
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réformáczió eltt kapuikat megnyitni sietlek. Mindenesetre feltn, tudván,
hogy a protestantizmussal rokonszenvez fejedelmi udvar többször és huzamosabb ideig is tartózkodott Váradon, a melynek révén kedvez alkalom
nyílott a hitjavítás eszméivel való megismerkedésre. Még inkább, ha arra a
szerencsés körülményre gondolunk, hogy Várad az egész középkoron keresztül az idegenek által is gyakorta látogatott város volt, a kik közül egynémelyik magával hozhatta a réformáczió gyújtó röpiratait.
De minden kétségen túl van, hogy Várad püspökei, ha Bihar vármegyében útjába állottak minden reformálási kísérletnek, még inkább lehetetlenné tették azt éppen egyházmegyéjük központján. Fráter György, ki a
Szegedi Gergely váradi francziskánus barát és Szántai István mester között
Segesvárott lefolyt vita után nem habozott királya eltt fenyegetleg ekképen szólani: ..ha felséged nem teszen róla, mi is nyilván más irral kötjük"

y~N

A MAGYAR-KAKÜCSI EV. REF. (AZELTT ROM. KATH.) TEMPLOM.

máglyára itélt egy szegény egyházfit, azért, mivel ez egy
arczul ütni merészkedett. Ez elrettent
szent kép eltt térden imádkozó
példa a nyilvános fellépéstl még azokat is visszatartotta, kik a reformáezióval bensleg rokonszenveztek.
Az Izabella királynhöz átpártolt Varkocs Tamás, erdélyi hadakkal
Várad felé közeledett, hogy a várost és Bihar-megyét a királyné számára
biztosítsa. S ide megérkezvén, a várost azonnal ostromolni kezdte s kilencz
hó multán, 1557. június 13-ikán hatalmába is kerítette.
székhelyén

nt

E közben a Kolozsvárott 1556. november 24-én tartott országgylés
kimondotta, hogy mindazok, kik az ezen évi márczius 12-iki szászsebesi
országgylésen a királynénak a hségesküt le nem tették, ha alsó-magyarországiak, a hova Várad is tartozott, - - azt Varkocs Tamás kezébe tegyék
le; mert a ki Szt. Miklós napjától (deczember 6.) számított egy hó leforgása alatt eleget nem teend: annak javait a fiskus elfoglalja.
kitzött
idig Várad püspöke hódolatra nem jelentkezett, st a káptalan még hónapok múlva sem nyitotta meg a vár kapuit a királyné vezére eltt.

A

Varkocs Tamás a szászsebesi gylésnek az egyházi javakra vonatkozó határozatát érvényesíteni nem késett. Az egyházi kincseket összeiratta,
a püspökségi javakat a fejedelmi kincstár részére lefoglalta. Az így vagyonMagyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.
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Varkocs
Tamás.
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talanná és hajléktalanná lett kath. papok és
szerzetesek Váradról rövid id alatt eltntek.
Ez év tekinthet Váradon a reformálás kezdetének. Annyival inkább, mivel az
1557-iki tordai gylés már arra nézve is intézkedett, hogy az új hit követi iskolahelyiséget nyerjenek.
királyné pedig 1558. márczius 24-én Tordán kelt
levelében meghagyja,
hogy az ostrom alatt

A

majdnem
pusztult

teljesen

el-

Váradon min-

den beköltözt szívesen
fogadjanak.

Várad lakossága a
német reformáczióval ismerkedett meg elször.
Részint Erdély irányváltoztatása,

részint

a

szomszédos Debreezennek kálvinizmusra hajlása, de az ers kálvinista
Varkoes Tamás
egyénisége is dönt hatást gyakoroltak Várad

BÁLYOKI EV. REF.
TEMPLOM.

reformáeziójára.

1559-

ben már úgy tnik fel Várad, mint a kálvinistaságnak egyik ers oszlopa, a
hol Méliusz P. és Dávid F. az els tiszta kálvini irányú hitokiratot megfogalmazzák. Pár évvel késbb pedig, 1561. július 19-én egy ersen kálvinista
jelleg zsinatot tartanak itt, melyen Méliuszt szuperintendenssé választották
„debreczeni hitvallást" elterjesztették.
ref. egyház gyors fejldésére nagy hatással volt az 1566. márczius
10-iki tordai végzés, a mely egyenesen kimondja „hogy afféle egyházi renden való személyek, kik az pápai tudományhoz és emberi szerzéshez ragaszkodtanak és abból megtérni nem akarnak, az
felsége - - János Zsigmond
birodalmából mindenünnen kiigazitassanak. Az váradi káptalannak
felsége az jöv virágvasárnapot hagyta, kik ha meg akarnak térni, házokban,
felsége magának
szlejükben, marhájokban, - - jószáguktól elválva, kiket
tartani akar
békeségvel megmaradhatnak
ha pedig az Istennek igéjét
nem akarják venni, személyekben, marháj okkal egyetembe, valahová akarnak
kath. egyházakra nézve ez végzetessé
menni, szabadon elbocsáttassanak".
vált, mert ennek következtében a Váradon még egyedül létez Szt. István
káptalan is megsznt, s vele a katholiczismusnak nyoma is elenyészett.
és a

Az

15G(i-iki

tordai végzés.

A

—

;

A

Az

15C9-iki

váradi
dispu(átió.

Az

1577-ik

zsinat.

A

mozgalmas ref. egyházi hitéletre fényt vetnek a Váradon nagy számgylések és zsinatok, a melyek közül nagy jelentségénél fogva
ki kell emelnünk az 1569. október 10-én tartott híres „disputatió"-t, mely
Magyarországon a kálvinizmus és imitárizmus jövje felett döntött. A fejedelem, udvari nép és nemesség jelenlétében tíz napon keresztül tartott s
benne a két irányzat legkiválóbb férfiai vettek részt. Továbbá: az 1577 február 6-iki zsinatot, melyen a Meliusz-féle kánonok (articuli majores), valamint
mal

tartott

ezeknek Gönczi Ferencz által egybeállított rövid kivonata (articuli minores)
megersíttettek. Végül az 1612. február 12-iki, Szilvásuj falvi Imre váradi lelkész
ügyében tartott zsinatot, melyen a ref. egyházban a puritánizmus néven
megindult mozgalom elfutárát hivatalából letették és az általa képviselt
irányzat ellen 16 pontból álló határozatot hoztak.
váradi ref. egyház gyors felvirágzása míg egyfell a kedvez politikai alakulásoknak, Erdély prot. fejedelmei anyagi támogatásának, kiváló és a
kor színvonalán álló tudós lelkészeinek, a milyenek voltak egyebek között:
CzegUdi György, Karolt Péter, kési)!) tiszántúli szuperintendens, Pécsváradi
Péter, Pázmány mvének hatalmas czáfolója, keseri Dajka János, a ki erdélyi
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továbbá elkel via kiknek sorában
a Csálcy, Telegdy család, Rhédey Fercncz, lírányi Mihály váradi kapitány
stb. neveivel találkozunk: addig másfell
nagy hír fiskolájának tudható be.

püspök

stb

lett,

;

lági patrónusai nak,

Midn
évi tordai

kolozsvári

a

lés

az 1557.

országgyés

marosvásárhelyi fiskolák felállítását elha-

ugyanakkor
hogy
Debreczenben és Vátározta,

intézkedett,

radon hasonló intézetek létesüljenek
utóbbi helyen Izabella
királyné meghagyván,
hogy e czélra a „Mindszent" tiszteletére
;

üresen
és
szentelt
hagyott klastrom átadassék.
NyaTcazó Kendi
Antal váradi várparancsnok s Bihar várA GESZTI EV. REF. TEMPLOM
megye fispánja, az
országgylés rendeletének érvényt szerezvén, az iskola els tanárául Sasvári Gergelyt 1558-ban be is állította. Az
iskola csakhamar kollégiumi rangra emelkedett; fleg 1566. óta, mikor a
gyulai várnak török kézre jutásával az ottani iskola megsemmisülvén, az
Alföld vármegyéinek egyetlen, még a debreczeninél is jóval fejlettebb tanintézete lett.
„partium"-nak tudomány-szomjas ifjúsága nagy számmal
kereste föl.
tanárai közül említésre méltók Károli Péter, Ivó János,
a késbb erdélyi püspökké lett dr. Tofaeus Mihály, Harsányi N. Jakab,
késbb a brandenburgi választó fejedelem consiliáriusa, dr. Martonfalvi György,

A
Kitn

Püspöki János

stb.

Patrónusai sorában els helyen állanak az erdélyi fejedelmek Bocslcay
a ki halála eltt egyebek között a váradi kollégiumnak is bizonyos
pénzösszeget adományozott; Bethlen Gábor, ki a váradi és debreczeni fiskolák javára 40,000 frt erejéig végrendelkezett
Rákóczy György, ki a
I.
váradi kollégiumban tanító professzorok közül, ha hárman voltak: kettnek,
ha pedig ketten voltak egynek eltartását magára vállalta Lórántff'y Zsuzsanna, ..a kinek 3000 frt adománya a város áldozatkész adakozása következtében annyira növekedett, hogy abból Váradon alul a Körösön épült négykövü malmot és egy Brutzkuja nev falut (?) vásárolhattak". Ezeken kívül
kiváló meczénások voltak még: Telegdy Miklós, a ki saját költségén több
jeles ifjút küldött külföldi egyetemekre
Csáky Pál és Csáky László váradi
:

István,

;

;

:

;

lakosok.

Az egyház

és iskolaügynek hathatós emeltyje volt a kollégium nyommely kivált Szenczi Kertész Ábrahám, a hírneves nyomdász vezetése
alatt els helyre és tekintélyre emelkedett, úgy hogy a Lorántffy Zsuzsanna
és több elkel világiak anyagi támogatásával kiadatni czélzott biblia nyomása
is erre a nyomdára bízatott.
dája, a

—

A XVI. XVII. századi nagyváradi református egyház lelkészei, kik nagyobbrészt
irodalomtörténetünk lapjain is megörökítették nevöket, a következk voltak Czeglédi György
1560—69 Károli Péter 1568—76 Beregszászi Péter 1576—86 Derecskéi Ambrus 1588—1603
Gyulai János 1600 kör.
Decsi János
Alvinczi Péter 1604 5
Szilvásujfalvi Imre 1607
1612 31; Keseri Dajka János, késbb erdélyi püspök 1613; Túri János 1620 körül; Pécsváradi Péter 1625 39 Orsi Balázs 1631 Debreczeni Simon Gáspár váradi pappá avattatott
1633; Puínoki János 163i kör. Diószegi Dávid várbeli pappá avattatott 1635; Szalárdi Mihály
:

;

—

;

—

;

—

;

;

;

;

;

;

;
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Lelkészek a

XVI— XVII.
században.

Az

436
ll>.'!7

;

Sepsei János várbeli

ev.

pap lÜiü

;

L642— 53; Ydradi Szikra István 1647
L658

a

hanyatlás

református egyház.
Szántai M. Mihály 1650 kör.
Csécsi Joó István 1(550

— 55;

(?)

;

— 54;

Debrecznn István
Nagyari Benedek

60; Kovásznai Péter 1658—60.

De

alig 103 esztends fennállás nlán a váradi egyház és iskola dicssége lehanyatlott. Ha a gyors emelkedést jórészben kedvez politikai áramlatok idézlek el, úgy halálos bukásában is ezek voltak a végzetes tényezk. II. Rákóczy György lengyelországi szerencsétlen hadjárata a török
protektor kegyének, valamint fejedelmi székének elveszítését vonta maga
után, Váradot pedig Ali budai basa hatalmába kerítette.
tzhelyet veszített reformátusok Szinán basától lakóhelyet és isteni
liszteletre engedélyt kértek, a ki azonban azt sem adta meg, hanem ket
az alig 2 km. távolra fekv Szlsre szállította. Majd késbb, midn Várad
Lipót uralma alá visszakerült, ismét próbát tettek a visszatérésre de a róm.
kath. püspökség régebbi jogaival visszaállítattván, az .,ide jöhetésre igen
szoros volt a kapu a reformátusoknak". Az új települk katholikusok voltak, a
kik között nagy nehezen verdhetett össze egy maroknyi gyülekezet, mely
a XVIII. század elején szétrobbanván, tagjai valószínleg szintén Szlsre
búzódtak.
Idnként azonban, részint az ipar, részint a virágzó szlmívelés révén
ind több-több református került Váradra. Kivált mikor gróf Forgách Pál
püspök a jelenlegi székesegyházat építtetvén, a Paris patakon túl lev
szántóföldeket .telkekül felosztotta, a hol több reform, család könnyen megtelepedhetett. Önálló egyházat, habár Váradon és Velenczén is voltak számosan, - - az akkori nyomott viszonyok között nem alakíthattak, hanem a
szomszédos községekbe jártak istentiszteletre.
St a türelmi rendelet után is óriási nehézséggel járt a ref. egyház
megépítése. Bebizonyítani akarván, hogy Váradon reform, templomra szükség nincsen gróf Kolonits László püspök és gróf Korniss Ferencz nagyprépost gyalog mentek Váradról Püspökibe, hogy az 1783. jan. 30-iki császári
rendeletet, mely azoknak a reformátusoknak, a kikhez legalább egy órányi
alkalmaztávolságra ref. templom fekszik, a templomépítést megtiltotta, hassák. De végre is 1784. jan. 1-én az els nyilvános istentiszteletet a Tiszacsalád kúriáján megtartani, s a szervezkedést munkába venni sikerült.
püspök mint földesúr rendeletére azonban kibecsülték azon ház tulajdonosát
vagyonából, hol az ekklézsia prédikátorainak szállást bérelt. Az iskolaházra
koresmaczégért helyeztek s a püspök itt mérette a maga borát, 2 krajezárért
lelkészt nejével és ingóságaival együtt,
itezéjét, míg másutt 3 kr. volt.
valamint az iskolatanítót lakásukból az utczára hordták ki s végül széthányatták azt az ideiglenes deszkasátort is, a hol istenitiszteletet tartani
akartak addig, míg állandó templomot építhettek.
Lassan bár, de végre is elkövetkeztek a békés fejldés napjai, s a ref.
egyház bels és küls erben gyarapodni kezdett. Beöthy Ödönnek, a lelkiismereti szabadság törhetetlen bajnokának hatását lehetetlen volt éppen
Váradnak meg nem érzenie. Volt már templom, ha szinte torony és utczára
vezet ajtó nélkül voltak iskolák is st 1835-ben a Körös balpartján a
mostani elnevezése szerint: Újváros-részen egy másik, impozáns templom
építését is megkezdették és a tanügy érdekében még egy négyosztályú
gimnázium fentartásának gondját is teljesítették.
Az 1868-iki népiskolai törvény megalkotása után, talán nem annyira
anyagi okok, mint inkább azon ideális felfogásból, hogy e különböz vallású
és ajkú város gyermekei a községi iskolában jobban megtanulják egymást
becsülni és szeretni: a ref. egyház bezárja felekezeti jelleg tanintézeteit.
De évtizedek múlva keseren kell tapasztalnia, hogy nagyon csalódott, mert
iskola hiányában, tagadhatatlanul, bens erejében gyöngült meg. E körülmény indította arra, hogy néhány évvel ezeltt a biharvármegyei egyházmegyék és a tiszántúli egyházkerület anyagi támogatásával díszes, leánynevel-intézeti internátust létesítsen, a melyet most tanítónképzvel óhajt
kiegészíteni, hogy ezzel kapcsolatban lassanként iskoláit is életre keltse.

A

;

ujabb

ref.
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z ágostai evangélikusok önálló

els tizedében tömörülnek.
tette

s

elsegítette a

egyházzá csak az 1800-as esztendk
munkájukat hathatósan elkészí-

E

1751-iki telepítés

Nagyvárad közelében,

Ér-Olasziban.

Nevezetesen a XVII. század zivatarai nagy mértékben sújtották e vidéÉr-Olaszi elpusztult, de a község egyik lutheránus földesura, Dráveczlcy
László, cs. kir. alezredes, buzgó gondoskodása ismét életre kelti az elpusztiút
helyet, midn a Rajna vidékérl s Németország egyes vidékeirl az 1751-ik
évben számos német családot telepít oda, kiket ebben a Szilágyságból s
Erdélybl jöttek követnek.
Németországból települtek Luther buzgó hívei
valának, mert egy Visner Sámuel nevezet tanítót is hoznak magukkal, ki
ket s gyermekeiket hitükben ersítse és oktassa.
többi telepesek Kálvin
követi voltak s nekik is volt tanítómesterük. Hogy pedig az evang. hívek
voltak a telepítéskor többségben, mutatja a helység akkori elnevezése is SiábOlaszi.
telepesek csakhamar templom és iskola építésérl kezdenek gonszükséges telket földesuruktól kapják s 1757-ben fölépítik, bár
doskodni.
szegényes, fából és sárból épült templomukat, mellette az iskolával. Jön
azután József császár pátense, mely a már-már pusztuló protestantizmust új
életre kelti.
sváb-olaszi evangélikusok 1783-ban Bihar vármegyéhez folyamodványt nyújtanak be, hogy lelkipásztort hívhassanak maguknak. Folyamodványuk a következ 1784-ben kedvezen intéztetik el s két év múlva
lelkészökül Zsolnay Andrást meg is választják.
Az 1830-as években zavar, bomlás áll be az egyházban. Hívei számban
mindinkább fogynak, vagyonúkban szegényednek. Papjukat, tanítójukat alig
tudják már fizetni, úgy hogy Röczey János 1844-ben kénytelen volt elhagyni
ket.
pásztor nélküli nyáj egyideig csak összeverdik templomában, hol
minden második vasárnap a mindinkább ersböd ref. egyház lelkésze hirdeti elttük az igét, míg végre a már csak 86 lélekre leapadt egyház az
1855-ik évben beleolvad a ref. egyházba.
Zsolnay Andráson kívül mint lelkészek mködtek még BelánszTcy József, Bartsch András, Hlovyh Ádám s végre Röczey János.
Maidnem egyidben a Sváb-Olaszi ev. egyház alakulásával tömörülnek
Nagyváradon is az ev. hívek, kik evrl-evre szaporodnak s anyagilag is
gyarapodnak.
Eleinte magánházaknál tartanak istentiszteletet, majd az 1784. évben
az itt állomásozó gr. Siskovics-féle gyalogezred ezredese és parancsnoka,
Róth György s neje aszódi báró PodmaniczLy Johannának buzgósága folytán
a vár els számú pavillonjának egyik nagy szobájában tartatik az istentisztelet.
hívek azonban nem sokáig örvendhettek a magas pártfogásnak, mert az
ezred-parancsnok áthelyezése következtében a várbeli istentiszteletek megszntek. Újból magánházaknál tartottak
vallásos istentiszteleteket és elbb
Hoffman János városi bíró, majd Urbányi rézmves, majd pedig Hoffman
özvegye, szül. Kelner Zsófia s utána fiai János és Sámuel, bocsátják házukat
a hívek rendelkezésére, hol a sváb-olaszi ev. lelkész BelánszTcy József német
prédikácziit hallgatják.
1808-ban Fidy István, a város tekintélyes polgára és az egyház kurátora és képviselje, teljes ervel törekszik megvalósítani azt, hogy az ev.
hívek a saját templomukban imádhassák az Istent. Utána is néz egy erre
ket.

Telepítés.
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alkalmas teleknek s azt Bereczky Ferenez és Máté Erzsébet körös-utczai
telkében találja meg. A szóbeli alkut 4000 R. forintban meg is kötik s
1809. június 3-án folyamodnak a róm. katli. káptalanhoz mint földesúrhoz,
és a városi hatósághoz, hogy az alkut törvényesen is foganatosíthassák.
A város június 9-én tartott ülésében megengedi, hogy iskolának és oratóriumnak való házat vehessenek: „a felséges királyi rendeletek megtartása
melleit." A káptalan érdemlegesen csak július 15-én felel, még pedig elutasítókig, mivel: .,Az esedezknek száma ez id szerint oly kevés, hogy keresket az 1791. év 26 artieulusa értelmében, nagyobb megterheltetésök nélkül
teljesíteni

Még

nem
e

lehet."

válaszok

le

sem

érkeztek, bízva igaz és jogos kérésök

kedvez

Fidy István, Brosch Jakab, Tverdon István s Péehy Pál
megkötik, aláírják a vételári szerzdést az egyház nevében s június 6-án
1000 R. forintokat ki is fizetnek, július 29-én a második részletet, 700 R.
frtot. E közben Bereczky hitelezi megtudják az adást-vevést, azonnal a
városi magisztrátushoz fordulnak ama kérésükkel, hogy a július 31-én esedékes 2000 R. forintot foglalják le követeléseik kiegyenlítésére. A város
teljesíti is kérésüket. Ámde ekkor Bereczkyné, ki a házat hozománynak s
így teljesen sajátjának állítja, perrel támadja meg az egyházat, mint szerzdésszegt s nem is hajlandó már házát az egyháznak eladni, mivel a
káptalan sem egyezett bele a vételbe. Csak nehezítette a helyzetet, hogy
a káptalan 1810. február 13-án tartott úri székében Bereczkyné ügyét (ki
különben férjével együtt ref. volt) magáévá tette s feloldotta a kötött szerzdés alól. Az evangélikusok ekkor a vármegyére vitték ügyöket s Bihar
vármegye nemes gondolkozásáról tesz tanúságot, midn 1810. szept. 5-én
„A város sententiája jóvá
tartott törvényszékének határozata értelmében
hagyatik és ezen per executió végett visszaküldetik." A ház hivatalos
átadása a városi esküdtek által 1811. január 29-én foganatosíttatott, február
12-én pedig Bereczky és neje kiköltöztek belle.
Az így birtokba vett házban a legels istentiszteleti összejövetel 1811.
f eDm á r 17-én volt. Csak egyet fájlaltak, hogy a sváb-olaszi lelkész, Belánszky
József, épp ez idben halt meg. Hosszas utánjárás után végre a sváb-olasziak
meghívását Bartsch András nagykárolyi lelkész elfogadja s így a n.-váradi
egyház is rendszeres lelkigondozás alá kerül. A legels rendszeres istentiszteletet 1811. május 31-én tartották, Bartsch András sváb-olaszi lelkészszel.
Azonban nagy veszedelem fenyegette ismét a hívek minden eddigi hitelintézésében

:

Eisa
istentisztelet.

A

még

márczius 23-án fölterjesztést
fogva semmisítse meg az ev.
hívek házvételi szerzdését helybenhagyó vármegyei határozatot, mivel földesúri jogain ezáltal sérelem esett. S a kanczellária április 22-én csakugyan
le is küldi megsemmisít határozatát, mely július 1-s napjaiban közöltetik
beli

fáradozását.

intézett a királyhoz,

káptalan

hogy

ugyanis

rezervált jogánál

Fidy Istvánnal. Fidy nem retten vissza. Nagy tudással, körültekintéssel
szerkeszti meg latin nyelven észrevételeit a káptalan fölterjesztésére s július
felségéhez ír fel német
9-én benyújtja ezt a vármegyéhez, 14-én pedig
nyelven. Fidy nagy tapintatáról tesz tanúságot, hogy az utóbbi felfolyamodást
Wechter szuperintendens és egyházi tanácsosnak küldi, hogy , vagy benedekfalvi Kiszeli/ Pál vagy Rozinái/ György udvari ágenseié által juttassa a király
kezéhez. Hogy pedig az egyház e felfolyamodása kedvezen intéztetett el,
abból következtethetjük, mert ezután a káptalan nem zaklatta többé a híveket,
Fidynek legels gondja volt, hogy rendes imaházat építhessen. Adakozásra
szólítja fel az egyháztagokat, minek szép eredménye lehetett, mert már 1811.
július 29-én letétetheti a még most is fennálló imaház alapkövét.
Második fgondja az egyház anyásítása, lelkészszel való ellátása volt.
Megkeresi ez okból az esperességet, 1812. május 12-én pedig a vármegyét,
hogy vizsgálnák meg az egyházi állapotot, képes-e egy lelkészt tisztességesen eltartani. Az esperesség május 26-án megjelenik Nagyváradon Nagy
Sámuel nyíregyházai lelkész, Szirmay Ádám felügyel és Kovács András kiküldött személyében s megengedi az anyásítást. A vármegye pedig megengedi az önálló lelkészséget 1812. augusztus 6-án kelt végzésével.
Az els lelkész a kassai születés, akkor Tordán (Erdély) lelkészked
Greshovits József, ki 1813. június 13-án tartotta beköszönt beszédjét.
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Greskovits els gondját egy kántor-tanítói állás szervezése képezte.
Beiktatása után való napon, június 14-én tartott egyházgylésbl kifolyólag
ez állásra a városban nevelsköd Palánszky György hivatott meg s így
1827-ig.
lett az egyház legels rendes tanítója, viselvén e tisztét 1813
Mint nevezetesebb mozzanatot meg kell említeni Greskovits idejébl,
hogy 1822. június 13 14-én tartatott meg az els esperességi gylés az egyházban 1824. május 28 29. napjain pedig eanonica visitatiót tartott Jozeffy
Pál, a Tisza-kerületnek akkori szuperintendense.
Greskovits 1826. február 3-án bekövetkezett haláláig buzgólkodott az
egyház megersítésén, de a mit elért, az utána következ Lányi Sámuel
1836 október 10-ig.) s ennek utódja, dr. Glaiz Sámuel
(1826. szeptember 10
1860 február 4-ig) alatt majd minden koezkára tétetett. E
(1837. január 21
34 év az egyházhívek s a lelkész közötti víszálkodások hosszú ideje.
Lányit állásából az esperességi vizsgáló-bízottság elmozdítja, Glatznak pedig
le kellett köszönnie. Hozzájárult mind e bajokhoz még az is, hogy Polánszky
György utódai alig voltak méltók ez állásra.
gondviselés azonban az
egyház körébe vezette Békés-Csabáról Rimler Károly algimnáziumi tanár, magyar hitszónokot 1861. május 1-én. 1863. június 14-én megülték anya-egyházuk fennállásának 50 éves jubileumát. Rimler egy csapásra visszaszerezte
az egyház tekintélyét. Az egyház pásztori vezetése mellett fgondja az volt,
hogy anyagi jólétet s ez által a vezetknek gond nélküli megélhetést
biztosítson. Kérvényeket meneszt minden irányban, kimegy maga is Németországba gyjteni (1865. és 68-ban), a tehetsebb híveket buzdítja az adakozásra, s hogy végrendeletükben emlékezzenek meg egyházukról. (Nagyobb
hagyományok Gróf Blankenstein István és neje, Fidy Imre, Fábián Lajos,
özv. Lindtner Edéné hagyományai.)
Tervezgeti egy megfelel templom
építését is, az immár 6
hívek
700-ra felszaporodott hívek számára.
hálája bocsátja
1898. július 1-én, 37 évi lelkészkedése után nyugalomba,
1900. január 15-én pedig osztatlan szeretete kíséri sírjába. Utódja 1896. július
1-tl, mellette mint helyettes, 1898. július 1-tl pedig rendes lelkésznek megválasztott Materny Imre s.-a.-uj helyi misszió-lelkész lett.
Azon munkások, kik az egyház körében keletkezésétl fogva mind e mai napig több kévesebb sikerrel foglalatoskodnak, a következk Lelkészek : 1. Greskovits József 1813 1826-ig, 2.
Lányi Sámuel 1826— 1836-ig, 3. dr. Glatz Sámuel 1837— 1860-ig, 4. Rimler Károly 1861— 1898-ig,
5. Materny Imre 1898-tól. Felügi/elök: 1. Fidv István 1808— 1818-ig, 2. Lányi Márton 1818— 1822-ig,
3. Fidy István 1822— 1833-ig, 4. Kurányi György 1833— 1849-ig, 5. Pichíer János 1849— 1851-ig,
6. Czeripp János 1851
1861-ig, 8. Gróf Blankenstein István 1861—
1859-ig, 7. Fidy Imre 1859
1875-ig, 9. Grósz István 1875— 1885-ig, 10. Turcsányi Ödön 1885— 1888-ig,
11. Oszterlamm
Ármin 1888 szept. 30-tól. Tanítók : Palánszky György, Medzichradszky Gáspár, Henczély
Mihály, Bene Vilmos, Styevó Sámuel, Theil Sámuel, Bargár János, Breu Sámuel, Walde
Vilmos, Hönseh Jakab, Windt, József, Zacher János, Georgiadesz Lajos, Vármóczy István,
Frank Eduárd, Stamminger Antal. Fúlirman Dániel, Winkler Lajos, Marton Károly, ifj.
Rimler Károly és Máté András 1881-tl
Közigazgatási tekintetben az egyház a Tisza-kerületi jriispökség s a hegyaljai esperesség feloszlatása után, az újonnan alakult (1898 január 5.) Tiszavidéki esperességhez tartozik. Az egyház vezetése elejétl fogva a presbyter
rendszeren alapúi. Az egyházi s világi elnökségen kivül van f- és algondnoka, ügyésze, iskolaszéki elnöke, két jegyzje s 33 választott prosbytere.
Az istentisztelet nyelve a 80-as években még magyar, német, most
már kizárólag magyar. Híveinek száma magában a városban mintegy 900,
kik közül jó rész az intelligens osztályhoz tartozik. Leány-egyháza: PeczeSzls, hová a nyitramegyei Brezováról több timár-család telepedett le. Mind
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Egyházi
tisztviselk

—

buzgó evangélikusok s most már nyelvükben is teljesen magyarok. A szomszédos községek közül, hol több evang. hív van, megemlítend Oláh-Apáti
(mezberényi telepedés), Kis- Jen és Fugyi- Vásárhely (csabai és orosházi
telepedés.) Nagy számmal vannak evangélikusok: (mintegy 250-en) Sarkadon
és vidéken, (csabai és szarvasi telepedés), hol is egy külön misszió felállítását
(„sarkadi misszió") rendelte el a zsinat. E hívek a csabai lelkészek szolgálatát
veszik igénybe. Bihar-megyében ma is a váradi az egyetlen evang. egyház.
:

szervezet.

AZ IZRAELITA HITKÖZSÉGEK.
AZ ORTHODOX HITKÖZSÉG.
legnagyobb hitközsége a nagyváradi orthodox izraelita hitközség. Számos vallásos, közoktatásügyi és jótékonysági intézménye
van, melyek a hívek áldozatkészségébl tartatnak fenn.
hitközség szervezete már több százesztends és a fenhatósága alatt keletkezett izr. szentegylet szintén már 170 éves.
Az els, 9 §-ból álló alapszabályokat 1790-ben alkották. Ezek leginkább az elöljárói tisztségek betöltésérl és a pénzkezelésrl intézkednek.
Az akkori elnök Mandel József volt.
frabbi tisztséget Rosenfeld
József hires talmnd-tudós töltötte be, ki mintegy 1830-ig volt lelkipásztora a
községnek. Rabbinátusához tartozott majdnem fél Biharország.
hitközségi ügyekrl 1790-ben szabályszer jegyzkönyvet vezettek. Eleinte héber, de késbb, 1810. körül
már magyar nyelven. Anyaz ország

A

XVIII.

század.

A

A

A

A

XIX.

század.

könyvei 1852-ben kezddnek.
Legrégibb temploma a kolozsvári-utczai úgynevezett ó-templom, mely
1803-ban épült Grosz Mór hitközségi elnök elnöksége alatt.
Az els lépés, a tanügyet illetleg, egy elemi iskola szervezésére 1839-ben
történt. Ekkor ugyanis gyjtés utján 2734 frtot hoztak össze iskola-épület
emelésére.

Az

186!)-iki

kongresszus.

1842-ben Wahrman József lett a frabbi, kinek 1853-ban törént elhunytával e tisztségre Landesberg Áron vágúj helyi frabbit választották meg.
1851-ben építették az 1000 személyt befogadó kolozsvári-utczai templomot, mely Váraljának még most is egyik legdíszesebb középülete.
Az 1869. év a zsidó felekezetre nézve igen mozgalmas idt jelent. Ez
évben Budapesten kongresszust tartottak az ország összes zsidó hitközségeinek
képviseli, minek a végeredménye az orthodoxok és a neológok különválása

lett.

A nagyváradi izr. hitközséget Landesberg Áron frabbi, Franki Lbl
Kurlánder Éliás képviselték az egyetemes izr. gylésen, kik mindannyian
az orthodox párthoz csatlakoztak. A község zöme megelégedéssel fogadta
képviselinek állásfoglalását, csak egy része nem nyugodott bele. Ezek
külön váltak, új egyházközséget szerveztek és a neológ felekezethez csatlakoztak. Ekkor választották meg elnökké Held Hermant, ki üdvös mködést
és

a hitközség vezetésében. Tisztségét 1881-ig viselte.
1881-ben a közbizalom UUmann Izidort emelte az elnöki székbe. Els
nagyobb szabású mve volt a régi elavult alapszabályok átdolgozása, a mit
az akkori hitközségi jegyzvel együtt a legjobb sikerrel oldott meg. E községi alapszabályok még most is teljes egészükben érvényben vannak. A frabbi Fuchs Mór lett, ki tiszteletreméltó jelleménél fogva, hívei ragaszkodását
és szeretetét a legnagyobb mértékben megnyerte.
Az elemi iskoláknak újból való szervezése és megfelel számú tanervel
való ellátása szintén Ullmann Izidor elnök egyik legels teendjét képezte.
fejtett ki

1881. után.

Az

izraelita hitközségek.
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A

négy osztályú elemi fiúiskolát négy osztályú polgári iskolával bví1897-ben pedig egy négy osztályú elemi és egy ugyancsak négy
osztályú polgári leányiskolát létesített. Ez iskolákban ez id szerint ezernél

tette ki,

leány nyer kiképzést.
1895-ben keresztülvitte, hogy 25,000 korona költséggel népkonyhát
építsen a hitközség és azt 250 személyre rendezze be. E népkonyhában
naponta átlag 50 szegény ingyen étkezik, 150 személy pedig 20 fillérért jut
több

fiu és

ebédhez.

1896-ban és 1897-ben épült a leányiskola 58 ezer korona költséggel, a
községi hivatalnokok lakására szolgáló bérház pedig 52 ezer koronáért.

NAGYVÁRAD.

AZ

IZR.

ORTHODOX TEMPLOM.

1891-ben az újvárosi zsinagógát, az elemi és polgári fiúiskola emeletes az új zsinagóga
díszes épületét építtette a hitközség 200,000 korona költséggel. Az új zsina- és az iskola,
góga Magyarország egyik legdíszesebb zsidó temploma, 600 férfi és 450 ni
üléssel. Tervezje Bach Nándor reáliskolai tanár volt és Knapp Ferencz
építette. Ugyancsak ekkor épült a díszes papi lak, 15 ezer korona költséggel, úgyszintén az egyházi szertartás szerinti házasságkötésre szolgáló díszes
pavillon, a kolozsvári-utczai két templom közötti térségen.
Ullmarm Izidor 19 éven át volt hitközségi elnök. 1899. évi július 17-én
hunyt el. Az 1899. év végén megtartott általános választásnál Schvarcz
Antal lett a hitközség elnöke, ki e tisztet most is viseli. Különös érdemeket
szerzett a hitközség pénzügyi helyzetének javítása körül és a rég vajúdó
rituális fürd létesítésével, mely mintegy 80,000 koronába került.
hitközség évi kötségelirányzata meghaladja a 130 ezer koronát,

A

Ebbl

iskolai czélra 45,000

kegydíjakra
korona.
és

korona

jut, tiszti

15,000, jótékonyczéíra

8,000,

fizetésre 26

a templom

ezer,

nyugdíjakra

fentartására 5600

Uí

Az

izraelita hitközségek.

A NEOLÓG HITKÖZSÉG.
Az 1847-ik év augusztus havában az addig Nagyváradon fennállott
kultusz-hitközség kehelébl több tag kivált, Olaszi városrészben a Szerdahelyi-féle házban, külön imahelyiséget bérelt és hitszónokául Rokkonstán
Lipótot fogadta fel, a ki késbb a szabadságharezban mint hadnagy vett részt.
hitközség, a melynek elnöke Kosenthal Adolf volt, körülbelül 50 taggal indult meg, s a szabad ságharcz leverctése után megsznt.

A

1861-ben, a

kedvez po-

auspicziumok alatt,
mintegy 120 család megalakította az els magyar
litikai

Az

els<;

magyar

zsidó hitközséget és szerzett

zsidó

egy modern imaházat ott,
a hol most az orth. zsidó
iskola van. Azonban a folytonos küzdelmek és perek
a már egyszer templomi
czélokra megszerzett épület
megtartását
lehetetlenné

hitküzsóg.

tették, s

új

templom meg-

szerzése iránt történtek lépések. E nagy követelményekkel arányban állott a

hitközség minden tagjának
áldozatkészsége és a vezetk tevékenysége. Különösen három ember vált ki az
akkori alkotók sorából dr.
PolláTc Hermán mint a szervezet élén álló elnök, Brfdl
:

Sámuel és Farhas Albert.
Ezeken kívül nagy érdemeket szereztek az 1873. évben elnökül megválasztott
dr. Brody Samu,
a ki
NAGYSZALONTA.
dr. Fóliák Hermán
után
hosszú [éveken át vezette
ZSINAGÓGA.
a hitközség ügyeit,
Adler
Ignácz, ki a templom létesítése körül nagy érdemeket szerzett és annak szerencsés befejezése után 1887.
évben elnökül megválasztatván, haláláig mint hitközségi elnök mködött.

—

—

A templomi

czélra bérelt épületnek 1861. évben való felszentelésére megAz imaház felavatása városi, st mondhatni megyei
ünnep volt. Azonban az alkotmányos kormányzat megsznte után a helytartótanács 55208/863 sz. a. a régi község kebelébe való visszatérést rendelte el.

hívták néh.

Lw Lipótot.

Az 1863. év elején Szlávy József, a késbbi koronar, ki az idtájt
Bihar-megye adminisztrátora volt, gyámola maradt a n.-váradiizr. hitközségnek és neki köszönhet, hogy a hitközségi szervezet megérte az 1867-iki
országgylés megnyitását és ezzel a szabad önrendelkezés korszakát.
Az 1863-ik év óta közkormányzati szempontból N.-Váradon ismét csak
egy község volt, templom-község azonban kett maradt, a mennyiben az
említett helytartósági rendelet az 1861-ben létesített új templomot és az abban
létesített új szertartás szerinti istenitiszteletet fentartani rendelte.
Az

ffyenjoiru-

sitás után.

Az 1867. év 17. t-cz. által a zsidók egyenjogúsíttatván, ennek megünneplésérc a zsidó hitközség meghívta a nagytudásu, kiváló magyar hitszóno69.
évben megtartott izr.
kot, néh. Steinhardt aradi fpapot. Az 1868
kongresszus a zsidó hitfelckezet egyház-ügyeit rendezte s a XXI-ik községkerületbe beosztott n.-váradi hitközség, annak id. elnöke, Steinfeld Lipót által

—

Az
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izraelita hitközségek.

hogy a kongresszusi szabályok szerint a hitközségi ügyek rendeszámra nézve túlzésére hivatott község-kerületi képviselt válassza meg.
súlyban lev orthodox párt a maga kebelébl választotta meg az els képviselket és pedig Friedldnder Náthánt, az akkori hitközségi elnököt, Held
Hermant, továbbá Mezey Józsefet és Friedmann Sámuel Gyulát.

felszólíttatott,

A

A

község - kerület
1870. febr. 9-iki ülésében
határozták el a hitközségi
alapszabályoknak a kongresszusi határozatok
alapján való megszerkesztését és ennek alapelöljáróságnak
az

ján

ugyanez év július 21-én
való megalkotását.

A kongresszusi alapon szervezkedni akaró
tagok a hasongondolkodásuakat

hitközségi
felhívták,

hogy a hitköz-

ségi szervezet megalkotása ezéljából ugyanazon
év május hó 4-én tartandó gylésre jelenjenek meg. Az értekezletbi kifolyólag az 1870.

,

Az

1870-iki

közgylés.

május 5-én megtartott
képvisel közgylés elnökül

dr. Pollák
közfelkiáltással

Hermant
megvá-

NAGYVÁRAD.

—

AZ

IZR.

NEOLÓG TEMPLOM.

lasztotta, ugyanezen ülés-

ben megválasztattak az
is, minek következtében a n.-váradi izr. hitközség a
kongresszusi szabályok alapján szervezett hitközségnek mondatott ki.

elöljáróság többi tagjai

A

hitközség megalakítása után az elöljáróság az azeltt is hitszónokiú
alkalmazott dr. Rosenberg Sándort bízta meg a rabbi és a hitszónoki teendkkel. Templom-helyiségül az 1867. jul. 16-án a n.-váradi izr. kultuszközségtl megvásárolt Rhédey-házat használta, de mert az épület még az
egységes hitközség tulajdonaként szereztetett meg, az ez ügyben keletkezett
per folyamán ez épület az orthodox hitközség tulajdonába ment át. Ilyképen
a kongressusi szabályok alapján szervezett hitközség templom nélkül maradt,
és mert a városnál, telekszerzés iránt történt kísérletek meghiúsultak, a
hitközség, illetleg a Czión templom-egylet megvette a Kossuth Lajos-utczán
lev 11. sz. házat, melyet lebontatván, felépíttette az ország egyik legszebb
mór stílben épített, kupolával ellátott, orgonával bíró templomát, melyet 1878.
szeptember 22-én felszentelt.
hitközségnek 1870. május 4-én történt megalakulása óta összesen hét
elnöke volt. Hitszónokai voltak: Dr. Rosenberg Sándor, dr. Kohut Sándor, ki
késbb New-Yorkban választatott meg rabbinak. Az 1890. május 11-én megtartott gylésen rabbivá és hitszónokká dr. Kecskeméti Lipótot választották meg.
hitközség költségvetését illetleg, az évi átlagos szükséglet 26 28,000
koronára rúg, bevétele ugyanannyi.
Czion templom-egylet vagyonmérlege,
tiszta vagyonként 185,301 korona 44 fillért mutat ki.
Wechsler Adolf hitközségi elnök vezetése alatt ez id szerint
elöljáróság, úgy dr. Kecskeméti Lipót frabbi és hitszónok, egyesült ervel
mködnek a hitközségi élet felvirágoztatásán.

A

—

A

A

A

mköd

Templomépítés.

BIHAR VARMEGYE ES NAGYVARAD SKORA.

els ember
szomorú kép

megjelent, nagyon
Alföld beltengere már elpárolgott, helyét mocsarak és nádasok váltották föl.
bihari
hegységek ormait már nem sugarazta be a glecserek
fénye.
jégárak eltntek, a hegyek egykori csúcsai már
ott hevertek, az óriási hegység lábánál. Azok az óriási
sállatok sem szakították meg az örökös csendet, melyeknek csontjait e vidéken olykor-olykor találják.
barlangi medve és egyéb vérengzk már ott porladoztak a bihari barlangok zugaiban. E vidéknek keleti
részeit még mindig serdk borították.
rengeteg erdk
közt már zúgtak a Körösök, a Berettyó hullámai, számos patak, csermely, és ezek vizei mutatkoztak mindenfelé.
folyók és egyéb víztömegek számos szigetet alkottak, fedve gyeppel, virággal és nádassal. Itt ütötte föl tanyáját az els ember.
Innen indult ki furkósbottal, vagy kszekerczével kezében, hogy a szigetére
tévedt vadat elejtse. Az erdk vadja, a vizek hala elég ruházatot és eledelt
nyújtott neki. Ez a kkornak az embere. Bihar-megyében elég kkorszaki
emlék találtatott eddig arra nézve bizonyára elég, hogy megállapítsuk a
kkor emberének itteni tartózkodását de nem elég arra nézve, hogy életébl
még egyebet is következtessünk, mert még eddig nem találtuk meg Biharmegyében sehol a kkor emberének tzhelyét, nem akadtunk sehol temetkezési helyeire és végre nem tudjuk biztosan meghatározni az itt található
számos skori emlékek
földvárak, kunhalmok - - keletkezési idejét.
biharmegyei kkori leletek, kevés kivétellel a kkor legújabb korszakához tartoznak. Lepattogtatás által készültek, vagy finomul csiszolták.
Formára közelítenek a bronzkor eszközeihez. Az azokhoz való köveket jobbadán itt találták, a mi - - mint pl. az obsidián - - hiányzik, azért sem kellett nagyon messze elfáradni. Egyébiránt a kkor embere, úgy látszik, nem
z

elé
a ki
tárulhatott.
,

e

vidéken

Az

A

A

A

A

1

A

Kkorszak

;

;

—

A

1
Köts az egyedüli név az egész Bihar vármegyében, mely régibb íróknál, kik a
névtelen jegyzt megelzték, elfordul. Körös nevét (a Vl-ik században) Jordanis tartotta fenn,
Grisia alakban. Ennek mellékfolyói Milinre és Gilpit folyók alatt valószínleg a Fehér- és
Fekete-Körös értend, míg Grisia Sebes-Köröst jelent. Ortvay Magyarország régi vízrajza ez.
mvében azt állítja, hogy a legrégibb író, Ammianus Marcellinus már a IV-ik században
említi a Köröst, Gerazus név alatt. De lijabb idben történt kutatások szerint Gerasus név
A dákok 16 1.) A gót Jordanis által legelször
alatt a Szeret folyó értend. (L. Borovszky
följegyzett Grisia név, melybl a magyar ajak a Körös vagy Keres nevet alakította, egyedül az ó-germán nyelvek segítségével fejthet meg helyesen
a griez szó ugyanis e nyelvekben fövenyt, homokot jelent. E szószármaztatásra Borovszky S. hívta fel a ügyeimet A
honfoglalás története ez. munkája illet helyén.
:

;

Bihar vármegye és Nagyvárad skora.
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állandó lakója. Eszközei mutatják, hogy fái vágott, hasívalószín tehát, hogy fából lakóhelyei is alkotott magának.
Keszközei nagy ügyességet és kitartást feltételeznek és a mellett
mélyebb gondolkodásáról tesznek tanúságot. A kkor embere államot nem
volt

e

földnek

tott ós faragott;

társadalmat nem ismert, hanem családokra oszoltan, teljesen fügA földmívelés jótéteményeiben nem igen volt része; azonban a
kutyán kívül rénszarvasokkal is bírhakutya már hihetleg társa volt.
tott a kkor embere, a mint azt skori leleteink tanúsítják.
A kkor nemzedékét egy keletrl megindult újabb népáramlat szorította ki helyébl vagy magába olvasztotta, illetleg szolgájává tette és ezzel
a történeteltti idkre nézve az emberiség történetében új kor kezddik a
bronzkor;
-de mieltt erre áttérnénk, bemutatjuk kkori emlékeinknek
jellemzbb példányait. Ez emlékek legnagyobb része a váradi téglagyárakból került ki. Itt els sorban a Knapp és Guttman-féle téglagyárakat kell
kiemelni, mert ezekbl jutott a bihari és n.-váradi múzeumba sok obsidián
és kovaszilánk, nyílhegy, többnyire tört vagy legalább is csonkított alakokban több darab késpenge-töredék stb. E darabokat részben még Bölöny
Sándor, részben e sorok írója, részben Középesy Gyula múzeumi helyettes
gyjtötte össze. Különösen ez utóbbi több kkorszakbeli cseréptöredékkel
gazdagította a múzeumot. E cserepek hasonlóképen a nevezett téglagyárakból kerültek ki. Az a körülmény, hogy a kkori eszközöket 2 / 2 cmtrnyi mélységben találták, nedves, sárga agyagban, nagy régiségökrl tanúskodik.
Ugyancsak a Knapp-féle téglagyárban került napfényre egy szép vés,
kvarczból. Teljesen ép példány, szépen simítva és lyukkal ellátva. Ezzel együtt
találtak még 2 drb bronztrt.
Leleteink a neolith-korból a következk Bölényszarvak, kisebbek és nagyobbak. Lelalkotott,

getlenül

élt.

A

:

;

r

l

:

helyök a Guttman-féle téglavet. Különféle szarvasagancsok töredékei, faragatlan, faragott,
hegyezett és átfúrt eszközzé alakítva. Lándzsavégek Nagyváradról s B.-Ujfaluból. Fejszék,
Pocsaj-, Esztár-, Sarkad- és Nagyváradról. Hálósúlynehezé B.-Szt-Mártonból. Halhorog ismeBihar-Udvari, Nagyretlen helyrl, Neolühkori emberi koponya homlokcsontrészei. Lelhetyek
várad Guttman-féle téglavet. Kövésö Nagyváradról, Guttman téglavetjébl. 2 drb kökalapács,
az egyiknek a fúrása befejezetlen peczekkel ellátva, a másik átfúrt, Nagyváradról. Buzogányfej, gömböly, lapos serpentinbl, Kis-Kerpestrl. Kökénnyel részlete, a nagyváradi
:

i

:

:

Kulikovszky-temetbl. Osputri (részben földalatti) oldalfalának égetett részletei NagyváradGuttmann téglavetjébl. Tüzpadka részletei ugyanonnan és B.-Ujfaluról és B. -Udvariról.
Különféle edényrészek a kkorból és gyöngyök agyagból. Leihelyek Nagyvárad, Szt-András,
ról,

:

N. -Harsány, Bihar-Udvari, B. -Újfalu, P.-Kovácsi, B. -Szt-András, Ugra, Sarkad.

Ha

valahol a helyi körülmények

elsegítették

az

sembert

az

érezek

megismerésében, úgy az bizonyára e vidék volt, mely érczekben bvelkedett.
Különösen vörös-réz fordul el bven hegyeinkben. Ez alkalmat nyújthatott
a kkor embereinek, hogy eszközeiket vörös-rézbl készítsék. Ezek között
legérdekesebb az a 3 drb balta, mely Rézaljáról, Margitta vidékérl jutott a
múzeumba. Mivel ezek még a kkorszaki balták mintájára készültek, e sorok
írója rézkorszaki emlékeinket is a kkorszakhoz számítja, mert csaknem
mindig a kkori eszközökkel vegyesen kerülnek a felszínre.
Aranylelet e korból nincsen, mert ha Biharban valahol aranyleletre akadnak, annak határtalan értéket tulajdonítanak és idegen kezekbe viszik, nem
pedig illetékes helyére: a biharmegyei múzeumba, mely mindenkor megadná
érte a méltányos díjat.
Rézkori leletek Biharban a következk Balta Micskérl. Fejsze-csonka Tót-Telekrl.
Rézvarrót B.-Ujfaluból. Tokvésk, 2 él nagy csákány, fejszék Krajnikfalváról. Buzogányfej,
Görbédrl. Kis széles fejsze, Nagyváradról (Szlafkay-téglavet) és egyes darabok a megye
:

különböz helyeirl.

A

lelhelyek mutatják, hogy a kkor embere leginkább a Sebes-Körös
mentén tartózkodott, megfordult a Bihar-hegység lejts helyein és
ellátogatott a megye nyugati részét alkotó rónára, a mai tenkei járásra,
tehát a Fekete-Körös vidékére. Egyébiránt, a magas hegyeket kivéve, e vármegye csaknem minden részébl kerültek egyes kkori emlékek napfényre.
és Berettyó

*
*

A

*

történelemeltti idben, a bronzkorral új korszak veszi kezdetét. Valószín, hogy a bronzkort keletrl hozták hozzánk mintegy 1400
1200
évvel Kr. e.
bronz feltalálása nagy változást idézett el az emberiség
mveldésében.
bronzkor embere, nálunk már lóval és karddal jelenik
meg. E fegyver eltt el kellett pusztulnia a kkor emberének. Ismeri a föld-

—

A

A

Bronzkorszak.
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s képes kis helyen, nagyobb tömegekben megélni. A családok
nemzetségekké tömörülnek és van fnökük. Minden családnak megvan a
maga foglalkozása. Az egyik földet mivel, a másik ipart z. A foglalkozás

mvelést

kötelezettsége apáról-fiúra száll és

el

tudja állítani a bronzot és tudja

ebbl

A PUSZTA-KOVÁCSI LELET.

önteni vagy kovácsolni

számtalan házi vagy harczi eszközeit.

visel s erre kikészített brt vesz fel. Mellén, vállain, bronzok
kipusztult kkorszak
ujjain, karjain, bronz-ékszerek fénylenek.
tzhelyein, fából kunyhókat épít és azokat agyaggal kitapasztja.

A

Szövetruhát

ragyognak
embereinek

A bronzkor
embere már nem vándorol, hanem csak terjeszkedik, idrl-idre több földet
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vesz

mvelés

alá.
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Bihar-megyében a bronzkor embere, a Körösök és Berettyó

partjairól, a síkság" felé terjeszkedett.

E helyütt, csak néhány kiváló bronzlelettel foglalkozunk és pedig fleg
elször a gyapolyi lelettel. Ez a lelet 5 drb nagyon csinos, díszített, teljesen
egyforma bronz-csákányból áll. Mind az 5 drb új, a mint az önthelyrl
és a kikészítés után a mester kezébl kikerült s mint a helyi körülmények
mutatják, itt készült. A gyapolyi lelethez tartozik még 2 bronz-vés. E vésk,
éppen úgy vannak most is, a mint az öntmintából kikerültek s a mesternek
nem volt ideje, azokat kikészíteni; végre 8 drb, részben már felhasznált
bronzszalag, részben öntésre szánt bronz-rög. Mindent összevéve, bátran feltehetjük, hogy a gyapolyi bronztárgyak itt készültek de valószínleg, valami
váratlan veszedelem a mvest futásra kényszerítette, miközben e tárgyakat a
földbe rejtette, honnan az 1892-ben felszínre kerültek. Az egész lelet Schwarz
Gyula szívességébl, a váradi múzeum birtokába került.
A Gyapoly közelében, Puszta-Bodolyón talált skori bronzlelet 9 nagyobb
és két kisebb karpereczbl, 10 drb sarlóból, 3 drb füles-vésbl, több elhasznált és megrongált eszközbl és egy súlyos lepénybl, vagyis oly bronzrögbl áll, mely feldolgozásra várt. Házi eszközül a vés szolgált, ffoglalkozásuk
a földmívelés volt; ezt mutatja a sarlóknak aránylag nagy száma. A bronzkor embere kis termet lehetett s kis kezei és vékony karjai voltak, a mit
a bronzkard kicsi nyele és a karpereczek kicsisége tanúsít. A karpereezeket
igen kedvelték és a fels karokon hordozták. Igen tanulságos része e leletnek a nyers anyag, vagyis a bronzlepény. Ennek jelenléte mutatja, hogy
nálunk a bronzkor embere bronzeszközeit maga készítette, noha a bronzot
nem
állította el, hanem valószínleg cserébe kapta vörös-rézért. E lelet
a vármegye ajándéka. Felhozzuk még a krajnyikfalvi bronzleletet. Ez közel
van Élesdhez, honnan már egy bronzkard került a biharmegyei tárlatba.
A gazdag krajnyikfalvi bronzleletet egy fazékban találták 1893-ban.
Jelenleg a biharmegyei múzeum birtokában van. Kocsis Ferencz ajándéka.
E lelet 65 darabból áll, még pedig 19 drb. már kikovácsolt sarlóból, 1 drb még
összehajtott sarlóból. Van ezenkívül a leletben 20 drb. vés. A többi fém;

szalag, rosszul sikerült sarlótöredék és elhasznált vés. Az egész lelet mutatja,
és iparz nép tanyázott itt.
díszítés

A

hogy meglehets ügyes földmivel

egyszer, szabályos mértani vonalakból

áll.

*

A

már említettük, keletrl hozták hozzánk, a Kr.
század körül. Az átalakulás gyors volt, mert az új korral, új
emberek lépnek fel.
Körös mentén lakó bronz-ember tagja volt azon nagy
népcsaládnak, mely ez idtájban Közép-Európát benépesítette. Ezt bizonyítja
szerszámainak egyformasága, melyek legfeljebb a küls díszítésekben mutate.

bronz-kulturát, mint

XIV— XII.

A

nak némi eltérést. A mi mégis bronzemlékeinken szemünkbe ötlik, az az,
hogy azok közt nincsen egy sem ama durva és nehéz karpereczekbl és
kezdetleges véskbl, melyek másutt bven fordulnak el. Náluk minden
eszköz már magasabb technikai ügyességet feltételez, a mibl az következtethet, hogy Biharba a bronz-kultura már teljes virágzásában jutott.
Feltn ami bronz-emlékeinknél, hogy a százakra terjed példányok között,
alig akad valami harczi vagy vadászati eszköz. Kard csak egy van, lán-

A

dzsáéi, nyílcsúcs egynéhány.
bronzkor embere, legalább itt, nem volt harczias természet. Hogy itt a bronzkor századokon át tartott, mutatja a bronzkori emlékek rengeteg száma, melyeketmindenkor valami véletlen vet a felszínre.

Rendesen fazékban vagy urnában találtatnak. A mélység nagyon különböz.
Némelyek közel vannak a felszínhez és ezeket többnyire széthordják, míg a
mélyen a földben rejlk, a legtöbb esetben megmenthetk.

A

bronzkor

megszntének

határát

Annyi bizonyos, hogy nem egyszerre

sem tudjuk pontosan megjelölni.
sznt meg, hanem lassan,

és hirtelen

talán századokon át. Haldoklása akkor kezddött,
határainkon, lóháton, vaskardokkal.
nagy és

midn új népek jelentek meg

A

nem

bírt

más szervezet tömeg ellen
védekezni a békés természet bronzember, hanem meghódolt, vagy

—

A jövevény hódítók valószínleg a dákok voltak, kik Kr. e. a 6 2.
században a Neszter és Tisza, a Kárpátok és az Al-Duna között nagy biro-

elfutott.
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dalmai alapítottak. E szerint a bronz-kultura nálunk mintegy ezer évig tartott, a Kr. e. XIV
XII. századtól, a Kr. e. és u. VI— II. századig.

—

Említést érdemelnek a következ bronzkori leletek:
Rög. keltek, sarló, különféle töredékek, Komádiból. Lószerszám, díszítések, boglárkák, sisakcsúcsok, de rékörr észlet, Robogányból. Spirál-karvéd, nagy fibula, Szalonta melll. Lándzsacsúcsok, kések, karpereczek, keltek, kalapács, széles gyalupenge, lapos karikák, több töredék,
r
Székelyhídról. Tojásalakú karpercez, Ér-Semj énbl. Tör vége, Ér-Keseriibl. Bronz-rög, fokos,
kelt,

Szt.-Péterszegrl stb.

stb.

Ott, hol a kkor emberének a tzhelye volt, a bronzkor
felépíté a maga kunyhóját. Jobban terjeszkedik a síkság felé,

nemzedéke
behatol

is

ren-

AZ ÁRTÁNDI SÍRLELET.

geteg erdkbe. Várad vidéke igen látogatott hely lehetett a bronzkorban. A
promontoriumon sok bronz-rög található a, mai napig. Több eszköz mellett
találtak itt egy szép bronz-buzogányt is. Élénk élet fejldött ki e korban a
Berettyó vidékén lev szállások, Szalonta, Érmihályfalva stb. körül.
legmagasabb hegységeinket kivéve
kor embere, ha gyéren is, de

mai Bihar vármegyét

benépesítette.
*

*

*

A

jazy};ok

és a dákok.

A bronz-

— az egész

—

vidék soha sem volt világtörténeti események színhelye. A történetírás atyja, Herodotos, az agathirseket helyezi a mai Magyarország ezen részére. Tehát írott emlékek szerint Kr. e. a Vl-ik században az agathirsekkel találkozunk itt. Kik voltak ezek ? Honnan jöttek ide? Meddig maradtak itt"? Mindezt
mély homály fedi. Századok múlva már messze keleten, a Meotis tenger
partjain laktak. Valószín, hogy az agathirsek azonosak voltak a dákokkal. A
mai Magyarországnak az a része, mely a Dunától a legszélsbb keletig terjed, tiüajdonképen csak akkor jelenik meg a történet lapjain, midn a római

E
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birodalom határai mindenfell a Dunához értek, tehát a Krisztus eltti
els században. Ez idtl kezdve, latin és görög írók elég srn emlegetik
azokat a népeket, melyek ezen a részen laktak. Geták, kelták, sarmaták,
jazygok és dákok, gyakran fordulnak el lapjaikon, de minket csak kett
érdekel a dák és a jazyg.
Krisztus születése eltt mindaz a föld, a mely a Tiszától a N észterig
terjed és melyet az Al-Duna és az északi Kárpátok befoglalnak, Dáczia nevet
viselt. A Tiszától a Dunáig terjedt a jazygok földje. Tehát a kereszténység
els századában, a Körösök és Berettyó vidéke része volt egy nagy birodalomnak, melynek élén királyok állottak. Számos városai köziü megemlíthetjük: Sarmisaegetusa (Sarmisa király városa) Ulpianum (a mai Nagyvárad),
Patridava, Tetrodava, Augustia, Tibiscum, Zeugma, Zerraizirga, Comidava, ZuroArgidava, Nenendava, Téma, Hydatae, Tsierna, Docirana 2 (némebara,
lyek szerint Debreczen) stb. neveket. E városok közül alig tudjuk felének a
helyéi meghatározni. Egynéhányról vitatkoznak a tudósok, de legtöbbje ismeretlen. A mai Bihar-megyében, Nagyváradon kívül, egyedül a régi ZeugSzerk.), erre nemcsak a gyök azoniá-t találjuk meg a magyar Csökm-ben (
:

"?

a csökmi lelet is, mirl késbb lesz szó.
A dákok általában pásztorkodással foglalkoztak, de azért a földmívelés
elnyeit is ismerték. Az iparral nem szívesen foglalkoztak, noha ismerték az
érezek olvasztását, st fegyvereiket is maguk kovácsolták, ruháikat maguk
80 éves harcz, melyet Rómával vívtak, utóvégre a dákok telkészítették.
jes le veretesével végzdött, azonban, bár Dáczia örök idkre eltnik a Maros
mellékein, a dákok még jó darabig nem vesztek ki egészen. így vidékünk,
a Körösök s a Berettyó vidéke sohasem tartozott a római birodalomhoz.
szerencsétlen háború után fenmaradt dákok a hegyek közé menekültek,
hova a római fegyver nem hatolt el. Itt évtizedeken fenmaradtak és valószínleg hosszú id miután seperték el ket a népvándorlás viharai.
Már a Kr. eltti században megindult a szláv népek vándorlása északkelet fell délnyugatra. Dácziát délfell Róma fenyegette, három oldalról pedig
félvad népek szorongatták. Legveszélyesebbek voltak ezek közt a jazygok,
kik a Kr. e. században az északkeleti Kárpátokon áthatolván, a Tisza és
jazyg vad lovas nép volt és gyakran
a Duna közötti síkságot özönlötték el.

nossága

vall,

hanem

A

A

A

beütött Pannoniába. Míg itt egy része zsákmányért harczolt, azalatt másik
része átkelt a Tiszán, hol földért és birtokért kelt harczra a dákokkal, kik a
keleti Kárpátok lejtirl, a tiszai síkság felé terjeszkedtek, míg a jazygok
a tiszai partokról a keleti hegyek felé nyomultak elre. E harczok idején
emeltek a síkságon halmokat és azokra röket helyeztek. Ez volna a KunKörösök és Berettyó vidéke e két harczoló fél közé esett
halmok eredete.
és részben dák, részben jazyg volt. Ezen a csakhamar bekövetkezett római
megfogyott dákok visszahúzódtak hegyeik közé,
hódítás sem változtatott.
de a jazygok s in törtek többé elre.
jazygot nem az ereje mentette meg
a római szolgaságtól, hanem vadsága és földjének szegénysége.
Körösök és Berettyó vidéke és népe nem tartozott ugyan soha a
nagy római birodalomhoz, de befolyásától nem volt mentes. Mert van rá
adatunk, hogy Traján második háborújában a jazygok segítségét is igénybe
vette Decebál ellen. Ezzel természetesen a jazygok vidékünkön is túlsúlyba
jutottak a dákok fölött és e viszony a római uralom után is fennállott.
rómaiak ez idtl fogva (104 278-ig Kr. u.) szabadon járnak kelnek vidékünkön, ismerik annak népét s használják gyógyforrásait. Ammianus Mari-ellinus, a Júdea ellen viselt háborúkról értekezvén, Mark Aurélnak következ
szavait örökíti meg: Oh kvádok, markománok, szarmaták, végre még egy
utálatosabb népre akadtunk.
Ez idben, a mi Magyarországban nem volt római, az a nevezett három

A

A

A

A

A

—

A

néphez

A

tartozott.
jazygok a szarmatákhoz tartoztak.
rómaiak ismerték
és használták a váradi fürdket is. Várad és vidéke mindig megérezte a
szomszéd erdélyi eseményeket, különösen a római Dáczia idején,
ott
új élet és magasabb kultúra fejldik. E feltevésünket megersítik az itt talált

midn

1

2

Borovszkv.
Borovszky,

A

A

dákok. 25.
dákok. 23.

Magyarotszág Vármegyéi és Városai: Bihar vármegye.
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római érmek, melyek mind a római császárság fénykorából valók, Traján és
idejébl.
Tudományos Gyjtemény 1824. 2. kötetében Haliezky
Antal azt írja, hogy a váradi fürdben (hogy melyikben, nem említi) két
római feliratos siremlékkövet találtak. Az egyiknek felirata ez:

Hadnán

A

Valériáé

VIX. AN. XXIX.
T. FL. APER.
SCRIBA. COL. SAR.

CONIUGI.
CARISS.
vagyis: Valériáé, vixit annos 29 litus Flavius Aper scriba coloniae Sarmisaegetusae conjugi carissimae. Magyarul
Valériának, ki 29 évet élt, Titus
Flavius, Sarmisaegetusa eolonia írnoka emelte, legkedvesebb feleségének.
Sarmisaegatusa, mint tudjuk, a mai Várhely helyén állott, a hátszegi völgyben. Váradhoz elég közel.
:

C.

LONGIN.

MAXIMO
VIX AN LVII
JÚLIA APHRODISIA
CONIUGI
B. M. P.

Cajo Longino Maximo, vixit annos 57 Júlia Aphrodisia, conjugi bene
merenti postát. Magyarul Cajus Longinus Maximusnak, ki 57 évet élt, készítette Júlia Aphrodisia, nagyon érdemes férjének.
E feliratból csak annyit látunk, hogy C. L. Maximus, már idsebb
lévén, valamely baja ellen a váradi fürdkben keresett enyhülést, de itt meghalt. Ma már ezek a sírkövek a váradi fürdkben seholsem találhatók.

vagyis

:

:

A

Hunnok.

római Dáczia megszntével, hunnok ell menekül germánok özönErdély bérczeit s valószínleg Bihar vármegye területét is.
Priscus Khetor, Theodosius császár Attilához küldött követségének tagja,
leírja úti éleményeit Konstantinápolytól, a király székvárosáig, a nagy künn
faluig, mely valószínleg a Duna és a Tisza közti síkságon, valahol Szeged
vidékén terülhetett el. Felemlíti, hogy több útba es folyón, a partokon lakó
barbárok segítették át a követséget. Barbároknak nevezi a hunnok közt lakó
idegen, meghódított népeket. Tehát Attila birodalmának királyi székhelyéhez
közel, idegen nép tanyázott s szolgált a hunnak. (Kétségkívül gót, gepida
stb. - - Szerk.) Priscust ugyan hunn kalauzai szándékosan vezették tévútakon
uruk székhelyéhez, mégis érintenie kellett vidékünk folyóit; akár a Tiszán
innen terült el Attila sátor-városa, akár a Tiszán túl, mint ezt Thierry, a
nagy franczia tudós véli. Fel is sorolja e folyókat s köztük a Tisza és Temes
nevére ráismerünk. E vidék viszonyaira csak akkor kezd némi fény derengeni, midn az avar hatalom hanyatlásával, mveltebb népek harczosai nyomultak át a Tisza mocsaras partjain. így a 600-ik évben egy másik Priscus,
keletrómai vezér, több csatában megvervén Bajánt, a Tiszához szorította és
mocsarai közt még egyszer iszonyú csapást mért reá. Baján átmenekült a
Tiszán, melyen a rómaiak is átkeltek és néhány gepida tanyára akadtak,
melynek lakói aludtak. Egy más alkalommal, a római hadsereg átkelvén a
Tiszán, sok szláv falut talált útjában. E nép állapota rosszabb volt a rabszolgáénál. Mindenükkel, st életökkel is rendelkeztek az avarok, kik körváraikon (ringek) kívül, állandó helyeken nem tartózkodtak, hanem számos
lovaikkal pusztáról-pusztára vándoroltak. Nálunk, úgy látszik, a központ a
Berettyó lehetett, hol földvár és sok kunhalom emelkedik. E vidéken avar régiségek gyakran fordulnak el. Valamennyi az avarok fényzését tnteti elénk.
Ilyen az ártándi lelet, mely arany pitykékbl, elefántcsont-faragvány okból, trpenge-töredékbl, 3 él vasnyílcsúcsból s egy pár vaskengyelbl áll.
lelethez tartozik egy durva cserépfazék, emberi koponya, emberi és ló-csontmaradványok. Az arany-pitykékkel, melyek byzanczi mvüek, díszítették
szerszámaikat, süvegehket, öltönyehket. Görög írók mondják, hogy az avarok
nagyon kedvelték az elefántcsont-faragványokat. Leletünk elefántcsont
darabjai egykor valamely nyeregnek vagy kardhüvelynek alkatrészeit alkotlik el

A
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A

kengyel haszná3-élü nyílcsúcs kiválóan jellemzi az avar eredetet.
lelet tárgyai között van még a hajdani
hunnok hozták Európába,

A

két darabban. Anyaga valami fémkeverék. Kétségkívül
ártándi avar vitézt, lovastól, fegyverestl helyezték társai
a sírba, és mellé egy fazekat tettek, mely hihetleg ételnemüekkel volt
csontok jó állapotban voltak.
koponya ép, rövid, kerek,
megtöltve.
hátranyomott homlokkal és kiálló pofacsontokkal. Találták Platthy
kiesi,
Miklós birtokán 1895-ben, ki azt a megyei múzeumnak ajándékozta.
Az avar birodalom alig virágzott egy fél századon túl, másfélszázadig
pedig csak tengdött, mígnem Nagy Károly a gylölt nép hatalmát megtörnek

görög

a

m.

pengéje

Az

A

A

Megostromolta Bécs melletti erdjüket és elvette tlük Pannóniát. Fia,
meg a haldokló avaroknak a kegyelemdöfést, midn az utolsó
ersségüket (a tiszait, ma Csörsz árka) bevette.
Az avar uralom bukása után Büiarország, mint vajdaság, valószínleg a
VIII. század végén, vagy a IX. század elején keletkezett. Szláv jellegét neve
törte.

Pipin adta

AZ ÁRTÁNDI SÍRLELET.

nem a bihari vártól, hanem a bihari hegységtl nyert. A
vajdaság kiterjedt a biliari hegységekre, a Körösök és Berettyó vidékére. Teljesen önálló ország volt és a keleti császárral semmiféle viszonyban nem
ilyen lehetett a Belaradi, vagy
állott. Több ispánságot foglalhatott magában
jobban mondva Velaradi, a mi egészen megfelel a fehérvári vagy a nagyváradi ispánságnak. Csakhogy e várnak nyomát nem a mai Nagyvárad helyén
találjuk, hanem a szomszéd hegyfokon, a váradi promontóriumon. Ezt mutatják az ott messze elterül k- és téglafalak romjai, melyek nemcsak egy
középkori kolostor maradványai, hanem más, tömörebb építmények romjai. A
bihari fejedelemségrl egyedül a Névtelen emlékszik meg, minélfogva csak
a régészeti leletekre vagyunk utalva. Eddig nevezetesebb leleteink e korból a
csökmi sírlelet és a puszta-kovácsi sírmezbl kikerült tárgyak. Ezekbl
sejthet, hogy itten még mindig si szokás szerint temetkeztek, a közsorsuak
ruhástól, ékszereikkel együtt. Szövetruhát viseltek és azt széles szíjjal szorították derekukhoz. Kézi fegyvereik a szarvasok agancsaiból kerültek ki.
Még mindig bronz-ékszerekkel díszítik fel magukat, de ismerik az ezüstöt
is
a vas nagyon ritka. Jobbadán pásztoréletet élnek, de gyakorolják a
mutatja, melyet

;

;

földmívelést is
bronzkarpereczeket, fülbevalókat, gyrket stb. találunk,
melyek annyit bizonyítanak, hogy nálunk a bronz-kultura, habár hanyatlófélben is, talán a magyarok bejöveteléig fentartotta magát.
Ennek igazolására szolgál a nagyváradi lelet, mely 1892-ben a lovassági
laktanya alapjának ásatásakor került felszínre és most Nagyvárad város
szívességébl, az ottani múzeum tulajdona. E sírlelet egymás mellé, vagy
egymás fölött elhelyezett sírokból került ki.
váradi lelet áll 5 csüngbl,
;

A

:

29*

A

bihari

vajdaság.
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6 pityke-gombból, 1 csatformáju ékszerbl, 6 fülbevalóból, 3 gyrbl, 1
övcsat-karikából, 4 karpereczbl, és 2 nyaklánczból.
csüngk, pitykék és
fülbevalók anyaga ezüst, a többi bronzm. Az egész leletnek magyar jellegéi els pillanatra felismerjük. Azok a szívalaku csüngk minden pogánykori magyar leletnél láthatók, feltehetjük tehát, hogy ezeket seink magukkal hozták vándorlásukból, vagy talán még az si hazából.
fülbevalók
azonban szláv eredetre vallanak, úgyszintén a sodronyozott nyakékek, karpereezek, bronzgyrük, az övkarika, minvel a régi szlávok, derékszíjjukat
szokták díszíteni. Érdekes a csatformáju bronzékszer, melynek kora a magyarok
bejövetelét századokkal megelzi. Érdekes és tanulságos a négy karperecz is,
melyek nagyon hasonlítanak a puszta-bodolyói bronzlelet karpereczeihez.
két fonott munkájú nyakék ismét szláv jellegre mutat. E leletben a pénznek, a betnek, a kereszténységnek semmi nyoma s így még a prehisztorikus
leletekhez sorozhatok. Idejét a X-ik század els felébe helyezzük, midn az
els magyar nemzetségek egyike telepedett le a mai Sebes-Körös balpartján.

A

A

A

Bihari földvár.

Bihar vármegye skori védmvei közül els sorban felemlítjük a bihari
melyrl elször Béla király névtelen jegyzje szól. Kétszer is említi,
és pedig midn a honfoglaló magyarok Marót bihari fejedelem birtokára
ütöttek, és mikor késbb Árpád vezérei, a székelyekkel egyesülten, Marót
székesvárát, Bihart, kemény ostrom után már-már beveszik.
A véres harczoknak a meghódolás és az egyezkedés vetett véget.
Ezentúl, úgy okleveleinkben, mint a krónikákban, Biharral folyton találkozunk. Régibb latin és görög íróknál „Bihar" neve sehol sem fordul el.
Nekünk, jóllehet hogy újabb idkben a névtelen jegyz hitelessége nagyon
meg van ingatva, Biharra vonatkozó adatait hitelt érdemlknek kell vennünk,
mert honfoglaláskori etnográfiai viszonyainknak teljesen megfelelnek, s mert
történelmünk további fejldése azokat teljesen igazolja.
Kétséget nem szenved, hogy Bihar, a szláv Bielahora szavakból keletkezett, tehát szláv eredet, vagyis a honfoglalás idején a bihari fejedelem
székvárosa, szláv nev és jelleg vala.
földvárat,

A

bihari

vár,

látszólag tisztán

földvár,

és

csaknem szabályos nagy

négyszöget alkot, melynek minden oldala, 177y 2 méter, belterülete 5 66 k.
sánczok magassága
holdat tesz, a sánczokkal együtt 8. k. holdnál több.
12
15 méter. A várnak 4 bejárata van. A déh oldalon 3, az északi oldalon
1. Fbejáratul a déli oldalon mutatkozó nyílás szolgált és jobbra is, balra is,
közel a szegletekhez, egy-egy kisebb nyílás vezet a vár belsejébe. E szerint
a déli oldalt vehetjük a vár homlokzatának. A fbejárással szemben, az
északi oldalon, hasonló bemenet köti össze a bels és külvilágot. A vár közepén áll jelenleg az ezredéves emlékszobor, csúcsán a turullal. Ettl néhány
méternyi távolságban, kelet felé, valami mélyedés mutatkozik, valószínleg, a
vár egykori kútjának a helye. A nyílások közelében kisebb emelkedések vannak, melyek talán éppen ezek oltalmazására szolgáltak. A vár belsejében, ittott szabályszer alakú emelkedéseket is látunk, melyek egykori tzhelyek
-

A

—

maradványai lehetnek. Sem k, sem téglaépületek nyomai nem látszanak és
annak sem maradt valami nagyobb nyoma, hogy a lakások fából vagy vályogból készültek volna valószín, hogy az slakók falhoz ersített gerendákon nyugvó sátrakban laktak. Ezt mutatja az a nagy homokk, melynek közepén valami összeköt vasnak a nyomai láthatók. Ilyenképen a biliari
várban ellakhatott 3 400, harcz idején pedig 2 3000 ember is.
Az ásatást egyszerre az északi és a déli sáncz átvágásával kezdték meg.
Kemény, sárga, agyagos földben IV2 méternyi szélességben, s több mint 2
méternyi melységben vágták át a sánczot annélkül, hogy valami jelentékenyebb tárgyra akadtak volna. A déli oldalon, már iy 2 méternyi mélységben,
falromokra akadtak. A széles fal, czementbe merített patak-kövekbl állott,
itt-ott nagy homokkvel vegyítve. A kissé porhanyósabb földbl ember és
;

—

1

Az érdemes szerznek

len. (Szcrk.)

—

ez a szószármaztatása hangtani

tekintetben

meren

lehetet-
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állatcsontmaradványok, szén, korhadt fadarabok, és durva, vastag graphitos
czél az volt, a falat, ha lehet, alapjáig kiásni,
cseréptöredékek kerültek el.

A

mert valószínvé lett az a feltevés, hogy nem egy nép építette a bihari várat,
hanem egy már czivihzáltabb nép, ha szabad e kitétellel élni, már jóval
elbb egy kbl álló erdöt létesített, melyre azután egy másik, kevésbbé
elrehaladott nép, földsánczokat rakott.
történelmi adatok egyeztetése alapján valószínnek látszik, hogy a
vár eredetileg dák
mely több ízben gazdát cserélt, és hogy a népvándorlás végén, a magyarok bejövetelével, a bihari vár a szlávoknak hódolt.
magyarok birtokukba vették, földsánczokkal megersítették és korán;, talán
még a X-ik században, itt községet alapítottak. Várad emelkedésével, a mi
Szent László idejére esik, Bihar jelentsége hanyatlásnak indult.
végcsapást megadta a tatárjárás, mely után mindenfelé nagy kvárak keletkeztek.
Az ásatások kevés tárgyat hoztak napfényre és ez is skori cserép, vagy árpád-

A

m,

A

A

kori

érem

volt.

A mint

az erdélyi hegyek kinyújtják ágaikat az Alföldre, egész Biharlehet az egykori földvárak sorozatát.
három
Körös és mellékfolyóinak vidéke ez, mely hajdan a germán vandáloknak
nyújtott egy ideig hazát. Béltl délfelé, régi, sánczoktól körülvett ersségnek
nyomai látszanak
ez uralkodott hajdan a
folyón, melynek partjaira

A

megye hosszában követni

Tz

;

építették.

A

Fekete-Köröspart vidéke

meg van rakva

ily régi

védmvekkel;

Fenes község. Határának délnyugati
végén látszanak romjai a hajdani Bélavárnak, melyet a szláv lakosok bizonyára fehér voltáról neveztek el így. A mint a Fekete-Körös a hegyek közül
kiér, Sólyom falu mellett folyik el, egy régi pogányvár romjai alatt. Feketebent, a belényesi

hegyek

közt, fekszik

Földvárak.
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Bátor határában, a Körösparton, látszik egy régi földvár alapja sánczaival.
Fekete-Tót dombos részén szintén régi vármaradványok szemlélhetk. Végre
kint a síkságon. Sarkad és Békés mellett is láthatók a régi földvárnak nyomai.
A Sebes-Körös völgyvidéke szintén tele van régi erdök nyomaival.
Kihagyva a vársonkolyosi pogányvárat, a Rézhegységnek kanyarodik; Lok
község határában egy gömböly dombot a nép ma is várnak nevez.
pesterei hddvárat csakhamar felváltja, a folyó jobb partján, a puszta-újlaki s e
faluval szemközt fekszik Telegd, ugyancsak egy ó-földvárral. A gyíresi határon keresztül vonul, mint már jeleztük, az ördög-árka, s egy mellette fekv
halmon régi vár nyomai láthatók.
A Berettyó partjai is jól meg voltak rakva a régi korban erdítményekkel, így Monos-Petri határában három s-várnak a nyomai tnnek fel.
Az egyiket a nép Ungora-várnak nevezi, a másik, közel a Berettyóhoz, már a
földdel majdnem egyenl, végre a harmadik, úgynevezett bels vár, szintén e folyó
partján emelkedik, s három nagy sáncza van. Félegyháza mellett szintén láthatunk földvárat, melyen most már szántóföldek terülnek el. Kis-Marja északi
részén is láthatók egy földvár maradványai.
Körösök és azok mellékvölgyei mentén sokszor egymást érik az si
erditmények. De nem tekinthetjük ezt a sánczgyrüzetet tisztán hadi czélból,
védelemre létesített erdítvényeknek. Volt az ó-kor népének más ellensége
maga a
is, melylyel szemben nem lehetett fegyvereit küzdelembe vinni. Ez
természet volt.
Az si véclmvekhez tartozik az „Ördög-árok is, mely a Tiszától Varsány alatt elvonul s Bihar vármegyébe ér, hol Vörös-Gyrüsnek tartva, felhúzódott csaknem a Sebes-Körösig, ezt kétszeresen találván keresztbe.
És végre még valamit a kunhalmokról.
Bihar-megye területén, számos kunhalom emelkedett. Mi csak kettrl
adhatunk számot, u. m. a. b.-ujfalusiról és az udvariról. Ezek valóban emberi
kéz mvei. Egyikben és másikban is emberi és lócsontokat, k- bronz- és
vaskori régiségeket, skori cserepeket találtak, tehát temetkezési helyül is
szolgáltak. Az ezek bensejébl felszínre került tárgyak sokasága és különlegessége azt is mutatja, hogy nem egy, hanem többféle nemzet embereinek
szolgáltak utolsó pihenül.

A

A

1

*
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:

BIHAR VARMEGYE TÖRTENETE.
A LEGRÉGIBB IDKTL, A MOHÁCSI VÉSZIG.
1.

A

népvándorlás

és

a honfoglalás hóra.

mai Bihar vármegye területén a legels

történeti nyo-

mok

a jelenlegi földfelületi változatoknál még feltünbb ellentétekrl tanúskodnak. Mig északi, de fleg
észak-nyugati vidékén árvíztér terült el, addig a keleti
és a délkeleti részén emelked hegyeken, a bükkés

határolták.

A

fenyveserdkkel
Köröstl délre

borított

es

havasokon

terület,

rengetegek

a történeti idvadállatoknak, mint a

ben is, serdvel volt benve, hatalmas
bölénynek nyújtván biztos búvóhelyet. (Márki
várm. története II. 1. kötet.)
E rengetegektl övezett

óriási

még

Sándor

—

-

Arad

az akkori viszonyoknak megfelelleg lakható
szerint Kr. eltt a IV. században géták,
vagy ezek rokonai, a dákok laktak. Strabo, a ki Krisztus korában élt, a
géta és a dák név között csupán földrajzi megkülönböztetést lát, Ptolomaeus (Kr. után 140 körül) a géták helyett dákokat ismer, kik szerinte egész
a Tiszáig és a jazygok földjéig kalandoztak.
s

területen, a legrégibb történetírók

Augustus uralkodása alatt Crassus és Lentulus római vezérek egy
ízben legyzték e néptörzset, mely azonban nem tört meg, st Deczebál alatt,
a ki egész Dáczia erejét egyesítette, mindegyre félelmetesebb hatalommá fejldött. Domitianus római császár a félelmetes szomszéddal szemben mit
sem tehetett s a békét tle pénzen vásárolta meg, utóda Traján azonban,
98 és 117 közt Kr. után, személyesen vezette légióit ellenök
Deczebált
legyzvén, birodalmát egész a Tiszáig elfoglalta. Traján alatt Dáczia római
provincziává lett, melynek nyugati határai a mai Bihar vármegye területén
vonultak át.
A római provinczia nyugati határait Torma Károly tette tanulmány
tárgyává s szerinte Dácziának északnyugati valluma Kis-Sebes, fell, folyton a Sebes-Körös partján, Csúcsa, Feketetó, Sonkolyos, Rév, Élesd, MezTelegd és Nagy-Váradon át vonult nyugatra, mely innen valószínleg az
Arad vármegye és Temes vármegye területén átvonuló u. n. római sánczok;

Az

eisa tür-

téneti

nyomok,
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kai állott összefüggésben. A Nagyvárad táján egyenes szögben megtört
vallum folytatását északkelet felé a „Csörsz árka nev sánczolatban kell
keresnünk. Nagyváradon alul Püspöki körül találkozott e vallum északról,
a Tasnád és Kegye fell Zálnok, Széplak, Baromlak, Verzár, Fegyvernek,
Tótfalu, Sitér és Csatáron át vonuló vallummal.
Ez a vallum volt Dáczia határa a rómaiak korában.
Ezen a vallumon belül azonban a leigázott barbár népek tanyáztak.
E területet a rómaiak nem is tekintették tulajdonuknak, mert az állandóan
adófizet barbár kézben volt s „regio transvallum"-nak neveztetett.
A vallumon túli vidék a Körös, a Berettyó, a Kraszna és a Szamos
folyók, továbbá a Réz- és a Bükk-hegység közt terült el.
1

"

^ -^

A lelhelyek tanúsága
szerint, a

MiylD

Somály, Márka-

(Széplak

szék

mellett),

Fegyvernek, N.-Tótfalu,
Sitér helységektl határolt

sr

népesség

vidéket

jazygok lakhatták. Kivülök
itt még szláv népeket taláKolozslunk. (Jakab Elek
vár tört. I. 268.) A mai Bihar
vármegye területén csupán
csak Feketetó helység határában akadunk a római
megszállás nyomaira, mely
valószínleg a mai Sebesváralja helység határában
fennállott római állótábor
(Resculum) elrseként szerepel. Miután a rómaiak elhagyták Dácziát, a Maros
és a Körös folyók partjait
vandálok és gepidák foglal-

—

ták

el.

Jordanis, ravennai gót
származású püspök szerint,
a ki 530 körül élt, a van-

dálok a Grisia folyó mentén laktak, mely alighanem
a Sebes-Körösnek felel meg,
míg a Fekete- Köröst, úgy
látszik, Gilpil és a FehérKöröst Miliare névvel jelölte. (Jordanis
Longobardicarum Rerum Scriptores
stb. 63. lap. 1618. évi kiadás.)
gót eredetek, másgepidák
szerinte
kor meg azt írja róluk, hogy testvérszövetségesek a gótokkal.
vandalokat a bizanczi történetírók is a gótokhoz számítják.

—

A

—

—

A

Alig helyezkedtek

el

a

gótok,

midn, 378

táján, a fergetegként elis leigázták.
454.) tartott s lassú szétzüllésé-

tör hunnok, a többi dunai népekkel együtt ket

A

hunn uralom másfél

vel, a Tiszától

—

századig (378
egészen a Fekete-tengerig, a gepidák uralma ersödött meg.

A gepidák uralmát azonban 567-ben a nyugatról elnyomuló longobárd és a keletrl eltör avar nép törte meg.
A gepidák örökébe az avarok jutottak Baján khagán vezérlete alatt.
Az avarok lakóhelyeik védelmére köralakú sánczokat, továbbá töltéseket és árkokat vontak, melyeket fleg az általuk leigázott szlávokkal
készíttettek. Ilyen, az avarok által készített árok nyomaira akadunk a
békésvárm.pgyei Szeghalmon és O-Tordán átvonuló és a bihari földvárnál
végzd „Ordög-árok"-ban.
A bihari földvár felé Arad vármegye fell, Sarkad, Cséffa határain
keresztül vonuló töltés hasonlókép avar eredetre vall. (Karácsonyi
Békés

—

Bihar vármegye története.

várm. története
54 - 55. lap.)

1.

11

— 13

1.

O'sváth

—

Bihar várm.

457
sárréti

járás

leírása

Ezek a töltések közlekedési utaknak használtattak s az a körülmény,
hogy a bihari várnál végzdtek, e földvár avar eredetét igazolja.
A Békés és Bihar vármegyék határán található kamati vár azonban
még az skorból maradt fenn, bár az avarok ezt is lakóhelyül használhatták.

gyz

Baján elfoglalván a gepidák földjét, az ott lakó szlávok a
zsáklettek, de a gepida nép is teljesen elvesztette hatalmát, mert többé
nincs királya. Baján hosszú uralkodásának végszakában már a hanyatlás
jelei mutatkoznak. Halála után 600 körül Priscus egészen a Tiszáig üldözte a
khagán fiait. Ettl kezdve egészen a frank háborúig (791 — 803.) nem sok
adatunk van az avarokról. (Hnnfalvy — i. m. 136. 1.)
Pipin frank fejedelem 792-ben egész a Tiszáig hatolt elre, 796-ban
átkelt a Tiszán ós szótdúlta az avarok gyrjét (Jakab Elek i. m. I.
189. dr. Borovszky Samu — A Honfoglalás 50. 1.)

mányává

BÉLAVÁR ROMJAI.

A szlávok, kik elbb a gótokat, késbb a hunnokat uralták, majd
Baján hadaiban szolgáltak, az avar uralom megdltével továbbra is megmaradtak e terület törzslakosságának. Ezek már ismerték a várépítést saját
magok és barmaik védelmére földbl készített sánezokat emeltek.
A három Körös mellékfolyóinak vidéke telve van ily vódmvekkel.
Szláv eredet várak : Bél városától dél felé egy régi ersség nyomait
találjuk, mely a Tz folyón uralkodott, hasonlókép szláv eredetre mutatnak
a Sólyom, Fekete-Bátor és Fekete-Tót községek határában található földvárak. Stasíkságon Sarkad mellett is egy régi földvárnak a nyomaira akadunk.
A Sebes-Körös hegyes vidékén Lok, Pestere, Telegd, Gyires községek
határaiban szintén régi földvárak nyomai látszanak.
A Sebes-Körös vidékéhez tartoznak a bihari és a csatári földvárak. Az
utóbbi Bihartól keletre és mind a kett a Kösm patakon uralkodott. A
Berettyó vidékén Molnos-Petri határában egyszerre három földvár nyomaira
akadunk. A Berettyó partján még Félegyháza, Kis-Marja, Gáborján helységek határaiban is találunk némi földvár-maradványokat.
Az Ér-folyó mellékén is némi nyomok tnnek el, ú. m. Ér-Keserü,
Kóly és Nagy-Léta községek határaiban. (Borovszky
i.
m. 52 57. 1.)
;

—

A

—

honfoglalásig nincsenek adataink a tiszántúli
népek történetét illetleg Nagy Károly császár hadai legfeljebb a Tiszáig
jutottak, de a helynevekbl kétségtelen, hogy a mai Bihar területét, mint

frank

háborútól

a

;
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általában a Tiszántúlt a IX. században is szlávok lepték el, a megmaradt
s legyzött avar nép pedig lassanként elszlávosodott. (Hunfalvy
172.)
i. m.
szlávok emlékét a földvárakon kívül még a helynevek is megrizték
számunkra. így Less, mely szlávul erdt jelent; szláv
képzdött
Debreczen is. Szent-Elek helység neve még a XVI. sz. elején is Eszenytelek volt. Szláv eredetek még Dernó (Derna), Terebes
irtás, Szomajom
told, továbbá Derecske, Konyár, Kenéz, Szovát, Sztár = = Esztár.
helynevek tömeges feltnése igazolja, hogy a Tisza és az Igfon
erd, másfell a Maros és a Szamos közt a szláv pásztorok elég
telepedtek le. (Pauler Gyula
magyarok megtelepedése, Századok 1877.

—

A

tbl

=

=

:

A

—

évf.

390.

sren

A

lap.)

A

késbbi korszakból fenmaradt oklevelek tanúsága
Bihar vármegye területén kazárok is laktak.

szerint

a mai

A

kazárok az avar birodalom gyengülése idejében nyomulhattak Déloroszországból e tájra, hol valószínleg kisebb harczok után jutottak némi
hatalomra az avarok felett. Az avarok csak kisebb rétegekben a Sebes-Körös
jobb oldalán és a Sebes-Köröstl délre fordultak el.
A Berettyón túl es terület csak igen gyér népesség által volt megszállva, mert a beköltözköd magyarok a mai Székelyhídig és a Sárrétig

—

nem akadtak

a

honfoglalás.

ellenállásra. (Márki S.
i.
m. II. 1. 47. 1.)
harczok és küzdelmek árán foglalták el a magyarok a mai
Bihar vármegye területét, bíborban született Konstantin császár rövid tudói. h. 383. lap.), közvetetlen adatok nem állanak
sításán kívül (Pauler Gyula
rendelkezésünkre és ezek hiányában a krónikák eladására vagyunk utalva.
Anonymus szerint a Tisza és Erdély közt, a Marostól a Szamosig terjed területen közvetetlen a magyarok bejövetele eltt, vagyis 889 körül
Mén-Marót kazár fejedelem uralkodott. (XI. fej. 10.)
Szabolcs várának elfoglalása után (892 táján) Árpád a bihari várban
székel Mén-Maró thoz követeket küldött, hogy engedje át neki a Szamostól a meszesi kapuig terjed területet.
Mén-Marót hallani sem akart errl
Szabolcs és Tass vezérek azonban elfoglalták e területet. Ezzel egy idre szünet állott be a hódításban.
Árpád a dunántúli részek elfoglalása után, Vélek és Ucsubu (Ocsöb)
e szerint tehát 895
vezéreket küldte Mén-Marót ellen. A magyarok
után
valószínleg az „Ördög-árok" mentén jutottak a Jószás (viaszos)
patakhoz, onnan két napi pihenés után Bihar várának ostromához fogtak.
Mén-Marót az Igfon erdejébe menekült, a vár védelmét vezéreire bízván.
Az ostrom 13-ik napján ,a várparancsnok békét kért s hajlandónak
nyilatkozott meghódolni, ha Árpád fia Zoltán nül veszi Mén-Marót leá-

Min

—

t

;

—

—

nyát.

Az

kazárok

eljegyzés megtörtént,

felett.

Eddig Anonymus

Mén-Marót ezután haláláig uralkodott a
de lássuk most már eladását az ok;

nyomozó történelem által megvilágítva.
Anonymus, a ki a honfoglalás után mintegy két századdal élt, csupán
csak a hagyományra támaszkodhatott. Mén-Marót nevét valószínleg a
biharmegyei Marótlaka (most Kolozsmegye) helynévbl vette, de lehet, hogy
ez a név az ó-germán Marhold alaknak egyszer variánsa, vagy Mén-Marót

—

Századok
várát a morvaországi Wellehraddal tévesztette össze. (Pauler Gy.
1883. évf. 110. 1.)
magyarok 895-ben voltak Pannóniában, tehát Marót
birodalmának elfoglalása csak ezutánra tehet.
magyarok vezérei Szabolcs és Tass tényleg a mai Szeghalomnál
találtak ellentállásra, a mint a Körösön átkeltek.
Tehát ez a rész volt legsrbben lakott terület és e tájon keletkeztek
a legels falvak a magyarok letelepedése után.
Régi krónikák a középkoriasan Bélavárnak nevezett fenesi várat
tartják Mén-Marót székhelyének- Bunyitay újabban a Bihar község alatt
fekv földvárat véli e vár helyének (Magyar Állam, 1896. évf.), mely
különben megegyez Fényes Elek eladásával, a ki azonban csupán a hely-

A

A

név azonosságára alapítja nézetét.
A magyaroknak, mint állattenyészt népnek, legalkalmasabb

mögé húzódtak,

a

ntt

A

terület

szlávok, mint, láttuk, földvárak
a f.
gepidák ellenben falvakban laktak. így az utóbbiakat

volt a Tiszántúl, hol buján
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könny

451)

szerrel szolgaságba, vetették, az elbbieket pedig kisebb harczok
Tény az, hogy a boköltözköd magyarok a Körösárán hódították meg.
vidéket csak harczok ntán hódították meg s a dönt harcz egy ily szláv
nagy számmint láttuk
eredet földvár mellett folyhatott le, s ezek
mal találhatók a vármegye területén.
A letelepül magyarok az elfoglalt területet azonnal birtokukba vették, a mirl a helynevek tanúskodnak. így Belényes, melynek neve a bölény
nagy számát tanúsítja. Belényes az egész középkoron át, st a XVI. századA váradi püspökség t. III. 360. 1.)
ban tiszta magyar volt. (Bunyitay
Magyaroknak köszönik létrejöttüket még a következ helynevek JófaBerek folyó), Gyarmanmez, Zöldhalom, Sárszeg, Sárf, Berettyó (
ülése, Egyházas- és Egyházatlan-Pércs, Szerepmonostora, stb.
Felmerül tehát a kérdés, mely törzsek, illetleg nemzetségek vették
birtokukba a meghódított területet?
Anonymus szerint Boyta nagy földet kapott a Tisza mentén, Vélek

—

—

—

—

:

=

:

SÓLYOM VIDÉKE

vezér a Maros és a Körös folyók táján telepedett le. (52. fej.). Közvetetlen
adataink e tekintetben is csak a késbbi korból maradtak fenn.
Biharban, mint általában a Tiszántúl, törzsökös magyar nemzetségek,
késbbi
mint a Gyula, a Tomaj-Aba és a Csanád tnnek fel elször.
keresztény-ellenes mozgalmak vezeti a Vathák e tájról származtak. Vatha
egyik ivadéka, Gyula kórógyi birtokos volt (Váradi reg. 241., 323., 387. §.),
mely község Berettyó- Szent-Márton körül van. St a Koppány nemzetségnek
váradi püspökség tört. I.
is akadunk itt némi nyomaira. (Bunyitay

A

:

— A

24—25.

1.)

2.

A

A VARMEGYE ALAKULÁSA.

keresztény magyar királyság megalapításával Szent István apostoli
látott az új intézmények megszilárdításához. Míg egyfell a
keresztény hit elterjesztésére tíz püspökséget alapított, addig másfell a
belrend biztosítása és a kültámadások megelzése czéljából az egész ország
területén egyöntet hadiszervezetet létesített.
Tudjuk, hogy Szent István a létez várakat királyiaknak jelentette ki
és azokat a körülöttük lev vidékek központjává tette.
Dy vár volt Bihar is, mely mint láttuk, még az avar korból maradt
fenn hatalmas konstrukcziója kiváló jelentséget biztosított neki, a vármegye
területén elszórtan feltalálható, többnyire szláv eredet földvárak felett.
A várrendszer feje volt az ispán, vezette hadba a várnépeket s kötelessége volt a várnépek ügyeiben bíráskodni. Az ispán helyettese az udvarbíró volt, mely tisztségbl a vármegyei alispán fejldött.

buzgalommal

;

A

vármegye

alakulása.
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bihari

várszerkezet.

A

bihari várszerkezet egyike azoknak, melyekrl még virágzásuk
korából részletes adatok maradtak fenn az utókorra. A várrendszerhez tartozó fegyveresek századokra oszlottak fel; két ily század (centurionatus) nevét
ismerjük, u. m. a székelyszászi és a sapuri centuriókét. Az elbbiek Ebey
helységben laktak. (Váradi reg. 208. §.)
A várnép elkel osztályát a szent király jobbágyai alkották, ezek
Biharban amaz s-jobbágyok leszármazottai voltak, a kiket még Szent István
látott el földekkel s Soh, vagy Sob helységben laktak, (Vár. reg. 147. §.),
st az egyik Gyán helységben is találunk ilyeneket. (Vár. reg. 323. §.)
bihari várszerkezet még a Szent István uralkodását követ században züllésnek indult, idvel, fleg II. Endre uralkodása alatt, a várbirtokok
mindegyre nagyobb mértékben eladományoztattak vagy elfoglaltattak.
II. Endre ugyan
1221-ben a jogtalanul elfoglalt várbirtokok visszaszerzése végett Tiborczot, Gyulát és Illés fispánt bírákul kiküldötte (Vár.
reg. 368 §.), st e bizottság a következ évben (1222) is mködött (Fejér
Cod. dipl. III. k. 1. 374. 1.), mindazonáltal a bomlást többé megakadályozni

A

nem

mert fleg II. Endre adományozta el a várbirtokokat.
így többek közt 1234-ben Aba nembeli Demeter mesternek Salán,
Warassuklou és Hassay földtért adományozta, mely adományt IV. Béla 1243ban megersítette. (Wenczel, Arpádkori Uj. Okmt. VI., 545 és VII., 136.)
Székelyhídat is valószinüleg II. Endre adományozta el a Guthkeledeknek, mert Dorogfia Péter 1278-ban e birtokra vonatkozó igényét arra a
körülményre alapította, hogy sei azt még a tatárjárás eltt birták. (Wenzel, IX., 196.) A tatárjárás utáni korszakban még nagyobb mérveket öltött
a várbirtokok eladományozása
IV. Béla király 1249-ben Pál kir. udvarbíró és zalai fispánnak a
lehetett,

következ bihari várbirtokokat adományozza Zwdan, Wkan, Keer, Belchye
Körös mellett) helységeket, továbbá Záram, Hewnyo (Hewyo), Bikally,
Fyld és Almás földrészeket. (Wenzel, II 208 ós VII., 284.)
V. István király pedig Csák három fiát, a kik bihari várjobbágyok,
a lovagok rendjébe veszi fel. (Katona Hist. Crit. VI, 491. 1.)
A bihari várbirtokokat a fenmaradt oklevelekbl következkép állít:

(a

,

A

bihari

várbirtokok.

hatjuk egybe
Cornust (Vár. reg. 136 §.) 1202—35. Pesty Frigyes szerint, a mai Kornyest lehet, de
hogy a mai Körmösd puszta. Nyék (Vár. reg. 147. §.) 1307-ben kiadott okleVárispánságok 185. 1.) Gyán 1219.
vélben is mint várbirtok említtetik. (Pesty Frigyes
Három Gyán helység volt, melyekben a mai Kötegyán, Mezögyán és Vizesgyán községeket
keressük. Az egyikben a szent király jobbágyai, a másikban vár-jobbágyfiuk, a harmadikban várnépbeliek laktak. (Vár. reg. 211. 241.) Ebey 1217, a hol a székelyszászi centurio alá
tartozó várnépek laktak. Sadan 1234. (Zsadány). Varas-Sukló 1234. (Sikló és Varsánd. Aradm.).
Hasay 1234. (Harsány). Ez utóbbi három várbirtokot II. Endre, Demeter ftárnoknak adományozta. Bajon 12U2 35., lakosai halászattal foglalkoztak. (Vár. reg. 291. §.) Csojka, másvalószinübb,

—

—

mellett. 1236. (Fejér IV., I. 65.) Hoth
O'sváth Pál szerint a kornádi határban fek1229. (Vár. reg. 170., 342., 366. és 386. § §.)
szik. Soh, néha Sob- és Sós-nak is iratik, a szent király jobbágyainak lakhelye. (Vár. reg.
147, §.) Székelyhíd. 1217., a hol a székelyek laktak, hadnagyuk Lukács volt, késbb a Guthkeledeké lett. (Vár. reg. 323. §. és Wenczel IX., 196.) Oros (ma Puszta, Zsáka határában)
1221. (Vár. reg. 368 §.) Kolond 1221. Albis 1217. Gonsoy 1221. Zwdan 1249 (Zsadány) Wkan
1249. (Okány) Keer 1249. Belchye, a Körös mellett, 1249. (Bocsi puszta) Borok, földtér a
Hajó) Bikally, vagy Bekaly,
középs Körös mellett, 1249. Hewyo, földtér, 1249. (Hévjó
földtér, 1249. most Kolozs-megye Fyld, földtér, 1249. most Kolozs-megye. Almás földtér 1249.

kép Avas-erd, a Mez-Telegddel határos Kis-Jen

—

=

most Kolozs-megye. Ez utóbbi kilencz várbirtok Pál udvarbirónak eladományoztatott. (Wenzel, VII. 284.) Végül a bihari vár jövedelmeihez tartozott a körösi révvám is, melyet Szent
László király a váradi püspöknek adományozott. (Hazai okmt. VH., 2. 1.)
A bihari várbirtokokon kívül, a mai Bihar vármegye területén, még a kolozsvári
fehérvári és a bolondóczi váraknak voltak tartozékai
J^-A—ko.ÍQZsi^sáx.Jjixtc^ai mélyen benyúltak a szomszédos várföldek közé. Várkerületéhez tartoztak
Szoboszló, mely nem alkotott önálló várkerületet, hanem a kolozsi vár
:

§.), továbbá Szovát (Vár reg. 145 §.) és a régebbi
szabolcsvármegyei Nádudvar.
II. A bolondóczi várhoz Léta helység tartozott e megyében. E vár tartozékai ugyanis
szanaszét szórva feküdtek a szomszédos, st a távolabb fekv várterületek közé beékelve.
Létát, mely a Berettyó folyó mentén fekszik, még V. István király a királyi tárnoki
népnek adományozta, a kik 1291-ben a Guthkeled nembeli Kozma fia Kozmának elörökítették, mely adás-vevési szerzdést III. Endre király is megersítette. (Hazai okmt. VI, 360. 1.)

tartozékát (Vár. reg. To7?7"254. és 329 §

Láthatjuk tehát, hogy a várbirtokok eladományozásával mindegyre
kcvcsbedtek a régi várszerkezetet fentartó tényezk, miáltal a várrendszer
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jobban eleredeti .rendeltetésétl mindegyre
távolodik s a tatárjárás utáni korszakban máihelyet ád a nemesek közönségébl alakult vár-

megyének.

Már

Béla király uralkodása alatt kijelentek meg a nemesek,
hol az új törvények kihirdettettek és a bnperekben, valamint a birtokügyekben tanúvallaIII.

gyléseken

kiáltott

tások tartattak. De a mai vármegye tulajdonképeni alapját IV. Béla rakta le. Alatta veszik
kezdetöket a megyei törvényszékek. Az 1267:
VIII. törvényczikk, mintegy képviseleti alapra
akarja fektetni az országgylést, és alkalmat ád
a nemességnek, hogy gylésein közérdek kérdésekkel foglalkozzék.
IV. László király több ízben tartott Váradon
gyléseket, más vármegyék nemességével egye-

temben.
így

A

megyei

törvényszékek.

SZENT LÁSZLÓ HOLTTESTE A
VÁRADI SZÉKESEGYHÁZ ELTT.
(A bécsi képes krónikából.)

havában Bihar,
Szolnok, Szatmár, Békés, Zaránd, Kraszna és
Szabolcs vármegyék rendéit Váradra, generális congregatióra hívta egybe.
E gylés, többek között
a htlenségbe esett Kanyi Tamás felett is bíráskodott. (Wenzel, XII., 250—53.)
Lóránt erdélyi vajda és Bertalan váradi püspök 1284-ben egy vámhely jogosítványa iránti ügyben Püspökiben, a vármegye összes nemeseivel
jelesül

—

1279.

febr.

—

együtt határoznak.
IV. László és III. Endre királyok ezenkívül még 1290-ben és 1294-ben
több vármegye nemességével egyetemben gyléseztek Váradon, hol igazságot szolgáltattak, st IV. László 1282-ben Biharban kelt levelével szabadságot ád Tarkövi Rikolfnak, hogy a Tark körül elfogott rablók fölött, a
megye egyik szolgabírája, vagy a szomszéd város egyik polgára közbejöttével Ítélkezhessen. (Hazai okmt. VIII., 219.)
III. Endre király 1298-ban mindenkire kiterjesztette a vármegye joghatóságát, miáltal hatalma a vármegye területén belül lakó jobbágyokra ós
nemesekre egyaránt kiterjed.
várispán udvarbírájából az alispáni tisztség fejldik a XIII. század
utolsó szakában már választott tisztviselk intézik a vármegye ügyeit.

A
3.

;

AZ EGYHÁZ ES A VARADI PÜSPÖKSÉG ALAKULÁSA.

A

kereszténység behozatalával az új hit fleg a Duna mellékén terjedt
a Tisza vidékén, még inkább a Tiszántúl letelepedett pásztor népek közt
már lassabban vert gyökeret, st fegyveres ellentállásra is talált.
Szent István 10 püspökségre osztotta az országot, de haláláig alig
állott ebbl öt s a Tiszántúl a csanádi püspökség az egyedüli, mely Szent
István halála eltt megalakult. Jeles tudósunk, Pauler Gyula szerint, Szent
István által alapíttatott a bihari püspökség is, melyet azután Szent László
király Nagyváradra helyezett volna át.
A fenmaradt történeti emlékek szerint azonban kétségtelen, hogy a a kereszténység
fellépése.
Fehér-Körös balpartján végigvonuló sumbuni, majd pankotai fesperesség,
az egri egyházmegyéhez tartozott. (Bunyítay, A váradi püspökség L, 22 23.1.)
Tisza vidékén általában a kereszténység nagyobb elterjedésnek
még e korban nem örvendhetett, st a keresztényellenes mozgalmak I.
Endre trónraléptóvel is innen indultak ki.
történelembl tudjuk, hogy I. Endre király Bélának és fiainak adta
a tiszántúli részeket. Béla fia László e tájon töltötte ifjúkorát, minek
emlékei kétségkívül mély befolyással voltak késbbi intézkedéseire.
Nincs adatunk, hogy Béla, vagy ennek fia, Géza a Tiszántúl egyházat
alapított volna. Szent László uralkodását megelz korból egyedül a százdi
apátság alapításáról tudunk, de ennek birtokai kívül estek a váradi püspökség határain.
el,

A
A

—
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A püspökséi
alapítása.

A

váradi püspökség alapításáról közvetet] en adatok nem maradtak fenn
váradi káptalan legrégibb Statútumai 6. 1. szerint, melyek
hitelességében nincs okunk kételkedni, Szent László elször Váradon prépostságot alapított, 24 kanonokkal. Bunyitay a prépostság alapítását 1083—95
közé helyezi, melyet Szent László, közvetetlen halála eltt, püspökséggé

számunkra.

emelt.

mények

A

Szent László 1095-ben hunyt el. Az általa alapított egyházi intéziránti szeretetét leginkább azzal igazolta, hogy Váradra kívánt

temetkezni.
László utóda,

II. István örökölte nagy eldének Várad iránti hajlamait
Váradon temettetett el, az általa alapított premontrei monostor
sírboltjába. Az új püspökség csakhamar felvirágzott. Már II István halála
után 1134-ben Feliczián esztergomi érsek Váradon országos zsinatot tartott.

szintén

A közóhaj I. László királynak szentté avattatását
kérelmezte. A III. Béla király
közbenjárására megtartott
vizsgálat,
1192-ben László
király szentté avattatását ered-

ményezte.
Szent

éi
y

r'

/

'%tl?^^* 0\

László kánonifényes ünnepélyek
követték Váradon, kezdetét
veszi a zarándoklat a szent
király sírjához, st királyaink
is,
megkoronáztatásuk után
Váradra zarándokolnak, Imre
király példájára, a ki kegyeletének 1198-ban adott kizáczióját

r*k

fejezést.

A

eltt már
egyházi intézmény
fennállásáról tudunk. A XIII.
század els felében a szenttatárjárás

számos

az eggedi, a csolti, az
ábrányi monostorok, a bihari
és a körmösdi templomok létezésérl van tudomásunk.

jánosi,

A

A VÁRADI KÁPTALAN PECSÉTJE 1291-BEN.

levelek

hiányában,

Lodomér püspök

a káptalan
feladata lett.

és a

tatárdúlás után, míg az
elpusztult egyházak helyreállításának munkája Vincze
püspökre hárult, addig az
elveszett birtok- és kiváltság-

püspökség birtokügyeinek rendezése

E

két kiváló egy háznagy megfelelt a reája háruló kötelességnek. V.
a püspökség és a káptalan számos újabb adományt,
jelesül bányajogot is nyert, a régi birtokok tulajdonjogának kérdésében
pedig tanúvallomások gyjtettek.
káptalan a XIII. században is 24 tagot számlált s mint hiteles hely
mködött legrégibb eddig ismert kiadványa, melyben a váradi káptalan

István

—

királytól

A

;

mint tanúk szerepeltek, 1134-bl való.
Kezdetben a váradi püspökség két fesperesi kerületre

tagjai

oszlott, ú.

m.

A

békési fesperesi kerület alatt volt a nadányi (ma
Ladány) alesperesi kerület. A zarándi részekben a kölesóri, de ez még csak

a biharira és békésire.

késbb

A

szerveztetett.
tatárjárás eltti korból

még az istenitéletekrl kell megemlékeznünk,
Váradon tartattak s a melyekrl vezetett jegyzkönyvek egy
részét
mint középkori mveldéstörténetünk legbecsesebb forrását
„Váradi regestrum" néven ismerjük. E gyjtemény az 1202 1235 közötti
évekbl összesen 389 oklevelet tartalmaz s néhány hiteles helyi bevalláson
kívül, fleg a peres eljárás körül forog.
melyek

—

—

—
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Az els istenítéletekre Váradon az 1124—38 közti években akadunk Szent
meg éppen szokásjoggá váltak utolsó nyomuk
1304-bl maradt fenn. Az istenitéletek közül Váradon különösen az eskü és
;

László kanonizácziója után

;

a tüzes vas-próba volt leginkább szokásban. Vezetésük az egyház kezébe
letéve s a hazai törvények szerint csak a püspökségek, vagy própostságok szókhelyein voltak tarthatók. Az eljárásról jegyzkönyvek vétettek fel. A váradi jegyzkönyveket elször Fráter György váradi püspök méltatta különös figyelemre s nyomatta ki, késbb többen kiadták, legújabb
volt

kiadványát Kandra Kabostól bírjuk.

A váradi püspökök a XII— XIII. században, Bunyitay nagybecs mve
nyomán, a következk voltak
Sixtus 1103—1112 Valther 1124—1138 Mihály 1156 I. Miklós 1163—
1180; I. János 1180; Vata, a Miskolcz nemzetségbl 1186—1189; Elvin 1189—
1200 Simon 1202—1218; Sándor 1219-1230 I. Benedek, az Osl nemzetségbl
1231—42; Vincze 1244—58; Zozimás 1259 65; Lodomér, a Monoszló nemzetségbl 1268-79; Tamás 1281—82; Bertalan 1284—85; II. Benedek
1291—96; I. Imre 1297—1317.
:

;

;

;

—

;

;

mve

A váradi püspökség középkori birtokait Bunyitay
alapján (II. kötet 247 257) a következleg állíthatjuk egybe, megjegyezvén, hogy a helységnév után tett évszám azon legrégibb
oklevelet jelzi, midn a birtok már a püspökség tulajdonában volt.
1.
püspöki székvárosban: Váradi vár. Olaszi 1273, j-Utcza 1552,
Velencze, Vadkert. 2. Bihar vármegyében: Andacs, Apáti 1319,
Ácsi 1568. eltt, Ágya, Árkos, Bályok 1484, Báránd 1537, Belényes,
Benkefalva 1414, Bél, Béli'enyér, Bihar, Bogyoszló, Buchus, Csatár,
Dalom 1344, Fel-Tót 1344, Fenes 1294, Fejértó 1552. eltt, Füred
-

—

A

1429, Gyanta, Gyepes, Hidastelek 1326, Hosszuaszó 1349, Ilyeháza
XIV. században, Jánosd 1340, Jánosfalva 1422, Józsefháza,
Kalocsa 1344, Kardó, Káránd, Kölesér, Keresztes a XIV. században, Keser 1455, Kéza, Kocyhkeskeer, Kopács 1319, Ladány
Mocsolya, Morsháza,
1506, Latabár, Mácsa
1489,^ Macsmolna,
Négerfalva. Olcsa, Ökrös, si, Pata-si, Pata, Pocsaj, Polánd,
Péterháza 1355, Püspöki, Monostoros-Pályi, (Nagy-), Radvány (Kis-)
Bábé. Régen, Remete, Rogoz, Septely, Sikula 1459, Sólymos 1422,
ISonkolyos, Süvegd 1357, Száldobágy, Szent-Imre, Szék, Szálka,
Széplak. Szent-Miklós, Szil, Szintye, Szigeti, Szls, Tárkány 1422,
Tenke 1349, Telebed 1373, Tóttelek, Tulka, Udvari, Újlak, Ürögd
püspök1319, Vajda a XIV. században, Vasand, Vásárhely.
a

A

Szabolcs,

Pest,

még

Zaránd, Szatmár, Kraszna, Küls-Szolnok,
Nógrád vármegyékben és Erdélyben is voltak

ségnek ezeken kívül
birtokai.

A
tatott.

székeskáptalan még a püspökség eltt alapítA XIV. század elejéig a püspököt is ez a tes-

tület választotta,

mígnem XXII. János pápa

tudatta a

A
A VÁRADI KÁPTALAN
(mint HITELES hely)

székes-

káptalan
alapítása.'

PECSÉTJE.

hogy ezentúl
fog alkalmas fpásztorról
gondoskodni. Mindazonáltal Báthori András még választott püspök volt és csak utóda neveztetett ki a pápa által 1345-ben.
káptalan birtokviszonyai a tatárjárás utáni korszakban, az adománylevelek
elpusztulása miatt, csak hosszas birtokperek utján nyertek rendezést
fleg
a Demeter püspökkel (1345 —1372) folytatott birtokperek miatt, a káptalan a
birtokaira és
egyéb jogaira vonatkozó oklevelek egybegyjtésével Imre
olvasókanonokot bízta meg. Ez a 1373 74 közt szerkesztett gyjtemény
A váradi káptalan legrégibb Statútumai néven ismeretes. (Megjelent: Nagyvárad
1886). Egybegyjtött oklevelei sok becses adatot szolgáltatnak a püspökség
káptalannal,

A

;

—

történetére nézve.

—

A székeskáptalan középkori birtokai a következk voltak. (Bunyitay i. m. II. 273 282.)
székvárosban: Várad város . n. Hétközhely, Új-Bécs, Szent-Péter.
2. Bihar vármegyében Alpár, Apáti, Ábránháza 1406, Babostya 1552, Bagamér 1348, Barakony, Beghes 1271, Bekény 1457, Besseny 1319, Bikács, Csehi, Csökm 1470. eltt. Gáborján, VizesGyán, Harsány, Iklód, Irász 1470, Jen (a Fehér-Körös partján), Kakucs, Kalóztelek,
Kékös, Kér, Kisháza, Méhes, Miske 1387, Nyárszeg, Egyházas-si, Hegyköz-Pályi, Petegd,
Piski, Revid, Rojt, Rontó, Sályi 1319, Selénd, Szalacs, Szeghalom, Szentpéterszeg, Szentelek
1435, Székelyhíd, Széplak, Pap-Tamási, Ér-Tarcsa, Hegyköz-Ujlak 1549, Vasad és Zomlin.
1.

—

A

:

A

székeskáptalanon kívül

még

a következ társaskáptalanoknak

aka-

dunk nyomaira
I.

az

els

Keresztel Szent János egyházának társaskáptalana. 1472-bl bírjuk
Az 1554. évi adókönyv szerint Bed falu birtokosa.

értesítést létezésérl.

Társas-

káptalanok.

464

Bihar vármegye története.

II. Szent László király sírjának és Szent István els vértanú
egyházának társaskáptalana. Alapítója Kálmáncsehi Domonkos váradi püspök. Alapitusi ideje 1495—97. A régi premontrei prépostság birtokai
átmentek tulaj-

donába. 1557-ben a székeskáptalan feloszlása után átvette az országos levélmíglen 1566. ápr. 7-én megsznt mködni.
III. Szz Mária kisebb
egyházának társaskáptalana.
XIV. század
elején keletkezett, 1557-ig állott íénn.
váradi püspökség alapításával Szent László király az els példát
adta, az egyházi tekintetben felettébb elhanyagolt tiszántúli részeken újabb
egyházi intézmények létesítésére.
nagy király nevéhez fzdik a szentjobbi apátság alapítása, mely halálakor is különös gondoskodásának tárgya volt. Példája csakhamar élénk követésre talált nemcsak a váradi püspökség fpásztorai, hanem fleg a vármegye területén birtokos nemzetségek
körében. Már a tatárjárás eltti korszakból is több egyházi intézmény létezésérl tudunk. A középkor késbbi szakában számos monostor létesült,
melyek az egész középkoron át virágzottak s csak a mohácsi vészt követ
tár vezetését,

A

A

A

idkben szntek meg.
Alább közöljük a mai Bihar vármegye

zivataros

Os.

területén alapított egyházi intézményeket
oly csoportosítással, a mint egyes szerzetesrendek birtokában voltak.
I.

Benedekrend apátságok

Keletkezése a
Szent István szentté
avattatásával függ össze. Alapítója, Szent
László király különös figyelemben része1.

Szentjobbi

hagyomány

apátság.

szerint,

meghagyta Álmosnak, hogy a
kbl építtesse fel. II. Géza és
István királyok újabb adományokkal

sítette

és

monostort
III.

gazdagították.

A

tatárpusztítás közepett a
sikerült a Szent Jobbot
megmenteni s Raguzába vinni.
veszedelem után Simon apát visszatért elpusztult
székhelyére s az apátság régi birtokaira

szerzeteseknek

A

vonatkozó adományleveleket újból kiállíttatta IV. Béla királylyal. Mindazonáltal
régi fényét nem bírta többé visszanyerni.
A XV. században az apátoknak a szomszédos birtokosokkal sok küzdelmük volt.
mely a Reszegeiekkel 1448-ban egész véres
A SZENT-JOBBI CONVENT PECSÉTJE.
összeütközéssé fajult. 1458-ban már anynyira el volt hagyatva, hogy Vitéz püspök
az apátság birtokait egy Váradon székel társaskáptalan alapítására kívánta
fordítani. 1461-tl már csak administratorok igazgatták és hiteles helyi jellegét is elvesztette. 1501-ben az apátság a pálosok birtokába jutott. (Bunyitay
- i. m. II. 317—49. Balics L.
A kath. egyh. története II. 2. 205. 1.)
2. Almás monostor. Kalotaszeg vidékén (ma Kolozs vármeg}~e).
1238-ig
a benczések bírták. Ez évben László comes, a kolostor kegyura elzte ket
és helyökbe premontreieket telepített. A tatárjárás alatt elpusztult. IV. Béla
király 1249-ben Almást és a szomszédos birtokokat Pál országbírónak adta;
Bunvitay II. 349
ekkor már említés sincs róla (Balics i. m. II. 2. 161.
50.
Theiner Mon. I. 161.)
3. Gyerömonostora. Almás-monostorával átellenben feküdt. A hagyomány
szerint szintén Benedek-rend volt. 1241-ben a tatárok feldúlták, de a tatárpusztítás után ismét virágzott. 1275-ben Mikola fia Kemény, a jelenleg
virágzó Kemény család se, két halastavat és a Szamoson malmot ajándékozott az apátságnak.
A XIV. században már nincs említés felle. (Bunyitay II. 355 56.)
4. Szent-János apátsága. A XIII. század utolsó negyedében mint nemzetségi apátság tnik fel. A mai Szent-János helységtl délnyugatra, a
Sebes-Körös partján terült el, a hol azeltt a János-vitézek monostora állott
-

—

—

—

—

t-a

o
tó
•<í

t-s

o
Pl
^1
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A

Hont-Pázmán nemzetség kegyurasága

alá tartozott.

évtizedében már megsznt, (Komáromy András
II. Ismeretlen rend apátságok

A

XVI. század els

— Századok 1893.

évf. 877.

1.)

t. Csoltmonostori apátság. Vészt község környékén feküdt. Legrégibb
emlékét a Váradi regestrum rizte meg számunkra. 1383-ban van utoljára
375.)
i. m. II.
m. II. 2. 247. Bunyitay
i.
említés róla. (Balics
2. Culusi apátság. IX. Gergely pápa 1238. évi oklevele említi els izben,
de hogy hol volt, nem állapítható meg. Bunyitay szerint nem egyéb, mint a
szent- jobbi apátság eltorzított neve.
3. De Cumi vagy Currudi apátság. Nagy-Kürüben volt. Emlékét szintén
a Váradi regestrum rizte meg. A tatárjárás alatt valószínleg elpusztult, mert
többé nincs említés róla. Helyét némelyek Kerekiben, Bunyitay BerettyóBunyitay i. m. II. 364.)
Újfalu táján keresi. (Endlicher 641, 653., 677.

—

—

—

A HERPÁLYI CSONKATORONY.
4. Eggedi Mindszent apátság. Diószeg mellett terült el. A tatárjárás eltt,
valószínleg a Guthkeled nemzetség tagjai által alapíttatott, a kik Egged
birtokában voltak, még a tatárjárás eltti korszakban. 1270-ben Egged,
Sárf, Kágya és Péteri helységek birtokosa. 1275-ben Péter, a kegyúri
család tagja, a monostort megrohanta és az épület köveit Diószegre vitette.
1374-ben említik utoljára. (Csánki D. Magyarország tört. földr. a Hunyadyak
korában I. 607.
Hazai okmt. VII. 124. 1.)
5. Szent Mihály arkangyal gáborjáni apátsága. Berettyó- Újfalutól északkeletre feküdt. Alapítója egy Gáborján nev férfiú. Els ismert apátja Johem
(1212 18) volt, kinek nevét egy per rizte meg. 1405-ben még fennállott,

—

—

de

késbb már

nincs nyoma.

A

A

XIII.
Gerlai apátság.
Csolt nemzetség kegyurasága alatt állott.
században virágzott. 1257-ben Keres a birtokosa. Helyét a mai békésvármegyei
hasonnev puszta jelöli. (Bunyitay i. m. II. 385.)
7. Szentimrei apátság. Emlékét a Váradi regestrum rizte meg. Helye a
6.

Berettyó völgyén a mai Szent-Imre.
8. Tordai apátság.
Váradi regestrum említi els ízben kegyurait Valkót és ennek rokonát Pétert. Apáti nev birtokon jobbágyai laktak, a kik

A

Magyarország Vármegyéi és Városai

:

:

Bihar vármegye.

30

Bihar vármegye története.

4li(i

miatt 1229. körül az apátság perbe keveredett. (Vár. reg. 366. §.) Helyét a
békésmegyei Tordán kell keresnünk.
III. Premontrei rend prépostságok
1. íJonostoros-Ábrány. Helyén jelenleg Fels-Ábrány helység terül el.
:

Prépostságok.

Még

Árpádkorban elpusztult.
Szent István vértanú váradelöhegyi prépostsága.
premontrei rend legrégibb prépostsága hazánkban. Keletkezését 1 1.30. tájára tehetjük. II. István
király
alapította s
a lotharingiai
Királyvölgybl telepített szerzetesekkel népesíté be. Alapítója mindazon
kiváltságokkal felruházta, melyekkel
a királyi monostorok rendelkeztek.
Hiteles hely volt és a prépostok
fpapi jelvények viselésére voltak feljogosítva. II. István királyt a monostorhoz tartozó egyházban temették el.
1241-ben teljesen elpusztult, de a
tatárjárás után ismét benépesült. Idvel, 1453. táján István prépost alatt,
az

A

2.

csaknem néptelenné lett s ettl kezdve
commendatorok igazgatták,
míg végre 1495 97 közt Kálmáncsehi Domonkos püspök Szent László
csupán

—

király tiszteletére társaskáptalanná
alakította át. Birtokai a következ
helységekben voltak: Hernek (Diószeg
határában) 1307, Szeben, Ossi 1341,

Monostoros vagy Fels-Ábrány, Margittá mellett

1451,

Almamez

Gyr (Sarkad közelében) 1435.
a tatárjárás
II.

eltt.

1435,

Tamási

(Bunyitay

i.

m.

388.)
3.

Nyir-Pályi. Alapítóit az

Ákos

nemzetség tagjai között kell keresnünk. Túlélte a tatárdulást, 1332—37
közt

még

megvolt, de további

ismeretlen.
IV. Ismeretlen

ságok

rend

sorsa

própost-

:

1.

Szent

Lélek

dienesmonostori

melynek csak birtokai
voltak a váradi egyházmegye területén, a XII. század második felében

prépostsága,

már

fennállott s akkoriban Becse fiai
és János voltak kegyurai.
tatárjárás
utáni idben a BecseGergely nembeliek versenyeztek a

A

Lukács

kegyuraságáért, mely versengés még
1300-ban is folyt. Az 1332. évi pápai
tizedlajstrom már csak mint lelkészséget említi. (Monum. Vat. I. sorozat

A SZENTMIKLOSI KLASTROM TORNYA.

III.

k. 67.)

2. Pétermonostora. Társa DienesBecse-Gergely nemzetség kegyurasága alá tartozott. 1258-ban
még fennállott, e^y szigeten, Bethlen helység közelében, (most Szolnoki.
m. II. 413.)
Doboka-megye.) (Fejér Cod. dipl. VII. 4. 120. Bunyitay
V. Ismeretlen rend monostorok
1. Szolokmonostora 1290. táján mint újonnan alapított monostorról tesznek
róla említést, az egyházmegye nyíri kerületében. 2. Ugra. Csak a XIII. században értesülünk létezésérl. Borsa nb. Benedikta asszony egy szolgant és
ennek két fiát adományozta a monostornak. 3. Bátori monostor. Egy 1344-

monostorának.

A

—

Monostorok.

:

.
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ben kiadott oklevél említi. A mai
Fekete-Bátor vidékén feküdt. (Bunyitay i. m. II. 425.)
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Az Árpád-korszak vógszakában
si monostorok helyett, a

elpusztult

buzgósága s
fleg az Anjoukorban számos újabb monostor alapíttatott, melyek az egész középkoron át
fúri

családok

vallási

bkez adományaiból,

virágzottak. E monostorokat az egyes
szerzetes rendek szerint, melyeknek
birtokában állottak, a következleg
csoportosítjuk
I.
1

.

Pálos-rend
Kápolnai

Pálos-

Váradtól

kolostor.

rend.

északra a bihari hágó felé mintegy
negyedórányira állott. Lakói csendes

fleg a földmíveléssel
foglalkoztak. 1321-ben már fennállott,
s ettl kezdve az egész középkoron
át virágzott. 1566-ban már a többi
egyházi intézmények sorsában osz-

magányban,

1$^.-^^

tozott

Fudivásárhelyi kolostor. Páz1335-re teszi alapítását, s alapítójául a Zoárd nb. Fudi családot tartja.
történetirója
ellenben
pálosok
Csanád érsek testvérét, Miklóst tartja
alapítójának s alapítási évét 1325.
A pálosok birtokaikat 1552
köré helyezi.
klastrom 1566-ig fennállott.
2.

mány

A

—

SZENT LÁSZLÓ HERMÁJA.

eltt már elveszítették,

de

a

3. Szentjobbi kolostor.
Az apátság megszüntetésével 1493-ban költöztek
be a monostorba a szerzetesek s hozzáláttak a zilált birtokviszonyok rendezéséhez; azonban ebbeli törekvéseiket kevés siker koronázta, minthogy az
apátság nagy kiterjedés birtokaiból 1531-ben csupán Szent-Jobb, SzentMiklós, Csohaj, Csalános, Sárszeg, Piskolt és Ecseg volt tulajdonukban.
Várad ostroma alatt (1556) a szerzetesek elmenekültek s a bekövetkezett
események miatt többé nem térhettek vissza.
4. Szentmiklósi kolostor. A Fekete-Körös mentén Sólyom és Szent-Miklós helységek közt emelkedett. A XIV. században
alapított nemzetségi
klastromok egyike volt. 1 474-ben a Várad alól elvonuló török hadak elpusztították és többé nem állíttatott helyre. Romjai még fennállanak.

Domonkos- rend:
Debreczeni kolostor.
XIV. század elején virágzott. Lakói fleg taní1326. után a kegytással és az Isten igéjének hirdetésével foglalkoztak.
úri jog felett támadt peres ügy következtében a rend elköltözött DebreII.
1.

A

Domonkosrend.

—

czenbl.
2. Körösszegi kolostor. Valószinüleg a Csáky család birtoklása idejében
telepedtek le. 1553-ban, tekintettel a tiszántúli részek bomladozó vallási
viszonyaira, a szerzetesek elhagyták a kolostort.
3. Váradi kolostor. Csupán megsznése idejébl vannak adataink. János
Zsigmond fejedelem 1560-ban megengedte a rend perjelének, hogy a Marczelháza, Kakucs és Ossi helységekben elterül birtokokat elzálogosíthassa.

Ferencz-rend ;
Váradi kolostor. 1 339-ben már fennállott.
szerzetesek nagyobb részt
tanítással, egyes tagok azonban kézimunkával is foglalkoztak.
XVI. század els felében kiváló jelentségre jutott. Az 1531 52 évek között a rend
két ízben tartotta tartományi gylését Váradon a tordai végzés 1557-ben
ugyan megengedte Váradon való maradásukat, de a szerzetesek csak 1 566-ig
tartózkodhattak a kolostorban.
III.
1

A

.

—

A

;
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A

nev

2. Debreczeni kolostor.
hagyomány szerint egy Jakab
nemes
alapította a XIV. század elején.
XV. században gazdag egyházi felszereléssel rendelkezett. Valószinüleg már 1556. eltt elhagyták a szerzetesek.
3.
Szálárdi kolostor.
Csáky család telepítette íe ide a Ferenez-

A

A

A

rendüeket.
kolostor 1421-ben
nyoma a kolostor létezésének.

Agoston-remi.

már birtokukban

volt.

1556. után

nincs

4. Telegd. Pázmány szerint Csanád érsek 1335-ben telepítette le ide a
Ferencz-rendüeket. Telegden és Szabolcson szlejük volt. 1561-ben a szerzetesek elhagyták, a kolostort.
IV. Szent Ágoston- rend
rend egyetlen háza Várad-Olasziban állott. 1339-ben tnik fel. Közelebbi adataink nincsenek róla.
V. Apáczakolostorolc : az Anjouk uralkodása alatt létesültek az egyházmegye
területén. Tagjaik sorában a leggyakrabban elkel családok sarjai találhatók s leginkább tanítással foglalkoztak, mirl az e korszak mveldését
tárgyaló fejezetben fogunk megemlékezni. A kézimunkák között, a váradi
apáczazárdák által készített úgynevezett „apácza-varrás", a fúri hölgyek
által különösen keresett ruházati czikk volt.
legrégibb apáczakolostor els nyomaira 1318-ban akadunk Váradon.
Errl 1339-ig van említés, azonban arról, hogy lakói melyik rend szabályait
követték, nincs tudomásunk. A várad- velenczei kolostort a Szent Ferencz
rend szabályait követ apáczák lakták, kik alapítójuk után Klarissáknak
neveztettek. Rendházukat Báthori András váradi püspök alapította 1338-ban.
Klastromuk 1340-ben épült fel. Váradon kívül Somogy és Szeben helységekben voltak részeik, melyek az egész középkoron át megmaradtak birtokukban; 1566-ban azonban a többi férfi szerzetes-renddel együtt, nekik is távozniuk kellett.
mohácsi vész után, a török hódítás ell menekül nyul-szigeti Domonkos-rend apáczák itt Bihar-megyében az elhagyott szentjánosi apátsági
monostorban találtak menedéket. 1549-ben tnnek fel. 1557-ben elveszítették
Szent-János helység birtokát, csak Békés vármegyében maradtak kisebb
részbirtokaik. Az 1557-iki tordai végzés ket is földönfutókká tette. Mint
láttuk, a középkor második szakában, fleg az Anjouk uralkodása alatt,
számos egyházi intézmény létesült. Az Anjouk örököse, Zsigmond király
különös figyelemben részesítette a váradi püspökséget. 1407. jul. 13-án
Szalacs, Aszaló és Zsolcza birtokokat adományozta a káptalannak. (Fejér
- X.
519 20.) Ez alkalommal jelentette ki abbeli szándékát, hogy
4.
Szent László hamvai közelébe kivan temetkezni.
Az általa kinevezett
Scolari András püspökben (1409—26) hathatós pártfogót nyertek a pálosok
és a váradi apáczák. Az 1474. évi törökdúlás ugyan több kolostort, köztök
a fugyi pálosokét is elpusztította, Kálmáncsehi Domonkos püspök azonban
alapítványok által igyekezett az okozott károkat enyhíteni.
:

A

Apáczák.

A

A

—

a

xvi. század.

—

bkez
A

XVI. század elején élénk mozgalom észlelhet a Belényes vidéki
oláh papok körében, a kik régebbi idktl bírt kiváltságaik megersítése
végett 1502-ben Szathmári György kinevezett püspök elé járultak. A püspök
kérelmökre kivette a belényesvidéki oláhokat az egyházmegye papjainak és
püspökségi tiszttartóknak hatósága alól, de az 1502. szept. 21-én kelt levelében
kikötötte, hogy ügyeikben a segesfalvi fesperes Ítéletétl a püspökhöz történjék a felebbvitel. E kiváltságlevelet utóbb Fráter György 1538-ban és
Zabergyei Mátyás 1554-ben megersítették.
Luther wittenbergai fellépése észrevehet hatással volt úgy a budai
25-iki
királyi udvarban, mint a szászok földjén. Tudjuk, hogy az 1523
országgylések szigorú törvényeket alkottak az új hit követi ellen. De
fpapjaink ezenkívül külön óvszerekrl is gondoskodtak. Perényi váradi
püspök 1524. jul. 24-ón Váradon egyházmegyei zsinatot tartott, melynek
végzései feltalálhatók a gyulafej érvári országos levéltárban. A zsinati végzések végrehajtását azonban csakhamar megakadályozta a mohácsi vészszel
hazánkra zúduló fergeteg, mely a váradi püspökséget súlyos megpróbáltatásnak vetette alá, s a melyrl a következ korszak keretében fogunk megemlékezni. Mieltt azonban ennek eladásához fognánk, a váradi püspökség
középkori állapotáról kell röviden megemlékeznünk.

—
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Az egyházmegye területe összeesett Bihar, Békés és Zaránd vármegye
egy részének területével. Északon a hortobágyi pusztától le a Fehér-Körösig,
keleten az úgynevezett Kalotaszegtl a Hármas-Körös és a Berettyó összefolyásáig terjedt.
ben került Bihar

A Berettyón túl

fekv terület csak Zsigmond király idejéés ezzel a váradi püspökséghez. Kalotaszeg
Biharhoz tartozott, csak késbb csatoltatott Kolozs

vármegyéhez

vidéke 1496-ban is még
vármegyéhez. (Bunyitay

i.

m.

III.

10.)

Az egyházmegye

a következleg
1
Várad székváros, 2. a
oszlott fel
bihari fesperesi kerület, Váradtól északra
Bihar vármegye nyiri részeiben, 3. a
homorogi fesperesi kerület, Várad alatt
a Fekete-Körös jobb partjáig, 4. a kalotai
fesperesség, Váradtól keletre egészen a
kalotaszegi Körösfig, 5. a köleséri fesperesség, Kölesértl a Fekete-Körösön
át a Fehér-Körösig, végül Békés vármegyében 6. a békési és 7. a szeghalmi
fesperességek.
püspöki székvárosban
nem kevesebb, mint 18 egyház létezésérl vannak adataink, ebbl a Körös
balpartján 9, a Körös jobb partján 3,
a várban 3, a városon kívül 3 emelkedett. Kiváló helyet foglalt el közülök az
az egyház, melyet még Szent- László
király építtetett, s a melyet Báthori
András 1342. óta újabb épülettel vétetett
körül. Ez az egyház azonban, Zrednai
1445-ben düledez állapotban
szerint,
:

.

A

-~</

A

volt.

Az egyházmegye területén Várad
püspöke a XIV. század elején Debreczen városának épít egyházat. Báthori
András püspök is a püspökség birtokain
számos egyházat emelt. Példája élénk
követésre talált a

furak körében. Teleg-

den (1507), Almosdon, Szalárdon, Székelyhídon, Bajonban, Csolton, SzentKirályon szép új egyházak épültek.

A

lelkész mellett

á tanító alkal-

gondoskodás történt. Tanintézeteket találunk Váradon, Gyulán,
Köleséren, Telegden, st Örvénden is.
(Bunyitay i. m. III. 423.)
Végül még az egyházi nemesekrl
kell megemlékeznünk.
Ez intézmény
eredetét IV. László király azon szabadalomlevelében találjuk, melylyel Ladomér püspöknek Szls falut adományozta
mazásáról

is

felhatalmazta, hogy a helység jobágyai
közül 4 5-öt a fegyveres jobbágyok
sorába iktathasson. (Bunyitay, I. 114.)
s

—

r.

-

SCOLÍRI ANDRÁS PÜSPÖK SÍREMLÉKE.

Ezek a jobbágyok saját lovukon, fegyveresen jelentek meg s földjeiket
örökösödési joggal bírták. Zsigmond király idejében a váradi püspök már
500 lovasból álló zászlóaljat állított ki, mely valószínleg magában foglalta a káptalani egyháznemeseket is. Az 1498. évi országgylési törvényczikkek említik, hogy a váradi káptalan 200 lovast, a püspök 400 emberbl
álló zászlóaljat állít ki. St az 1523. évi törvényczikkek elrendelik, hogy
a fpapok ne csak a tizedek után járó zászlóaljakat állítsák ki, hanem
váradi egyházjobbágyaikat a megszabott arányban fegyverezzék fel.
megyei nemeseket Szent László vitézeinek hívták, mert zászlóikon a szent

A
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király képe volt. Egyházi nemesek voltak: Biharon, Püspökiben, Csatáron;
Váradon 12 káptalani nemesrl ad számot az 1552. évi összeírás.
középkor második szakában a következ püspökök álottak a váradi
egyházmegye élén: I. Imre, a Kata nemzetségbl 1297 1317, II. János

A

—

1318—29, Báthori András 1329—45, Demeter 1345—72, Bebek I. Domonkos 1373—74, III. Benedek 1374—75, Szudar II. Imre 1376—78, Deméndi
László 1378—82, Szudar III. János 1383—95, I. Pál 1396, Lukács 1397
1406, Albeni Eberhard 1407—1409, Scolari András 1409—26, Pratói
János 1426, Kusalyi Jakch Dénes 1427—32, V. János 1435—38, Dominis
VI. János, 1440—44, Vitéz VII. János 1445—65, Báckenschláger VIII. János
1465—68, Stoltz II. Miklós 1470, Filipecz másként Pruisz IX. János 1476—
90, Farkas Bálint 1490—95, Kálmáncsehi II. Domonkos 1495—1501, Szathmári György 1501 1505, Thurzó Zsigmond I. 1506—1511. Perényi Ferencz
1514—1526;

—

—

4.

BIHAR VÁRMEGYE SZEREPE A NEMZETI TÖRTÉNELEMBEN.

I. Az Árpádok korában.
Szent István halálát követ trónküzdelmek közepett, mig egyfell a
Vatha-féle lázadás a kereszténység ellen fordult, addig a német uralom
mindegyre jelentékenyebb tért hódított. Az si hit visszaállítására irányuló
mozgalmak elnyomása után I. Endre király az esetleges kültámadásokkal
szemben nélkülözvén a kell hadvezéri tulajdonokat, fivérét, Bélát kínálta
meg a fvezérséggel és ennek fejében neki az ország harmadát engedte át,
mely terület a mai Bihar vármegyével vette kozdetét.
Béla 1047. körül visszatérvén Lengyelországból, Adorján vára tájára
tette székhelyét, a hol László fia nevelkedett.
Endrének idközben fia születvén, viszály támadt a testvérek közt.
Béla a híres várkonyi jelenet után (1059), lengyel segítséggel megtámadta
Endrét, mely hadjárat folyama alatt Endre életét veszítette. A belháborukat
azonban csakhamar a kültámadások váltották fel. 1068-ban Gyula besseny
vezér törzse a borgói szoroson át betört Erdélybe s onnan a Szilágyságon
Géza és László vezérek, a
át egész Bihar váráig hatolt, de Béla király fiai
Sajó völgyében meglepték és lekaszabolták a pusztító hadat (Pauler i. m. 150.)
A besenyk leveretésével a betörések nem szntek meg. 1089-ben
Kapolcs vezér a kunokkal ismételten feldúlta Békést, Bihart, hadai egészen
a Marosig száguldoztak, de ezeket Szent László a Temes folyónál teljesen

A

Béla cs Endre.

:

szétverte.
Salamon.

Béla halálával Salamon jutott a trónra. Gonoszlelkü tanácsosai elhihogy Géza a koronára vágyódik. Vid tanácsára, Salamon az
Géza azonban
Igfon erdejében vadászó Gézát meg akarta vakíttatni
a szegszárdi apáttól idejekorán értesülvén az ellene készül merényletrl,
ellentálláshoz fogott. Bár a Nagyfiaegyházánál vívott harezban (1074. í'ebr.
26.) csatát veszített, menekül hadait, köztük a bihari zászlóaljat, sikerült
László fivérének összeszedni s ezekkel az elbizakodott Salamont Mogyoród
táján tönkre verték. A királylyá lett Gézát rövid id alatt László király
dicsségteljes uralkodása követte, mely egyúttal Bihar vármegye történetében korszakalkotó jelentség.
Mint láttuk, László király ifjúságát Bihar vármegyében töltötte; ifjúkori
emlékei tehát uralkodásának késbbi szakában is ide kötötték.
A váradi püspökség alapításával, az akkoriban még jelentéktelen hely,
csakhamar a tiszántúli részek központjává lesz s a nagy király gyakori itt
tartózkodása élénk forgalmat idéz el a kereskedelem és ipar tekintetében.
Várad ugyanis, bár a magyarok bejövetelekor nem volt lakatlan, de
nagyobb jelentségre nem emelkedett, mert Anonymus sem említi. Szent
László király Váradon elször monostort alapított s azt várszerleg megersítette. A székesegyház felépítéséhez szükséges iparosokat nagyrészt Olaszországból hozatta, a kik a monostorhoz tartozó jobbágyokkal együtt a vár
körül elterül telkeken, többnyire faházakban laktak. Az olasz elem jótékony
tették vele,

;

Szent László.

hatással volt a város fejldésére.
Szent László halála után, midn sírja zarándokhely lett, a forgalom mindegyre növekedett, a késbbi egyházi intézmények, újabb templomok építése.
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a letelepedett iparosok-

nak állandó foglalkozást
biztosítottak.

A XII—

XIII. századból fenmaradt oklevelekben feltüntetett városrészek, mint
Olaszi, Velencze, Bolo-

nya, (Bon), Padna, sejengedik a letelepült olaszok származási

teni

helyeit.

A
kozásit

magyar vonatvárosrésznevek,

mintHét-Közhely, EgerÚjfalu, Vadkert,
Szombathely, Szepes, a
püspökség és a káptalan
jobbágyainak lakhelyei
szeg,

A nagy király
utódai közül fleg II.
István huzamosabb ideig
tartózkodott Váradon és
itt is temettetett el 1131.
voltak.

márcz. 1-én.
Várad neve a középkori oklevelekben néha
Bihar elnévvel fordul
el s csak a XVI. század végével használatos
a

Nagy-Várad elnevezés.

A Szent-László uralkodását követ belzavarok közepett ismételten
a besenyk betöréseirl
értesülünk. II. Géza király a kunok és a be-

senyk

II

Géza.

újabb támadásai

ellen a védelem fokozására törekedett. E végbl

1141—61 közt a Szent
János lovagrendet telepítette le Esztergomban,
A TAMÁSDAI TORONY.
honnan egyes lovagok a
körösmenti Szent-János
helységtl délnyugatra, telepedtek le. Várszerleg megersített kolostorukról
1190-ben tétetik említés, de már korábban is ott voltak. Rendházuk egészen
a tatárjárásig virágzott. A tatárpusztítás után nincsenek adataink, hogy a
rendház visszaállíttatott volna, st a meglév birtokokat a rend tartományi
feje 1262-ben eladta Kereki János comesnek,
I. László király szentté avattatásának ünnepét nagy fénynyol ülte meg
a nemzet (1192). Az ünnepélyek központja természetesen Várad volt, hova
az egész országból elzarándokoltak a nagy király sírjához Valószínleg ez
alkalommal érleldött meg III. Béla királyban is a szentföldi zarándoklat
terve, melynek kivitelében azonban bekövetkezett halála (1196) megakadályozta. Utódának, Imre királynak az uralkodása szakadatlan lánczolata volt
annak a testvérhareznak, mely közte és Endre herczeg között dúlt. Elvin
váradi püspök e küzdelemben Endre herczeg pártjára állott, miközben a váradi
káptalannal perbe keveredett. Imre király a püspökkel szemben a káptalannak fogta pártját. E pernek valószínleg csak a püspök halála vetett véget.
Inire király halála után II. Endre király jutott a trónra. Uralkodásának kezdetén, fleg nejének, Meráni Gertrudnak befolyása révén, számos idegen

Imre.
II.

Endre.
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kalandor-lovag talált új otthonra a királyi udvarban. A gylölt idegen
uralom ellen csakhamar élénk nemzeti visszahatás támadt, melynek éíére,
a nádor és Bihar vármegye fispánja Bánk bán állott. A király távollétét felhasználva, 1213 szept. végén, az összeesküvk megtámadták Meráni Gertrúd
udvarát s a királynét Péter csanádi ispán lekaszabolta.
E rémhírre a hazasiet király a föbnösöket megbüntette s Bánk bánnak
is le kellett mondani a nádorságról. A pápai követ többszöri sürgetésére
Endre király végre 1217-ben rászánta magát a szentföldi hadjáratra,
11.
mely útján
többek között
Dénes fia Dénes tárnokmester és Csák nembeli Demeter kisérték el. Távolléte alatt az itthon maradt furak és fpapok
..versenyeztek egymással a gonoszságban." A vissszatér fejedelem az országot
általános zavarban találta. Az elharapódzott bajokat az „Aranybulla" kiadá-

—

—

sával igyekezett

némikép

orvosolni.
bulla" kibocsátása után megindult a mozgalom az idközelfoglalt várbirtokok visszafoglalására.
tulajdonjog kérdésének kide-

Az „Arany

ben

A

rítésére,

nemcsak Biharból, hanem a

szomszédos vármegyékbl is, a felek
Váradra hivattak, tüzes vas-próbára.

A

tulajdonjog kérdését ugyan ily esz-

közökkel elég gyorsan tisztázták, de
a végrehajtás csak papíron maradt.
1235. szeptember
II. Endrének
21-én bekövetkezett halálával fia, IV.
Béla erélyes kezekkel ragadta meg
a

kormány gyeplit. Az

elfoglalt,

KN

illetéktelenül

vagy eladományozott vár-

birtokok visszaszerzése végett királyi
biztosokat küldött ki. E bizottság
Biharban erélyesen közremködött a
várföldek visszaszerzésében.
Sajnos
azonban, a megkezdett munkát csakhamar a tatárok ell menekül kunok
beköltözködése zavarta meg, mely
körülmény, mint egy közelg vihar
elszele, ismét felkavarta az ország

LÁSZLÓ.

(A bécsi képes krónikából).

nyugalmát.
IV.

Béla.

IV. Béla király a hontalanná lett kunokat a Tisza mindkét partján,
továbbá a Körös mentében s többek közt a váradi egyházmegyében telepí192.)
kunok és a magyarok közt csakhamar
tette le. (Pauler Gy. II.
viszály támadt, melyet a király már nem volt képes orvosolni, mert megjött
a rémhír, hogy a tatár közeleg a Kárpátok bérczei felé. (1241.)
Béla király rendeletére az Osl nb. Benedek váradi püspök, továbbá Both
ispán és a szentjánosi János lovagok hadaikkal a királyi táborba igyekezmint azonban Poroszló táján át akartak kelni a Tiszán, egy tatár
tek.
csapattal harczba elegyedtek
a tatárok a harczra kész csapatokat trbe
csalták, úgy hogy a váradi püspök csak kevesded magával tudott székvárosa

A

Á

;

falai

közé menekülni.

A

sajói ütközet hírére (1241. április 11.) Benedek püspök és a káptalan tagjai a szent ereklyékkel az ország déli részei felé menekültek; Rogerius kanonok azonban a lakossággal együtt Váradon maradt, eltökélve lévén
a várost halálig védelmezni.
Az árkokkal és fatornyokkal megersített vár egy ideig ellentállott,
tatárok
de mikor a tatárok ostrommvekkel tértek vissza, elesett az is.
a székesegyházba menekült védtelen nkre és gyermekekre rágyújtották
Mikor már nem volt mit
a tett, a menekülket pedig felkonczolták.
elpusztítani és a holttestek bze elviselhetetlen lett, a Fekete-Körös felé
vonultak.
Váradtól 9 mérföldnyire feküdt Tamáshida ima Tamásda), akkoriban
virágzó német helység. Ez is telve volt menekülkkel, minthogy a város
német lakossága nem akarta a menekülket a folyókon átszállítani, hanem
a város védelmére visszatartotta ket.

A

—
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A

tatársereg hajnalban megrohanta Tamásdát a kiket nem akartak
rabszolgákul megtartani, azokat lemészárolták. A tatárok ezután elözönlötFehér-Körös mentén csupán Agya és Gyarmat lakoték egész Bihart.
sainál találtak ellentállásra.
tatárdúlás a déli részeken elterjedt egész Rézbánya vidékéig.
Rogerius kanonok, a kitl a tatárdúlás ismertetését bírjuk, nem
bízván a váradi vár falainak ersségében, a Körös folyó egyik elhagyott
is a tatárok kezébe került.
szigetén vonta meg magát, késbb azonban
mint a tatársereg a foglyokkal együtt Erdély felé vonult, Rogerius
szolgájával együtt megszökött és a rengetegben keresett menedéket.
tatárpusztítás után a püspökké lett Vincze prépostra hárult a vár és
az egyház felépítése. Az új püspök fényesen megfelelt feladatának.
Az ország helyreállítási munkálatai közepett IV. Béla és fia István
között egyenetlenség támadt. István ugyanis a Duna balparti és a tiszai
részeken 29 vármegyét nyert atyjától, mely területekhez Bihar is tartozott.
fleg e miatt
E területeken István bkezen- osztogatta a kiváltságokat.
;

A

A

A
A

A

V. István.
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támadt viszályt, az 1265. márcz. 28-án létrejött béke szüntette meg. V. István különben gyakran megfordult Váradon, mint Zozimás püspök vendége,
kivel bens barátságban állott.
A bkezen osztogatott várbirtokok csakhamar egy hatalmas fúri

IV.

i

osztály alakulására vezettek, mely három évtizeden át folytatta garázdálkodásait a hazában.
A IV. László trónraléptével támadt zavarok az ifjú királyt éveken át
lekötötték.
dunántúli lázadás leveretése után László 1276. husvétjét Szent
László sírjánál ájtatoskodva ülte meg. (Fejér
V. 11. 333.) Jelenléte különben is szükségessé vált e vidéken, melynek féktelen furai, a Telegdiek,
Tamásfiak, Pálfiak éveken át garázdálkodtak. Ez alkalommal azonban
Lászlót a Habsburgi Rudolffal kötött szövetség másfelé szólította.

A

—

A

következ óv (1277) végén a méltóságuktól megfoszott furak ós ezeknek hívei Görgény és Márk fia Lóránt, kiknek jószágai egész
Erdélyig terültek el, fellázították a Tiszántúlt.
E közben Pál fia Miklós vajda és testvére,
a kik szintén bihari birtokosok voltak s egyik
fészkük Derspalotája volt (Nagy-Várad közelében), szintén föllázadtak.

A

király Miklós érseket

küldte ellenök, hozzája csatlakoztak a Borsák,
Rafain comes, Debreczen ura és testvére László,
Baksa nb. Simon fia György és a Kállaiak sei.
Miklós érsek bevette Adorján várát, melyet maga
Miklós vajda , védelmezett.
vajda meghódolt,
de testvérei, Acsony és Görgény folytatták az

A

ellenállást. Baksa nb. Simon fia György, Görgényt legyzte és vasra verve IV. László elé

a ki fejét vétette.
király 1278. tavaszán Váradra jött, hol
hét (Bihar, Szolnok, Szatmár, Kraszna, Szabolcs,
vitette,

KUN LÁSZLÓ MEGÖLETÉSE.
(A bécsi képes krónikából).

A

Békés
tartott.

vármegye nemességével gylést
Ez alkalommal Kanyi Tamást, Görgény

és Zaránd)

—

—

—

czinkosát halálra ítélte, (Pauler Gy
33. Szabó Károly
i. m. II. 431
László, Tört. Eletr. I. 59. 1.) Székelyhíd si birtokát pedig Dorog fia
Péternek visszaadta, mely birtokot Pál fia Miklós vajda nemzetsége a
tatárjárás óta elfoglalva tartott. (Hazai okmt, VII, 170.) A lázadás ugyan
le volt verve, de László kicsapongó életmódja, másfell pedig a kunok
ügyében tanúsított magatartása csak fokozta az elégületlenséget; a mihez
még az egyházi átok is járult.
László azonban mindezzel nem sokat tördött, folytatta kicsapongásait kedvelt kunjai körében, míg eltaszított hitvese: Izabella Erzsébet, Bihar
vármegyében, a köleséri kastélyban vonta meg magát.
Kölesér közelében, a Barsa nembeli Kopasz körösszegi vára alatt
elérte IV. Lászlót végzete. Maguk a kunok is megunták kicsapongásait s
elhatározták, hogy elteszik láb alól. Arbocz, Törtei és Kemencze július
10-én éjjel betörtek sátrába s elébb szeretjének Eduának testvérét, Miklóst
megsebesítették, majd az alvó királyt trdöfésekkel meggyilkolták. Holttestét Váradon akarták eltemetni, de Várad püspöke nem engedte Szent
László lábaihoz helyezni, minélfogva Csanádra szállították s ott tették örök
nyugalomra. A mint a nádor a „vad'' Mizse haláláról értesült, a gyilkosokat
sátraikban megrohanta s ket egész nemzetségökkel együtt felkonczolta. Az
általános zavar közepett Barsa nb. Kopasz neki ment Kállai Istvánnak és
tle egyes szamosmenti birtokok átadását bizonyító leveleket csikart ki.
Súlyos feladat hárult III. Endrére, de a forrongó nemzetet megnyugtatni és a féktelen furakat megzabolázni neki sem sikerült.
III. Endre felvidéki útjából 1290. deczember havában Váradra jött, a hol
deczember 30-án Bihar, Szabolcs, Szatmár, Szolnok és Kraszna vármegyék

Kun

III.

Endre.

nemességével gylést tartott. Fenena királyn ez útja alkalmával gazdagon
megajándékozta a váradi egyházat.
A váradi gylés III. Endre pártját jelontékenyen növelte II. Benedek
;
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váradi püspök

is határozott híve lett. Ellenben a Barsa nb. Tamásfiak, mint
Lóránt erdélyi vajda, István királyi fpohárnok és Jakab, másként Kopasz
flovászmester, Martel Károly trónkövetel pártjára állottak. A Barsák ez
idben Adorján, a két Sólyomk és a körösszegi várak birtokában voltak.
A királyhoz
nemesség éveken át trte garázdálkodásaikat, st
Lóránt vajda 1294. május havában a váradi püspök várát, a fenesit (Bélavár) ostrom alá fogta, melyet a püspök testvére védelmezett. III. Endre
segélyére sietett rendíthetetlen hívének. Az Aba és Guthkeled nemzetségek
csapatai, Baksa, Synka, Simon fia György, a zólyomi, a túróczi és a liptai
királyi praesidium emberei, a király vezérlete alatt egymásután elfoglalták
a Barsák várait, köztük 1294. szeptember hó elején Adorján várát, melynek
eleste után Lóránt vajda és testvérei meghódoltak. (Paulor Gy. i. m. II.
572.) III. Endre a gyzelem után Váradon gylést tartott, melyen a többi
lázadók fölött Ítélkeztek. (Zichy Okmt. I. k. 98—100.)

h

II.

A

vegyesházbéli lúrályók alatt.

Endre halála után újból kitört a pártoskodás.
Az elhunyt király hívei Venczel jelöltségét támogatták. Ezek közé tartozott Imre váradi püspök is, a ki tagja volt annak a küldöttségnek, mely
Venczelt az országba hívta. (Thúróczy — Chronica Hung. II. 83. fejez.)
III.

III.

ENDRE PECSÉTJE.

Ezzel szemben az 1304. augusztus 24-én Pozsonyban egybegylt furak,
köztük Aba Omode nádor, a Barsa nb. Kopasz bán, Lrincz fia Lkös mester,
a Barsa nb. Tamás fia János, Róbert Károlyt ismerték el uroknak. (Pór Antal

—

Mill.

tört.

III. k.)

Venczel bukása után Imre püspök Róbert Károly híveihez csatlakozott.
A Barsa nb. Kopasz azonban, nem éppen következetesen, most színleg
Ottó pártjához állott, hova Debreczeni Dózsa, az Ákos nb. István nádor is
csatlakoztak.
(1305.)
A többi furak egyik párthoz sem állottak,
hanem tétlen szemlélivé váltak az ügyek folyásának. Ottó 1307. elején
Erdélybe ment László vajdához, hogy e hatalmas furat megnyerje. László
vajda azonban királyát fogságba vetette, honnan csak 1308-ban sikerült
megszöknie. Ottó elfogatásának hírére 1308. november 17-én a Pesten
egybegylt rendek Róbert Károlynak fogadtak hséget.
Fra Gentile pápai követnek sikerült a Barsa nb. Tamásfiakat, közöttük
Kopaszt és Bekét is megnyerni, csupán a független nemzeti párt feje Csák
Máté nem akart meghódolni.
véres rozgonyi ütközet után Róbert Károly uralma biztosítva volt,
de a belnyugalom csak évek múlva állott helyre.
A hatalmas Barsa nemzetség sarja: Kopasz, különben fölötte hiú ember,
a ki mint láttuk, Róbert Károlynak hséget esküdött, valami mellztetés
miatt sértdötten fellázadt. Els ízben az eggedi apátság ellen fordult, de
miután ennek várát nem vehette be, Diószeget égette fel. (Anjouk. Okmt. I.
219 220.) Hozzája csatlakoztak az elégületlen Ákos nemzetség Érne ága,
Petne fia Péter zempléni fispán és Lótárd bán fiai.

—

:

A

—

Róbert Károly.
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Midn a felkelés komolyabb arányokat öltött (1316), a király Debreczeni
Dózsára bízta a lázadók leveretését, akik már a debreczeni mezn táboroztak. Dózsa hadaihoz csatlakoztak Lipóczi Sándor, aki jóllehet öreg volt, részt
akart venni a hadjáratban, továbbá Amadé nádor fia János, az Ákos nb. Miczk,
a Guthkeled nb. János és Móricz. (Miilen. tört III. k. 67. 1.) Dózsa elször
tömegekben álló lázadókra rontani Kenéz pozsonyi nemes
nem mert a
és Pozsony- Diószeg birtokosának els sikerére a többiek is vérszemet kaptak
és heves harcz után, melyben fleg a Kállayak és a Báthoriak sei tntek ki,
szétverték Kopasz hadait. Kopasz ekkor Sólyomk várába menekült, míg
a tulajdonát képez Adorján várát a király hadai, Elefánti Dezs vezérlete
alatt, ostrom alá fogták, melynél a Balog-Semjén nemzetség tagjai
István

sr

;

:

és

Simon tntek

ki.

1317. július 1-én

Károly királyt, hol

már a meghódolt Adorján vára

alatt találjuk Róbert
a Dobi Dorogokra, a
Barsák halálos ellenségére bízta. (Karácsonyi J.
Magyar Nemzetségek I.

Sólyomk várának

elfoglalását

—

k 210

1.)

Ezek, tudván azt, hogy Sólyomk
vára bevehetetlen, a szomszédos hegyeken két várat építettek, hogy
Kopaszt kiéheztessék. Kopasz tehát
fogva volt saját várában s egyedül
híveinek segélyére volt utalva. Egyik
lázadó híve, Majos ugyan ostrom alá
fogta Dorog István ersségét, de Joakiméval nem boldogult s kénytelen
volt visszavonulni.
kiéheztetett

A

Kopasz nem teheegyebet, mint hogy megnyitotta
a kaput. Kénytelen volt magát ker
g3 elemre megadni és fogolyként je-

tett

A nagymegkímélte életét,
mert még 1320-ban is élt; de várai:
Adorján, Körösszeg és Sólyomk a
koronára szállottak. (Sólyomk ostromáról 1. Bunyitay V. Századok 1888.
lent

meg Károly

király eltt.

lelk fejedelem

RÓBERT KÁROLY.
(A bécsi képes krónikából).

évf.)

A

Kopasz-féle lázadás leveretésóvel Dózsa nádor 1317. július havában Bihar, Szatmár, Szabolcs, Szolnok és Kraszna vármegyék nemességével Szalacson gylést tartott. E gylés elé vitték a Kállaiak egyik birtokügyüket, mely fentartotta Károly királynak 1312-ben kiadott rendeletét,
mely az Amadefiakat az általuk, a Balog-Semjén nemzetségtl elfoglalt birtokok visszaadására kötelezte. Ezt a végzést a király 1317. november elején
Komárom vára alatt jóvá hagyta, mire az Amadefiak újabb felkeléssel akarták a királyi jóváhagyás végrehajtását megakadályozni de Miczk bán oly
ervel támadta meg ket, hogy Lengyelországba menekültek. (Lásd e monográfiái vállalat szabolcsmegyei kötetét.)
belbóke helyreállván, Károly király a külpolitika felé fordította figyelmét. A macsói hadjáratban Amadé fia Miklós és Bátbori János tüntették
ki magukat, az 1330-ik évi havasalföldi hadjáratban is sokan véreztek el e
;

A

vármegye

vitézei közül.

Károly halálával Nagy Lajos lépett a trónra.

Megkoronáztatása után
IX. I. 58—60. 1.) UralkoSzent László sírjához zarándokolt Váradra. (Fejér
dásának késbbi szakában is a szent király sírjánál keresett megnyugvást.
Nagy Lajos uralkodásának els szakában az olaszországi hadjáratok
kötötték le az ország figyelmét.
Czikó mester, körösszegi várnagy, még 1346. február 5-én hadba szállott
Az els nápolyi hadjáratban (1347—48) a vármegyei családok
királylyal.
a
sarjai közt Dobi Demeter vett részt. Aversa ostrománál ott találjuk DemeII. 76.)
ter váradi püspököt is. (Szalay

—

Nagy

Lajos.

—
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visszatér harczosok beliurczolták a fekete halált,
lépett fel a vármegye területén; többek között
Fel-Venter falu teljesen kipusztult a ragály következtében. (Bunyitay - - i.
m. I. 191., a ragályra vonatkozó adatok: Anjoukori O.V. 288.) Az olaszországi hadjáratok befejeztével Lajos király 1373. május 3-án ismételten Váradra
jött, hol leánya, Mária is gyakran megfordult, kinek fleg a várad-velenczei
Klarisszák klastroma volt kedves tartózkodási helye.
Nagy Lajos király korszakalkotó uralkodását követ trónküzdelmek
közepett, ismét belzavarok rázkódtatták meg az országot.
A történelembl tudjuk, hog}r a délvidéki lázadás lecsillapítására
Erzsébet, Nagy Lajos özvegye és leánya, Mária királyn Horvátországba
mentek, hol a felkelt, elégületlen furak elfogatták ket. A velenczei hajóhad által fogságából kiszabadított Mária királyn csak 1387-ben találkozott
a segélyére siet Zsigmonddal, a kit párthívei Budán királylyá választottak.
Zsigmond megkoronáztatása után 1387. szeptember 12-én Mária királynéval
együtt Váradra jött Szent László sírjához utóbb még több ízben, jelesül 1390.
február 8-án és szeptember havában is Váradon találjuk. (Bunyitay
I.
199. 1.) Az 1393-ban a Moldvából betört oláhok feldúlták Váradot s ez alkalomOlaszországból

mely 1349-ben

teljes

ervel

A

—

;

A MÁRIA KIRÁLYNÉ SÍRJÁBAN TALÁLT KORONA.

—

mai a pálos-kolostor is elpusztult. (Bunyitay
Akad. ért. XII. k. 6. sz. 4 lap.) A
törökök elnyomulása már ekkor aggasztó mérveket öltött a byzanczi császárság területén. Zsigmond, a mint a bel nyugalom kissé helyreállott, hadaival az Aldunához vonult Kis-Nikápoly ostromára. Seregeihez Csáki
Miklós csatlakozott a vármegyei furak közül. E hadjárat alatt 1395. május
17-én Mária királyn váratlanul elhalt.

Tetemei a váradi székesegyházban

tétettek örök nyugalomra. Zsigmond a temetés intézésére Kanizsai János érseket küldte vissza a hazába. (Fejér
X. 2. 438 1.) A következ évben (1396)
jóformán az egész kereszténység segélyével, a törökök elleni második hadjárat készüldései kötötték le az ország figyelmét.
Zsigmond július havában indult Budáról Várad felé, hol hosszabb
állomást tartott, bevárván az észak-keleti részek nemességének csatlakozását. Seregében a franczia-német keresztes hadak szine-java között ott találjuk
Csáki Miklóst testvérével Istvánnal, a Maróthiak, a Perényiek, a Czibakok
bandériumait. (Schönherr Gy. Millen. tört. III. 429.) Az általános történetbl tudjuk,
véget ért e dicstelen hadjárat, melyben Csáki István is
elesett. E kudarcz ismét életre keltette a forrongó nápolyi pártot, de másfell Zsigmond önkényes eljárása még hívei között is elégületlenséget tá-

—

min

masztott.
1403. január havában, Lukács váradi püspök meghívására, az ország
javát szívükön visel fpapok ós furak Váradra gyülekeztek. Ott voltak
Ludányi Tamás egri, István erdélyi püspökök, Bebek Detre nádor, a két
Csáki, György, a székelyek ispánja és Miklós erdélyi vajda, st valószínleg
Kanizsai János érsek is. Az egybegyltek megesküdtek Szent László fej-

Zsigmond.
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ereklyéjére,

hogy Zsigmon-

dot nem ismerik el királyuknak, hanem Nápolyi Lászlót
emelik a trónra.
Az értekezlet után Lukács váradi, István erdélyi
püspökök, Csáki Miklós és
Marczali Miklós erdélyi vajdák, továbbá Csáki György,
fegyverbe állították híveiket
és gyülekez helyül a Körösközét tzték ki.

Tudjuk, hogy Zsigmond
men ügyét ez
alkalommal Stibor vajda és
Garai mentették meg. Egye-

veszendbe

dül
és

Ludányi

püspök

egri

Debri István folytatták
még az ellentállást, de az
elbbi Eger várának elesLengyelországba mene-

tével

kült, az utóbbi pedig Erdélybe

A

szorult.
lázadás leveretéso
után, 1406. okt. 19-én, Zsig-

mond Váradon

hogy

volt,

az ottani vidék hségét biztosítsa. Fleg a papságra kivánt
hatni, e végbl a váradi káptalan részére gazdag alapít-

ványt

tett,

Csáki

Miklós

vajdát pedig a
sárkányrend vitézévé nevezte ki. A Veres-Oroszország és Podolia ügyében támadt viszály kiegyenlítése
végett Zsigmond
Ulászló
királyt Lublón 1412. márcz.
volt

erdélyi

havában vendégül

ZSIGMOND KIRÁLY.

látta. In-

nen, a Kassán eltöltött egy
heti mulatozás után, egész
kíséretökkel Váradra jöttek,
s itt töltötték a húsvéti ünnepeket. Április 24-ike után

Zsigmond vendégével

Bu-

dára utazott.
Zsigmond uralkodásának következ éveit a konstanzi zsinat kötötte
le. 1419. okt.
1-én ismét Váradon találjuk, mely alkalommal a törökkel
békét kötött. (Fejér, X., 6953.)

Míg a törökökkel kötött béke az ország déli részét biztosította, addig
észak fell fenyegette veszedelem. Zsigmond hadai a cseh Giskra huszitái
által megveretvén, 1422. május havában Váradra hívta egybe az ország rendéit, hogy a huszita mozgalmak ellen segélyt kérjen. (Hazai Okmt., IL, 233. 1.)
maga is eljött Váradra, hogy Szent László oltáránál könyörögjön a nagy
királyhoz oltalomért. Váradról Körösszegre rándult a Csákiakhoz, jún. 10-én
azonban már Debreczenben volt. (Bunyitay, L, 238.)
huszita tanok lassanként átszivárogtak hazánkba is.
Az erdélyi lázadás hírére a huszita érzelm pórnép Tarpai Márton
vezérlete alatt fegyvert fogott (1437). A lázadók fleg a vármegye nyíri
részeiben garázdálkodtak. Tarpai lázadása csakhamar leveretett, a huszita
pórok visszatérítésére pedig Ferencz-rendi szerzetesek küldettek ki.
1436-ban deczember havában Zsigmond Debreczenen át ismét Nagy-

A
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jött,
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ezúttal

mert a követév végén már hat-

utoljára,

kez

:

gyászkocsi hozta
hlt tetemeit Váradra,
hol azok Szent László
lábaihoz tétettek örök
nyugalomra (Thúróczy,
lovas

166—170.)
Zsigmond, fondorBorbálát,
kodó nejét,
Váradon rizet alatt tartotta, halála után azonban veje, Albert, a cseh
rendek közbenjárására
szabadon bocsátotta.
Albert halála után
II.,

Ulászló lépett a trónra.
Rövid uralkodását a
várnai csatavesztés
(1444) teszi emlékeze-

I.

I.

Ulászló.

tessé, melyben 400 bihari
csavitéz vett részt.

E

Várad püspöke,
Dominis János, szintén

tában

elesett.

A

király

halálát

követ belzavarok közepett az árván maradt
váradi püspökség birtoVITÉZ JÁNOS SÍREMLÉKE (ESZTERGOM.)
kaiból olnodi Szudar János és Jakab, továbbá a
Rozgonyiak egyes részeket elfoglaltak. A várnai csatavesztés után a fnemesség lépett a fhatalom birtokába.
Székes-Fej érvárott összeült rendek
(1445 febr. 6.) az országot öt kerületre osztották fel. Hunyady Jánosnak a
tiszántúli rész kormánya jutott, a hova Bihar vármegye is tartozott. Hunyady
ftörekvését ekkor a váradi püspökség betöltése képezte. Püspökké Vitéz
János váradi prépostot neveztette ki. Vitéz püspök Hunyadynak legbensbb
barátja volt, fényes tollával
vezette diplomacziai levelezését, de a hadjáratokban is mindig Hunyady oldala mellett találjuk. Részt vett a rigómezei ütközetben s az 1456-iki fényes nándorfejérvári hadjáratokban is.

A

Hunyady közbenjárására III. Frigyes császár 1452-ben kiadta V. Lászlót
a magyar országgylés küldöttségének. V. László megkoronáztatása után
1453. július 26-án Váradra zarándokolt Szent László sírjához.
Dicstelen halála eléggé ismeretes. Az 1458. január havában Budán
királyválasztó országgylésre egybegylt rendek között ott találjuk Várad
püspökét, Mérsékl fellépése jelentékenyen hozzájárult Mátyás királylyá választatásához. Neki jutott a leiadat, hogy az ifjú királyt hazájába kisérje.
Mátyás nem is késett háláját a Hunyadyak régi híve iránt kimutatni.
1464. márczius 29-én a váradi püspököt Bihar vármegye örökös fispánjává
nevezte

ki.

(Bunyitay

I.,

278.)

Mátyás els, Bihar vármegyét közvetetlenül érdekl intézkedése a Debreczenbe szökött jobbágyok érdekében kelt. 1459. szeptember 26-án Budán kelt
levelével megtiltja a vármegyének, hogy a Debreczenbe menekült jobbágyokat visszakövetelje. 1467-ben az Erdélyben kiütött lázadás hírére Mátyás
seregeivel a vármegyén vonult át. A moldvai vajda leveretése után a következ év (1468) január havának második felében Mátyást Váradon találjuk.
Míg Mátyás a cseh háborúval volt elfoglalva, Ali bég szendrei basa
1474. elején átkelvén a Dunán, február 7-én Várad alatt termett. A várost
csakhamar hatalmába kerítette, de a várat, melyet a káptalan védett, mástól napi ostrom után sem bírta bevenni. Az elvonuló török had bosszúját

V. László.

I.

Mátyás.
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azután a vidéki kastélyokon és kolostorokon töltötte ki. Ez alkalommal
pusztultak el a kápolnai és a fudivásárhelyi Pálos-kolostorok. Esetleges újabb
támadások ellenében, Pruisz, helyesebb nevén: Filipecz János váradi püspök
a várat kijavíttatta és megersíttette.
Mátyás halála után megindult pártoskodás közepette Filipecz János
püspök Corvin János pártján volt, de Szapolyai István példáját követve,
is
Ulászló jelöltségét támogatta. (Szalay L. III. 385.)
A királylya választott II. Ulászló gyakran megfordult Váradon, így
1494. július 20. és augusztus 3-ika közt, hasonlóan 14y5. augusztus havának
nagyrészét Váradon töltötte. 1500-ban, a jubileumi évben pedig gyakran
idzött Váradon.
nevezetes 1505-iki rákosi országgylésre a vármegye
Artándi Tamást, Thordai Miklóst, Tholdi Mihályt, Bajoni Jánost és Mochtói
Miklóst küldte követekül.
Ulászló uralkodása alatt két ízben is, 1497-ben és 1508-ban a fekete
halál pusztított a vármegye területén.
Az 1514-ben kiütött pór- lázadás szomorú emléket hagyott a vármegye történetében.
húsvét vasárnapján kihirdetett keresztes had, a közbejött események hatása alatt a török helyett a

A

11.

uiástió.

A

A

nemesek ellen fordult. Míg Dózsa György
Túron tzte ki a kereszt zászlaját, Lrincz
pap Várad vidékén, lstvánffy adatai
egybe.

már

mintegy

36,000 pórt gyjtött
rakonczátlan hadai
május havában lángba borították a

szerint,

Az utóbbinak

vármegyét.

Elébb Körösszeget, a Csákyak várát
fel, majd Székelyhídat,
hol a
négy Zólyomi testvér családostul a pórok
dühének esett áldozatul. Ezután felégették Nagy-Bajom várát; az egyes kas-

dúlták

télyok urai, mint Pocsaji László, Telegdi
István királyi kincstartó, Dóczy György
áldozatául estek a pórok dühének.
megyei és a püspöki zászlóaljak élén
Pöstyéni Gergely küldetett ellenök, de
visszanyomatott és a váradi várban keII. ULÁSZLÓ.
resett menedéket. Pöstyéni kudarczán a
pórhad vérszemet kapva, a várost felgyújvárbeliek szorongatott helyzetében,
totta, a várat pedig ostrom alá fogta.
Szapolyai erdélyi vajda Tomori Pált küldte Várad felmentésére, mire
Lrincz pap, nehogy két tz közé szoruljon, Bihar földvára mögé húzódott.
Ekkor Tomori az ifjú Perényi váradi püspök, továbbá Czibak Imre, Ártándy Pál, Glésán Miklós, Bajoni Benedek hadaival egyesülve, teljesen szétpórlázadás végét ismerjük a történetbl. Dózsa György
verte a pórokat.
felnégyelt holttestébl egy rész Várad kapujára függesztetett ki. (Bunyitay
- Fraknói Vilmos Miilen. Tört. IV. K. 403.
K. Nagy Sándor
i. m. I. 369.
54.
Istvánfy lib. 5. 44. 1.)
III.
Útirajzok

A

A

A

—

—

A pór-lázadás után kezdetét vette az „udvari" és a „nemzeti" párt közötti
küzdelem, melyben a megyebeli furak közül Artándy Pálnak is jelentékeny
szerep jutott. A pártok vészes küzdelmi közepett Szulejmán 1526. tavaszán
megindult Konstantinápolyból Magyarország leigázására.
A törökök elnyomulásának hírére a hadjárat viseléséhez szükséges
pénzösszeg elteremtése czéljából az egyházi edények beolvasztása rendeltetett el- E czólból Csáky Mihály és Serédy Gáspár június 26-án Váradra
indultak, de e követség már késn érkezett. Pár nappal elbb jött a király
izcnete, mely a megyei és a püspöki hadakat július 2-ára Tolnára rendelte.
Perényi Ferencz váradi püspök, testvérével Péterrel, 3000 fnyi sereget
állított ki, mely aug. 6-án érkezett Tolnára, Szapolyai György és Várdai
Pál egri püspök hadaival együtt. Kívüle még részt vettek a vármegyei furak
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közül Artándy Balázs, a nemesek közül Tarsoly Gergely, a ki Biharból háromszázadraagával esett el.
Perónyi is azok közé tartozott, a kik az ütközet elhalasztását tanácsolták. Az augusztus 29-én vívott mohácsi csatában Várad püspöke is életét
vesztette. Perényi Imréné a csata után jobbágyaival megjelent a harczmezn
s míg elveszett fiát kereste, az elvérzett hsök holttetemeit visszaadta az
anyaföldnek.

KÖZÁLLAPOTOK A KÖZÉPKOR MÁSODIK SZAKÁBAN.

5.

/.

Közigazgatás.

I. Károly
király uralkodása, a közigazgatás szempontjából is, kiváló
jelentség. Alatta az ügyek elintézésénél megsznik a szóbeliség, melynek
helyébe az Írásbeliség lépett, mely utóbbi körülmény a megyei jegyzség
szervezését vonta maga után. Mint láttuk, az Árpádok végszakában a vármegyék autonóm testületekké fejldnek. Zsigmond uralkodása alatt már poli-

Az

játszanak.

szerepet

tikai

1486: VIII.

tör-

vényczikk az esküdti tisztséget rendszeresítette
s ezzel a vármegyei tisztikar egészen a XIX.
század közepéig terjedleg szerveztetett.
A vármegyei önkormányzati élet f kifejezje a megyei közgylés, hol egyúttal törvényszék

tartatott.

is

hogy

Endre király a
vármegyék
nemességével Váradon tartott közgylésen Mihály fia Istvánt halállal büntetendnek nyilLáttuk

már,

III.

Bihar, Szatmár, Kraszna ós Szolnok

vánította. (Gr.

Zichy Okit.

I.

Az Anjouk uralkodása

99.)

alatt

még

általá-

nosabbá lesz e szokás. A nádor elnöklete alatt
több vármegye közönségével együtt nádori törvényszék s közgylés (iudicium generálé) tartatott.

Nevezetesen 1317. augusztus 1-én Szalacson, mint láttuk, Dózsa nádor elnöklete alatt
VITÉZ JÁNOS PÜSPÖK PECSÉTJE.
öt vármegye tartott közgylést. 1327. október
13-án Szatmárban három (Szabolcs, Szatmár
és Bihar) vármegye gylésezett. 1341. június 27-én Drugeth Vilmos nádor
Bihar és Kraszna vármegyék nemességével Micskón tartott közgylést.
A XV. században a nádor elnöklete alatt tartott közgylések megsznnek, helyükbe a vármegye nemeseinek gylése (universitas nobilium)
lép, néha más vármegye nemeseivel együtt, mint például Bihar és Kraszna
vármegyék nemessége 1435-ben; (Fejér XI. 7.730.) de már inkább külön, egy
megállapított helyen, hol egyúttal a megyei ítélszék (sedes iudiciaria) is
tartatott. A XV. század végén és a XVI. század elején a megyegylósek
Szent-Jánoson tartattak, mely egyúttal törvénykezési székhely is volt. (Csánki

Dezs

—

Magyarország tört. földr. a Hunyadyak korában I. k.)
igazságszolgáltatás is jelentékenyen átalakul e korszakban.
középkor els felében gyakorolt jogszolgáltatásról a Váradi regestrum nyújt
adatokat. Ezek szerint öt bíráskodási tényezt különböztethetünk meg.
1. A legfelsbb biró a király, a ki ebbeli jogát biróküldés által gyakorolta.
Vár. reg. 34 biróküldósi esetrl ad számot.
2.
nádori bíráskodásról a regestrum 37 esetet jegyez fel.
3.
vármegyei bíróság, leginkább mint büntet bíróság szerepel, még
pedig az említett regestrumban 24 esetben.
4.
földesúri bíráskodásról a regestrumban 14 eset van felsorolva.
5. Az
egyházi bíráskodás terén a regestrum 29 oly esetet sorol fel,
midn a fesperes bíráskodott.
Az 1291. évi törvény szerint a nádor, bíráskodás végett, az országban
körutat tesz, mely alkalommal 4 választott biró és a fispán vannak vele mint

A

Az

A

A
A
A

Magyarország Vármegyéi és Városai
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birótársak.

A

nádor a vármegyékkel együttesen

tartott

közgyléseken

ítélkezett.

Az Anjouk uralkodásának kezdetén tömérdek peres ügy intéztetett el, mely
még az Árpádok végszakában támadt zavaros viszonyok között keletkezett.
Így Rafain bán Debreczen urának jobbágyain, az Aba nb. Csobánka
unokája László

1299-ben elkövetett hatalmaskodás, csak 1320-ban torolÍtélete által, melylyel a hatalmaskodó, birtokait 2 3
részben Lampert országbíró, y3 -ad részben az ítélkez nádor nyerte.
nádor mellett mindinkább fontosabb szerep jut az országbírónak,
míg végül a jogszolgáltatás legfelsbb tényezje lesz. St közigazgatási természet ügyekben is intézkedik. így Pál országbíró 1338. május 28-án ÉrTarcsán megtartott batárjárás alapján Nagymihályi Gergely és Csanád érsek
közös birtokosok részére szabadalomlevelet állít ki.
A vármegyei tisztviselk közül a bíráskodás terén fleg a szolgabirák
mködnek. Az egyházi testületek közül a káptalanok és konventek
mint
hiteles helyek
a perbeidózésnél, továbbá a vizsgálatok teljesítésénél szerepelnek. A földesurak bíráskodási jogára érdekes világot vet egy 1443-ban
kelt oklevél, mely szerint János váradi püspök ispánjai Bothos Péter ügyében, kinek lova egy suhanczot agyonrugott, vizsgálatot tartanak s eskütételre ítélik. (Gr. Károlyi Oki. II. k. 141.)

tatott

által

meg Dózsa nádor

A

—

—

Végül még választott bíróságokra is akadunk, mint például a váradi
polgároknak a Pok nb. Kelemen mester és társai elleni perében. (Hazai
Okmt. VII. 354.) A peres eljárás a perbeidézéssel vette kezdetét. Pl. a
váradi káptalan 1323-ban megidézi Bán fiait Gergelyt és Gábort, Pelbárt
ellen s errl a királynak jelentést tesz. (Gr. Zichy Oki. I. 227.) Hasonlóképen jelentést tesz a káptalan a nádornak Zeleméri Mihály fiainak megidéz-

Hiteles helyek.

tetésérl (ugyanott I. 235.)
Ha a peres felek egyike szabályszer megidéztetós daczára meg nem
jelent, arról a másik fél részére birói bizonyítvány állíttatott ki, mint például
Mezei Tamás részére. (Hazai Okmt. VII. 367.) Az 1 322-ben kiadott oklevél
szerint pedig Dózsa nádor bizonyítja, hogy Bánfi Gergely, az Aladár fia
Prebard által ellene indított perben nem jelent meg, (Gr. Zichy Oki. I. 214.).
egy 1343-ban kelt jelentés szerint, Lázár János Várdai János elleni perben szintén
nem jelent meg. (ugyanott II. 87.) A peres eljárás folyamán igénybe vett bizonyító eszközök közül e korszakban fleg az eskü használtatott. Garai Miklós
nádor Bánk ós Pércs birtokoknak Hosszú-Pályi, Monostoros-Pályi és Bagos
felli határai miatt egyfell Pércsi Miké fiai, másrészrl álmosdi Chyre
János és társai közt támadt perben, Pércsi Miké fiai részére 1415. nov. 14-én
felperesi esküt itólt. (Gr. Károlyi Oki. II. 9.)
Az esküt hiteles hely eltt tették le, mint például Károlyi Marhárd fia
András, a váradi polgárok ellen, a részére megítélt esküt a leleszi konvent
eltt tette le 1416-ban; (ugyanott II. 11. oki.) de le lehetett tenni hivatalos személyek eltt is, mint pl. Kis-Kozma comes és fiai, bizonyos Bacsó mesés birótársai
ter elleni perben megítélt esküt Bihar vármegye alispánja
eltt tették le. (Hazai Okmt. VII., 319.) 1354-ben pedig a vármegye szolgabirái
igazolják Várdai János részére, hogy Chyre fia Péter az eskületételre kisza-

—

II. 575.) A vitás
határidben elttük nem jelent meg. (Gr. Zichy Okm.
ügyet gyakran egyezség utján döntötték el. így a váradi püspök és testvére
Jakab mester Kozma comes közötti perét 1285. körül, vagy Kánya fia Dezs
a létaiakkal, bizonyos rajta esett sérelmek dolgában (Hazai Okmt. VII. 156.
és 320.) kiegyeztek. Buntha Tamás ós rokonai, Aladár fiát Pelbártot Jakabcsa rokonuk megöletéseért 1321-ben minden kereset alól felmentették. (Gr.
Zichy
I. 193.) Geszthy János hasonlókép 1460. táján kiegyez Szentiváni
Székely Mihály és társaival s a többrendbeli hatalmaskodásokból származott pereknek bizonyos feltételek alatt véget vetnek. (Gr. Teleky Oki. II.
k. 411.) Szántai Tamás pedig, a ki Szeben nev birtok ügyében a váradi
apáczákkal perben állott, jogairól az utóbbiak részére lemondott. (Anjouk.
Okmt. VI. 362). A megállapított határidre kitzött tárgyalás, bizonyos méltánylást érdeml körülményeknél fogva elhalasztatott. így Kopasz nádor az
1308-ban Lóránt fia Sándor és Karászi Sándor fiai között felmerült ügy tárI. 120.) Zsigmond király 1429. szepgyalását elhalasztja. (Gr. Zichy Okm.
tember 29-ón kelt leiratával, a Várdai Mihály és társai, másfell Dénes vá-

bott

—

—
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radi püspök között
fenforgó ügyet,
minthogy a püspök a husziták elleni
hadjárat következtében Csehországban

tartózkodik, visszatértéig elhalasztja.
(Gr. Zichy Okm.
VIII. 369.)
bünperek legnagyobb része fleg a hatalmaskodások körül forog.

—

A

az

Bünperek.

Az Árpádok végszakában, majd
Anjouk uralmának kezdetén, a Nagy

Lajos király halála után fennálló zavaros közállapotok közepett tömérdek
hatalmaskodásról, birtokfoglalásról emlékeznek meg okleveleink.
így 1285. körül Kozma comes
Kaga falujában Szalók fia Albert és

kunok erszakoskodásokat
mely ügyben a váradi káptalan vizsgálatot tartott. (Hazai Okmt.
VII. 199.) Endre egri püspök Váradon
a vele volt

követtek

el,

kelt levelével Jakabot, Tolcsvai István
neje és leánya ellen elkövetett hatalmaskodás miatt, elégtételre szólítja fel.
(Gr. Zichy Okmt.
I.
38.) Károly
király uralkodásának kezdetén is tö-

—

A

mérdek hatalmaskodást követtek el
váradi káptalan 1311-ben számos esetben tett jelentést a királynak hatalmaskodási ügyekben. (Zichy Okmt.

—

I. 130—131.)
A hatalmaskodásokban különben
furaink jártak ell. Csáky Ferencz és
György, az Albert halálát követ zavaros idkben elfoglalták Bothos Péter
és testvére, István esztergomi prépost
birtokait. 1446-ban az országgylésnek

kellett közbelépni,

hogy

ra

M
THURZO ZSIGMOND PUSPOK SÍREMLÉKE.

a birtokokat visszaadják. (Gr. Károlyi Oki.

II.

150,1.)

A

vármegye kiterjedése a középkor második felében jelentékenyen
volt, mint jelenleg. Rabé, Udvari, Nagy-Bajom és Szerep, RétSzent-Miklós, Orod, Csépány, Balkány, azeltt békósvármegyei helységek ez
idtl fogva Biharhoz tartoznak, hasonlókép Szeghalom, mely a Maróthiak
után a Csáky család birtokába jutott 1501-ben, (Orsz. lev. Dl. 23,348.) a kik

nagyobb

A

vármegye

kiterjedése.

Csökmt

és Darvast (1471), utóbb Károlyt is Biharba kebeleztették.
század végén a Berettyó jobb partján lev helységekbl csupán KisDancsháza maradt Békés vármegyében. Szeghalomtól, O-Tordán át a SebesKörösig, onnan Vésztn, Pányádon, Szolga-erdn, Belmegyeren, Détéren
át a Fekete-Körösig húzódott a határ. A vármegye déli határa nagyrészt
megegyezett a jelenlegivel. Ellenben északról hozzátartozott Szoboszló,
Ebes (ma puszta), Debreczen és Mike-Pércs, jelenleg hajduvármegyei helységek. Keleti határa 1557-ben lett megállapítva. (Karácsonyi
Békés várm.
tört. I. 24
25. Csánki Dezs
Magyarorsz. tört. földr. a Hunyadyak

elébb

A XV.

—

—

—

korában L, K. Nagy Sándor Bihar várm. földrajza 17. 1.)
A kültámadások és a belzavarok elleni védelem czéljából, fleg a
IV. Béla és V. István királyok által bkezen osztogatott kiváltságok következtében, hatalmas ersségek épültek a vármegye területén, melyek nagy
részben túlélték a középkort. A tatárjárás eltti idbl csupán a váradi
vár volt számbavehetleg megersítve, habár ez sem volt egészen kfallal
körülkerítve. A tatárjárás után a váradi püspökök több ízben megersítették,
úgy hogy az 1474. évi török ostromot sikerrel állotta ki. A váradi püspök
tulajdonában volt még Bélavára, középkori nevén Fenes, melyet Vincze püspök 1244. körül építtetett. 1294-ben Lóránt erdélyi vajda ostromolta, de
sikertelenül. A hatalmas Barsa nemzetség várai közül Adorján 1277-ben
31*
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s a nemzetség tagjainak htlensége következtében a koronára
1395-ben a Csákyak nyerik Zsigmond királytól. A Barsák másik
vára Körösszeg 1396-ban hasonlókép a Csákyak birtokába jut. A Barsák
harmadik várát, Sólyomkt a XIV. század végén a Kaplaiak, a XV. század
elején a szántai Laczkfiak, majd a kusalyi Jakcs és a losonczi Bánfi
(1452—61), majd ismét a kusalyi Jakcs és a bélteki Drágff'i (1484)
családok birtokában találjuk. 1524-ben Drágffi Jánosé. (Gr. Károlyi Oki. III. 85.)
Zólyomiak 1460-ban Székelyhídon várépítési engedélyt nyertek. Sztár
várkastélyt (castellum) Sztári János özvegye 1453-ban átengedi a Bajomiaknak
az utóbbi család tulajdonában volt Nagy-Bajom vára csak a középkor végszakában jutott nagyobb jelentségre. Bályok 1484-ben tnik fel, mint
a váradi püspök birtoka, végül a szentjobbi Benedek-rendü apátság, szintén
e korban, monostora védelmére épített a Berettyó kiöntései között egy kis
várat. A városi jeléggel bíró helységek közt az Árpádok korában Szalacs
emelkedik ki. Jelentségérl az Arany Bulla 25. pontja tesz tanúságot, mely
a só raktározását az ország belsejében, csupán Szegeden és Szalacson engedi meg. Sóraktárainak jövedelme azonban II. Endre tékozló uralkodása
alatt igen megcsappant, minthogy a szentföldi hadjárat alatt, 1217-ben, a
magyarországi és a tengerentúli (vagyis a szentföldi) János lovagoknak
évenként 1000, illetleg 500 ezüst márkát rendelt a szalacsi só jövedelmeibl folyósítani. Szabadon választhatta bíráját, a ki falunagy (fónagy)
nevet viselt. Közvetetlenül a tárnokmester alá tartozott. A király által
vezetett hadjáratok alkalmával négy ijjászt tartozott kiállítani s az átutazó
királyt megvendégelni, mely utóbbi kötelezettségét V. István 1261-ben, IV.
László 1281-ben, I. Károly 1318-ban vette igénybe. Városi jelleggel bírt még
Rézbánya, melynek ezüstbányái 1342-ben már virágzottak, továbbá Széplak
is 1503-ban. (Bunyitay
i.
m. I. 350. és III. 391.)
A magyarokon kívül, a vármegye területén letelepült egyes népfajok
közül, a besenyk kötik le figyelmünket. Thonusz-Aba beseny fnök még
Taksony idejében telepedett le a tiszamenti Abád táján, honnan egyes
családok a Körös mellékére vonultak. Besenyhely
Beseny helység,
melyre a Váradi Regestrum 298. és 341. §§-ban akadunk. A besenyket követték a kunok, kiket IV. Béla király telepített le a Maros és a
Körös mellékén. (Hunfalvy
Magyarország Ethnographiája 355. és 372. 1.)
Kuneredetü helyek Apáti, Asszonyszállás, Izsák (Zsáka) Kakát, KerekegyUtazásaim I. 303.)
háza, Mélykút, Orosz, Vetnek, Zima stb., (Jerney
191.)
i. m. I.
továbbá Körösszeg környékén is laktak kunok- (Bunyitay
Ezenkívül még egyes határnevek is kun-telepek emlékét rzik. így KörösApáti határában a Kunszilas nev föld.
Az 1279. évi országgylés általában a Körösök vidékét jelölte ki a
kunok letelepedésének egyik helyéül, a kik csak ez idtájt vették fel a
keresztségét, de azért elbbeni garázda életükhöz nem lettek htlenek.
A kunok garázdálkodásairól számos okleveles emlék tanúskodik. így
IV. László Pecze- Szlsön idzvén, jelenlétében gyújtották fel kunjai a Hévjón Szalacs malmát. 1285-ben Vajda helység lelkésze, mint káptalani megbízott vizsgálatot tartott azon hatalmaskodások ügyében, melyeket Szalók
fia Albert, kun hadaival a Guthkeledek Kágya birtokán elkövetett. Székelyeket találunk Székelyhídon, Szókelyteleken.
Az izmaeliták a vármegye nyíri részeiben laktak, emiéköket a Váradi
regestrum rizte meg.
A tatárjárás eltt nyugatról bevándorolt nemzetiségek közül az olaszok
bírtak kiváló fontossággal. Mint kizárólag iparosok és mesteremberek, Váradon telepedtek le emléküket Várad középkori s jelenleg is használatos
Olaszi neve rizte meg. A Váradi Regestrum is említi a váradi olaszok falvát.
A tatárjárás idejében, a körösmenti s akkoriban városi jelleggel bíró
Tamásdán (Tamáshida) németek laktak, akikrl Rogerius is megemlékezik.
Szalacson még a tatárjárás eltti korszakban szászok telepedtek le.
A XII. század elején, a mai Fogaras vidékére már kezdtek beszállinm. I. 283.)
i.
gózni a Balkán félsziget romanizált pásztorai. (Pauler Gy.
Onnan lassanként nyugat felé telepedtek.
fel

szállott.

A

;

,

—

Bessenyük és
kunok.

:

—

:

—

—

^

Izmaeliták,
olaszok,

németek
oláhok.

és

;

—
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Oláhtelek nev helység már 1283-ban említtetik, a Ratholcl nemzetség
osztályát megersít királyi levélben. Telek egyenl a kun szállással. Oláhtelek
tehát az oláhoknak, a magyarok idejében történt letelepedését jelzi. (Bunyitay
Fehér-Körös vidékén letelepült oláhokról
Akad. ért. XV. k. 6. sz.)
i.
m. II. 1. r.
egy 1318-ban kelt oklevél emlékezik meg. (Márki Sándor
499—500. 1.)
Czibakok az 1341-iki osztály alkalmával egyik atyjok fiát
felhatalmazták, hogy az Erdháton oláhokat telepíthessen le. 1374-ben a váradi
káptalannak már 9 oláh faluja volt. Lakói fleg az erdk irtásával ós
ugyanott.) Legrégibb oláhoktól
bányászattal foglalkoztak. (Bunyitay
Venter 1349-bl,
lakott község, melyre nézve okleveles emlékeink vannak

—

A

—

A

:

azután Lázur 1427-bl, Toplicza-Káránd 1429-bl,

Bonczesd (Buntyesd)

és

A MEZO-TELEGDI EV. HEF. TEMPLOM.

Kristyór 1439-bl. Az Anjouk alatt már némely oláh kenézek nemességet
nyernek. Ilyen volt a Drágos család is. (Századok 1888. X. füz.)
törökök elnyomulása következtében a Balkán félszigetrl mindegyre
nagyobb mérvben betelepül oláhoknak a váradi püspökök Belényes vidékén adtak helyet. Vitéz János püspök elrendelte, hogy a kenézek közül
választott 12 tag a vajda elnöklete alatt összes pereikben bíráskodjék. Egyházi tekintetben azonban megmaradtak azon kötelékben, melyben a Balkán félszigeten állottak. Az oláhok nem fizettek sem a püspöknek, mint
fpásztornak, sem a káptalannak, mint földesúrnak tizedet, hanem csak
ötvenedet s pünkösdkor, valamint kisasszonynapkor, továbbá deczember
havában, barmaik után természetbeli járulékot. A kenézek szerzdéses viszonyban állottak a püspökökkel és a káptalannak szerzdésükhöz mérten szintén
kötelesek voltak bárány- és sertéstizedet adni.

A

Papjaik a belényesvidóki fesperes hatósága alá tartoztak. (Bunyitay
208 99.) Mivel a görög-keleti egyház nem kivánt papjai részére
tizedet, ezért a váradi püspökök abbeli kísérlete, hogy az oláhok kathohkusokká legyenek, sok tekintetben kárba veszett.

—

II.

—
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Mveldési

viszonyok.

Bihar vármegye fölötte változatos tagozati viszonyaihoz mérten a lakosság foglalkozása is módosult. Míg északi és nyugati részeiben a földmívelés alkotja a lakosok ffoglalkozását, addig a délkeleti részeiben elterül
bérczekben már a XIV. század elején virágzó bányászatra akadunk.
A Körösmelléki árterületek lecsapolására még a tatárjárás (1241) eltti
idben tétettek kísérletek. (Kerékgyártó Árpád
Mvelts. tört. I. 449
A birtokhatár megállapítása határjárás útján eszközöltetett, s néha hoszszú pert vont maga után. így a Batthyáni Zaluch unokája, Péter és Újfalvi
Lukács közötti perbl kifolyólag, az egri káptalan 1347-ben az utóbbit beiktatja
Szalók-Sámson, Tót és Újfalu birtokába. (Anjouk. Okmt. V. 46.) Begesi Dómján
fia László, Pethlendi Mihálylyal a káptalan eltt kibékülvén, a Cssztelek
birtok határjeleit barátságos egyetértéssel állapította meg. (Ugyanott V. 424.).
Az egyes birtokok forgalmi értékét illetleg csak néhány adattal rendelkezünk. Zám birtokot 1297-ben Debreczeni Dózsa 100 ezüst márkáért vette
meg, Móricz és Olivér a kóti birtokot 20 márkáért adták el, a Berettyó
melletti Gáborján monostort 300 ezüst márkáért vették meg Dózsa nádor
fiai a Gyovad nemzetség tagjaitól. (Gr. Zichy Okit. I. 88. 111. 603. 1.)

—

Határjárás.

HOCTE5LV EST JIVCíVETC^ECWl
FELIRAT A MEZO-TELEGDI EV. REF. TEMPLOMBAN.

Fiildmívelés.

A földmívelés mellett kiváló jelentséggel bírt az állattenyésztés is.
Részegei Sándor ménesérl egy 1333-ban kelt oklevél emlékezik meg. (Gr.
mint láttuk
fleg a juhtenyésztés
Károlyi Oki. I. 70. oki ) Az oláhoknál
virágzott, st a sertéstenyésztés is eléggé el volt terjedve. A Váradot körülvev hegyvidéken virágzó szlmívelésre akadunk. A váradi Klariszsáknak
Püspöki helység határában volt szlejük. (Anjouk. Okmt. V. 496.) Kozma
comes bihari szoléiból két részt 1299 ben Részegei Istvánnak engedett át. (Hazai
Okmt. VII. 275.) Csehy Egyed leányainak a váradi határban volt szlejük.
(Gr. Károlyi Okmt. I. 320.)
A bányászat terén, a már említett rézbányai ezüstbányákon kívül,
Belényesen a váradi püspökség nemes fém-, ólom- és vasbányái már a XIV.
század óta míveltettek.
Kálmáncsehi Domonkos püspök, mint országosan ismert pénzügyi
tehetség, irányította figyelmét a püspökség akkoriban elhanyagolt belényesi
1501-ben a banyák mívelésére nézve szerzdést kötött a bányábányáira
szat terén akkoriban már szaktekintélynek örvend Thurzó Jánossal, kikötvén, hogy a mennyiben a bányászatból a Thurzó háznak haszna lenne, a

—

—

Bányászat.

;

réz 16-odát, az ezüst 10-edét tartozik a

püspökségnek beszolgáltatni.

Az Anjouk

Kereskedelem.

uralkodása alatt kifejldött keleti kereskedelem útvonala
Váradon és Debreczenen át vezetett Lengyelországba és Poroszországba.
kereskedelem elmozdítására szolgált az az útvonal, mely Szeghalomról, Csökmn és Körösszegen át, Váradra vezetett.
vármegye helységei közül a XIV-, még inkább a XV. század folyamán mind többen nyertek vásárjogot. Várad, mint közlekedési központ, e
téren is jelentségre emelkedik, hova nemcsak a nyerstermények, hanem
a gyári és kézmipari termékek is nagy mennyiségben hordattak egybe.
Bölcs vagy Bolcshida
Vásárjoggal birtak a következ helységek
1481 -ben heti és országos vásártartásra nyert jogot. Debreczen 1405-ben és
1424-ben nyert vásárjogot. Királyi, sókamara és vámszed hely volt. NagyMihályfalva, Örvend 1475-ben már vásárjoggal bírt. Székelyhíd 1417-ben
országos, 1418-ban heti vásártartásra nyert engedélyt (Hazai Oklevéltár 319
oki). Pata 1391-ben nyert heti vásárjogot a Zólyomiak kérelmére.

A
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Várad vásárjogát, miután a vásárjog-tulajdonos káptalan, a vásáron megjelent kereskedktl magas vámot szedett s azt leszállítani vonakodott, Mátyás
király 1467-ben édes anyja Szilágyi Er-

Debreczenbe helyezte
püspök közbenjárására azon-

zsébet városába,
át.

Az

új

ban a káptalan vásárjoga tárgyalás alá
mely alkalommal a káptalan,
Imre király 1203. évi s Nagy Lajos
király 1356. febr. 27-én kelt adományleveleire hivatkozott. Ezzel szemben az
ügyben leginkább érdekelt nagyszebeni,
vétetett,

polgárok követei
Károly 1317. évi,
Nagy Lajos királyok 1366. évi, Mária
királyn 1383. évi és Zsigmond király
1387. évi kiváltságleveleit mutatták fel,
melyeket az erdélyi káptalan 1428. márczius 30-án kelt kiadványa foglalt egybe.
A káptalan kórelmére Mátyás király 1478. február 17-én megengedte,
bogy a legközelebbi szent héten tartandó váradi vásárra minden városbeli
polgár elmehessen és addig, míg a fizetend vám végérvényesen meg nem
állapíttatik, vám ne szedessék, hanem
„a püspök nevezzen ki egy jámbor féra ki a káptalan kiküldöttjének
fiút,
jelenlétében, a fizetend vámokról számadást vigyen, írja jegyzékbe s vegyen
mindenkitl biztosítékot."
Április 15-én a Gutbi Ország Mihály nádor elnöklete alatt tartott bírókolozsvári és brassai
11.

Endre 1224.

évi,

I.

ság, az érdekeltek jelenlétében, újból
tárgyalás alá vette ez ügyet s hosszas
TELEGDY ISTVÁN SÍREMLÉKE.
tanácskozás után végre akként szabályozta a vámot, hogy ezentúl minden
árúra és kereskedelmi czikkre szekér szám vettessék ki a vám.
Az egyes vámdíjtóteleket a következleg állapította meg:
Egy posztóval megterhelt szekérért fizessen az eladó keresked 1
frtot, ezenkívül
a kapuvám czímén jövet-menet V 2 frt fizetend. Üres
szekérért 4 dénár fizetend. Dunai halat viv szekértl, a halnak egy része
természetben. Sós halat viv szekértl, vásárkor egy ill nagyságú hal,
máskor egy dénár. Pokróczczal terhelt szekér után 25 dénár, hagymás
szekér után 2 dénár, vagy két kötés hagyma; vasat viv szekér után V+
frt és két vasvilla, gyümölcsös-szekér után 5 dénár, kendert és lent viv
szekér után 4 kötés len vagy kender, sót szállító szekér után 2 ksó,
kisebb szekér után, melyet a nép komlónak hív, 8 dénár, szénát füvet, káposztát viv szekér után 1 dénár, gyapjút viv szekér után 25 dénár,
kisebb mennyiség esetén 1 dénár, 1 vég szürke posztó után 1 dénár, 2
szürke vagy más olcsó posztóból készült köntös után 1 dénár, lovakra való
derékszíj, süvegek, ni övek egy embernyi súly csomag után 1 dénár, egy
teher vadbrbl való gereznától 2 dénár, báránybr gereznától 1 dénár,
tengeri menyétbr után 4 dénár, minden pokrócz után, melyet az ember vállán
hord, x/2 dénár. Kisebb pokrócztól (cserge) 2 dénár, 100 bárány- vagy
kecskebak- brbl való kordovántól 4 dénár, minden 10 juh- vagy berbécsbr után 1 1 dénár, két ökörbr után 1 dénár, 3 kisebb ökörbr után 1
dénár, 100 róka- és menyét-br után 20 dénár, 1 mázsa viasz után 6 dénár,
1 mázsa faggyú után 1 dénár, 1 veder méz után 1 dénár, 1 hordó bor után
4 dénár, 2 ökör után 1 dénár, 3 tehén után 1 dénár, 2 disznó után 1 dénár,
;

—
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1 dénár, 1 eladó ló után 4
dénár,
kecske után 1
dénár és végre 100 kos után 4 dénár. E vám díj -jegyzéket a kolozsmonostori konvent 1478. május 20-án hiteles alakban átírva, az erdélyi városok
Kolozsvár tört., Oklevéltár II. sz. oki).
részére kiadta. (Jakab Elek
Mindennek daczára nem sznt meg a káptalan és a vásárosok közötti
egyenetlenkedés. 1492-ben a káptalan ismét pert indított az erdélyi városok ellen, kapuvám nemfizetés miatt. St még Szapolyai 1538-ban kelt

2 oldalszalona után

1

:

levelével

újból

káptalant,

árúiknak Váradon leend

hogy

erdélyi részek lakóit
károsítani, vagy
lerakására kényszeríteni ne merészelje. (Jakab E.
i. m.
I. k., 577. és 624. 1.)

a

figyelmezteti

mentkben ne háborgassa

vásárra

s

az

ket vagyonúkban

Láthatjuk, hogy a kereskedelmet
akadályozó tényezk jelentékenyen hátráltatták a gazdasági viszonyok javulását.

Már

ugyan
16-án

I.

Károly

király

igyekezik
október

e téren is javítani. 1325.

Dózsa nádor fiainak
Fü-

eltörölte

Böszörményben

bírt heti vásárjogát.

löp nádor 1323-ban eltörölte a gyapolyi
vámot, de a Pelbárthidán gyakorolt vám-

szedósi jogot újból megállapította. 1325ben Károly király az Olasziban gyakorolt vámszedési jogot szüntette meg, de
viszont annak Székelyhídon leend gyakorlásában Dorog fia Péter fiait megersítette. (Anjoukori okmt, I II.) I.
Lajos király pedig Bihar, Zaránd és
Békés vármegyék összes piaczi vámjövedelmét a váradi egyháznak adta. I
Károly király 1312. július 20-án Nagymihályi
Lrincz fiának Gergelynek
Nagy- Mihályon vámjogot adott (gróf

—

Sztáray Okl.j L,

40).

A XIV — XVI.

században vámszed
helyek voltak
Belényes, Bihar 1520-ban, Bölcs
vagy Bolcshida réve a Berettyón, Kölesér,
Debreczen, Nagy-Böszörmény 1520-ban,
:

Nagy-Mihály,

Szalacs 1520-ban, Szaegyúttal sókamara hivatal, Székelyhíd már a XVI. században, Széplak-Ábrány(Fels-Ábrány), Bályok 1520ban, Csalános 1520-ban, Diószeg 1520ban, Fugyi 1403-ban, Gáborján 1463lárd,

TELEGDY ISTVÁN SÍREMLÉKE.

—

és 1520-ban Henczida, Károly 1410
1520-ban, Kereki, Léta 1520-ban, Orod,, Pelbárthida, Pércs 1520-ban, Részege
1520-ban, Remete, Semjén, Széltarló Abrányból 1451-ben áthelyezve, SzentMárton, Szent-Lázár, Telegd 1503-ban városi jeléggel bírt, Tamáshida már
1241-ben szerepel, még 1512-ben is vámszed-hely (Haan Békés vm. tört.
oki. 114). Szomajom 1520-ban. (Csánki Dezs i. m. 597
601; Bihar vármegyei
vámösszeirás Orsz. lev. Dl. 23,348).

—

:

:

Várad külvárosai, mint az

Ipar.

vám-

ipari és kereskedelmi élet színterei, 1474-ben
harminczad-mentességet élveztek.
váradi mesteremberek emlékét egy 1481-ben kiadott czéhlevél rizte

és

A

(Városi levéltár). Az 1552. évi összeírás 75 különféle iparost sorol fel.
debreczeni timárezóh 1395-ben nyert szabadalomlevelet, melyet János
király 1 536-ban megersített.
városokon kívül Bihar helység lakói is iparral és kereskedéssel foglalkoztak.
Várad már keletkezésekor nyert iskolákat. Sajnos, a XIV. század utolsó
váradi káptalan legrégibb Stanegyedéig nincsenek bvebb adataink.
tútumaiban azonban már részletes adatokat találunk a káptalani iskoláról.

meg

A

A

Tanügy.

A
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mködött

az

al-olvasókanonok

éneklkanonok.

A

tantárgyak közül a XV. században már elkel hely jntott a latin
nyelveknek, a csillagászattannak, a számtannak és mértannak.
A szegény tanulók ingyen-oktatásban részesültek s ösztöndíjjal birtak.
Vépi Péter kanonok már a XV. század els felében az iskolák mellett alumneumot
létesitett. Várad iskoláit a XIV. században vidékiek ós
világiak is látogatták, de a vidéki monostorokban is találunk „fraterlectort",
kinek kötelessége többek között a tanítás volt.
A káptalan tagjai közül már a XIII. században is többen tudománynyal foglalkoztak, de a szellemi virágzás korszakát Vitéz János püspöksége
nyitja meg, kinek udvarát szépen jellemzi Fraknói Vilmos e szavakkal
„alatta Várad az újkor múzsáinak lakhelye ln."
Olaszországból gazdag könyvtárt gyjtött egybe, a mi akkor nagy
fényzés volt. Maga köré gyjtötte a külföld tudósait és mvészeit. Udvarában egész irodalmi kör alakult. Váradon csillagdát építtetett. Ott ta^
láljuk körében Vergerio Péter Pált, Podacataro Fülöpöt, az elbbi a latin
próza, az utóbbi a költészet hivatott mvelje, továbbá Péter szerzetes
zenemvészt, Szanocki Gergely tudós lengyel tanárt, Ulászló neveljét:
Vitéz buzdítására készítette Pauerbach György bécsi egyetemi tanár a nap
és holdfogyatkozásokat feltüntet u. n. „váradi tabellákat."
Vitéz pártfogása alatt nevelkedtek
Csezmiczei János. (Janus Pannonius), ifj. Vitéz János, a késbbi veszprémi püspök, Várdai István és Váradi
Péter kalocsai érsek. A káptalani iskolából került ki Oláh Miklós esztergomi érsek is.
Mátyás király gyermekkorában szintén gyakran megfordult Váradon,
hova Debreczenbl, anyja birtokáról rándult át. (Szcs István
Debreczen
tört., L, 88. 1). Vitéz János püspök példája élénk követkre talált utódaiban.
Filipecz János (1476 90) hasonlókép nagy pártfogója volt a tudományoknak.
Bunyitay neki tulajdonítja Thuróczy krónikájának utánnyomatását, mely
Rogerius siralmas énekével megtoldva, 1488-ban jelent meg. Farkas Bálint
püspök könyvtára 203 kötetbl állott. Thurzó Zsigmond püspök, ki egyike volt
a klasszikái tudományokban legképzettebb fpapoknak, 1509-ben befejezte a
püspöki palota építését. A mveltség terjedésével mindinkább gyakoribbá
lesz a külföldi fiskolák látogatása.
Mint az Árpádok alatt Paris, ügy a XIV—XVI. századokban Krakkó, késbb Bécs
és a görög

:

:

—

gyakran látták falaik közt a biharvármegyei tanulókat. A Fraknói Vilmos „Magyar tanárok és
tanulók a bécsi egyetemen" czímü nagybecs értekezéséhez csatolt jegyzékben a következ
biharvármegyei származású tanárokat és tanulókat találjuk 1. tanárok a bölcsészeti karon
1422—23. Benedictus de Baradino (így) - - 1429—32. Albertus de Waradhio
1439—41.
1474 78. Clement de Adorján.
Joannes de Bankota
1470. Blasius de Baradino
2. A bölcsészeti kar tanácsosai
1431 Albertus de Waradino, 1442, 1448, 1450 Joannes
de Pankota. 3. Vizsgálók a bölcsészeti karon 1424 Benedictus de Waradino. 1429 Albertus
de Waradino. 1430 Albertus de Barandino (így). A tanárok neve után az általuk eladott
tantárgy olvasható. Tanulók a bölcsészeti karon köztük a magyar nemzet procuratorai
1393 Dominicus de Waradino. 1406 Nicolaus de Waradino. 1416 Stephanus de Waradino.
1417 Georgius de Nagy-Mihály. 1417 Joannes Sándor de Zalard. 1419 Benedictus de Waradino.
1422 Georgius de Baradino. 1425 Albertus de Waradino. 1427 Ladislaus de Nagy-Mihal.
1427 Ladislaus de Waradino. 1428. Ladislaus de Baradino. 1428 Dominus Ladislaus de
Czag. 1431 Lucas de Waradino. 1435 Joannes de Bankota. 1436 Ladislaus de Waradino.
1442 Joannes Szatmár de Baradino. 1442 Blasius Pankota de Nadab. 1443 Stephanus de
Deretsch. 1447 Joannes de Pankota. 1449 Emericus de Waradino. 1450 Michael de Told.
1451 Barnabás de Waradino. 1451 Ambrosius de Waradino. 1452 Andreas de Waradino.
1478 Clemens de Adorján.
Tanulók 1453 1500 közt: 1455 Paulus de Zobozló 1457-ben baccalaureus. 1460 Blasius
de Waradino, 1467-ben baccalaureus, 1469-ben magister. 1465 Thomas de Waradino. 1466
Ladislaus Sartoris de Waradino. 1468 Nicolaus de Waradian. (így), Georgius de Waradian.
1469 Albertus de Semjén. 1470 Valentinus de Hoswaso. Georgius de Hoswhaso. 1471 Benedictus de Thelegd. Egregius Dominus Nicolaus de Thelegd. Thomas de Waradino. 1472 (?)
Kilianus de Zowath. Blasius Kiliani de Zowath. Georgius Kiliani de Zowath. 1474 Nicolaus
de Egegh, 1478-ban baccal., 1480 magist. 1476 Georgius de Gezth. 1477 Stephanus de
Püspecki. 1478 M. Clemeut de Adorján. 1480 Joannes de Keoreos. 1500 Nicolaus de Khereztess. Joannes de Khereztess. Augustinus de Waradino. (Értekezések a tört. tud. körébl,
:

—

—

—

—

:

:

:

:

—

III.

évfolyam).

Az építészet terén kiváló helyet foglalt el a Szent László építette
váradi székesegyház, melyet Demeter püspök 1345 72 között fejezett be.
A debreczeni csúcsíves templomot a Kata no. Imre váradi püspök építtette a

—
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XVI. század
uraink

— F-

elején.

bkezsége

hasonló-

kép számos templomot emelt
a

XIV — XV.

században, me-

lyeknek fényes berendezésérl
az újabban felfedezett díszítések nyújtanak felvilágosítást.

A

ref.

templom

telegdi,

jelenleg ev.

déli

és keleti

1891-ben
felfedezett
freskók a XVI. század másofalán

dik felében élt festmvész
ecsetére vallanak; a templom

szentélyében
több
érdekes
renaissanee-korabeli sírk van
befalazva. Ugyancsak a telegdi
templomban találjuk Telegdi
István királyi kincstartó sírkövét. Ide temetkezett Bocskay István fejedelem neje

Hagymásy Margit

(1604).

A

siteriósjákó-hodosi templomban is fedeztek fel
XV.
századbeli falképeket.

XIV—

Képz-

A

mvészet.

képzmvészet meleg

pártfogásra talált
püspökök körében.
vári
tal

a

A

váradi
Kolozs-

Márton

és fia György álkészített
három szobor

már 1370-ben állíttatott fel
Váradon. Ugyank készítetSZAPOLYAI JÁNOS.
ték Szent László király lovas
szobrát, János püspök megbízásából, 1390. szén, A váradi székesegyház tulajdona volt Szent László
fejereklye-tartója és az óriási terjedelm antiphonale, mely 1566. után
Váradról került Gyrbe Egybevetve a régi emlékeket, igazat kell adnunk
Ipolyinak, hogy Szent László váradi egyháza fpapjaink és államférfiaink
Panitheonja volt. (Bunyitay Osztr.-Magy. Mon. II., Magyarorsz. köt, 382 1).
1339-ben Váradon találjuk Arnold szobrászt. A XV. században Váradi Imre
harangönt tnik fel. Az ötvös-mvészet, st a divatczikkek készítése is
virágzott. (Bunyitay i. m. III., 140—41). Olasziban mulatókert létesült. A
Szent- Anna apáczák 1344-ben Olasziban fürdházzal bírtak. (Anjouk Okmt,
IV. 411). Szent László fürdje is közelben volt, hol a szegények részére
:

gyógyintézet létesült.
Jótékony
i

lények.

Az özvegyek és betegek ápolásáról kalandos társulatok gondoskodtak.
Szent János lovagrendnek Szent Jánoson már a XII. században kórháza
volt. 1339-ben említés tétetik egy szegényházról, mely szintén az Árpádkorból maradt fenn. (Bunyitay i. m. I. 152.)
Ily fejlett mveldési viszonyok mellett, Bihar középkori lakóinak erszakos érzületérl is számos
oklevél emlékezik meg. Kozma és Ivánka comesek 1304-ben a Pok nb.
Tamás fia Lrincz megöletése miatt pert indítottak a váradi polgárok ellen.
1321-ben az eggedi apát, Adón fia Ivánka birtokát, Kágyát elpusztította.
Hodosi Jákó Ferencz kézfogót tartván Kerekiben, Artándi Tamás leányával, az akkori szokáshoz híven, esküvel kötelezte magát a frigyre. Rövid
id alatt azonban, megfeledkezve esküjérl, Parlagi Katalinnal lépett
házasságra. Ama kor szigorú törvényei következtében Jákó Ferencz ellen
fbenjáró per indíttatott. A vizsgálatra kirendelt Szent István káptalan
1517-ben mindazokat tanúságtételre idézte, a kik az els kézfogón jelen
voltak. Közöljük a megidézett tanúk névsorát, mely az akkori úri társaságra némi világot vet. Megidéztettek Pethri Dersy Lrincz, Thordai Zsigmond, Bajoni János, Sasvári György, Kisbajoni Széky Máté, Vancsodi
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Mihály, Keszihy Pál, Korogyi Tamás, Koroghy Bertalan, György, László, Gergely
és Miidós, Földesi
Ispán Demeter, Thyukody
Imre, Panaszi Pázmán János özvegye Kata, Thordai
Miklós özvegye Dóra, Bajoni Miklósy István, Tóthteleki Ispán Benedek, Haszon Albert Derecskérl,

Hodosi Molnár Péter, Nagy
Bertalan, Radváni Koras
Tamás. (Bunyitay i. m.
II.

219).

F- és alispánok

Végül közöljük a vár-

megye f-

a mohácsi

ós alispánjainak

vészig.

névsorát, a legrégibb adatoktól egészen a mohácsi
vészig bezárólag, az elbbiekét Márki Sándor (Századok. 1874 évf. 331 1),

Hodor Károly
1878.

3*77.

évf.,

Wertner Mór
évf.

456.

1 )

(Tört. tár,
és dr.
1.)

(u.

GRITTI ALAJOS.

ott 1897.

összeállításai

nyomán, az utóbbiakat

dr. Dfíry Ferencz orsz. levéltári fogalmazó kutatásai
O'sváth Pál adatai után egybeállítva
Fispánok. 1067 körül István comes. 1102-1113 Saul, 1113 István
38
egyúttal országbíró, 1135 36 Bökény (Bucan) egyúttal országbíró, 1137
Achus (Ákos). 1138 Faus nádor és váradi kapitány. 1141 István. 1183 86
Ezsau, a késbbi nádor. 1192—93 Both. 1197 Péter. 1199 Miklós, valószínleg a Szát nembl. 1198 1202 Mika (Mihály) egyúttal országbíró.
1202—1203 Benedek nádor. 1205—1206 Girko (Gyurka). 1206—1207 Mog
(Mocho) egyúttal nádor. 1207-1209 Miklós Il-szor. 1208 Marcellus. 1208
Zsámbéki Smaragd. 1209 Mihály, a Katisz nemzetségbl. 1209—1212 Bánk,
késbb nádor, a Bor nemzetségbl. 1212-21 Mika. 1222 Illés. 1222 Gyula, a
Rathold nemzetségbl. 1223 Pózsa. 1224 Tivadar. 1223 Micha. 1228-29 Mik30 Moys nádor. 1233 -35 Csák nb. Csák
lós, a Csák nemzetségbl. 1229
egyúttal fpohárnokmester. 1236 Tomaj nb. Dénes fia Dénes.
fia István,
1236 38 Lrincz. 1240 Rathold nb. Domonkos, egyúttal tárnokmester. 1241
Bacs. 1246 Dénes nádor. 1247 Miké, egyúttal nádor és temesi fispán. 1247
Csák nb. István nádor, egyúttal temesi fispán. 1264 Moys, egyúttal somogyi
fispán. 1272 Telegdi Demeter. 1290—1301 közt Pál, egyúttal Szatmár és
Kraszna vármegyék fispánja. 1302 Tamás fia Beké. 1310 Mosonyi Dénes.
1317
18 Debreezeni Dózsa, egyúttal Szabolcs vármegye fispánja 1319 21
Futtaki Dénes. 1327 János fia Csuka, a Toldiak se. 1332 1333 Hanusfalvi
Dónk Demeter tárnokmester. 1338 Balázs. 1343 Szécsényi Farkas Tamás.
1343 Báthori János. 1370 Miklós, Sydow István fia, egyúttal Temes, Kraszna
és Közép-Szolnok vármegye fispánja. 1370 Berenthi Tamás. 1375 Gergely.
1380—82 Toldi György. 1383 Telegdi Miklós. 1386 Podvinay Miklós. 1396—
97 Zsidai Csáki Miklós. 1426 Csáky László, egyszersmind Közép- Szolnok vármegye fispánja. 1438 Székely János. 1441 61 Csáky Ferencz, közben 1458
Nitzki Benedek, 1463 Nagymihályi András. 1464 Vitéz János váradi püspök, örökös fispán. 1465 67 Beckenschláger János püspök, örökös fispán.
1470 Miklós püspök, örökös fispán. 1474 Egervári László váradi várnagy.
1474—88 Filipecz János püspök, örökös fispán. 1489—93 Kinizsi Pál, 1494 Somi
1501 Kálmáncsehi
Jósa. 1495 Farkas Bálint püspök, örökös fispán. 1495
Domonkos püspök, örökös fispán 1502 Szathmári György püspök, örökös fispán. 1506 Thurzó Zsigmond püspök, örökös fispán. 1513 Pöstyényi Gergely helytartó. 1514 26 Perényi Ferencz püspök, örökös fispán.
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Alispánok: 1290—1301 között Vincze. 1302-1303 Beké fispánnak is
1321 János. 1324 Fülöp. 1332-33 Péter. 1334 Czibak András. A XIV.
században alispán volt Benczenez nev kornádi birtokos. 1445 Pályi László.
1448 Henczidai Miklós és Csekedi János. 1467 Megyeri László és Szepesi
Kiss Mihály. 1481 Panaszi Pázmán András ós Váncsodi Nagy László. 1515
Artándi Pál és Endrédi Szepesi János. 1520 Endrédi Szepesi János. 1521
Endrédi Szepesi János és Thordai Zsigmond. 1524 Endrédi Szepesi János
és Thordai Zsigmond, 1525 Endrédi Szepesi János.
iratik.

II.

1.

A

A MOHÁCSI VÉSZTL A SZATMÁRI BÉKÉIG.

vármegye

története,

az ország három részre szakadásánalc, a szabadság- és a
vallásharczoTcnaJc Tcorában.

A mohácsi vész hírére Szapolyai Tokaj felé vette útját, hova a tiszánrészek nemességét értekezletre hívta egybe.
Az értekezleten (1526. okt. 14.) megjelent furak által kitzött székesfejérvári országgylés nov. 10-én Szapolyait királylyá választotta s megkoronázta. Az új király els gondját a megürült egyházi és világi méltóságok betöltése képezte.
Várad püspöki székébe Czibak Imrét ültette. Az új püspök- fispánra
súlyos feladatok nehezedtek. Míg Szapolyai pártja az átpártolások következtében folyton apadt, addig hatalmát Fekete Jovan „czár" fellépése is
túli

szapoiyai és

Ferdinánd,

veszélyeztette.

Fekete Jován tulajdonképen Szapolyai pártjához tartozott, st úgy
Ferdinánd, mint a törökök ellen sikerrel mködött, de fleg a ráczokból
egybegyjtött hadai, melyeket egy jövend szláv birodalom eszméje hozott
össze, mindinkább aggasztó mérvben léptek fel. Szapolyai Czibak Imrére
bízta Fekete Jován leveretését. Czibak derekasan megfelelt feladatának. A
rettegett „fekete embert" 1527. július 22-én Szdön, a Maros mellett megverte s hatalmát teljesen megtörte. Szétvert hadai közül sikerült Radics
Bosics rácz vezért megnyerni Szapolyai ügyének. Seregével 1528. elején
Váradra jött és innen a királyt a szinai ütközetbe kísérte (márczius 6).
Míg Czibak a Fekete Jován elleni hadjárattal volt elfoglalva, addig az idközben királylyá választott Ferdinánd seregei ell Szapolyai Váradra menekült
(1527. október 4), a hova vezére, Török Bálint is visszavonult.
János király a kudarcztól lesújtva elbb Erdélybe, majd a tél elején
Debreczenbe költözött s innen, segélyt keresend, Lengyelországba távozott.
A lengyel segélylyel visszatér János királyt azonban a Ferdinándpártihadak 1528. márczius 8-án ismét megverték, mire újból Lengyelországba
menekült. János király ez év szén ismét visszatért hazájába, seregeivel
egész Debreczenig nyomult elre, hol november 3-án Czibak Imre, Ártándi
Pál és Balázs felajánlották szolgálataikat.
A küzdelem azután is változó szerencsével folyt tovább.
Perényi Péter erdélyi al vajda hadaival Gyula alá vonult (1528. október), hogy innen Várad ostromára menjen, de valószínleg kudarcztól tartott s az ostromot meg sem kísértve, elvonult. Viszont Czibak 1529-ben a
Ferdinánd-párti Báthori Andrást verte meg.
János király 1532-ben a báródsági oláhokat megnemesítette s az egész
Báródságot hadi lábra állította, miáltal a vármegye a keleti részekbl jöv
esetleges támadások ellen biztosíttatott.
Báródság a következ körösvölgyi községekbl állott
Nagy- és Kis-Báród, Cséklye, Nagy-Patak, Korniczel, Beznye, KörösTopa és Brátka egy része. Lakói túlnyomólag oláhok voltak, a mit Mátyás
Báródkirály 1465-ben a Venter család részére kiadott levélben is kiemel.
ság, mint katonai szervezet, 1711-ig állott fenn. 1707-ben Eötvös Miklós hadi
fbiztos, 1709
10-ig Horváth György sólyomki kapitány parancsnoksága
alatt volt, a ki a kuruczvilág vógszakában a várat Löwenburgnak feladta.
szatmári béke után a báródságiak közül csak néhány család nemessége
ismertetett el.
János király ügyének jobbrafordultával az idközben kormányzóvá
lett Gritti Alajos, cselszövények útján igyekezett Ferdinándnak használni.
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1530 ban hatalmába
a két Artándi

kerítette

testvért s

ket

Budán

25-én

1531.

jan.

lefejeztette.

Mint erdélyi kormányzó,
Czibak Imrére vetette ki

t

1534. auguszhálóját és
tus 11-én éjjel Felmérnél
orvul meggyilkoltatta.
E hírre néhány hét
alatt mintegy 40,000 ember

gylt egybe

uralmá-

Gritti

nak megtörésére, a ki Dóczyval együtt elvette méltó
büntetését. Czibak haláláFráter
Utyeszenich
val

György

ült a váradi püsszékbe. Mint János
király rendíthetetlen híve,
épp akkor lépett eltérbe,

pöki

midn

fejedelmének ügye
a legrosszabbul állott. Két

terjed fispán-

évtizedre

sága

alatt

Várad az

mények központja

s

ese-

János

király országának fvárosa
ki ettl kezdve gyak-

lett,

ran idzött Váradon, a hol
1536-ban országgylést is
tartott.

A törökök mindegyre
terjed hatalma nagy aggodalommal

töltötte el az el-

lenkirályokat.

Ferdinánd fleg a
politika

a

nyomása

békére hajlott.

közvetítés

kül-

alatt is

A

nehéz

UTYESZENICH FRÁTER GYÖRGY.

béke-

ff

szerepét

A

Wese János

lundeni érsekre bízták.
lundeni érsek 1536. június havában
érkezett Váradra, a hol János király ünnepélyesen fogadta. Az egész nyáron
át folyt sikertelen tárgyalások után azonban elhagyta Váradot, de Fráter
György közbenjárására a következ évben újból felvették a tárgyalások
megszakított fonalát. 1537. deczember havában János lundeni érsek ismét
megjelent Váradon (Verancsics munkái, VI. k., 59 1.), míg végre János király
1538. február 24-én aláírta a váradi békét. Ismeretes, hogy a váradi béke
az ország egységét létesítette volna, ha komolyan megtartják.

János király nsülése, majd 1540. július 18-án bekövetkezett halála,
egészen új irányt adott az eseményeknek. Fráter György, János király kívánságára, a koronát nem adta ki Ferdinándnak, hanem fiát, János Zsigmondot királylyá kiáltatta ki, Ferdinánd ellenében pedig a török oltalmát
vette igénybe. A török a pártfogás fejében azután az ország fvárosát
kérte jutalmul,

mi

által az

ország

Buda

elestével

három

részre szakadt.

A

Körös- és a Maros-parti vármegyék nemessége külön szövetséget alkotott
s bár Izabella uralma alá tartozott, mégis Erdélylyel való kapcsolatát csupán Fráter György személyének köszönhette.
Fráter György ekkor maga is Ferdinánd felé hajlott. A tiszántúli vármegyék nemessége 1542. augusztus 16-án Fráter György elnöklete alatt
részleges országgylést tartott, melyen Ferdinánd iránti hódolatának tolmácsolása czéljából, Somlyay Mihályt követül választotta. Noha a határozat
nem hajtatott végre, de az els lépés megtörtónt a béke megkötésére.
1543. április 8-án Báthori András Bonaventura, hogy Ferdinánd érdé-

János^zsígmond
és Izabella

királyné.
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keit elmozdítsa, Debreczenbe részleges országgylést hívott össze. Végre ez
évi június 29-ére maga Ferdinánd hirdetett országgylést s felszólította

Fráter Györgyöt, hogy a váradi béke érdekében érvényesítse befolyását. De
mert mind a két országgylés eredménytelen maradt, Várad püspöke levélben kért felhatalmazást Ferdinándtól, egy részleges országgylés tartására
s be sem várva a választ, augusztus l-re összehívta a tiszántúli megyéket
Derecskére.
János Zsigmond pártjához tartozó vármegyék közül mintegy
ló képviseltette magát ez országgylésen, a hol számos Ferdinánd-párti
fúr, mint a Báthoriak, Werner György sárosi fispán, Drágffy Gáspár,
Erdd ura és Seródy Gáspár kassai kapitány is megjelent.
Az egybegylt János Zsigmond-párti rendek a török pusztításokat megakadályozandók, fleg a szultánt igyekeztek meggyzni hségükrl, míg
Ferdinánd megnyugtatására Drágffy Gáspár küldetett Bécsbe. Sajnos, a
Ferdinánd-párti furak már ekkor félremagyarázták Fráter György szereplését. Werner Györgynek Ferdinándhoz írt levele hasonlókép a Fráter György
elleni bizalmatlanságról és gylöletrl tanúskodik (Zák R. József Egy adat

A

:

Derecske történetéhez).
A bizalmatlanság magva már el volt hintve, s ez rövid id alatt megtenné keser gyümölcseit. De másfell Fráter György, látván Ferdinánd
tehetetlenségét, szakított eddig követett politikájával. Az 1544. évi tordai
országgylés
az ország fbírájának választotta és János Zsigmond felnttéig a legfbb hatalmat reá ruházta. Bihar vármegye ekkor a különvált

t

Erdélyhez

csatoltatott.

Várad ismét mozgalmas élet színhelye lett Izabella királyné udvara
gyakran megfordult a Fráter Györgytl újjáalakított palotában. St a
vármegye területén is fontos események mentek végbe. Köleséren 1548.
Szent-György ünnepe táján Erdély és a kapcsolt részek rendéi országgylést tartottak, melyen Fráter György is részt vett (Bunyitay
i.,
m. III.
469), 1550. január havában pedig az akkoriban megersített Tamáshidán
gyltek egybe a rendek.
A schmalkaldeni háború befejezése után Fráter György újból közeledett Ferdinándhoz. Hogy szándékát megvalósítsa, els sorban Petrovicsot
:

akarta

h

ártalmatlanná

tenni.

1551.

elején

Patócsi

Ferenczet,

Petrovics

Kászon basa visszavonulásának

hírére, Gyuláról Sarkadra
s onnan Kölesér várába menekült, a felkelt földnépe által elfogatta s Váradra
vitette. Arra a hírre, hogy Petrovics sereget gyjt, 1551. febr. 3-án ismét

bajtársát, a ki

találkozott Diószegen Ferdinánd biztosaival, Báthori Andrással és Teuffel
Rézmánnal s velk még az nap megkötötte az egyezséget, melynek következtében Izabella királyné június 26-án Kolozsvárt átadta a szent koronát
Ferdinánd biztosainak s végleg távozott az országból.
Ferdinánd tehát visszanyerte Erdélyt és kapcsolt részeit, melyeket
Fráter György a törökök ell mentett meg, de a nagy férfiú e szolgálatáért
Castaldo orgyilkosainak esett áldozatul, kik Alvinczen deczember 17-én
meggyilkolták. E gaztett felett még alig tért napirendre a vármegye, midn
is be akart rendezkedni. Fispánná Varkocs
neveztetett ki (1552 elején), egyúttal rája bízatott a püspökség jövedelmeinek kezelése. Az 1552. február 22-ére összehívott országgylés törvénybe
iktatta Erdély és a nyolcz vármegyének Magyarországgal való egyesülését.
Az országgylés által, a védelem czéljaira minden jobbágytelek után megszavazott 3 frt adó kivetése czóljából, 1552-ben adóösszeírás eszközöltetett,
melyre alább még visszatérünk.

Ferdinánd kormánya Biharban

Tamás

Varkocs Tamást a fispáni székben az 1553. május 10-én váradi püspökké kinevezett Zaberdjei Mátyás váltotta fel. Ferdinánd uralmának
mindazonáltal meg voltak számlálva a napjai. Már az 1553-ban Nagy-Kereki
várában egybegylt urak, mint Artándy Kelemen, a két Bethlen Gábor és
György, Nadányi Gyárfás, Horváth, a tiszai részek nemességével Izabella
és János Zsigmond visszahívása fell tanácskoztak. (Szilágyi Sándor Erdélyi
orsz. eml, L, 452). E végbl Bethlen Györgyöt és Majsai Lászlót Izabellához küldték, st Toygum budai basához is fordultak, kinél Nadányi Gyárfás volt a közvetít. Az egybegyltek fczélja tulajdonképen az általuk
kifogásolt Zaberdjei Mátyás püspök Váradra való bevonulásának megaka:
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volt. (Karácsonyi i. m. I., 131). Ez ugyan nem sikerült, mert a püskirályi seregek oltalma alatt akadálytalanul bevonult Váradra.

dályozása

pök a

Ezalatt Petrovics Péter temesi fispán, János Zsigmond pártjának feje
megérkezett Munkácsra (június 20), hogy a Tisza felé vonuljon. E hírre
Artándy Kelemen is kimozdult Kereki várából s Petrovics elé akart vonulni.
De a váradi püspök Báthori György vezérlete alatt 400 Lovasból és 200 gyalogosból álló csapatot küldött Artándy feltartóztatására. Artándy, kinek csupán
300 lovasa volt, e túler ell visszavonult, de a királyi csapatok rendetlen
támadását felhasználva, ötven válogatott vitézzel visszafordulván, a támadókat szétverte és 4 zászlót zsákmányolt tlük. E siker következtében akadálytalanul siethetett Petrovics elé, a ki július 30-án már Debreczenben táborozott s augusztus 3-án Ladányról szólította fel a püspököt a •váradi vár feladáis

sára. Petrovics els sikereinek hírére Artándy Kelemen,
Bethlen Gábor és aMassayak

csatlakoztak seregéhez.
Zaberdjei tudván, hogy a
is

Tahy Eerencz vezérlete
álló királyi sereg

nem

alatt

sokáig

késhet, a vár feladását megtagadta; Petrovics pedig nem
érezte magát elég ersnek,
hogy a várat ostrom alá
vegye s a budai pasa segédcsapataira várt. De Tahy
megelzte a törököt, szep-

tember

közepén

már Vá-

radra érkezett, míg Petrovics
a török segédhadak megérkezte után szeptember 20-ika
táján Váradtól mintegy két
mérföldnyire tábort ütött. E
hírre Tahy 8000 fnyi hadával ellenök ment, de Petrovics elle Kerekibe vonult
vissza. A közbejött két napi
eszés a királyi sereg el-

nyomulását megakadályozta,
így, mire Tahy szeptember
28-án Kerekibe ért, a felkelk egész Nádudvarig vonultak vissza. Tahy ekkor

Ora SlGlSMVNÜI hac Cjui ccnfpiuf HunjárajAlá,
Coateis HunaaricU illochr imatt malis.

JÁNOS ZSIGMOND.

ostrom, alá fogta a várat, mely csakhamar kaput nyitott. A várban idz urak,
mint Artándy, Bethlen Gábor, Nadányi Gyárfás és Gergely meghódoltak,
példájukat követték a többiek is, így Csáky Pál, Adorján vár ura, Báthori
István. A fiatal Toldy Miklós várát, Fekete-Bátort pedig rövid ostrom után
bevették, s Porkoláb Dénes várnagyot Zaberdjei püspök még a helyszínén
lefejeztette, az ifjú Toldy Miklós pedig Váradon hóhérbárd alá hurczoltatott.

—

(Istvánffy História: XIX.).
Tahy és Zaberdjei tehát látszólag rendet csináltak, eloltották egyidre a felkelés lángját, de a parázs a hamu alatt lappangott és csak alkalomra várt, hogy ismét lángot vessen. Az urak csak kényszerségbl hódoltak meg, a katonaság és a tisztek megbízhatatlanok voltak.
1554-ben a török is beleszólt a küzdelembe.
szolnoki bég szeptember közepén elpusztította Derecskét, mire

A

viszonzásul Zaberdjei meg a Szolnokkal szomszédos Kengyel rácz várost
bevette s az elfogottakért a derecskeieket kicserélte. 1556. augusztus 12-én
Zaberdjei püspök váratlanul elhalálozott. Vele Ferdinánd uralmának legersebb oszlopa dlt ki.
mint haláláról a király értesült, Forgách Ferenczet
tette váradi püspökké, ennek bátyját, a hs Forgách Simont pedig bihari
fispánná nevezte ki (augusztus 2ö-ánJ.

A
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sietségre valóban szükség

mert idközben az elégületlenek visszahívták Izabellát
és János Zsigmondot, kinek érde-

is volt,

kében Varkocs Tamás, elbb
Ferdinánd híve és bihari fispán, fejtett ki élénk tevékenységet.
vármegye déli részén

A

lakó nemesek kecskeméti Patócsi
Boldizsár vezérlete alatt sorban
elfoglalták Pankotát,
Dézna
várát, Boros-Jent, majd Kászin
lippai
beglerbéghez fordultak
segélyért.
(Karácsonyi i. m.
L, 138).

A

káptalan és a Ferencz-renértékesebb mkincseiket
a Báthoriak ecsedi várába szállították, majd a vár megersítéséhez fogtak. Varkocs Tamás
október 22-én ostrom alá fogta
RODERN MENYHÉRT.
a váradi várat, serege folyton
növekedett, a gyulai várból is
95 lovas szökött hozzá. (Karácsonyi i. in. L, 140). E közben a Kolozsvárt
november 24-én megnyílt országgylés kimondta, hogy a kik Izabella részére
a hségesküt nem tették le, Varkocs Tamás eltt tegyék le, a kik pedig
deczember 6-tól egy hó alatt ezt elmulasztanák, azoknak javait a fiskus foglalja le. (Szilágyi: Erd. orszgy. eml., II., 80 1.).

düek

A nemesség tömegesen tódult a hségeskü letételére. A vármegyei
nagyobb birtokosok, mint Patócsi Boldizsár, Ábrahámffy Imre, Radák
László, Massay László, jelentékeny szerepet játszottak a kolozsvári országgylésen. Bethlen Gábor, Mándy Kelemen, Henczhidai Horváth János,
Varjasy János, Zsákay András kezdettl fogva János Zsigmond pártján voltak.
Az ostrom alá fogott váradiak minden reményöket Forgách Simonba
helyezték, kinek sikerült a körülzárolás harmadik havában a várba bejutni.

A

várbeliek egész télen át sikerrel állottak ellen, de a tavasz kezdetével
elfogyott, a várból kibocsátott futárok sem hoztak segítséget,
így azután 9 havi ostrom után Forgách 1557. június 13-án szabad elvonuKrónika.)
lás feltétele alatt feladta a várat. (Verancsics munkái
II. kötet,
Várad bukása után, a városi küldöttség Tordára ment Izabellának hódolni
vármegye
és csak néhány vár állott még Ferdinánd híveinek birtokában.
azonban még néhány éven át is a király birtokában levnek tekintetett, és
midn Hadad várát Balassa Menyhért 1561-ben elfoglalta, az urak közül
Csáky Pál ós Telegdy Miklós nyiltan Ferdinándhoz pártoltak, st Miksa
1563. évi koronázásán Bihar is képviselve volt. Bajon várát csak 1566-ban
tudta János Zsigmond elfoglalni (Bunyitay i. m., III., 492., Verancsics munkái
II. k. 102 1.)
Várad püspöke, Forgách Ferencz sohasem látta a püspöki palotát, hol
Izabella királyn vett lakást. (Keresztury Descriptio etc. II., 234.)
Az erdélyi országgylés Bihart is „bekebelezte. 1560. márczius 10— 15-én
biztosokat küldött ki Zsáka, Bethlen-Ossi, Sarkad, Szalonta és Fekete-Tót
megvizsgálására, nehogy török kézbe kerüljenek. Gyula elestével (1566) a
vármegye déli és nyugati részeit a török hódoltság határolta. Csupán a zsákai
várkastély jutott 1566. május 25-ón Miksa vezérei Schwendi Lázár, Kerecsényi László és Zay Ferencz kezébe, de ezektl szeptemberben János ZsigJános Zsigmond-párti békésmond visszafoglalta (Neoreg. act. 785, 2).
vármegyei birtokosok, mint a Nadányiak, a körös-tarcsai Veér, a Glésán,
Bereczkfy, Abránfy család és Varjasy Boldizsár Biharban találtak menedéket.
János Zsigmond a protestáns felekezetek egyesítését tzvén ki czélul,
1569-ben Váradon a kálvinisták és az unitáriusok között hitvitát rendezett,

minden élelem

:

A

:

:

A

mely azonban eredményre nem

vezetett.
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Á törökök egyre növekv hatalma egyaránt félelemmel töltötte el úgy
Miksát, mint János Zsigmondot. Fleg Békés Gáspár buzgalmának sikerült
köztük 1570. augusztus 16-án Speyerben egyezséget létrehozni, melynek
erejénél fogva Bihar vármegye Nagy- Váraddal együtt János Zsigmond uralmát
elismerte. Ez az egyezség János Zsigmondnak 1571. márczius 14-én bekövetkezett korai halálával felbomlott, az erdélyi rendek Báthori Istvánt fejedelemmé választották, miáltal Erdély, melyhez Bihar is tartozott, ismét különvált az anyaországtól.
A török, Gyula eleste után, mindegyre nagyobb tért foglalt el a várszolnoki bég Bajt, a budai pasa 1573-ban Oroszit behómegye testébl.
dolásra kényszerítette. A gyulai bég Tamáshidánál hidat veretett a Körösön,
melyen át kisebb-nagyobb lovas martalócz-csapatok törtek be a vármegyébe,
melyek Ér-Mihályfalváig, másfell Belényesig kalandoztak. Sarkad már
1571-ben behódolt. 1583-ban Madarász, 1586-ban Bólfenyér és Kötegyán
kiraboltatott.
hódoltság a bihari síkon érte el a végpontját. De éppen ez
a terület volt leginkább kitéve a török dúlásnak. Csupán a Berettyó vonalán túl elterül falvak menekültek meg a török martalóczoktól. (Karácsonyi
gyakori pusztítások által
i.
m. L, 256., Márki Sándor: Sarkad tört.)
agyonzaklatott nép 1569 70 között egy Karácson György nev kalandor
vezetése alatt fegyvert fogott s fleg Debreczen vidékén garázdálkodott,
miglen ket Báthori Miklós teljesen szétverte. 1572-ben ismét egy haramiacsapat bukkant fel Debreczenben, ezeket Báthori Kristóf váradi kapitány
tekintetes számú sereggel, heves küzdelem után, Debreczenben összefogdostatta s ket Váradon a vár körüli sánczmunkákra kárhoztatta. (Buday
Ferencz Polg. Lex. I. rész. 175).
Báthori Kristóf halála után (1581. május 27.) a rendek 8 éves fiát, Zsigmondót, ültették a fejedelmi székbe, kinek nevében elbb 12, majd 3 tagú
tanács, végre Giczy János váradi kapitány rendeltetett az ország kormányzójává (Szcs István i. m. L, 214).
Báthori Zsigmond szakítván eldei politikájával, már 1590-ben, midn
nagykorú lett, kötelezte magát, hogy el fogja ismerni Rudolf fenhatóságát,
majd nül nyerte a császár nagybátyának leányát, Mária Krisztinát. Bihart
Váraddal együtt Rudolfnak szándékozott átengedni. Várad túlnyomólag protestáns polgársága, Király György várkapitány nyal az élén, tiltakozott ugyan
a vár átadása ellen, azonban Zsigmond 1597. június 2-án erélyes tartalmú leirattal utasította ket rendre (Szcs István i. m. 1
217).

Báthori istván.

A

A

A

—

:

,

A

törökingerl politika csakhamar megtermé keser gyümölcseit.
Mez-Keresztesnél (Heves várm.) 1596. október havában a III. Mohamed személyes vezetése alatt álló török had szétverte a keresztény sereget, honnan Báthori Zsigmond, Nádasdy Ferencz fedezete alatt vonult be Erdélybe.
A visszatér Nádasdyt az elbizakodott szolnoki bég Debreczen és Újváros
között megtámadta, de vesztére, mert Nádasdy vitéz katonái mintegy 600
törököt levágtak (Szcs István i. m. 1
221). Báthori Zsigmond 1598-ban
másodízben lemondott az erdélyi fejedelemségrl, de a háború tovább folyt.
Várad parancsnoka Rödern Menyhért császári tábornok lett, melléje
ezredesi rangban, Király György az elbbi várkapitány, rendeltetett. 1598.
szeptember havában a török készüldésének hírére Rödern sziléziai gyalogosokat rendelt a várba, azonkívül 1500 gyalogost Püspökiben szállásolt el,
Rottwig Menyhért vezérlete alatt. Saturelschi szerdár 14,000 fnyi hadával
szeptember 24-én már Várad felé közelgett, maga eltt hajtva a föld népét.
Szeptember 25-én több falu felégetése hirdette a török sereg jelenlétét, mely
tábort ütvén, szeptember 26 28-án megkezdte a város lövetését.
,

—

A

várbeliek helyzete nem a legkedvezbb volt. Már az els napon
Patócsi Pál és Vajda Ferencz kapitányok 350 darabanttal megszöktek, a
a lovasok közül is zsolclhiány miatt többen elillantak. A császári vezér csakhamar erélyes ellentálláshoz fogott.
Miután látta, hogy a város tarthatatlan, 30-án felgyújtották, s a fegyverfoghatókat a várba rendelték.
városba tóduló törökök közül egy hajducsapat sokat levágott. A vár védelme a következleg oszlott meg a földsáncz védelme Király Györgyre, a palota melletti királyfi bástyáé Nyáry
Pálra s a Velencze felé néz, Ribisch Gottfried alezredesre bízatott. Október

A

:
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7-ón a hajdúk kirohantak, mely alkalommal Király György megsebesült és
sebeiben október 23-án meg is halt. Október 20-án, 21-én és 22-ón volt a
leghevesebb roham, mely alkalommal Nyáry Pál különösen kitüntette magát. Október 25-én a Körös jött segélyére az ostromlottaknak.
folyó vize
az eszések következtében ersen megáradván, a törökök sánczait elöntötte.
Október 26-án, majd november 1-ón még egy utolsó kétségbeesett rohamot
vezényelt a szerdár a Ribisch Gottfried parancsnoksága alatt álló bástya ellen,
de ez is sikertelen maradt.

A

a

November harmadikán
minden elzetes

török

alkudozás nélkül elvonult
a vár alól. Szalontán át

Szeged felé vette útját,
útközben számos falu a
lángok martaléka ln. Ekkor pusztult el els ízben
Szalonta, Kölesér,
Szil,
Barmod, Csömeg, Kis- és

Nagy- Vásári, Répás Keszi,
Pata,

Andacs,

Ossi-Pata,

Mez

-

Gyárak,

Mez - Pa-

Simonkerék

nasz,

és Orosi.

Rdern Menyhért

a

2000 fnyi hadából megmaradt 700 vitézével másnap hálaadó istenitiszteletet

tartott.

(Rdern

tudó-

sítása: Tört. tár. 1878. évf.,

101 1.). Távozása után Nyáry
lett Várad kapitánya.
E tettvágyó férfiú most
támadólag lépett fel a tö-

Pál

rökök

ellen,

1599-ben Bé-

lavárt vette ostrom alá, de
ez a természettl védett
vár az ostromot sikerrel kiállotta

(Szádeczky

:

Mihály

Tanti

factc

rtame*

C^níi/'^^farffiatom.

(TiZSTt-tj

T^emp

havasalföldi vajda, 79 1.)
még ez év szeptember 27-én

Sarkadot

foglalta

vissza,

mely alkalommal katonái
80 törököt levágtak, sok
MIHÁLY HAVASALFÖLDI VAJDA.
asszonyt és gyermeket elfogtak. Sarkadot azonban
a gyulai bég már a következ év (1600) február havában visszafoglalta,
mikor is 400 magyar vitéz esett áldozatul a törökök dühének.
*

Az országgylésektl
rendeltetett

megajánlott adó beszedése czéljából a jobb ágy telkek összeírása

el.

Ez adóösszeírások (dicalis conscriptiók) más tekintetben is különös figyelmet érdemelnek. Míg az ország pénzügyi viszonyaira nézve elsrend forrásul szolgálnak, addig
közgazdasági szempontból, valamint a birtokviszonyokra nézve is felette becses adatokat tartalmaznak. Sajnos, a Bihar vármegyében eszközölt összeírások közül alig egynéhány évrl
maradtak fenn adatok, miután a vármegye a XVI. században túlnyomóan Erdélyhez tartozván, a királyi dicatorok csak akkor mködhettek, midn Erdély egy-egy évre a magyar
király fenhatósága alá került. Tudjuk, hogy az 1543. január 6-án Váradon részleges országgylésre egybegylt rendek Ferdinánd királynak hódoltak meg, mely alkalommal az ország
védelmére portánként l 1 2 frt adót ajánlottak fel, de arról, hogy ez az adó tényleg kivettetett
volna, nincsenek adataink.
Az els adóösszeírást 1552-ben Literati László kir. dicator végezte. Ez az összeírás
még a török pusztítás eltti korból való és igy
képét nyújtja a középkori Bihar
vármegye birtokviszonyainak, miért is vele részletesen foglalkozunk.
A vármegye négy járásra oszlott fel, melyek a szolgabirák után neveztettek el. Szolgabirák a következk voltak I. Sassi Ferencz, II. Márkus András, III. Zarándi Imre, IV.
Bencs Tamás.

h

:
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Az egész vármegye területén
között a következleg oszlott meg

10,830

porta

Íratott

össze,

mely az egyes birtokosok

I. Egyháziak
1. Váradi püspök 2796, 2. Váradi székeskáptalan
1241, 3. Szentjobbi
pálosok 108, 4. Szent István káptalan 92, 5. Káptalani nagyprépost 62, 6. Káptalani kisprépost 32 1 /2, 7. Szentjánosi apáczák 28, 8. Klarissza apáczák 26, 9. Mindszenti remeteszerzet 19, 10. Dobreczoni plébános 18, 11. Meg nem nevezett barátok 8 1 2, 12. Szent Péter
káptalan 8, 13. Telegdi plébános 6, 14. Kápolnai pálosok 4y2, vagyis az egyháziak öszszesen
4449 porta után adóztak.
II. A világiak közül els helyet Enyingi Török
János, Debreczen ura foglalja el,
utána a 20 portán felüli birtokosok a következ sorrendben következnek Török János 1218,
Csákyak (Mihály, Imre, Miklós, Dömötör, Farkas, Péter) 606, Bajoni Ferencz és György 383,
Telegdyek (Miklós és Mihály, Zsigmond özvegye) 356, Szepesyek (Sebestyén, György,
Ferencz, László) 303, Drágfi uradalom 192, Toldyak (Miklós, Mihály, Tamás, Kis Toldy Miklós) 179, Zólyomyak 16QÍ/2, Peth Benedek 140, Artándyak (Kelemen, Péter özv. és Demeter
:

:

:

BOCSKAY ISTVÁN.
Varkocs Tamás 89i/2, Báthori András 88, Pázmán Péter és Gáspár 77, Izsákay
Osvald 73, Szelley Péter 57.— 50— 20 porta közötti birtokosok: Bornemissza Miklós és Bernát
özvegyei (34), Bocskay György (49), Derzsiek (45i/2), Forgách Zsigmond, (42 1 2), Horváth
Péter (44) és János (21), Kovlavics (25), Nadányi Gyárfás és István (31V2), Péchy (32
Perusitz (40), Pázy (20), Sárándy (20), Selindi (20), Sarkady (30), Torday Péter (46 2). Vancsody (26), Vecsey (201/2).
20 portán alóli birtokosok Abránfi, Apród, Artándbory, Asztalnok, Batyány Farkas,
Bidi.
Biali.
Barassy, Bána, Bartakovics, Báy, Balogh, Beghesy, Berczleni, Bereczky,
Bessenyey, Bethlen Farkas, Bojthy, Bodó, Bosoldi, Botka, Börleö, Buda, Büdöskuthy. Cséffy.
Csepy, Cserepesy, Csete, Csirák, Csikós, Cypele, Cyp, Czibak, Derecskey, Danky, Dóba.
Drághy, Elölniczky, Eössy, Eöry, Eörvényessy, Erdhegyi, Esztáry, Fekete, Félegyházy.
Feldeáky, Figedi, Fodor, Fyer, Garaj, Galthöy, Geszti, Ghecsey, Gyulay, Halniosy, Harangy.
Halmágyi, Hegyi, Horváth, Huszár, Illyey, Ilosvay, Ipy, Irinyi, Ispán, Izsák, Kalitzfy.
Karossy, Kába, Kemény, Kereki, Kolthi, Konthos, Koprovics, Leély, Mezgyáni Litterati.
Köröspeterdi, Litterati, Literati, Majsay, Maróczy, Madarassy, Márkus, Matkó, Melith
György, Mezdegey, Micsky, Moreoh, Mocsáry, Nagy, Németh, Olgyay, Olaszy, Oláh, Pap,
Pathorki, Péchy, Perleky, Peterdy, Pethlendi, Porkoláb, Polyach, Putnoky, Reszegey.
Sándor, Sárossi, Sassy, Sápi, Sarmasághy, Sögi, Somjai, Sólymosy, Strelemhey, Strézalyay,
Szálai, Szeghy, Szénássy, Szentiványi, Szokoly, Tharnach, Terechy, Thoboly. Tholmácsy,
Thotonus, Toóth, Topa, Tóthtúri, Tuskaty, Ugrai, Ujméri, Újhelyi, Vajjai, Vásári. Vass
Vemeri, Venter, Vernolt, Vérthesy, Vizessi, Volkay. Zéchy, Zakálos, Zernyesy. Zoltbay.
Zsarina, Zsombori.
özv.) 91,

1.
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Befejezésül közölj ük az egyes községekben összeírt porták számát, oly sorrendben,
a melyben a kimutatásban egymásután következnek, megjegyezvén, hogy
az eredeti helység-név mellé zárjelben
a mennyire lehetett
a jelenlegi' helynevet jegyezzük fel.
I. Járás. Henczida 39, Gáborján 321 2, Szent Péterszeg
25, Ér-Páli (Herpály puszta)
22i Si újfalu (Beretyó-Ujfalu)
20, Szent-Kozma 471/2, Andaháza (elpusztult) 21, Köváo-h <Kovnpai niiuvt.il 9fl n.il./mc„„. íi T<„.„1„ «1 XT„
t>aua 1 ct ír- o_*i -mm-i i » ,-~
~
^ ... v .

—

—

.

Sáránd

24,

Mike-Pórcs

31,

Bodóháza

(elpusztult)

csika 14, Szepes (elpusztult) 71, Bánk (elpusztult) 231 2j pát s (elpusztult) 17, Boldogfalva (Debreczeni határban) 28 1 2, Debre-

6,

Bagos

33. (Hajdu-Bag-os)

.

.

.

Ebes

61,

.

Fan-

czen 1216, Feüred 50, Macs (elpusztult a
debreceni határban) 13, Monostor (ugyanott)
Thamási (elpusztult, ma Hajdú
2,
várni. -ben) 21, Sámsom (így) 54, Haláp
(elpusztult) 14, Vámos-Pércs 121.2, Buzitha 10, Monostor-Pályi 30, Hosszú-Pályi
43, Vértes 26, Nagy-Léta 88, Álmosd 23,

—

A BOCSKAYNAGY-KEREKI.
FÉLE VÁRKASTÉLY.

Kakath (Kókad) 14, Sárfeö (puszta)
151/2. Semjén 28, Bagamér 64, Selind
Tárcsa (Ér-Tarcsa) 33, Puszta51/2, Nagy-Mihályfalva (Ér-Mihályfalva) 141/2, Vasad 56, Gálos-Petri 431/2, Piskolth 82,
Ér-Adony 2OV2, Kécz 10, Szalacs 100, Kis-Paczal 81 2, Oltoman (Ottomány)31, Molnos-Petri 5,
Csatár (Oláh-Csatár) 4, Ábránfalva 14, Margitafalva (Margita) 66. Bogyoszló 24, Margitafalva
tartozékai 16, Felapáti (elpusztult) 18, Veed (elpusztult) 13, Olaszi (Ér-Olaszi) 2OV2, Asszonyvására 26, Köbölkút 22, Mindszent 1, Albis 261 2, Nagy-Kereki 71/2, Fancsika 7, Kis-Kereki
Kooly (Kóly) 71/2, Kis-Kágya 15. Szent-Miklós
6, Keser (Ér-Keserü) 44. Székelyhíd 33,
(Hegyköz-Sz.) 18, Thulogd 15, Csokaly 22, Szent- Jobb 15, Nagy-Kágya 141/2, Egyed (elpusztult) 34, Rácsfalva 16, Diószeg 124, Szent Imre 26, Jankafalva 13V2, Esztár 131/2, Kasza 5,
Kerekegyház (Gyapoli puszta) 1, Gyapol (elpusztult) 34, Konyár 35, Fejértó (elpusztult) 38,
Pocsaj 37.
191/2,

Apáti

U. Járás. Egyházas-si (elpusztult) 18, Cser-si (elpusztult) 13, Iklód (elpusztult) 13 /z,
Kakucs (elpusztult) 10, Megyer (elpusztult) 6i|2, Szent- András 23, Vadász (elpusztult) 91/2,
Palota 672, Mindszent (elpusztult) 121/2, Tarján 9, Gyárán 1, Bessenyei (elpusztult) 16, Gyéres
(Gyires) 51/2, Alcs (elpusztult) 30, Mácsa 35, Nagyfalu 10, Rojth 24, Revid 42, Vizes-Gyán
81/2, Körösszeg 12, Nagy-Harsán 15, Kis-Harsán 11, Piski (elpusztult) 7, Thobal 4, Szent-JánosUg-ra 9, Közép-Ugra 6, Monostor-Ugra 5, Atyás 18, Pezere (elpusztult Ugrához tartozik) 7,
Fancsika 8V2, Zsadány 8, Okány 37, Papi (elpusztult) 5, Lapos (elpusztult) 8V2, Orossi (Orosi
puszta) 19, Varsány (puszta) 6, Gyr puszta 7'/2, Keresztúr 3, JVIegyes 7, Kétz (puszta) 81 2,
Gyantha (puszta) 161/,, Sarkad 51 V2, Saáp (puszta) 10, Sarkad si (Léi-si puszta) 4, Prépostsi (puszta) 3, Polánd (puszta) 2, Kötegyán 321/2, Simonkereki (puszta) 10, Köte-Tarcsa (puszta)
13, Méhkerék 3, Szil-Tarcsa (puszta) 5 1 /*, Szyl (puszta) 35, Kéza (puszta) 71 2, Mezó'-Gyán
51/2, Vathyon 1, Begéss (puszta) 51/2, Mez-Gyarak (puszta) 2, Mez-Panasz (puszta) 26, Pánt
(puszta) 1, Kis-Radván (puszta) 3, Nagy-Radván (puszta) 9, Szent-Miklós (Oláh-Szent-Miklós)
4, Barakony 21. Pankota 7, Less 9, Orossi 8, Gyapjú 13, Cséffa 25, Nagy-Ürögd 13, KisÜrögd 13, Záka (Szálkai puszta) 17, Kusztoszfalva 4, Szls 17, Hajó 35, Szent-Márton 8,
Harangmez 13, Ronthó 13, Vadász 2, Almamez 2, Berthfla (Betfia) 2, Szenthelek 14, NagyKér 4, Kis-Kér 16, Somoghi 3, Alpár 51, Fugyi 16, Vásárhely 57, Szabolcs 12, Thelegd
l
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(Mez-Telegd) 18 Pósalaka 11, Thelki ll 1 /2, Czéczke és Kalja 5, Keszteg, Ürgeteg, Kalotha,
Fels- és Alsó-Esküll 6, Magyar-Kakucs 15, Róvel (Rév) 16, Berthen (Birtiny) 5, Dubricson,
Krajnikfalva, Sásfalva, Rikosd, Oláh-Kakucs, Gálosháza, Sonkolyos 18, Fancsika Körtvélyes,
Vachora, Gura, Serges 10, Braij-kutha 2, Szurdok, Zaránd, Kigyik, Thelkesd, Barain-kutha,
Jóparlaga (Izsópallaga( 5, Rogoz 1, Szakadat, Borostelek, Tasádf 12, Thelkesd 3, Cséke 122,
Valf 7 1 2, (Nagy)- Várad (a Körös balpartján) 320. Városrészek Vadkert 40, Velencze 24
8V2, Bécs utcza 40, Szombathely 2.
III. Járás. Micske 34, Szent János 28, Panasz (Tarjám* határban) 8, Tóttelek, Berek
(Böszörmény határában) 11, Besseny 14, Böszörmény 41, Apáti (Körösszeg-Apáti) 6, Körmösd
(puszta) 23, Kinizs (puszta) 8, Körösszeg 15^2, Tkelkerek (Tölgykerek) 5, Fels-Szakái 19,
Egykázas-Szakál 9, Keres-Peterd (puszta) 7, Nagy -Tóti (puszta) 20V2, Kis-Tóti (puszta,) 19 1 2,
Eüss (Kornádi határ) 8, Boldogasszonytelke (puszta) 3, Kis-Homorog (Magyar Homorog) 9,
Pethlend (puszta) 9, Kornádi 6, Beken (Kornádi határ) 9, Hath (ugyanott) 8 1 2, Kolth (ugyanott)
8, Iráz (ugyanott) 38V2, Bölcsi (puszta) 20, Eesz (puszta) 8, Szöcsköd (puszta) 23, Csökm
2772, Szeghalom 74, Thorda (puszta) 13V2, Károly (puszta) 33, Balkán (puszta) 35 1 2, Cséfán
(puszta) 18Í/2, Ösvény (puszta) 22, Darvas 12, Orrod (puszta) 19, Izsáka (Zsáka) 5, Csekehida (puszta) 9, Vekerd fi, Bosold (puszta) 8, Nyésta (Kornádi határában) 7'/2, Megyer 6V2,
Fúrta 12, Szent-Márton-Ujlak 17, Guzár (Váncsod határában) 13, Váncsod 33, Mez-Peterd
10, Thold (Puszta Told) 23V2, Sass (Mez-Sass) 21, Méhes (puszta) 6, Szomajom (puszta) 9,
Bölcs (puszta) 7, Keresztes, 86 Septel (Keresztes határában) 13, Bojth 12, Bed 7, KisSzomlin (puszta) 7^/a, Bors öi/2, Ártánd 15, Nagy-Szomlin (puszta) 28, Szeben (puszta) 10,
Kis-Szánthó 6V2, Ádám (Kereki határában) 17, Kereki (Nagy-Kereki), 8 Nagy-Marja 19, KisMarja 11, Nagy-Szántó 4, Kékes (Kekrwis) 9, Henczida 17, Pelbárthida 13, Régen (puszta)
18, Tamási 29, Nyüved 1, Benkefalva (puszta) 11, Hódos (Jákó-H.) 27, Kügyh (puszta) 1,
Újfalu 2, Süveghd (puszta) 4 1 2, Szalárd 45, Adorján (puszta) 12, Sither23, Lathabár (puszta)
32, Tóttelek 15, Csatár 61 Bihar 157, Moczháza (elpusztult) 13, Püspöki 73, Újlak (Hegyköz-Ujlak) 38, Mozmona (elpusztult) 10, Pályi (Hegyköz-Pályi) 20, Száldobágy 9, Szalárd
tartozékai 9, Kvág 3, Sárszeg 3, Csalános 5, Lakság tartozékai 40, Poklostelek 8, Tóthi 42,
Láz, Bohár 2, Rogoz 1, Bélmez (puszta) 2, Papfalva 3, Újfalu 5, Darnaszeg 1, Alsó-Derna 3,
Farnosfalva 1, Hantfalva 2, Széltarló (Széltalló) 2, Bártfalva 2, Közepes 2, Zurafalva 1, FelsDerna 2, Therje 6, Várviz 4, Sastelek (Sástelek) 2, Czigányfalya 1, Thonkafalva 2, A. Kövesd 2, Csóhtelek 1, F. Kövesd 1, Almaszeg 1, Monostoros 6, Ábrány 11, Baromlak 7, Szál:

dobágy 3, Széplak 30, Micske 36, Szent-Lázár 2, Bályok 14V2, Szandii (puszta) 2, Tinód 3,
Kalásztelek 32, F. Pestes 3, M. Lúgos 6, Oláh-Lugos 3, Alsó-Pestes 2, Bánlaka 6, Kws
16 (?), Rével (Rév) 10. Élesd 7, Regend (Gégény) 4, si 4, Tötös 4, Loorem (Lóró) 3, Look 5,
Fekete-Tó 4, Csarnóháza 2, Fekete-Patak 1, Barátka (Brátka) 3, Sólyomk (Pestes határában), Bezne (Beznye) (Báródság) 38, Bottyán 9, Kabalás-Patak 3, Jenéi (Kis-Jen) 15 1 2,
Eörvend (Örvend) 14, Újfalu 7, Várad (a Körös jobbpartján) városrészek Szt. Péter utczája 8, Új Utcza 28, Olaszi 74
IV. Járás. Kölesér 117, Péterháza (puszta) 8 /2, Barnó (puszta) 14, Keszi 17, ErdGyarak 25V2, Árpád 19, Nagy-Vásári (elpusztult 7"-/2, Kis- Vásári (elpusztult) 9, Remete 23 1 2,
Csrnek (elpusztult) 13^2, Csegd puszta) 8, Hlye 10, Anth "7V2, Marthontelek 15V2, NagyKemény 13, Kis-Kemény (puszta) 1, Bojth 10, Szintbe 34 1 ,2, Tamáshida 17, Nagy és Kis-Ágya
(Arad vármegyében) 59, Kis-Jen (ugyanott) 25, Sikola (ugyanott) 14, Jen-Vadász (ugyanott)
84, Kamona és Theza 72, Bél, 12, Bél tartozékai 34, Bakonya 88, Kootz-Keskér 5, Zeck 19,
Cserepes Medgyes 10, Árkos (Árkus) 14, Mocsola (Mocsirla) és Brandaszó (?)27, Rogoz 14, Olcsa
8V2, Kalácsa, Dalom 11, M. Ökrös 12, Tóthi (Fekete Tót) 10, Fekete-Bátor 511/2, Csatfalva
4, Fekete Gyrös 5, Alsó Gyrös 4V2, Kávásd I6V2, Széplak 45, Tenke 39, Szigeti 19, Kocsaba (Kocsuba) és Buzaj 16, Beseny 29, Puszta-Venter 4, Keseháza 22, Pethegd 22, Széplak tartozékai 151, Örvényes, Kápolnás, Venter 14, Szent-Miklós 11, Egyházas-Gyanta 19"-/2,
Kápolnás-Gyanta 11, Nagy-Sebes 8, Mezgedh és Kyszohoda 11, M. Remete 13, Bokorfalva
Vanchya
Possa (Pósalaka) 21, Négerfalva (Nyégerfalva)
Belényes
Remete-Lazur
9, Belényes tartozékai 70, Alsó-Fenes 420, Tárkán (Tárkány) 16, Á. Sólymos 29, F. Fenes
ós Fureg (Füzegy) 18, Vajdafalva 28, Nagyk, Fels-Füves, Álsó-Füves, Buchus 16, Dragotha,
Trágya, Spathar 18, Szent-Benedek, Liban-Patak, Dragánfalva, Panthus, Kis-Kabafalva 20,
Mocsola, Rebegefalva, Lazur 25V2, Sonkolyos 19, Fels-Sólymos 15, Jánosfalva 19, Újlak 36,
Hidas-Telek 40, Oláh-Hodos 3, Magyar-Hodos 3, Nagy-Karánd 75, Magyar-Gyepes 22, Hoszszuaszó 9V2, Vasand 18, Illyeháza, Mehel (Mihell) 16, Jánosd 41 /2, Geverbecs (Görbed)
Madarász 80, Pata 53, Homrok
9, Symegd 11, Thulka 26, Patasi 20, Szalontha 13V2
31V2, Andacs 17, Inánd 7, Sólymos 8V2, .Nyárszeg 14, Székely-Telek 20, Méhes 14, Sályi 4, Rhabosta 4, Apácza-Somogy 7V2, Pósa 3, Ábránháza 4, Csehi, Kardó 15, Józsefháza 23, Apáthi 26,
:

l

—

—

,

—

,

—

,

l

—

Bikács

24,

Somos

3,

Som

,

2.

Az 1552-iki összeíráson kívül csupán az 1553. 1554. és 1555. évbl
maradtak fenn részletes kimutatások. 1553-ban 7956 porta, 1554-ben 7589
56-ban 7167V 2 porta íratott össze. Ez utóbbi
és másodízben 7562 porta, 1555
évben az összeírt porták után 7583 frt vettetett ki. Ebbl azonban a következ összegek vonattak le: a váradi püspök részére 2075 frt, Csáky Miklós
javára 80 frt, Báthori György javára 11297 2 frt, 37 V 2 porta után 329 frt 50
dénár, a vármegyei tisztviselk fizetése czímén pedig 150 frt.
Az 1597. évi összeírás, mely a Gyulafej érváron kelt fejedelmi rende-

—

hiányos adatokat tartalmaz.
már élénken feltünteti a megelz évi nagy
török dúlást. 1554-ben még csak 34 volt az elpusztult porták száma, mely
letre eszközöltetett, fölötte

Az

1599. évi összeírás
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a következ évben is csupán 37ya -re emelkedett, de az 1598-ban a vármegyére zúduló .törökpusztítás következtében, 1599-ben csak a házak száma
íratott össze. Összeiratott 2181 szabad és 50 hódolt ház, melyre 4154 frt. 90 kr.
vettetett ki. (Orsz. levéltár: Dic. Conscr.). A pusztulás képét még élénkebben
tárja elénk az 1600. évi úrbéri összeírás. Püspökit, melynek 22 portája volt,
teljesen elhagyták lakosai, Biharon és Szent-Miklóson 20, Szent-Jánoson 9,
Tótfaluban 4, Szent-Péteren 50, Marcziházán 4 porta íratott össze. Teljesen
elpusztultak
Tamási, Száldobágy, Újlak, Vásárhely, Szls, a hol a seminarium kertje, terült el, Vadossa, Szent-Elek, Saly, Hájo (Hévjó) Betfia,
Kardó, Nagy-Ürögd, a hol azeltt 22 s Mácsa, a hol 18 porta volt. MezBentn 6 porta találtatott. Almamez teljesen elpusztult, a 70 portával bírt
Macsmolna községet pedig elhagyták lakói. Széplak teljesen elpusztult és
:
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XVII.
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SZÁZAD ELEJÉN.

Kápolnán

és Gyantán csak három porta Íratott össze, Lakattia
felprédálták, hasonlókép elpusztult Sólyom, Borzik.
11 porta íratott össze, de ebbl is több elpusztult. Elpusz-

helységet a tatárok

Közép- Örvényesen

még a következ helységek Kis-Karánd, Tatamérfalu, Oláh-Gyöpös,
Ihar-Pataka, Pogány-Hodos, Dalom, Bélfenyér, Tenke, Rogoz, Sipot, MagyarÖkrös és Kalocsa. (Orsz. lev. Urb. et conscr. 36, 34.) A XVII. századból,
csupán a törökök kizetése után, 696-ból maradt fenn összeírás. Ez összeírás
adatai szerint az egész vármegye területén összesen 4472V2 jobbágytelek
találtatott. De ezek mellett a vármegye lakossága alig számbavehet. 11,084
censualis nemes mellett csak 628 jobbágy- és 483 zsellér-háztartás találtatott,
mely utóbbi adat élénk világot vet a vármegye elnéptelenedésére.
tultak

:

1

*

A

fentebbi adatokból láthatjuk, hogy az 1593. óta czóltalanul folyó
török háború mily vészt hozott a vármegyére, de másfell Barbiani János
belgiojozói gróf, kassai fkapitány kíméletlen zsarolásai mindegyre fokozták az elégületlenséget, mely az 1604. évi országgylés szótoszlása után
már-már kitörfélben volt. Az elégületlen furak tekintete akkoriban a
Kereki várába visszavonult Bocskay István, volt biharmegyei fispán felé
fordult, a ki még nem régiben Báthori Zsigmond udvarában, szemben a
törökpárti Kendy Sándorral, az osztrák párt feje volt. Diplomacziai ügyes-
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ségének sikerült végre 1595.
január 28-án szövetséget létrehozni Báthori Zsigmond és
Rudolf király között, de a
szerencsétlen kimenetel mezkeresztesi ütközet megsem-

minden reményt, mely
a két országban e szövetség-

misitett

hez fzdött. Bocskaynak nem
volt maradása többé az erdélyi udvarban s kegyvesztetten bihari birtokaira vonult
vissza.

Az Erdélybl kimenekült
bujdosó

urak iktári Bethlen

Gábor vezérlete

alatt felajánlották neki az erdélyi fejedelemséget is, miután azt Nyáry
Pál visszautasította ; de Bocs-

kay, bár már ekkor élénk levelezésben állott az elégületlenekkel, nem fogadta el azt.
1604. szeptember 16-án a
Barbiani szolgálatában álló
szabolcsi hajdúk szétverték a

Bethlen Gábor vezérlete alatt
álló
erdélyi
menekülteket,
mely alkalommal Bethlen Gábor fels ruhája is zsákmányul
esett. Mikor a hajdúk szep-

BÁTHORI GÁBOR.

tember 19-ón Lippánál szétugrasztották az erdélyi menekülket, a zsákmánynyal együtt Bethlen Gábor ruhája is Kerekibe került. Ennek zsebében
Bocskay tiszttartója urának Bethlen Gáborral az utóbbi idben folytatott
a Szatmáron a némettel valamely
megértvén a környez veszélyt, csakhamar otthon termett. Ideje is volt, mert a levelezést elárulták Concini
Cyprián váradi várkapitánynak, a ki jelentést téve Barbianinak, Bocskayt
árulónak nyilvánította és szentjobbi várát ostrom alá vette.
Ezalatt azonban Bocskay is szervezkedett. Miután Barbianihoz küldött

levelezését találván,

azonnal értesítette

kölcsönügyben tárgyaló Bocskayt, a

Bocskay.

ki

követe útján választ nem nyert, Kerekít Orvendy Pálra, Szent-Jobbot FráSzékely Ferenczre bízta, kincseit Giczy Póternó zsákai kastélyába vitette, maga pedig Sólyomk várába vonult. Barbiani, rendelkezésre
álló csapataival október elején átkelt a Tiszán és Nyíregyházán, Nagy-Kállón
át Várad felé igyekezett, mely hírre Concini váradi parancsnok, hogy tábornokának már némi sikerekkel számolhasson be, Szt-Jobb várát csellel kézrekerítette, de Kerekivei, melyet Orvendy Pál védett, már nem boldogult.
Concini Barbianihoz fordult segélyért, a ki alig várta a pillanatot, hogy
Bocskayval megütközhessen, de nem érezvén magát elég ersnek, mindenfell seregeket rendelt maga köré.
E végbl a Petzen Ker. János ezredes vezérlete alatt álló, összesen
4500 fnyi sereget (3000 ausztriai, stíriai nemes ifjakból álló gyalogság és
1500 sziléziai vasas) Tokaj fell, valamint a Dampierre vezérlete alatt álló
6000 fnyi hajdusereget, továbbá a Sennyey Pongrácz és Capreoli Tamás
parancsnoksága alatti erdélyi hadakat Gyuláról Szalárd melletti táborába
rendelte, st a hajdúkat is felszólította, az utóbbiaknak Debreczent, Váradot
és Kerekít ígérvén szabad zsákmányul. A hajdúk azonban, követvén a köleséri pusztai kerületben tanyázó bajtársaik példáját, a kik Orvendy Pál felszólítására Kereki védelmére vonultak, Nómethy Balázs, Szilasy János és
Lippay Balázs vezérlete alatt, szintén Bocskay zászlóihoz csatlakoztak.
Barbiani közeledtére Bocskay 500 hajdú és 200 300 lovasból álló
hadával Sólyomk várából kivonult s mindegyre szaporodó seregével a Beretter Istvánra és
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tyó folyó átjáróit Zsákától Kismarjáig és az Er átjáróit Székely-

hídig megszállotta. Október 14-én
Barbiani Adorjánig, Dampierre
Diószegig nyomult elre. Petzen
ezredes ugyanakkor
Álmosdra
érkezett. Caprioli
erdélyi hada
pedig Adorjántól négy mérföldnyire táborozott. Bocskay hajdúi
már ekkor közeli érintkezésbe
léptek Dampierre
hajdúival, s
köztük a táborban szabadon jártak-keltek, a mivel Dampierre,
úgy látszik, nem sokat tördött.

A következ nap Barbiani
Kereki ellen ment, melynek elfoglalása a váradi parancsnoknak
nem

sikerült.

Petzen ezredes október 15-én
pénteken, éjfél után 2 órakor megindult Almosdról Diószeg felé a
mint Diószeghez közeledett, találkozott Dampierre hajdúival, a kik
;

a Bocskay hajdúival történt megbeszélés következtében, megelz
nap vezéröket a faképnél hagyva,
FORGÁCH ZSIGMOND.
megtámadták Petzen hadát.
küzdelem az Almosdtól Diószegre
vezet úton, Csokajtól északnyugatra folyt, mialatt a megérkez Bocskayhajduk hátulról támadták Petzen hadát.

A

t

küzdelem után a német had teljesen megsemmisült. A
összes tisztjei a hareztéren maradtak, csupán a sziléziai
lovasokból menekült meg 40, a muskétásokból 20 és a kassai lövészekbl
két ember, maga Petzen is súlyosan megsebesülve, Ladányi György alparancsnokával együtt a hajdúk kezébe került.
Az álmosdi fényes gyzelem után, Bocskay hajdúival Debreczenbe ment,
Barbiani pedig kivonult Adorján várából, mely csakhamar kaput nyitott a
hajdúknak, másnap, 16-án, már Váradon vett szállást, hova szalárdi táborát is áthelyezte, noha serege az idközben megérkezett erdélyi hadakkal
mintegy 15,000-re szaporodott, mégsem mert Bocskaynak alig 3000 fnyi
hadával megütközni, hanem Kornis Boldizsárral, Pethey Lászlóval és Sennyey
Miklóssal folytatott tanácskozások után levelet Íratott Bocskayhoz, melyben
hségre szólítja fel. Bocskay azonban elutasítólag válaszolt és Szatmár felé
vette útját, mire október 20-án Barbiani is kiindult Váradról és nagy sietséggel, nehogy a félelmetes hajdúkkal találkozzék, Pocsajon és Debreczenen
Rövid véres
Petzen-féle ezred

két debreczeni tanácsbeli kalauzolásával, Tokaj felé igyekezett, de hátseregének egy részét a hajdúk Rakamaznál, október 25-én, utóiérték, s
a Tiszán még át nem szállított ráczokat levágták. Bocskay diadalmas zászlói nyomon követték Barbiani szaladó hadát, miáltal a hadjárat szintere az
ország északi és északnyugati részébe tétetett át.
Az eredményes felkel hadjárat az 1606. augusztus 6-án megkötött
bécsi békével ért véget, moly Bihar vármegyét és Várad várát az idközben
erdélyi fejedelemmé választott Bocskay birtokában hagyta meg, miáltal a
vármegye ismét Erdély sorsában osztozott. (Források: Szcs István i. m. L,
231—237 1.
Rónai Horváth Jen: Bocskay István háborúja, Hadtört.
Millen. Tört. V. 587—89 1.,
Gyulaffi Lestár tört.
Közi, 1893 évf.
Bocskay kiváltságlevele a hajdúk
maradv. Tört. Tár, 1893. évf, 141. 1.
részére — O'sváth Pál, Kis-Marja tört. 22. 1.
Szilágyi Lajos értek. „Bihar"
1896. évf., az utóbbi a felkelés elzményeit a vármegyében él hagyomány
át,

ráló

—

alapján,

A

némi

—

—

—

—

eltéréssel ismerteti.)

felkel hadjáratban oly kiváló szerepet játszott hajdúkat, (számsze-
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rint 9254-et) Boeskay 1fi05. november 10-ón a Korponán egybegylt rendek
megegyezésével megnemesíttette s nekik Kalló városát, Nánás, Dorog, Varjas pusztákat, Hatház, Vámos-Pércs, Sima és Vid helységeket adományozta,
majd utóbb az 1606. szeptember 2-án Kassán, hasonló kiváltságokkal felruházott hajdú- vitézeknek, Szoboszlót jelölte ki letelepedési helyül.'
E nagyobb hajdu-városoknak nevezett telepeken kívül Boeskay még a
következ 21 biharvármegyei helység lakosságát ruházta fel hajdu-szaba-

BETHLEN GÁBOR.

dalmakkal : Szalonta, Ürögd, Szent-Márton, Tamási, Harsány, Körösszeg,
Kornádi, Vekerd, Sass, Régen, Félegyháza, Bagamér, Mike-Pércs, Bagos,
Konyár, Derecske, Herpály, Berettyó-Újfalu, Kába, Sáránd, Tépe.
Sarkad 1644-ben II. Rákóczy Györgytl nyert ugyanily szabadalomlevelet. A szalontai hajdúk 1606. márczius lfi-án Kölesér mezvárost nyerték Bocskaytól adományul, a ki még Kis-Mária helységnek 1606. szeptember
22-én adománylevelet állított ki, melynek lakosai 1579-tl kezdve minden
adózás alól fel voltak mentve. (O'sváthPál: Kis-Mária története). A többi
helységek pedig, azon idtl kezdve, mikor a részek az anyaországgal egyenem ismermint látni fogjuk
síttettek, hajdu-szabadalmakkal bíróknak
tettek el. Késbb még Gáborján és Bocs (ma puszta) helységekben is alakultak hajdutelepek, de e „biharvármegyei és körösmelléki hajdúk" nem osz-

—

toztak a hajdu-városok kiváltságainak állandóságában.

—
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Ürögd, Harsány, Körösszeg, Pecze-Szt-Márton, Tamási, Berottyó-SztMárton, Vekerd és Régen csak 1626-ig rizhették meg szabadalmaikat.
*

Bocskaynak rövid ideig tartó fejedelemsége alatt Várad ismét virágzásnak indult. Mint Erdély kulcsát különös figyelemben részesítették, végvári
élet folyt ekkor Váradon, itt adtak egymásnak találkozót az erdélyi furak
s a hajdú világ vitézei. 1606. elején Sarkad is visszakerült magyar kézbe,
bár a törvények értelmében nem volt véghely, mégis az ottani hajdúság
folytonos ellenségeskedésben állott a törökökkel. Bocskaynak 1606. deczember 25-ón Kassán bekövetkezett halála váratlan fordulatot adott az eseményeknek. Halálának hírére a
hajdúság között csakhamar
élénk mozgalom keletkezett,
miután kiváltságaik megsznésétl tartottak. Vezérü-

—

ket,

Nagy Andrást

sikerült
Báthori

Báthori Gábor részére megnyerni, mindazonáltal az erdélyi rendek Rákóczy Zsigmondot választották fejedelemmé. Az új fejedelem csakhamar Váradon termett, hol
alkudozások útján óhajtotta a
hajdúságot
megnyerni,
de
hasztalan. 1608 márczius 5-én

Gábor.

azonban Rákóczy Zsigmond
lemondott a fejedelemségrl,
s utódává Báthori Gábort választották, kinek csakhamar
sikerült a forrongó hajdúságot
megnyugtatni, mert az 1608.
márczius 28-án Érsekujvárott
megújított zsitvatoroki béke
értelmében, a hajdúk kiváltságaikban megersíttettek. Bá-

Böszörményt és Pród
adományozta a kállai
hajdúknak, mely adomány az
thori
falut

1610. szeptember 10-én tartott

vármegyei közgylésen hirdettetett
ki.
(Varga Géza:
Hajdú várm. leir., 5 — 27. 1.)
Alig foglalta

el

Ó ERLNISSIMVS AC PcENTI-SSIMVó'
_ Princeps Gilorgjv.9 í^akocí DeíGratia-

Uj Transz ^lvvvni/lPrinceps Comes:
Hl tSlCVLORVM ET DoMINV.? PaRTIV;
/

Regní

Báthori

Gábor fejedelmi

székét, a gaztettek egész sorozatát kezdte

I.

Hvngaria.e.tc

RÁKÓCZY GYÖRGY.

meg. Elször Kornis Boldizsárt fosztatta ki a hajdúk által Szolnok és
Debreczen között, majd az egyes furak nejeire vetette a szemét, s kicsapongó életet élt. Csakhamar összeesküvés keletkezett ellene, melynek élére
Kendi István állott, de a fejedelemnek sikerült azt még idejében elfojtani.
Az összeesküvk egy része elmenekült, a többiek életükkel lakoltak.

E sikeren felbátorodva, új hadi vállalatba bocsátkozott, de míg a
morvaországi kalandon odajárt, Forgách Zsigmond felsmagyarországi kapitány
1611. június 29-ón 5000 fnyi seregével átkelt a Tiszán és Erdély elfoglalását tzte ki czélul. Nagy András, a rettegett hajdúvezér nem bírta. Forgách átkelését megakadályozni, mire a hajdúk Fekete Péter szoboszlai kapitány tanácsára meghódoltak. Az elbizakodott fvezér akadály nélkül vonult
be Bihar vármegye területére, hol a kisebb ersségek, mint Kereki (július
6-án), Telegd és Sarkad egymásután birtokába jutottak, Váraddal azonban nem boldogult. Forgách ekkor Szabolcson ós Szatmáron át Erdélybe
vonult.

Ezalatt

András várát

Bosnyák Tamás, Forgách kapitánya, elfoglalta a Nagy
mely hírre Nagy András Szebenbe szökött, már

Bajont,
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visszatért

fejedelméhez,

s

az

onnan nyert segélylyel Bosnyák
Tamást Diószegnél megverte. A
diószegi kudarcz következtében

Forgách irányában, csakhamar
megváltozott a hangulat a hajdúk között is, meg Erdélyben
is. Nagy
András gyzelme az
els lökést adta egy újabb hajdulázadáshoz. Báthori ekkor (1611.
október 9-ike táján) néhány száz

emberével Váradra jött, mert
Erdélyben már teljesen elveszlába alól

tette

a

talajt.

A

kö-

vetkez hajdu-mozgalom hírére
természetesen nagyon megijedtek

a

április

királypártiak

és

1612.

havában békét kötöttek

Báthorival. De éppen ez a béke
pecsételte meg Báthori bukását.

A

lázongó Nagy András hajdukapitánytól akként igyekezett

megszabadulni, hogy Adonyban
orozva meggyilkoltatta, mire a
hajdúk is elpártoltak tle. Báthori magára hagyatva, a török
IFJ. BETHLEN ISTVÁN.
segélylyel
visszatér Bethlen
Gábor ell ismét Váradra volt
kénytelen húzódni, hol élvezetekben keresett vigasztalást. A fejedelem abba
a gyanúba esett, hogy Váradot török kézre akarja játszani. Forgách, kapva
az alkalmon, hogy elbbi kudarczát helyrehozza, Dóczy András szatmári
kapitány hadából Abaffy Miklós tokaji kapitány vezérlete alatt 2000 fnyi
sereget küldött Várad alá. Báthori, keveselvén Abaffy csapatait, vonakodott
kaput nyitni, st állítólag kijelentette, hogy Váradot a töröknek fogja átadni.
Abaffy ezt minden áron megakadályozandó, a mint október 27-én Báthori
kihajtatott a mezre, hogy Abaffy csapatait megszemlélje, Géczy András ós
társai Szilassy János, Nadányi Gergely hajdukapitányok, valamint Basa
János zászlótartó és Zámbó Balázs tokaji vitézek közremködésével, a Pecze
vize mellett meggyilkoltatta. Holttestét a folyóba vetették, azután Nagy
Balázs udvari gyalogos kapitány Ecsedre szállította. Halálának hírére Dóczy
is
arra törekedett, hogy Váradot a magyar király részére megszerezze s
Bihart a koronához visszacsatolja, de fáradozását nem koronázta siker, mert
Abaffy, a helyett, hogy a zavart felhasználva, Váradot elfoglalta volna, a
gyilkosság után, mint a ki jól végezte dolgát, Bécsbe ment jutalomért.
(Angyal Dávid Báthori Gábor uraik.
Századok, 1896. évf.).
Az 1613. évi országgylésen ismét felszínre került a hajdúk ügye; a
szabolcsmegyei követ élénk színekkel ecsetelte azokat a garázdálkodásokat, melyeket fleg a biharvármegyei (Kába, B. -Újfalu, Álmosd, Margita,
Kis-Marja, Nagy-Léta) szabad hajdúk a vármegye területén elkövettek,
miért is a hajdú szabadalomnak végleges eltörlését kérelmezte. Mintegy
válaszul erre az elterjesztésre, II. Mátyás 1613. április 1-én megersítette a
hajdúkat Hatház, Szoboszló, Vámos-Pércs, Polgári, Nánás birtokában,
kihagyva a biharvármegyei hajdutelepeket,
melyeknek sorsa ezáltal, az

—

:

—

—

elbbiekétl különvált.
Egyúttal megkezddött a hajdúság állandó letelepedésének és szervezésének kora, mely körül fleg Forgách Zsigmond fejtett ki nagyobb tevékenységet. (Komáromy Andr.
Szabad hajdúk, Akad. ért. XVIII. köt.)
Báthori Gábor megöletésének hírére az erdélyi rendek Bethlen Gábort
választották fejedelemmé, kivel szemben Homonnai Drugeth György is a
fejedelemségre törekedett. Homonnai 1616. elején kezdett katonákat toborzani, st megnyerte magának Fekete Péter szoboszlai hajdukapitányt is,

—

d

Gábor.

i

(rdsu/.ér Ji.öze

Ha. irath

AZ 1636. OKT. 6-ÁN NAGY-SZALONTA

— MADARÁSZ

ALATT VÍVOTT CSATA TÉRKÉPE.

Huszár mérnök múlt századi térképérl Rozvány György

A
gSSSÉ|j

jelek magyarázata

Rákóczy hada.

^^

A

török sereg Várad felé haladtában.

88v$|

A

török sereg visszavonult állásában.

Gyry

Jakab

A törökök

éjjeli hadállás;!.

éjjeli

tábora

a

csata után.

:

által vett

másolat után.

T'a-C

rarz a,
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a ki betört Bihar vármegyébe s az ottani hajdúságot Homonnai hségére
esküdteié, de Rhédey Ferencz fispán június 10 és 11-ike közt Konyárnál szótverte Fekete Péter csapatait, mire a hajdúság visszatért Bethlen
hségére.
nagyszombati egyezmény különben is véget vetett Homonnai
reményeinek (1617. jul. 31.). A cseh felkelés hírére Bethlen Gábor, átérezve
a pillanat fontosságát, a fenyegetett vallásszabadság védelmére kardot rán-

A

1619. aug. havában megindult Gyulafejérvárról, míg alvezérét Rákóczy
Györgyöt, az idközben titkon felkészült hajdúsággal, Kassa felé küldte,
maga szept. 10-én Debreczen alá érkezett, honnan Kassa meghódolásának
hírére szept. 17-én átkelt a Tiszán s bevonult Kassára. A közel három évig
tartó eredményes felkel hadjárat az 1621. óv végén kötött nikolsburgi békével fejeztetett be. Bethlen második és harmadik felkel hadjárata jelenté-

tott.

kenyebb mozgalmat nem idézett el a vármegyében.
Bethlen Gábor uralkodása alatt Váradra is jobb napok köszöntöttek; a
fejedelem a várban fényes palotát építtetett s a várat 1618-ban újból megersítette. Gyakran idzött Váradon, 1625. szept. 25-ón Debreczen városa részére kibocsátott szabadalomlevelet is Váradon irta alá. (Szcs István i. m. I.259.) A hajdúkra is nagy gondot fordított s mig a nagyobb hajduvárosok sza;

badalmait és adományleveleit 1626-ban megersítette, addig a kisebb hajduvárosokról sem feledkezett meg. 1625. szept. 22-ón megersíti a szalontai
hajdúk ós a Toldy István között létrejött adásvevési szerzdést. (Lib. Reg.
13. P. 74).

Bethlen Gábor 1629. nov. 15-én bekövetkezett halálával, az erdélyi
rendek özvegyét, Brandenburgi Katalint ültették a fejedelmi székbe, mellette
az elhalt fejedelem öcscse, Bethlen István 12 tanácsossal intézte az ország
sorsát. Eszterházy nádor nem akarta trni, hogy Erdélyben id. Bethlen

1

Zy

G^örgy.

István uralkodjék. Az ifjú gróf Csáky István vezérlete alatt álló katholikus
ellenzék azonban nem sokra ment, maga a vezér, Csáky István menekülni
volt kénytelen az országból. Ez alatt az ifjú Bethlen István és Zólyomi
Dávid Sáros-Patak dúsgazdag urát, Rákóczy Györgyöt keresték fel, kiknek
rábeszélésére Rákóczy György 1630. okt. 1-én 600 lovassal, 500 kék darabanttal, 300 puskással, a bihari és a szabolcsi hajdúk közül toborzott vitézekkel, családostul megindult a fejedelmi szék elfoglalására. Alig érkezett
azonban a Komis Zsigmond kapitánysága alatt álló sereg Váradra, midn
hírét vette, hogy az erdélyi rendek az öreg Bethlen Istvánt választották
fejedelemmé. E hirre az ifjú Bethlen 400 lovas vitézzel Budára vágtatott,
hogy a török barátságát Rákóczy részére megnyerje, honnan némi reménységgel tért vissza Váradra. Az idközben összegyjtött tekintélyes had élén
Rákóczy Erdélybe vonult s a Segesvárt egybegylt rendek fejedelemmé
választották. (Szilágyi Sánd.
Rákóczy Zsigmond, Szcs István i. m. I.

—

k. 281.

1.)

Miután Eszterházy Miklós nádor, Rákóczy megválasztását megakadánem tudta, a fej edelem változás zavarait igyekezett felhasználni. E
végbl Kassa fell lerendelt és a kallói rséggel egyesült német hadak 1630.
nyarán Debreczen alá nyomultak, de Zólyomi Dávid még idejekorán visszaverte a támadókat. Zólyomit megfenyítend, Bornemissza János kassai alkapitány tekintélyes számú haddal közelgett a Tiszához, de Zólyomi Dávid,
az idközben váradi kapitánynyá lett ifj. Bethlen Istvánnal egyesült hadai
ell csúfosan meghátrálni kényszerült. E kudarczok után II. Ferdinánd
Rákóczyt elismerte Erdély fejedelmének. A gyakori had-átvonulások által
agyonzaklatott pórnép 1631-ben a Nyírségen nyilt lázadásban tört ki, melyet
csak következ évben sikerült elfojtani. (Szabolcs várm. Monogr.)
1636-ban a törökkel támadt egyenetlenség következtében, ismét harczi
zaj váltotta fel a néhány évi belnyugalmat.
Rákóczy ugyanis nem volt népszer a török eltt, a kit a fejedelmi
székbl kicsöppent Bethlen István ugyancsak ösztönzött Rákóczy ellen.
1636-ban végre sikerült Húszéin budai basától segítséget nyerni, melylyel szerencsés vetélytársát az erdélyi fejedelmi székbl kimozdítani törekedett.
De Rákóczy nem ijedt meg Ali csausz háborús izenetétl. Csakhamar
egybegyjtötte Bihar, Közép-Szolnok és Kraszna-megye nemességét, az egész
hajdúságot, mely sereg szeptember 26-án már az Aranyos partján táborolyozni
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honnan Kornis Zsigmond fispán

és Ibrányi vezérlete alatt egy elSzalontára rendelt ki. Bethlen István, Bekir temesvári szerdárral,
Gyula fell vonult Rákóczy ellen; okt. 6-án estefelé már Szalonta alatt volt.
Rákóczy hada Kornis Zsigmond, Ibrányi Mihály váradi alkapitány,
Huszár Mátyás marosszéki fkapitány vezérlete alatt a Szalonta melletti
Madarásznál felkészülve várta az ellenséget. Mivel a csata elkerülhetetlen
tömege azonban
volt, Kornis Zsigmond támadást rendelt. A janicsárok
visszaverte a támadókat. Ibrányi, ettl megrettenve, lóra kapott és este 10-kor
már Váradon volt a vesztett csata hirével. A csata mégis eldöntetlen maradt,
zott,

hadat

sr

NAGY-SZALONTA.
A CSONKA-TORONY.

a beállott éj miatt. Gyry Jakab félegyházi hajduhadnagy azonban nem
vesztette el bátorságát. Az éj folyamán, mig Bethlen a török ftisztekkel
a másnapi támadás fell tanácskozott, 300 kipróbált vitézzel iszonyú zaj
közepett, melyet a darvak lármája is növelt, megtámadta a török tábort.
törökök azt hitték, hogy Rákóczy egész serege megérkezett, hanyatt-homlok
menekültek a lápokon keresztül, közben sokan a mocsarakban lelték halálukat, maga Bethlen István is csak nagy bajjal tudott a gázlókon át Gyulára
menekülni.
Jakab az elhagyott tábort másnap diadala jeléül Váradra
szállíttatta. (Rozvány
Szalonta története. Ballagi Aladár czikke az Osztr.

A

Gyry

—

—

—

Szcs Istv.
Szalárdy
Siralmas krónika
m. I. 290 1.) A vereség után a törökök Lippára vonultak, hogy onnan
Erdélybe törjenek, de ebben Rákóczy megakadályozta ket, Bethlen Istvánnal
pedig kiegyezett.
Rákóczy György kormánya alatt a bihari hajdúk aranykorukat élték.
1681-ben Rákóczy a szalontai hajdúknak adományozta Nagy-Vásári, KisVásári, Répáskeszi és Simonkerék pusztákat, 1632-ben pedig ugyanezeknek
a kézai pusztát, a körösszegi szabad hajdúk kapitányának és az alatta lev
Magy. Monarch.

—

id.

II.

k. 401.,
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síiig

mködött, maga

is

gyakran idzött Váradon, 1645. év egész nyarán ott
is a váradi várban töltötte, melynek újból való

tartózkodott, 1647. év elejét

megersítésétl

A

II.

liákóczy

György.

semminem

költséget

sem

kímélt.

svédekkel kötött szövetség következtében Rákóczy 1644-ben támadólag lépett fel III. Ferdinánd ellen, de a porta tilalma miatt kénytelen volt
a bábom folytatásától elállani, s igy az 1645. aug 8-án kötött béke után
szept. 15-én ismét Váradra jött, honnan csakhamar Gyula-Fejérvárra ment.
I. Rákóczy György halála után hasonnev fia foglalta el Erdély fejedelmi
székét. Szk lévén neki a fejedelemség, a lengyel korona elnyeréséért töre-

II.

De

RÁKÓCZY GYÖRGY.

mely Rákóczyra szerencsétlenül végzdött,
vált kútforrásává. Mialatt Rákóczy, Kázmér lengyel király
fogságába került, (1657) a török Rhédey Ferenczet nevezte ki fejedelemmé,
de Gyulay Ferencz váradi kapitány vonakodott a várat Rhédey részére átengedni, különben is a fogságából idközben kiszabadult II. Rákóczy György
1658. jan. 25-én tartott medgyesi gylésen a török tiltakozása daczára ismét
elismertetett Erdély fejedelmévé. Küprili Méhemet fenyeget fellépése következtében az erdélyi rendek kérelmére Rákóczy híveivel együtt Váradra húzódott, honnan Szalontára vonult, a hol júl. 16-án a Szuhay Mátyás vezérlete
alatt álló ónodiakkal s a hajdúsággal egyesülvén, júl. 19-én Székelyhídra
vonult, s idközben Lippánál, Kenán budai pasa fölött, fényes gyzelmet aratott. De a török fsereg közeledtére Rákóczy a harcztérrl félrevonult; aug.
31-én Jánosdánál táborozott.
hajdúság pedig, nehogy a Borosjen fell
kedett.

a lengyel hadjárat,

megannyi bajnak

A

közelg török had magát megfészkelhesse, Sarkadot, Szalontát felégette, s
a Berettyótól egész a Körösig mindent elpusztított. Idközben Borosjent
Ujlaky László és Thúry Mihály szept. 2-án gyáván feladták, a nagyvezér
egész Fekete-Bátorig kisértette ket, honnan Nagy- Váradra jöttek, s itt gyá-
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hóhérbárd alatt véreztek el. A tatár khán vezérlete alatt
hadak Erdély elpusztítása után szept. 13-án Várad alatt termettek, mely várat a vitéz Gaudi András hsileg megvédelmezett. A tatár had
e hó 20- án eredmény nélkül elvonult Várad alól, s Boros- Jen felé vette
útját, útközben pusztítva, rabolva, az egész vármegyét sivataggá tette. Ekkor
pusztult cl Zsáka, Apát-Keresztur, Kis-Károly, melyeknek lakosságát rabszíjra
vaságukért a

álló rabló

fzték. Szept. 21-én a Berettyón átjött tatárság Konyáid, Henczidát, Újfalut,
Gáborjánt, Péterszeget, Derecskét felégette. Rákóczy ezalatt Böszörménynél
és Debreczen környékén táborozott, onnan nov. 1-ón Székely hídra ment,
nov. 19-ón pedig már Váradon találjuk. Eközben a török nagyvezér Barcsay
Ákost tette Erdély fejedelmévé, mit ez hosszas vonakodás után el is foga-

KUPRILI MEHE.MED.

—

—

Tört. tár
(Szcs Istv. id. m. II. 336 38, Rozvány, Szalonta tört.
1893. évf. 329. 1. és 1892 évf. 96. stb.).
Az erdélyi rendek okkor kénytelenségbl elfogadták Barcsay t s az
1659. febr. 26-án Beszterczén megtartott gylésen Rákóczyt a fejedelemségrl lemondatták. Ezzel Várad és Bihar is Barcsay hségére tért volna,
Rákóczy azonban továbbra is fentartotta hatalmát a magyarországi várév deczember havában azon munkálmegyékben. Pankotay még az
kodott, hogy Bihart megtartsa Rákóczy hségében hadait, a helyett, hogy
elbocsátotta volna, uradalmaiban, s többek közt Székelyhídon helyezte el.
Ezek azután eleget garázdálkodtak e vidéken. A hajdúság különben is megmaradt Rákóczy hségében, csak a rendes katonasággal megrakott Várad
és Belényes ingadoztak. Az erdélyi rendek ekkor 1659. máj. 24-én tartott
országgylésen, Rákóczy rendíthetetlen hívét, Gyulay Ferenczet, a váradi várdott.

elz

;

Haller Gábort és alkapitányul
helyét s Tisza István segélyével igyekezett Rákóczy híveit megnyerni, mely czélból okt. 14-én a várban megyegylést tartottak. Idközben Rákóczy aug. 15 -ón, most már har-

parancsnokságtól elmozdították s
Balog Mátét rendelték ki. Haller

Magyarország vármegyéi és Városai

:

helyébe

el is foglalta
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madízben,

visszafoglalta az
erdélyi fejedelemséget. Elle

Barcsay Temesvárra menekült, Váradot pedig Gyulay
az ifjú Teleki Mihály és Stépán Ferencz segélyével hatal-

mába kerítette

s

a vár parancs-

nokává ismét Gyulay Ferencz
neveztetett ki, maga Rákóczy
pedig, deczember hó végén
Szebent, hová utóbb Barcsay
menekült, ostrom alá vette.
Ezzel azután betelt a mérték.
A boszus szultán szigorú
kötelességévé
tette
Szejdi
Amhát budai basának Rákóczy megbüntetését. Szejdi a
következ év tavaszán maga
mellé véve Husszain egri basát, megkezdé
a hadjáratot
is

Rákóczy

ellen,

mely egyúttal

végromlást hozott a vármegyére. Szejdi basa 1G60. április
elején csakugyan hozzálátott
a hadjárathoz. Mieltt a még
mindig Szebent ostromló Rá-

kóczy ellen indult volna, elbb
a hajdúságot igyekezett meg-

HÚSZAIN BASA.

törni.

Hatalmas serege élén

Szarvasnál átkelvén a Körösön, martalócz hadaival elárasztotta a Rákóczyhoz még a végveszedelem
napjaiban is rendíthetetlen hüségü hajduvárosokat. Miután Gyulai Ferencz
váradi parancsnok kis csapatával nem mert vele csatába bocsátkozni, április
végén Debreczen alá érkezett. A keményen megsarczolt város alól Várad
felé vonult, útközben, máj. 9-énPocsaj várát földig leromboltatta, máj. 10-én
Székelyhídnál gyilkoltatta le a vár alatti szigetekre menekült népet. Innen
Kerekinek, Biharnak, Csatárnak s általában a vármegye északi részének
elpusztítása után Erdély felé vette útját. (Szalárdy
i.
m. 500 502.)

—

—

Szejdi hadainak közeledtére, Rákóczy abba hagyván Szeben ostromát,
hogy Váradot megmentse, a török elé vonult; de megkésvén, máj. 22-én
Gyalu és Fenes között kénytelen volt csatába bocsátkozni, mely heves
harezban halálosan megsebesült s 250 lovas, 350 gyalogos vitéze a csatatéren maradt. Testrei, az ónodi vitézek, az általános zavar közepett csak
nagy nehezen szabadíthatták ki a csatatérrl, honnan kocsin vitték a váradi
várba, hová jún. 6-án neje Báthori Zsófia is megérkezett. Másnap befejezte
küzdelmes életét. Holttestét elébb Székelyhídra, majd Ecsedre, onnan Sáros-

patakra

385—86,

szállították.

—

Rozvány

(Millen.

tört.

VII

k.

96.

1

—

Szcs

Istv.

i.

m.

m.)
Ismét Barcsay lett tehát Erdély fejedelme. De a török az alkalommal
kivánt élni, hogy az Erdély kulcsául szolgáló váradi várat hatalmába kerítse.
Buday Zsigmond ugyan, még 1660. márcz. 22-én megírta gr. Csáky Istvánnak, hogy a török Váradot elssorban a maga számára akarja elfoglalni,
de Csáky, a ki sohasem tudta megbocsátani I. Rákóczy Györgynek, hogy
az erdélyi fejedelemségtl elütötte, az atya iránti gylöletet átvitte a
fiára. A Barcsay és a Rákóczy között az erdélyi fejedelemségért folytatott
küzdelemben is folyton Rákóczy ellen irogatott a bécsi udvarba, st még a
végveszély napjaiban sem sznt meg ellene mködni, s most, midn a
török már jóformán Várad eltt állott, Rákóczy hlt tetemei pedig már
útban voltak a végs nyugalomra, mit sem tehetett Várad érdekében, mert
hiszen még jún. 10-én sem volt biztos hír Rákóczy elhalálozásáról, st
Csáky mindegyre azt várta, hogy miként kerül az általa gylölt ivadék a
Jedikulába.

t

i.
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A

portán koveseltók Szejdi basa haderejét, s ezért Ali basa vezérlete
egy újabb 60,000 fnyi sereget küldöttek a részek elfoglalására. Lipót
király ugyan még márcziusban, a török sereg közeledtére, Des Souches
vezérlete alatt 10,000 embert küldött a í'elstiszai határra, de ez a sereg
Rakamaz és Tokaj között tétlenül táborozott s bár az újabb török hadak
közeledtére maga Wesselényi nádor sürgette Várad megsegítését, mindazonáltal a bécsi haditanács a fenyeget veszélylyel szemben mit sem tett, Lipót
meg Gráczba ment nyaralni. Ali szordár pedig ggösen megüzente a császári tábornoknak, hogy mitsem enged a Rákóczy által bírt részekbl.
A magukra hagyott váradiak most Barcsay tanácsára Tisza Istvánt,
alatt

azeltt portai követet küldték a Temesvár fell elnyomuló szerdár
Boros-Jenn találkozott. De Tisza ékesszólása és a váradiak

kivel

r
r
C

elé,

által

T

.

'

íz

r r'.

Xtn yy.

NAGYVARAD VARA

!l

•

A XVI. ÉS

„/•l

XVII.

SZÁZADBAN.

felajánlott 100,000 forint hiábavaló volt, mert a töröknek ezúttal Várad kelTisza sikertelen közbenjárása következtében a várbeliek még egy utolsó
kísérletet tettek.
már megelzleg a császári táborba küldött Pankotay
és
után júl. 12-ón Boldvay Márton vármegyei alispánt menesztet-

lett.

A

Szlsy

ték Tokajba követül, hogy bizonyos feltételek alatt császári rséget eszközöljön ki a fvezértl, de már az idközben
török hadak miatt, elssorban a védelemrl kellett gondoskodni. Mivel az egyik Barcsay-párti
várparancsnok: Haller Gábor, már török fogságban sínylett, Gyulay Ferencz
pedig Rákóczy temetésén volt, a tényleges parancsnokság Balogh Máté
alkapitányra hárult, a ki a melléje rendelt 8 tagból álló vezérkarral* együtt
esküt tett, hogy a várat az utolsó csepp vérig védelmezi. Harczképes ember
mindössze csak 850 találtatott.
nket és a gyermekeket már elzleg
elszállítván, júl. 11-én a várost több helyen felgyújtották. Ekkor szétosztották
a bástyák védelmét, melyek mindegyike külön kapitányt kapott. Ezek Veér
György, Nagy Ferencz, Tisza István, Boldvay Gergely, Stópan Ferencz a

eltn

A

;

kapu
alatt

fölött

Komáromy Ferencz

rködött.

A

tanulók Almási Dávid hadnagy

küzdöttek.

* Tagjai
Vajai Ibrányi Mihály helyettes kapitány, Boldvay
Ferencz alispánok, Szalái'dy János, Rácz János és 3 tanácsos.
:

Márton és Belényesy
33*
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Ali basa a fsereg élén, júl. 14-én estefelé megérkezvén Várad alá,
a várbeliekhez intézett sikertelen felszólítás után megkezdte a vár
lövetését. Várad ostroma valóságos hsköltemény. Terünk nem engedi, hogy
részletesen kiterjeszkedjünk arra, miként volt képes eme maroknyi elszánt
csapat, melynek még rendszeres tüzérsége sem volt, 46 napon át 60,OUO
fnyi sereggel daczolni. Júl. 18-án büszkén visszautasitották a török táborban tartózkodó Barcsay felhívását, melyben a vár feladását sürgeti. Augusztus 24-én a falak már oly düledez állapotban voltak, hogy Ali rohamra
segélj ével, kik olvasztott
küldé csapatait, de a várbeliek, a benn lev
fagygyut, forróvizet öntöttek a törökre, Tisza István és Nagy Ferencz vezér-

15-én

nk

ldne?

üex

cácíí)lt/

VOV üerDemoltrung J{nnoi66r

SZÉKELYHÍD VÁRA 1665-BEN.
lete alatt vitézül visszaverték,

mely alkalommal 3000 török veszett el. Ez
vég kezdete. Még az aug.

volt az ostrom legdicsöbb napja, de egyúttal a

kiszökött oláh katona árulása következtében, a Tisza István és
által készített ellenaknák kárba vesztek, az esti 9 óráig tartó
roham után pedig csak mintegy 300 fegyverfogható vitéz maradt. Ibrányi
s több jó katona elveszett, Rácz súlyosan megsebesülvén, utóbb aug. 30-án
sebeiben elhalt, segítséget már nem remélhettek, tehát nem maradt más,
mint a meghódolás. Aug. 27-én, a hét heti ostromban kimerült hsök
kitzték a fehér zászlót. Tisza István és Kanizsai András küldettek a török
táborba, kiket a hosszú ostrom miatt már türelmetlen Ali basa igen nyájasan fogadott. Szabad elvonulást Ígérvén a várbelieknek, azt is megengedte,
hogy a nyomdát, a ref. egyház könyveit és a káptalani iratokat magokkal
vigyék. Ali sürgetésérc 28-án kiköltöztek a várbeliek, egyrésze Erdélybe,
a nagyobb rész, mintegy 200 szekéren Debreczenbe költözött; ez utóbbiakat
Szejdi Achmed basa vezérlete alatt, 6000 lovas kísérte útjokban. Aug. 28-án
Várad már török kézben volt. Miután erdítményei helyreállíttattak, megkezddött a behódolás.

27-én

éjjel

Nagy Ferencz
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nagy rémületet keltett e hazában és a külföldön is.
A helyzetet legjobban jellemzi Chiarromanni János pármai követ jelentése,
a ki ezt irja Várad a törökök kezébe esett, a mi annyit tesz, hogy a barbároknak megnyílt az út, Magyarország, Szilézia, Morva- és Lengyelország megrohanására. Az egykorú történetírók ebben mindnyájan egyetértettek
de
a felelsséget már mindegyik másra hárítja Szalárdy, a ki maga is részt
vett a védelemben, Várad elestéért Gyulay Ferenczet, Báthori Zsófiát és a
vármegyék nemességét okolja; Babocsay Izsák, Wesselényi nádort teszi felelssé Bizozeri olasz író a várbelieket okolja, kik szerinte nem akarták a
Várad

eleste

:

;

;

TOKOLY

IMRE.

német rséget befogadni. Az öreg Bethlen János és Kraus György már
tárgyilagosabbak. De kétségtelen, hogy a felelsség els sorban a bécsi haditanácsra hárul. Ujabbkori történetirodalmunkban e kérdést Deák Farkas tette
tanulmány tárgyává (Akad. ért. VII. köt.).
vár ostromára még a következ
terjeszkednek ki Szalay
M. Orsz. Tört. V. 49, Horváth Mih. V.
499—500, Szilágyi Sánd.
Erd. tört. II. 288—89. Szcs Istv.
i.
m. II.

mvek

:

—

—

A

—

396—401, Komáromy Andr. Turul 1895. évf.J. és 2. füzet. Millen. Tört. VII.
100 103. K Nagy Sándor
i.
m. II. 128. Önálló értekezések Kazinczy
Fer.
Felsm. Minerva 1826. évf. Ráth Károly és Podhraczky József
Akad ért. 1855. Bunyitay: Nagyvárad a törökfoglalás korában. 1892.
A várba bevonuló törökök els sorban a kereszteket vették le a tornyokról s Szent László mvészi lovas szobrát porrá zúzták. A mi a várban
még elvihet volt, azt mind összeharácsolták. Várad szomorú képet nyújtott,
k.

—
—

—

:

a város felgyújtva, a vár rommá lve hevert, lakosai szétfutottak, a görög
az ostrom eltt elmenekültek, a ref. kollégium nyomdája,
könyvtára ós berendezése pedig Mártonfalvy György vezetése alatt, 40 szekéren Debreczenbe vitetett.
mit nem tudtak a menekülk magokkal vinni,
az a gyzök zsákmánya, vagy mint a vármegyei levéltár, a tz prédája lett.

kereskedk még

A

Várad

e,est9

'
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Bihw ***
törökök*

íatt

Váraddal az egész vármegye a törökök kezébe került. Elveszett Sarkad.
Szalonta, Szent-Jobb, Papmez, melynek várát az oláh katonaság feladta.
A lakosok szétfutottak, de a házi tzhelyhez való ragaszkodás ismét
visszaszólította ket, hogy az újabb török martalóezok közeledtére ismét
bátorságosabb helyeken keressenek menedéket. Kabát lakosai egy év folyama
alatt három ízben hagyták el, a szalontaiak pedig a várost körülvev
erdségekbe és a mocsarak közé menekültek (Rozvány i. m. 70 72.), st
Debreczen is megérezte a török igát. Az Erdélybe menekült földesurak
sem maradtak adósok a töröknek. Kucsuk basa még 1661-ben panaszt emelt
Apaffy Mihály fejedelemnél, hogy Tisza István fiai és Bethlen Domonkos
a gyulai és az ujfalusi rácz jobbágyokat gyakran háborgatják (Szilády
Török-magyarkori tört. eml., VI. k.). Az erdélyi fejedelemségért folytatott
küzdelemben Lipót Kemény Jánost pártolván, 1661. tavaszán Montecuccoli
Rajmund vezérlete alatt tekintélyes sereget küldött a Nyírségre, a török

—

által

még

császári

el

nem

foglalt

rséggel megrakatta.

s

A

ffontosságu Székelyhídat pedig

akkoriban
császári

hadak azután még

azt is elpuszmeghagj'ott. 500 500-as csoportokban barangolták
be a vidéket s mindent elvittek, a mi kezük ügyébe esett. így 1664. május
7-én a kis-marjaiaknak minden marháját elhajtották elég dolgot adtak
Boldvay Márton székelyhídi parancsnoknak is, a ki csak azon volt, hogy
ez átkos segítségtl megszabaduljon. (Szilády V. 109
112.) Ez az állapot
mindaddig tartott, míg a vár, a vasvári béke értelmében, 1665. január havátították, a

mit a török

—

;

—

ban

le

nem

bontatott.

Bár a vármegye túlnyomó

része a törökök kezébe jutott, ez legkevésbbé
vissza ne foglalják. Sarkad 1665. után csakhamar visszakerült a hajdúk kezébe. Ezek
azután örökös háborúságban voltak a gyulai béggel, fleg az öreg Leel-ssy
János és Csavargó Varga Mihály vitézi tetteit rizte meg a néphagyomány.
Szalontán pedig Bakó János hajduvitéz vakmer kalandjai maradtak fenn
az utókorra.
magyar király területérl is gyakran le-le csaptak a váradi török
nyugtalanítása végett. 1662-ben 900 felföldi vitéz Hosszú-Pályinál csapott
össze a törökkel s heves harcz után visszaszoríttatott. Mialatt pedig Kucsuk
váradi basa az érsekújvári hadjáraton volt, a felvidéki urak maguk vállalkoztak Várad visszafoglalására. De mert megfelel számú hadakkal nem
rendelkeztek, gróf Rákóczy László vezérlete alatt csellel akarták a várat
kézrekeriteni Rákóczy és helyettese Peth Zsigmond, felhasználván a május
27-én tartani szokott pünkösdi országos vásárt, 200 szatmári fegyveressel
parasztruhába öltözve, a vásárosok közé vegyültek s azokkal észrevétlenül
bejutottak a nagypiaezra, de valószínleg árulás következtében tervük kitudódott és még mieltt összeszedhették volna magukat, megkezddött a
küzdelem. Rákóczy a várba igyekezett bejutni, de egy puskalövés leterítette. Vitézei látván vezérök elestét, Olaszi és Péntekhely városrészek felgyújtása után Debreczenbe s onnét Kalló felé vonultak. Természetes, hogy
e rablókalandok hatását els sorban a még megmaradt jobbágyság sínylette
meg, mely a folytonos üldözések miatt kénytelen volt megszökni s bátorságosabb helyre költözni.
Husszain basa Várad elfoglalása után a várat megersítette, VáradOlaszi külvárost pedig palánkkal vette körül, természetesen közmunka
útján, melyet fleg Debreczennek kellett elállítani.
föld népe dézsmát
fizetett, ezen felül kézi és szekeres napszámot kellett szolgálni, 1674-ben
pedig kivetették a füstadót. (Tört. Tár 1894. évf., 681 1.) Ha a falu az adót
nem tudta megfizetni, egyes martalócz csapatok kilátogattak hozzájok, még
a prédikátorok házába is 30— 40-en szállottak be s ott garázdálkodtak.
még a szlhegyeket is megdézsmálták, a pinczékrl a lakatokat leverték
ebben fleg a szent-jobbi törökök tntek ki. 1684-ben Érmelléken az egész
tavaszi termést lekaszálták.

sem akadályozta meg a hajdúkat, hogy egyes helységeiket

A

:

A
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Míg Székelyhíd fennállott, a magyar király részérc teljesített adózást
oda kellett beszolgáltatni, de Székelyhíd lerombolása után báró Cob Szatmárra rendelte az adót beszállítani. Lassanként Belényes, Petrilény, Papmez, Bél vidéke is behódolt. Az 1675. febr. 23-án kelt fejedelmi leirat a
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somlyai

várkapitány

alá

rendelte.

A
A

bécsi

követ kor súlyos megpróbáltatást hozott a nemzetre.
kormány önkényes eljárása mindegyre fokozta az elégületlenséget,

vasvári békét

míg végre az ország furai Wesselényi nádor vezetése alatt összeesküvést
terveztek, mely azonban a nádor hirtelen elhalálozása után vérbe fojtatott,
az összeesküvésben részesek pedig Erdélyben kerestek menedéket.

Az Erdélyben egybegylt bujdosók (Forgách Miklós, Szuhay Mátyás,
Szepesy Pál, Wesselényi Pál, Petróczy István) 1672. nyarán Telekit is megnyervén tervöknek, a cselekvés terére léptek. Petróczy, Kende Gábor,
Szuhay és Szepesy 800 lovassal aug. 28-án NagyLétán váratlanul megje-
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TÖKÖLY IMRE ELFOGATÁSA.

ahol Huszejn aga 100 törökkel csatlakozott hozzájuk. Onnan VámosPércsre mentek, hogy a hajdúkat is felkelésre bírják. E hírre Spankau császári
tábornok 1 100 emberrel Debreczen ellen vonult, a bujdosók fserege pedig
Kalló felé tört, mire Spankau visszavonulni kényszerült.
A bécsi udvar ekkor báró Cob Farkast 10,000 emberrel küldte a bujGyörkénél szétverte ket, mire megkezddött a megtorlás
dosók ellen, s
véres munkája. De a bujdosókat ez sem törte meg. Az 1673. okt 23-án Biharon
egybegylt kuruezpárti megyei urak, Forgách Miklós és Orlay Miklós
elnöklete alatt közgylést tartván, a felkelés iránt hozott elz évi határolentek,

zataikat fentartották. (Tört. tár. 1879. évf., 815 ].)
1674. márcz. 9-én ismét Szalontára gylnek össze, hol a következk
jelentek meg Mikolay Boldizsár, Bernáth Zsigmond, Szendrei Vég Mihály,
Jászberényi Mátyás és Mezei Nagy György. Az egybegyltek, tekintettel
Bihar vármegye népének elszegényedésére, más helyet kérnek tartózkodási
helyül a fejedelemtl, a kilátásba helyezett zsoldot köszönettel fogadják s
fogadalmat tesznek, hogy mindvégig híven kitartanak a felkelés ügye mellett.
Még ezen évben aug. 23-án Csatár helységben gyltek egybe a bujdosók, mely alkalommal vezéröknek Wesselényi Pált választották meg.
(Szilády i. m. VII., 205., 255.)
:

Bihar vármegye története.

520

1672. óta fleg Dcbrcczcnben találtak a bujdosók otthonra, ami régóta
szálka volt a császáriak szemében, st a váracli basa 5000 tallér fejében
megengedte, hog}T a megyei hódoltsági részekben tartózkodhassanak. Ez
éppen nem tetszett Bécsben. Ezért Strassoldó Károly császári tábornok
1675. decz. 6-án Debreczenben rajok ütött, a bujdosókat összefogdostatta, a
várost pedig 80,000 tallér erejéig megsarczolta. (Miilen. tört., VII., 313.)
Az 1676. év els hónapjaiban a bujdosók vezére, Wesselényi Pál, Bihar
és Püspöki községekben táborozott, honnan gyakran felkeresi panaszos soraival Apaffy fejedelmet. Bizony rosszul állottak a bujdosók kvártély dolgában;
a bihari faluk legnagyobb része elpusztult, vagy a törökök zsarolásai ell
elmenekült.
sanyarú életviszonyok miatt Wesselényi méltán tartott a sereg
szétzüllésétl. (Szilády IX., 562-68 1.)

A

Tököiy inue.

a

fölkelk élére 1678-ban az ifjú Tököly Imre állott. Felhívására most
a hajdúk is kardot rántottak a fenyegetett nemzeti és vallásszabadság
védelmére, de Wesselényivel a fvezérségért folytatott küzdelme nagyban
akadályozta a felkelés sikereit. 1679-ben Erdélybl ismét kitörtek a kuruezok, de a bécsi udvar és a francziák között létrejött béke miatt minden vállalat dugába dlt.
maga Tököly is hajlandónak mutatkozott a békére,
de a bécsi kormány merev magatartása miatt elkeseredetten, a további küzdelemre határozta el magát. 1680. jan. 8-án Nánáson végre a hadakozó
kuruezok Tökölyt kiáltották ki vezérüknek. Közbejött az 1681. évi soproni
országgylés, mely fegyverszünetet létesített a küzdk között. 1681. május
20-án felmondták a fegyverszünetet a labanezoknak, de most ismét kitört
a viszály, Wesselényi és Tököly között mely alkalommal Tököly a váradi
basánál talált támaszt.

már

St

Mivel Tököly a török pártfogásában bízva, barátságával többé nem
sokat tördött, az utóbbi visszatorlásra határozta el magát; ezért 1862. aug.
15-én a Debreczen melletti Kondorosnál táborozott, honnan Kalló visszafoglalására indult, de mivel Tököly a budai basa közbenjárására a porta által
athnaméval el volt látva, kénytelen volt visszatérni ós okt. 5-ón ismét Kondorosnál találjuk.

Midn

1683. tavaszán Kara Musztafa nagyvezér 250,000 fnyi sereggel
átlépte a Dunát, az egész országot Tököly táborában találjuk, de Bécs fel-

mentésével a helyzet lényegesen megváltozott. Tököly a váradi basával a
felvidéken át igyekezett török területre jutni, és nov. 21-én már Debreczenben
volt. A törököket ért folytonos vereségek következtében Tököly hívei napról-napra fogytak, csupán Petneházy és társai tartottak ki mellette.
Tököly kuruezai már 1685. év elején ellepték Várad vidékét és a
Berettyó mellékét. A lakosság nem fogadta ket szívesen, st BerettyóÚjfalu ellenállott, de legyzetett. Ekkor a kuruezok február havában az Apaffy
fejedelem tulajdonában lev Diószeg városból nagy mennyiség vágómarhát
szedtek össze. Tököly egyik rendíthetetlen híve, Ubrizsy Pál ez idtájt
Komádiban tartózkodott, hogy a váradi basát szemmel tartsa és tapasztalatairól urát értesítse. (Szilády, VIII. k.)

Ez év nyarán Tököly csapatvezérei közül Vay, Ádám Tulogdon, Kis
Ferencz Szalacson, Boné András Vállajon, Lövey Ádám Szaniszlón, Tokaji
Kiss Ferencz Szent-Péterszegen, Halasy Sámuel M.-Pályin, Pap Ferencz
gyalog-hadnagy pedig Bakonszegen tartózkodtak csapataikkal. Margitta és
Diószeg Tököly számára tartatott fenn. A beszállásolás igen nagy csapás
volt az amúgy is kifosztott lakosokra, st tarthattak tle, hogy a Tökölyt
üldöz császáriak Bihar területére is betörnek.
Eperjes, majd Tokaj eleste után, (1685. szept. 29-ón), Tököly Kallóban
vonta meg magát Midn innen is kiszorult, másfélezerre leolvadt seregével
a bihari hódoltsági részekre volt kénytelen menekülni s Konyár mellett ütött
tábort. Achmet basa meghívására október 15-én Váradra ment, de alig ért
a városba, a basa vasra verette és hat társával Jenbe küldte.
Tököly elfogatásának hírére nagy fejetlenség támadt a konyári táborban.
A hajdúk, felbszülve a török csalfaságán, Petneházy Dávid vezérlete
alatt, mintegy 7000-en Caprara gróf kassai táborában hséget esküdtek a
királynak. A Konyáron maradt 1000 felkel október 24-én hasonlókép meg-
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hódolt. Ekként a váradi hódoltsági részekig terjed terület Lipót birtokába
kerülvén, Caraffa Antal gróf 4000 fnyi hadát Szatmár vidékére vezényelték.
1686. február 9-én Caraffa, Petneházy 3000-nyi hadával egyesülve, ostrom
alá fogta Szent- Jobb várát, melyet miután három napi ostrom után elfog-

magyar rséggel látott
Komádinál ütköztek össze

lalt,

el és

Debreczen alá

szállott,

majd május havában

törökökkel. Caraffa hada óriási károkat okozott a városnak. Zabolátlan katonái az egész környéket elpusztították s a
várost kirabolták. Végezetül 80.000 frt sarczot vetett ki a debreezeniokre.
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NAGYVÁRAD VISSZAFOGLALÁSA 1691-BEN.

Tököly visszanyervén szabadságát, csakhamar ismét a felkelés elkészítéséhez fogott. 1687-ben seregének egy töredékével Berettyó-Újfaluban tartózkodott, majd november havában 3000 emberével Telegd felé vonult.
Ekkor már a felkelés elvesztette varázserejét, mert az si püspöki
város visszafoglalása foglalkoztatta a kedélyekot.
Az 1688. augusztus 30-án Szent- Jobb várában egybegylt nemesség, hoszszú id óta ,els ízben tartott megyegylést az újonnan kinevezett fispán,
Benkovics Ágoston váradi püspök elnöklete alatt. Tököly ekkor Püspöki alatt
elsánczolta magát, de táborát Heiszter Donát császári tábornok szétugrasztotta, harczosait menedéklevéllel felszerelve Szalontára engedte, miáltal a
pusztán maradt egykori hajduváros újra benépesült. (Rozvány i m., 53 1.)
következ évben (1689) Várad is ostromzár alá került (Fraknói Vilmos:
Nagy- Várad visszafoglalása), de rendes ostrom alá csak 1691. október 12-én
vette a badeni rgróf, a ki néhány hét alatt a külkerítést (palánk) és a várost
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bevetlo, do mert serege nem volt kellleg felszerelve, az ostromot félbeszakította s a vár körülzárolását Auersperg tábornokra bízta. 1692. május
havában Heiszter Donát vette át a várostromlását, mely végre június -ón

kaput
ért.
várad

A

visszals1.

nyitott.

XII. k.

6.

(Bunyitay Vincze

:

A

mai Nagyvárad megalapítása. Akad.

sz.)

2000 fnyi várrségbl megmaradt 1500 fegyverest bántatlanul Gyu-

Heiszter a visszafoglalt várat Corbelli gróf vezérlete alatt
2000 huszár, 200 hajdú és 200 fnyi német rizetére bízván, maga a török
üldözésére indult. A vár kijavítása Kaiserfeld Mátyásra hárult. A török ezzel
végleg kizetett a vármegye területérl. Bosszújában Diószogtl és Derecskétl
a déli határig mindent elpusztított, st még 1693-ban is újból betört a vármegye területére ós egész Debrcezenig pusztított. Ekkor pusztult el Kornádi
is (Rozvány i m. 79. 1.).
Ez idbl való lehet a Z^áka község levéltárában talált, következ
kisérték.

Iára

siralmas vers

Vég Gyulához jvén sok számú tatárság,
Egyben adván magát sokféle pogányság
Jaj

!

nagy dúlság

Közöttünk

ln

Kik megfutamodtak, az útban

Vesztegetvén,
Elpusztíták szintén
Szegényeket, a földre levervén.

!

bontság,

Ezek által szörny szomorúság
Alattomban járván, mint estveli farkas
Berettyó víz felé ösvények ln tágas,
Nagy hatalmas
!

Semmiben irgalmas
Hozzánk nem ln szívvel nyugodalmas,
Mert

Nagy
Hol

költözvén Berettyó folyásán,
rakást tevének Újfalu határán,

átal
e'

táján

Minden helyek pusztán
Maradának miattok, rabolván

.

.

.

elesvén,

Kegyetlen tatárok utánok eredvén,

Bizonyságom erre Debreczen határa.
Ki sok hólt testeket keblébe fogada.
Kiket Galga
Szultán levágata,
Kegyetlenül, a Tatár Khán fia.
kik sokak futva szélyel oszlanának,
Ezeknek terhei prédára jutának,
Hurczoltatának,
sze rontatának,
Alávalók, szélyelhányatának.

A

A

visszafoglalt Várad siralmas képet nyújtott, a mi élénken visszatükrözdik a Kaiserfeld Mátyás táborkari mérnök által készített térképbl. várban csupán a Bethlen Gábor-féle kastély és két ház maradt fenn, Vadkert
ós Velencze helye teljesen pusztán állott, csak Olasziban maradt 114 ház,

A

a

vármegye

a tö.skök

ki-

iúetése után.

de csupán 21-ben laktak polgárok.
vármegye is hasonló képet nyújtott. Csakis mocsaraktól védett helyek en találhatunk állandó lakosokra.
Zsáka, Bajom, Pocsaj, Székelyhíd, Szalonta, Sarkad, Szent-Jobb víz
közé épült, Bed, Vekerd szigeten, Csökm, Kornádi félszigeten terült el,
Gáborján rengeteg lápokkal volt körülvéve, Nagy-Rábét a Berettyó övezte
körül, Szerep lakosai a Kemény-szigetre költöztek át, majd a Szent-Mihály
ere által körülfogott területet foglalták el, honnan csak 1751-ben telepíttettek a Körtvélyes ér mellé.
mai Nagyvárad alapkövét Benkovics Ágoston püspök rakta le. Benkovics Pálos-rendü szerzetesbl 1681-ben neveztetett ki váradi püspökké s egyúttal leleszi préposttá. Midn 1688. február
24-ón Lipót király Benkovicsot visszahelyezte a bihari örökös fispánságba,
az 1552. évi adólajstrom alapján visszaadta az si püspöki birtokokat is, de
ez óriási kiterjedés uradalom jövedelme csupán a papiroson volt meg. Benkovics azonban nem csüggedt, s minthogy a haditanács kimondotta, hogy
csak a vár védelmi vonalán kívül építhet, Olasziban akarta az új egyház
alapkövét lerakni, de elbb még gimnáziumot és papnevelt létesített, s
mert az egész egyházmegyében nem volt katholikus pap, Ferencz-rendü szerzeteseket gyjtött maga köré s ezek részére rendházat épített, mely egyúttal
püspöki székházul szolgált. Ezek voltak az újjászületett Várad els épületei.
E mellett különös gondot fordított a nép jólétére is. 1693-ban kieszközölte,
hogy a vármegye népe, a papi tized kivételével, mindennem közterhek alól
felmentessék. Áldásdús tevékenység közepett 1702. október 28-án elhalálozott.
A közbejött kuruezháboruk hosszú idre megakadályozták a város
fejldését. (Bunyitay Vincze A mai Nagyvárad megalapítása. Akad. Ért. XII.
adó kivetése czéljából
k.) Ezalatt munkához látott a vármegye is. Az
elrendelt összeírás alapján, az 1703. április 3-án kelt kanczelláriai megállapítás szerint, Debreczen városra 29, Bihar vármegyére pedig 80 porta
vettetett ki. Lipót 1702. április 12-én elrendelte a hajduvárosok összeírását,
egyúttal a vármegyei, úgynevezett kisebb hajduvárosokat, melyeknek sza-

A
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nem ismertetett el, földesúri fenhatóság alá igyekezett vonni.
Szalontát már 1702. márezins 23-án Eszterházy Pál nádornak zálogba adta.
közbejött események egyidre megmentették a bihari hajdúkat a jobbágyi
sorstól. Az idegen zsoldos hadak zaklatásaitól agyongyötört pórnép 1697-ben
ismételten felkelt. Vaudemont császári tábornok azonban Patakot visszafoginnen egy részök Ralalván, Tokajból is kiszorította a felkelt kuruczokat
kamaznál július 17-én átkelt a Tiszán s útjokat Bátor és Diószeg felé vették.
Marjánál átkelvén a Berettyón, a temesvári basához menekültek.
A pórfelkelés ugyan leveretett, de a bécsi kormány alkotmányellenes
Az
törekvései most már a fúri körökben is fokozták az elégületlenséget
elégületlenek élére Bercsényi Miklós ungi fispán állott.
bécsi udvar azonban csakhamar értesülvén a Bercsényi kastélyában
folytatott tanácskozásokról, Rákóczy Ferenczet
elfogatta. Tudjuk, hogy
Rákóczy kimenekült, a fogságból s az elfogatás ell elmenekült Bercsényivel Lengyelországban találkozott.
Az 1703. év tavaszán, midn a császári ezredek túlnyomó részbon
külháborúra kivezényeltettek és csupán a Montecuccoli-ezred maradt meg a
badalma

A

;

A

A NAGYVÁRAD VISSZAFOGLALÁSA EMLÉKÉRE VERT ÉREM.

ell Lengyelországba menekült
hová június
16-án Rákóczy is megérkezett.
közönyösen
fogadta, st még a hajdúk is vonakodtak felkelni
de miután július 14-én
átkelt a Tiszán, 18-án már Vaján tzte ki a felkelés zászlaját s onnan ellentiszántúli

részek

rségéül,

a besoroztatás

Esze Tamás, Rákóczy zászlóival

vissza a Beszkidekhez,
Fellépését a nemesség eleinte
tért

;

állás nélkül vonult elre.

A hadba szólított vármegye 1703. június elején Olaszin tartott közgylésében a kuruczok ellen 40 lovas szekeret 5—5 puskással és 50 lovast
rendelt ki, úgy azonban, hogy ezek a vármegye határán túl nem mehettek.
Rákóczy els sikereinek hírére Boné András ós Gödén Pál diószegi
birtokosok, néhány nap alatt összeszedett 3000 gyalogossal ós 4000 lovassal,
július 19-én hajnalban, az ottani gróf Grünsfeld-féle várkastélyt megrohanván, a gylölt Norderman Sebestyén jószágigazgatót s a kastély védelmére
rendelt németeket mind egy szálig levágták. E vakmer támadást megtorlandó, Beckers váradi parancsnok, Tököly János és Kis Balázs vezérlete
alatt, két rácz ezredet küldött a kuruczok ellen, mely had a Böck rnagy
parancsnoksága alatt álló császáriakkal egyesülve, július 26-án Pocsajnál
a Bónó András vezérlete alatt álló kuruczokat megverte. A császáriak erre
a Berettyó-melléki falvakat sorra rabolták, st a sárRákóczy, idközben folyton szaporodó seregével,
július 26—29 közt Sámsonnál táborozott, honnan Kalló elfoglalása után
Debreezenbe tartotta bevonulását.
Itt értesülve Boné András kudarczárói, Bercsényi csakhamar Diószegen termett s a Kalló eleste után a felkelkhöz csatlakozott hajdúktól rendelkezésére bocsátott 103 szekéren, 5-én este Várad felé indult, másnap hajnalban az Olasziban tanyázó ráczokat meglepte és miután a sövénysánczokat felgyújtatta, a 7000 fnyi rácz lakosságot, Kis Balázszsal együtt, kardélre
hányatta, azután Székelyhídon át Szatmár vármegyébe vonult vissza.
Az oláhok és a ráczok elleni akcziója, mely a Sebes-Köröstl a Bükk

Diószeget felégették

réti

falvakat

is

s

felverték.

II.

Rákóczy

Ferencz.
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hegységig terjedt, nem sikerült, st ezek
kegyetlen fellépésükkel tömérdek bajt
okoztak Rákóczy híveinek.
Rákóczy hadainak elvonulása után
Löffelholz, Aradvár parancsnoka, augusztus végén megbízta Tökölyt, hogy 2000
ráczczal gróf Fels-Colona Ferencz tábornok, újonnan kinevezett várparancsnokot, Váradra kísérje. Ez meg is történt minden baj nélkül; de mikor Tököly
visszatérben volt Aradra, Boné András
Bélfenyérnél szeptember 1-én ütközetre
kényszerítettö. Véres harez után, melyben két kurucz ftiszt is elesett, a ráczok teljesen szétverettek. Tököly, hogy
kudarczát helyrepótolja, a következ óv
(1704) január 7-én 1000 ráczczal és a
váradi rség egy részével Bonét bihari
táborában újból megtámadta s onnan
kiszorítván, Diószegig üldözte.
Az erdített rácz helyek, mint
Pócska
Gyula, Sólymos
Boros-Jen
stb.,
ellensúlyozására, a
Belényesen,
Sólyomkn, Szt.-Jobbon, Biharon és
Püspökiben elsánczolt kuruczok alkották a megtorló hatalmat. A sarkadi
hajdúk fleg a gyulai ráczok ellen har,

,

czoltak.

A vármegyei nemesség példáját
csakhamar követte a tisztikar is. Az
1703. szeptember 1-én kelt kimutatás szerint, csupán Sántha László alispán,
Boronkay Ádám helyettes jegyz, Erdei Pál pénztárnok, Ujfaludi Márton
szolgabíró, Orosz Farkas esküdt, Fráter István, Trencsóni Ferencz harminczados, Beöthy Mihály, Vojnoki Pál, Lukácsik János káptalani jegyz és a
káptalan gondnoka maradtak meg Lipót hségében.
Egyedül Várad daczolt a kuruczokkal, minek következtében még 1703.
szén ostromzár alá került. Bccker István erélyes ellentálláshoz fogott, st
még szükségpénzrl is gondoskodott, melyet „In necessitate Varadiensi"
körirattal, a várban összeszedett rézedényekbl veretett. A váradi ostromzár.
melynek parancsnoka: Palocsai György Kis-Marja várában tartotta fhadiszállását, 1704. év folyamán igen lanyhán folyt, st a marosmelléki ráczoknak sikerült több ízben élelmet szállítani a várba. Ily alkalommal az egész
vidéken, melyen átvonultak, mindent elpusztítottak, de Kornádi lakosai egy
ízben még idejekorán értesülvén jövetelükrl, hátulról megrohanták a .,vadráczokat" s mindnyájukat lekaszabolták.
Palocsay rendeletére 1705. február havában 160 gyalog hajdú küldetett
az ostromzárt teljesít Bónó András ezredéhez de a ráczság április elején
Püspökibl ismét visszanyomta a körülzároló sereget s egész Pocsajig jött;
egyes német csapatok pedig Derecskéhez szállottak.
Rákóczy május 20-án Károlyi Sándort nevezte ki a tiszántúli hadak
vezérévé, a ki csakhamar erélyesen hozzálátott, hogy a Tisza és a Maros
környékét az ellenségtl megtisztítsa. Ezért elssorban a már április 27-étl
Hlyén táborozó Andrásy István seregébl Kaszás Pál és Nyúzó Mihály
csapatait maga mellé rendelvén, május 22-ón Zsákáról a császári kézen lev
Gyula ellen vonult. E hadi vállalatról Thaly Kálmánnak a Bókésmegyei régészeti egylet évkönyvében (VI. k.) írt tanulmányából a következket közöljük.
A Gyula ellen indult sereg minden élelmi szereket magával vitt, minthogy lakatlan vidéken kellett menniök. Május 18-án ért Berettyó-Újfaluhoz
II.

RÁKÓCZY FERENCZ.

;

a Körös-Maros-közre viend lovasság, e helyrl hadi jelentést is tett Károlyi
a fejedelemhez majd május 21-én még egyszer visszarándult oda, intézkedni a váradi ostromzárlat ügyében.
;
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Az ágyuk megérkezése után a
magyar sereg lovassága Túrhoz szála

lott,

várva

—

gyalogság pedig
Zsákénál feküdt.

—

kocsira

Károlyi

indulását nem remélt esemény zakészülvarta meg. Míg ugyanis
dött, a ráczok sem pihentek. Tököly
Rankó összevonta csapatait mintegy
harmadfélezered magával a békésmegyei Szent-András elpusztult községnél átjött a Körösön és a lakatlan
;

pusztákon nagy sebességgel Kunhegyes városát váratlanul meglepte,
megrabolta, felgyújtotta, a szokásos
öldöklés, nkön és gyermekeken elkövetett kegyetlenkedés mellett.
kocsit váró zsákaiak május 13-án indultak Túrhoz. Boné András ugyanaznap összeakad a Berettyó mellékén
a prédával visszatér ráczokkal, megszorítja ket, de azok, a mint észrevették, hogy a támadóknak ágyujok
és gyalogságuk nincs, nagy hirtelen
szekérvárat alakítanak, melynek védelme alatt a lovasság nem árthatott.
Boné gátolta ket a továbbmenésben,
körülzárolja, lóhalálában üzen Károlyinak, ez pedig, minthogy a zsákaiak még útban voltak, lovas kocsikra rakatta a mez-túri sánczban
KÁROLYI SÁNDOR.
kéznél lev egyetlen zászlóalj gyalog németet.
megriasztott ráczság, attól tartva, hogy reggelig a kuruczoknak több segítsége érkezik,
virradatkor kitört a szekérsánczból.
kurucz lovasság két ízben is visszavágta a kirohanókat és a futók hátán a sánczba hatolva verekedett. E
közben hire ment a kuruczok között, hogy Nyíri Endre ezredes elesett s ez
annyira megdöbbentette ket, hogy megzavarodva, a gyalogságot és az
ágyukat otthagyták. Az ágyukat a ráczok elfoglalták, de a vitéz német kapitány
bár meg volt sebesülve
a maroknyi gyalogságot jelentékenyebb
veszteség nélkül kihozta. Károlyi a zsákai gyalogsággal mintegy órajárásnyira volt a tett színhelyétl s itt találkozott a szétszórt lovassággal, azokat
tehát összeszedve, majd Bonéval és az új hajdúkkal nyomban a rácz szekérsánczhoz ment, de a ráczok már akkor onnan eltávoztak. Az üldöz
magyarság a szt.-andrási révnél érte ket utói, épp akkor, a midn átkelfélben voltak a Körösön. A rácz lovasság és a szekerek egy része már túl
volt a vizén, a gyalogság ós az ágyuk innen.
gyorsan támadó magyarok
a ráczokat teljesen leverték, kit kardra hánytak, kit a Körösnek szorítottak
s visszanyert három ágyujokon kívül még másik 3 rácz ágyút szereztek
lszerkocsikkal.
megrémült rácz lovasság után úsztató Boné András azokat szétszórta, szekereiket elfoglalta, a ráczok, a hány helyre valók voltak,
annyifelé futottak, az ket két mérföldre vágó könny magyar lovasság ell.

A

A

A

—

—

A

A

Károlyi még ez este (1705. május 25) jelenté levélben a szt.-andrási
szerencsés ütközetet, de az eredménynyel csak félig volt megelégedve, mert
ha a gyalogság Zsákáról idejében érkezhetik, a Körös-Marosköz a rácztól
egészen megtisztulhatott volna.
késedelemért
mely az elrendelt kocsik
ki nem állításából keletkezett
a hajduvárosokat és Bihar-megye illet járásai

—

A

—

hanyagságát említi.
Ezután Gyula ellen indultak a kuruczok, mely akkor vízközi fekvésénél fogva, alig volt hozzáférhet. Május 31-én már körül volt táborolva
az erdélyiek által. Itt az erdített városrészekben mintegy 30:) lovas és
gyalog fegyveres rácz volt, a belvárban 200 kitn gyalog sorkatona. Bár
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az oltalmazok oroje nem volt nagy, de kiválóan elnyös fekvésük miatt,
megvételük csak nagy nehézséggel járt Károlyi seregének, mely alig három
ember eleste és hatnak megsebesülésével elfoglalta mind a három város-

küls várat is, de a bels várat nem sikerült sem
sem felrobbantani. Minthogy pedig Károlyi tábornok arról értesült,
hogy nagyszámú rácz és német — Szegednél egyesülni szándékozó
ellenséges sereg, Gyula felmentését czélozza, ellenük Bakó István kapitány alatt
részt, a

huszárvárat és a

bevenni,

—

lovasságot küldött, ki az egyesülést meg is akadályozta. Miután a vár körül
tétetett, a magyar sereg jelentékenyebb hadmveletek végett
a fejedelem parancsára Szolnok felé nyomult.
fejedelem pedig, nehogy a
vidék a ráczoknak legyen kitéve,
Károlyi aggodalmas felterjesztésére
úgy rendelkezett, hogy báró Andrássy István ezredes alkalmas hadosztálylyal
Belényes vidékén táborozzék, Arad, Jen, Szeged felé vigyáztasson s a váradi
ostromzárlatot fedeztesse. Károlyi tábornok, Gyula elhagyásakor, a leggondosabb körültekintéssel mindent megtett a vidék biztonsága érdekében, így
a marosi sánezot jobban megersítette és utasítá Palocsayt, hogy „a Tcomádi
lovasoknak a' mágori %mszta toronynál folytonosan strázsájuk legyen," Éber
rködésre int rendelet ment a sarhadi kapitánynak is.

minden porrá

—

A

—

Várad ostroma azonban akkor is lanyhán folyt, mert a kuruez had
nagyobbrészt eloszlott. Hasztalan sürgeti Dobozy István debreczeni biró a
segélyt, nem kapott. Július elején Debreczen környékén alig volt 800 kuruez,
a többi mind eloszlott. Ibrányi hada csak 300-ból állott, Bélteky hada alig
számbavehet tán Bessenyei Zsigmond az egyedüli, a ki erélyesen mködött
a körülzároló seregben. E közben folyton szállingóztak rácz csapatok a Maros
mellékérl, s a várbeli németek is ki-kitörtek.
A belényesi kuruez rség, mint egy kis sziget, rendíthetetlenül áll a
ráczság és az oláhság tengerében. Július 30-án Palocsay is visszatért Máramarosból s ismét Kis-Marján tartotta fhadiszállását; de jelenléte nem sokat
használt, fegyelmezetlen serege több kárt tett a Berettyó vidékén, mint a
ráczokban. Végre Károlyi is megsokalván a sok panaszt, augusztus 16-án
Gyürki Pált nevezte ki a váradi ostromzár parancsnokává.
Rákóczy még augusztus havában értesül, hogy gróf Herbeville, az
Erdélybe szorult Rabutin kiszabadítása és Várad felmentése végett, a fels
Tisza vidékére jött. Alig széledtek el a rendek a szécsényi országgylésrl,
Eszterházy Antal a közelg német hadak szemmeltartása végett, 7000 fnyi
hadával október 15-ón a Tiszán át Debreczen alá vonult s onnan Újvároson
;

és Lótán át Szatmár felé vette útját. Herbeville 16,500 fnyi seregével
szeptember 3-án ért Budára, honnan tömérdek nehézséggel a Tiszához ért.
Október 10-én Vásárhelynél átkelvén a Tiszán, 11-én Sarkadon és Szalontán
át seregével Várad alá érkezett. A várat körülzároló kuruezok, kisebb csetepaték után, meghátráltak.
Károlyi, hogy Herbeville útját megnehezítse, elle mindent elpusztított. Debreczen lakosságát Eszterházy Antal még október 17-én Károlyi rendeletébl kiköltöztette, másnap (október 18-án) Károlyi is Debreczenbe érke18
21-ike között mindent elpusztítottak.
zett, parancsára a kuruezok ott
Az október 21-én Herbeville, gróf Schlick Lipót és Glöcksbergi Detrich
Henrik vezérlete alatt megjelen német hadak azután bosszújukat a városban
hagyott kollégiumi könyvtáron és más gyjteményeken töltötték ki.
Miután Herbeville Váradot elégséges élelemmel ellátta, diószegi táborából november 3-án megindult Erdély felé, november 4-én Székelyhídra,
5-én Margittára érkezvén, a zsibai véres ütközet (november 11-én) után

—

befészkelte

magát Erdélybe.

A

zsibai csata után gróf Barkóczy Ferencz november végén 3000 fnyi
seregével Debreczenbe vonult, a Váradot körülzároló sereg pedig Diószegre
rendeltetett. Arra a hírre, hogy a ráczok Belényesi megszállották, Rákóczy

1706 január 5-én Pocsaj

Az

felé

nyomult elre.

1705. évi hadjárat sikertelensége, fleg a csapatok elégtelenségében
és a szervezeti hibában rejlett. Rákóczy ezért még deczember havában
minden fegyverfogható nemest 1706. január 15-ére Rakamazra rendelt,
Károlyi pedig, a tiszántúli vármegyék vállvetett közremködésével, tekintélyes sereget gyjtött egybe, mely február 26-án a diószegi táborban össze-
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ha ez

érdektelen,

Károlyi Oklevélt.
V. k.) azokat az ezeredeket közöljük,
melyeknek compániái, túlnyomólag
vagy részben biharvármegyeiekbl
összeírásból

(gr.

njonezoztattak.

E

kimutatás élénken tünteti

ama nagy áldozatot, melyet
megye a szabadságért tett.

a

fel

vár-

1. Palocsay György nemes
ka3. comrabólyos regnláris ezerébl
pánia 94 ember és az 5. compánia
:

nagy

része.
2.

bl

:

a

Károlyi Sándor lovas
2.

comp.

a 4. 5.
10. egészen,

fele,

13. egy része, a
debreczeniekbl állott.
3.

ezeréés a

mely

Buday István nemes mezei

lo-

comp. Nánásról, 2
comp. Hajdu-Böszörményrl, 5. comp.
Szoboszlóról, 7. comp. Dorogról, 8.
comp. Téglás- és Hadházról, 9. comp.
Vámos-Pércsrl, 10. comp. Újvárosból.
4. Boné András nemes
mezei
lovas ezeré (1246 ember) az 5 compánia kivételével mind bibar-várme-

vas ezerébl

:

1.

gyeiekbl állott és a tisztikar is túlnyomólag a vármegyébl került ki.
Alezredes
Tardy Ferencz, rnagy
:

RABUTIN.

:

Fclegyházy Pál, auditor: Mez László.
5. Gencsy Zsigmond nemes mezei lovas ezerébl
7.
comp. 75 ember.
4. comp.
68 ember, 6.
6. Nyúzó Mihály nemes mezei lovas ezerébl
:

:

comp., mely Debreczenbl került

ki,

77 ember.

1.
Kárándi Mihály nemes mezei lovas ezerébl
comp. 86 ember,
2. comp.
78 ember és 3. comp. 93 ember, nagyrészben, a 4. comp. (76
ember) fele, a 6. comp. 66 ember egészen, Újfaluról, Kábáról és Komádiból,
végül 8 comp. 68
7. comp. 69 ember egészen Bagamérrl és Derecskérl,
ember egészen.
8. Esze Tamás nemes mezei gyalog ezerébl:
a 7. comp. 19 ember,
a 10. comp. jórészt s a 11, valamint a 13. compániából néhányan, az utób7.

:

biban szabolcsvármegyeiekkel vegyesen.
9. Öllyüs János nemes mezei gyalog ezerébl:
1.
comp. 123 ember,
mindnyájan, 2. comp 124 ember Szent-Imrérl, 3. comp. 70 ember nagyrészt, 4. comp. 143 ember Szalárdról, Micskérl és Sitérrl, 5. comp. 112 ember
Diószegrl. 6. comp. 98 ember Szent-Jobbról. 7. comp. 70 ember, leginkább
Püspökibl. A 8, 9. és 11. comp., mind, vagyis a 10. comp. kivételével az
egész ezered (1083 ember) biharvármegyeiekbl állott.
10. Ecsedy János nemes mezei gyalog ezerébl
az 5. és a 7. comp.
egyrésze, továbbá a 8. és a 9. comp. túlnyomólag (60 és 63 ember).
Az 1706. óv els felében, fleg a császáriakkal kötött fegyverszünet következtében, nevezetesebb hadi esemény színhelye nem volt a vármegye. A
fegyverszünet lejártát követ napon (július 25-én) Rabutin gróf, Starhemberg Guidóval egyesülend, 12,000 emberrel kivonult Kolozsvárról s a SebesKörös völgyén át Várad felé tartott, hova augusztus 11 12. között érke:

—

meg.
Rabutin hadainak közeledtére Károlyi félbeszakította Várad körülzárolását, és július 27-én Debreczen tájékára vonult, hogy a császáriakat folytonos csatározások által nyugtalanítsa és ellük mindent elpusztítson.
Rabutin, midn Váradot Diószegrl 14 hóra való eleséggel ellátta, Szolnok
felé akart tovább vonulni, de mert a kuruezok a Debreczen és Berettyó
zett
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Csongrád felé oldalt fordult, augusztus
hol Nehem 4000 fnyi rácz seregével egyesült.
Rabutin közeledtére Károlyi augusztus 2-án ismét kiköltöztette a debleezenieket a városból, de a császáriak elvonulása után csakhamar visszatértek
augusztus 30-án már ismét ellátják élelemmel a Váradot körülzároló
sereget, valamint a sólyomki kurucz rséget.
Rabutin azonban semmire sem ment az Alföldön és így a hegyaljai
szüret megdózsmálása után visszafordult. Október 28 án bevonult Debreczenbe, a hol t, az útjában folyton háborgató Károlyi, nehogy a virágzó
város a tz martaléka legyen, békében hagyta.
Rabutin innen Váradon át Erdélybe szándékozott menni, de a deczember
30-án vett császári rendeletre, Budára volt kénytelen vonulni. Helyette báró
Tige ezredes alatt 2000 lovast küldött Erdélybe, mely sereg 1707. január
elején Váradról Halmágyon át vonult Déva felé.
1707. elején csupán a hajduvárosi és a Bessenyei-Uosvay ezredek tnaradtak Várad környékén. S habár ez évben nevezetesebb hadi esemény a vármegyében nem történt, azért kisebb összeütközések gyakran fordultak el.
így február 13-án Praunstorff alezredes, az aradi császári sereg vezére, megtámadta Sarkadot, de Szabó Sándor kurucz kapitány visszaverte.
Az ónodi országgylés szótoszlása után, Károlyi a Maros vidékére ment,
majd június végén Arad fell Sarkadon át Debreczenbe vonult, hol a Bónó
András vezérlete alatt álló 3000 fnyi váradi körülzároló sereggel egyesült,
hogy a Szolnok fell közelg Rabutinnak Erdélybe való betörését megakadályozza. Rabutin azért mégis bejutott Erdélybe a váradi ostromzár pedig
Palocsay György parancsnoksága alá került. Palocsay október havában
erélyes rendszabályokhoz nyúlt a bihari oláhok és ráczok ellen
a váradi
várba élelmet szállítók közül egyet felnyársaltatott, néhány labanczot elfogatott, de azért a vár továbbra is a császáriak kezében maradt.
közel öt év óta folyó háborúk 1708. elején annyira kimerítették a
vármegyét, hogy már képtelen volt újabb áldozatokra.
Rákóczy által
kitüntetett kisebb hajduvárosok, melyek hálából, hogy tle
az erdélyi
fejedelmektl bírt szabadságukat visszanyerték, a legnagyobb áldozatoktól
sem riadtak vissza, annyira megfogytak, hogy újabb terheket nem vállalhattak magokra. Az összes hajduvárosok szeptember 17-én tartott gylésükön
kijelentették, hogy személyes felkelésen kívül más terheket nem vállalhatnak magukra. Ez évbl még egy bravúros hadi kalandról kell megemlékeznünk. Palocsay György váradi ostromzár-parancsnok, értesülvén a hírhedt Tököly rácz származású alezredesnek Aradon lételérl, Félegyházy
Pált másfélszáz Boné ezeredbeli huszárral küldte ellene, a ki Szabó Sándor
sarkadi hajdukapitány 60 kiváló vitézével egyesülve, július 28-án váratlanul
megrohanta a ráczokat s Tökölyt is kózrekerítette.
trencséni vereség (1708. augusztus 3.) után rohamosan hanyatlott a
felkelk szerencsecsillaga; még borzasztóbb volt, hogy az 1709. elején Aradon fellépett pestis csakhamar átragadt a vármegyére is és a kuruczok legdélibb elrsére, Sarkadra is csakhamar elhatolt. Az rség legnagyobb része
a ragály áldozata lett azután gyorsan elhatalmasodott az egész vármegye
10 között mintegy 1200- an haltak el
területén. Debreczenben például 1709
e ragály következtében.
Debreczen és Somlyó között Balikó és Váczi vezérlete alatt portyázó
kurucz csapatok folytonosan nyugtalanították a császáriakat, miért is Steinville István 1709. tavaszán, a fogságából idközben kiszabadult rácz Tököly
alezredest, feles számú rácz hadakkal küldte ellenök.
közti vidéket elállották, augusztus 14-én

22-én Szentesre

ért,

;

;

;

A

A

A

;

—

A

A ráczok kegyetlen fellépésére a sarkadi sánczokban megvont kuruczok megadták magokat példájukat követték a hajdúk is, miután segítséget többé nem remélhettek, st Löwenburg Frigyes váradi parancsnok felszólítására Debreczen is meghódolt.
Löwenburg kérelmére 1709. július 27-én Kriechbaum tábornok Egerbegyrl 130 élelemszállító kocsival, 1800 vasas, 800 gyalogos és 100 rácz
kíséretében megindult Várad felé, Feketetón és Beznyén át augusztus 2-án
Élesd tájára érkezett, a hol Bagossy vezérlete alatt álló 500 kurucz lovas
ugyan megtámadta a császáriakat, de Wellenstein báró gyalogsága vissza;
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500 fnyi sereggel Zilahnál
verte ket. Arra a hírre azonban, hogy Károlyi 4
táboroz, Kriechbaum gyorsan bekocsizott a váradi várba, honnan a Diószegnél táborozó seregével augusztus 10-én Kis-Jen felé visszafordult Erdélybe,
üldöz kuruczokkal. Az
közben kisebb csatározásokba bocsátkozott az
1710. végén minden oldalról elnyomuló császáriakkal már csak Károlyi hada
állott szemben. Pálffy János gróf, hogy Károlyit meghódolásra bírja, november
17-én levelet írt hozzá, melyben teljes kegyelemrl. biztosítja. Károlyi ekkor,
Rákóczyval való megbeszélés után, Komáromy György alispánra bízta a
közvetítést.
Az alkudozások eredmónyeképen Károlyi 1711. január havában Debreczenben felkereste Pálffyt, mely találkozás a vajai összejövetelt készítette
el. De a vajai összejövetel január 31-én eredményre nem vezetett s Rákóczy
újabb segély után nézend, Lengyelországba távozott. Idközben a Károlyi és
Pálffy között megkezdett alkudozások, az 1711. május 1-én megkötött szatmári békével nyertek befejezést.
Még elzleg január 11-én, a hajdúkkal kötött szerzdés értelmében,
az aradi várban fogva tartott Szabó Sándor sarkadi kurucz kapitány is visszakurucz mitsem
nyerte szabadságát.
Rákóczy hoz tántoríthatatlan
akart tudni a meghódolásról s néhány társával Ecsedre ment de az idközben megkötött szatmári béke után is visszatért házi tzhelyéhez.
kuruczvilágnak tehát vége volt.
hazaszéledtek szemmeltartására, 4 compánia a
Löffelholz-féle gyalogezredbl, 6 compánia a Viard-fóle seregbl, ezenkívül
200 hajdú és 200 huszár rendeltetett Váradra és Bihar- megyébe.

t

hség

A

;

A

A

A

A

szatmári bókével közel két százados küzdelem korszaka zárul.
szabadságért s nemzeti létért folytatott küzdelem végkorszakában, még a
XVI. század közepén is virágzó Várad városa romban hevert s a magyarok
által
lakott, termékeny bihari síkság teljesen elpusztulva, elhagyatva
terült el. Egy új század munkájára volt szükség, hogy az si város hajdani
fényét, a vármegye pedig régi erejét visszanyerje, hogy a nemzeti fellendülés korszakában ismét elfoglalhassa helyét nemzeti létünk számottev ténye-

A

szatmári
béke.

srn

zi

között.

Az 1703 — 1711 közötti események tárgyalásánál a következ forrásokat
használtuk fel Gr. Károlyi okit. V. köt.
Feldzüge des Prinzen Eugen von
Savoyen: I. Abth. V. 607. VII. k. 441. 1. VIII. 443.
IX. k. 309. II. Abtb.
II. k. 246. II. Abth. IV. k. 443. Rákóczy Ferencz emlékirata 3. 1.
Thaly
- Millenn. Tört. VII. 517 551.
Kálmán
gr. Bercsényi csal. 3. k.
Szcs Istv. Debreczen Tört. III. 704—727.
Ballagi Alád. czikke az Osztr.
Magy. Mon. II. (magyarországi) k. 401. ].
Apor Péter munkái 152. 1. Varga Géza -- Hajduv. leírása: Sillye Gábor czikke 51 54. Márki Sándor
Sarkad Tört. 59. 1.
Cserey Mihály Históriája.

—

:

—

—

—

—

—

2.

—

—

—

—

VALLÁSI VISZONYOK A XVI-XVII. SZÁZADBAN.
A) A római Jcath. egyház.

A Perényi Ferencz hsi halálával megüresedett váradi püspökségre
János király Czibak Imrét nevezte ki. Midn a tiszántúli részeken Ferdinánd jutott hatalomra, Maczedóniai Lászlót nevezte ki püspökké, de az
utóbbi sohasem volt Váradon Czibak Imre is keveset, mert amaz idk hadi
eseményei másfelé szólították. Pedig a váradi egyházmegyének tán sohasem volt nagyobb szüksége buzgó fpásztorra, mint akkor, midn a nyugatról elterjedt tanok már az si püspöki székváros kapuján kopogtattak.
Czibak Imre, bár az akkori szokás szerint fel sem volt szentelve, gyakran
vitába bocsátkozott az új hit követivel, de azért barátságukat
mint
Bácsy Ferenczét
fentartotta (Szerémy 165. L). Eleinte inkább csak az
egyes furak házainál hódoltak az új hit tanainak, Várad lakossága pedig
;

—

—

általában katholikus volt.
János király az új hittel szemben, már politikai okokból sem tehetett Az
sokat; 1538-ban Segesvárott hitvitát rendezett, melyen Szcgedy Gergely
váradi ferenczrendü szerzetes is részt vett.
Czibak utóda Fráter György (1534 51) következetes eljárásának tulajdonítható, hogy a váradi egyházmegye megmaradt az si hiten.
az 1545.

—

St
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:
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új hit terjedtíse-
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debreczeni országgylés

26. czikke erélyes rendszabályokhoz nyúlt az
követivel szemben.
A furaknak azonban nem parancsolhatott a törvény. Perényi Péter, a
volt püspök testvére, 1527-ben még katholikus volt, de késbb
is Luther
és Melanchton tanainak hódolt. Petrovics Péter, a délvidék ura, 1537-ben
még misét hallgatott s csak János király halála után lett Calvin tanainak
követje. (Szerémy 293.) Általában a furak inkább János király halála
után hagyták el si hitöket, mint a Csákyak, Massayak. Török Bálint
unokája: II. Bálint, Debreczen ura, 1557 táján hozta be az új hitet Debreczenbe. A Losonczy által Pankotáról elzött Köleséry Kristóf eleinte Varkocs
Tamás pártfogása alatt Köleséren terjeszté Luther tanait, majd a Fráter György
halálával támadt általános fejetlenséget felhasználva, 1552. június 13-án már
a váradi székesegyházban izgatott a régi hit ellen, Debreczenben pedig
ugyanekkor Kálmáncsehi Márton Calvin szellemében lépett fel. Fráter György
püspöki székében utóda, Zaberdjei Mátyás (1553—56) már politikai pártállásánál és kíméletlen fellépésénél fogva sem érhetett czélt.
Zaberdjei váratlan halála után Ferdinánd Forgách Ferenczet (1556 67)
már püspöki székét el sem foglalhatta,
nevezte ki váradi püspökké, de
mert idközben az elégületlenek 1 556-ban visszahívták Izabellát, kinek viszszatérte eltt a szászsebesi országgylés az egyházi javaknak a fejedelmi
kincstár javára leend lefoglalását határozta el. E hírre a káptalan és egyes
szerzetes rendek egyházi kincseiket még idejekorán a Báthoriak ecsedi
várába szállíttatták. Rosszabbul jártak a Domonkosok ós a Ferencz-rendüek,
a kik egyházi szerelvényeiket a Bajoni testvérek bajoni várában helyezték
el, mert a mint Izabella királyn errl értesült, a kincseket ér egyházi szereket, a nemesi jog megsértésével, hatalmába kerítette, a mi ellen ugyan a
Bajoni testvérek még 1557. április 21-én a váradi káptalan eltt tiltakoztak,
de sikertelenül. (Károlyi Okmt. III. 298.) Minthogy pedig a váradi püspök
és káptalan az 1557. január 6-ig elírt hségesküt nem tették le, az idközben ostrom alá fogott Várad feladása után Varkocs Tamás 1557. június
13-án az egyházi kincseket, majd utóbb az összes püspökségi birtokokat
lefoglalta. Várad kinevezett püspöke Forgách Ferencz püspökségérl 1567-ben
leköszönt, a székes káptalan pedig még 1557-ben elszéledt; a nyáj pásztor

évi

új hit

—

nélkül maradt.
Ezalatt az új hit szinte észrevétlenül elterjedt az egész egyházmegyében. Bihar és Püspöki helységek 1557-ben már szabad papválasztói jogukat
hangoztatják, Váradon meg ugyanezen évben az új hit követi a Mindenszentek klastromát iskolahelyiségl foglalták el.
Telegdy Miklós birtokain
az új hit tanítóit és papjait helyezte el, a mi miatt Mihály bátyjával,
a ki megmaradt katholikusnak, meghasonlott, st a viszály utóbb, fleg az
osztozkodásból támadt egyenetlenségek következtében, oly mértékben elmérgesedett, hogy „mindkét részrl emberhalálok estek", mégis 1561-ben
a testvérek választott bírák közbejöttével egyezségre léptek. (Bunyitay V.
Adatok a XVI. század történetéhez. Tör. tár. 1887. évf. 356. 1.)
A tordai gylés határozatai értelmében a Ferencz-rend, a Pálosok és az
apáczák megmaradhattak, az utóbbiak azért, mert a tagok leginkább a
nemesi családok sarjai közül kerültek ki, hasonlókép meghagyatott a váradelhegyi Szent István káptalan is, mely a székes káptalan feloszlása után
átvette az országos levéltár vezetését. De ez állapot csak ideiglenes volt.

—

Varkocs idközben lebontatta a Váradon lév egyházakat, a mvészileg épült püspöki palotát, az elhegyi monostort, a Szent-Ferencz-rendü kolostort és ispotályt, a fenmaradt egyházakba pedig az új hit lelkészei vonultak be. (Verancsics munkái. II. köt. 100. 1.)
1558. augusztus 18-án a Calvin tanához hajló papság, a Luther követivel szemben körvonalozván álláspontját, hosszas tanácskozások után Mélius
Juhász Péter lelkósztársaival, Szegedi Gergelylyel és Czeglédy György váradi
lelkészszel együtt keresztül vitte a helvét irányú hitvallást, melyet az 1561.
július 19-én tartott váradi zsinaton terjesztett el.
Izabella halálával a katholikusok utolsó pártfogójukat is elveszítették.
Az új hitvallás hívei ekkor a régi vallási jelvények ellen fordultak,
vagyis megkezddött a képrombolás. 1565. július 22-én néhány kalandor
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László

sírját,

onnan kihányván,
melyeket Szegedy Benedek
kanonok összeszedett s magá-
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val vitt.

Az

1566. márezius 10-én
tartott tordai zsinat a katholikus papságot János Zsig-

mond birodalmából
a váradi

kitiltván,
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bátorítólag hatott.
1579-ben sikerült az erdélyi rendektl a jezsuiták

Az

15G6-iki
tordai
z=inat.

impiis SynodiSabarienfis
oppofita,

káptalannak virág-

vasárnapigkellett az si székváros vagy hitének elhagyása
között választani. A káptalan
az elbbit választotta. Vele
mentek a kápolnai és a fugyivásárhelyi pálosok és a többi
szerzetesek is.
hiteles helyi
teendk végzésére, a szebeni
országgylés, két esküdt papot rendelt ki.
A katholikus hit mégsem enyészett el teljesen a
vármegyében. A nagybirtokosok közül ugyan csak Keresztury Kristóf, Tholdi István és
Albert. Telegdy Mihály, Literátus Márton, Báthori Kristóf
és István maradtak meg az
si hiten, (Arator István tudósítása 160ü-ból.) de flog
az utóbbiak példája a váradi
polgárok egy kis töredékére
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ANNO

megtelepedésére engedélyt kiA BEREGSZÁSZI-FÉLE APOLÓGIA CZÍMLAPJA.
eszközölni, mire Szántó István
jezsuita jelent meg körükben.
Szántó 1580-ban rendeltetett Váradra, hol a Várad-Olasziban lev Szent Egyed
templomában kezdte meg lelkipásztorkodását. Szántó szoros barátságban
ólt Báthori Istvánnal, st Pázmány Miklós alispán házába is bejáratos volt.
(Fraknói Vilmos
Pázmány Péter.) 1583. márezius havában Possevino
Antal jezsuita, Erdélybl Krakóba utaztában, Váradon egy napot töltött,
mely alkalommal az eltte megjelent polgárok arra kérték, hogy eszközölje
1583. második felében azután
ki egy jezsuita kiküldését Kolozsvárról.
Törössy György Valóra Márton kisegít társával küldetett Váradra. Törössy
valóságos lángbuzgalommal fogott hivatásának teljesítéséhez, azonban a folytonos munka kimerítette s testileg-lelkileg megtörve, Keresztúry Kristóf
kvári kapitányhoz vonult vissza, a hol 1586-ban elhalt. Törössy után Szántó
(Arator) István jött ismét Váradra, hol 1584-tl 1588-ig mködött. A jezsuiták
térítésének csakhamar megvolt az eredménye. 1591-ben, egy névtelen jelentés
szerint, a váradi kath. hivk száma a 2000-et meghaladta.
Szántó, másodízben Váradon való tartózkodása alatt, a tudós hírében
álló Beregszászi Péter reform, lelkészszel csakhamar heves hitvitába bocsátkozott, melyek következtében a protestánsok és a katholikusok között mindjobban kiélesedett ellentétek 1587-ben, húsvét vasárnapján, utczai vérengzéssé fajultak, miért is a következ évben, a medgyesi országgylés végzése
i. m.
értelmében, a jezsuitáknak Váradról el kellett távozniok. (Karácsonyi
I. 279.)
Házukat a nép megrohanta és földig lerombolta. Szent Egyed egyháza, melyet még csak az imént 10,000 katholikus látogatott, a protestánsok kezébe került, (Egyházmegyei névt. 1896. évf. 28. 1.) a jezsuiták pedig

—

—
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Szlsön (Pecze-Szls)

vonták

meg magokat. Érdekökben 1598-ban Tholdy

István ós Keresztúry Kristóf vezetése alatt Báthori Zsigmond elé küldöttség
indult, mely a katholikus papoknak, bizonyos korlátok között Várad városába
való bebocsátatását kieszközölte. Midn Bocskay hadai Várad várát bevették,
a szlsi lelkészség is megsznt.
A magyar királyok, fkegyúri joguknál fogva, kinevezték ugyan a váradi
püspököket, de ezek méltósága puszta czím volt, javadalmuk is csupán azon
birtokrószekre terjedt ki, melyek túl estek az erdélyi fejedelemség határain,
mint
Püspök-Ladány, Kis-Rábé, Udvari, Túr Pásztó, Tisza-Füred. Ezért
a váradi püspökséget többnyire valamely más javadalommal (leleszi, jászai,
szepesi prépostság) együtt bírták. Ily kinevezett püspökök voltak
Szemesei Radéczy István 1567—72; Bornemisza Gergely 1572 — 85;
Hetesi Pethe Márton 1587—98 Mikacius Miklós 1598—1613 Telegdi János
:

Kinevezett

püspökök
1507—1081.

;

1613—19

;

Gyerkényi Pyber János 1619—25 Lósy Imre 1625—1633 Hosszutóthy László 1623—46 Kisdy Benedek 1646—48; Szent-tamási Zongor Zsigmond 1648 1655 Pálfalvay János 1659 1663 Lovas-berényi Bársony
György 1663—75 Luzinszky Joakim 1676 81. Csak az 1681-ben kinevezett Benkovics Ágoston püspök juthatott el az si püspöki székvárosba.
Benkovics, püspökké történt kinevezte tése alkalmával, egyúttal a leleszi
prépostságot nyerte, a hol püspökségének els éveit töltötte. A török uralom
gyengülésével, 1688-ban Bihar vármegye fispánjává neveztetett ki, ebbeli
méltóságában, els ízben, a rövid id eltt visszafoglalt szentjobbi várban
megtartott közgylés alkalmával szerepelt egyházmegyéje területén. Végre
1692-ben Várad is megszabadult a török iga alól, de az egykori fényes
székváros romban hevert s az új megyés püspök egyetlen lelkészszel sem
rendelkezett. Benkovics nem csüggedt
ers kezekkel látott egyházmegyéjének helyreállításához, de sajnos, nem rendelkezett elégséges anyagi
ervel. Lipót király ugyan, az 1552. évi összeírást véve alapul, visszaadta a
püspökség és a káptalan összes birtokait, csakhogy ezek nagyrészt elpusztultak s elnéptelenedtek. Miután Váradon egy kis fatornyú egyházat építtetett, hozzálátott egy nagyobb szabású székesegyház építésének tervezéséhez.
Áldásos tevékenységének közepette, 1702. október 28-án elhalálozott.
Utóda Csáky Imre gróf (1702—32) tevékenységét Rákóczy szabadságharcza közel egy évtizedig terjed idre megakasztotta s így a váradi
egyházmegye újjászületése csak a szatmári békét követ korszakban követ;

;

;

—

—
—

;

;

;

;

;

kezett be.

B)

A

protestáns egyházak.

A

XVI. század elején nyugatról elterjedt tanok, melyek a kath. egyvaló elszakadást elidézték, fleg a mohácsi vészt követ korszak
küzdelmei közepett, csakhamar eljutottak Bihar vármegye határaihoz is. Az
új hit terjedését, miként az ország többi részeiben, úgy Biharban is, az egyházi javaknak az egyes furak által történt elfoglalásán kívül, fleg politikai
okok segítették el.
Bihar vármegye területén, hol egykor szórványosan husziták is elfordultak, minélfogva az új tanok elterjedését huszita emlékek is lényegesen
elsegítették, az új tanok els hirdeti közül: Szegedi Kis István már 1545
1550. közt fejtett ki nagyarányú tevékenységet a Körös-Maros közén.
szomszédos Békés-Gyula földesura Brandenburgi György már 1522-ben, majd
példáján indulva, Mágócsi Gáspár, 1553. óta gyulai várnagy, hasonlóaz
kép terjesztette az új hitet bihari birtokain, kihez Majsai Imre és Nadányi
István, békés- és biharvármegyei birtokosok is csatlakoztak, míg Debreczenben elsízben Bálint pap 1536-ban lépett fel Török Bálint pártfogása alatt.
i.
m. III. 537. 1.)
(Szcs Istv.
1538-ban már Váradon is voltak az új hitnek hívei, a kik közül egy
egyházfit, minthogy egy katholikus nt bántalmazott, Fráter György, az
i.
m. I. 398 )
1525-iki törvény alapján, máglyán égettetett el. (Bunyitay
Fráter György ösztönzésére 1545-ben a debreczeni országgylés oly
értelm végzést hozott, hogy a lutheránusokat jószágain senki se trje meg.
Calvin tanainak els terjeszti 1543-ban Dévai Biró Mátyás, Huszár
Gál debreczeni lelkészek és Kálmáncsehi Sántha Márton voltak, de e hit
háztól

—

A

:

—

—

Az

új hit

els

terjeszti.
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nem

részesültek kedvez fogadtatásban, st Kálmáncsehi
volt kénytelen.
I. Ferdinánd, a ki a Luther követivel szemben elnéz volt, a Calvin-féle
tanok terjesztésének meggátlására hozatta az 1548. évi IX. törvényczikket.
Az új hit eleinte inkább csak az egyes furak és azok jobbágyai között
terjedt el s csak egyes lelkészségekre szorítkozott, de 1550. táján a tiszánterjeszti eleinte

Debreczenbl menekülni

egyházak már egy szuperintendencziába egyesíttettek, melynek püspökévé
(Tóth Perencz
Túl a tiszai
1551-ben Hevesi Mihály választatott meg.
reform, püsp élete. 27. 1.) Ettl kezdve, a mint fogytak a régi hit papjai, a
bekövetkezett események hatása alatt, a hitújítás mind erteljesebben lépett
eltérbe, míg végre a kath. vallást az egész vármegye területérl kiszorította.
Eleinte az egyes hittételek tekintetében eltér nézeteket vallottak. Az els
térítk Luther tanait hirdették. Melius Juhász Péter, a kit 1558-ban Török
túli

—

—

NAGYVÁRAD.
A HAJDANI PÜSPÖKI SZÉKHÁZ.

Ferencz hivott Debreczenbe, eleinte Brentiust követte és csak Szegedi Kis
István nyerte meg az úrvacsorai tant illetleg a Calvin-féle hitvallásnak.
A Calvin és Luther követi között már 1559-ben súrlódások keletkeztek, de
a „Helvetica Confessio" hívei már ekkor túlnyomó számban voltak úgy
Váradon és Debreczenben, mint a vármegyében.
Melius Juhász Péter 1560-ban a debreczeni egyházmegye esperesévé
választatván, paptársaival, Szegedi Gergely váradi pappal és Czeglédi Györgygyei szövetkezve, keresztülvitte a Calvin szellem reformácziót, melyet a váradi
zsinat 1561-ben elfogadott. A következ év augusztus 19-én Melius a Tisza
mellékén lev két református egyházak püspökévé választatván, a deb26-án
reczeni hitvallást az egész Tiszavidóken elterjesztette. Az 1567. febr. 24
Melius elnöklete alatt tartott debreczeni zsinaton, az egyház igazgatása czéljából, 18 seniorság szerveztetett
A különféle protestáns vallás-felekezetek
egyesítése végett, a János Zsigmond rendeletébl Váradon 1569. okt. 10-én
tartott zsinaton, a Blandrata tanait követ Dávid Ferenczczel szemben, a
tiszántúli református egyház nevében Melius Péter állott síkra a debreczeni
hitvallás érdekében. E vitatkozások 1570-ben nyomtatásban is megjelentek.
Ez id alatt a református egyház már az egész vármegyében^ elterjedt, a
Köte-Gyán, Herpály,
régi ikertornyu egyházak, mint Szalacs, Belényes,
Bihar, Ábrány, szintén kezébe került s Váradon 1570 körül már általánossá
vált. Lelkészeit a vármegye
furai, mint Csáky Pál és László, Telegdy
Miklós, Majsai Imre stb. hathatósan támogatták.

—
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iskolák.

Izabella királyné a Mindenszentek klastromát adta iskolai czélokra a
reformátusoknak. Ez iskola a XVI. században csakhamar nagy hirre jutott;
tudományosság tokintetébon egyenl színvonalon állott a sárospatakival.
Tanárai közül, klasszikái képzettségénél fogva, különösen kitnt Kassai Zsigmond Dávid, a ki Wittenbergában tanult, továbbá Sárvári Gergely 1557-tl
s Károlyi Péter, a késbbi ref. püspök, Köleséri Sámuel (1657), a görög és
a héber nyelvek tanára. A polgárság is felkarolta az iskola ügyeit. A szegény
tanulók részére minden nap más polgár fzetett. Ezt az iskolát látogatták
Pázmány Péter és Alvinczy Péter is.
Az iskola mellett Szenczi Kertész Ábrahám nyomdát állított fel, mely
lenyomatta a Károli Gáspár „Szent Bibliáját" is
(Fraknói
Pázmány P.
<^.
1.)
A reformáczió felléptével mind jelentékenyebbé vált a fiskolák látogatása. Melius Juhász Péter (1556), Gönczi Fabriczius György (1557), Monai
János (1577), Hodászi Lukács (1580—82) késbbi püspökök a wittenbergai
egyetemet látogatták, Körösszegi István és Diószegi Mihály késbbi püspökök 1614-ben és 1618-ban Heidelbergben tanultak.

—

Az

—

febr. 6-án Váradon tartott zsinaton,
a Gönczi Fabriczius
Melius Juhász Péter szerkesztette kánonok felolvastattak és
megersíttettek. Ezeket nevezték azután „Articuli Minores" néven.
Gönczi püspök 1586-ban kiadta a Félegyházi Tamás által magyar
nyelvre lefordított ,,Uj-Testamentumot", 1592-ben pedig, rendbe szedve, közrebocsátotta az istentiszteletek alatt szokásos énekeket.

György

1577.

által

,

men

Az 1582. szept. 4-én Váradon tartott közzsinaton a fiskolákra
hallgatók eltartási ügye került rendezés alá. Az 1588-ban ismét Váradon tartott
zsinat alkalmával Joó János hitvitába bocsátkozott Szántó István jezsuitával.
Az 1591. évben tartott károlyi zsinaton az érmelléki, a váradi és a
debreczeni egyházak voltak képviselve,
Hodászi Lukács püspöksége alatt, (1604 13) sajnálatos viszálynak
voltak tanúi a váradiak.

—

viszálykodások.

—

Szilvásujfalusi Imre váradi lelkész és bihari esperes, megtagadta a
püspöke iránti engedelmességet s azt vitatta, hogy a papok mindnyájan
egyforma tekintélylyel bírnak. Miután az 1608. és 1609-ben tartott váradi zsinat
hasztalan igyekezett az ellentéteket kiegyenlíteni, az 1610. nov. 7-én ugyancsak
Váradon tartott zsinat Szilvásuj falusit elmozdította hivatalától, de Szilvásujfalusi ekkor sem okult, tovább folytatta polémiáját a püspök ellen, míg
végre 1614-ben Bethlen Gábor börtönbe vetette, majd utóbb számzte.
i.
m. 86 89. i.) Margittai Péter püspöksége alatt 1629.
(Tóth Ferencz

—

—

—

június 17-én tartott váradi zsinaton 35 prédikátor ordináltatott. (Lampe
Hist. Eccl. 375.) Bethlen Gábor különös figyelmet fordított a református
papságra. Eltekintve attól, hogy a tized egy részét a ref. papságnak adta,
1629. május 23-án Gyulafej érvárott kelt oklevelével, a Magyar- és Erdélyországokban szolgáló prédikátorokat megnemesítette.
Az

A

i63o-iki

debreczeni

^ott

következ évben (1630) Körösszegi Hermán István püspök alatt tardebreczeni zsinat közelebbrl érdekli a vármegye történetét.

zsinat.

Ugyanis a református vallásra áttér oláh papok vallási ismereteinek
megvizsgálásával Decsi Gáspár váradi esperes bízatott meg. Ettl kezdve
még több ízben találkozunk oláh papok felvételével. Az 1650-ben tartott
szatmári zsinaton, a vármegye területérl a debreczeni, bihari és érmelléki
tractusok voltak képviselve.
iyl
}század.

A

XVII. század közepén ismét találkozunk presbyterianistikus törekvésekkel, melyeknek követjeként 1650-ben Meggyesi Pál lépett fel. Tanai csakhamar élénk visszhangra találtak Nagyari Benedek és Kovásznai Péter váradi
prédikátorok körében, a kik az 1655-ben tartott debreczeni zsinat intései
daczára is megmaradván a presbyterianizmus tanai mellett, hivataluktól
megfosztattak.
Az 1656-ban Böszörményben tartott zsinat, a váradi deákok gyakori
rendetlenkedéseinek megtorlása és a debreczeni diákokat a szepesi puszta
után megillet dézsmahátralékok behajtása iránt intézkedett. (Tóth Ferencz
m. 124.) Thornai István püspöksége alatt 1657-ben hozzáfogtak a
i.
váradi biblia kinyomtatásához, mely körül fleg Köleséri Sámuel váradi
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A nyomtatási költségeket nagyrészt Rákóczy
György, Rhódey Ferencz, Bethlen István és Barcsai Ákos fedezték.

professzor szerzett érdemeket.

Rákóczy Györgynek az erdélyi fejedelemségért folytatott küzdelme
súlyos megpróbáltatást hozott a bihari református egyházra is.
1660-ban Várad ostrom alá kerülvén, Kállai András várbeli, Kovásznai
Péter városi lelkészek, valamint a reform, iskola hallgatói közül 35-en az
egész ostrom alatt hsiesen küzdöttek a törökök ellen.
Várad eleste után a reformátusok kollégiuma Debreczenben talált új
otthonra. Nógrádi Mátyásra, az 1666-ban megersített új püspökre, súlyos
feladatok nehezedtek. A Várad eleste után elpusztult és behódolt vármegyében
els sorban a református egyház léte forgott koczkán.
Nógrádi azonban csakhamar munkához fogott. Elször is Mislei Mihály
érmellóki és Kisfalvi Tamás bihari esperesek társaságában Apaffy fejedelmet
kereste fel, hogy a Bethlen Gábortól 1629-ben a ref. lelkészek és azok gyermekeinek adott kiváltságokat megersítse. Majd a váradi deákoknak Debreczenbe történt költözése folytán, az ottani kollégium fentartása újabb költségeket igényelt. Apaffy, a püspök kérésére bkezen gondoskodott a kollé-

A

már nyomtatás alatt állott
és tanárok ellátásáról.
vár eleste után, Erdélyben készült el. Idközben a bibliát
Komáromi Csipkés György magyarra fordította, melyet az 1681. január 12-én
Margittán tartott zsinat felülvizsgált ugyan, de az közrebocsátva nem
lett,mert még az 1697. évben tartott böszörményi papi gylés is sürgette kiadái. m. 140. 1.)
A török hódoltság idejében szétzüllött egysát. (Tóth Ferencz
giumban lév deákok
váradi biblia, a

—

661-ben Debreczenbl Nagy-Bajomba
mert az ürögdi ref. lelkész egy
töröktl kölcsönvett pénzzel megszökött, Nógrádit elfogatta s csak a Margittán tartott egyházmegyei zsinat által kivetett váltságdíj egybegylte után
bocsátotta szabadon.
1685-ben meg a bihari és a zárán di esperesi kerületek el sem mehettek püspökválasztó zsinatra, mert háborús világ lévén, a lelkészek, a basák
és kadik engedelme nélkül falujokból ki sem mozdulhattak. Ezért Apaffy
fejedelemtl a zsinat elhalasztását kérték.
A törökök kizetése után, az alig néhány évi belnyugalmat felváltó
szabadságharcz alatt tartott zsinatok, csupán a folyó ügyek elintézésével fog-

házak

felújítása végett,

Nógrádi Mátyás

ment lelkésznek, de a váradi

1

basa, azért

lalkoztak, az elpusztult, vagy lelkészek nélkül maradt bihari egyházak újjászervezése a szatmári békét követ korszak feladata lett.
Az ordinált papok, a Borovszky Samu dr. által közzé tett (Tört. tár. 1898. évi. 621. 1.).
névjegyzékbl, az 1597 1680. között a régi Bihar vármegye területén virágzó református egyházak névsorát a következleg állíthatjuk egybe, megjegyezvén, hogy a helynév mellett álló
évszám, az ordinálás évét jelöli (Fels) Ábrány (1652 55), Adorján (1604 37), (Ér)-Adony
(1656), Átsi (Álcsi) (1652), Álmosd (1597—1659). Asszonyvásár (1664), Bagos (1630—50),
Bagamér (1657), Bajon (1652), Bakonszeg- (1657), Baka (1650—59), Bánlaka (1656), Bélfenyér
(1650), Belényes (1637—64). Böszörmény (1597—1635), Bihar (1653), Bojth (1634), Csif (1656—
57), Csömök (1664), Dancsháza (1655), Debreczen (1639-1664), Deda (oláh pap 1652), Derecske (1659), Élesd (1664), Farmos (1651—55). Fel-Apáthi (1652—55), Fenes (1664), GálosPetri (1604—53), Géres (Gyires) (1598), Gyanta (1631), Gyapol (1655), Gyiróth (1630—34),
Haláp (1629). Herpályi (1656), Hidastelek (1655), Jankafalva (1629), Jánosfalva (1664), Kába
(1637), Kakucs (1629—50), Ér-Keserü (1599—1664), Kereki (1639), Kerekegyház (1638), Kékes
(1631), Keresztes (1630), Kis-Léta (1637), Kis-Kábé (1634—56), Kölesér (1597), Körmösd
(1598), Körösszeg (1656), Körös-Ujlak (1654), Madarász (1631—53), Medgyes (1657), Méhkerék
(1664), Mike-Pércs (1650—59), Ér-Mihályfalva (1637), Monostor-Pályi (1659), Nagy-Marja
(1634—55), Nagy-Rábé (1633), Nagy-Rév (1669),Nesta (1655), Okány (1655), Oltomán (1629),
Örvend (1598), Pályi (1598), Pázmán (1634—39), Poklostelek (1634), Rabé (1598), Sáránd
(1629—51), Sarkad (1656). Sólymosd (1631), Sólymos (1639), Szalárd (1664), Szalonta (1637-38),

—

:

—

—

Széplak (1597—1630), Szerep (1631), Székelyhíd (1657—64), Szent-Jobb (1650), Szent-Jobbi
udvar (1637 — 55), Szent-János (1664), Támasz (1634), Tamáshíd (1664),
Telegd (1597), Újlak (1634), Vada (1599), Vajda (1664), Vancsod (1639), Várad város (1604—33),
Várad vár (1634), Vekerd (1653), Zsadány (1653).
erdélyi fejedelmi

3.

Közállapotok és

mveldési

viszonyok a

XVI — XVII.

században.

Az ország három részre szakadásával romba dlt államegység a megyei
önkormányzat kifejldésére vezetett, mely a vármegye közéletében annál
ersebben domborodik ki, minthogy Bihar is az erdélyi fejedelemséghez
csatoltatott, hová a fejedelemség önállóságának megszntéig tartozott.

Az ordináit
papok 1597—
1653. között,
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v .rad
;

a mo-

hácsi vész után.

A XVI. század folyamán hozott törvények, a vármegyének teljesen
szabad kezet biztosítanak, úgy a tisztviselk választását, mint a bnügyekben való bíráskodást illetleg.
A törökök elnyomulása s a hódoltsági részek közelsége miatt, a török
martalócz csapatok gyakori beütései ell a lakosok védett helyek oltalma
alá igyekeztek menekülni, miáltal kezdetét veszi a nagyobb tömegekben
való letelepülés, egyes helyek túlnyomó népessége, a környékbeli többi helységek elnéptelenedése mellett. Egyes helyek népességének növekedésével,
mindinkább eltérbe lép a vármegyei, vagy a földesúri hatóság alól való
függetlenítés, vagyis a városi önkormányzati szervezetre való törekvés. Már
Fráter György különös figyelmet fordított a városok fejldésére. Belényes
polgárainak kérelmére a régi püspököktl nyert kiváltságokat megersítette.
(Bunyitay I. 401.)
Várad a mohácsi vész utáni idben, ha fényben és jólétben nem is, de
jelentségben épp oly fontos helyet foglalt el, mint a középkorban. Lakossága fleg a Budáról, Szegedrl menekült kézm-iparosok és a vidéki nemesek beköltözése által folyton gyarapodott. Már Izabella alatt történtek kísérletek városi szabadalmak elnyerésére, de a polgárok kérelme teljesítetlen
maradt. Végre Somlyai Báthori Kristóf 1580. márczius 10-én Gyulafejérvárott kelt kiváltság-levelével a város polgárait nemességre emelte, egyúttal
a árosnak a következ czí mert adományozta:
_- _;.Kékben, nyílt arany koronán ágaskodó, jobb
ellábával hosszú nyel bárdot tartó koronás
v
oroszlán. Sisakdísz
nincs. Takarók
arany|9jPÍ-KS^^H
kék, ezüstveres. (Eredetije a leleszi országos
-

i

:

\

:

:

-'

\

levéltárban.)

Ekkor

alakult Várad, önválasztotta bíró
Midn a város egyidre Rudolf hatalmába került, a király nem késett
a város összes eddig nyert kiváltságait megfráter györgy peosétje.
ersíteni. 1600. márczius 21-én Prágában kelt
kiváltságlevelében átírja és megersíti I.
Mátyás 1474. évi, Izabella 1558. évi, János Zsigmond 1562. évi, I. Ferdinánd
1553. évi, Somlyai Báthori Zsigmond 1558. és 1593. évi, valamint Báthori
Kristóf fentebb említett kiváltság-leveleit. Egyszersmind a Báthori Kristóf
Kékben, aranyáltal adományozott czímert a következleg bvítette ki
leveles koronán ágaskodó, koronás, kétfarkú arany oroszlán, kinyújtott
ellábával hosszúnyelü bárdot markol, melyet a vele szemben lebeg kékruhás, veres szárnyú angyal ragad meg. Sisakdísz paizsbeli oroszlán, jobbgránátot tart. Takarók: aranykék.
[Ez a II.
jában bárdot, baljában
Rudolf német császártól adományozott szabadalom-levél a városi levéltárban riztetik magyar fordítása 1753-ban készült.] II. Rudolf kiváltságlevelét 1712. november 7-én III. Károly átírta és újból megersítette. (Városi
alatt, várossá.

:

:

ég

—

;

levélt.).

A vármegye kiegészít részét tev Debreczen városa, melynek a
lakossága, a városba tóduló vidékiek, de fleg szökött jobbágyok által tetemesen gyarapodott, 1556. után hasonlókép minden földesúri {elsbbségtl függetlenítette magát. Várad eleste után, bár a török gyakran zsarolta Debreczen város lakóit, a város a törökkel szemben is megrizte függetlenségét,
mert évi 10,000 tallér hódoltsági adón kívül, egyebet nem tartozott a váradi
vármegye területe, miként a dicális összeírásoknál
basának szolgáltatni.
már láttuk, négy járásra oszlott fel, az egyes járások területe azonban a
török hódoltság következtében mindegyre beljebb nyomult, míg végre Várad
elestével, a vármegye északkeleti részének kivételével, az egész vármegye
török uralom alá került.

A

Közigazgatás
a törökök w-

vetése mán.

Az 1555/56-iki összeírás szerint a vármegye tisztviseli közül a két
alispán, 4 szolgabíró és egy jegyz húztak fizetést, mi összesen 100 frt
Q. vu i a v ar ának eleste után a megyei tisztikar hatásköre kiterjedt a
vq
bókésvármegyei hódoltsági részekre is. 1580-ban és 1620-ban mint választott

^

bíróság ítélkezik, egyes békésvármegyei lakosokat érdekl ügyekben. (Karácsonyi
i.
m. I. 282.) Sajnos, a vármegye önkormányzatára nézve alig

—
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rendelkezünk számbavehet adatokkal, miután az 1660. évi ostrom alkalmáelpusztult. Várad eleste után, a vármegye közval a vármegye levéltára
igazgatási tekintetben a székelyhídi vár parancsnoksága alá rendeltetett, majd
Székelyhíd lerombolása után (1665 január) egyidre csupán a török parancsolt a vármegye területén. Az 1675. február 23-án kelt fejedelmi rendelet végre
a vármegyének a Berettyón innen es, még be nem hódolt részét, a somlyai
várkapitány fenhatósága alá helyezte, hol a megyei gylések is tartattak,
de azért a nagy távolság miatt a vármegye területén is gyakran jöttek ösztörök uralom alatt Tököly hívei
sze a vármegye urai. (O'sváth jegyz.)
a hódoltsági területen lev Bihar helységben 1672- és 73-ban is tartottak
gyléseket Forgách Miklós és Orlay Miklós elnöklete alatt, de ez ülések inkább csak a felkelés ügyeivel foglalkoztak, bár némi tekintetben közigazgatási intézkedéseket is tettek. A török uralom vógszakában, Szent-Jobb
visszafoglalása után, 1686-tól 1688-ig, Horváth János várkapitány végezte
váradi vár eleste óta az els megyegylés végre 1688.
az alispáni teendket.
augusztus 30-án tartatott Benkovics Ágoston püspök-fispán elnöklete
alatt, mely alkalommal, választás utján a következ állások töltettek be
2 alispán, 1 fjegyz, 5 szolgabíró, 5 esküdt, 11 táblabíró. Az alispán 200,
a fjegyz 150, a szolgabirák 80 80, a táblabírák 12 frt évi fizetésben részemegyegylóstl kezddnek a vármegye jegyzkönyvei, melyek
sültek. E
egyúttal a vármegye legrégibb iratait alkotják. Az október 19-én Diószegen
tartott közgylés a községek összeírását rendelte el. Habár a közgylésen a
Lipót által kinevezett fispán elnökölt is, Bihar csak 1690. április 15-ike
után került vissza tényleg az anyaországhoz.
Az 1690. augusztus 22-én kelt királyi leirattal a vármegye czímerlevelet
nyert, (Királyi könyvek
XXI. k. 12. 1.) 1697. szeptember 2-án pedig Lipót
király, a váradi püspökségnek még a Mátyás királytól nyert örökös fispánságot újból adományozta.
A vármegye legrégibb czímerérl nincsenek adataink, minthogy Várad eleste alkalmával (1660) a vármegye iratai megsemmisültek. Az 1690-ben adományozott czímer a következ Kerek paizs, melyet folyó oszt két részre; az alsó részben egymás mellett emelked
két zöld halom, a folyóban jobbra úszó, pirosas hátú három hal; a fels részben három
halom, melyek egyikén három búzakalász, másikán két piros szlfürt, amaz szárain, emez
venyig'éjén. 1838-ban a vármegye pecsétje magyar körirattal láttatott el.
vármegyei élet feléledésével, csakhamar élénk mozgalom észlelhet a
törökhódoltság eltt nyert kiváltságok megersítése tekintetében. Várad-Olaszi
1691. deczember 4-én nyert kiváltság-levelet, Sáp (akkoriban Szabolcs vármegyében) 1692. október 1-én nyert szabadalom-levelet, Debreczent pedig
Lipót király 1693. április 11-én kelt kiváltság-levelével szabad királyi városi
(Illésy
rangra emelte, miáltal végleg kivette a vármegye hatósága alól.
Községi kiválts, jegyzéke.)
Ján.
Közgyléseit a vármegye 1688-tól kezdve igen gyakran a vármegye
különböz helyein tartotta. 1688-ban Szent-Jobbon, Diószegen, 1689-ben
Bagamóron, 1690-ben Sárándon, 1691-ben Szent- Jobbon és Debreczenben,

A

A

:

—

:

:

A

—

—

1692-ben Konyáron, 1693-ban Hosszú-Pályin, Diószegen, Biharon, DerecsFólegyházán, 1694-ben Hosszú-Pályin, Diószegen, 1695-ben Ólasziban,
Debreczenben, Bagaméron, Diószegen, Püspökiben, Biharon, Derecskén,
1696-ban Püspökiben, Váradon, Csatáron, Hajdu-Bagoson, Kis-Marján, Diószegen, Konyáron, Mike-Pércsen, Sárándon, 1697-ben Szent-Jobbon, Váradon,
1698-ban Hajdu-Bagoson, Biharon, Szent-Imrén, 1699-ben Püspökiben, Váradon, Biharon, 1700-ban Váradon, 1701-ben ugyanott, 1702-ben V.- Ólasziban,
1703-ban a váradi várban.
A lakosság ffoglalkozása, a földmívelés, e korban jelentékenyen
hanyatlott, a gyakori török beütések következtében a termés gyakran még
a learatás eltt megsemmisült, st volt rá eset, mint például 1674-ben és
1680-ban, hogy a termést csak kés szszel, vagy karácsonykor takaríthatták be. Ellenben az állattenyésztés jelentékeny virágzásnak indult, a
lábas jószág elnye abban rejlett, hogy a török közeledtére biztos helyre
volt terelhet. A parlagon hagyott vagy a mocsaras területeken tömérdek
csorda, sertéskonda legelészett. Bajoni István és János javainak 1566-ban
kelt összeírása szerint a bajoni uradalomban 800 juh, 45 borjas tehén, 115
kos, 132 sertés, Hódoson 44 sertés és 10 ökör találtatott; a Félegyházi
kén,
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Ferencz után fennmaradt hagyatéki leletár szerint 1565-ben Ér-Tarcsa és
Ér-Semjén birtokain 140 juh, 46 disznó, 10 öreg ökör, 4 tulok, Félegyházi
Ferencznek Szent-Jobbon lev majorjában 40 juh, 66 sertés, 10 öreg ökör,
4 tulok, 26 öreg tehén, 9 nyári borjú és 3 kocsiló Íratott össze. A lótenyésztés terén fleg a paripák kedveltettek, a mi összefügg ama kor hadi viszo-

A

végrendelkez kedvelt paripáit legjobb barátainak, híveinek vagy
szolgáinak hagyta, a mi akkoriban a legbecsesebb ajándék volt. Bocskay
István 1595-ben kelt végrendeletében 6 paripáját Varkocs Györgynek, Bagdi
Istvánnak és Kornisnak hagyta, Csállay László 1585-ben kelt végrendeletében lovát szolgájának hagyta, Bajoni János 1566-ban kelt végrendeletében
lovait szintén szolgái és apródjai között osztotta szét.
I. Rákóczy
György különös gondot fordított gazdaságaira. Pocsajon
szli voltak, a Belényes vidéki vaskohókat és rézbányákat újból üzembe
vétette, Asszonyvására mellett egy kis ér által táplált tavat kecsege-tenyésztésre rendezett be
Rákóczy különben is nagy kedvelje volt a halászatnak. 1648-ban, Erdélybe utaztában a Jádban pisztrángra halászott.
lápokban tömérdek vizi madár tartózkodott, a Szalonta és Sarkad
közötti ingoványokban tömérdek daru, kócsag és gödény tanyázott, a hüllk
közül a teknsbéka is gyakori volt.
vadállatok közül a sarkadi erdben,
még a kuruezvilág idejében, medvék tanyáztak; farkas is volt bven.
Az ipar terén eléggé virágzó állapotokat találunk. Buda eleste után
Budáról és Pestrl sok kézmiparos telepedett le Váradon. Az 1552. évi
összeírás 23 iparos polgárról tesz említést. Báthori Zsigmond 1585-ben
megersítette a debreczeni szcs czéh szabályait, a belényesi fazekasok
1645-ben nyertek szabadalom-levelet I. Rákóczy Györgytl.
Bocskay
István 1595. évi végrendelete a váradi ötvösmvészetre nézve is érdekes
adatokat nyújt. A váradi kovácsok és sarkantyú-gyártók szabadalom-levelét 1570-ben ersítette meg János Zsigmond.
régi vásárszabadalmakkal bíró helységeken kívül Belényesnek csak
egy országos vására volt (október 28-án). Városi jelleggel bírt még KisMarja, mely Bocskaytól nyert kiváltságlevélben feljogosíttatott, hogy a lopás,
Kisrablás, gyújtogatás, gyilkosság, stb. bntettek felett Ítélkezhessek
Marja 1771-ig élt korlátlanul e joggal. Nagy-Harsány 1636-ban szintén
század elejéig
városi jelleggel bírt. A református templomban még a
hol a világi törvények által büntetett
fennállott az u. n. szégyenk,
nyaival.

;
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vallási
Mveltség.

vagy erkölcsi bnöket elkövetk vezekeltek.

A

szellemi

A

Telegdyek 1561. évi

mveltség

terén is elég fejlett viszonyokat találunk.
osztálylevele szerint Örvénden és Telegden
váradi kollégiumról már a reformár régi idktl fogva voltak iskolák.
mátus egyház történeténél megemlékeztünk. Az 1580-ban alapított olmützi
jezsuita kollégium hallgatói közte a következ bihar-vármegyei ifjakat ta1590 Joannes Waradiensis, 1607 Gregorius Hosszuthóthi, 1608 Caspaláljuk
rus Tassi Waradiensis (Rhetor), 1635 Stephanus Bartók Debreceniensis,

A

:

Grammatista, Petrus Naminy nobilis Ungarus Waradiensis,
1839 Nicolaus Pázmán. Baccalauratust nyertek 1631 Sigismundus Varady
nobilis Ungarus a Kis-Patzall, 1636 M. Dom. Helene Nagy -Mihály iana
1637. D. Stephanus Bartók Debreceniensis (Tört. tár: 1888,
Al. E. Magister
évf., 196 1 ). A wittenbergi és a heidelbergi fiskolákon kívül, még más külföldi
fiskolákat is fölkerestek a vármegye szülöttei. A váradi református egyház
Enyedy Sámuelt az orvosi tudományok elsajátítása végett 1659-ben Belgiumba küldte ki.
Várad Buda eleste után mozgalmas élet színhelye volt. Izabella udvara
hosszabb ideig tartózkodott a várbeli palotában, a Duna és a Tisza vidékérl
számos úri család költözött Váradra, míg Pemfiinger Kata Török Bálintné
Debreczenben talált menedéket (1541). Fráter György fényes ünnepélyt
rendezett, valószínleg névünnepe alkalmából, melyen a királyné is megjelent. (Bunyitay i. m., L, 404).
A városokban már helyet nem talált menekülk Erdélybe költöztek, s
késbbi idben a körösmenti hódoltsági részekrl elköltöz magyar jobbágyság helyére pedig ráczok telepedtek le. (Millen. Tört. V, 170.) Váradnak 1557-ben történt elfoglalása után az egyháznemessóg kötelezettségei meg(Liber), 1638

:
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sznvén, a gyantaiak már a XVI. században függetlenítették magukat, a
belónyesioket pedig az 1634. évi törvény a fejedelem szolgálatára kötelezte.
Báródság
mint katonai szervezet
1711-ig fentartotta magát, utolsó
parancsnoka, Horváth György, a sólyomki vár utolsó kapitánya volt.

—

—

A

A

folytonos háborúskodás miatt a vármegye sokat szenvedett. Várad
1557-ben, 1598-ban, majd ismét Bocskay hadaitól 1604-ben ostrom alá
vétetett; falai ekkor már igen rossz állapotban voltak. Bethlen Gábor
1618-ban a vár bástyáinak felépítésére még az si székesegyház köveit is
felhasználta. Ekkor már templom nem- volt sem a várban sem a városban.

—

Rákóczy György 1639-bcn kénytelen volt egy új faegyházat építeni.
A
vár kiépítésére Rákóczy semminem köllséget nem sajnált. Alatta Várad az
egykori jólét utolsó napjait élte. De 1660-ban, a
vár bevétele után, a gyztes török had a vár belsejében álló királyi szobrokat, a vár ez utolsó ékességeit porrátörte. (Bunyitay
Akad. Ért, XII. k.)
I.

I.

Rákóczy

Várak.

György

uralkodása alatt a vármegye területe is jobb napokat látott. Az adófizet
képességet sem vette túlságosan
igénybe. Várad
csak évi 1400, Debreczen
pedig 1800 frt és 1500 köböl liszt szolgáltatására köteleztetett. Zólyomy Dávid,
a htlensrge következtében
birtokába került Székelyhíd várát, az Ér vizének
védelme alatt, hatalmas

ersségé alakította át, mely
bevehetetlen ersséget azután Rottal 665-ben a vasvári béke értelmében le1

romboltatott.

Székelyhídon kívül még
a következ várak jutottak nagyobb jelentségre
1. Sólyomk, mely a XVI.
század végén Bocskay birtokába jutott 1630. körül

AZ ALBISI ZÓLYOMIAK CZIMERE A SZÉKELYHÍDI

EGYHÁZBAN.
Zólyomi Dávidé lett, kirl
leányára, Zólyomi Erzsébetre, majd Rákóczy Györgyre szállott. Rákóczy idejében Sólyomkben a számzött havasalföldi vajda: Koszta talált otthonra. II. Rákóczy György bukása
után (1660) Kemény Jánosé lett a vár. II. Rákóczy Ferencz alatt Sólyomk
volt a Báródság székhelye. Utolsó kapitánya 1711-ben Löwenburgnak adta
át, a ki csakhamar leromboltatta. 2. Szent-Jobb vára, mely az 1474. évi
törökbetörés után épült, Bocskay alatt jutott nagyobb jelentségre. Bocskay
1599-tl kezdve gyakran idzött a várban, mely halála után Rákóczy Zsigmondé lett, a ki 1607-ben Rhédey Ferencznek adta. Rbédey László bihari
fispán 1654. július 28-án itt tartotta esküvjét Szunyogh kisasszonynyal,
mely „nagy úri méltósággal celebráltatott vala". (Szalárdy: 298). 3.
Adorján vára már veszített jelentségébl, 1660-ban Barcsay Ákos, egyideig itt tartózkodott. (Szalárdy 521). 4. Nagy-Kereki. Eredetileg az Ártándyak vára. 1536-ban Artándy Pál lakott benne. A XVI. század végén
Bocskay Istváné. Bocskay végrendeletileg Báthori Gábornak hagyta, majd
Bethlen István tulajdonába került, a ki Katalin leányának, Zólyomi Dávid:
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Zólyomi elfogatása után is (1633) megmaradt Bethlen Kata
1660-ban a török elpusztította. 5. Poesaj. 1641-bon építette
Rákóczy György. Itt tartotta Rákóczy Györgyné rokonának, Bornemisza
Annának esküvjót Apaffy Mihály fejedelemmel 1653. június 10-én. 1660-ban
Szejdi basa a váiat földig leromboltatta, de utóbb Szinán basa újból felépíttette. 6. Telegd. Eredetileg a Telegdyek vára.
1608-ban nopsiczi Varkocs
György birtoka. 7. Bajon. A Bajoniak si vára. A család magvaszakadtával az erdélyi fejedelem kezébe került. Bethlen Gábor 1616-ban Petneházy
Istvánnak adta. Nagy-Szalonta a XVI. században a hires, nevezetes Toldi
nemzetség vára, melynek öreg tornya ma is áll.
A Várad környéki melegfürdk, melyeknek gyógyereje már a rómaiak
idejében ismeretes volt, és a melyeket még Janus Pannonius versekben magasztalt s a XVI. században Oláh Miklós és Werner György a legkitnbb
gyógyvizek közé soroztak, Rákóczy György megbízásából 1658-ban kijavíttattak. Nötécsi György ekkor a fejedelem számára külön fürdházat építtetett. Várad elfoglalásakor a törökök a fürdházat meghagyták, st a tisztek
a fürdket használták, csupán a fejedelem fürdháza pusztult el. Várad
visszafoglalása után Szent László fürdit ismét sokan látogatták. 1698. szén
Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina is felkereste (gr. Károlyi okit., 4. k.)
A XVI. század küzdelmei közepett egyes furak várkastélyaiban óriási
mennyiség ékszer, drága ruha stb. halmozódott össze. Érdekes adatokat
szolgáltatnak erre nézve az egyes hagyatéki leltárak, valamint a végrendeletek, melyek egyúttal ama fényrl és gazdagságról tesznek tanúságot, mely
XVI XVII. századbeli furaink kastélyaiban honolt, de a melybl a köznemesség is kivette részét.
Bajoni János, Bajon várának ura, 1566. márczius 1-én kelt végrendeletében a következ ingóságokat hagyományozza húgának, Bajoni Zsófiának:
arany és ezüstnemek: 16 aranyozott ezüst kupa, 1 ezüst medencze, ezüst
korsóval, 1 ezüst nagy tál, 20 ezüst kanál, 2 villa, az egyik ezüst, a másik
disznó-serte, 1 aranyozott ezüst sótartó, 3 arany násfa, 1 négyszög arany
doboz, melyben 200 arany és 39 pénz van, 2 arany láncz és gyrk. 2
Ruhanemüek 10 sznyeg, 1 veres kamuka dolmány, 1 veres atlaszdolmány, 1 rókamállal béllelt gránát suba, továbbá 1 damaszkuszi kard, egy
lóra való ezüst láncz, két lóra való ezüstös-aranyos szerszám, egy drágakvel díszített homlokel, 1 nyesttel béllelt fekete bársonymente, 1 fekete
bársonymente, 1 veres atlaszdolmány, egy damaszkuszi kard, 1 gémtoll. Az
utóbbi ruhanemeket a szegények számára testálja. Továbbá
Agyagossy
Gergelynek egy ezüst kupát és 4 ezüst kanalat, Lrincz deáknak egy ezüstös-aranyos kupát és két ezüst kanalat, Lukács ispánnak egy skarlát felsruhát, 4 ezüst kanalat, egy veres sznyeget. Bálint deáknak 4 ezüst kanalat s egy veres sznyeget, János deáknak egy rókamállal béllelt gránátmentét és egy ezüst poharat, Tarcsy Péternek 3 ezüst kanalat és egy szrbekecset ezüstgombbal hagyományozott. Hasonló bkezséggel emlékezik
meg a többi vár-néprl és cselédeirl, kiknek fegyvert s pénzt hagyott,
míg a szegények között 110 aranyat rendelt kiosztani.
Ezt a végrendeletet kiegészíti Bajoni István és János ingóságainak
1566-ban eszközölt összeírása, mely világot vet a bajoni vár fényes berendezésére is. Óriási mennyiség egyházi ruhákon és szentedényeken kívül,

nénak

adta.

birtokában.

Várad fürdi.

Fényzés

a

xvi—xvn.
században.
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nagyszámú várvédelmi eszközöket, fegyvereket és különféle házi eszközöitt. A ruhanemüek közül bársony és atlasz menték s dolmányok,
nagyszámú sznyegek ós fehér ruhák soroltatnak fel. A ruházat bélleléséket találunk

hez szükséges szrmenemekbl egész raktárra valót találunk és pedig:
8 farkasbrt, 1 párduezbrt, 26 rókahátat, 5 rókabrt málostul, 80 rókalábat, 3 nyest irhát, 31 rókatorkot, 1 fehér karasia nadrágot. Az összeírás1 kis arany óra,
ból még a következ dísztárgyak kötik le a figyelmünkéi
egy nagy arany óra, egy ostábla, tiz ezüstös-aranyos boglár. A hadi fölsze3 pánczél, 4 úrnak való mordályos puska, egy szablya,
relés közül kiválik
2 egyenes kard, stb.
Az istállóban csupán két török ló (egyenként 300
í'rt értékben), egy kis török ló
(50 írt értékben) és más 2 ló találtatott.
III. k., 210 és 214.).
(Gr. Károlyi okmt.
Bocskay István, késbbi erdélyi fejedelem még 1595. október 5-én
:

:

:

—
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Havasalföldön kelt végrendeletében a következ ingóságokról rendelkezik
3 aranyos-ezüstös és drágaköves lószerszám, 3 veres bársonynyal díszitett
lószerszám, 5 aranyos- ezüstös nyakláncz, 3 damaszkuszi kard, 1 aranyos
kard, 1 arany pohár, 1 hosszú arany láncz, melyet öt részre szakíttatott,
11 gráczi pohár, mely a fherczegn ajándéka, 2 Fejérvárott vett pohár, 2
háromgírás kupa, 4 darab lóra való arany láncz. 1 ezüst sisak, 1 vékony
arany láncz, 1 pánczél, 3 csokor toll, 9 párduczkaczagány, 1 veres skarlát
nyestsuba,

veres hiúzzál béllelt suba, 1 zöld nyesttel béllelt suba, 1 szesuba, 1 atlasz kamuka dolmány, 1 aranyos kaftán,
1 lóra való öltözet, 3 atlaszszal béllelt mente, egy
nyesttel béllelt gránátmente, 1 hiúzmállal díszitett mente,
veres bársonydolmány, 5 ujatlan
dolmány, (köztük 1 sárga atlasz, 1 testszin és 1 veres kamuka), 1 nyesttel
béllelt „szikszai" mente. (Br. Radvánszky Béla
Magyar családélet és háztartás, II. k., 168
84. 1.) Különösen érdekes a végrendelet amaz intézkedése, melylyel a torokgyík és torokfájás ellen alkalmazott kígyókövet
Felségének (Rudolf királynak) hagyományozza. A felsorolt nagybecs ingóságok legnagyobb részét kedvelt mostohafiának, Varkocs Györgynek hagyta,
kívüle még Bagdi István, Bocskay György és Miklós részesültek nagyobb
1

derjes, nyesttel béllelt

1

:

—

hagyományban.

A kisebb vagyonú nemesek háztartásáról Csállay László sarkadi birtokos 1585-iki végrendelete nyújt érdekes adatokat. Végrendeletében elsorolt ingóságai között a következk kötik le figyelmünket: 2 ezüst serleg,
2 ezüst olasz pohár, 3 ezüst kanál, 1 ezüst villa
zálogban 1 ezüst serleg,
1
kis ezüst kanna. Ruhanemííek
1
fehér fels ruha, 1 skarlát veres
suba, 10 sing fehér karasia, 1 reczés aranyos kend, 1 sima aranyos kend,
1 kamuka abrosz, gyolcs ing, 2 sznyeg, 2
szrkárpit, egy nagy krakai
kárpit, 5 láda, 1 szekrény, 1 új láda, stb. Továbbá 1 hosszú olasz puska,
végül 2 Konstantinápolyból hozott ló. (Márki Sánd.
Sarkad tört.) Félegyházy Ferencznó, Thegzes Dóra 1564-ben a következ ingóságok felett végrendelkezett
urától maradt három ezüst pohár, 1 ezüst pohár zálogban van, 3
párta öv, az egyik harmadfél, a másik két és a harmadik másfél gíra.
6 ezüst kanál, 6 arany gyr, Szent-Jobbon 2 szekrény és két láda, a szekrényben ruhanemüek s fels ruhák. (Br. Radvánszky i. m. III. kötet.)
A végrendelkez, utolsó akaratának végrehajtójává, többnyire magas állású,
befolyásos és tekintélyes férfiakat kért föl, valamint leginkább ily férfiak
oltalma alá helyezte a hátramaradottakat. A végrendelet végrehajtójáról
sem feledkezett meg. Geszti Ferencz 1593-ban kelt végrendeletében végrehajtóul Bocskay Istvánt kérte fel s neki egy pohárszéket, 100 gíra ezüstnemüts egy szablyát hagyományoz. Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsa, 1622-ben
kelt végrendeletében, Rédey Ferencznek egy nyakbavett és egy gyémántos,
arany pereczet hagyott. Bethlen István 1646-ban kelt végrendeletében Rédey
Lászlónak egy aranyos kardot, melyet még Báthori István király hagyott
neki, továbbá 3 ezüst tálat, 4 kócsagtoll-csomót, míg Zólyomi Miklósnak egy
drágaköves lószerszámot, gránát nyerget, 1 aranyos kardot, zöld bársonytokkal, Zólyomi Dávidnak pedig egy hiúzbrrel béllelt galléros, zöld angol
posztó mentét. A végrendelkez eltakarí itatásáról is rendelkezett. Bocskay
István 1595-ben kelt végrendelete szerint Kis-Marján szüli mellett az általa
építtetett sírboltban kívánt pihenni. Ruszkai Korniss Zsigmond (f 1648. nov.
3-án Radnóton) az általa építtetett papmezi kápolnában temettetett el. (Szalárdi Siralmas Krónika, 250. 1.) Zólyomi Dávid az albisi rcf. templomban nyugszik. Mez-Telegden még az 1507-ben épült s mostan a reformátusok tulajdonában lev templomban találtak örök nyughelyet a Telegdyek. Telegdy István veres márvány sírköve máig is megvan. Ide temették Bocskay István
nejét 1604-ben. A reformátusoknál a temetési szertartást a gyászbeszéd is
jelentékenyen emelte, többi közt nyomtatásban is fenmaradt Hodászy Miklós
püspöknek Jankafalván Zólyomynó Daróczy Zsófia fölött 1646. november 29-ón
tartott gyászbeszéde.
(Források
Gr. Károlyi oklevélt, III IV. k.
:

;

:

:

:

:

Br.

Radvánszky Béla

178,, III. 24.,

I.

161.

—
—
i.

:

—

m. II. és III. k.
K. Nagy Sándor
Márki Sándor: Sarkad tört.)

—

i.

m.

—

112., II.
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III.

A SZATMÁRI BEKÉTL A SZABADSÁGHARCÁIG.
1.

A

szatmári

K'kc után.

A

XVIII. század.

A

A majtényi síkról hazatér kuruczok elé szomorú kép tárult. közel
kétszáz évig tartó küzdelem végszakában a vármegyére nehezed csapások
majdnem teljesen pusztává tették a termékeny bihari síkságot.
törökök kizetése után még két ízben, 1693-ban és 1695-ben, tatárok
pusztították, 1704-ben pedig a ráczok dúlták a vármegye területét, az
1709 11. évben dühöng ragály pedig majdnem kiirtotta a lakosságot, melynek helyébe azután oláhok és ráczok kezdtek betelepülni.
A Várad környékén virágzó helységek, mint: Ácsi, Mácsa, Tabold, Gyárán, Tamási, Mindszent, Vadász, Iklód, Besseny, Ossi, Szálka, Abriháza,
Volf, Morsháza, Mocsmolna, Szeben, Zomlin, Micske a törökvilágban teljesen elpusztultak, más, azeltt magyaroktól lakott helységekbe pedig oláhok telepedtek így Nagy-Ürögd, mely még a XVII. században hajdu-város
volt. oláhokkal telepíttetett be, hasonlóképen Jánosdra, Nagyfalura, SzentMiklósra, Ér-Tarcsára csak a XVIII. sz. elején költöztek az oláhok. Várad
városának 1713. évi számadásaiban, az adófizetk nevei között túlnyomólag
görög, rácz és oláh nemzetiség lakosokra akadunk s még az 1714. évi
összeírás szerint 162 ház találtatott Váradon, st még 1720-ban is csak
216 polgára volt. Az állandó katonaság fentartása állandó adó behozatalát
tette szükségessé, gondoskodni kellett tehát állandó adóalapokról is, mely
csak a jobbágyság lehetett, de melynek teherviselési képességérl most már
adatokat kellett szerezni.

A

—

;

Az

1715.

évi

országgyléstl elrendelt összeírás még ez évben

fo-

de mert az összeírási munkálatok nagyrészt hiányos adatokat tartalmaztak, a nádor 1718-ban új összeírást rendelt el, mely csak
1720-ban fejeztetett be. E két összeírás fölötte becses adatokat nyújt a
XVIII. század els felének közállapotairól, de egyúttal feltünteti azt a
haladást is, mely a vármegyében a békés idk alatt elállott.
Az összeírás nem ment mindenütt simán, a lakosság bizalmatlanul
fogadta az összeíró bizottságokat. Dancsháza nem engedte meg az összeírást,
Nagy-Szántó lakosai pedig az összeíró bizottság érkezésének hírére szétfutottak. De a bizottság a fenforgó nehézségek daczára elég sikeresen ol1720-iki felterjesztésében a vármegye mintegy új
dotta meg feladatát.
ültetvénynek mondja magát nem csoda, hiszen a községek túlnyomó része
új település útján alakult.
1715-ben mint új települések vannak felsorolva: Alpár, EgyházasOssi, Fugyi, Gyapjú, Apáti-Keresztur, Kis-Kér, Kis-Marja, Kis- Újfalu, Krajnikfalva, Lászlófaíva, Gálosháza, Monostor-Pályi, Nagy-Kér, Bél, Csökm,
ganatosíttatott,

Az

1720-iki

összeírás.

;

Tenke.
443
396 helység, 5,332 háztartás. 1720-ban
Összeiratott 1715-ben
helység, ebbl 1 szabad kar. város (Debreczen), 23 mezváros, 10 kuriális
község, 411 jobbágy-község, 9,305 háztartás, helyesbített háztartás 13,719.
1720-ban az összes népesség száma 86,654, ebbl az adókötelesek lélekszáma 81,364-et tett.
nem adóköteles népesség a következleg oszlott meg:
5,091 nemes, 129 pap és tanító, 70 zsidó. 1787-ben az összes népesség
347,108 lelket tett, melybl 10,712 személy nemesi kiváltságokat élvezett,
vagyis a szaporodás 300.57°/ -ra tehet. Alig nyílott meg az 1715. évi országgylés; az egész vármegyében egyaránt élénk mozgalom észlelhet még
a mohácsi vész eltt bírt jogok és kiváltságok visszaszerzésére.
:

:

A

Küzdelmek a
birtokok és ki-

váltságok
visszaszerzéséért.

A

török hódoltság alatt világgá üldözött birtokosok utódai is elkerülvisszafoglalják, az egyes birtokokba a hódoltság
alatt az erdélyi fejedelmek idejében letelepedett családok és az erdélyi
fejedelemtl kiváltságokat nyert hajdúk, nem csekély aggodalommal nézmindezekhez járult, hogy a törökök kiveretése után számos
tek a jöv elé
nagybefolyásu férfiú nyert adományokat, még a mohácsi vész eltti vagy az
erdélyi fejedelmektl másoknak adott jogok teljes figyelmen kívül hagyásával,
végezetül még ott volt a fiscus, a mely szintén megkövetelte a maga részét.
tek,

hogy si birtokaikat

;
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Bár a hajdúságot még I. Lipót felmentette a fegyveres szolgálat ós
dézsmafizetés alól, mindazáltal Erdély visszacsatolása után csupán az
egyes családok részére kiállított nemeslevelek ismertettek el. így azután a
biharvármegyei 13 hajdu-helysógre a kamara igényt tartván, azokat 1702-ben
a

Eszterházy herczegnek elzálogosította.
A közbejött szabadságharcz ugyan egy idre megakasztá az ügy további folyását, de a szatmári béke után Toldy György 1715-ben a váradi káptalan eltt úgy Szalonta, mint Fekete-Bátorra nézve, majd Kis János fbiró
és esküdttársai 1717-ben ismételten felemelik tiltakozó szavukat a szalontai
hajdúk nevében a váradi káptalan eltt, melyhez a többi helységek is
csatlakoznak. Azonban hasztalan, mert Eszterházy Antal Pál herczeg 1745.
április 13-án királyi adomány-levelet nyert a hajdú- helységekbl alakított
derecskéi uradalomra (Derecske, Nagy-Szalonta, Fólegyház, Sass, Kába,
Konyár, Sáránd, Bagamér, Tépe, B.-Ujfalu, Bagos, Kornádi ós Miko-Pércs.)
De a beiktatásnál oly heves jelenetek voltak, hogy néhol más helységben kellett azt foganatosítani.
A bihari hajdúk ffészkében, Szalontán, már 1726-ban egyenetlenség
támadt a hajdúk ós az újonnan beköltözköd jobbágylakosság között. A
jobbágyság panaszára Sibrik Ádám csendbiztos, György Gáspár vármegyei
esküdt 30 Montecuccoli-ezeredbeli katona kíséretében deczember 18-án megjelentek Szalontán, hol naplemente után a hajdu-családok házai lángba borultak. Hasonló sors érte 1727-ben a Koszi községbe kivándorolt 50 hajducsaládot

is.

Hasztalan fordultak az egyes hajdu-családok a helytartótanácshoz orvoslásért. Az 1746, 1756, 1760 ós 1762-ben kiadott leiratok a szalontai hajdúkat
jobbágyi elbánás alá vetették. Az eredetileg Kraszna vármegyébl származó
Arany család ugyan 1778-ban a vármegye, majd 1796-ban a marosvásárhelyi
királyi tábla eltt kereste igazát, de nem ért czélt. (Nagy Iván
Családt.
ért., II., évf. 50. 1.) Végre az Eszterházy család belátván a helyzet viszásságát, a hajdúkkal a földesúri szolgáltatás mérvére nézve szerzdést kötött,
így ezután a hajdúk által lakott helységekben a tulaj dónk épen i jobbágyok
elkülönítve éltek a hajdu-családoktól. (Rozvány: Szalonta tört. Ballagi Alád.
:

Osztr.

Magy. Mon.

;

II.

402.

1.)

Mialatt a hajdu-vitézek ily szomorú sorsra jutottak, megkezddött a
birtok visszavételéért folytatott küzdelem az egész vonalon.
Tudjuk, hogy a váradi püspökség visszaállításával Lipót király az
egyháznak az összes birtokokat visszaadta az 1552. évi állapot szerint. De
Rákoczy-kor lezajlása után
ez természetesen csak papíron volt meg.
elnéptelenedett vármegyében, Belényes vidékét kivéve, alig volt több 5
falunál, a hol emberek laktak, annál kevésbbé lehetett szó a birtokhatár
megállapításáról.
A mint a vármegye területe kissé benépesült, az egyház is megkezdte
váradi püspök 1712-ben Kölesér, Szil,
régi birtokainak visszavételét.
Barmod, Kécz, Pata, Megyés, Andacs pusztákat, Mez-Gyán, Cséffa, Csegd
és Gyanta birtokokat, összesen mintegy 12,000 holdnyi területet, jure postváradi káptalan 1712-ben Begécset
limini
elfoglalta a szalontaiaktól.
és Szeghalom helyett cserében Csökmt nyerte a királyi kincstártól. Gyapjú
puszta helyét pedig a váradi jezsuiták foglalták el, melynek felére azonban
perbea Váradi Kis Anna-féle örökség révén Tisza László tartott igényt.
idézett jezsuiták azután 1752-ben május 30-án kénytelenek voltak vele
egyezségre lépni. (Komáromy id. czikke Turul 1895, 150 51. 1.)
Az udvartól kegyelt furak új királyi adományok és az új szerezményi bizottság (Neoaquisitica Commissio) védszárnyai alatt igyekeztek birtokokat szerezni a vármegyében.
diószegi uradalom 1727-ben királyi
adomány utján Breuner leányaira szállott, de már 1728-ban Dietrichstein
János Gottfried kamarai elnöké lesz.
királyi adomány-levélben felsorolt
helységek közül Vámos-Pórcs hajdu-lakossága azonban az 1734-ben megkísérelt beiktatás alkalmával hevesen tiltakozott. (Sillye Gábor czikke
Hajdú vm. 67. 1.) Sarkadra a Rhédey család tartott igényt, majd Vizessy
János füzesgyarmati lakos egy 1562-ben kelt adománylevólre támaszkodva,
letelepedett a helységben, de
a sarkadiak onnan 1729-ben rövid úton

A

—

A

—

A

A

:

—

A

A

—

t
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A Rhédeyek

ollenben 1725-ben megindították a pert az új szerzebár pernyeretesek lettek, az ítélet végrehajtása a sarkadiak ellenkezésén hajótörést szenvedett. Mária Terézia végre 1749-ben
Siklósi Andrásy Zsigmondnak adományozta Sarkadot, majd ennek magszakadása után gr. Almásy Ignácz nyert reá adományt.
Grassalkovics Antal 1729-ben 6158 frt követelése fejében Kerekegyházát, Dienest ós Kakucsot veszi át, Bárányi Miklós alispán pedig 1729-ben
Tamásdát kapta. Már nem voltak ily szerencsések a szalontai hajdu-nemesek, akik a Neoaquistitica Commissio eltt ellenök megindított perben elvesztették Mez-Gyarak, Mez-Panasz, Marcziháza, Kis- és Nagy-Vásári, Bagdi,
és Simonkereki pusztákat (1727—36), melyeket a fiscus még 1718-ban fog(Rozvány i. m. 101. 1.) A szabadalom-levelek felmutatását
lalt el tlük.
megtagadó kismarjai elöljáróság tagjai pedig, a fiscus közbenjárására, az aradi
várba hurczoltattak.
Csupán Tisza László mérkzött meg sikerrel a királyi tábla eltt e
hatalmas ellenféllel. Az 1759-ben megnyert per folytán neki járó zarándvár
megyei jószágok helyett, 1766. augusztus 9-ón Geszt és Mez-Gyán helységekre, továbbá Iklód, Mátéháza, Nagy- és Kis- Gyánté, Vátyon, Bogyiszlóháza, Kis- Geszt, Begécs, Kis-Radvány és Csegd pusztákra nyert adományt.
Míg az egyes birtokosok az egymás vagy a kincstár ellen folytatott
perekkel bajlódtak, a vármegyei közigazgatás is a kezdet nehézségeivel
küzdött. A vármegyének elssorban a Debreczenbe szökött jobbágyok
adtak sok dolgot, míg végre ez ügy az 1713. október 18-án Kallón, az
érdekelt vármegyék és Debreczen városa által gróf Pálffy János és gróf
Károlyi Sándor eltt kötött egyezség útján nyert elintézést. (Várm. levélt. F
kitették.

ményi bizottság oltt

Közigazgatási

s

:

XXVÍI, No 439)
Békés vármegye kikerekítése már hosszabb ideig foglalkoztatta a vármegyét. E vármegye ugyanis 1699-ben egyenesen Benkovics püspök-fispán közbenjárására szakíttatott ki a katonai igazgatásból, de a közbejött események következtében a vármegye csak 1715. július 23-án tartotta els alakuló ülését Komáromi Csipkés György bihari alispán elnöklete alatt; els
is biharvármegyeiekbl került ki.
Békés vármegye kikerekítése alkalmával Szeghalom, Torda, Károly és
Balkány helységek viszacsatoltattak a vármegyéhez. Bihar vármegye már
1713-ban tiltakozott e helységek visszacsatolása ellen, 1716-ban még növelte
az ingerültséget az a körülmény, hogy Békés vármegye Füzes- Gyarmat,
Pázmány, Nagy- és Kis-Harang helységeket és pusztákat elfoglalta, mire
Békés odautasította követeit, hogyha Bihar az országgylésen Szeghalom viszmeg Dancsházát kérjék. A viszálynak különben
szacsatolását követelné,
csakhamar vége lett, mert Szeghalom és Csökm között egy megközelíthetetlen
mocsár keletkezett, mely azután a perleked varmegyék közt természetes
határt vont. (Karácsonyi i. m. 301. 1.)
Járási beosztás tekintetében a vármegye négy járásra oszlott fel, u.
m. váradira, sárrétire, érmellékire ós belényesire. 1775-ben a belényesi
járás két részre osztatott fel, ekként keletkezett a szalontai járás. Ez a beosz-

tisztikara

k

:

tás 1849-ig állott fenn.

Az 1723 XXX. t.-cz. által létesített kerületi
ülését 1724. márczius
el. Els
:

don helyeztetett

Szentiványi József elnöklete

már a következ év (1725)

alatt.

elején

táblák közül az egyik Vára27-én tartotta Váradon gr.
Csáki Imre gróf bibornok közbenjárására

Debreczenbe

Az

tétetett át.

1715. és 1725. évi országgyléseken alkotott törvények a közigazgatás terén is számos jelentékeny intézkedést tartalmaznak, de ezeknek végvármegye a törvény hiányos
rehajtása teljesen a vármegyékre bízatott.
intézkedéseit helyhatósági szabályrendeletekkel pótolta. Különösen becsesek
az e korból fenmaradt statútumok, már azért is, mert a vármegye beléletére
vonatkozó adatok a régibb idkbl nem maradtak ránk, de másfell, mert
azok számos oly czélszer intézkedéseket tartalmaznak, melyekkel Bihar
vármegye jóval megelzte a többi törvényhatóságokat. Az 1711. évi szabályrendeletek a jobbágyok szabad költözködését szorítják meg és a dohányzási
tilalom iránt intézkednek.
Az 1721-ben alkotott szabályrendelet a jogszolgáltatást tárgyazza.
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Nevezetesen a pallos-joggal felruházott földesurak bíráskodását szabályozza,
megállapítja a törvénykezési határidket, elrendeli, hogy a törvényszékek
évenként 4-szer (negyedévenként) tartassanak. Kimondja végül, hogy a közhatározatoknak ellenszegülk fiscaliter üldözendk. Az 1725. évi szabályrendelet ismét a jobbágyok ügyében intézkedik. Még a török világban szokássá
vált ugyanis, hogy a jobbágyok jobbágy-telkeiket eladták, vagy elzálogosították, gyakran távolabbiaknak is, miáltal a földesurak jelentékenyen megkárosultak. E szabályrendelet a jobbágybirtokoknak még ideiglenes elidegenítését is a földesúr beleegyezéséhez köti. Ugyanezen évben alkotott másik
101. t.-cz.
statútum a cselédek felfogadása körüli eljárást szabályozó 1715
végrehajtása iránt intézkedik.
Különösen becses adatokat nyújt a XVIII. századbeli vármegyei
önkormányzatra nézve az 1745. április 26-án Várad- Olasziban tartott tiszti
újító ülésen alkotott szabályrendelet, melynek 61. pontja a jogszolgáltatás
és a közigazgatás majdnem minden fontosabb ágára kiterjed.
Érdekes a 6. pont, mely a vármegyei közgylések helyét illetleg
akként intézkedik, hogy azok csupán télen tartassanak Váradon, a nyári
hónapokban azonban Diószegen, Biharon vagy Kis-Marján, mely helységek a közgylésre érkezk lovainak elhelyezésére alkalmasak.
Láthatjuk ebbl, hogy Biharban még a XVIII. század derekán is szabad ég alatt tanácskoztak a rendek. Csupán a XVIII. század vége felé tartatnak a közgylések állandóan Váradon. Felebbviteli törvényszékek évenként négyszer tartandók (8. pont) és pedig február 6-án, május 14-én,
:

augusztus 21-én, november 14-ón, ha azok vasárnapokra vagy ünnepekre
esnek. A 11. és 12-ik pont utasítja az alispánt, hogy a közgylés határozatainak végrehajtásáról a következ közgylésnek számoljon be. A 14.
pont az 1723: 61. t.-cz. 2. §-a értelmében, a jobbágyok és a taxalis nemesek
költözködését szabályozza. Az igazságszolgáltatást érinti a 23. pont, mely
a pallosjog gyakorlását illetleg intézkedik, továbbá a 21-ik pont, mely a nem
szándékos emberölésért fizetend váltságdíj (homagium) tekintetében, rendezkedik, a 3-ik pont, mely az alispánnak, a szolgabíráknak és esküdteknek
megtiltja a peres ügyekben, a megállapított dijaknál magasabb összegek
felszámítását, végül a 29. és 30. pont a falusi bírák bíráskodását szabályozza.
A földesurak érdekeit védi a 38. pont, mely a jobbágy birtokok eladását

nem

vagy

elzálogosítását tilalmazza.

Altalános érdekek a 39. pont, mely a súlyokat, továbbá a hossz- és az
rmértékeket szabályozza s a mórtékek megvizsgálását a szolgabíróra bízza
42.
a helytelen mértékek tulajdonosait esetrl-esetre 3 frttal bírságolja.
44-ik pont a ragapont a bitangságban talált marhákra nézve intézkedik.
dozó állatok (farkasok) pusztítását rendeli el. Végül az 51. pont az 1730.
május 25-én, a helytartótanácstól kiadott szabályzat kiegészítésekép, a perekben eljáró tisztviselk díjait a következleg állapítja meg
:
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Ez szabályzatot

az 1781. évi nov. 7-én tartott bizottsági közgylésszabályrendelet 35. pontja csekély módosítással érvényben
hagyta. Az országgylések által megszavazott adók szabályszer kivetése
czóljából a vármegye portáinak száma új megállapítást nyert. 1723-ban 160,
1724-ben 176 volt a porták száma, mely az 1720-iki összeírás adatai alapján 1729-ben 200-ra emeltetett fel. Ez a szám a XVIII. század végéig megmaradt. 1782— 1792-ben 201 3 / 4 1847-ben pedig 214 volt a porták száma.
porták alapján vettetett ki az évi adó. 1751-ben például a vármegyére
116,193 frt 20 kr esett. Ebbl azonban 12,710 frt 29 kr. a vármegye közigazgatás-költségeire fordíttatott, mely a következleg oszlott meg fispán
1500 frt, a provinciális commissariatus költségei 430 frt 29 kr.,
tiszteletdíja
4300 frt, a testrség költségeihez való
vármegyei tisztviselk illetményei
hozzájárulás 4000 frt, vármegyei szolgák ellátási költségei 2480 frt.
városi jelleggel bíró helységek közül Várad mindegyre jobban emelkedik. III. Károly király 1719. július 11-én kelt levelével Várad-Olaszinak
vásárszabadalmat ád. 1723-ban felmenti a város lakosait a robot fizetése
városi hatóság III. Károly királynak még 1712. november 7-én kelt
alól.
városi
megersít-levele következtében csakhamar megkezdi mködését.
ráczoktól lakott Velencze városrész
levéltár iratai 1716-tól kezddnek.
1725-ben külön hatóságot alakít. 1726-ban, midn a polgárok a közteher
viselésen összevesznek, Olaszi is különválik, hova fleg az úri családok kölberendezkedés nagy
töznek. (Rátkay József adatai „Tiszántúl" 1900. évf.)
munkája közepett a ragályok is megkövetelték az áldozatokat. 1739/40-ben
a pestis pusztított a vármegyében. E nyavalyáról Debreczen város történetében a következk vannak feljegyezve „E baj nyilalás vagy ffájással kezddött s a mirigyesek hónaljaikat, mellüket, ágyékukat és horgas inaikat fájlalták. Némelyeknél a baj hányás-inger, forróság és hidegleléssel kezddött,
azután ütötte ki magát a betegen a guga, mely némelyeknél kemény, másoknál fejér és puha, de szederjes szín is volt.
Soknál pokolvarral adta ki magát s a kin nátha, szepl is volt, az ritkán gyógyult meg. Némely betegen 30 40 pokolvar is volt. Volt, ki 4— 5
nap alatt s volt, a ki 2 3 hétre halt el. Némelyik nagyon félt a haláltól,
míg másik nem. Volt, a ki sokat s volt, a ki semmit sem beszélt. Gyógyították e bajt terjéket borba kevert itallal. A guga, ha vereshagyma, méz
a beteg
és szappannal raggatott, kifakadt és ha kivágatván, jól kifolyt
nagyon sokszor meggyógyult."
birtokviszonyok rendezése, a katonai és a vármegyei igazgatás berendezkedése, az egyre súlyosodó katonai terhek, fleg az ország déli vidékén
tanyázó ráczok közt, általános elégületlenséget támasztottak, melynek élére
Szegedinácz Péter, másként Pero, a pécskai ráczok kapitánya állott. Pero,
Matulay Pál hajdúböszörményi lakos közvetítésével, összeköttetésbe lépett
a tiszamenti, fleg a Békés vármegyében, továbbá Sarkadon lakó és a hajduszabadalmak elveszte, másfell a vallási sérelmek miatt elégületlen kálvinistákkal, a kik között Szilasy István és Sebestyén János, mint afféle öreg
kuruezok, Rákóczy visszajövetelének hírét terjesztették, tle várván sérel-
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alkotott
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magyarok 1735. április 27-én Vértesy Mihály bíró
Békés -Szent- Andráson tartották utolsó értekezletüket, me-

elégületlen
alatt,
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lyen Sarkadról is többen megjelentek, de az Érmellókrl senki sem jött,
bár a megelz évben Pásztor András sorra járta a községeket.
Míg az értekezleten megjelentek fegyvert fogtak és csakhamar Békés
és Csongrád vármegyékben kezdtek garázdálkodni, addig Pero az értekezlet
napján Arad vármegyébe tért vissza, hol május 3-án Péeskán összeszedve a
ráczokat, Arad elfoglalását tzte ki czélul
de rajta vesztett, mert még
mieltt sikerült volna neki a ráczokat teljesen megnyerni, az aradi vár;

parancsnok elfogatta.
Hiába olvasták fel Sárándon, Zsákán és Furtán Pero kiáltványát, Bihar
vármegye népe nem igen hajlott a felkelkhöz, st a zsákaiak feljelentették az ügyet Komáromy alispán tiszttartójának, a ki egy felkelt elfogatott.
A felkelk ezalatt egész Okányig húzódtak, majd onnan mintegy
1000 lázadó május 7-én Erdhegy felé vonult. De a Pero elfogatásán okult
ráczok, Csorba nev rácz kapitány vezérlete alatt, még aznap Erdhegynél

megtámadták a lázadókat

s azokat teljesen szétverték.
lázadók közül Sebestyén János, Vértesy és Matulay vezérlete „alatt
mintegy 100-an az erdségek oltalma alatt Telegdig húzódtak vissza. Üldözésükre a vármegye is kirendeltetett, gróf Taaffe alezredes pedig Kinizs és
Margitta környékére vonult, majd egyesülvén a megyei felkelt nemességgel,
május 13-án Telegd körül szétugrasztotta a lázadókat. Matulay Pál Székely hídon és Debreczenen át menekült, de futása közben elfogatott. A telegdi
csetepaté után Taaffe gróf a Hantois és Cordova-féle lovasezredekbl 300
lovassal megszállotta az Erdélybe vezet hágókat, a Szilágyság felé pedig,
200 bihari felkelt nemes rizte a Berettyó völgyét.
De azért a lázadók május 18-án ismét életjelt adtak magukról. Less

A

Ürögd között egy gazdag serfzt kiraboltak s a tettest nem sikerült
kinyomozni. Május végén már nyugalom volt a vármegyében. Az idközben
összefogdosott felkelket ideiglenesen Váradon rizték, honnan augusztus
és

elején

Budára

szállították

Az egybegylt

ket.

Ítélete következtében Perót és
4 társát elevenen kerékbe törették. Négy felé vágott testrészeik Váradon
és Sarkadon az akasztófára függesztettek ki. Bihar vármegye 1736. deczember
7-én tartott bizottsági közgylésében foglalkozván ez ügygyei, kijelentették a rendek, hogy a legszigorúbb vizsgálat sem derített ki oly esetet, melybl a lázadás fokául a földesurak rossz bánásmódjára vagy zsarolására
lehetne következtetni. (Márki Sándor Pero lázadása, Akad. értek.)
Mária Terézia ingadozó trónjának megvédésében Bihar vármegye a
tiszántúli vármegyék között jó példával járt ell.

rendkívüli törvényszék

:

Az

országgylés által megszavazott nemesi felkelés csakhavármegye részérl. Azok a furak, fpapok vagy özvegyek, a kik a személyes felkeléstl mentesek voltak, 45 lovas felkelt állítottak ki s 1330 rén. frtot adtak a felkelés czéljaira, melyhez az 1662
12. és az 1681
46 t.-cz. alapján a személyes felkelés alól mentesek 4815,
s a váradi zsidók 800 rén. frt.-tal járultak. ( Várm. levélt, act. Inss.) Az 1741
LXIII. t. ez. értelmében felállított 6 magyar gyalogezred közül Bihar vármegye a IV.-hez, mely a nagyváradi hadbiztosság alá rendeltetett, 800 katonát, Debreczen pedig 184 katonát szolgáltatott. Jóllehet 1741. év szén pestisragály lépett fel, Bihar vármegye megfelelt kötelezettségének.
Az 1744-iki felkelés alkalmával Bihar vármegye sem készült el idejében, de csakhamar útnak indította a nemesi felkel sereget, mely Beöthy
Mihály alispán és Dráveczky László kapitánysága alatt Sziléziában vitézkedett. A magyar nemes testrség költségéhez Bihar vármegye 4000 frtot
ajánlott fel, de nincsenek adataink, hogy közvetetlenül a testrség felállítása
alkalmával a vármegye is küldött volna fel nemes ifjakat. 1760-ban a testrség kiegészítésére gróf Rhédey János els hadnagy küldetett vizsgáló biztosul Debreczenbe, mely alkalommal Bihar vármegyébl két, Debreczenbl
egy nemes ifjú vétetett fel.
Mária Terézia uralkodásának végszakában a bajor örökösödési háború
ismét hadba szólította a nemességet. 1778-ban a megyék által megszavazott
14,000 fnyi gyalogságból Bihar vármegyére 400, Debreczen sz. kir. városra
80 ujoncz esett. Az üresedésben lev váradi püspökség 100 felszerelt hu-

mar

1741. évi

kiállíttatott a

:

35*

Mária Terézia.
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szúrt, Csáky János, György" és Imre 40, a váradi káptalan 30 huszárt tartozott volna kiállítani de az 1779. május 13-án megkötött tescheni béke
véget vetett a hadi készüldéseknek. Mária Terézia uralkodása alatt József
trónörökös többízben bejárta Magyarországot, mely utazások késbbi reformterveire nagy befolyással voltak. 1770-ben tett körútja alkalmával, Szalontán
keresztülutaztában, a bíró ékes latin nyelv szónoklattal üdvözölte. Május
17-én Váradra érkezett, hol a „Báránka" vendéglbe szállt, míg kíséretét a
városházán helyezték el. Másnap már Debreczenben találjuk. (Szcs Istv.
III., 790—92.) Váradi tartózkodása alatt határozta el az ottani vár erdjellegévárosrész, hova fleg a
nek megszüntetését. Ekkor alakul a „Váralja"
;

nev

beköltözköd zsidók telepedtek le. (Rátkay József közleményei).
A vármegyei fispáni méltóságot, azon idtl kezdve, hogy Benkovies
Ágoston püspök az örökös fispáni méltóságot nyerte (1697) I. Lipót királytól,

egészen a Patachich

Ádám

báró

haláláig (1776. márczius

8).

a váradi

püspökök töltötték be. Patachich halála után, minthogy a váradi püspöki
szék négy éven át üresen állott, 1777-ben Andrássy István gróf cs. kir. kamarás neveztetett ki helytartóvá, t követte Korompai Brunswick Antal gróf,
a kit nagy ünnepélyek közepett, gróf Károlyi Antal szatmári fispán
1779. május 18-án iktatott hivatalába. Brunswick egy évig tartó fispánsága után gróf Korniss Mihály neveztetett ki fispáni helytartóvá, de még
az ünnepélyes beiktatás eltt elhalálozván (1781), helyette 1782. június 13-án

Ürményi József országbírót iktatta be gróf Károlyi. Fispánsága már belenyúlik a vármegyéknek II. József központosító törekvései ellen vívott küzdelmébe.
n. József.

II. József trónraléptével (1780) csakhamar hozzálátott merész tervének,
az egységes Ausztriának megalapításához, mely els sorban Magyarország
akkori közjogi, egyházi és társadalmi viszonyainak teljes átalakítását tette
volna szükségessé. Szakítva a Habsburgok hagyományaival, els reformjait
az egyházi téren kísérelte meg.
Áz 1781. október 29-én kiadott türelmi rendelet élénk visszhangra
talált a protestánsok között. Debreczen kálvinista lakossága e hír hallatára

valóságos ünnepet ült.
A türelmi rendeletet a kanczellária, a fispáni szék üresedése miatt,
nem közölhette azonnal a vármegyével, így az csak a Beöthy János alispán elnöklete alatt 1783. deczember 30-án Váradon tartott közgylésen
hirdettetett ki. (Marczali: Magyar Orsz. II. József korában, II. 235).

Éppen kapóra

a váradi reformátusoknak, a kiktl a váradi püsáprilis 10-én megtagadták a szabad vallásgyakorkihirdetett türelmi rendelet következtében a következ
lat folytatását.
év els napján (1784. január 1-én) a váradi reformátusok is megtarthatták
az els istenitiszteletet a Tisza-ház udvarán. II. József, noha a katholikus
egyházat érint reformok miatt a pápa személyesen közben járt nála,
tovább haladt ama nagy terve megvalósításában, hogy az állam területén
lev egyházi intézményeket teljesen a saját eszméi szerint alakítsa át. Még
1781. végén meghagyta a szemléld szerzetesrendek összeírását, melyeket csakhamar feloszlatott. Ezeknek vagyonából létesült a vallásalap, mely
a lelkészked papság javadalmazására és új plébániák felállítására volt
fordítandó. Az elrendelt egyházmegyei összeírás szerint a váradi egyházmegyében 26,010 kath. hív találtatott, a kiknek lelki szükségleteit 43 plébános és 13 káplán látta el. II. József intézkedései következtében a plébániák száma 48-ra emelkedik. (Marczali i. m. II. k., 165. 1). Az eltörölt
Pálos-rend házát 1786. márcz. 20-án vette át Beöthy János kirendelt politikai biztos. Vagyon, a hivatalos kimutatás szerint, 181.566 frt 55 kr. volt.
(Századok 1901. évf. 422 1.) A felosztatott szerzetesrendek házait közczélokra foglalták le, a váradi pálosok rendházát azonban az irgalmas rendiek
elfogadni vonakodtak, II. József 1786-ban kelt leiratával azután egy felpálosokat követték 1787-ben a
állítandó katonaiskola czéljaira szánta.
II.
premontreiek
is távozni voltak kénytelenek váradi rendházukból.
el az
József egyházi reformjai csakhamar élénk mozgalmat idéztek
ó-hitüek között is. Putnik Mózes temesvári gör. keleti püspök, 1783-ban benyújtott emlékiratában, a görög-keletiek elnyomása miatt panaszkodik,
jött

pök közbenjárására 1783.
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;

k

A

Bihar vármegye története.

549

továbbá eladja, hogy a pópákkal

kilenczedet s tizedet fizettetnek s hogy
egyet a tyúkólba zártak, (Marczali i.
m. II. 266 1). egyszersmind a görög-keletiek részére templomot kér Váradon.
Ez utóbbi kérése csakhamar teljesedett. 1784. november 9-ón tették le a gör.
keleti templom alapkövét II. József császár jelenlétében. Daczára II. József
intézkedéseinek, a váradi püspök megtartotta befolyását a vármegyében.
1782-ben a vármegyei közgylés elhatározta a fiscalis adó kivetését az apostasia ellen. Az 1780-ban kinevezett Kolonics László püspök egyházi téren
építtette a bélfenyóri
maradandó emléket hagyott hátra. Egyebek között

velk

a

vármegye

rosszul bánik,

st

és tótteleki templomokat.
Az egyházi téren folyt reform-mveleteket a vármegyei nemesség
eleinte közömbösen szemlélte, de csakhamar Öt is felrázták a népösszeírásra és a felniérésre vonatkozó rendeletek. Az összeírás ellen a vármegye
fispánjához, Ürményihez fordult közbenjárásért, hogy legalább a katona-

A TISZA-HÁZ, AHOL 1784-BEN AZ ELS EV.
REF. ISTENI TISZTELETET TARTOTTÁK.
(KÉSBB TISZA KÁLMÁN SZÜLHÁZA.)

megszámozását háritsa el. Láthatjuk,
ez sem okozott Biharban nagyobb mozgalmat; de már a nyelvrendeletek általános ingerültséget keltettek a vármegyében.
Bihar különös szeretettel ápolta nemzeti nyelvünket s már 1781-ben
nemzeti nyelvünk a latin nyelvet teljesen kiszorította a megyegylésen, st
a statútumokat is magyarul szerkesztették.
vármegye közönsége 1784.
július 14-én tartott közgylésén Beöthy János alispán elterjesztésére feliratot intézett a nemzeti nyelv hivatalos használata ügyében, de hasztalan,
mert a kerületi beosztás után, 1787-tl a hivatalos iratok német nyelven
fogalmaztattak. Az összeírás aránylag elég simán folyt le nem úgy Erdélyben, hol az oláhok Hóra vezérlete alatt a földesurak ellen fordultak.
Hóra-lázadás hírére Biharban a felkelés átcsapásától tartottak nem csoda,
mert az erdélyi határszéli községekben a jobbágyok között gyakoriak voltak a
zavargások. 1784. november 2-án egész váratlanul a Krizsán vezérlete alatt
álló oláh lázadók a zarándi Kristyóron, Körösfalván jelentek meg, hol többek
között Pakoth szolgabírót és a Kristyóry családot mészárolták le, innen Brád,
N.-Ribicze stb. községeken át Nagy- és Kis-Halmágyra mentek, s mindenütt
hajmereszt kegyetlenséggel gyilkolták le a nemeseket.
E rémhírekre Nagy-Váradról rendes katonaság küldetett ellenük, de
a felkészült oláhok, a Schultz alezredes vezérlete alatt 143 gyalogosból és
ság részvételét és a nemesi házak

még

A

;

A

;

A

Hóra-féle
lázadás.

Bihar vármegye története.

,">.")()

68 székely huszárból álló csapatokat november 29-én

Remete

és

Ponor fell

visszaszorították.

Az

els sikerek következtében elbizakodott lázadók most már az
kegyelmet is visszautasították úgy, hogy a fispán kénytelen volt
nagyobb számú katonaságot kérni, mely deczember végére a rendet helyreállította. Belényes, Lázúr, Kalota és Szt.-Mihály községekben még az év
végéig nagyobb számú katonaság volt elhelyezve, a nép fékentartására. Az
oláhok szétveretvén, a lázadás feje: Hóra, Feketetón át menekült Bécs felé,
de elfogatott s életével lakolt gaztetteiért. Krizsán, a ki Biharban garázdálkodott, 1784. végén fogatott el.
A jobbágyság felszabadítása és a robot megszüntetése iránti törekvéigért

már nem koronázta siker.
Tagadhatatlan, hogy a társadalmi reform iránt Bihar rendéi elég fogékonysággal bírtak, de a császári rendeletek végrehajtása, fleg a központtól távolabb es vármegyékben, már a tisztikar magatartása miatt is kétségessé vált. Luby Károly alispán nemcsak a saját megyéjében izgatott a
császári rendeletek ellen, hanem Szabolcs vármegyébe is átment, hogy az
seket

ottani tisztviselket ellentállásra serkentse.
1785-ben a megyékre került a sor. Márczius 18-án kelt rendeletével
II. József a fispáni állást megszüntette, az egész országot tiz kerületre osztotta
fel, melyek közül a Bihar, Békés, Csanád, Csongrád és Szabolcs vármegyékbl alakított nagyváradi kerület biztosává gróf Teleki Samut nevezte ki.
királyi biztosok részére külön utasítás készült, miheztartás végett.
Bihar vármegyére nézve megjegyzi az utasítás, hogy itt Ürményi fispánsága „jó rendet csinált", ezért ezt a vármegyét kell mintául venni a váradi
kerületben. Kiemeli az utasítás, hogy az igazgatás tekintetében ez a kerület a legnehezebb, a lakosság vegyes vallású lévén, ügyelni kell a türelmi
rendeletekre. Fgond fordítandó a földmívelésre és az állattenyésztésre, de a
fatenyésztés is elmozdítandó, hogy a lakosság gyarapodjék.
1787-ben azután az egész vonalon életbelépett a közigazgatási reform;
a hivatalos nyelv a német lett, a közgyléseket megszüntették, a kerület
pedig erélyesebb biztost kapott gr. Haller József személyében.
közigazgatási reformmal kapcsolatlan életbe lépett az igazságügyi reform. II.
József Budán központi levéltárt akart létesíteni, de a vármegye megtiltotta
a levéltár elszállítását.
fokozódó ingerültséget még inkább növelte II. József czéltalan
külpolitikája és az óriási áldozatokkal folyó török háború. 1788. amúgy is
Ínséges év volt, ezért a katonaság részére kirótt porcziók sem voltak behajthatók, st Biharban a gabona összevásárlását is be kellett szüntetni,
Az 1789-ben támadt nemzeti visszahatás nemcsak a királyi biztosok
tevékenységét bénítá meg, de a kedvez fordulatot vett hadjárat további
sikereit is veszélyeztette. Ismét divatba jött a nemzeti viselet, mindenütt
tüntetleg magyarul társalognak, a Tisza István váradi házában tartott bálra
(október hó) csak két tisztvisel jött német ruhában, a két alispán családostul nemzeti díszben jelent meg. (Millen. tört. VIII., 458.)
II. József ekkor akként szándékozott a helyzeten javítani, hogy a megyékhez fordult, és a megyegyléseken tárgyaltatta a terményszállítás és az
ujonezozás ügyét.
Bihar egybegylt rendéi, Várad-Olasziban 1789. október 26-án tartott
közgylésükben els sorban ellene szegülvén a politikai kérdések tárgyalását
eltiltó rendeletnek, hosszú feliratban panaszolják el sérelmeiket, kijelentvén,
subsidiumot illetleg
hogy „ennyi baj 800 év óta nem érte az országot."
megjegyzi a vármegye, hogy a háború ügye az országgylés elé való, így azt
katonaság részére
megtagadják és behajtásától a tisztviselket eltiltják.
szükséges élelem szállítását ugyan nem akadályozzák meg, feltéve, hogy a
diéta mielbb egybehivatik.
nemzeti ellenhatás ily ers nyilvánul ásával szemben még az erélyes
Haller is tehetetlen maradt, noha a rendek eltt mindenkép igyekezett eddigi
eljárását szépíteni.
II. József azonban a vármegye akarata ellen is keresztül akarta vinni
az ujonezozást, jóllehet a vármegyei tisztikar eleve kijelentette, hogy az
ujonezozás veszélylyel jár.

A

a

germanizáczió

kora -

A

A

visszahatás.

A

A

A
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Az országgylés egybehívását sürget feliratra II. József 1789. deczember 7-én válaszolt a vármegyéknek. Ezzel kezdetét veszi József rendszerének megdlése. Az általános európai helyzet is segélyére siet a nemzeti viszszahatásnak.
biztos már elveszítette hatalmát, a földmérések és a házösszeírási munkálatok beszüntettetnek. Csakhamar hozzálátnak a régi rendszer
megdöntéséhez. Haliért Bihar vármegye el sem akarta kir. biztosnak ismerni
itt Domokos Lajos volt debreczeni fbiró veszi kezébe a hatalmat.
1790. február 4-én összehívás nélkül jelennek meg a megye rendéi- A
tisztviselket egyszeren megfosztják hivataluktól s helyökbe új tisztviselket
választanak. A vármegye iratai magyarul adatnak ki. Február K)-ón már
híre járt, hogy a nemesség éjjelenként fegyvergyakorlatot tart. A február
16-án leérkez császári leiratot, mely a 4-ikén tartott közgylés határozatait
megváltoztatja, a Paris patak hídján megégetik. Gróf Teleki Samunak, az
új fispánnak senki sem adott lakást Váradon s midn a városházán akart
megtelepedni, a fbíró az összes kályhákat szétdöntette.
Eközben II. József halálos ágyán (1790. február 20.) összes rendeleteit
visszavonván, a nemzeti ellenhatás még hathatósabban nyilvánult. Az ösz-

A

szeírási munkálatokat elégették és ugyanazt tették Péchy Imre alispán
indítványára József császár összes rendeleteivel, melyeket a ref. templom
eltt, a Körösparton égettek el, a vármegye által kiküldött bizottság eltt.
mérnököket is kiutasították a vármegye területérl. E tüntetést írja le a
következ vers, mely egy akkori ismeretlen nagyváradi alkalmi verseltöl
származik

A

A
mely

a'

nagy-váradi pompa,

gyzelmes Magyar Korona haza jövetelének emlékezetére a' Ttes Ns. Bihar vármegye
érdemes Rendjei által az 1790-ik esztendben 15-ik Martiusban tétetett.
Már az id játszott, ezer és kétszázba cziczázott
Víg örömünk nevel, lépé kilenczven el.
Martius

is

felkit, tizenöt nap benne el is tölt
csaló lett az utána való.

Nagy Pompára

Volt oka Pompának, haza jötte Magyar Koronának

Hogy Buda várba került, éjjele fényre derült.
Óh mint pompázik, kedvében hogy paripázik
!

!

!

Rajta Bihar de kivált, így örömébe kiált.
Isten néz rátok Magyarok Meg jött Koronátok
Min, magyaros nagy öröm, kézbe szorítva köröm.
Nem csuda gyöngyökkel, rakodott meg drága kövekkel
Finom arany koronánk, melyet ölünkbe vonánk.
Ezt Szent Istvánunk, Nagy Apostoli zsenge királyunk
Nagy Sylvestertül, nyerte meg Istenesül
Oh nagy vigasság Megjött a régi igazság.
Megjve a törvény, mely vala már jövevény
Néppel azért Várad, valamint mikor a Körözs árad,
Úgy vala dugva tele, fényié piacza bele.
Tegnapi székülés, kiket ott kapa vármegye gylés
Forrnak köz s jelesek, földes urak, nemesek.
!

!

I

!

!

:

Gyltek sok bírák, kiknek nem kellé kapu szák.
Hát még a sok szép uri s köz asszonyi nép ?
Itten

troppok a sok lovas úri gavallér,

Ülvén fegyveresen, szürke, piros, deresen,
Mely törököt ronta svadronban álla Szalonta
Jó próbált magyarok, jelbe vitézi karok,
Lóra kap Újváros, lova áros, s rendibe páros.

E pompára

üget, téve veres süveget.
Volt fdékánjok Bárányi Mibály kapitányjok,
Régi vitéz Magyaros, veres, ers, agyaros.
Nézte Balogh László, Stachónál hogy vala zászló,
Tett tollas kalapot, jó paripára kapott.
A piaczon állván, majd vármegye házba beszállván,

Indulnak lovasok, kiknek is érdeme sok.
A nagy templomhoz, nagy ketts, czifra toronyhoz,

Mentek mind valahány, vérre vitéz kapitány.
Sok heged pengett, sok hangos trombita zengett,
síp szólít, még az is új csuda volt,
Hintókat kentek, frendek rajta kimentek,
Sok kocsi futva zörög, melytl az utcza dörög.
Ezt követi sokaság, a sok rendbeli gyalogság.
Városházáig, gyzedelem-kapuig,
Mely vala nagy szép ív felemelt ácsmesteri kéz-mív.

Régi török

II.

József

halála után.
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PuszpánggaJ kirakott, szine veresre csapott,
Czímere országnak, rajzoltja magyar koronának,
Jótetejébe nyomult, angyali kézbe szorult,
Irta

magyar

fajta

:

vala ily inscriptió rajta

Kivan országnak régi si nagy

atyát,

Az olaszi biró, s vele, együtt Linter az iró.
Gyzedelem kapunál, ura Tanácsa ki áll,
Várván gróf Haliért, ki vészen két czifra
Várván Státusokat, tiszteli mind azokat

gavallért,

Kit szivbl öntött köszönettel sorba köszöntött,
Ezt az adót megadá, Státus is elfogadá.
czélhoz közelebb menjünk innen elbb,
Sétálnak, futnak, míg templom elébe kijutnak,
Nem volt néppel a bol, hossza, de vége sehol,
Itt lovasok, troppot gyalog áll vele szembe csoportot,
Azt várván ki legyen, mit ki eszébe vegyen.
Pattantyús rágyújt, menydörögve sütve sok ágyút
A sok puska ropog, hangja hegyekbe kopog,
Messze terül hangjok, bgnek széltébe harangok,
Menj templomba Magyar, és valahára hamar,
Úgyde miként a méh, anyja nélkül kasba nem áll bé,
nép ugy be megyén, hogy feje neki legyen.
nagyságát püspök Kalatai urasadat,
Hát
Nagy rend jobbja fell, be követé legeli,
Mind rá tódulnak, mindnyájan utánna nyomulnak,
Mint a méh az anyát, ugy követik az atyát,

A

A

e

Addig iparkodnak, templomba betakarodnak,
Ifjú, tisztes öreg, köznemes uri sereg,
Itt senkit
Volt ruha

nem

tászlíst,

láttál

volna kamáslist,

mind magyaros, volt paszománt aranyos
Még e nagysága püspök Kalatai urasága
Szép papi uri ruhát, véve magára puhát
Oltárhoz szállott, székbl misét mondani állott,
Te Deum immár zeng, az orgona harsog fent,
Katedrába becsap majd, csakhamar egy magyaros pap,
;

A neve néki Kovács (kéne kezébe kalács nálla van a kalapács.)
Váradi professzor, nem rég theologia doktor,
Most Szllsi pap ur, vélni hogy egy apát ur.
:

melynek nem hallani mássát,
fél, jól magyarokra beszél
Jól megtartsátok, mondván, Magyarok Koronátok,

Mondja
Bátran

tanítását,

szóll,

nem

Kincsedet a mi vagyon, kézbe szorítsd, de nagyon.
Furcsa találmányok, intések, szép tudományok
Itten jönnek elül, mindenható szívre bell,
Benne ki lel gáncsot ? minden dicséri Kovácsot,
Látsz magyar uri papot, végy eltte kalapot.
festve vala
most jut eszemben,
E pappal szemben
A mi magyar koronánk, mely mosolyog vala ránk
Eztet fegyveresen állván, strázsálva erssen,

—

—

Két magyar uri vitéz, színbe komoran kinéz,
Felváltják mások, valamint azok micsodások,
Rangjuk sokba került, Grevizi színbe derült,
Te Deum ért véget, oltárnál gyertya sem égett,
pap mond Amment, nép is azonba' kiment,
Ült lovas a lóra, tízenkettt üt az óra,
Itt már délre ütött, Fébus is arra sütött.
Mind haza készülnek, magyarok hintókra ülnek,
A délt érzi hasok, mennek ell lovasok,
Szintoly pompával, valamint jöttek muzsikával,
Mind lovasok, gyalogok, fáj az ebédre fogok,

A

Esznek, vigadnak, asztali vendégnek is adnak,
Mit látott odaki, rendbe beszéli kiki.
St a pompáért, örök emlékezetnek okáért,
Két hordó bort fur, két jeles érdemes ur,
Mely felemelt farul csuprok s fazekakba behárul
Erre, meg arra viszik, s' van ki bellle iszik.
A frend így szólít a nap rövidebb soha nem volt,
:

Ha

Titánt Fénynyel végezi, toldani kell.

Ablakokon szélylyel, minden háznál azon
Gyertya ragyog és ki ablakába világot,
Gyújtani

nem

szeretett,

éjjel,

ablaka be veretett.

Hold fényes, lángos vala Várad, tiszta világos,
Szépen illuminált el hiszi benne ki hált
lm a pompának, mely ünnepe a koronának,
Itten vége leve, itt sava, borsa, leve.
;
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A szent korona visszaérkeztének hírére Váradon diadalkapn készült,
elkerültek a régi tárogatók s ismét megcsendült a bujdosók bánatos dala
..Zöld

erd

árnyékát, piros csizmám nyomát, hóval lepi be a

tél."

Luby alispán pártja szinte lehetetlenné tette Teleki Samu gróf fispáni mködésót, st a márcziusban tartott tisztújító közgylésen elvették
tle a kijelölés jogát s 4 táblabírót bíztak meg a kandidáczióval. Akadtak
egyesek, a kik a II. József császár alatti szerepléséért felelsségre vonását
indítványozták.
Megmozdult egyúttal a nép is. Április végén, úgy Biharban, mint a
szomszédos Szabolcsban, lázító iratokat terjesztettek a nép között, melyeket
szívesen támogattak a falusi jegyzk, a kik a franczia forradalmi eszmék
hatása alatt a nemesség ellen izgattak. De e mozgalmak mélyebb nyomokat
nem hagytak maguk után a nemesség pedig Bárányi Mihály vezérlete
alatt bandériumot küldött a korona rzésére. E bandérium június 4-én
érkezett Budára, tagjai között ott találjuk az sz Beöthy Imre és Domokos
Lajos dietai követeket is. (Századok, 1881. évf., 341. 1.)
Az utóbbi a július 10-én megnyílt országgylésen csakhamar élénk
tevékenységet fejtett ki, s fleg a protestánsok szabad vallásgyakorlatát biztosító 1790/91. 26. t.-cz. létrejötte körül szerzett érdemeket.
Teleki helyzete amúgy is tarthatatlanná válván, gróf Brunswik József
neveztetett ki fispánná, a ki az esküt az 1790. deczember 15-én tartott köz;

gylésen

tette le a a karok és rendek szine eltt.
József halálával a vármegyei nemesség kezébe visszakerült önkormányzat nem csupán a régi rendszert rombolta le, hanem a közigazgatás
terén alkotott is. Becses adatokat nyújt erre az 1792. évi április 16-án
tartott bizottsági közgylésben 297. sz. alatt hozott mezrendrségi statútum.
E helyhatósági szabályrendelet közel félszázaddal elzte meg a mezrendrségrl szóló törvényünket. Megállapítja a mezei tilalmas területet, intézkedik a mezei kerülk felfogadására nézve, körülményesen szabályozza
a legeltetést és a mezei kártételek megbüntetése körüli eljárást, végül a
szlk és kertek felügyelete czéljából hegybiróságot állít fel.
Az 1794-ben hozott szabályrendelet fleg az elharapódzott tolvajlások
megakadályozása végett létesít praeventiv intézkedéseket. E végbl behozza
a marhaleveleket, elrendeli a lábas jószág megbélyegzését, vizsgálat alá
rendeli a mészárszékekben vágás alá kerül állatokat, felügyelet alá helyezi
a küls csárdákat, végül a nyers brök eladását igazolvány elmutatásához köti.
Már az 1790/91. évi országgylés alatt érezhet volt a franczia forradalmi eszmék hatása; számos röpirat követelte az országnak a kor követelményeihez mért átalakítását. E törekvések rövid id alatt egy társaságba
hozták össze az újabb áramlat híveit, a kiknek az élére Martinovics Ignácz
apát állott. Bihar vármegyébe is elhatott e röpirat. 1793. szeptember 30-án
felterjesztést intézett a vármegye a sajtószabadság korlátozása tárgyában.
Martinovics titkos társulatában 1794-ben Biharból 5-en voltak, kiket
Szentmariay Ferencz avatott be, s a ki Kazinczy Ferenczet 1794. július
7-én gr. Károlyi József szatmári fispán ünnepélyes beiktatása alkalmával
nyerte meg a társaságnak. Tagjai voltak még Kazinczy Miklós megyei
esküdt, Pajkszhoffer egykori váradi biró, Szlávy János fiatal jurátus és
Szentjobbi Szabó László, gr. Teleki Samu titkára. A Martinovics-féle összeesküvés 1795. nyarán vérbe fojtatott. Kazinczy, Szlávy és Szabó hosszas
fogságot szenvedtek.
II.

:

*

Lipót 1792-ben
Ferencznek.
II.

elhalván,

örökségül a franczia

háborút hagyta

I.

Napóleon hadainak közeledtére 1797. ápr. 10-én a vármegyei nemesség felkelésre szólíttatván, zöld selyem lobogó alatt elindult a szombathelyi
táborba, de a campoformioi béke következtében még ez év decz. 19-én
feloszlathatott. (A felkelt nemesség lobogója jelenleg a vármegyei levéltárban riztetik.)
franczia hadak közeledtére még három ízben szólíttatott
fegyverre a nemesség 1800-ban, 1805-ben és 1809-ben.

A

:

I.

Ferencz.
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Az 1805-ben kiállított nemes-lovas és gyalog-sereg tisztikara a következkbl állott;
A nemes lovas-seregnél ezredes: Rhédey Lajos, I. kapitány: Gróf Haller László és Balogh
sef.
Fhadnagyok: Drávetzky József, Tóth Ferencz, Jakabffi Simon, Beöthy Vincze.
Uhadnagyok Beöthy László, Simái Márton, Miskoltzy János, Tokody Imre. Hadbíró:
Bogdánovits Dávid (a 61. ezred nyugalmazott fhadnagya). Adjutant Bakó. Forvos: Hugli

I.

.'

.'

:

:

A

Aulai. Alorvos
Kiszel János. II.
nemes gyalog-seregnél. Ezredes Kazinczy László. rnagy
S/.ont-lványi Ferencz. Fhadnagyok Tokody János, Balku László, Szilágyi Ferencz. Alhad:

:

:

:

nagyok
Csengori Sándor, Medve Dániel, Wetner Imre, Darabant Simon, Bárányi Antal,
Szacsvay József, Sughó István.
:

A sorozó bizottság eltt 1806.márcz. 6-án közvitézeknek beírattak (gyalogosok).
Ezek közül fegyverviselésre alkalmatlanoknak találtatván, haza bocsáttattak.

1592-en
202-en

mint a hadi szolgálatra alkalkalmasok besoroztattak
járásonként kiküldött táblabíráktól, a bizottsághoz jött jelentések szerint,
a/, á Italok fegyverviselésre alkalmatosuknak talált hadkötelesek száma
a fentebbi adatok alapján, levonva az ezen összeg nyolezadrészét a fegyverviselésre testi hibák miatt alkalmatlanok
igy a vármegyébl hadi szolgálatra kiállítható nemesek száma összesen
tehet. (Eredeti összeírás a vármegye levéltárában.)

1390-en

:

:

A

.

2159-re

.

1890-re

269,

Az elbbi két felkelés azonban csakhamar eloszlattatott. Napóleon
fenyeget magatartására az 1807. évi országgylés ismételten fegyverre szóllítván a nemességet, az 1808. évi decz. 19-én tartott tisztújító közgylés
részletesen intézkedett a nemesi felkelés ügyében. Az 1807. évi országgylés közelebbrl annyiban érdekli a vármegye történetét, hogy a már a megelz országgyléseken javaslatba hozott magyar tannyelv katonai intézet
ügyében Bihar követe egyenesen József nádorhoz fordult közbenjárásért.
Felszólalásának csakhamar eredménye lett, mert még ez az országgylés
vegyes bizottságot küldött ki a katonai akadémia tervezetének elkészítésére.
1809. tavaszán Napóleon már másodízben közeledett Bécs felé. A vármegyei felkelt nemesség, fleg gróf Rhédey Lajos fispáni helytartó és a
vármegyei tisztikar vállvetett buzgalma következtében, már május havában
harezra készen állott. A biharvármegyei felkelk a békési és a csongrádi
nemességgel egy ezeredet alkotva, május végén Nagy- Váradon gyltek egybe.
Az ezered három osztályra oszlott, az els és a harmadik bihari, a második
nemesekbl

békés- csongrádi

állott.

Tisztikara a következleg alakult meg
Törzstisztek: ezredesj Dobozy Lajos, az 1797. évi felkelk alezredese. Alezre1.
Wenckheim József báró. rnagy Balogh József. Tábori lelkész Láng Boldizsár. Had:

des
bíró

:

:

:

Számviv

Thuolt József.

tiszt

:

:

Lakatos István.

2. Ftisztek
I. osztályban
Kapitányok Miskolczy Mihály, Domonkos István. Másodkapitányok Beöthy László,
Lukácsy András. Fhadnagyok Szilágyi Ferencz, Bárányi Péter, Klobusitzky János, Fráter
János. Alhadnagyok Vajda Bálint, Kis Konstantin, Beké János, Donáth József.
II. osztály
kapitányok Almásy Alajos, Kamotsay Sándor. Másodkapitányok Egyed
Ferencz, Müller Mihály. Fhadnagyok Lehoczky Lajos, Beliczay József, Kovács Márton,
Bogyó József. Alhadnagyok Ormós József, Szász György, Halász János, Demkó István.
III. osztály
kapitányok Szentivány Benedek, Örömházy János. Másodkapitányok
Fráter Mihály, Tokody Imre. Fhadnagyok Medve Dániel, Beliczay János, Sorosy Károly,
Jakabfy Károly. Alhadnagyok Török István, Borbély Pál, Nagy Sándor, Bárányi Lajos.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Az ezred második osztálya már jún. 4-én megindult Kecskemét felé.
biharmegyeiekbl álló I. és III. osztály június 14-én Nagyváradon a vármegyeház eitt gróf Rhédey helytartó és nagyszámú közönség eltt ünnepélyesen felvonulván, Domokos Lrincz vármegyei fjegyz által beszéddel
üdvözöltetett. Még az nap az ezred Gyula felé a pesti táborba vonult. A
vármegyei felkelt sereg, a pesti táborból júl. 4-én a francziák ellen vezényeltetett, s részt vett a gyri ütközetben majd közel félévi táborozás után

A

;

1809. nov. 24-én kelt rendelettel eloszlattatott.
véráldozaton kívül nagymennyiség hadisególyt szolgáltatott a várkétszeres
megye a francziák elleni háború czéljaira. 1809-ben 200
zabot ajánlott fel a nemesi felkelés szükségletein kívül.
búzát, 500
Debreczen városa pedig ugyanez évben 849 frt 15 kr. készpénzt, 122
rozsot és 1691
kétszeres búzát, 1734
tiszta búzát, 83y 2
zabot szolgáltatott. (Hazai és külföldi tudósítás 1809. évfolyam. II. rész.)

A

mér

mér

mér

A

franczia

mér

mér
mér

háborúk következtében megrendült pénzügyi viszonyok ren-

dezése czéljából 1811-ben egybehívott országgylés, kilencz havi tanácskozás
után elkeseredetten ment szét. Rhédey Lajos gróf fispáni helytartó ugyan
kicsinylleg nyilatkozott a Vay szabolcsi követ körül csoportosuló ellen-
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zékrl, de a vármegyében élénk visszhangra

talált a rendeknek az alkotkörül kifejtett munkássága.
pénzügyi bajokhoz még az elemi csapások járultak.
1811. folyamán Debreezenben két izben támadt tzvész, a város felét
koldusbotra juttatta s a szkölködk segélyzése Bihar vármegye kötelessége
volt. Az 1813. els két havában uralgó rendkívüli hideg id tömérdek kárt
okozott a vármegyében. 1815-ben általános inség volt. 1816. telén uralgó
nagy hideg, majd az ez évi silány termés, és az egész országban bekövetkezett drágaság még jobban fokozta az általános Ínséget, st még az
éhhalál ell menekül erdélyrészi oláhok is elözönlötték a vármegye területét.

mány megvédése

A

2.

A

nemzeti törekvések kora.

Az 1812-ben hazaküldött s 1825-ig össze nem hívott országgylés
helyett a közélet súlypontja a vármegyei közgylési termekbe tétetett át.
kormány, mely az 1811/12-iki országgylésen szerepelt ellenzék fellépését kicsinyelte, a megyei közgylésekkel nem sokat tördött, mert nem
volt szüksége reájok. A hazatért követek a vármegyei közgylésen szervezték azután az országgylésen megkezdett ellentállást, melylyel a vármegye
ismét az si alkotmány védbástyája, nemzeti létünk számottev tényezje, de
egyúttal a késbbi reform-munkálatok elkészít iskolája lesz.
Jóllehet a kormány nem nagy súlyt helyezett a vármegyei közéletre,
mindazáltal ide is utat talált a titkos feljelentés és a besúgás szelleme. Az
1816. szept. 19-én tartott közgylésen váratlanul megjelenik Almásy Pál
királyi biztos, hogy a bevádolt vármegyei tisztviselk ellen vizsgálatot tartson.
Az általános felháborodásra Domokos Lajos táblabíró kijelenti, hogy jelentette fel Rhédey Ferencz fispáni helytartót, mert szerinte, zsarolja a népet.
rendek megvetéssel utasították ki a denuncziánst. (Mill. Tört. IX. k., 79.)
kormánynak pénzre és katonára volt szüksége, de az országgylés
egybehívásától irtózott, ezért ismét a vármegyék felé irányította a figyelmét
s elssorban egy megbízható vármegyei tisztikarról igyekezett gondoskodni.
1819-ig felkiáltással választották a tisztviselket, ekkor azonban egy
rendelet az eddigi eljárást hatályon kívül helyezi s behozza a szavazást.
Ezzel kezdetét veszi a köznemesség tömeges részvétele és a tömegek befolyása a tisztujításoknál.
Metternich tanácsára 1821-ben kiadott legfelsbb rendelet, a hadsereg kiegészítését törvénytelenül rendeli el, 1822-ben pedig egy újabb rendelet meghagyja, hogy az adó ezentúl pengpénzben fizettessék, a mi a legsúlyosabb adóemeléssel volt egyértelm. Ekkor a vármegyék is felemelték
szavukat.
Bihar vármegye az ujonczozás ügyében kiadott rescriptumot végrehajtotta, de az adófizetés módosítása miatt feliratot intézett I. Ferencz királyhoz.
Miután sem az els, sem a második rescriptumra nem engedelmeskedett, királyi biztosok hajtották végre a rendeletet.
nemzeti nyelv hivatalos használata érdekében már 1829-ben felemelte
a vármegye a szavát. Különösen érdekes ez ügyben az 1241. szám alatt Bécs
város német nyelv megkeresésére válaszul hozott végzés, mely a következleg hangzik
,,Bécs város elöljárósága bizonyos 5 frtos hamis banknotta eránt, mely
állítólag a váradi sótisztség által tartatott volna le, vizsgálatot kérvén tétetni
levél visszaküldése mellett magyar nyelven válaszoítatik, hogy mivel az

A

A

A

A

A

:

A

sem küls, sem bels formájára nézve egy magyarországi vármegye méltóságához illleg készítve nincsen, de különben is a megye rendéi saját tekintélyük sérelme nélkül magokat Bécs városával levelezésbe nem tehetik, az
Elöljáróság az általa kivánt dolognak végrehajtását a maga utján eszközölje."
vármegyék ellenállásán végre megtört az önkény uralma, a király
1825-ben országgylést hirdetett Pozsonyba, melyen a vármegye követei
közül Sombory Imre, fleg a nemzeti nyelv megvédése és terjesztése
tárgyában tartott tanácskozásokban fejtett ki nagy buzgalmat. Az 1825/27. évi
országgyléssel megindult nemzeti törekvések csakhamar élénk mozgalmat
keltettek a vármegyében, melynek élére Beöthy Ödön állott, az a férfiú,

A
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kinek közszereplése Bihar vár-

megye történetének eme korszakával elválaszthatatlan kapcsolatban áll. 1826-ban táblabíróvá
neveztetvén ki, rövid id alatt
vezére lesz a haladóknak és
ostora a maradiaknak.
1828-ban csupán azért nem
választatott alispánná, mert nem
volt kijelölve, bár a vármegyei

rendek túlnyomó része már ekkor óhajtotta volna az alispáni
székben látni; hivei, mintegy
kárpótlásul, az 1830. évi országgylésre küldték fel követül.
Beöthy megjelenése az országgylésen nagy nyereség volt az
ellenzékre.
Csakhamar feltnt

—

BEÖTHY ÓDON.

élénk temparamentumával, fényes szónoki képességével, mindjárt az ülésszak elején vármegyéje megbízásából elterjesztést tesz a vallásügyi sérelmek
ügyében, mely mintegy bevezetésül szolgált a

késbbi

vallási

vitákhoz.

Az országgylés
ben az

szétoszlása után megindult reform-törekvéseket 1831-

ázsiai kolera akasztotta

meg. Ez év tavaszán Oroszországban

fel-

lépett a sárga halál s az északi vármegyéken át hihetetlen gyorsasággal
terjedt a Tisza felé.
járvány felléptekor, június elején, katonai zárvonal
rendeltetett az Ér és a Berettyó mentén, hogy a járvány továbbterjedése

A

megakadályoztassák; azonban hasztalan, mert július havában már átlépte az
Ér és a Berettyó folyók vonalát.
Debreczenben júl. 24-én lépett fel s szeptember 4-ig 2152 -en estek a
járvány áldozatául. (Szcs István i. m. III., 859.) Váradon is számosan
haltak el e betegségben. A vármegye területén aránylag gyengébb lefolyású
volt a járvány. Szalárdot ez idtáj t sokan felkeresték savanyú vizéért, mely
hathatós óvszerül bizonyult a ragály ellenében. Még el sem múlt teljesen a
ragály, midn a rendek az 1832-ben egybehívott országgylésre ismét Beöthy
Ödönt s melléje követtársul Bavazdy Istvánt küldöttek fel Pozsonyba.
Ez országgylésen Beöthy hathatós szószólója lett a protestánsok
ügyének. A megyegyléseken e tárgyban mondott beszédei még Németországban is feltnést keltettek, de ezzel egyúttal magára vonta a katholikus
papság neheztelését is, mely csakhamar heves harczra kelt ellene. Az áttérések szabályozása tárgyában megindult vita közepett heves szóharczba keveredik Tagén váradi nagypréposttal, mely vita Tagén visszavonulásával végzdött, kinek helyébe a káptalan Kricsfalusi Ferenczet választotta meg. Az
úrbér szabályozása felett tartott tárgyalások alkalmával 1834. nov. 10-én és
decz. 30-án Beöthy két nagyhatású beszédben fejtette ki álláspontját. Els
követtársa, Tisza Lajos, Éüzesséry Gábor beregi követtel Debreczenben
összekülönbözvén, a követségrl lemondott.
Ekkor a vármegye Ravazdy Istvánt küldte fel Pozsonyba, de mivel
a kormányhoz szított, csakhamar mozgalom indult meg a vármegyében

Ravazdy visszahívása iránt.
Noha Ravazdyt maga a fispán pártfogolta, mégis visszahívatott. Ekkor
újból heves választási küzdelem szintere lett a vármegye. Tisza hívei Budaházy megyei fügyészt jelölték, a ki a haladópárti Kölcsey Ferencz, azeltt
szatmári követ ellenében, daczára Wesselényi Miklós közbenjárásának, a ki
visszalépésre akarta rábírni, követté választatott.
Az I. Ferencz halálával bekövetkezett trónváltozás alkalmával heves
vita indult meg Ferdinánd czíme kérdésében. Beöthy az V. Ferdinánd
czímzés mellett foglalt állást.

t

V. Ferdinánd
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frendek nehézségeket támasztottak az úrbér szabályotörvényjavaslat ellen, mire a vármegye odahogy az országgylés feloszlatását követeljék.

zása tárgyában felterjesztett
utasította követeit,

Az 1832— 36-iki hosszú országgylés 1836. máj. 2-án véget ért. Még
az utolsóeltti ülésben Beöthy heves beszédet mondott a kormány ellen, az
ipariskolák felállítása tárgyában beadott javaslatok visszavetése miatt. Az
1832 36: 5. törvényczikk szabályozta a jobbágytelki állományt, mely a késbbi
megváltásnál irányadó lett. Bihar vármegyében a szántóföld négy osztályba
soroztatott: I. 26, II. 28, III. 30, IV. 32 hold terjedelemmel.
rétek a
következleg osztályoztattak az I. 8, a II. 10, a III. 12 embervágó.

A

:

Az országgylés alatt megindult nemzeti törekvések a társadalmi térre
kiterjednek. Debreczenben 1833-ban, Váradon ugyanez évben alakul a „Bihar1835-ben vetik meg a polgári lövölde alapját, 1840-ben
vármegyei Casino."
alakul a ..Biharvármegyei Gazdasági Egyesület." — Az országgylés eloszlása után, a kormány az ezen országgylés alatt keletkezett „Társalkodási
egyesület" tagjai ellen fordult.

is

—

Lovassy László, Nagy-Szalonta

szülötte, a ki az egyesület levelez tagja
azzal vonta magára a hatalom haragját, hogy 1835-ben az
erdélyi ifjúsághoz, a Társalkodási Egyesület által intézett felhívást megfogalmazta. Alidon kiadták a parancsot az egyesület felségsértéssel vádolt tagjai
ellen s Lovassy Ferenczet Nagy-Szalontán elfogták, Lovassy László maga
jelentkezik Váradon a királyi ügyészség eltt. Lovassy, bár 1834-ben kilépett
az egyesületbl, mint fbünös perbevonatott. Bihar vármegye közönsége
1836-ban tartott bizottsági közgylésében 1316. sz. alatt Lovassy elfogatása
ellen felemelte tiltakozó szavát, de erre a kanczellária dorgatoriummal válaszolt, mire 1837-ben újra felír az elfogottak ügyében, st Fényes Károly
táblabíró vezetése alatt küldöttséget menesztett a nádorhoz Lovassyék érdekében. Maga az egyik elfogott atyja, Lovassy István személyesen megjelenik
Pesten a királyi tábla eltt, hogy fiai és öcscse ügyében Írásbeliig informácziókat nyújtson be, de hasztalan, mert bár Lovassy Ferencz szabadon bocsátatott, Lovassy László 10 évi fogságra Ítéltetett, honnan csak testben és
lélekben megtörve szabadult ki.
(A Lovassy László ellen folytatott perbl
néhány iratot Móricz Pál 1891-ben közzétett.)
volt,

els sorban

—

Alig csillapodott le, a személyes szabadság megsértése miatt támadt
közingerültség, midn Lajcsák Ferencz váradi püspöknek 1839. márczius
15-én a vegyes házasságok ügyében kiadott pásztorlevele foglalkoztatta
a közvéleményt. Beöthy a vármegye termeiben ismét
hathatósan felszólalt a protestánsok sérelmei ügyében, st Lajcsák püspökkel a vegyes
házasságok kérdésében levelezést is folytatott, de szenvedélyes hangja, melyet
a püspök ellen használt, azt eredményezte, hogy az egész katholikus papság ellene fordult, mely egyesülvén az 1836-ban fispáni helytartóvá kinevezett Tisza Lajos pártjával, Bethyt az 1839. évi követválasztás alkalmával
Hodossy Miklós ellenében kibuktatta, de Hodossy jún. 27-én lemondott a
követségrl, mire az aug. 20-án tartott közgylésen ismét Beöthy Ödönt választották meg.

Beöthy ezen az országgylésen els sorban Bihar vármegyének a vegyes
házasságok ügyében kelt sérelmi feliratát terjesztette el, majd felszólalt az adó
megszavazásánál, és a közteherviselés mellett foglalt állást. Az országgylés
berekesztése után a hálás vármegye elhatározta, hogy arczképét a közgylési terem számára megfesteti.
A fispáni helytartó befolyásának ellensúlyozására a rendek nagy része
Beöthy Ödönt óhajtotta alispánul. Beöthy ezúttal nem térhetett ki a közóhaj ell, 1841. május 10-én egyhangúlag els alispánná választatott. Rövid
ideig tartó alispánsága alatt a vármegyei közigazgatás új korszaka kezddik. Alispánsága a megyei önkormányzat példányképe volt. Alatta a közigazgatás élénkebb, jótékonyabb, a törvénykezés gyorsabb, pontosabb és
részrehaj latlanabb lett. (Csengery Ant. Tanúim. II., 36. 1.).
Ellenfelei is keresték bíráskodását.
volt, a ki meghonosította az alispáni jelentéseket, fejlesztette a községi életet, elmozdította az anyagi jólétet és a közgazdasági kérdésekre is kiterjedt a figyelme.
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A

megyei forvosi állás betöltésének kérdésében azonban viszályba
elegyedett a fispáni helytartóval, mely ügy rendkívül elmérgesedvén, felülrl bizalomnyilvánítás rendeltetett a fispáni helytartó részére.
Az 1842. márczius 5-én tartott közgylésre becsdített vidéki nemesség,
folytonos „nem adózunk" kiáltásokkal fogadta az alispánt. Az általános fejetlenség közepett végre Nagy József vármegyei táblabíró szóhoz jutott, kinek
nagyhatású beszéde csakhamar megváltoztatta a helyzetet, a Beöthy ellen
becsdített nemesség lelkesülten éltette a vármegye alispánját s ennek
hatása alatt megszavazták a közadózás nagy elvét. (Hegyesi Márton Bihar
1848/49-ben, 28. 1 ).
így most már misem akadályozta, hogy az elveihez szigorúan ragasz:

kodó Beöthy az 1843/44. évi országgylésen a vármegyét ne képviselje. Megjelenése a

már egybegylt követeket

NAGYVÁRAD.

felszólalt,

sajnálatát

felvillanyozta. Mindjárt az

els ülésen

A VÁR MAI KÉPE.

fejezvén ki a

felett,

hogy Zala vármegye nagynev

Deák Ferencz hiányzik az országgylésrl.
Majd a magyar nyelv érdekében emelte fel szavát, nem akarván megtrni, hogy az országgylésen a magyar nyelven kívül más nyelvet haszkövete,

náljanak, majd az országgylési napló kinyomtatása, a szabad királyi városok
rendezése s a megyei választások s végül a vegyes házasságok ügyében tartott nagyobb beszédeket.
A tisztújítás közeledtekor még Pozsonyból küldte meg lemondását az
alispáni tisztségrl. Az 1845. január 24-ón tartott tisztújítás alkalmával hívei
neái választhatták meg újból, mert nem jelöltetett, a mi fölötte elkeserítette
a szabadelv pártot s a fispáni helytartó önkénye ellen feliratot intéztek a
királyhoz, mely tárgyalás végett a vármegyéhez visszaküldetett.
Míg a felségfolyamodvány ezt az utat megtette, nagyon gyakoriak voltak az összeütközések a két párt között. Beöthy egyik közgylésen fölhívta a
fispáni helytartót, hogy a vármegye békéje kedvóért mindketten vonuljanak
vissza a közszereplés terérl.
A deczemberi közgylésre, melyen a felségfolyamodvány volt tárgyalandó, a becsdített nagyszámú vidéki nemességgel szemben, a Beöthy vezérlete alatt álló szabadelvek folytonos tanácskozásokkal akarták kifárasztani a
nyers tömeget, vagyis az agyonbeszéléshez folyamodtak, czólul tzvén ki, hogy

Bihar vármegye története.

559

addig folytatják a szónoklatokat, rníg a kormánypárt kifogy a költségekbl,
De a tanácsmelylyel a becsdített köznemességet együtt bírta tartani.
kozás, a pártok közötti feszültség következtében, deczember 18-án véreng-

—

zéssé fajult.
Az ellenzék

támadásai ell a fispáni helytartó a szomszédos kis
terembe távozván, onnan fegyveres hajdúk törnek be a közgylési terembe
és feltzött szuronynyal támadnak a szabadelvek ellen, mire a kormánypárti kortesek is csatlakoznak hozzájok. Toperczer Jen volt. fjegyz,
Bernáth József volt alispán, Beöthy László megsebesülnek, Beöthy Ödön díszkardjának hüvelyével fogja fel a reá mért csapást. A vérengzésnek csak a
közbelép katonaság vetett véget. Az általános zr-zavar közepett Tisza
Lajos élete is veszélyben forgott, a kit Lrinczy János mentett meg.
Lukács György, a „Pesti Hírlap" levelezje, a ki szintén megsebesült, a
véres gylésrl küldött tudósítását ezzel fejezi be: „így ln, a tanácskozási
szent terem nem védhely többé, hanem csatapiacz ós majdnem temet hely."
Csengery:
O'sváth Pál i. m., 35 1.
(Miilen. Tört. IX. k., 635—36.
Tanulmányok II., 38. 1.
Horváth Mihály: 25 év III., 73—81. 1.). A
vérengzés ügyében a helytartótanács csakhamar vizsgálatot rendelt el, de
az egészen a szabadságharczig húzódott, végül teljesen abban maradt.
(Hegyesi Márt. i. m.).
Az 1847. évi országgylési választások alkalmával, óriási vesztegetés
következtében Beöthy ismét kibukott, de ekkor a szabadelvek a kormánypárti követeknek ellenzéki utasítást szavaztattak meg.
A márcziusi napok hatása alatt 1848. márczius 27-én a vármegye egyik
követét visszabíván, helyette Beöthy Ödönt küldte fel, de ezen a közgylésen már ledltek ama válaszfalak, melyek a pártokat egymástól elválasztották, st a közgylésen már a nép is összeolvadt a nemességgel. A közelmúlt keserségeit feledve, az egész vármegye egyesült ervel munkálkodott

—

—

—

184S

-

közre az 1848-iki nagy vívmányok végrehajtásában.
Az 1848. eltti vármegye közigazgatásilag egy szabad kir. városra
(Debreczen) és öt járásra oszlott, az egyes járások szakaszokra, vagy aljárásokra osztattak fel. A szakaszok élén alszolgabírák és esküdtek állottak.
Az öt fszolgabírói járás a következleg alakult: 1. Váradi Járás: 1
püspöki kiváltságolt város, 10 mezváros, 11 falu, 12 puszta. 2. Érmelléki
7 mezváros, 65 falu, 7 nagyobb puszta. 3. Sárréti járás
járás
4 mezváros, 43 falu, 40 puszta. 4. Szalontai járás
3 mezváros, 92 falu, 72 puszta.
5. Belényesi járás
5 mezváros, 148 falu, 4 puszta.
1
vármegyei tisztikar a következkbl állott
fispán, 2 alispán,
1 fjegyz, 3 aljegyz, 1 fügyész, 2 alügyész, 4 fizetéses táblabíró, 2 fadószed, 6 aladószed, 1 számvev, 1 levéltárnok, 5 fszolgabíró, 13 alszolgabíró, 18 esküdt, 5 csendbiztos, 2 forvos, 2 mérnök, 5 seborvos, 1 várnagy.
:

:

:

:

A

3.

:

VALLÁSI, TÁRSADALMI ÉS KÖZMVELDÉSI VISZONYOK A
XVIII. SZÁZADBAN ÉS A XIX. SZÁZAD ELS FELÉBEN.

A) A római és a görög Tcath. egyházak.
szatmári békekötés után helyreállt belnyugalom közepett még az E sy házi álla P°tok a ™"' s
1702-ben kinevezett gróf Csáky Imre püspök is végre megjelenhetett széke|
városában, hogy az si püspökség helyreállításának nagy munkáját megkezdhesse. Csáky idközben 1710-ben kalocsai érsekké is kineveztetett, de
tekintve mindkét javadalom rossz anyagi viszonyait, a váradi püspökségrl

A

nem mondott

le.

Mikor Csáky Váradra jött, szomorú kép tárult elébe. Váradon egyetlen
világi kath. pap sem volt, csupán egy Ferencz-rendi szerzetes végezte a lelki
teendket. A püspöki lak leégett, szleje parlagon, Szent-László fürdje romban hevert. Á püspökség javai közül Szent-Miklóst, Szent-Imrét a Rhédey
család, Bárándot a Sennyeiek foglalták el, Priny Miklós pedig Belényes vidékén akart foglalni. De az egész egyházmegyében is hasonló állapotokat talált.
Szilágy-Somlyót és Kárásztelket kivéve az egész egyházmegyében
nem volt több 100 katholikus hívnél, Debreczenben csupán 1 kath. család
lakott, lelkész pedig az egész püspöki megyében csak kett volt.
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De Csáky

e szomorú kép láttára nom csüggedt. Még az 1710-ben kanoés püspöki helyettessé kinevezett Kebel Mihály 1711. tavaszán megkezdte mkdósét. 1712. nyarán végre megérkezett Várad püspöke is. Els

nokká

gondja természetesen a püspöki lak és a székesegyház felépítése volt, melyet
eredetileg a várba tervezett, de errl a hadügyi tanács ellenkezése miatt le
kellett mondania. 1713-ban végre Telekesy egri püspök papokat bocsátott
rendelkezésére, kiket Belényes, Bélfenyér és Szls községekben, a püspökség birtokain helyezett el. Váradon szerzetesek, jezsuiták és ferenczesek vol1716-ban neveztetett ki. Idvel Szent-Jobbon, Székelyhídon, Margittán, Micskén és Telegden az egyes földesurak házi káplánokat
tartottak, templom az egész vármegye területén egy sem volt, a középkori
egyházak közül csupán a hóvjói kápolna került vissza, de az is romokban.
Köte-Gyán középkori egyháza ugyan az 1721-ben kelt jelentés szerint még
fennállt, st Szalacson is találtatott egy kéttornyú monostorszer egyház,
de ezeknek helyreállítására semmi sem történt
tak, de plébános csak

Az

1715-iki országgylésen végre keresztül ment a Debreczenben felkath. plébánia terve is, melynek els plébánosa lipóczi Keczer
István kanonok lett, 1719-tl 1807-ig pedig a lelkészi teendket kizárólag a
kegyes tanítórend tagjai végezték.
Végre megalakult az egyházmegye is részben a régi részben új területen
elveszett Bels-Kalotaszeg és Bánfi-Hunyad vidéke, ellenben KözépSzolnok, Kraszna és Szilágy vármegyékkel gyarapodott.
állítandó

;

A

püspök a pozsonymegyei Magyar-Bélen

nyes háztartást

a

gör. keleti

oiáhok.

tartotta székhelyét, hol

fé-

1720-ban 62 darabból álló képtárt vásárolt, könyvtárában jogi és földrajzi mvek váltakoztak a hittudományiakkal. Udvarában
elkel nemes családok sarjai nevelkedtek. 1725-tl kezdve többször tartózkodott Váradon; 1726. után építtette a püspöki palotát, 1728-ban felépíttette a
vármegyeházát, 1727-ben Váradon megtelepítette a kapuezinusokat, Debreczenben pedig Bakó János nagyprépost alapítványával a kegyes tanítórendet, 1731-ben végre letette az abban maradt székesegyház alapkövét.
Áldásos ípásztorkodása közepett a kormányzatára bízott vármegyérl sem
feledkezett meg. Bihar vármegye részére új szabályrendeleteket dolgoztatott
ki, Váradnak pedig királyi vásárjogot szerzett.
mint a püspökség ügyei kissé rendbe jöttek, hívekrl kellett gondoskodni. A református vallású magyarság, daczára a jezsuiták buzgalmának,
nem volt visszatéríthet; ezért Csáky a görög-keleti oláhok megtérítésén
vitt.

A

fáradozott.
bihari oláhok közt a XVII. század elején a reformáczió elterjedésének nyomait találjuk. Már a debreczeni zsinat intézkedett oláh papokról,
a kik fleg az Ér- és a Berettyó mellékén mködtek.
Saját szertartású püspökük (vladika) 1664-ben fordult meg utoljára közöttük, de ekkor úgy a magyarok, mint az oláhok ellene fordultak.

A

Benkovics váradi püspöknek sikerült néhány belényesvidéki oláh papot
megnyernie, de a közbejött szabadságharcz alatt ismét elfordultak a katbolikus hittl, melyet fleg az a körülmény is elsegített, hogy a Rákóczy szabadságharcz alatt, a császári kézen lev Várad, a beözönl ráczok, oláhok
iránti tekintetbl egy vladika székhelye lett.
Erdélyben a XVII. század végén két buzgó jezsuita kezdte meg a
görög-keletiek egyesítését. Ezeknek sikereire Csáky Imre gróf püspök, miután
már megelzleg Kebel kanonokát küldte Belényes vidékére, László Pál
székely származású somlyai plébánost bízta meg az oláh görög-keletiek egye1712-ben a görög egyesültek fesperesévé
sítésének nagy munkájával s
nevezte ki.
László fáradozásait siker koronázta, a Berettyón ós az Éren túl sikerült
több oláh papot megnyernie az uniónak, a Sebes-Körös fels vidékén azon-

t

ban határozott

ellenállásra akadt.

—

A László Páltól 1724 25-ben végzett egyházlátogatások már 70-nél
több egyesült egyház létezésérl tanúskodnak. Az unió legjobban Belényes
vidékén terjedt el, de a Lakságon nem volt egyetlen egy egyesült egyház
sem a váradi oláh esperes szintén hajthatatlan maradt.
;
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Jovánovics Vincze ujaradi rácz püspök, a ki kezdettl fogva féltékenyellene szegült az oláhok egyesítésének
megbízásából a laksági esperes 1726-ban valóságos zendülést támasztott a
katholikusok ellen. Jovánovics 1726 ban engedélyt nyert a bécsi haditanácstól, hogy a bihari görög-keleti oláhokat és ráczokat katonai fedezet alatt
látogathassa. Jovánovics, a ki a magyarok ellen mindenkor ellenséges indulattal viseltetett, 1728-ban Váradon tüntetett a kath. unió ellen. Felléptét a
belónyesvidóki oláhok nem szívesen fogadták, de azért mégis annyit elért,
hogy 178 pap ismét elfordult az uniótól. Hasztalan tiltakozott Gsáky,
úgy is mint püspök, úgy is mint fispán, Jovánovics látogatásai ellen,
a bécsi haditanács a kegyelt ráczok érdekeit tartotta szem eltt, st a ráczok
1732-ben metropolitává választották. Ezzel az unió hívei megszabadultak a

szemmel nézte László mködését,

NAGYVÁRAD.
A KÁPTALANSOR.

kellemetlen szomszédságtól, melynek hatása nemsokára ismét szembetn
László halála (1729,) után, Forgách Pál gróf kanonok vette kezébe az
egyesítés munkáját. Sikerült is az elszakadt 178 papot visszatéríteni az unióra,
mire az e siker következtében forrongó ráczok lecsendesítésére a kormány
lett.

1735-ben vizsgálatot indított a térítések ügyében.
III. Károly király a görög-keleti vallásban megmaradt oláhoknak az
egyesültektl leend elválasztása végett egy bizottságot küldött ki, melynek
mködése még jobban felingerelte a lelkeket.
A görög-keleti vallásban megmaradt oláh papok ekkor Alsó-Lugoson
gylést tartottak (1739), hol hevesen kikeltek az egyesültek ellen. Bihar
vármegye azonban a gylés szóvivit kinyomozta s ket 1742. április 18-án
bebörtönözte. Ez ugyan nem volt alkalmas a felizgatott kedélyek lecsendesítésére, de Forgách Váradon a piaczon lev házát templomul adta az
egyesülteknek, 1739-ben felépíttette a suffraganeus gör. szert, püspök lakását a Szent-László téren. E püspök kineveztetését Csáky Miklós gróf már a
megelz évben a legfelsbb kegyúrtól kérte.
Míg a görög-keletiek egyesítésének ügye lekötve tartá a püspökséget, a rom. kath.
az egyházmegye is lassan fejldésnek indult.
fejldése.
1732-ben, midn Forgách Pál püspöki helytartó egyházlátogatást tartott, még csak 16 helyen volt lelkész, de ezek közül is csak néhány volt
Magyarország Vármegyéi és Városai

:
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még

Várad-Újváros 1716-tól plébánosai eleinte a váradi
Debreczen 1719-tl kegyesrendek végezték a lelkészi
teendket. 3. Diószeg 1725-tl uradalmi káplán. 4. Székelyhíd 1714-tl az uradalmi kápolnában kapuczinusok végezték az isteni ^tiszteletet. 5. Szent- Jobb
1728-tól plébánia. 6. Micske 1713-tól plébánia. 7. Élesd. 8. Mez Telegd; de
a plébániák e két utóbbi helyen csak késbb létesültek. 9. Pecze-Szls
1731-tl hittérítk mködtek. 10. Bélfenyér 1713-tól plébánia. 11. Gyula. 12.
Endrd. 13. Szilágy-Somlyó, az egyedüli, mely a XVI XVII. század viharait átélte. 14. Kárásztelek 1706-tól plébánia. 15. Belényes 1712-tl plébánia.
16. Margitta 1722-tl plébánia.
Csáky Imre grófnak 1732. augusztus 28-án bekövetkezett halála után
Luzsinszky László báró (1733 34) és Okolicsányi János (1734 36) rövid
ideig tartó püspöksége mélyebb nyomokat nem hagyott az egyházmegye
plébánia,

kanonokok

pedig:

1.

;

voltak. 2.

—

—

—

történetében.

Csáky harmadik utóda s testvér- öcscse, Csáky Miklós gróf 1737-ben
püspöki székének elfoglalása után csakhamar folytatta nagynev eldének
félbenmaradt alkotásait. Csáky elször a még mindig zilált püspökségi birtokviszonyokat rendezte, majd üveg- és posztó-gyárát alapított, püspöksége
utolsó éveiben hozzálátott a püspöki palota és a székesegyház felépítéséhez,
de 1747-ben kalocsai érsekké neveztetvén ki, a székesegyház és a püspöki
palota felépítése utódára Forgách Pál grófra (1747
57) hárult. Az új püspök,
Forgách Pál, Olaszi külváros fölött jelölte ki a székesegyház helyét, és az
alapkövet, nagy ünnepélyek közepett, 1752. május 1-én tették le. Hosszas
alkudozások után sikerült a káptalant is megnyernie, hogy székhelyét a
városon kívül az épül székesegyház szomszédságába helyezze át, ós ezzel
megalakította a mai „Káptalansor"-t.
Forgách lelkesedve karolta fel a görög kalholikusok unióját. 1748-ban
tett felterjesztésére végre Kovács Melét, Várad kerületi fesperes, a görög
egyesültek segédpüspökévé kineveztetett, a ki új méltóságát még ez év végén

—

elfoglalta.
Egyházi

áiia-

potokaxvm.
felében,

az unió ügye ismét forrongást támasztott az oláhok között. Az eléélére Drongó Gábor nem egyesült oláh pap állott, akit 1751-ben
izgatásai miatt a varmegye eltogatott.
Az aradi új görög nem egyesült püspök pedig felhasználván a pillanat
fontosságát, ellátogatott Váradra, minek következményekép 60 már egyesült
lelkész ismét elfordult az uniótól, 23-at pedig a felizgatott nép zött el.
Mária Terézia királyn erre 1754-ben egy bizottságot küldött ki a
kalocsai érsek elnöklete alatt, mely utóbb gróf Battyhány Imre elnöklete
alatt 1756-ban befejezte mködését.
Kovács Melót még a vizsgálat alatt elhagyta egykori jótevjét, Forgách püspököt, a ki 1757-ben a váczi püspökségbe helyeztetett át, az egyesültek ügyeit pedig a királyn 1758. november 29-én kiadott leirattal szabályozta, minek következtében az aradi nem egyesült püspök még ez évben
püspöki helytartót küldött Várad- Velenczébe.
Az 1759-ben püspökké kinevezett Patachich Ádám báróra ismét súlyos
feladatok hárultak, hogy az egyházmegyében az egyes felekezetek között
felzavart békét helyreállítsa. Patachich els sorban a görög egyesültek részére monostort építtetett, hogy a püspöknek a görög egyesültek szabályai
követelte lakása legyen, majd magára vállalta az egyesült lelkészségek
kegyúri terheit, mely példáját a káptalan is követte. Az unió ügye ismét
£) e

gerlének

jobbra fordult. Az 1765-ben nyomtatásban megjelent els névtárban 94
egyesült plébánia van felsorolva.
Patachich más téren is kiváló emléket hagyott maga után. Folytatta
a székesegyház építését, újra szervezte a papnevelt, a székesegyház melszemben a káptalansorral, Hillebrandt Feréncz bécsi építész tervei
lett,
szerint, püspöki palotát építtetett.
Példája buzdítólag hatott az egyházmegyei papokra. Gyöngyösy György
kanonok 1760-ban felállította az els kórhazat Váradon, az Irgalmas-rendüek vezetése alatt Szenczy István kanonok 1765-ben leánynevel intézetet
létesített, Alapy János kanonok 1776-ban felállította a nemes ifjak nevelházát, Salamon József szintén váradi kanonok pedig az 1786-ban kelt vég;
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rendeletével az árvaháznak vetette meg alapját. Az 1765-ben kiadott névtár
szerint a plébániák száma 35-re rúgott. Az áldozó papok 44-en, a növendékpapok 20-an voltak.
Az 1732 65 közötti idszakban a következ plébániák létesültek:
Várad- Veleneze (1736;, Élesd (1757), Mez-Telegd (1736), Bihar-Püs-

—

pöki (1736), Csatár (1743), Ér-Keserü (1755), Báránd (1744), Derecske (1742),
Hosszú-Pályi (1732), Mez-Peterd (1758), Bél (1744), Sályi (1745), MagyarCséke (1737), Vaskoh (1741), Szalacs (1736).
A görög egyesült papság már 1765-ben függetleníteni akarta magát a
váradi püspöktl. Kovács Melét halála után, 1775-ben, e törekvések Patachich
püspök tiltakozása ellenére még inkább eltérbe léptek. Patachich 1776-ban
kalocsai érsekké neveztetvén ki, hosszas vonakodás után a római kúria is
beleegyezett a görög egyesült püspökség felállításába, melynek els fpásztorává 1777. július 1-én Drágosi Mózes neveztetett ki. Az új püspök javadalmazására II. József 1781-ben kiszakította a belényesi uradalmat a váradi
püspökségbl; II. Lipót pedig a jezsuita kollégiumot ajándékozta neki. A
váradi gör. egyesült püspök ezentúl közvetetlenül az esztergomi prímás alá
tartozott, 1854-ben azonban kivonatott a prímás joghatósága alól is és a
fogarasi román érsek alá helyeztetett.
Patachich távoztával, négy évi szünet után, 1780-ban Kolonich László
gróf neveztetett ki váradi püspökké, a ki még mint erdélyi püspök az idközben elkészült váradi székesegyházat szentelte fel. (1780. június 25.)
Kolonics, a jótékonyságáról különösen ismeretes fpásztor, 1787-ben a
kalocsai érseki székbe távozván, még ez évben Kalatay Ferencz neveztetett
ki váradi püspökké. Kalatay újból sorra látogatta az egyházmegyei plébániákat s fleg a szegényebb sorsú plébániák javadalmazására fordított
nagy gondot. 1795. július 29-én elhalálozván, a püspökség 5 éven át betöltetlen maradt. Utóda Pókateleki Kondé Miklós volt. Alatta tértek vissza a
premontreiek, kik az eltörölt Pálos-rend klastromát és templomát nyerték.
Utóda Miklóssy Ferencz (1803 41) építtette a mai szemináriumot.
Miklóssy fleg az ifjúság nevelésére fordított nagy gondot. Bkezségét az

—

általa építtetett csatári és tenkei

templomok

is

hirdetik.

Püspöksége

alatt,

1807-ben a székeskáptalan 10 stalluma 16-ra emeltetett fel, melybl hat, az
úgynevezett stallum litterarium
az egybázmegyebeli papságon kívül is,
a tudomány és az irodalom terén
érdemes egyháziak részére jelöltetett ki. I. Ferencz király már megelzleg 1801-ben a káptalan tagjait
Szent László király zománczos képével ékes mellkereszttel díszítette fel.
Miklóssy halála után (1811) tíz évi szünet után Vurum József ült a
váradi püspöki székbe.
Vurum távoztával 1827-ben Lajcsák Ferencz neveztetett ki Várad püspökévé. A vegyes házasságok ügyében kibocsátott pásztorlevelek miatt az
egész országban, de különösen Bihar vármegyében heves támadásokban volt
része. 1842-ben lemondván a váradi püspökségrl, az 1838-ban újólag felépült
kapuczinus kolostor magányában keresett menedéket, hol 1843-ban elhalt.
Utóda Bemer László báró 1843. február 10-ón foglalta el az elárvult
püspökséget. Bemer hazafias magatartásával a szabadságharcz eseményeinek esett áldozatul. Püspöki székétl megfosztatván, 1850-ben az enzendorfi
kolostorba számzetett, honnan csak 10 évi távollét után tért vissza a hazába.
1862-ben Ungvárott hunyt el. Tetemei a váradi székesegyházban pihennek.
Az 1765-ik évben kibocsátott névtár óta az 1848 49-iki szabadságharcz lezajlásáig a következ plébániák létesültek a vármegye területén
Várad-Olaszi (1784), Új-Palota (1814), Pecze-Szent-Márton (1784), Bihar
(1826), Tóttelek (1788), Bodonos-Pataka (1829), Széplak (1778), Asszonyvására (1784), Diószeg (1772), Ér-Adony (1777), Székelyhíd (1772), BerettyóSzent-Márton (1806), Fúrta (1782), Bikács (1778, áthelyeztetett 1813-ban),
Görbed (1811), Tenke (1785), Rézbánya (1793), Körös-Tarján (1844), Sólyomk
(1844). A XIX. század második felében még több plébánia létesült: az
ilosvai 1870-ben, a mezkeresztesi 1871-ben, a nagy-szalontai 1880-ban,
a magyar-pataki 1891-ben, a kondorosi 1893-ban. A fpásztori névsor kiegészítéséül közöljük a szabadságharcz leveretése után kinevezett püspököket, kiknek fpásztori mködését a róm. kath. egyházról szóló fejezett

—

mköd

—

36»

^™;

els

s*
u
felében.

Bihar vármegye története.

564

—

Tordai Szaniszló Ferencz 1850 1868, lipovnoki Lipovniczky
1868—1885, Ipolyi-Stummer Arnold 1886 (február 18-tól deczember
2-ig), Schlauch Lrincz bibornok 1887. április 8-ától.
A XIX. század els felében a váradi püspökség területén 1 javadalmas apátság (Szent-Jobb), 3 javadalmas prépostság (székeskáptalani, Szent
ismerteti

:

István

:

Lászlóról nevezett nagyváradi és várad-elbegyi) és 54 plébánia volt, ebbl
39 plébánia Bibar vármegye területén.
A XIX. század els felében az egyes szerzetes rendek közül, a következk bírtak rendházakkal a vármegye területén a premnotreiek Várad-Olasziban, a kegyesrendiek Debreczenben, a kapuczinusok Várad- Újvárosban, az
irgalmasrendüek Várad-Olasziban és az Orsolya-rendü apáczák, szintén VáradOlasziban.
(Források
Bunyitay V. értekezése az 1896. évi egyházmegyei névtárBunyitay Bihar vármegye oláhjai ós a vallásunio Akad. ért. XV.
ban.
:

:

—

—

k. 6. sz.

:

Bunyitay:

—

Gánóczy

Csáky Imre püspök

gr.

élete.

Episcopi Varadienses 392.
adatai a „Tiszántúl 1900. évfolyamában).

évf. 3. füz.

:

B)
re

\ ^™
xvni.

a * us

szálad-

ban.

A

A

—

—

96.

„Kath. Szemle" I.
Rátkay József

1.

—

református egyház.

Szatmárt, 1711. szeptember 20-án tartott zsinat által tiszántúli refor-

mátus püspökké választott Veresegyházi Tamásra súlyos feladatok nehezedtek az egyházmegyében. A hosszú harczok alatt elpusztult vagy elszegényedett községek a lelkészek fentartásáról nem voltak képesek gondoskodni,
de a felsbb hatalom is tömérdek akadályt gördített a protestánsok szabad
vallásgyakorlata elé, st a debreczeni kollégium jövedelmei is megcsonkítváradi káptalan ugyanis idközben lefoglalta Szent-Imre dézsmátattak.
ját, melynek visszaszerzésérl kellett gondoskodni. Az 1715: 31. törvényczikk megtiltván a protestánsoknak a gylések tartását, ezért többé püsCarolina resolutio azonban 4 4 püspököt állapökök nem választattak.
pított meg a két protestáns egyház részére.
Zoványi György, a ki ezen idtájt, 1726-tól a debreczeni superintendentia élén állott, haláláig (1757) megmaradt ebbeli minségében.
Mint általában Tiszántúl, úgy Bihar vármegyében is, a református
egyház nagyobb lendületet Piskárosi Szilágyi Sámuel püspöksége alatt nyert.
E külföldön iskolázott, nagytudományu férfiú, 1742-tl a debreczeni
kollégium tanára, 1759-tl diószegi, majd késbb szatmári lelkész volt,
1765. augusztus 13-án Tatay Ferencz halála után debreczeni püspökké neveztetett ki. II. József még trónörökös korában, 1770-ben Debreczenen keresztül
utazván, a tisztelgk között várakozó Szilágyi Sámuelt magához szólította
s vele hosszasabban tanácskozott. Valószín, hogy e tanácskozás következtében nyertek a reformátusok templomópítési engedélyt, mely templom
1776 77 között készült el, míg Kornádi lakosai ugyanekkor csak az utczán
belli templomépítésre nyertek engedélyt. (Rozvány: Szalonta tört.).
Váradon 1783-ban állíttatott vissza a református egyház, melynek els
lelkészévé Keresztesi József tétetett; de a nyilvános istentiszteletek tartása
ellen a váradi káptalan akadályokat gördített. A mint a türelmi pátens, mely
1781. október 29-én adatott ki, Bihar vármegyében kihirdettetett, többé mi
sem akadályozhatta a reformátusok nyilvános istentiszteleteinek megtartását,
melyek elseje 1784. január 1-én a Tisza-ház udvarán, Szilágyi püspök részvételével, tartatott meg.
megalakult egyházközség els gondja a templomépítés volt. Már ez évben, szeptember 20-án letétetett a református egyház
alapköve Várad-Olasziban. 1835-ben pedig Várad- Újvároson kezdik építeni
templomukat. II. József türelmi rendelete és az 1786-ban kiadott nyílt parancs
csak elfutárai voltak a protestánsok vallásszabadságának, melyet az 1790 91.
évi 26. törvényczikk megállapított s melynek létrejötte körül nagy érdemeket
szerzett Domokos Lajos bihari követ, Vay József ós gróf Teleki József.
Ép ez idtájt Szatmári Paksi István halála után, belzavarok támadtak
az egyházmegyében.
Az 1791-ben Debreczenben tartott püspökválasztó gylésen többséget
nyert Sinai Miklós ellen csakhamar tekintélyes számú ellenpárt alakult,

A

A

—

—

A

—

;
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keresztülvitte, hogy 1791. június 28-án új püspökválásztó zsinat tartassák. Ezt megelzleg az érmellóki traktus Péchy Imre elnöklete alatt
értekezletet tartott, melyen minthogy Sinai a világiaknak az egyházi igazgatásból leend kizárását vitatta, az értekezlet tagjai elfordultak tle.
június 28-án tartott debreczeni zsinaton, a legtöbb szavazatot képvisel érmelléki traktus Sinait letette és helyébe Hunyady Perenczet választotta meg, míg a másik két traktus, a debreczeni és a bihari (váradi), mint
Sinai hívei, távol maradtak.

mely

A

A

bonyolulttá vált ügy rendezésére Orczy József báró küldetett ki kir.
minek eredményekép Hunyady Ferencz választása megersíttetett.
Az 1791. évi országos zsinaton 11 egyházi és 13 világi képvisel küldetett a tiszántúli kerületbl.
A református egyház mellett az ágostai evangélikusok is kezdenek
szervezkedni e tájban Váradon. 1806-ban telket vásárolnak a Körös-utczában,
melyen 1809-ben épül fel templomuk s ezzel önálló hitközséggé alakúinak.
XIX. század els felében a tiszántúli kerülethez tartozó biharvármegyei reformátusoknak 136 anyaegyházuk van, mely négy esperessógre osz1
lott fel, u. m.
debreczeni, 2. érmelléki, 3. bihari, 4. szalontai.
Az ágostai hitv. evangélikusoknak ugyanekkor két anyaegyházuk volt
Nagy- Váradon és Sváb-Olasziban.

biztosul,

A

.

:

C)

Mveldési

viszonyok a XVIII. században és a

XIX.

sz.

els

felében.

A

szatmári békével helyreállt belnyugalom fleg a mezgazdaság fejbírt kiváló jelentséggel.
A hosszú harczok alatt óriási területek hevertek parlagon, egyes vidékeken beláthatatlan mocsarak képzdtek. A jobbágylakosság egy része katonának állott, más része biztosabb vidékekre menekült, s így hiányozván a
munkás kéz, a vármegye területének jó része mi véletlen maradt.

ldése szempontjából

Mint már

láttuk, a földesurak az elpusztult falvakat

újabb telepítések

Ujabb

telepí "

igyekeztek benépesíteni. Az egykoron a hajdúság által lakott helyséigy Körösszeg- Apátiba, melynek lakosai az 1709 10.
évi pestis által teljesen kipusztultak, továbbá Vekerd, Ürögd, Körösszeg,
Nagy-Léta, Pocsaj, Zsáka helységekbe szintén oláhok települnek. Dietricháltal

gekbe oláhok települnek

stein gróf székelyhídi

—

;

uradalmába németeket

telepített,

hasonlóképen Sváb-

Olasziba is
a Klobusitzkyak meg 1817-ben Madarász és Oláh-Homorog
helységekbe telepitettek svábokat. Berettyó- Szent-Mártonba Niczky Péter
tótokat telepített, de ezek elmagyarosodtak. Diószegen görögök is laktak, a kik
;

idvel kihaltak.

A népesség szaporodásával a földmívelós is fejldésnek indul. Míg
1715-den 43,299 köbölös szántó, 238 »/ 4 irtvány, 10,881 kaszásrót, 6,916 kapás
szl és 31 malom Íratott össze, addig az 1720. évi összeírás szerint már
58,019 köbölös szántó, 847 2 /4 köbölös irtvány, 21,094 kaszás rét, 12,847
kapás szl és 136 malom került adó alá.
Nagy áldás volt a jobbágyságra a Mária Terézia által 1773-ban kiadott
úrbéri szabályzat, mely a földesúri önkény szabta adózásoknak gátat vetett.
A termesztett gabonanemek között az els helyet foglalja el a tiszta és a
kétszeres búza, továbbá a tengeri. Árpát és kölest a mezségi vidéken, rozsot
leginkább Debreczen környékén termesztettek.
A burgonya csak 1788-ban virágzott els ízben (Marczali i. m. I. 103.);
leginkább a sváb és a tót helységekben termelték, lent és kendert is termesztettek, de ennek nem volt keleté, (u. ott 112.). A dohány legjava Félegyháza, Tarján, Diószeg ós Nagy-Léta helységekben termett. A gyümölcstermelésre nem nagy gondot fordítottak, de annál nagyobb virágzásnak indult a
szltermelés.
Már az 1715—20. évi összeírás adatai szerint Várad-Olasziban 359 kapás
szl találtatott, melybl 131 a polgárok és 228 a nemesek kezén volt. Az
érmelléki szltermelés központja Diószeg volt. A debreczeni polgároknak
is sok szlejük volt az Érmelléken, hol már 1720-ban 1142 7-2 kapás szl
a nem nemesek kezén volt. A XIX. század elején a szlterület mintegy

Föídmíveiés.
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49,785 holdat tett; elterjedését leginkább feltünteti az a körülmény, hogy
találtatott a vármegye területén.
bortermelés tekintetében a XIX. század els felében három vidékre
oszthatjuk a vármegye területét, u. m. I. a szorosabb értelemben vett
Érmellékre, hová Vajda, Sz.-Imre, Diószeg, Kóly, Jankafalva, Kis- és- NagyKágya, Székelyhíd, Asszonyvására, Szunyogd, Kereki
II. a váradi dombvidékre, hova Térje, Tóti, Telegd, Örvend, Csatár, Bihar, Kovácsi, Hegyköz-Pályi, Száldobágy, Vásárhely helységek határában fekv szlhegyek
tartoznak s III. a szlskertek vidékére, melyek Debreczen, Hosszú- és
Monostoros-Pályi, Sámson, Nagy-Léta, Bagamér, Berettyó -Újfalu, stb. helységekben terültek el. Az erdk közül fleg a vármegye déli részén a Barmod,
Tamásda helységekben, a Bél vidékén és a Lunkaságon elterül tölgyesek
érdemelnek említést. Fenyveseket csupán a bihari havasok szomszédságában találunk.
Ebben az idben kezdtek foglalkozni a vízszabályozási és az ármente-

akkoriban már 96 szlfaj

A

:

;

ipar- és

kereskedeiem.

sit munkálatokkal, melyekrl más helyen bvebben van szó.
A XVII. század folyamán fölötte elszaporodott dúvadak is tömérdek
károkat okoztak. 1764. márczius havában a garázdálkodó farkasokra általános haj tó vadászat rendeltetett el. Egész falvak vonultak ki a hajtásra,
Az ipar és a kereskedelem virágzására nézve az 1715. ós 1720-iki összej r á S ok
nyújtanak adatokat. 1715-ben Bihar vármegyében 42, Debreczenben
445 iparos és keresked Íratott össze, az 1720. évi összeírás alkalmával a
vármegyében 67, Debreczenben 687 volt az iparosok és a kereskedk száma.
Az iparosok érdekeinek védelmére alakult czóhek kiváltságainak biztosítására, a fejedelmektl nyert kiváltságlevelek ós czéhszabályok közül a
XVIII. századot megelz idbl csupán a váradi kovácsok, sarkantyú és
kardgyártok, a debreczeni borbélyok és a belényesi fazekasok szabadalom-

maradtak reánk.
váradi kovácsok stb. czóhlevelét a váradi káptalan adta ki 1481-ben
évi átiratában maradt ránk. (Bunyitay V.); a
és János Zsigmond 1570.
debreczeni borbélyok czéhlevele 1583-ból való, melyet Báthori Zsigmond
1585-ben ersített meg, (Tört. tár 1878. évf., 96. 1.) a belényesi fazekasok II.
Rákóczy Györgytl 1645-ben nyertek kiváltságlevelet.
levelei

A

A

váradi borbély czéh már a XVIII. század elején virágzott, tagjai
gyógyítással is foglalkoztak, a miért külön díjszabályzat állapíttatott meg
részökre. Pestis-veszedelem esetén tartozott a czéh két tagját a hatóságok
rendelkezésére bocsátani.
XVIII. század folyamán ós a XIX. század els felében a következ
czéhek nyertek szabadalom-leveleket, illetve szabályzatokat 1. Várad-Olasziban : A kmives, ács, kfaragó és cserepes, czéh 1769-ben Mária Teréziától.
Magyar és német szabók ugyanakkor. Üvegesek ugyanakkor. Asztalos,
esztergályos, lakatos és puskamves egyesült czéh szintén 1769-ben. Csizmadiák 1772-ben. Kovácsok 1779-ben. Lakatosok, üvegesek, puskamvesek
1840-ben. Német tímárok 1840-ben. 2. Várad- Váralja, Velencéével együtt:
Kötélverk és szitakötk 1820-ban. Pékek, kalaposok, fazekasok, hentesek,
gubások külön-külön, szintén 1820-ban. Kovácsok és kerékgyártók 1823-ban.
Csizmadiák 1823-ban. Tímárok 1828-ban. Vargák 1832-ben. Német szabók
1835-ben. Kádárok 1839-ben. 3. Belényes Csizmadiák 1821-ben. Magyar tímárok 1825-ben. Szcsök 1833-ban, mind a három czéh szabályai magyar
nyelven szerkesztettek. 4. Diószeg.: Csizmadiák 1822-ben. 5. Székelyhíd: tímárok,
vargák 1840-ben. (Szádeczky Lajos Akad. ért. XIV. k., 7 sz.)
Az egyes iparágak közül a XVIII. század végén a salétromfzés is
életre kelt. Di Pauli Lipót kezdeményezésére Vay Miklós báró tábornok
egyike volt a frészvényeseknek, majd 1811. után az egész tiszántúli kerületre
szabadalmat nyert. Debreczenben pedig salétromtisztító-hely állíttatott fel.

A

:

:

:

A

többi iparvállalatok közül az épületfa-készités a XIX. század elejón Olcsa, Kalácsa, Maros, Botfej községekben virágzott. Gyanta, FeketeBátor, Tulka, Árpád és Tamásda községek lakosai tölgyfavályukat készítettek. A Petrósz községben felállított vashámor évenként 6000 mázsa vasat,
a rézbányai bányák kevés aranyat, 1000 mázsánál több ezüstöt, 840 mázsa
vaskohi uradalmi vashámor évi
rezet, 500 mázsa ónt termeltek évenként.

A
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1500 mázsa vasat szállított. Bodonospatakon aszfaltbányák, Nagy-Rév,
Sonkolyos, Szászfalva és Kakucs helységek határaiban agyagbányák mveltettek. A Belényes melletti Fenesen papirmalom, Almaszegen, Feketeerdn
és Bélen üveghuták állottak fenn. Sarkadon czukorgyár létesült. Élesden és

Vaskoh környékén márványbányákat mveltek.
Csatár, Mez-Telegd, Lehecseny és Nagy- Rév községek

lakosai cserép-

edényeket készítettek. Debreczenbl, hol a szappanfzés is virágzott, 10 millió
cseréppipa került ki évenként, Pocsaj és Debreczen között mintegy 1200 mázsa
szíksót sepertek össze évenként.

A

Sebes-Körösmenti lakosok a határszéli Feketetótól kezdve fenyt
Erdélybl. (Fényes Elek Magyarország állapota.)
A kereskedelem a XVIII. század elején még igen fejletlen volt. Az 1720-iki
összeírás csupán Telegden említ két birtokost, a kik marhakereskedéssel foglalkoztak. Idvel, fleg a bkezen osztogatott vásárszabadalmak következtében, a kereskedelem is élénkebbé lesz. 1783-ban 15 kocsi tnt fel a vármegyében, orosz képárulókkal. (Marczali i. m. I. 134.)
A fakereskedós fleg a vármegye déli részén, a Fekete-Körös mentén,
Bél vidékén ós Hollód mellókén virágzott. Apáti, Sályi, Szent-András és
Szalonta helységekben az egész Alföldön ismert marhakereskedk laktak.
A Debreczenben tartott négy országos vásárra messze földrl jöttek össze
az eladók és a vevk. A váradi vásárok már nem bírtak oly látogatottságra
szert tenni. Székely hídon híres sertósvásárok tartattak.
A régi községi kiváltságlevelek közül elször Nagy- Várad szabadalomlevele nyert 1712. nov. 24-én megersítést III. Károly királytól, melyben
1848
egyúttal országos- és hetivásár-tartási jogát is elismerte. Az 1711
közötti korszakban a következ helységek nyertek országos- vagy hetivásár
tartására jogot: Belényes 1787-ben országos és heti vásárra, 1792-ben országos vásárra, Berek-Böszörmény 1771-ben országos vásárra, Bél 1739-ben
országos vásárra, Cséffa 1760-ban országos és heti vásárra, Diószeg 1768-ban
heti vásárra, Élesd 1760-ban, Ér- Mihályfalva 1845-ben országos és heti vásárra, Feketetó 1815-ben országos és heti vásárra, Kis-Marja 1736-ban országos vásárra, Várad-Olaszi 1719-ben országos és heti vásárra, Sarkad
1805-ben országos vásárra, Szalacs 1804-ben, Székelyhíd 1715-ben országos
és heti vásárra, Szoplak 1836-ban országos és heti vásárra. (Illéssy János
Vásárszabadalmak jegyz.)
A postavonalak Nagy- Váradon, mintegy központban, egyesültek. Innen
egyik irányban Telegd, Élesd, Báród ós Feketetó helységeken át Erdélybe,
másfell Püspökin, Biharon, Félegyházán, Székelyhídon, Margittán és Dédán
át Fels- Szolnok vármegyébe ágaztak szét. A Debreczenbe viv posta-út
Bihar helységtl tért el, az elbbitl s innen Pocsajon és Elosszú-Pályin
át vezetett oda, míg egy másik útvonal Püspöki, Bors, Artánd, MezKeresztes, Mez-Peterd, Berettyó-Szent-Márton, Berettyó-Újfalu, Derecske
és Kis-Pércs helységeken át ugyancsak Debreczenbe vezetett. (Fényes Elek
i. m.)
Békés-Gyulára Ürögdön, Lessen, Gyapjún, Nagy-Szalontán, Kötegyánon
és Sarkadon át a már említett úton közlekedtek.
Az ipar ós kereskedelem felvirágoztatására az 1840. évi országgylés
által létesített váltótörvónyszékek egyike Debreczenbe tétetett. Már 1841-ben
és száldeszkát tutaj óztak

:

—

'

els ülését s egész 1850-ig állott fenn.
takarékpénztárak közül az els Nagy- Váradon keletkezett 1847-ben
30,000 frt részvénytkével, a debreczeni takarékpénztár 1846-ban létesült, s
már 1848-ban 200,000 p. frt forgalommal bírt.
Az erkölcsi élet még a XVIII. század közepén is igen sivár képet
mutat. Az egyes nagyobb bnösöket, elrettent például, még a középkorból
maradt kinzóeszközökkel végezték ki. A vármegye politikai történetét tárgyaló
fejezetben láttuk, hogy Peró és fellázadt társai felnégyelt testrészeit Sarkadon
és Váradon függesztették ki. A vármegye 1741-ben karóba húzatott két utonállót. (Marczali
i.
m. I. 182.) A Bihar-Püspökibl származott Papi Nagy
János, nemes ember létére, vetekedett bármely szegénylegónynyel. Rablásait még a szomszédos Békés vármegyére is kiterjesztette, hol 1764-ben köröz levelet állítottak ki ellene. (Szabadság 1901. évf. jan. 13. sz.) A XVIH.
század utolsó éveiben egy boszorkány-per, majd a peri vérvád zaklatta fel a
tartotta

A

—

kedélyeket.

Az

erkölcsi

el-
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A

zsidók különben

csak

II.

József türelmi

rendelete

óta lakhattak

Váradnak az ú. n. Katonaváros (Velencze) részében, de a tulaj donképeni városban naplemente után nem tartózkodhattak. Egy izben, midn 1790-ben a Katona város agg zsidó birája éjjelre a városban maradt, a városi tanács megro-

t

s az öreg, az
üldözk ell, a káptalan területére menekült.
(Tiszántúl 1900. óvf.)
Várad visszafoglalása után visszatért jezsuiták 1692-ben elemi ós
gramatikai iskolát nyitottak. Az elemi iskolák közül a „Nemzeti iskola"
számára 1761-ben Mária Terézia az Újvárosban felépült papnevel házát adta.
Salamon József váradi kanonok 1773-ban egy kis intézetet létesített
saját házában, majd árva- és menedékházat alapított. Némethy Ignácz váradi kanonok 1823-ban kelt végrendeletével egy nagyobb alapítványt tett
nevelési czélokra. Idközben Lajcsák Ferencz, késbbi váradi püspök is
alapított egy
nevelintézetet. Nagynev utóda Szaniszló püspök újabb
alapítványával és mások adományaival is gyarapította ezt a két intézetet,
melybl és a Salamon József alapítványból keletkezett a mai Szt. József

hanta a házat

Tanügy.

A

finevel intézet.
1780. november 4-én nyilt meg a jogakadémia. II. Lipót 1792-ben a
gör. kath. ifjúság nevelésének czéljaira adományozta a jezsuiták telkét és
30 alapítványi helyet szervezett.
nagyváradi katholikus gimnázium veze-

A

1790/91 tanévtl kezdve kizárólag egyháziak kezébe került, de
1802-ben a visszaállított jászai premontrei rendre bízatott.
reformátusok iskolái közül a nagy-szalontai már a szatmári béke után felállíttatott. A szalontai négyosztályú gimnáziumon kívül a reformátusoknak 1848.
eltt még Nagyváradon és Derecskén voltak középiskolái. Belényesen
Vulcan Sámuel gör. kath. püspök a XIX. század elején VI. osztályú gör.
kath. gimnáziumot alapított, melynek tanárai 1848-ban még mind magyarok
voltak. (Hegyesi Márton, Bihar 1848— 49-ben.) Végül még 1848. eltt a
Váradon állomásozó 37. és 39. számú gyalogezredek számára két katonai
tése

az

A

gyermeknevel
Várad
fejldése.

intézet tartatott fenn.

A

társadalmi élet a XVIII. század közepén is még kizárólag a megyegylésekre szorítkozott de már II. József uralkodásának végszakában Várad
lett a vármegyei élet központjává.
Várad már a XVIII. század második felében hatalmas arányokban
fejldik. A Forgách püspöktl ezidtájt építtetett székesegyház falait és
kupoláját Schöpf és Storno festményei díszítik. Gyöngyösy György kórházat építtetett az Irgalmas-rend részére, melyet Pál Gáspár kanonok 1792-ben
gazdagon megajándékozott. Szenczy István klastromot emelt az Orsolya-rendi
apáczák részére (1771), Alapy János convictust alapított.
vidéki nemesség is gyakran tartózkodott Váradon, eleinte télen, de
késbb állandó lakást vettek s házakat építtettek. Az e korszakban épített,
franczia izlésü, ketts fedel úri házakból még most is fenmaradt egynéhány. Ily úri házak a következ családok birtokában voltak Bölönyi,
Bárányi, Beöthy, Csanády, gr. Csáky, Dobozy, Ercsey, Fényes, Fráter, Gázsy,
gróf Haller, gróf Korniss, Klobusiczky, Miskolczy, Sánta, Szlávy, Tisza,
Teleki, Ugray, Vay és a gróf Frimont palota.
társadalmi élet fellendülésével a váradi színészet is meleg pártfogásban részesült. 1799-ben tartották az els színieladást a kapuczinus-utczán,
de már azeltt évtizedekkel, báró Patachich Ádám udvarában voltak operai
eladások, a jezsuiták kollégiumában pedig színjátékok.
Rhédey Lajos gróf, a ki Várad épületeit 1804-ben egy mauzóleummal
gyarapította, 1830-ban egy nagy kertet és 6000 frtot hagyott Nagy- Váradnak.
;

A

:

A

Mezgazdaság.

Még a, középkorból fenmaradt fürdk közül a Szent László-fürdt
Benkovics Ágoston püspök, a Szent Márton-fürdt Farkas István kanonok
építtette fel 1703-ban. Ez utóbbi meleg fürdt Helcher Félix premontrei
rend kormányzó, a szatmári béke utáni években, nagyon felkarolta. Róla
nevezik ma is Felix-fürdnek. A XIX. század közepéig híres volt a
szalárdi vasas fürd, de ez azóta elpusztult. A váradi vasfürdt 1847-ben
építették és ez volt az els nyilvános fürdház.
A XIX. század els felében külföldi minták után berendezett gazdaságok, nemesfaju tenyészállatok, már szép számmal találhatók a vármegyé-
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A

ben.
mintaszeren kezelt gazdaságok közül fleg a báró Mandel-féle
nagy-létai uradalom tnik ki, mely Irinyi János tiszttartó vezetése alatt
Gall-féle pálinkafzvel, külföldi mezgazdasági gépekkel volt felszerelve.
Kóczen, Károlyi György gróf uradalmában, szintén létesült egy gzerre
berendezett szeszfz. Pécsy Ferencz álmosdi birtokán 3 angol telivér ménló
ós 40 kancza használtatott tenyésztési czólokra. Lónyay József nagykágyai
pusztáján is kiváló jó lovakat neveltek.
szarvasmarha-tenyésztés között az els helyet gróf Csáky Petronella
640 darabból álló körmösdi gulyája foglalja el, hova Orosz-, Lengyel- és
Oláhországból jöttek a vevk. 1839-ben egy tehénért 100 aranyat, egy bikáért 1000 peng forintot kínáltak.
juhászatok közül fleg Pécsy Ferencz
álmosdi, a br. Mandel-féle nagy-létai, gróf Zichy Ferencz egyedi és Zichy

A

A

A TISZA CSALÁD GESZTI KASTÉLYA.

Lipót hosszúpályi uradalmai, valamint a rét-szent-miklósi és a geszti gazdaságok örvendtek jó hírnévnek.
Az egyes gazdaságok példája buzdítólag hatott a jobbágyokra is,
Körösszeg-Apáti, Bakonszeg, Zsadány, Bélfenyér, Kornádi s Esztár lakosai
szép szarvasmarhákat tenyésztettek, Szalontán és Bakonszegen pedig a sertés tenyésztés virágzott.

Ekkor már nagyobb gondot fordítottak a kertészetre és a kerti vetemények mvelésére. Geszten Tisza Lajosnak, Oláh-Homorogon Klobusiczky
Jánosnak,
kertje,

határain

A

a

Henczidán a Miklóssy családnak volt szép dísz- és veteményes
Thurzó testvérek marcziházi gyümölcsösének híre a vármegye

is túl terjedt.

Szlávy család okányi gazdasága már rendszeresen csatornázva volt.
Gróf Almássy Ignácz Sarkadon a XIX. század elején vadaskertet létesített
kerítését az oroszok 1849-ben feltüzelték, de a vadállomány megmaradt.
Még a jobbágyság felszabadítása eltt mindegyre kisebbedett az az
r, mely a földesúr és a föld népe között fennállott. Stubenberg Ádám gróf
1805-ben vagyonát az uradalmához tartozó jobbágyok felsegélyezésére hagyta,
mely ,.Bátorság Cassája" néven áll fenn. Lányi József ungi fispán patriarchális életet élt jobbágyaival Kis-Szántón. Beöthy Ödön már a 40-es években adót fizetett s jobbágyait felszabadította.
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IV.

ban
a

szabads.%-

harci eiöz-

menye..

A SZABADSAGHARCZTOL A KIEGYEZÉSIG.

Míg a pozsonyi országgylésen egybegylt rendek közt, február havámár elre vetették árnyékukat a bekövetkezend nagy események,

addig Bihar vármegye még mindig a megelz évek pártos küzdelmeinek
hatása alatt állott. A márczius 9-én tartott megyegylés, melyen a fispáni
helytartó és az els alispán távollétében Sántha György másod-alispán
elnökölt, három napi szenvedélyes vita után eredménytelenül szétoszlott,
s az elnök, esetleges újabb vérengzéstl tartva, a helytartótanácshoz tett
jelentést.

A

események hírére azonban a forrongó pártszenvedély egy
megsznt. Sántha alispán újabb közgylési határnap kitzése
czéljából márczius 20-ára tanácskozmányi ülést hívott egybe, mely a betóduló polgárság részvételével nópgyléssé alakult át.
E népgylés elfogadta a pesti 12 pontot s egyszersmind a népszertlen
pesti

csapásra

A közrend fentartására az otthon maradt
Beöthy Ödön vezérlete alatt nemzetrség szerveztetett. Sántha alispán példájára a megyei tisztviselk feltzték a nemzeti szalagot
példájuk csakhamar követésre talált, nemcsak az egybegyltek, hanem a Váradon állomásozó cs. kir. katonaság körében is. A népgylés határozatainak szövegezésével az ifjú, nagytehetség Lukács Györgyöt bízták meg. A közgylés
határnapjául márczius 27-ét tzték ki. A népgylés békét hozott létre a
közel két évtizedig háborúságban volt két párt között, a mely e naptól
fogva vállvetve mködött közre a haza javára.
Márczius 21-én nagy ünnepélyek színhelye volt a vármegye székvárosa,
melyek másnap is folytak, midn Beöthy Ödön gróf Batthyány Lajosnak
Reviczky, visszahívását követelte.

;

miniszterelnökké történt kinevezését az

ünneplk

között kihirdette.

Tisza Lajos, a vármegye fispáni helytartója, Sántha alispánhoz intézettlevelében, egészségi okokból a közigazgatás vezetését teljesen a másodalispánra bízta,
maga pedig a fvárosba utazott. Az 1848. márczius 27-én
Sántha alispán elnöklete alatt tartott közgylésen felolvastatván István
nádor kir. helytartó leirata és Papszász Lajos követi jelentése, az egybegyltek elhatározták, hogy Beöthy Ödönnek a vármegye fispánjává leend
kinevezése érdekében felírnak a miniszterelnökhöz. Egyúttal elhatározták a
nemzetrség szervezését, melynek elnökéül Beöthy Ödönt, helyetteséül Klobusiczky Jánost választották meg.
Idközben Szemere Bertalan belügyi miniszter a .fispáni helytartót
április 16-án állásától felmentvén, április 20-án Beöthy Ödönt nevezte ki a
vármegye fispánjává.
A május elsején, szabad ég alatt tartott közgylésen, melyen már a
községek képviseltagjai is részt vettek, hirdették ki a szentesített 1848.
évi törvényeket. Másnap (május 2-án) nagy lelkesedéssel iktatták be Betby
Ödönt fispáni méltóságába.

Beöthy kinevezése különben is jó hatással volt a kibékült pártokra.
els tisztújítás (május 23-án) teljes bizonysága a helyreállt
egyetértésnek, midn a régi konzervatív pártiak közül többen ismét megválasztattak. Alispánokul Miskolczy Károlyt, Thurzó Jánost és Sántha Györgyöt,
fjegyzül Csengery Imrét választották meg. Aljegyzk Tar Imre, Verner
László, Gorove Antal, Deczky Dániel, Beöthy Andor. Fügyvéd Zilahy
Lajos. Alügy védek Kovács János, Tokody Ágoston, Kellner József, Gozman
János. Számvev Budaházy Ferencz. Hadi fpénztárnok
Verner László,
házi pénztárnok Novobáczky Ferencz, forvos
Lukács János, fmérnök
Szász József, almérnök: Tóth Sámuel, levéltárnok: Jakab Mihály, segéd: Jakab
Sándor. Fizetéses bírák Bagossy Lajos, Ambrus János, Nagy Sámuel,
Jakabfy Joakhim, központi fszolgabíró: Stankovics György.
A váradi járásban fszolgabíró: Csanády Sándor, alszolgabiró Komlóssy
Antal, Bige Károly, Beliczay Ferencz, Miskolczy István, Servánszky Sándor.
Esküdtek
Ungváry Orbán, Krössy József, Szacsvay Sándor, Janovics
János, Ónody István, adószed Nagy Sándor.

Az

alatta tartott

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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A Sárréten fszolgabíró Csanády István, alszolgabiró Bige Márton,
Puskár Balázs,
Derecskey Antal, Farkas Elek, Ercsey Lajos. Esküdtek
Török István, Safrad Lajos, Komáromy Károly. Ide és az Érmellékre orvos:
Ercsey Imre, adószed: Bagossy József.
Az érmelléki járásban fszolgabíró: Miskolczy Lajos, alszolgabirák:
Fráter Ferencz, Laky Lajos, Lakatos László, Juhász József, Bárányi MenyÁrmos Bálint, Szilágyi Zsigmond, Szakái László, Garán
hért. Esküdtek
Dániel, Fráter Imre. Adószed: Patala Ferencz. Elbb Dobozy Menyhértet
:

:

:,

:

honvéd akart lenni

választották fszolgabiróvá, de

gadta

s

a választást

nem

fo-

el.

A n.- szál ontai járásban fszolgabíró: Szabó József, alszolgabirák: Lovassy
Ferencz, Márkus Ferencz, Stéger János, Fónyad László, Tokody Gyz.
Esküdtek Sántha Gyula, Klobusiczky István, Ercsey Sándor, Koszta Márton,
Pálinkás Imre. Adószed Kapássy Mihály.
A belényesi járásban fszolgabíró: Ambrus József, alszolgabirák:
Vertán Endre, Sughó László, Középesy Gyula. Esküdtek: Sztupa Ignácz,
Buzáth Simon, Markovits Dénes, Péchy György. Adószed Vertán Antal.
Csendbiztossá az Érmellékre Szakái Pál.
E tisztviselk közül sokan, mert honvédek akartak lenni, a választást nem fogadták el és ekként a június 26-iki gylésen 1-s alispán
lett Thurzó János-, 2-od alispán Miskolczy Lajos. Az Érmelléken fszolgabíró Dobozy István, Belényesbe Ambrus József helyére Beliczay Ferencz s Beliczay helyére Sztachó Károly, Gozman János helyére alügyészül
Servánszky Lajos és a Sárrétre Csanády István fszolgabíró helyére Csapó
Lajos, Csapó helyére Lestyán Károly, Fráter Ferencz helyett érmelléki
szolgabiróvá Végh György. Segéd-levéltárnokká Gyöngyösy László, Tar
Imre és Gorove helyett Szarukán Gergely, Szász Ágost, központi esküdtté
Marzsó Lajos, belényesi esküdtté Markovits helyére Nóvák János stb.
Június 26-án voltak az els képvisel-választások. Bihar vármegye 12,
a Várad- Újvárossal egyesített Várad-Olaszi egy képviselt küldött a nemzetgylésre. A választások nem folytak le mindenütt rendben. Hosszú-Pályiban
ós Magyar-Csékén zavargások, st véres verekedések voltak.
Mikor a magyar hadügyi minisztérium megkezdte mködését, a NagyVáradon állomásozó 37. gyalogezred parancsnokához, Vetter Antal alezredeshez is rendeletet intézett, a zászlóaljnak a magyar alkotmányra leend
felesketése és a fölösleges fegyvereknek a nemzetrség részére leend kiszolgáltatása végett. A budai parancsnok ugyan titkos utasítást küldött, hogy
várja be a további parancsokat, de Vetter május 30-án felesküdtette a zászlóaljat, július 7-én pedig az alvidéki lázadók ellen indult.
Míg a felels minisztérium a berendezkedés gondjaival volt elfoglalva,
azalatt a nemzetiségi lázítók is megkezdték aknamunkájukat.
:

:

:

Nemzetiségi
lázitások.

A

vármegyei románok általában elismerésre méltó magatartást tanúsítottak e nehéz napokban, de a ráczság között, a délvidéken elhintett métely,
csakhamar termékeny talajra akadt. Hasztalan tiltakozott Drágos János képvisel az Újvidékre egybehívott szerb gylés ellen, hasztalan intette Erdélyi
Vazul váradi gör. katholikus püspök a románokat a magyar nemzet iránti
testvéri szeretetre, már a nemzetrségi összeírások alkalmából, június 16-án
és 18-án a kocsubai, karaszói, kalácsai stb. községi oláhok között zavargások
keletkeztek, melyeket fleg a Zarándból átjött oláh nemzetiség izgatók
szítottak.

A

(Hegyesi Márton

kormány a

rögtönitél

gylésen

i.

felbujtott

m. 64.)
nemzetiségek eme fenyeget

elnöklete alatt

János gróf elnöklete

néhány lázadót

E

magatartására

megyeHodossy Miklós és Ambrus János
megalakult, késbb október 13-ától Bedé Péter és Haller

bíróságot léptetett életbe.
kihirdettetvén, még az nap
alatt

bíróság

a

június

20-iki

erélyesen mködött s az sz folyamán egyerélyes fellépés használt, az erdélyi oláh
vármegye területére, a mit azonban fleg a

már

felköttetett.

Az

nem hatolt át Bihar
vármegyei oláhság magatartása is elsegített.
Az egyre növekv belzavarok lecsendesítésére, május 16-án kelt miniszterelnöki rendelettel, 10 honvédzászlóalj felállítása rendeltetett el. Bihar várlázadás

megye a

szegedi 3-ik zászlóaljhoz tartozott, de azért a fiatalság nagy része,

Honvédzászlóaljak és a
nemzetrség

szervezése.
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a debreezeni toborzó-bizottságánál jelentkezett. Idközben a nemzetrség
összeírása elkészülvén, a vármegyei gyalog-nemzetrség rnagyává: ,Kézy
László, utóbb belyette
Riczkó Károly, Debreczenben
Ábrabám Ádám,
a bibari lovas nemzetröknél: Gencsy Pál neveztetett ki. Az összeírt nemzetrök június 15-én felesküdtek a vármegyeház eltt; ugyanekkor megválasztották a tisztikart is.
Mészáros hadügyminszter július 4-én kelt rendelete, mely a nemzetrség készentartását elrendelte, némi zavart okozott az eddig békés foglalkozást
nemzetrök között, de a vármegyei közgylés az összeírt rsereg
részének elindítását határozván el, július 27-én már két ers század
3
vonult Nagy- Szalontára. Az eleinte lelohadt harczi kedvet csakhamar megváltoztatta a Lenkey-féle huszárszázadnak és a székely nemzetröknek
július 30-án Váradra történt érkezésenemzetrség szervezésére a vármegyei közgylés által kiküldött
Hodossy Miklós erélyesen vette kezébe a felkelés ügyét. Az augusztus 8-án
tartott közgylés határozata értelmében, augusztus 17-én Nagy-Szalontán
már 1400 nemzetr gylt egybe. Ezek alkották az I. bihari nemzetri zászlóaljat, mely Riczkó Károly rnagy parancsnoksága alatt az alvidékre ment.
Ez a zászlóalj derekasan megállta helyét s különösen a perlaszi sánczok
bevételénél tüntette ki magát s okt. 27-én tért vissza Szalontára.
felállított 10. honvédzászlóalj, mely túlnyomólag bihariakból állott,
az sz folyamán szintén résztvett az alsóvidéki ütközetben és késbb 1849. jan.
5-én Görgey seregéhez vezényeltetett.
Míg az I. nemzetrségi zászlóalj az alsóvidéken harczolt, Kiss Ern
ezredes újabb 1200 fnyi sereget kért, melynek kiállítását a vármegye aug.
szervezéssel ismételten megbízott
24-én tartott közgylésében rendelte el.
Hodossy Miklós várakozáson felül oldotta meg a reábízott feladatot, a mennyiben még 2 század lovas nemzetrt is kiállított. Ez a II. nemzetri zászlóalj
szeptember 13-án Marzsó Imre vezérlete alatt indult Nagy-Becskerek felé.
kormány látva a fegyveres er elégtelenségét, újabb 200.000 fnyi
ujonczot kért az országgyléstl. Kossuth Lajos július 11-én mondott hatalmas
beszédének hatása alatt az országgylés lelkesedéssel tett eleget a kormány
elterjesztésének. A megszavazott 200.000 ujonczból a vármegyére 6408 jutott s
csakhamar
az újonnan felállítandó honvédzászlóaljak közül a 27-ik esett.
Szilágyi Soma, századosokul Grubiczky
kiállított 27-ik zászlóalj rnagyává
27-ik zászlóaljat
Sándor, Sántha Flóris és Sztankó Soma neveztettek ki.
Erdélybe vezényelték, s késbb Bem hadseregébe osztották.
toborzást a vármegyei honvédelmi bizottmány (Hodossy Miklós,
Komlóssy Antal, Tar Imre, majd Klobusitzky János) mindegyre folytatta.
Hodossyt szept. 19-én kormánybiztossá nevezték ki, a ki ebbeli új állásában
:

:

z

1

A

A

A

A

A

:

:

A

A

erélylyel és buzgalommal mködött. De szükség is volt erre, mert Erdély
fell vészes felhk tornyosultak. Vay Miklós báró erdélyi fkormánybiztos
október végén népfelkelést rendelt s biharvármegyei biztosává Bernáth
népfelkelés ugyan abba maradt, s Hodossy továbbra
Józsefet nevezte ki.
is az ujonczozásra fordította fgondját.
Már megelzleg, okt. 8-án, Gláser tábornoktól átvévén a váradi várat,
azt kijavíttatta, a Királyhágót pedig megersíttette, a besorozott fölös számú
ujjonczokból, Ihász Dániel rnagy parancsnoksága alatt, az 55-ik zászlóaljat
alakította, mely szintén Erdélybe rendeltetett.
nemzetrök közül októberben még 600-an Dobozy István fszolgabíró vezénylete alatt Krasznába, a lovas nemzetrök Gencsy rnagy alatt a
kristyóri vonalra s onnan Zarándba rendeltettek.

A

A

Bihar vármegye
a szabadság-

a Királyhágón túl rosszra fordult a nemzeti ügy. Baldacci báró, erdélyi
p ar ancsnok, november 13-án Urbán császári tábornok ellen Szamos-Újvárnál
csatát veszítvén, leírhatatlan zavar támadt Erdélyben. Kolozsvárról és az
erdélyi vármegyékbl tömérdek menekült érkezett a vármegyébe, st az erdélyi
magyar sereg Elesdig, Csúcsáig és a Báródságig visszaszoríttatott. A zavart
még növelte az a körülmény, hogy a vármegyébe szorult seregek élelmezésérl kellett gondoskodni. Hodossy nem vesztette el lélekjelenlétét. Baldaccit
Élesden elfogatta s a határ védelmezésére tett erélyes intézkedéseket. Decz.
5-én délután öt óra tájt, midn már csüggedés szállta meg nemzetreinket,
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egy töpörödött öreg katona érkeVáradra,

zett

a

küldött,

a kit

veszendbe

a

kormány

men

Er-

dély megmentésére. Bem volt, az
erdélyi csaták késbbi rettenthe-

m J
'"

tetlen bse. Puszta megjelenése
felvillanyozta a csüggedt váradi

polgárokat, kik deczember 6-án
fáklyászenével fogadták. Bem 7-én
már a Feketetó mellett táborozó
sereget kereste fel, itt eleinte nem
nagy bizalmat gerjesztett, de már
els intézkedéseivel lelket öntött
a csügged seregbe.
Riczkó Károly a csúcsai elcsapattal deczember 19-én megtámadta a császáriakat Kis-Sebesnél és karácsonykor már Bem
katonái fogyasztják a császáriak
által megrendelt estebédet Kolozsváron.
hadvezér mellé
erélyes kormánybiztos kellett. A
honvédelmi bizottmány ekkor a
tehetetlen Vay Miklóst felmentette s helyébe, erdélyi kormánybiztosul, Beöthy Ödönt nevezte
ki. Bihart keletrl nem fenyegette
veszedelem. Midn az országgy-
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a honvédelmi bizottmány
Windischgrátz hadai ell Debreczenbe menekült, Vetter tanálés és

csára,

Várad hadiszertárul
Január közepén az

tetett ki.

hadiszertár
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jelöl-

óriási

volt rendezve.

A SZALONTAI KOSSUTH-SZOBOR.

melynek parancsnoka
Leitner Nándor honvédrnagy lett, tökéletes fegyvertárrá alakították át. A felfegyverzési osztály fnöke, a február 18-án tábornokká elléptetett Lahner
György ezredes lett. Pecze-Szölsön puskaporgyárat állíttatott fel, PeczeSzent-Mártonban pedig, Lukács Dénes alezredes vezetése alatt ágyúöntmhelyt. Itt készültek a „Ne bántsd a magyart" feliratú ágyúk.
A felruházási osztályt is Váradon helyezték el, melynek kormánybiztosává Lukács Sándor képviselt nevezték ki, majd a Windischgrátz
által feloszlatott katonanevelt is Váradra tették át. Várad ez idben táborhoz hasonlított, de a vármegye is túl volt tömve; a többi között, több ezred
számvevsége szállásoltatott el a vármegye területén. Míg a polgárok nagyrésze lelkesedve mködött közre a szabadság megmentésén, addig, nem ugyan
Bihar-megyében, de másutt, szép számmal akadtak olyanok is, a kik
Windischgrátznek a fvárosba történt bevonulása következtében, a nemzeti
ügy vesztét látták s az önkény szolgálatába szegdtek. Ennek megtorlására
várat,

a debreczeni képviselház február 13-án alkotott törvénynyel vésztörvényszékeket léptetett életbe. E rögtönitél hadi és polgári vegyes bíróságok egyike
Váradon állíttatott fel. Elnöke Ambrus János, bírái a polgári részrl Jakab
Mihály, Komlóssy Antal, a hadi részrl pedig Szontág Sámuel százados és
Fodor fhadnagy voltak. Mködését már márczius elején megkezdette s június
20-án, a többivel egyetemben, megsznt. Az 1849. év els hónapjaiban lázas
sietséggel készültek a tavaszi hadjáratra.
zászlóaljak és a tartalék fölötti
felügyelet czéljából az egész ország 8 hadmegyére osztatott fel. Bihar a 6-ik
hadmegyébe tartozott, melynek fparancsnoka Cserey Ignácz alezredes,., máijúnius 5-én megkezdte mködését, az Erdélybl visszatér Beöthy Ödönt
pedig a szabadcsapatok alakításának ellenrzésével bízta meg.
A vármegye területén Gázsy Imre, Reviczky László, Csanády István,

A
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Hatvány

Imre és Vasváry Pál öt szabad csapatot alakítottak. Ezek
közül a Gázsy-féle szabadcsapat többnyire a börtönbl kiszabadult rabokból állott.
(O'sváth Pál id. m.) A Csanády Istváné és a Reviczky
Lászlóé pedig, melyek legelször alakultak meg, Zaránd segélyére küldettek.
A Hatvany-féle sogédcsapat szintén Zarándba s onnan Erdélybe ment. Hatvány elbizakodott és fenhéjázó fellépésével teljesen elrontotta a Drágos
János képvisel által, az oláhokkal május 6-án Abrudbányán megkezdett
tárgyalásokat. Drágos tiltakozása daczára Hatvány szabadcsapata elnyomult,
minek következtében harezba keveredett az oláhokkal. E kárhozatos fellépés
következtében közel 5000 magyar esett áldozatul az oláhok dühének. Drágost,
a békeközvetítt is felkonczolták ós hasonló sorsra jutott késbb, július 6-án
a szintén Erdélybe rendelt Vasvári-féle szabadcsapat.
Az április 14-iki függetlenségi nyilatkozatot Nagy-Váradon 29-én hirdették ki nagy néptömeg, a vármegyei és a városi tisztviselk, a katonai
parancsnokság és az egyházi rend fbbjeinek jelenlétében. A vármegye május
1-én tartott közgylésében tárgyalta, és Thurzó János alispán elterjesztésére,
Csengery Imre fjegyz által szerkesztett felirattal válaszolt a nemzetgylésnek. Míg a vármegye nagy része hódoló feliratokkal fejezte ki örömét az új
rendszer fölött, addig Beöthy Ödön határozattan hibáztatta a függetlenségi
nyilatkozatot, s miután a június 6-án tartott közgylésen elnökölt, a fispáni
méltóságról lemondott és Szivák helyére magát képviselvé választatta.
Az újonnan megalakult minisztérium a kormánybiztosi állásokat megszüntette, de mert Beöthy a fispánságról lemondott, Hodossy erélyére pedig
szükség volt, Hodossy továbbra is kormánybiztos maradt.
Erélye fleg az ujjonezozás terén volt szembetn. A vármegye 7960
ujjonezot állított ki, melybl csak Szalontáról 200-nál többen voltak, Sarkadról
pedig Márki Sándor 119 nemzetrt jegyzett össze. Ha hozzávesszük, hogy a
Máriássyaknak nevezett 37-ik sorgyalogezred 3-ik zászlóalja, mely egészen
bihariakból állt, Vetter alezredes, a késbbi honvédaltábornagy parancsnoksága
alatt, még a mozgalmak kezdetén a magyar ügyhöz csatlakozott s mely aztán
Erdélyben és a Bánátban Bem egyik legkitnbb zászlóalja lett s 1849. áprilban a 74-ik honvéd zászlóaljjá alakult át,
továbbá az önkéntes rhadba,
mely aztán Szépszögi rnagy parancsnoksága alatt 123-ik honvédzászlóaljjá
alakíttatott, a szabadcsapatokba és a 10-ik honvéd zászlóaljba lépett önkénteseket, 12,000-re tehetjük a honvédek számát. (Hegyesi i. m. 212. l.)Ez óriási véradóra, melyet a haza oltárára tett, méltán büszke lehet a vármegye. Június
18-án Kossuth Lajos kormányzó Váradra jött, hogy itt Bem tábornokkal találkozzék. Kossuth a gör. kath. püspöki palotába szált, melynek erkélyérl
Bem tábornokkal együtt, fáklyafény kíséretében, fogadta a polgárok üdvözletét, kiknek nevében Szacsvay Imre beszélt, mire Kossuth válaszolt. Ekkor
már vészes felhk tornyosultak a haza egén, s az észak fell közeled fergeteg hírére az öröm közé már aggodalom vegyült.
tudvalevleg — a kormány általános népAz orosz beavatkozás hírére
felkelést rendelt. Június végén Várad környékén Bihar-Püspöki mellett már
5600 fegyveres népfelkel gylt egybe, 1200 honvéddel, 350 huszárral és 8
ágyúval. (Gracza György: Szabadságharca tört. IV., 561.)
Az orosz hadak közeledtére nagy rémület támadt a vármegyében.
Cseodajeff orosz hadteste július 3-án már Debreczent is megszállván, egyes
portyázó csapatai egész Derecskéig nyomultak elre de a mily váratlanul
jött, épp oly gyorsan visszavonult Miskolcz felé. Idközben megalakult a
135. sz. honvédzászlóalj, de ezt a hareztórre rendelték, a gróf Haller Sándor
vezérlete alatt álló s immár 9600 fre szaporodott népfelkel tábor pedig

—

Az oroszok
beavatkozása.

—

;

rövid

id

alatt szétoszlott.

A mint Görgei serege, visszavonuló útjában, Nyír-Adonyba ért, az oroszokkal való alkudozások hírére Batthyány Kázmér és Szemere Bertalan a
képviselház július 29-én hozott határozata következtében, augusztus 1-én
is oda érkeztek ós másnap Vámos-Pércsen találkoztak Görgeivel. E találkozás
következtében Szemerének Váradon augusztus 5-én kelt levelét, Görgei, Miloradovich orosz hadnagy útján, küldte át Paszkievicsnek az orosz sereg fvezérének. Hogy az alkudozásnak határozott irányt adjanak, Szemere augusztus 6-án Kossuth megbízásából Paszkievicshez újból levelet intézett, melyet
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Pöltenberg Ern tábornok, Beniczky Lajos ezredes ós gróf Bethlen János
százados augusztus 6-án Szalontárói vittek át az oroszokhoz. Paszkievics
megbízásából Rüdiger Teodor gróf orosz tábornok augusztus 8-án déleltt
fogadta a küldöttséget, de az orosz tábornoktól nyert válasz a további
alkudozásoknak útját vágta.
Görgeinek tulajdonképen Aradra kellett vonulnia; ezért, mint láttuk,
augusztus 1-én Nyír-Adonyban, 2-án Vámos-Pércsen volt, oldalvédül Nagy
Sándor József tábornokot Debreczenbe rendelte az I. hadtesttel (öszszesen 9521 ember és 43 ágyú, melyhez a Korponay vezérlete alatt 3280
gyalog és 380 lovas csatlakozott, de ennek csak í/-i része volt fegyverrel
ellátva), a ki másnap (augusztus 2-án) hajnalra bevonulván Debreczenbe, a
gyorsan eltör Paszkievics vezérlete alatt álló orosz fsereggel csatába
bocsátkozott. Egész délután 5 óráig tartotta magát a kis sereg az ötszörös
túlervel szemben, ekkor azonban az eltör kozákok az egész csatarendet
megbontották. (Millenn. tört. X. k. 350 1.)
jobb szárnyon, az erdben felállított gyalogság Nagy-Lóta felé, a
tüzérek, miután ágyujokat nem használhatták. Berettyó-Szent-Márton felé
menekültek, a középhadállás Mike-Pércs felé szaladt, a balszárny Máriássy
János ezredes vezérlete alatt Szovát és Derecske felé hátrált, s ezekhez csatlakozott Nagy Sándor tábornok is.
A menekülket alkonyatig üldözték a kozákok Mike-Pércs és a Csere nev
erd felé, miközben a huszárok vissza-visszafordultak de látván a küzdelem
meddségét, a Gugyori korcsmán túl
is megeresztett kantárszárral menekültek. A Szovát felé menekülk, Berettyó-Szent-Mártonnál egyesültek
a Mike-Pércs felé vonulókkal
innen Bihar-Püspökin át háborítatlanul
Váradra voniütak. Mire összejöttek, alig voltak négyezren. (Szcs István.
Debreczen tört III., 1015—23.
Gracza György i. m. 632, 40. 1.).
A debreczeni vereség következtében Várad tarthatatlaná lett. Szemere
miniszterelnök ezért augusztus 4-én meghagyta Hodossynak, hogy az államjavakat, a melyek között a bankjegysajtó, a levéltár és a róm. kath. püspöki
palotában a Szegedrl ideiglenesen oda szállított szent korona is volt, a
fegyvertárral együtt Aradra vitesse. E feladat Sántha alispánra hárult.
Görgei fserege a debreczeni vereség hírére 3-án Vámos-Pórcsrl NagyLétán át Kis-Marjára, 3 4. között éjjel Biharra érkezett s 5-én bevonult
Váradra. Görgei Nagy-Sándor hadtestét még aznap útnak indította Arad
felé, s
6-án Nagy-Szalontára, 7-én Zeréndre érkezett. Görgei seregének
zömével 6-án Gyapjúra, 7-én Szalontára, 10-én Aradra vonult, visszahagyva
Váradon az ágyúöntt, a sebesülteket ós az osztrák foglyokat.
Az oroszok augusztus 6-ig Debreczenben maradtak. Innen Paszkievics
aznap egy portyázó elcsapatot Chruloff ezredes alatt Derecskére és Melnikov
ezredes alatt Nagy-Léta felé küldött. Arra a hírre, hogy Görgei már Váradot elhagyta, 7-én délután 3 órakor a Rüdiger tábornok vezetése alatt álló
derékhadat is Várad felé indította. Rüdiger elcsapatai 8-án már, Váradra
érkeztek, seregének zömével Borsig nyomult elre, s fhadiszálása Artándon
volt. Augusztus 9-én a lovasság nagy része is bevonult Váradra, st egyes
kozák csapatok már Madarászig és Mez-Gyánig hatoltak. Rüdiger, miután
katonái számára 120,000 adag kenyeret szedett össze Váradon, tovább vonult,
elhada augusztus 10-én már Kis-Jenn volt, seregének zöme pedig NagySzalontára érkezett, miután Kannabich tábornokot 3 gyalog-zászlóaljjal ós
8 ágyúval Váradon hátrahagyta.
Bihar vármegye területe ezzel teljesen orosz kézbe került, kivéve a
Királyhágón lev kis erdöt, melyet a Bucsa felé száguldozó Melnikov
ugyan felégetett, de a magyarok közeledtére ismét elhagyott.
Idközben a temesvári szerencsétlen csatában Bem tábornok serege
teljesen szétveretett, mely hírre a kormány lemondván, a legfbb polgári
és katonai hatalmat Görgeire bízta.
Görgei a fhatalom birtokában még 11-én éjjel 3 táborkövetet kül-

A

k

;

;

—

,

—

dött Rüdigerhez Kis-Jenre, a fegyverletétel módozatainak megállapítására.
Aug. 13-án délután megtörtént a fegyverletétel a Világos melletti Szlsnél, melyrl Rüdiger a Berettyó-Újfaluban tartózkodó fvezért, Paszkievicset

legott értesítette.
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lo.-yver-

"'

fegyverletétel

után Paszkievics fhadiszállását aug. 14-én Váradra

hadteste Debreczenben maradt vissza, a Rüdiger
hadtest pedig Nagy-Szalonta és Sarkad között
világosi fegyverletétel hírére a többi csapatok egymásután
helyeztetett el.
meghódoltak az oroszoknak. Vécsey hadtestébl 9 lovasszázad egyenesen
Váradra szökött s ott aug. 20-án meghódolt Paszkievicsnek.
A fogoly honvédek, a fegyverletétel után, aug. 17-én Anrep orosz tábornok felügyelete alatt Sarkadra, onnan aug. 19-én Gyulára kisértettek s
ott átadattak az osztrákoknak.
Görgei két testvére és két hadsegéde kíséretében augusztus 15-én
érkezett Váradra s még az nap délután találkozott Paszkievicscsel. Innen
írta fegyverletételre felszólító leveleit Klapkához és a többi hadvezérekhez,
majd augusztus 26-án a mindenható Haynautól is megérkezett számára a
helyezte

át,

Cseodajeff

parancsnoksága

alatt

álló

A

kegyelem. Augusztus 28-án Görgei Klagenfurtba indult.
Az orosz elvégezvén a leigázás munkáját, miután az utolsó napok
fáradalmait kipihente, megkezdte a kivonulást. Paszkievics és Rüdiger már
augusztus 30-án elhagyták Váradot. Rüdiger még megelzleg augusztus
28-án Rulikovski Kázmér orosz dzsidás tisztet, a ki seregeinkhez az utolsó
napokban csatlakozott a veszendbe men nemzeti ügy védelmére, agyonlövette. Sírja fölé még 1849-ben két lelkes honleány egy kis keresztet tzött, mely miatt azonban a hatalom üldözését vonták magukra.

Az orosz hadak kivonultával megkezddött a vérbosszú, az üldözés
korszaka. Váradon máglyaszám égették el a Kossuth-bankókat. Az Aradon
október 6-án kivégzettek között ott találjuk Láhner György és a nagyváradi
születés Nagy Sándor József tábornokokat. Az elbbi mint a váradi fegyvertár parancsnoka szerzett kiváló érdemeket a nemzeti védelemben.
Ezenkívül még, az aradi haditörvényszék Ítélete következtében, okt. 25-én
végezték ki a vármegye egyik sarját, Kazinczy Lajos tábornokot, okt 10-én
Csányi László közlekedésügyi minisztert, a kit a fegyverletétel után Váradra
s innen az oroszok kivonulása után Pestre hurczoltak.
pesti haditörvényszék áldozatai között ott találjuk Szacsvay Imrét, Várad els népképviseljét, a ki Világos után Talpason rejtzött, de rejtekhelyét felfedezték,
pesti hadi törvényPestre hurczoltak s ott október 24-én kivégezték.
szék kötél által való halálra ítélte báró Bemer László váradi róm. kath.
püspököt is, de Haynau 1850. márczius 5-én, a halálos ítéletet 20 évi várfogságra változtatta át.
A bihari honvédtisztele közül osztrák közlegényekké soroztattak: Gorove
Antal, Lovász Gábor, Beöthy Sándor, Lovassy András, Kalotay Vincze,
Verner László, Szcs István, Bakács Sándor.
November 11-én Pröczl, utóbb Pereczi Mihályt, ki a Kresz lovasokkal
N.-Váradon átjött, és Mezey Károlyt kötél általi halálra ítélték, amit azután
18 évi várfogságra enyhítettek. Deczember 5-én Simonfy József és Leitner
Nándor alezredeseket kötél általi halálra Ítélték, a mit 16 évi várfogságra
változtattak. Ugyanekkor ítélték Petrovics András huszárszázadost 10 évi
várfogságra. Deczember 18-án Marsó Imre nemzetri és Beöthy György
honvéd-alezredeseket ítélték kötél általi halálra, melyet 15 évi várfogságra
szelídítettek. Február 15-én Lukács Dénes ezredest golyóra, majd 16 évi
várfogságra és B. Meszina Istvánt 10 évi várfogságra ítélték. Máj. 4-én
ítéltetett Jelencsik Imre százados elbb golyóra majd 11 évi várfogságra.

A

A

1850. január elején megkezdte a mködését a váradi haditörvényszék,
váradi várban szintén számosan voltak
8 halálos Ítéletet hozott.
fogva. Itt volt elzárva Nagy István református pap, a ki 1851. október
31-ón szabadult ki, Teleki Blanka grófn, a kit késbb Kufsteinba szállí-

A

mely

a papkölt, Bemer püspök, Lonovics
tottak, továbbá Czuczor Gergely,
kalocsai érsek, gr. Haller Sándor, Sillye Gábor, a hajdúkerület kormánybiztosa, a kit késbb szintén Pestre hurczoltak s ott 1850. október 7-én
kegyelembl 10 évi várfogságra Ítéltek. Hosszabb vagy rövidebb ideig
voltak még Váradon elzárva: Aidinger, Bezdédy, Bobory, Berzsenyi, Bátky
Vilmos, Fiáth, Gál György, Gázsy, Govrik, Horváth József Kecskemétrl,
Hellmann, Hodossy, Halom Ádám, Irinyi János, Jekelfalussy, Kolozsi

György,

Kovács,

Klampaszky,

Kóczán Béla,

Kékessy,

Kajetán,

Lázár

is

Tisza Kálmán.

!•/»
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Miklós, Molnár, Nyáry, Pados, Palkovics, Proteán, Rákóczy Hugó, Ráday,
Reviczky, Szalay, Szurgoly, Schrder, Schné László, Szekeres.
A nagyobb külföldi államfogházakban voltak elzárva a most vagy
késbb a Bihar vármegyében szerepet vitt hazafiak közül a következk
Olmützben Kökényesy Szaniszló, Szlávy József, Földi János, Jakab Mihály,
Fényes Dénes, Ambrus János, Rómer Flóris. Josefstadtban
Hodossy
Miklós, Hankovits György, Bige Károly, Szópszöghy Ferencz, Komáromy
György, Pajor István, Komáromy Lajos. Kufsteinban: Reviczky László,
:

:

:

Somogj

József.

Míg az itthon maradt hazafiak börtönökbe jutottak, sokan a hontalanság keser kenyerét ették. Július 20-án az Ihász Dániel parancsnoksága
alatt álló 55-ik zászlóalj egy része Oláhországba szorult,
ezek utóbb a
törökországi emigráltakhoz csatlakoztak, a kik között ott volt az aug.
23-án vívott mehádiai utolsó összeütközés után Orsovánál török földre
szorított bihari 27-ik honvédzászlóalj legnagyobb része is. Beöthy Ödön
elbb Csanád vármegyében vonta meg magát, majcl a Dunántúlon és Bécsen
át, sok hányattatás után, szerencsésen kimenekült a külföldre. Vargha István,
a ki Szemerével együtt a koronát Orsovánál elásta, szintén kimenekült s
utóbb Londonban telepedett le. (A szabadságharcz történetének tárgyalásánál
fforrásul Hegyesi Márton idézett
szolgált, az újabban közzétett adatok

mve

kiegészítésével.)

A

bakó még

el

sem végezte munkáját,

midn

a reakczió

megkezdte A

mködését

a közigazgatás és a jogszolgáltatás terén is.
szabadságharcz végnapjaiban az önkénynek szüksége volt polgári
személyekre, ezért az egyes kerületekre kiterjedleg biztosokat nevezett ki,
de ezeknek a mködési köre csak idleges volt. Drevenyák Ferencz az
orosz sereggel még augusztus havában császári biztosi minségben jelent
meg Debreczenben, majd a debreczeni kerületre kiterjed hatáskörrel,
hova Bihar vármegye egy része is tartozott, 1849. szeptember havában
Uray Bálint neveztetett ki császári biztossá, a bihari kerületben pedig
Józsa Péter hasonló minségben, október havában, kezdte meg mködését.
Geringer báró 1849. deczember 22-én országszerte ideiglenes katonai
kormányzatot léptetvén életbe, Nagy-Váradon, mint központon, katonai
parancsnokságot létesített, melynek élére Braunhof János tábornok neveztetett ki. A katonai parancsnokság 1850. elején helyt adott a polgári önkényuralomnak. Május havában Cseh Ede neveztetett ki a nagyváradi cs. kir.
fkormányszék biztosává, a kit 1851. tavaszán jobbaházi Dry Gábor követett fispáni minsegében. A fkormányszék alatt állott a vármegyei igazgatás. Bihar vármegye fnökségét Reviczky Menyhért foglalta el, a ki
késbb, az 1853-ban alakított Észak-Bihar vármegye fnöke lett.
1853-ban a közigazgatás végleg szerveztetett. Nagy- Várad szókhelylyel
helytartóság rendszeresíttetett, melyhez Szatmár, Szabolcs, Alsó (Dél)-Bihar,
Fels (Észak)-Bihar, Arad, Békés és Csanád vármegyék tartoztak. A nagyváradi cs. kir. helytartósági kerület élére gróf Zichy Hermán neveztetett ki,
a kit július havában Andreánszky Sándor követett.
A helytartóság felállításával Bihar vármegye ketté osztása is végleg
elintézést nyert. A Debreczen székhelylyel alakított Észak-Bihar vármegyehez 5, u. m. a debreczeni, (városi és vidéki), a derecskéi, a diószegi, a
dorogi és a püspökladányi szolgabírói járás osztatott s az ekként alakított
vármegye fnöke Reviczky Menyhért lett, kinek helyét 1860. április
havában ifj. Váradi Szabó Márton foglalta el.
Bihar vármegye területének többi része, még pedig 1. a nagyváradi,
2. a mezkeresztesi, 3. az élesdi, 4. a margittai, 5. a szalontai, 6.
a belényesi, 7. a tenkei járások, (Landes Reg. Blatt 1858. évf., II., 7. sz.) NagyVárad székhelylyel alkották Dél-Bihar vármegyét, melynek fnökévé
Ravazdy Istvánt nevezték ki.
hivatalok túlnyomó részét cseh ós német
elem foglalta el, de azért magyarok is voltak közöttük, leginkább olyanok,
a kik a véres napokban legalább is semleges magatartást tanúsítottak.
A megyefnökök, mint láthatjuk, szintén a magyarok közül kerültek ki
az 1856. évi hivatalos kimutatás szerint, Észak-Bihar szolgabirái között
csak 1, Dél-Biharban ellenben már 4 magyar található.
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:

A
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Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.

^'

reakczió a

közigazgatás-

ban

és a jog-

szolgáltatás-

ban.

a.

vármegye

ketteosztasa

-

Bihar vármegye története.

578

Az

igazságügy, az egyedüli, mely a Bach-rendszerbl jó emléket hagyott
után, csak idvel fejldött ki, mert eleinte polgári peres ügy nem is
igen volt, de meg másfell a lakosság az új rendszertl idegenkedvén, leginkább a régi megyei uralehoz fordult.
1850. elején a törvénykezés rendezése czéljából Szerdahelyi Pál neveztetett ki biztosul. 1850-ben Debreczenben cs. kir. ideiglenes ftörvényszék
létesült, mely alá az északbihari (debreczeni) ós a dólbihari (váradi) megyei
törvényszékek helyeztettek.
1854-ben az ideiglenes ftörvényszék véglegesen szerveztetvén, NagyVáradra helyeztetett át s 1861. április végéig ott maradt.
ftörvényszék
elnöke Uray Bálint, majd ennek nyugalomba vonulásával Cserneczky József,
a debreczeni törvényszék elnöke Sombory Imre, majd Karap Sándor, a nagy-

maga

A

váradi törvényszék elnöke pedig Szerdahelyi Pál lett.
Mint láthatjuk, a törvényszékek elnökei mind magyarok voltak; de a hivatalnokok sorában az idegen elem volt túlsúlyban s Nagyvárad, hová ekkoriban a pénzügyigazgatóság is helyeztetett, csak úgy hemzsegett a beamterektl. (Vargái, i. m. III. 1024—26 Millenn. Tört. X. k. Rátkay adatai Tiszántúl 1900. évf.)

1850. január 18-án lépett életbe a zsandárság intézménye, melylyel egyúta városi rendrség is szerveztetett s váradi rendrkapitánynyá egy Maschák
nev cseh neveztetett ki. Ez az örökösen összeesküvések felfedezésén fáradozó szolgalelkü ember, 1851-ben, kevés hija, hogy nemzetközi bonyadalmaknak nem lett okozója. Charles Loring Brace amerikai polgár ugyanis
európai tanulmány útjában 1851-ben, ajánlólevelekkel ellátva, ellátogatott az
akkor leigázott hazába; elbb Debreczenbe, majd május 21-én Nagy-Váradra
jött, Nagy József ügyvédhez látogatóba. Maschák rendrkapitány, ama meggyzdésben, hogy Brace a magyar emigráczió megbízottja, május 22-én
Nagy József házában elfogatta és a váradi várba vitette, honnan csak az
amerikai Egyesült-Államok bécsi követének erélyes fellépése következtében,
a ki Triest bombázásával fenyegetdzött, bocsátatott szabadon június 22-én.
(Budapesti Szemle 1873 évf. a 385—414. 1.)
váradi róm. kath. püspökség is megsinylette az önkény vaskezét.
Tudjuk, hogy a hazafias magatartású báró Bemer püspököt 1850. elején
lemondásra kényszerítették. Az elárvult püspöki székbe 1850. szeptember
5-én, Hoványi Ferencz Bécsben él váradi kanonok közbenjárására, Szaniszló
Ferencz váradi kanonok neveztetett ki. Az új püspökre súlyos feladatok
hárultak. A püspöki palotát a katonai parancsnok foglalta el, a káptalani
lakásokat a katonaság, a papnevel intézetet a csendrség. Az egyházi
alapok is károsodtak, a Kossuth-bankók elégetése, az egyes adósok tönkrejutása s egyéb pénzügyi válságok következtében. (Lopussny Gyula Ágost
T. Szaniszló püsp.) Az új püspök csak 1851. július 2-án költözhetett be
székházába.
mint az önkény emberei kissé elhelyezkedtek, azon igyekeztek, hogy
Felsége els
az új rendszer sikereit
Felségének bemutassák. 1852-ben
körútja alkalmával ellátogatott Nagy-Váradra is, de nem sok vigasztalót
látott. 1857-ben másodízben jött Váradra, ez alkalommal dics emlék Erzsébet királynnk társaságában. Bár a régi megyei életben szerepet vitt tényezk
az ünnepélyektl távol tartották magokat, de azért a lakosság fényes fogadtatásban részesítette a felséges vendégeket.
Az önkényuralom már vesztett erejébl, midn Thun Leo gróf az 1859.
szeptember 1-én kiadott parancsával, a két protestáns egyházat a kormánytól
függ szervezetté akarta átalakítani.
A vallási szabadságukra oly kényes tiszántúli protestáns egyházak
hívei között érthet visszatetszést keltett e pátens, moly csakhamar hatalmas
tal

A mm. kath
püspökség.

A

—

A

A

Thun-féle

i-atens hatása,

nemzeti mozgalmaknak

lett kútforrása.

1860. január 11-én a tiszántúli protestáns egyházak képviseli mind megjelentek a különben is látogatott debreczeni vásáron, majd onnan a kistemplom boltozata alatt összegylve, az idközben egybesereglett 10.000
fnyi sokasággal Balogh Péter püspökhelyettes elnöklete alatt közgyléssé
megyefnök értesülszervezkedtek. (Szcs István -- i. m. III., 1040. 1.)
vén a történtekrl, megjelent és a közgylést feloszlatottnak nyilvánította. A

A
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sokaság nagy zajjal tüntetett a hatalom képviseli ellen, végre Tisza Kálmán
nagy nehezen szóhoz jutván, abbeli reményének adott kifejezést, hogy a protes-

A

tánsokra oly sérelmes nyilt parancsot ö Felsége visszavonja.
történetbl
tudjuk, hogy a protestáns egyházak erélyes fellépését siker koronázta, de
egyúttal az abszolutizmus fölött is meghúzták a halálharaugot s az 1860.
október 20-án kiadott diplomával az alkotmányosság napja kezdett derengeni.
Ekkor a vármegyei élet terén mindinkább eltérbe lép Tisza Kálmán
alakja, kinek még báró Vay Miklós kanczellár felajánlotta Bihar vármegye
fispáni helytartóságát, de
azt el nem fogadván, helyette Haller Sándor
grófot nevezték ki. Tisza Kálmán a régi pártok közötti ellentétek kiegyenlítésére törekedett. Ritka tapintattal enyésztette el az 1848. eltti pártküzdelmek
keser emlékeit. Geszti kastélyában gyakran gyltek egybe a vármegyei
urak, st eljöttek a szomszéd vármegyék vezérférfiai, mint gróf Teleki
Domokos, báró Simonyi Lajos, Bónis stb.
1860. deczember havában végre megnyíltak az 1855-ben épült vármegyeház termei s a bizottsági tagok tisztújító közgylésre gyltek egybe.
tisztújítást megelzleg tartott értekezleten a betöltend állásokra nézve az
az elv állíttatott fel, hogy tekintet nélkül arra, ki melyik megyei párthoz
tartozott 1848-ig, mindazok, a kik az 1849 ben fennállott tisztikar tagjai
voltak, ha azóta semminem hivatalt nem vállaltak, megválasztandók, illetleg hivatalukba visszahelyezendk így lett Miskolczy Lajos alispán,
Csengery Imre fjegyz, Lukács János forvos. Magát az alapindítványt
Tisza Kálmán tette és mindenkivel szemben megvédelmezte
Csanády
Sándor azonban, a ki 1849-ben fszolgabíró volt, a kimondott elv ellenére
is, alispán akart lenni Miskolczy helyett és miután ez nem sikerült neki,
megharagudott a megyei pártra, különösen Tisza Kálmánra. Hozzá csatlakoztak az elégületlenek közül többek között Bige Károly ós Csanády József;
de azért ezen túl is gyakran részt vettek az értekezleteken.
Idközben a helytartótanács Budán visszaállíttatván, 1861. elején az
észak- és délbihari fnökségeket feloszlatták, mig a kerületi ftörvónyszék
és a megyei törvényszékek 1861. április végével szntek meg.
tiszántúli
kerületi táblát is visszaállították, Debreczen székhelyivel. Ekkor Bihar vármegyében, közigazgatási tekintetben, az 1848. eltti állapotok állíttattak
vissza.
vármegye öt járásra osztatott fel és minden járás szakaszokra.

Tisza

Kálmán

A

;

;

A

A

1.
szakasz Nagyvárad, 2. Nyüved, 3. Nagy- Várad,
Örvend, 6. Rikosd. II. belényesi járás: 1. szakasz: Belényes, 2. Belényes, 3. Vaskoh, 4. Cseszora. III. szalontai járás
1. szakasz
Cséffa, 2. Szalonta, 3. Less, 4. Tenke, 5 F.-Tót, 6. Beól. IV. sárréti járás
(székhelye a Gyürüszegi puszta)
1. szakasz
Gáborján, 2. Vértes, 3. P.-Kovácsi, 4. Váncsod, 5. Esztár. V. érmelléki járás: 1. szakasz: Er-Mihályfalva,
2. Er-Semjén, 3. Kóly, 4. Székelyhíd, 5. Molnos-Petri, 6. Királyi. A fszolgabírák az egyes járások székhelyén, az alszolgabírák a szakaszok (aljárások)
székhelyén laktak. Az esküdtek szintén az aljárások székhelyein voltak, de
néhol az esküdt az egyes szakasz területén belül más helységben szókelt.
így például a váradi járás 1. szakaszának szolgabírája Orvónden, az esküdt
Élesden lakott.
Az 1861. február 14-én kibocsátott legfelsbb kézirat, az országgylést
április 2-ára összehíván, a tél vége és a tavasz eleje választási készüldésekkel telt el. A vármegye kerületei által választott képviselk túlnyomólag a határozati párthoz tartoztak. Hosszas vita után azonban az országgylésen a felirati párt gyzött, de hasztalan, mert augusztus 22-én az
országgylés feloszlott, egyúttal életbe lépett a provizórium, mely elssormint
ban a vármegyék megrendszabályozását tzte ki czélul, minthogy
fleg Bihar is
az országgylés megnyílta eltt és az országgylés alatt,
szabadon adott kifejezést érzelmeinek.
November 5-étl kezdve a látszólagos alkotmányosság helyére ismét
a katonai uralom lépett. A novemberben tartott bizottsági közgylésen egybegylt bizottsági tagok eltt Miskolczy Lajos els alispánnal együtt az egész
tisztikar lemondott. A közgylést különben a szuronyok oszlatták szét. A
mondott tisztikar helyét azután nagy nehezen kinevezett tisztviselkkel
1.

nagyváradi

4.

Mez-Telegd,

járás..:

:

5.

:

:

:

—

:

—

töltötték be.
37*
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Bihar vármegye és Debreczen város élére Petrák János neveztetett ki,
kir. biztosi, illetleg fispáni helytartói minségben, kinek helyét
1862-ben Hajdú Lajos fispáni helytartó foglalta el. A felzúdult közvélemény
haragja fleg a kinevezett tisztviselk ellen fordult. Még a lelkészek, a róm.
kath püspökségi tisztviselk s gazdatisztek is több ízben adtak kifejezést
ebbeli érzelmeiknek. A fispáni helytartó ugyan e tárgyban panaszos levelet
intézett Szaniszló püspökhöz, de a püspök határozott hangú levélben megtagadta a fispáni helytartó abbeli kérelmét, hogy a hatósága alatt állók
politikai meggyzdését befolyásolja. (Lopussny Gy. A. i. m. 180
83).
cs.

ós

,

—

1861-ben némi szoczialista jelleg mozgalmak is voltak észlelhetk a
vármegye területén. A többiek között Bakonszeg község lakosai fellázadtak
és a vízár alól felszabadult s a földesurakat illet földeken megosztozkodtak.
1862-ben Telkesden történt hasonló népmozgalom. A lázadók megfékezésére, Servánszky Lászlót, az élesdi járás csendbiztosát küldték ki, de a
mint az erdség által körülvett községbe utazott, az elrejtzött s a vastagabb fák által védett lázadók a pandúrokra tüzeltek s minthogy a
csendbiztos alól a lovát is kiltték, kénytelen volt hat pandúrjával visszatérni. Ekkor a megyei hatóság két század cs. katonaságot küldött a lázadás elfojtására, illetleg a rend helyreállítására; de a lázadók a katonaságot gonoszul kijátszották, mert az els éjtszakán, a falu összes népe, a hegyen
lév erdségekbe menekült. A katonaság néhány napig várta a nép
visszatérését s midn megunta, visszament Nagyváradra. Ezután Gr. Haller
Sándor birtokos, volt fispán kérésére, a megyei hatóság, Servánszky mellé
Mezidhradszky Frigyes nagyváradi, Németh János tenkei és O'sváth Pál sárréti csendbiztosokat küldte ki, a kik egy hajnalon, a falut három oldalról
bekerítve, a népet úgy lepték meg, hogy azok sem elszökni, sem tömegbe

gylve
a

.Gazdasági
egyesület.,

ellenszegülni

nem

tudtak.

^

provizórium alatt sem parlamenti, sem megyei élet nem lévén, a
vármegyei „Gazdasági Egyesület"-ben találkoztak a haza javáért küzd,

számottev

E

férfiak.

bíró egyesület tagjai közgazdasági téren is
voltak hivatva az 1863. évi nagy ínség után.
1863. tavaszán és nyarán az egész Alföldön nem volt es, a folyóvizek elapadtak, vagy kiszáradtak.
házi állatok tömegesen elpusztultak. Csakis a
Sárrét körüli községek nem szenvedtek nagy szükséget. Az Ínségesek segélyezése tekintetében, az áldott emlék Szaniszló püspök járt ell jó példával; míg a szkölködket nagyobb pénzadományok által segélyezte, addig
a püspöki uradalom bérlinek 11 ezer frt haszonbért engedett el. Az 1863-iki
ínséges év visszahatással volt a közéletre is. Sokakat elvont a köztevékenységtl a megélhetés gondja, a saját gazdaságának újból való felszerelése. Végre
1865. szeptember 17-én kelt elhatározással,
Felsége 1865. deczember 10-ére
összehívta az országgylést.
választási küzdelembl a vármegyében a
balközép-párt került ki gyztesen. Ekkor Csanády Sándor és társai már kiváltak az egyesült megyei pártból és külön pártot alakítottak. Az országgylésen a kiegyezés körül megindult vitát némileg megszakította az ínségesek
segélyezése iránt benyújtott javaslat, mely az 1866-ik év május havában
országszerte fellépett fagy által károsultakról igyekezett gondoskodnia
politikai

jelentségteljes

háttérrel

mködésre

A

A

A közbejött porosz- osztrák háború egyidre megszakította a kiegyezési
képviselk haza jöttek s tapasztalhattárgyalásokat az országgylésen.
ták, hogy a tiszántúli nép, melynek emlékébe a nemzeti küzdelem a legmélyebben bevésdött, a kiegyezési tárgyalások során még a Tisza vezérlete alatt álló baloldal által benyújtott javaslatot is kevesli. Ebbeli nézetének adott kifejezést a Tisza Kálmán névünnepe alkalmából, Geszten, a nagyrészt baloldali képviselkbl összegylt társaság eltt Ivánka Imre is. Ebbl
kifolyólag a háború után újból megkezdett tárgyalások során, a baloldal
keveselvén a kiegyezési 15-ös bizottság javaslatát, a közös ügyeket illetleg Tisza Kálmán ellenindítványt adott be.
Heves viták után 1867. február 6-án végre befejezték a tanácskozásokat
Bihar vármegye ugyan, miként a Ghyczy szaváu induló Komárom, még
a május 2-án tartott bizottsági közgylésébl tiltakozott a kiegyezés ellen.

A

Azi807-iki
kiegyezés.
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de a körirat hangját csakhamar elnyomta a június 8-iki koronázásra készüközöröm. Bihar vármegye zöld selyem-lobogó alatt, fényes bandériummal képviseltette magát a koronázási ünnepélyeken. A bandérium költségeihez sokan tetemes összeggel járultak, közöttük Szaniszló püspök is.
Az 1867. május 2-án tartott tisztújító közgylésen a választott tisztviselk megkezdvén mködésüket, a vármegyei közigazgatás ismét az önkormányzat feladata lett. Ennek az utóbbi 34 év alatt végbement fejldését
külön fejezetben tárgyaljuk.
Végül közöljük a vármegyei f- és alispánok, valamint a fjegyzk,
országgylési követek és képviselk névsorát, az elbbieket, a mohácsi
vésztl folytatólag, az utóbbiakét 1688-tól, a rendelkezésünkre álló adatok

ld

alapján.
Fispánok: Czibak Eriire püspök 1526 1550;Both Péter váradi kapitány 1550; Fráter
György püspök 1550 51 Varkocs Tamási. 1552 53; Zaberdjei Mátyás püspök 1553—56;
Ghymesi Forgách Ferencz 1556 Kendi Antal 1557 Varkocs Tamás II. 1557 Somlyai
Báthori István váradi kapitány 1562- 1566 Hagymássy Kristóf 1566 Giczy János 1577 81
Bánffy Dénes 1581—1599 és utóbb 1606-ban'; közben Sibrik
Báthori Kristóf 1571—77
György 1580—85; Veres Gáspár 1581; Pekry Gábor 1587— 89 Báthori István 1589; Bocskay
István 1592 98; bedeghi Nyáry Pál báró 1598 1601, váradi kapitány; kisrédei Rhédey
Ferencz 1614 21; iktári Bethlen István váradi kapitány 1621 33; II. Rákóczy György
váradi kapitány 1633 Ruszkai Korniss Zsigmond aranysarkantyús vitéz 1636 43
széki
Teleki János 1651, késbb (1668 72) Zaránd vármegye fispánja Gyulay Ferencz váradi
kapitány 1653—59; Ebeni István váradi kapitány 1659; Haller Gábor 1659 60; Rhédey
Ferencz erdélyi fejedelem 1660, 1660-tól 1688-ig nincs fispán; Benkovics Ágoston püspök
169 -ti örökös fispán, 1688—1702; Csáky Imre gróf bibornok 1703—1732; Luzsénszki
István báró püspök 1733 35 Okolicsányi János püspök 1735—38 Csáky Miklós gróf püspök
1738 — 58 ghymesi Forgách Pál püsjjök 1758—60 zajezdei Patachich Ádám püspök 1760 76;
Andrássy István gróf cs. kir. kamarás helytartó 1777 korompai Brunswick Antal gróf
1779— 80; Korniss Mihály gróf 1781 Ürményi József 1782—85 széki Teleki Samu gróf helytartó és kerületi fnök; Haller .lózsef gróf 1787—90; Brunswick József gróf helytartó 1790;
széki Teleki Samu gróf II. 1791—1822 Rhédey Lajos helytartó 1808; Zichy Ferencz gróf helytartó 1825; Lónyay János helytartó 1836; Tisza Lajos helytartó 1836
1848; Beöthy Öcíön 1848
Hodossy Miklós kormánybiztos 1848 Uray Bálint csász. kir. biztos 1849 Észak-Biharban
Jósa Péter 1849 csász. kir. biztos Dél-Biharban
Reviczky Menyhért megyefnök ÉszakBihar vármegyében Ravazdy István megyefnök Dél-Bihar vármegyében 1860-ig
Váradi
Szabó János Észak-Bihar fnöke 1860
Gerzon N. Dél-Bihar fnöke, Hoffbauer Sándor
Dél-Bihar fnöke 1860
Petrák János cs. kir. biztos
Haller Sándor gróf fispán 1860
1861 62; Hajdú Lajos helytartó 1862 65; Szlávy József fispán 1865 67; Tisza Lajos
1867—71 Dry József báró 1871-92; Beöthy László 1893 óta.
Alisjxínok : Lessy László 1568; panaszi Pázmány Miklós 1570 80, (1581-ben IIalispán, f 1585 eltt) Bojthy Balázs 1585, II. alispán
Bojthy Balázs és keseri Horváth
Mihály 1587
Thorday Zsigmond 1597.
váradi Ugrai György 1596, ideiglenes
váradi
Ugrai György 1598; Ugrai Gergely 1607—1608; Boldvai György és Nadányi Zsigmond
1613
Serényi Pál és Szénássy Péter 1613 és 1628 közti években Szénásy Péter és Körösi
István 1628 Weér Mihály és gálospetri Rácz István 1641
Weér Mihály 1646 Károlyi
Mihály és Kéry Mihály 1657 Kéry Mihály és Boldvay Márton 1659 Boldvay Márton és
Belényesy Ferencz 1660. 1660-tól 1688-ig az alispáni szék betöltetlenül maradt, 1688. eltt
Horváth János szentjobbi kapitány végezte az alispáni teendket.
Els alispánok: Buday István 1688—1699; Sántha Ferencz, 1701—1704; Komáromy
György 1704 1717, egyúttal Debreczen város fbírája; Boronkay Ádám 1717—1723 Bárányi
Miklós 1723—25; Buday Zsigmond 1725—30; Bucsy Mihály 1730-39; Buday István
1739—49; Ferdényi Ferencz 1749—52; Beöthy Mihály 1752—57; Bárányi Gábor 1757—73;
Szentiványi József 1773—83; Beöthy János 1783—86; Luby Károly 1786—90; Péchy Imre
1790—1803; Beöthy László 1803—1811; Domokos Jakab 1811-16; Lányi Imre 1816—25;
Gencsy László 1825—28 Sombory Imre 1828—32 Tisza Lajos 1832—1833 Fráter Mihály
1833 — 37
Beöthy Ödön 1837—45
Papszász Lajos 1845—48 Miskolczy Károly 1848
Thurzó János 1849 Sántha György és Budaházy Zsigmond 1849—50 Miskolczy Lajos
1860 61; Oláh Mátyás 1861-ben kineveztetett; Balázsovits Zsigmond 1863 65 (kinevezett);
Miskolczy Lajos 1867—72; Beöthy Andor 1872—93; Szunyogh Péter 1893 óta.
Másodalispánok : Bárányi Mihály 1688 1690; Bernáth János 1690 91 Borbély János
1691—94 Torday Ferencz 1694—99 Sántha Ferencz 1699—1701 Szegedy János 1701—1713
Boronkay Ádám 1713 1717 Bárányi Mihály, egyúttal fjegyz 1717—1723 Bucsy Mihály
1723—30; Beliczay László 1730—39; Ferdényi Ferencz 1739—49; Laczkovich László 1749-52;
Paál Ferencz 1752—57 Ferdényi Gábor Í757— 62
Thurzó János 1762—66
Szentiványi
József 1766—73
Ferdényi János 1773—78
Budav László 1778—83 Beliczay József
1783— 86 Tokody György 1786—87; Péchy Imre 1787—91; Beöthy László 1791—1803;
Kazinczy Dénes 1803— 1811; Lányi Imre 1811— 16; Rhédey Ferencz 1816—20; Juricskay
László 1820—25
Sombory Imre 1825—28 Klobusitzky János 1828—32 Ferdényi Antal
1832—33 Stachó Károly 1833—37 Beliczay Miksa 1837—41 Bernáth József 1841—45
Sántha György 1845 48 Miskolczy Lajos 1848 Gerliczy Bódog báró 1860 61 Balázsovits
Zsigmond 1861 64; Komlósy Antal 1864 67; Sughó József 1867 69; Bárányi Ágoston
1869 72. A másodalispáni tisztséget a köztörvényhatóságok rendezésérl szóló 1870 42.
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Alispánok
1688—1893.

I.
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Alispánok

1568—1688

;

—

—

törvén yczikk beszüntette.
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Alispánok
1688—1872.

II.

Bihar vármegye története.
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Harmadalispánok : 1849-tl egészen a köztörvényhatóságok els rendezéséig. Sántha
(iyörgy 1819; Bodó János 1849—50 kineveztetett Ambrus János 1860 61; Jovanescu Döme
(kinevezett) 1861—62; Sorbán N. (kinevezett) 1862— 63 Román József (kinevezett) 1863— 66
Séllyey Sándor 1866—67 Gormán János 1867—72.

\

ii

—

;

;

;

;

Fjegyzk
1688

1894.

Fjegyzk: Lázár János 1688-90; Komáromi János 1690—95; Szegedy János 1695—1701;
Petrovay Ferencz 1701 1704; Bárányi Miklós 1704— 21, 1717— 21-ig egyúttal másodalispán is;
Ország Márton 1721— 25; Bakai Ádám 1725—30; Petrich László 1730—'39 Laczkovich László
L739— 49 Hegyi László 1749—57 Thurzó János 1757-1763 Hegyi László Il.-szor 1763—66
Perdényi János 1766-73; Bagossy Pál 1773—78; Beliczay József 1778— 83 Tokodv György
1783—86 Péchy Imre 1786—87 Vizer Lipót 1787—90 Br. Vay László, Kazinczy Dénes és
Tisza László 1790—91; Kazinczy Dénes 1791—1803; Domokos Lrincz 1803—16; Tokody József
1816—25 Detrich Miklós 1825 - 32 Hodossy Miklós 1832—37 Miskolczy Károly 1737
lemondása után Toperczer "Ödön 1837
45; Miskolczy Lajos 1845—48; Fényes József tiszteletbeli 1846; Csengery Imre 1848
49; Vidovics Ferencz kineveztetett 1849; Csengery Imre
Móricz Pál 1867-68 Beöthy Algernon 1868—69
1861; Tokodv Lajos 1861—66 (kinevezett)
Dobozy Miklós 1869-90; Szunyogh Péter 1890—94; Pap János 1894 óta.
(Források; Miskolczy Károly berettyó-uj falusi birtokos összeállítása, Tardy Sándor
adataival kiegészítve, Zsák J. Adolf adatai a bihar vármegyei múzeumban elhelyezett családi
levéltárakból. Rozvány
Szalonta tört. Deák Farkas i.
Bunyitay
Gyri
i. ni. III. 443
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;

;

;
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és rég.

Követek
L848.

m

:

;

:

;

;

fz.

1875. évf.)
Országgylési követek: 1790:

tört.
L790

;

Beöthy Imre udvari tan., Domokos Lajos táblabíró; 1792:
1796
péchujfalusi Péchi Imre, els alispán
Buday László kir. tanácsos
1802 péchujfalusi Péchi Imre els alispán, Tokody György kir. tanácsos 1805
Tokody
György, Péchujfalusi Péchy Imre volt alispán; 1807: bessenyi Beöthy László, els alispán,
péchujfalusi Péchy Imre. 1808 Tokody György kir. tanácsos, Kazinczy Dénes másodalispán
1811: Tokody György, borosjeni Tisza László 1825 27: sombori Sombory Imre; roglaticzai
Miskolczy István kir. kamarás 1830 sombori Sombory Imre alispán, bessenyi Beöthy Jen,
helyette késbb Beöthy László 1832 36 borosjeni Tisza Lajos I. alispán, bessenyi Beöthy
1834.
Ödön, Tisza helyett
1833. augusztus 8-án
csalányosi Ravazdy István táblabiró
deczember 23-án Budaházy Antal tiszti ügyész
1839 Hodosy Miklós táblabíró, Bernáth
József fszolgabíró; Hodosy helyett 1839. augusztus 10-én: Beöthy Ödön táblabiró; 1844:

ugyanezek

;

;

:

:

:

;

:

—

;

:

;

—

;

:

;

;

:

:

;

Beöthy Ödön els alispán, Komáromy György táblabiró, helyette 1844. május 20-tól Dobozy
Mihály tiszti ügyész; 1847 48: Papszász Lajos, Reviczky Menyhért, helyette 1848. márcziustól Beöthy Ödön. (Dry Ferencz dr. orsz. levélt, fogalmazó egybeállítása után.)
Országylési képviselk 1848 49 Nagy-Várad város
Szacsvay Imre
Belényes
Drágos János Magyar-Cséke Gozman János Élesd gr. Haller Sándor Margitta Dobozy
Székelyhíd. Bernáth József
Mihály
Hosszu-Pályi
Irinyi József
Báránd Miskolczy
Károly Ugra
Nagy József Bihar Ercsey Zsigmond Tenke Ambrus József Szalonta
Toperczer Ödön Berettyó-Újfalu Szivák Miklós, késbb Beöthy Ödön (a késbbi években
megválasztott képviselk ugyanezen sorrendben következnek egymás után).
1861-ben Lukács György, Pap János, Vertán Endre, Bika Simon, Miskolczy Károly,
Komáromy György, Csengery Imre, Kelemen Albert, Tisza Lajos, Csengery Antal, Tisza
László, Lovassy Ferencz, Csanády Sándor.
1865 69 Lukács György, Véghs Gellért, Román Sándor, Zichy Jen gróf, Bárányi
Ágoston, Miskolczy Lajos, Csengery Imre, Komáromy György, Tisza Lajos, Csengery
Albert, Gozsdu Manó, Lovassy Ferencz, Csanády Sándor.
1869 72 Gyrffy Gyula, Jonescu Döme, Román Sándor, gr. Zichy Jen, Klobusitzky
Ágost, Fráter Imre, Szunyogh Albert, Móricz Pál, Farkas Elek, Gáspár András, Dezs
Szaniszló, Simonyi Lajos báró, Csanády Sándor.
1872 75: Gyrffy Gyula, Kozma Parthén, Román Sándor, Gozman János, Bárányi
Ágost, Nagy György, Beöthy Algernon, Móricz Pál, Farkas Elek, Gáspár András, Lipovniczky Sándor, Simonyi Lajos br., Csanády Sándor
1875 78 Teleszky István, Kozma Parthén, Román Sándor, Szlávy Olivér, Bárányi
Ágost, Nagy György, Beöthy Algernon, Hegyesi Márton, Farkas Elek, Gáspár Audrás,
Lipovniczky Sándor, Simonyi Lajos báró, Csanády Sándor.
1878 81
Teleszky István, Kozma Parthén, Román Sándor, Szlávy Olivér, Szabó
Márton, Kiss Albert, Thuolt István, Hegyesi Márton, Bölönyi Sándor, Erese}' Géza,
Li]>ovniczky Sándor, Simonyi Lajos báró, utóbb helyette Fónagy László, Csanády Sándor.
1881 — 84 Tisza Kálmán, Véghs Gellért, Román Sándor, Szlávy Olivér, Bárányi Ödön,
Kiss Albert, Vidovics György, Nadányi Miklós, Ifj. Bölönyi Sándor, ErcsejT Géza, Llipovniczky
Sándor, Fónagy László, Beöthy Andor.
1884 87 Tisza Kálmán, Véghs Gellért, Román Sándor, Szlávy Olivér, Bárányi Ödön,
Kiss Albert, Szunyogh Szabolcs, Nadányi Miklós, Beöthy Algernon, Rigó Ferencz, Lipovniczky Sándor, Lukács Gyula, Orbán Balázs báró.
1897 92
Tisza Kálmán, Véghs Gellért, Rezey Silvius, Szlávy Olivér, Bárányi
Ödön, Kiss Albert, Szunyogh Szabolcs, Illyés Bálint, Beöthy Algernon, Ercsey Géza, Markovits Kálmán, Arany László, Orbán Balázs báró, utóbb helyette Csanády Sándor.
1892 96 Tisza Kálmán, Véghs Gellért, Rezey Silvius, Beöthy László, késbb helyette
Telegdi József, Bárányi Ödön, Kiss Albert, Noszlopy Gyula, Illyés Bálint, Beöthy Algernon,
Rigó Lajos, Markovits Kálmán, Lukács Gyula, Csanády Sándor, késbb helyette Szunyogh
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—
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Szabolcs.

Illyés

Gyula.

—

:

:

1901
Tisza Kálmán, Beöthy Algernon, helyette Gajári Ödön, Goldis József,
helyette Fassie Tódor, Telegdi József, Örley Kálmán, Kiss Albert, Marjay Péter,
Bálint, Tisza István gróf, Rigó Ferencz, Blaskovich Sándor, Balogh László, Leszkay

1896

késbb

:

:

:

BIHAR VARMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ES KÖZIGAZGATÁSA A LEGÚJABB IDKBEN.
nagy örömmel fogadták az alkotmányosság
már együtt találja a vármegye
bizottmányának közgylését, melyen nagy lelkesedéssel iktatták be immár a m. kir. belügyminiszter elterjesztése folytán
alkotmányosan kinevezett Tisza Lajost a vármegye fispáni székébe.
A hivatalos eskütétel után a fispán egész terjedelmében jegyzkönyvbe
iktatott székfoglaló beszédet tartott, melyben els sorban örömének ad kifejezést a felett, „hogy ismét az alkotmányosság terén mozoghatunk, s hogy
mint az 1865-iki rövid bizottmányi ülésben oly meghatóan mondva volt:
ismét mondhatjuk, még pedig szebb reményekre jogositva „Tisztelt Várihar

vármegyében

is

felvirradását. 1867. április 16-ika

:

megye

!'*

Azután igy

folytatja

hogy a felelsségnek min terhe nehezedik vállamra
Azt sem tagadhatom, hogy e helyen a komor múlt emléke akaratlanul
is fölmerül keblemben az öröm közepett. De nyilt kebellel, bizalommal fordulok Bihar vármegyéhez meg vagyok gyzdve, hogy mikor a nemzet elég nemeslelkü, politikailag elég-

„De ha

gond fog

tekintetbe veszem,

el

:

hogy a rajta éles vassal vert sajgó sebeire a feledés fátyolát borítsa, e várhazafias közönsége az évtizedekkel ezeltt a felkorbácsolt pártszenvedélyek által
kölcsönösen elkövetett sérelmek emlékére szinte a feledés fátyolát kívánja vetni s a megyei
élet feltámadásának fényes ünnepét sohasem fogja a múlt keserségeinek felújításával elhomienk lesz
mályosítani. Fátyolt tehát a múltra
ha reményem nem csal a szebb, a
érett volt arra,

megyének

—

;

jobb

:

jöv

Sok küzdés és nélkülözés között jutott el a nemzet idáig is, hogy végtére a szellemet
és anyagot egyaránt öl provizóriumok egymásutánjából kihatolhatott. Jelen körülmények
között csak egy út biztathatott sikerrel, mely a nemzetet, lételét koczkáztató rázkódásoknak

nem

tette ki s ez a békés kiegyenlítésnek megkísérlése volt. Néhánynak buzgó honfiaink
közül sikerült a Fejedelmet reá bírni, hogy bizalommal forduljon a nemzethez A bizalom
bizalmat szül
s a nemzet érdemlegesen beleereszkedett oly életkérdések tárgyalásába,
melyeknek e nélkül még megpendítése is lehetetlen lett volna. Hogy az életkérdések megoldása körül az eltér nézetek szerint pártok alakultak: természetes. De a czél egy és
ugyanaz maradt minden oldalon, hpgy t. i. kiki a meggyzdés által parancsolt úton kívánta
a haza alkotmányát visszaszerezni. Úgy képzelem én a pártok mködését, mint az emberi
ész remekén a gzgépeken az ellenkez irányban forgó fogaskerekek mozgását. Épen ezen
egy végre törekv ellentétes munkásság következtében halad a gép, míg, ha a kerekek
egyikét vagy másikát kiveszszük, a gép megáll és a rozsda fogja el.
A haladó mozzanat megtörtént, habár csak a kezdetnél vagyunk is.
Tény az, hogy a felels kormány megalakult, mint bizonysága annak, miszerint a
század vezéreszméi ellen er, hatalom, st tehetség is hiába küzdenek rövid idre elnyomni
lehet, de végkép elpusztítani, ahhoz földfeletti er kívántatik. Visszaültettük tehát alkotmányunk mostoha kezekkel kicsavart fáját, de, ha azt akarjuk, hogy az gyümölcsözzék, ne
ingassuk mi magunk mellle a gyámolokat, legalább addig, míg új gyökeret nem vert, mikor
majd aztán önállóan is daczolhat vész és viharral.
A nemzetnek örömeit nincs miért én tolmácsoljam osztatlan bizalommal fogadta az
az új kormányt,
az országgylés maga egyengette az utat, hogy lehetvé tegye a fokozatos átmenetet, mint a kormány fennálhatásának mellzhetlen feltételét.
Mi sem tehetünk mást e megyében, mint az országgylést e téren követni segédkezet nyújtani a kormánynak törvényes tetteiben, hogy így megtarthassuk azt, a mi megvan
s abból alkotmányunk fejlesztése által kiküzdhessük azt, a mi még hátra van.
E perczben minden oly érveskedés, mely csak szemrehányásokra, elkeseredésre vezetne,
medd idpazarlás volna. Ez ifjú kormány csak úgy képes az eltte tornyosuló akadályokon
áthatolni, ha
megette áll a nemzet.
a törvényekre támaszkodva
:

:

;

—

;

:

—

—

Tisza Lajos.

Bihar varmegye önkormányzata és közigazgatása a legújabb idkben.
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alkotmányos megyénk is rövid idn meglesz.
annak idomulni kellett a 48-iki törvények és a
kor szelleméhez de hogy mikép alakuljon a vármegye, azt a 48-iki törvényhozásnak közelebbrl meghatározni nem maradt ideje. Azóta, fájdalom, nem volt alkalom, hogy a gyakorlat
fejthette volna meg e kérdést s ma ott vagyunk, hogy vajmi kevesen tudják és érzik
mi
volt, mi kell, hogy legyen a vármegye. St nem hiányoztak, kik már a megyei rendszert
végkép halottnak hirdették mi több, tonét is nagy fényen megülték. íme, most új életre
ébredt a tetszhalott, de vigyázzunk s annyi évek során lenygözött kedves betegünktl,
jobbrafordultával lehetetlent ne követeljünk. Ne ítéljük el, ha rögtön nem képes oly rendes
és álható munkásságra, mintha szerves mködésének folytonos gyakorlatában lett volna. Ne
feszítsük túl erejét; gondos, higgadt, önzéstelen ápolásra lesz szüksége, hogy hajdani életreFelels kormányunk megvan

Nem

lehot ez a 48 oltti

s általa

vármegye

;

;

:

;

valóságát visszanyerhesse
Mindnyájan tudjuk,

s

meg

tarthassa.

is

hogy mily válság küszöbén áll a törvényhozással szemközt a
megyei autonómia: most igyekezzünk bebizonyítani, hogy a mi általunk értelmezett „megye"
megfelel a czélnak, mert míg egyfell ébren tartja a közszellemet, addig másfell önerején
folytatott igazságos, gyors és aránylag olcsó igazságszolgáltatás által leemeli a kormány
vállairól azon tehernek egy részét, melyet az más államokban egészen maga kénytelen

viselni.
_

Én meg vagyok gyzdve, hogy be fogják azt a megyék bizonyítani, hogy a szabadság
nem zárja ki a rendet, st hogy a rend egyik ffeltétele a szabadság tartósságának.

A

mi végre csekély személyemet illeti, teljes öntudatával birok helyzetem kényes volminden a közvetít szerepét jelöli ki nekem. Háládatlan
szerep ez. Rendesen mindenik fél elégedetlen a közvetítvel s mint közös czéltábla elszigetelten áll. Én azonban számot vetettem magammal s nem éreztem feljogosítva magamat,
hogy a pálya nehézségei miatt visszautasítsam az alkalmat
hazámat, megyémet meggytának. Hivatalos állásom, multam,

—

zdésem

szerint szolgálhatni.

Feltettem magamban ezen általam hagyományilag annyira kegyelt vármegye* önkormányzati jogát a legnagyobb tiszteletben tartani és éppen azért rködni, hogy egyesek
hanyagsága, rakonczátlankodása vagy éppen rosszakarata által a megye hírnevén szennyfolt
ne üttessék. A netalán felébresztend faj vagy vallási egyenetlenkedéseket a legszigorúbban
szemmel kisérendem. E szép megyében nyílik pálya mindenki számára s megférhet egymás mellett mindenki testvéri egyetértésben. Valamint születés, nemzetiség, hitvallás törvényes eljogokat nem adhat senkinek, úgy törvényes jogoktól sem foszthat meg senkit.
Egy Istenünk, egy hazánk, egy királyunk, egy alkotmányunk Ezekért ontották vérüket seink és ezek védelmében, ha kell, síkra szállnak unokáik.
És most, midn felkérném a tisztelt Vármegyét ajándékozzon meg bizalmával ez új
pályámon, azon szent óhajtással zárom beszédemet:
Adja a mindenség Ura, hogy az alkotmányos virradat örökké tündökl nappá fejldjék
hazánk eddig borús egén !"
!

:

Ezután Gyalókay Lajos t. fjegyz tolmácsolta a megye közönségének
s reámutatott azon 5 és fél év eltti (1861. november 5-re) megható jelenet, sötét aggodalomra okot adó napra, midn a vármegye bizottmányát fegyveres er kényszeríté a szétoszlásra s midn az
engedve az
erszaknak,
a szuronyok sorai között tiltakozását hangoztatva, hagyá el
érzelmeit,

—

—

az üléstermet.
Az 1867.
s intézkedik a

május 1-ón tartott közgylés lázas sietséggel lát a munkához,
megyei bíróságok, törvényszékek felállítása, a tisztviselk
megválasztása, fizetésük megállapítása, s a megyei bizottmány tagjainak
megállapítása tárgyában s kimondja, hogy a tisztviselk qualifikácziójának sine
qua nonjául a képesség és becsületesség tekintetik s hogy a szolgálatképtelen tisztviselk számára, Csengery Imre indítványához képest, nyugdijalap teremtessék.
csonka 1867-ik évre a vármegye költségvetése a/s évre összesen 162,516
írtban állapíttatott meg. Ha ehhez hozzáveszszük az év els harmadára es
81,258 frtot, kitnik, hogy az egész év költségvetése 243,774 frtra rúgott,
melylyel szemben a fedezet csak 3996 frt hiányt tüntetett ki.
Tisztviselkül a következket választották meg
Els alispán: Miskolczy Lajos második alispán: Sughó József; harmadik alispán Gozman
János; fjegyz: Móricz Pál, egyhangúlag mind a négyen; tiszti föügyvéd: Pallay János;
fiipénztárnok
Sztupa Mihály; fszámvev: Szabó Ferencz; fmérnök: Haranghy Bálint; forvosi
Lukács János, másodforvosul Székelyhíd székhelylyel Ercsey Imre; föszolgabirákul : a
Beöthy Andor, aki késbb alispán
váradi járásban Dobozy Menyhért a sárréti járásban
lett; az érmelléki járásban: Fényes Kálmán; a szalontai járásban Toperczer Sándor a belényesi
járásban: Papp József; 1-s aljegyz: Millye Gyula (most kir. tábla bíró), 2-od aljegyz:
Nagy Ödön; 3-ad aljegyz: Venter Antal; 4-ed aljegyz: Sável Kálmán; 5-öd aljegyz:

A

A?. i867-iki
tisztikar.

:

;

:

:

:

;

:

:

*

Kegyeletének

reális

;

bizonyságát szolgáltatta egy 2000 frtos alapítványnyal,

melyet

november 20-iki bizottmányi gylésen jelentett be s melyet azon ugrai országgylési
képvisel választókerületben jogi pályára készül szegénysorsú tanulók részére tett; e kerület
t már két ízben képviselvé választván, alkalmat nyújtott neki a politikai pálya megkezaz 1867.

désére.
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Szunyogh Zoltán; 6-od aljegyz: Pojnár Dénes; 7-ed aljegyz: Dobozy Miklós; tiszti
alügyészek: Szász Károly, Jedlicska Gusztáv, Sal Ferencz (késbb 2 évtizeden át N. -Várad
polgármestere), Erdélyi József, Lázár Mihály; alszolgabirók a váradi járásban: Gálbory
a sárréti
Sámuel, Krecz Ambrus, Servánszky Sándor, Beöthy Attila, Bulyovszky József
járásban Derecskéi Antal, Török István, Nadányi Gyula, Dobozy Ede az érmelléki járásban Lakatos László, Lovász Gábor, Bernáth Kálmán, Zsig'ó Endre, Fráter Béla a szalontai
járásbaii Balogh Imre, Pálinkási Imre, Sánta Gyula, Borha György, Sebes Ferencz a belényesi járásban Lázár László, Fassie Tódor (jelenben orsz. képvisel), Erhalmy József;
árvaügyi szolgábirók Gyalókay János, Irinyi János, Széplaki Nagy Lajos, Ficzek József és
Szabó Ágoston; alszámvcvök Nadányi Mihály, Hlatky Károly; esküdtek lettek a váradi járásban Lovas József, Szlávy György, Örley Béla (most Szolnokon kir. törvényszéki elnök),
Borbola Dezs, Mezidhrászki Gusztáv, Molnár Jen a sárréti járásban Báthory István (késbb
Gyula, Tardy Sándor, Mezidhrászky Miksa (most kir.
b. -újfalui járási fszolgabiró), Fráter
közjegyz), Fejér Elek az érmelléki járásban Draveczky Béla, Kába Miklós, Kabos Farkas,
Ercsey Jen, Gencsy István, Kabos Ödön; a szalontai járásban: Márki István, Kosztka Géza,
Teleszky Ferencz (most m. kir. közigazgatási bíró), Bölönyi György (most fszolgabíró),
Czeglédy Imre, Hepes Antal a belényesi járásban Benedek László (most kir. járásbíró),
törvényszéki h. elnökök Ercsey Zsigmond,
Horváth György, Domsa Péter, Fehér Mihály
Komlóssy Antal, Paulovics Antal; törvényszéki bírák: Szikszay Dániel, Beliczay Ferencz,
Komáromy Károly, Miskolczy György, Paál Péter, Szilágyi Ferencz, Miskolczy Károly,
Gyalókay Antal, Thurzó Ignácz, Szász Auguszt, a polgári törvényszékhez az árvatörvény;

;

:

;

:

:

;

:

:

:

:

:

;

:

;

:

;

:

;

;

székhez pedig Benedek Ferencz, Lakatos Károly, Szerényi Imre, Szacsvay Sándor, Mutter
Ferencz. Ambrus János, Veres János telekkönyviek Buthy Lajos, Bátky Endre, Galambos
fölevéltdmok : Jakab Sándor allevéltárnoAntal, Olasz Gyula, Végh János, Lrinczi Imre
Sélley Sándor (most
kok : Gyöngyösi László és Budai Antal
bünfenyüö törvényszéki ülnök
m. kir. curiai tanácselnök), Gedeon Ferencz, Beöthy György, Lázár Tivadar, Bogye István,
Márkus Ferencz, Olasz Dénes, id. Porubszky István, Krizsár Károly bünfenyít törvényszéki
rendkívüli napibiztosokul Zilahy Lajos (most kir. közjegyz), Ritoók Zsigmond (most kir.
táblai elnök N. -Váradon), Molnár Ferencz, Csernovics Arzén, Incze János, Csanádi Kálmán,
Lónyay Tivadar, Faliczky Viktor (késbb flevéltárnok), Bernáth Gyula, gróf Zichy Jen,
Fráter Bertalan, Vinkler József kanonok, Racsek János kanonok, Nyisztor Vazul kanonok,
Balogh Boldizsár, gróf Stubenberg József, Palotai László szent-széki jegyz, gróf Pongrácz
Jen, Ule János, Klobusiczky Béla, gróf Rhédey Gábor, Szlávy Viktor, Vad Lajos, Stépán
István, Reviczky László, gróf Korniss Károly, Könczey János.
Az 1861-ben kinevezett tisztviselk megersíttettek, s azonkívül ujjak is neveztettek
ki s így lett tiszteletbeli fjegyz: Kelemen Sándor, Beöthy Algernon
t. forvos: Zsugovics
István, Lonovics Miklós, Feldmann Móricz, Fux József, Grosz Lajos, Papanek Miklós,
Vaxmann Lipót, Pollák Hermán, Miskolczy Mihály; t, fügyész: Szász Károly, Sal Ferencz;
t. fmérnök: Olsay Ferencz, Horváth Lajos;
t. aljegyz: Beöthy Ákos, Kiss Kálmán, Klobusiczky István, Király Viktor, Draveczky János, Cseresnyés Sándor, Fényes Endre (most
kir. járásbiró), Csotka Vincze, Sólyom Fekete Ferencz (most kir. törvényszéki elnök), Szabó
Ágoston, Göndöcs László; t. alügyész : Teleszky István (késbb igazságügyi államtitkár),
Lázár Tivadar, Szij József, Tóth Dezs (most kir. közig, bíró), Baróthy Sándor, Nemes
János, Cseresnyés Albert (most ügyvéd), Jerzsák Ignácz
Lovass
megyei rablelkész
József (ev. ref.), Szucsu Péter (g. nem. egy.); t. esküdt: Markovics Antal Cziffra Ger
(most fpénztárnok), Sztachó Elek, Vay György, Balogh Lajos, Gálbory József, Oláh István
t. alorvos
Feuchtmann Sándor, Gelbstein Lipót, Csiszár Samu alorvos : Grósz Lajos, Berkovics Zsigmond, Hosváth József, Biró Ferencz, Gelbstein Lipót, Grünwald Móricz,
Bedák István, Kránszly Sándor, Csáp József, Dr Kis Ferencz, Ujlaky Ferencz, Feldman
Mór csendbiztosok : Medzihrádszky Frigyes, Szervánszky László, O'sváth Pál, Tyll József,
Xémeth János, Hampel Ferencz, Tóth József, Gölcz Antal, kett vizsgálat alatt lévén, állásuk betöltetlen maradt: állatorvos: Törs Mihály, Szabados Ferencz; várnagy lett: Nagy
Lajos; kórházi forvos: Fuchs József; alorvos: Berkovics Zsigmond.
vármegye nagy fia, Beöthy Ödön és a nemzeti szabadságharcz tevekény részese, Nagyvárad els népképviselje s a vértanú Szacsvay Imre
:

:

;

;

;
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;

;
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;
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;

;

:

;

;

A

megörökítésének elkészítésére bizottmány küldetett ki. Ezen
kívül egyebek között a hagyatéki s árvaügyekben létez zavarok megszüntetése végett öt szakegyén alkalmazása mondatott ki
kimondatott, hogy a
bizottmányi ülések rendes ideje minden hónap 3-ik szerdája leend. A kórháznak egy tébolydai osztálylyal leend kiegészítése, az államsorsjegyek jövedelmének bizonyos hányadából óhajtván eszközöltetni, a belügyminisztériumhoz
felterjesztés intéztetett. Az 1849. és 1861. évi bizottmányi gylések megcsonkított s olvashatlanná lett jegyzkönyveinek kiegészítésére s e megbélyegzésre méltó eljárás végrehajtóinak kitudására küldöttség neveztetett ki. A
katonaság általános beszállásolására vonatkozó szabályzat készíttetett, s az
ujonezozás elmunkálatainak az országgylés intézkedéséig való felfüggesztése kimondatott. Készíttetett a megye egész területére érvényes általános vásári
díjszabás
a m. kir. kúria újjáalakítása tárgyában az igazságügyi minisztériumhoz felirat intéztetik kimondatik, hogy míg a gazdag múlttal bíró vármegye levéltárát át nem vizsgáltathatja, jelenlegi helyzetében tovább kezelend (736/67. b. sz. 518. lev. sz.) A vármegye 1867. július 17-iki egyik felterjesztése a pénzügyminisztérium által hátiratolva intéztetvén el, e miatti
emlékezete
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;

;
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indignálódásának feliratban ad kifejezést és kéri a minisztériumot, hogy a
állásához illbb addigi átirati formához szíveskedjék továbbra is ragaszkodni; egy más alkalommal a belügyminisztérium egy intézkedésére kijelenti,
hogy mindazon esetekben, melyekben a törvények mellzését, vagy azok
értelmének saját felfogásától való eltér magyarázatát tapasztalandja,
az
ilynem intézkedések végrehajtásától segélyét megvonja; A ,,Biharmegyei
orvos-gyógyszerész és természettudományi egylet" alapszabályai pártolólag
felterjesztetnek.
A törvényhatóságok jogai megóvása végett a vármegye
feliratot intéz az országgyléshez. A keleti marhavész ellen a legerélyesebb
intézkedéseket foganatosította úgy, hogy már az 1867. június 17-iki bizottmányi
gylés arról értesíttetik, hogy a rettegett baj a vármegye területén megsznt és hogy annak gyors és sikeres elfojtása fölött a minisztérium meg-

megye

—

—

elégedését nyilvánította a vármegyének.
cs. kir. katonai hatóságok német nyelv megkeresései s átiratai
tárgyában a vármegye utasítja tisztviselit, hogy az igazgatás és kezelés
könnyebbítésére s az ügymenet gyorsítása czéljából addig is, míg a vármegyéknek a cs. kir. katonai hatóságokkal való viszonya törvény által rendeztetnék, a kisebb ügyek elintézésében segédkezet nyújtson, ám egyben elvárja
a katonai hatóságoktól is, hogy a fennálló törvényeket tiszteletben tartandj
s megkeresvényeit az ország nyélvén magyarul irandja, miként ezt az 1840:
VI. t.-cz. 9-ik §-a rendeli is. Egyben ily értelm felterjesztéssel a m. kir.
honvédelmi minisztériumhoz fordul. Az Aradon 1867. október 6-án tartani
szándékolt országos honvódgylés a minisztérium által nem engedélyeztetvén, az indokolás ellenében a megye jegyzkönyvi óvást emel.
Az 1867. június 8-án végbement koronázási ünnepségekben a vármegye, zászlaja alatt, küldöttséggel és bandériummal képviseltette magát.
bandérium költségeire a vármegyében 3440 forint gylt össze.
koronázás
megtörténte fölött érzett örömének a vármegye jegyzkönyvében kifejezést ad.
koronázáson a vármegye díszlovasaiként Márki Albert sarkadi, Vincze
Miklós f.-györösi és Sebes György p.- kovácsi lakosok vettek részt.
Tyll József, volt honvéd-százados, ki 6 gyermekét és nejét hagyta el
a haza hívó szavára, a megyének 1797-ben készült zászlaját, mely alatt az
1849-ben alakított biharmegyei önkéntes csapat küzdött, mely késbb az
erdélyi véres csaták között, 123. számú rendes zászlóaljjá alakíttatott, a
csaták ezer veszélyébl is megmentvén s a megyének visszaszolgáltatván, hazafiúi tette a vármegye 1867 május 2-iki jegyzkönyvében megörökíttetett,
maga pedig a sárréti járás egyik csendbiztosává kineveztetett.
Másik zászlaja is lett a vármegyének, mert az alkotmányosság visszaállításának örömére és emlékére Bihar lelkes hölgyei szép selyem lobogót készítettek, melyet báró Gerliczy Bódognó szül. gróf Korniss Lujza hazafias
levél kíséretében juttatott el a vármegyéhez.
Köztudomásra jutván az, hogy Kossuth Lajos az általános amnesztiát
nem szándékozik igénybe venni, egyfell mély sajnálatát fejezi ki a vármegye a fölött, bogy
a hazában nem láthatja, másfell megnyugvással
fogadja elhatározását, mert hiszi, hogy a haza törvényes függetlenségét,
öröklött önállóságát biztosító 1848-iki törvényeket alkotmányos utón viszszaszerezhetvén,
a haza ismét magáénak vallhatja. Errl Kossuth Lajost a közgylés értesítette. Kossuth 1867. szeptember 15-én hosszú, szép
levélben válaszolt, melyet egész terjedelmében jegyzkönyvbe iktattak.
Kifejezést adott a vármegye amaz óhajának, hogy a dorogi görög
katholikusok kívánsága szerint egy magyar katholikus püspökség állíttassák fel s a magyar nyelv istenitisztelet engedélyeztessék. E kérdéssel
1881-ben ismét foglalkozott a vármegye.
hbéri maradványok eltörlése iránti törvényjavaslatnak a törvényhozó testület elé terjesztésére a minisztérium felkéretett. 18G8-ban, Mária
Ar aléria fherczegn születése alkalmával, a megye börtönében volt 343
fegyencz közül 96 részesült büntetés-elengedésben.
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A
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lev

kolostorok eltörlése s vagyonának az állam
1870-ben úgy nyilatkozott, hogy akkor,
a midn a magasabb értelmiség oda törekszik, hogy a szükséges reformok, melyeknek behozatalát az érdekelt felekezetektl várja, mielbb léte-

ország területén

által való felhasználása

tárgyában
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síttessenek s a józan politika által megkívánt szabad egyház, szabad államban létesüljön s mert a nemzet egy átmeneti nehéz korszakot él, melyben a törvényhozó testület munkásságára sürgs teendk várakoznak, e
kérdés tárgyalását idszertlennek találja. A bíróságok szervezése ós törvényhatóságok rendezése tárgyában, továbbá Fiume visszacsatolásáért, a

katonaság egy részének nyári szabadságolásáért felirat készíttetett. Petfi
Sándor budapesti szobrára gyjtés indíttatott meg. Mátyás király emlékszobrára 395 frt 39 kr gyjtés küldetett fel.
Egy állami tanítóképz Nagyváradon leend felállításának szüksége kimondatott. Felirat intéztetett a vallásügyi minisztériumhoz, az országgyléshez pedig a herczeg Esterházy-képtár megvétele, valamint az inkompatibilitási törvény mielbbi megalkotása tárgyában. A haza bölcse, Deák Ferencz
clhalálozván, az iránta érzett kegyelet jegyzkönyvileg megörökíttetett, temetésére Beöthy Andor alispán vezetése alatt küldöttség utazott el s arczképe a gylésterem számára megfestetett. A M. Tudományos Akadémia
nagynev alapítója, gróf Széchenyi István budapesti szobrának leleplezési
ünnepélyén 1880. május 23-án a vármegye Beöthy Andor alispán vezetése
alatt 14 tagú küldöttséggel képviseltette magát. Báró Eötvös Józsefnek 1871ben történt elhunyta fölött a vármegye mély részvétének ad kifejezést.
1872. évi május hóban
Felsége az árvíz által sújtott délvidéket meglátogatván, ez alkalommal br. Dry József fispán vezetése alatt a vármegyének ftisztviseli és több bizottsági tagból álló küldöttsége tisztelgett a
király eltt a szomszédos Arad-megye székhelyén.
V. Ferdinánd királynak 1875. június 29-én történt elhunyta fölött a
vármegye szinte fájdalmát tolmácsolta az uralkodó párnak, valamint
Ferencz Károly fherczegnek 1878-ban történt elhalálozása alkalmával is.
Az 1875. évi fúzió s Tisza Kálmánnak miniszterelnökké s belügyminiszterré történt kineveztetése alkalmából, azon bels köteléknél fogva, a
mely t, mint a megye szülöttét s a megyei bizottság illusztris, tevékeny
tagját, Bihar vármegyéhez csatolta, e kiváló férfiút a hazafiúi öröm legbensbb érzésétl áthatott feliratban üdvözölte a vármegye.
Bosznia 1878-ban történt megszállásában 2 bihari gyalog-ezred vett
részt s a mozgósított katonák hátrahagyott vagyontalan családjaik segélyezése elhatároztatott, s az általános gyjtés elrendeltetett.

Rudolf és Stefánia trónörökös párnak esküvjük után 1881. május
hóban Budapesten történt els megjelenésükkor a vármegye hódolatát br.
Dry József fispán vezetése alatt küldöttség tolmácsolta. Tagjai Beöthy
Andor alispán, Dobozy Miklós fjegyz, Tóth Dezs fügyész, Komlóssy
Antal árvaszéki elnök, Cziffra Ger fpénztárnok, Pável Mihály görög katholikus püspök, Racsek János 1. sz. nagyprépost, báró Gerliczy Bódog, Des
Echerolles-Kruspér Károly, Des Echerolles-Kruspór Sándor, Szabó József,
ifj.
gróf Pongrácz Jen, Szász Ágost, Orley Kálmán tb. fjegyz s a
megye orszgy. képviseli Lipovniczky Sándor, Fónagy László, Kozma
Parthén, Román Sándor, Szlávy Olivér, Ercsey Géza, Szabó Márton, Kiss
Albert, Thuolt István, Csanády Sándor, Hegy esi Márton, ifj. Bölönyi Sán:

dor voltak.

Petfi Sándor emlékszobrának Budapesten 1882-ben történt leleplezési
ünnepélyén a megyét küldöttség képviselte, valamint Arany János temetésén is s ravatalára a küldöttség elnöke
Tóth Dezs fügyész koszorút
helyezett. Szülhelyén,
Nagy-Szalontán pedig emlékére Ercsey Sándor
„Arany-szobát" rendezett be a nagy költ bútorával, a csonka toronyban, költségeihez a megye 200 frttal járult. A megnyitási ünnepélyen,
1885-ben, küldöttségileg vett részt, úgyszintén 1893-ban is a budapesti
szobor leleplezési ünnepélyén s a szoborra koszorút helyeztetett. Beöthy
Ödön és Deák Ferencz arczképeit a vármegye Barabás Miklós festmvészszel megfesttette. Deák Ferencz szobrának Budapesten 1887. szeptember
29-én történt leleplezési ünnepélyén Beöthy Andor alispán vezetése alatt
dr. Tisza István, dr. Oláh Oyula, Beöthy Algernon, ifj. Beöthy Andor és
Szlávy Olivér tagokból álló küldöttség által vett részt. Kossuth Lajost 80-ik
születésnapja alkalmából a vármegye közgylése nagy lelkesedéssel üdvözölte, míg temetésén is, 1894. április 1-én Bihar vármegye Szunyogh Péter
:
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alispán elnöklete alatt számos tágu küldöttséggel volt képviselve. 1884.
augusztusban az Arad környékén tartott hadgyakorlatok alkalmával, a vármegye br. Dry fispán vezetése alatt küldöttségileg tisztelgett
Felsége
eltt. Az üdvözl beszéd és
Felsége válasza jegyzkönyvbe iktattatott.
Kiváló díszszel ünnepelte meg a vármegye 1898. április 11-én az 1848-iki
törvények félszázados évfordulóját is, mely alkalommal Hegyesi Márton
méltatta az ünnepély tárgyának jelentségét nagyszabású, fényes szónoklatban.
Tisza Kálmánnak 10 éves miniszterelnöki jubileuma alkalmából, 1885ben a vármegye 194 tagú küldöttsége utján adott kifejezést azon szinte
tisztelet és szeretetnek, melylyel személye iránt, a csudálatnak és elismerés-

nek, melylyel rendkívüli munkássága s mély bölcsessége iránt és rendíthetetlen bizalmának, melylyel politikai mködése iránt viseltetik.
1869-ben Szaniszló Ferencz püspök az I. Ferencz József és Erzsébet
Felségeik életnagyságú arezképóvel ajándékozta meg a vármegyét.
Ipolyi Arnold nagyváradi 1. sz. püspöknek 1886-ban történt elhunyta,
mélyen megrendítette a vármegye közönségét. Itt említjük meg, hogy a
vármegyében töltött kevés idt is hosszú idkre örökítette meg a róla elnevezett „Ipolyi gyjteményben" elhelyezett memlékeivel. Régészeti egylet
s megyei múzeum létesítésének szükségességét a vármegye már 1871-ben kimondotta s megalapításához 100 frtot s ideiglenes helyiséget adott. Késbb
kimondotta, hogy a megyei levéltárban lev régiségek és könyvek a tulajdonjog fentartásával a „Biharmegyei régészeti ós történelmi egylet" régiség-

tárának adatnak

át.

A

megyei kórháznak 1874-ben Olteanu János görög katholikus püspök 200 frtot adott, 1877-ben pedig Kégl György 1000 frtot. A báró Szepessy-féle ház felli udvari szárnyának meghosszabbítása 4353 frt költséggel 1886-ban elhatároztatott. Az 1901-iki tavaszi közgylés elhatározta egy
elmebeteg-intézet létesítését. Az éphkezésre 460,000 korona van elirányozva,
a berendezésre pedig 80,000 korona. 500 beteg elhelyezésére lett tervezve s
így a lipótmezei után a legnagyobb elmebetegkórház lesz. Létesítése dr.
Fráter Imre közkórházi forvos buzgólkodásának köszönhet.
vármegyeházát 1885-ben bvítették ki a kis vármegyeház két szárszegedi árvízkárosultaknak a segélyalapnyának meghosszabbítása által.
ból 548 frt küldetett, a törzsvagyonból pedig 1000 frt, könyöradománykónt
12,062 frt 75 krt gyjtöttek az 1879— 80-ik években.
Az állattenyésztés elmozdítása szempontjából köteleztettek a községek
alkalmas apa-állatok beszerzésére.
Sípos Orbán királyi tanfelügyel kezdeményezésére „Biharmegyei népnevelési egylet" alakíttatván, ebbe 1884-ben a megye községei 2 frt évi
tagsági díjjal belépésre köteleztettek és 1886-ban a gazdasági egyletbe is
5 frt évi tagsági díj fizetése mellett, mely utóbbi által tartandó lóversenyekre a megyében tenyésztett lovak díjazására évi 500 frt szavaztatott meg.
1885-ben a „Biharmegyei tanszermúzeum"-nak segélyként 678 frt 99 kr
adományoztatott, ugyanez évben a „Biharmegye földrajzának vezérkönyve"
pályadíja 50 frttal kiegészíttetett.
czímü
1896-ban a vármegye a Lónyay-féle megyeházi részt és kertet a börtönépülettel eladta az államnak igazságügyi czélra.
1901. február 1-ón a vármegyei törvényhatósági telefonnak egy részét,
miután a 160,000 koronás kölcsönbl kiépült, átadták a forgalomnak. 1901.
márczius 20-án Belényesen kórház felállítása határoztatott el 40 ágygyal;
Pável Mihály görög katholikus püspök telket, 2000 koronát és a szükséges
faanyagot adta hozzá. Létesítéso érdekében Szunyogh Péter alispán fáradozott sokat. Ugyanez a gylés a tordai járás székhelyét Nagy-Bajomba
helyezte át „Sárréti járás" elnevezéssel.
Az árvaszámvev törvényszéknél az egész 1867-ik évben, beleértve
május 10-ig a provizórium alattiakat is, 7906 ügydarab volt, a melybl 5784
dolgoztatott fel. Az 1872-ik évben az alispáni hivatalnál 10,713 volt a
beadványok száma, az árvaszóknél pedig 3836 darab hátralékhoz 5564 darab
új beadvány érkezett s így összesen 9400 darab lett a feldolgozandó ügydarabok száma. Az 1900-ik évben pedig az alispáni hivatalnál 42,931, az
árvaszéknél 65,608 ügydarab iktattatott be.
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A közbiztonságot az 1868-ik évben szervezett rablóbandák zavarták,
különösen a belényesi járásban, kik ellen a legerélyesebb intézkedések
tétettek. A Vaskok vidékén levk kézre is keríttettek.
Az 1871. évben tartott országos csendbiztosi kongresszusra O'svátb
Pál ós Mezidhráczky Frigyes csendbiztosok küldettek ki, kik közül különösen O'sváth Pál* olyan jó névre tett szert, bogy sok esetben más vármegyék is meghívták bonyolultabb bnesetek kinyomozására. A közbiztonság
annyira meg volt zavarva, bogy 1875. elején félévi idtartamra rögtönítól
Dobos Gábort nemsokára el is fogta
biróság (statárium) lett felállítva.
Süt Imre és Farkas István, kik közül az elst 500, a másodikat 200 frt
jutalomban részesítette a belügyminiszter. 1877-ben is garázdálkodott a
Csercsel Juon-féle rablóbanda Belényes környékén. E banda kiirtása körül
szerzett érdemeiért Kurteszku László csendbiztos 250 frt jutalmat kapott,
Beliczay Sándor szolgabíró pedig a koronás aranyérdemkeresztet. 1878-ban
Meze Vaszali betyár erszakoskodásait szüntették meg, kinek elfogatása
körül Czokos Péter csendlegény tüntette ki magát Drág-Csékén és Topesten
pedig a volt földesurak és a lakosság között az úrbéri per befejezése alkalmából oly nagymérv izgatottság támadt, hogy katonai er kirendelése
vált szükségessé. 1879-ben is garázdálkodtak künnálló fegyveres rablók
Tenke, Belényes, Bél vidékén, de elfogták ket. Az Arad-megyébl átjött 6
tagú fegyveres rablóbandát 1880. október 14. és 20-án Missuray János csend-

Közbiztonsági
lntézkedések

-

;

biztos fogta

el.

A

vármegye területét ért elemi csapásokról, árvizekrl stb., vagy az
illet községnél, vagy a vízrajzi és más fejezetekben van szó. Itt csak a
vármegye területén fellépett kolerajárványról akarunk megemlékezni.
Biharban a kolera 1873-ban lépett fel. E járványnak 11,000 ember esett
áldozatul, noha a rendes orvosokon kívül 41 járványorvos lett alkalmazva,
kiknek díjazására azonban a vármegye kell fedezettel nem rendelkezvén,
ahhoz báró Dry József fispán 3487 frtot gyjtött s ezt a saját adományával is megtoldotta. Ugyancsak gyjtést indított a kolera következtében
árvaságra és özvegységre jutottak felsególyezésére

s ez

utón 7593

frt

a. kolera,

99 kr

gylt össze ezen kívül Olteanu János g. k. püspök 400 frtot adott s Dringon
György tenkei ügyvéd 307 frtot küldött egy tánczvigalom jövedelmébl. A
kolera által 7571 egyén jutott árvaságra és özvegységre, kik közül 737-et mások
;

fel, 52 szolgálat által tartotta fenn magát, 570-et a községek tartottak el, 119 könyöradományokra lett utalva, 5760 pedig a saját vagyonákolera- járvány bajait az Ínséges termés is hatványozta, minek
ból élt.
enyhítése végett egy 46 tagból álló vármegyei bizottság küldetett ki, mely
az állam által adott 100,000 frt Ínséges kölcsönt akként osztotta fel, hogy
abból 70,000 frtot kölcsönként a vízszabályozási társulatoknak, 30,000 frtot
pedig a munkaképtelenek tartása által kimerült 60 községnek adott kölcsön.
1868-ban kezddött a védhiml-oltás, bár több helyen nagy ellenszenvvel találkozott. 1877-ben létesült a községi és körorvosi intézmény s az
egészségügyi közegek számát 35-ig hatósági orvossal szaporították.
1882-ben lépett fel a philloxera Biharban, 1901-ben az egész január
ós február hó rendkívüli hideg volt, állandóan tartó hóval ; a Fekete-Körösön

fogadtak

A

fél méteres jég volt. A farkasok is sokat garázdálkoda nagy hidegnek több emberélet esett áldozatul. A nyomor enyhítésére a humanitásáról ismert báró Königswarter Hermán a Kis-Szántó, NagySzántó, Nagy-Kereki és Gyapjú községi szegények s ottani uradalmai cselédsége között 6000 koronát osztatott ki.
Az árvapénzeTc kezelésénél elforduló hiányok kiderítésére az 1868-ik
évben a váradi járásba küldöttség neveztetett ki, de ez intézkedések
nem vezettek czélra, miért is 1870-ben a gyámügyi szolgabirák megfelel
mködésre utasíttattak. 1873-ban Beöthy Andor alispán minden községre
nézve árva-fkönyvet készíttetett.
1874-ben községi és kerületi közgyámságokat rendszeresítettek s elrendelték, hogy minden községben vizsgálat utján állapítsák meg az 'árva-

már január közepén
tak

s

*

Ö

irta

a

„Csendr

ben a „Sárréti járás

kell-e

leírását."

vágy pandúr?"

czím mvet

és adta ki két vaskos kötél-

Árva-és gyámpénztárak.

590

Bihar vármegye önkormányzata és közigazgatása a legújabb idkben.

vagyon mennyiségót. 1876-ban az árvaügyi hátrányok szaporodása folytán
3 napidíjas ülnököt alkalmaztak és Dobozy Menyhért központi közgyámot
utasították, hogy a megye területét szolgabírói szakaszonként járja be és a
helyszínén a központi és községi nyilvántartásokat hozza összhangba.
Az 1877. XX. t-czikk értelmében az árvaszék szervezetét módosították,
a személyzetet szaporították, új árvaügyi szabályrendeletet alkottak.

BEÖTHY LÁSZLÓ FISPÁN.

1880-ban rendszeresítették a közgyámságokat. 1883-ban a gyámpénztárban könyvvezeti állást szerveztek. Ez évben a községek által beszámolt
árvapénzek összege 409,956 frt 99 krt tett, melyrl 3042 db kötvény szolgáltatott be, de ezekbl csak 409 darab 82,929 frt 28 kr. értékben volt bekebelezéssel biztosítva.
1884-ben az árvaszéki személyzet létszámát ismét szaporították s a központi hivatalos helyiségeket kibvítették. Ugyanez évben kimondotta a megye,
hogy bármely községet önálló gyámpónztár felállítása iránti törekvésében

támogatni

fog.
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Az újabb idbon, 1898-ban O'sváth Lajos számvev terjesztett el
memorandumot a gyléshez a gyámi számadások megfelelbb kezelése s
a gyámpénztárak szabatosabb ellenrzésére
illetleg konkrét tervet is mutatott be*

st

vonatkozólag;

utóbbit

ez

A

központi gyámpénztár 1879-ben lépvén mködésbe, ez évben 46.828
12 kr volt benne elhelyezve; 21 év múlva pedig, az 1900-ik évi átlaga
1,457.988 frt 27 krt tett
a megye nyilvántartott árváinak száma pedig 1891.
január 1-én 28.743 volt, a mik eléggé igazolják a nagyfontosságú árvaszéki
frt

;

ügyek

óriási növekedését.

A

bírói hatalomnak megváltoztatott gyakorlása a törvényhatóság eddigi a törvénykezés
elválasztása a
jogát megsemmisítvén, 1869-ben kérvény intéztetett a képviselházhoz, hogy közigazgatástól.
a törvényhatóságok jogköre azok további csonkítása nélkül mielbb rendeztessék, hogy a bírák kinevezésénél a kijelölési jog megengedtessék, hogy
az esküdtszéki intézmény életbe léptettessék, hogy a bírói felelsség kimondassák. A törvényhatóságoknak tervbe vett rendezése tehát élénk tevékenységre serkenti a vármegyét; rendkívüli közgylés hivatik össze, az új szervezetre vonatkozó terv kidolgozásával 150 tagu küldöttség foglalkozik. Majd
kifejezést adván a tervezettel szemben
az országgyléshez felirattal fordul
érzett aggodalmainak s kiemeli a 48-iki törvényeknek megfelel népképviseleti rendszer reorganizálásának helyességét és szükségességét egy állambíróság felállításának, olyan formán képzelvén azt, a min a mai közigazgatási bíróság;
a tisztviseli felelsségre vonatkozólag pedig azon óhajának
ad kifejezést, hogy a törvénytelenségekért a felelsség terhe alól senkit fel
ne oldhasson.
midn pedig 1871-ben leérkezik az igazságügyi miniszter
rendelete, a mely a felállítandó kir. törvényszék, járásbíróságok s telekkönyvi hatóságok számának és szókhelyének meghatározását tudatja a vármegyével, ez fájdalmának ad kifejezést, miután a követett eljárásból a Bihar
vármegye területének és népességének figyelmen kívül hagyása tnik ki.
1872. év elején történt meg a közigazgatás különválása az igazságszolgáltatástól, mely alkalommal a kijelöl bizottság els tagjaiul: Szunyogh
báró
Albert, Zilahy Lajos és Nagy György választattak meg,
József
fispán által pedig Papp Szilágyi József gör. kath. püspök, báró Gerliczy
Félix és Ritoók Zsigmond neveztettek ki.
1872-iki
január 24 25-én megejtett izgalmas tisztújítás egyszerre 4 szavazattisztikar.
szed küldöttség eltt folyt. Megválasztattak ós kineveztettek a következ

—

—

A

—

Dry

—

A

ftisztviselk

:

alispán, Dobozy Miklós fjegyz, Pallay János tiszti fügyész, Örley
Kálmán 1-s aljegyz, Szunyogh Szabolcs 2-ik aljegyz, Komlóssy György 3-ik aíjegyz,
Csapó Márton 4-ik aljegyz, Pap János 5-ik aljegyz, Sal Ferencz, Tóth Dezs alügyészek,
Sztupa Mihály föpénztárnok, Hlatky Károly fszámvev, Komlóssy Antal árvaszéki elnök,
Gozman János íútbiztos, Ercsey Imre forvos, Dobozy Menyhért központi közgyám, 5 árvaszéki ülnök, 3 alszámvev, 2 napidíjas számvev, ifj. Csapó Ferencz fmérnök, Petrus
József almérnök, Jakab Sándor flevéltárnok, Gyöngyössy László allevéltárnok, Dr Lukács
János kórházi igazgató orvos, Feldman Mór kórházi orvos, Kazinczy Géza várnagy, továbbá
Medzihradszky Frigyes, Kiss Elek, Fejér Frigyes, Venter Antal, Ercsey Dezs, Nadányi

Beöthy Andor

Miklós, Báthory István, Fráter Gyula, Bernáth Kálmán, Lovász Gábor, Fráter Béla, Draveczky
Béla, Fónagy László, Kazinczy Béla, id. Herczeg Ferencz, Pálinkássy Imre, Domsa György,
Vass János, Eörhalmy József és Boicz Konstantin szolgabírák és ugyanannyi segédszolgabíró, 10 alorvos, továbbá 10 csendbiztos, 7 állatorvos, 5 al-útbiztos, 2 iktató, 2 kiadó. 1
sortárnok, továbbá 28 központi irnok és 26 szolgabírói irnok. Tiszteletbeli tisztviselkké kineveztettek Tisza László és Beöthy Algernon tb. fjegyz; tb. fügyész lett: Nagy József,
Molnár Ferencz, Sal Ferencz és Dr Bródy Sámuel tb. árvaszéki elnök Révész Bálint ev.
ref. suporintendens
tb. forvos: Lukács János, Fux József, Pollák László
tb. fmérnökké
Haranghy Bálint, Olsay Ferencz tb. fútbiztos Czifí'ra Ger és Fényes László tb. aljegyz
Farkass Ödön, Toperczer Kálmán, Markovics Kálmán, Beznák Béla; tb. alügyész Millye
Gyula, Jedbcska Gusztáv, Zombory Antal, Király Viktor, Somossy Zsigmond tb. árvaszéki
ülnök Ambrus János és Faliczky Viktor tb. szolgabíró Ficzek József, Miskolczy Jen,
Szlávy György, Borús Sándor, Papp Tamás, Harmathy Károly; tb. alorvos: Vallerstein Mór,
Szimenszky Román, Csáp József az év folyamán neveztetett ki: tb. fügyész: Ritoók Zsigmond, Szarukán Gergely tb. forvos Dr. Borkovics Zsigmond, Papanek Miklós tb. alorvos Dr Guttroan Ede tb. aljegyz Füredy László közigazgatási kiadó; tb. árvaszéki ülnök
Varga Imre tb. szolgabíró Fáy Árpád tb. szolgabiró-segéd
Vattay Gyula és Chorusz
Gj'iila; tb. alügyész: Balogh Lajos és Fassie Tódor.
;

;

:

;

;

,

:

;

:

;

:

;

:

;

:

;

:

;

:

:

;
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:
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„Magyar Közigazgatás" czímü szaklap

L.

:

évi költségvetés összege 153,727 frt 15 krt tett.

1899. 7-ik és

következ számait.
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vármegyéknek tervbe vett új területi beosztása is igen közelrl érdemiután egy tekintélyes része, t. i. Hlye, Bajj, NagyNagy- és Kis-Kaba, Sámson s a béli szolgabírói
szakasz számos községe szándékoltatott elvétetni. E tervbe vett megcsonkítás ellen felírat küldését határozta el a megye s annak megszerkesztésére
bizottságot alakított, melynek tagjai közt volt Beöthy Andor alispán, dr.
Teleszky István ügyvéd és Dobozy Miklós fjegyz is.
A feliratnak meg
is volt az eredménye, mert az 1876-ban alakított szomszéd Hajdú vármegyéhez csak Kába, Mike-Pércs és Sámson községeket szakították el, de Biharhoz kebelezték Szabolcs-megyébl Sáp és Ér-Kenéz községeket, 1884-ben
pedig Szilágy-megyébl Almás községet.
kelte Bihar vármegyét,
Bábé, Piskolt, Vasad,

—

Tisza Lajos.

—

Az alkotmányos korszak els fispánja 1867-ben Tisza Lajos lett,
ki minden téren
hasznos tevékenységet fejtett ki. Kezdeményezése után az 18489-iki rokkant honvédek s az
elhaltak özvegyei és árvái felsegélyezésére eszközölt gyjtés folytán 4901 frt 06 kr,
a
honvéd-menházra 231 frt 09 kr adomány gylt be. A közgyléseket mindig a legaktuálisabb tárgyakkal foglalkozó magvas beszédekkel nyitotta meg, a melyek épp ez okból rendesen egész terjedelmükben vétettek jegyzkönyvbe.
Hasonnev atyja Biharmegye adminisztrátora, anyja gróf Teleki Júlia volt. Nagyváradon született 1832-ben, hol gondos házi nevelésben részesült fels tanulmányait s a
jogi tanfolyamot szintén mint magántanuló végezte és Debreczenhen vizsgázott, a jogot
azonban, fiatal kora miatt, csak 1848. után fejezhette be. A szabadságharczban 15 éves
létére már mint honvéd vett részt s annak leveretése után körutat tett Európában, bejárva
Német-, Franczia- és Angolországot,
késbb pedig Olaszországot majd Kelet-Indiát és

—

;

—

Afrikát.

A

fispánságtól csakhamar

;

— 1870. szeptember 3-ikán — megvált s a budapesti közmunka

vármegye mély sajnálatának adott kifejezést, miután
egész tartama a valódi alkotmányos érzület következetes bizonyítéka s az
alkotmányos többség akaratának kifejezje volt. Feladatának ismerte a pártok súrlódásait
enyhíteni, a szenvedélyeket nyugalomra csendesíteni. A megye belbékéjének fentartása
körül nagy érdemeket szerzett.
Két ízben miniszter is volt. Legmaradandóbb emléket, mint kormánybiztos, az 1879-iki
árvíz által elpusztított Szeged város rekonstruálása által teremtett magának. 1883-ban a király
„szegedi" elnévvel grófi rangra emelte. Az új országház létesítése körül is nagy munkásságot fejtett ki.
mint már láttuk
Az 1867. évi tisztújításkor, a régi tradiczióknak megfelelleg
három
alispán állíttatott a vármegyei önkormányzat élére I-s, Il-od, IH-ad alispán. Miskolczy Lajos
els alispán lett s 1872-ig maradt ez állásában, a mikor az új szervezéskor a tisztviseli
tanács alelnöke

lett.

Távozása

fölött a

mködésének

Miskolczy
Lajos.

—

—

:

A

pályától visszavonult.
vármegye osztatlan részvéttel vette távozását, miután mindenkor
kiváló buzgalommal, igazságszeretettel és szakismerettel mködve, a megye kormányzatát
a legválságosabb körülmények között is erélylyel vezette s kötelességét mindig kifogástalanul teljesítette.
Egy ideig még ezután is részt vett a vármegyei ügyek intézésében mint
felsége által adományozott hivaiskolatanácsos és állandó választmányi tag, de 1875-ben
tali állást foglalván el,
e vármegyei tisztségekbl is megvált.
Tisza Lajost jobbaházi báró Döry József váltotta fel a fispáni méltóságban s székét
1871. május 22-én foglalta el. Székfoglaló beszédében utalt elde, Tisza Lajos érdemeire.

—

—

Döry József.

Nagyváradon született 1836. április 4-én. Atyja jobbaházi báró Dry József huszárszázados és a Mária Terézia-rend lovagja, édes anyja zalakapolcsi Domokos Julianna volt,
Majdnem 23 évre terjedt serény és áldásos közéleti tevékenysége. 1875. január 5-én Nagyvárad városának is fispánja lett. Szerénysége, nyájas modora, nemes szíve miatt mindenki
szerette t. Az 1870-ik évi népszámlálás központi munkálatait nagy ügyszeretettel vezette.
1883 április 19-én a Lipót-rend lovagkeresztjét, késbb pedig a bels titkos tanácsosi
méltóságot is elnyerte. Fispáni állásától való megválása alkalmával a vármegye iránt érzett
szeretete jeléül Tisza Kálmán életnagyságú olajfestésü arczképét ajándékozta a vármegye
díszterme számára.
Az 1872. évi új szervezéskor Beöthy Andor ült az alispáni székbe. Beöthy Andor
Beöthy Andor.
Henczidán született, 1828. november 17-én. Atyja Beöthy Kálmán huszár-fhadnagy s anyja
Mihályi Mária volt. Iskoláit Nagyváradon a premontreiek gimnáziumában s a jogaka-

Dry

démián végezte.
1848. május 23-án már Bihar-megye aljegyzjévé

választatott, de a pennát csakhamar
karddal cserélte fel. Honvéd lett a Károlyi-honvédhuszároknál, hol hadnagygyá neveztetelt
ki. A szabadságharcz után édes
anyja mellett gazdálkodott, 1854-ben családot alapított,
nül vévén Beöthy Lászlónak, Beöthy Ödön testvérének leányát, Stephaniát. 1860-ban a
sárréti járás fszolgabírójává választatott. A provizórium alatt visszavonult s a Henczida
melletti gyürüszegi pusztán gazdálkodott
az alkotmányos élet visszaállításakor azonban,
1867. május 1-én ismét a sárréti járás fszolgabírójává választatott s ily minségben szolgált az új megyei rendezésig, a midn 1872. január 24-én Bárányi Ágoston 185 szavazata
ellenében nyerte el az alispáni széket. Ettl kezdve évtizedeken át viselte e hivatalt.
1881-ben a b.-uj falusi kerületben országgylési képviselvé választatván, rövid idre elhagyta
alispáni állását, de a midn a vármegye közgylése nem fogadta el lemondását s alispáni
mint
engedett és visszajött vármegyéjébe, miután
állásának megtartására kérte fel,
„a közgylés felhívásában az édesanya hívó hangját hallja".
monda
Mint a megyei közigazgatás feje, igazságos és kifogástalan. Elévülhetetlen érdeme és
fáradozásának eredményei a közutak és a biharmegyei viczinális vasutak, a jegyzi nyugdijalap, stb. Elnöke, volt, a biharmegyei szabadelv-pártnak és a biharmegyei népnevelési
;

—

—

:

—
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egyletnek. Kormánybiztosa volt a hortobágyi belvíz-szabályozó társulatnak s mindezek melkifogástalanul vezette Bihar vármegye közigazgatását.
Fiának, Dr Beöthy Lászlónak, 1893-ban fispánná történt kineveztetésekor nyugalomba
vonult;
nemsokára ezután 1894-ben meghalt. Arczképét a vármegye közönsége, közgylett

—

terme számára 1896-ban festtette meg.
Midn báró D5ry József 1893-ban nyugalomba vonult, nem volt más jelölt, mint az, Beöthy
az élesdi kerület fiatal országgylési képviselje, dr. Beöthy
kit a közvélemény óhajtott

lési

:

SZÜNYOGH PÉTER ALISPÁN.
László. Az 1893. október 25-én végbement fispáni beiktatási ünnepélyen mondott székfoglaló beszéde nem egyszer sablonos székfoglaló volt, hanem a fispáni jog-ok és köteles-

ségek szabatos pragmatikája.
Dr. Beöthy László 1860. június 6-án

született,

atyjának Henczida

melletti

Gyürüszeg

—

pusztai birtokán. Iskoláit kitn sikerrel végezte és a jogtudori szigorlatokat 1881 82-ben
a budapesti egyetemen tette le kitüntetéssel s 1883. június 15-én doctor juris-szá promoveáltatott. Ezután ismeretei öregbítése végett a berlini, 1884-ben a bécsi egyetemre s
1885-ben Parisba ment. Magas képzettséggel,
tapasztalatokkal térvén haza, megyei
szolgálatba lépett s 1885. deczemberben már árvaszéki jegyz lett. 1887. október 17-én s
az 1889-iki általános tisztiíjítás alkalmával is 2-od jegyzül léptettetett el, 1890-ben az élesdi
választó kerület egyhangúlag országgylési képviselvé választotta, valamint 1892. január

b

Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.
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28-án is. Az országgylésen tagja lett a bíráló bizottságnak, eladója a Il-ik osztálynak s
állandó eladója a mentelmi bizottságnak
késbb pedig az egyházpolitikai reformjavaslatok közül a nagyfontosságú polgári anyakönyv-vezetésrl szóló javaslat eladásával is
bízatott inog
L893. október 25-én foglalta el a fispáni széket. Teendit a legnagyobb lelkiismeretességgel végzi. Társadalmi téren is nagy tevékenységet fejt ki. Egyik igazgatója az országos
és a nagyváradi gazdasági és iparbanknak, elnöke a biharmegyei Kárpát-egyletnek, a tisztfogyasztási szövetkezetének, a biharmegyei s nagyváradi régészeti és történelmi
\ isolk
egyletnek. Bihar vármegye és Nagyvárad örömmel támogatja
mködésében. Sikereit
tapintatos, megnyer modorával, nagy körültekintéssel s öntudatos cselekvéssel biztosítja.
Egyéniségét kiváló adminisztratív -szakismeret és nagy munkaer jellemzik.
Ssunyogh Péter.
Beöthy Andor nyugalomba vonulása után Szunyogh Pétert ültette az alispáni székbe
Bihar vármegyének 1893. deczemberi közgylése által egyhangúlag nyilvánított közbizalma.
vállaira súlyos föladat nehezedett, miután olyan embert váltott fel hivatali állásában,
Az
kit a rajongásig terjed közszeretet környezett.
Szunyogh Péter Esztárban született, 1855. február 3-án. Atyja Szunyogh Albert,
édes anyja Beöthy Erzsébet. Atyja a szabadságharez egyik vitéz huszárkapitánya, az alkotmányos élet felderülte után a közélet egyik kiváló alakja, az elnyomatás korszakában
a bibarvármegyei mozgalmak vezére, az ú. n. esztári kis országgylés lelke levén, Péter
alkalma nyílott. Középiskoláit a debreczeni kolléiiának a hazafias eszmék beszívására
giumban és Pozsonyban, jogi tanulmányait szintén Pozsonyban és a nagyváradi kir. jogakadémián végezte. 1877. június 20-án már Bihar vármegye tiszteletbeli aljegyzjévé nevezte ki
báró Dry József fispán, az ugyanazon évi deczember 29-iki általános tisztújítás alkalmával árvaszéki aljegyzvé lett. Ettlfogva folyton emelkedett; 1885-ben Il-od, 1887-ben
I-s, az 1889. deczemberi általános tisztújításkor pedig vármegyei fjegyzvé lépett el s
mint fjegyz és helyettes alispán mködött aztán Beöthy Andor alispán lemondásáig,
mikor is 1893-ban nagy lelkesedéssel s egyhangúlag alispánná választották, mely állását
ügyszeretettel, igazságossággal és tapintatossággal tölti be. A közélet különböz ágazataiban
is
üdvös tevékenységet fejt ki. A kúriai bíráskodás vétójáig elnöke volt a vármegyei
szabadelv pártnak, a biharmegyei takarékpénztárnak, a bihar-szilágyi olajipar részvénytársaságnak, a belényes vaskohi és debreczen n -létai vasútnak igazgatósági tagja, valamint tagja a nagyváradi kir. jogakadémia államtudományi vizsgáló bizottságnak is.
;

t

b

—

—

Az

1901-ik évben a törvényhatósági bizottság tagjainak száma 600,
czenzus alapján, fele választás folytán tagja a közgylésnek.
.300 legtöbb adót fizet megyebizottsági tag között dr. Schlaueh Lrinez 1.
sz. püspök foglalja el az els helyet 133,036 korona 24 fillér állami adóval.
választás útján bejutó 300 bizottsági tagot 61 választó kerület választja

ennek

A

fele

A

mint 1872-ben.
vármegye évenként 4 rendes közgylést tart márczius, június, szeptember, deezember hónapokban, mindenkor a hónap 3-ik szerdáján kezddleg.
A szolgabírói járások száma 1884. január 1-tl kezdve 20-ról 17-re

most

is,

A

:

eltörültetvén a m.-telegdi, micskei és robogányi szakaszok.
sorozó járások száma 17. Az állandó választmánynak 1872.
óta folyvást 80 tagja van, a kik 4 szakosztályra oszlanak meg.
vármegye tisztikara a következ

redukáltatott,

A
A

vármegye

katonai

A

tisztikara.

Alispán

Szunyogh

:

Fjegyz Papp
:

Tiszti

fügyész

Fszámvev

Miskolczy Árpád.

:

Fpénztárnok

Forvos

:

számvev

Péter.

János.
Dr. Vallner Ödön.

Cziffra

:

Ger.

Dr. Popovics György.
Flevéltárnok O'sváth Lajos.
Árvaszéki elnök Hranyiczky Károly.
I-s aljegyzk Bárányi András, Keszthelyi
Zoltán tb. fjegyzk is.
11-od aljegyzk Dr. Cziffra Kálmán, Balogh
:

:

:

:

;

:

Elemér.

aljegyzk Balásházy Iván,
Beöthy Lajos.
Alügyészek
Dr. Fássy Lajos, Dr. Gyöngyössy István.
Árvaszéki ülnökök Fráter Kálmán, helyetJerzsák István, Dr. Fényes
tes elnök is
Aurél, Puskás Lajos, Nagy Lajos, Udvarhelyi Béla, Tóth Albert, Biszterszky Iván,
Mózes Imre.
Napidíjas ülnökök: Kis József és Krisztó
III-ad (árvaszéki)

:

:

:

;

Miklós.

Alszáinvevk

Fényes Endre, Lakatos SánSámuel és Fekete László.
Gyámpénztárnok Füredy László,
Gyámpénztári ellenr Jánosy Lajos.
Fpénztári alpénztárnok Jelinek Géza.
Gyámpénztári könyvvezet Ravazdy Barna.
Kutiák
Gyámpénztári könyvvezet-segéd

Bárányi Adolf, helyettes f-

;

:

:

:

:

:

Rezs.
Fpénztári könywezet-segéd Széles Károly.
:

Hermáim

János.
Karakas
Allevéltárnok (levéltári sortárnok)
Károly.
Közigazgatási iktató Lápossy Lajos.
Közigazgatási kiadó Ujházy Antal.
Alispáni irattárnok Jámbor József.
Árvaszéki iktató Hant Gyula.
Árvaszéki kiadó Somossy Béla.
Árvaszéki irattárnok Magyary Gyula.
Jancsó Károly, HeKözig, gyakornokok
gyessy Pál, ifj. Ertsey Géza, Bartos Adorján, Pap Tivadar, Wertheimstein Henrik,
Ficzek Emil, Dr. Geifj. Frankó Endre,

Árvaszéki nyilvántartó

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ller
:

is

dor, Zilahy

Lambert.

Ezeken kívül 25 irnok

és 30 napidíjas irnok.
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megyei kórház forvosa: Dr. Fráter Imre,
kinek 2 alorvos, 3 seg'édorvos, 1 szemorvos, továbbá 4 tisztvisel segédkezik.
vármegyei viczinális utak mérnöke Székely Sándor.
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Margittal járás

9.

fszolgabíró Nyisztor Alajos,
szolgabirók Kelemen József,
:

:

:

Dávidházy János,
járásorvos Dr. Buder Ferencz,
:

állami állatorvos

Platz Károly.

:

Járási tisztviselk

Központi járás

1.

10. N.-szalontai

:

fszolgabíró

fszolgabíró Dr. Miskolczy Ferencz,
szolgabirók Bige György és Dr.
Halász Elemér,
:

járás

:

Nagy Márton,

:

szolgabíró Csanády Jen,
járásorvos Dr. Engel Zsigmond,
állami állatorvos Mados Mihály.
:

:

:

járásorvos Dr. Kassay Kálmán,
Öttömösi Sándor.
állami állatorvos

:

:

:

Cséffai járás

11.

Szalárdi járás

2.

Dr. Beöthy Pál,
szolgabíró Darabant Endre,
járásorvos Dr. Sarkadi Dániel,
állami állatorvos Sranzer Áron.

fszolgabíró

Weitersütz János,
szolgabíró Betby Dávid,
járásorvos Dr. Horváth Gyula,
állami állatorvos Lintner Kálmán.

fszolgabíró

:

:

:

:

:

:

:

:

:

12. Tenkei
3.

Elesdi járás:

fszolgabíró

István,

:

:

szolgabíró
járásorvos Dr. Sámson Márton,
állami állatorvos Ungár Vilmos.
:

Kékuss

:

szolgabíró Rokszin György,
járásorvos Dr. Sebess Lajos,
állami állatorvos: Linter Ákos.

Bérczy Imre,
Verner Kálmán,

fszolgabíró

járás

:

:

:

13.
4. M.-keresztesi

fszolgabíró

járás

:

fszolgabíró

Ertsey Dezs,

:

Magyar-csékei járás:

Szllssy Ferencz,

:

szolgabíró Ertsey Zsigmond,
járásorvos Dr. Breider Mór,
állami állatorvos Weisz Ármin.
:

szolgabíró Jezerniczky Dénes,
járásorvos Dr. Braun Illés,
állami állatorvos Mészöly Lajos.

:

:

:

:

:

14. Béli

B.-ujfalusi járás:

5

fszolgabíró

fszolgabíró

Bölönyi György,

:

:

járás

:

Eder Géza,

szolgabíró Ertsey Lajos,
járásorvos Dr. Ger Mór,
állami állatorvos Linter Tivadar.
:

szolgabíró ifj. Móricz Pál,
járásorvos Dr. Grósz Zsigmond,
állami állatorvos
Szkurka Andor.

:

:

:

:

:

15. Belényesi
6.

fszolgabíró

Tordai járás

:

fszolgabíró

Szathmáry Király Andor,

:

:

szolgabíró
Ertsey Kálmán tb. fszolgabíró,
járásorvos Dr. Pálffy István,
állami állatorvos Magyary András.
:

:

:

:

7.

fszolgabíró
:

:

Székelyhídi járás

16

Kovásznay Marczel,
Balogh János,
Dr. Horváth József,

8.

fszolgabíró

:

fszolgabíró

:

szolgabíró
járásorvos
állami állatorvos

:

:

:

17.

:

fszolgabíró

:

:

évi házipénztári

3.

állampénztári javadalom
kamatból bejött
ingatlanok jövedelme

4.

az alapok járuléka

5.
6.

különfélékbl
térítmények

7.

megyei pótadói lói

számadásának

és költségvetésének

:

Elirányzás

A. Bevétel
1.

Dobozy Kálmán,

:

:

2.

Ér-mihályfalvi járás:

:

:

frovatai a következk voltak

:

szolgabíró Horváth Endre,
járásorvos Dr. Deme Béla,
állami állatorvos Tzsér Géza.

:

vármegye 1900.

:

:

Fráter Barnabás,
szolgabíró Szentiványi László,
járásorvos Dr. Szabó József,
állami állatorvos Kondács Sámuel.

A

Vaskohi járás

Rednik Gábor,
Dr. Bakács Béla,
:

szolgabíró
járásorvos Dr. Deák Jakab,
állami állatorvos Strem Ödön.

Schvarcz Frigyes.

Derecskéi járás

járás:

Beliczey Sándor,
szolgabirók Vass László, ifj.
Markovics Károly,
járásorvos Dr. Grünvald Mór,
állami állatorvos Grünbaum Miksa
:

K

Tényleges
:

333,452-—

bevétel

K. 333,452-

523-40

564-48

302-—

302-—

—
80 —

3,360-—

3 360

952-90
5,780-78

400-—
47,383-04

Összesen

K. 385,500-44

„

81,95364

K. 426,365.80
38*

Költségvetés.
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B. Kiadás.
tiszti-,

1.

7.

8.

egyéb rendszeresített kiadások

8.

5.

6.

9. rabtartási

K. 292,234-—

....
....
....

a szolgaszemélyzet fizetése
a szolgaszemélyzet mellékjárulékai
hivatalos helyiségek bérlete
irodaszerek, nyomtatványok
útiköltségek és napidíjak
épületek fentartása

4.

15,560"

,,

.

K. 284,458-50
15,27850
„

„

4,68562

„

400"
25,140-82

„

400

„

31,720-—
8,000-—

„

31,519 74
36,111 17

„

200-—

„

„

2,120-—

„

36,93457

Összesen K.

385,50044

...

-

—

„
„

K. 426,365-80

járvány alap

VI

mértékhitelesitési alap
szegény alap
VIII ebadó alap
IX vinczellériskola-alap
Végh Rozália-féle alapítvány
XI Száraz Zsigmondné-féle alapítvány
XII, a megyei tiszti nyugdíj állandó
alapjánál
rendelkez alapjánál
XIII. törvényhatósági útadó
XIV. katonabeszállásolás
XV. mezgazdasági alap
XVI. állategészségügyi alap
.

.

.

.

vn
x

.

....

....

XVII jegyzi nyugdijalap
XVIII közkórházi
.

„

12,126'

„

„

53,561-49
15,989-62
1,047-04
1,103'08

„

18,78448

„

„
„

„

3,286'98
25,426'66

„

60,16405

„

422,807-42
139,680-12
826,025'63
85,889-81
7,638-35
8,607-86
537,505-32
212,143-02
74,399 69
9,821-49
98,738-75
60,045-47
433,766-79
65,296-66
2.334-60

,,

„

„
„
„
„

alap

„

XIX, belényesi alap

„

XX, erdészeti alap
XXI. körorvos-alap

„

XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.

5°/o iskolai

XXVH.
XXVIII.

XXIX.

XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

„
„

kórházi törzsvagyon
kórházi tart. alap

„
„

426,365-88

142,43216
564-48
3,329-68

77,122-81
11,561-52
50,231-812

15,98962

—

1,047-04

3,435-04
2,717-27

15,349-44

600-—
12,711-—

24,826-66
47,453-05

344-50

422,46292

30,673-91
543,091-21
10,582-36
5,067-54
331-33
56,003-30
206,209-62

109,006-21
282,934-42
75,307-45
2,570-81
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3

56971

8276-53
481,502-02

5,93340
74,39969

388-07
72,773-06

9,433-42
25,965-69
60,045-47

158,947-83
2,798 40

274,81896
62,498-26
2,334-60

összeg visz-

szapótlása
Végh János-féle alapítvány
vasúti törzsrészvények
ipari dijak és pénzbüntetések
állami anyakönyvvezetk díjazása
bitang jószág és tárgyak ára
közút és vasút építési alap
telefonépitési alap
.

.

„

.

.

„

.

.

„

.

„

.

.

.

.

Összesen

A

„

....

pótadóalap

beépített

K

-

letét

XXVI. kórházba

219,554-97

„

:

Maradvány:

Kiadás

K. 426,365-80

III törzsvagyon alap
IV, betegápolási alap

V

—

8,894-47
8,049-35
33-90

számadás

közszükségleti alap

II,

-

5,440

...

költség

a házi pénztári

1

4,685-60

„
„

„

Bevétel

vagyis

:

„
„

elre nem láthatók

10.

kiadás

kezel személyzet fize-

sog'éd és

tése és lakáspénze
2.

Tényleges

Elirányzás
J

.

34,596-04
2,933'10
342,400'
3,664-36
55,319 55
1,407'82
764,685-72
-

„

„
„

74,485"

„
:

K. 5.101,602-74

34.59604
2,93310
342,400

—

3,664-36
53,624-55
314-20
346,879-92
65,654-21

1,695-—
1,09362
417,80580

K. 2.149,799-80

K. 2.951,802-94

8 830-79*

által felvett kölcsönökre az 1900-ik évben 68,981 K. 32
törlesztésül ; fennáll 1901. jan. 1-én a fszolgabírói lakok
szervezésére és átalakítására 1883-ban felvett 100,000 frtos kölcsönbl 188,280
a helyi érdek vasutak támogatására 1888-ban felvett 1.120,000
K. 58 fill.;
a viczinális vasutak segélyezése és
frtos kölcsönbl 1.990,648 K. 58 fill. ;
fill.

vármegye

fordíttatott

—

—

az új utak egyszerre való kiépítése czéljából 1898-ban felvett új 1.000,000
és az ujabb fszolgabírói lakokra
frtos kölcsönbl 1.946,359 K. 14 fill.
ugyanakkor felvett 70,000 frtos kölcsönbl 136,748 K. 34 fill. vagyis összesen 4.262,036 K. 64 fill.
;

r

Minthogy azonban az alap nagyobb kölcsönnel tartozik, a maradvány beszámítása
tényleg 259,804 K. 26 f. fedezetlen hiány van, mely évenkénti törlesztéssel apasztatik.
2 A más alapoknak kölcsön adott összegek betudásával azonban a valódi maradvány
93,658 K. 81 f.
3 Illetve 1,546 K. 78 f. hátrány hozzászámításával 16,896 K. 22 f.
4 Ez az alap az 1901. évben 80,000 K.-val szaporodott, mely összeg egy ugyauily
összeg amortizácziós kölcsönbl ered.
1

után

is

Bihar vármegye önkormányzata és közigazgatása a legújabb idkben.
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A BIHARI FÖLDVÁRBAN EMELT EZREDÉVES EMLÉKM.

Ez id

szerint az egyes alapok közül katonai
jegyzi nyugdij alapra
(15 ,874 K. 72 f.),
V»
alapra 4°/ -os pótadó van kivetve.

—

.'o

pótadóra
közszükségleti

beszállásolási

1%,

—

A

központi gyámpénztár állaga 1900. decz. 31-én a következ volt:

1.

készpénzben

a) Letétként kezeltetett

K.

3.

takarékpénztári könyvekben
közalapi papírokban

4.

magán kötvényekben

5.

drágaságokban

2.

.

4.582-56
180,905-61

.

.

7,540-—

.

.

4,973-80

....

4-—
K.

Összesen
b)
1.

Összesített pénztárilag kezeltetett
5,193-73
222,481-08

készpénzben

3.

takarékpénztári könyvekben
közalapi (érték) papírokban

4.

magán kötvényekben

2.

5.

drágaságokban

6.

tartalékalapként

57,76i-—
2.377,746-90
ygg.
52,469-44

Összesen
c)

198,005-97

K. 2.716,444-15
1,526-42

bírság alapon volt

Együtt

7
2-915T976 54

Bihar vármegye önkormányzata és közigazgatása a legújabb idkben.

598

Ezenkívül 5 önálló gyámpénztár van, melyeknek zárlata 1900. decz. végén a követ-

kez

K. 19
tén

a

millennium.

La

szalontai
184,401 K. 82 f. 2. a sarkadi 44,216 K. 25 f. 3. b. a diószegi: 48,351
a b.-ujfalni: 43,592 K. 13 f., 5. a kismarjai: 10,940 K. 41 f.
Anyakönyvvezetés tekintetében 217 állami anyakönyvvezet mködik a megye terüle-

volt
f.

:

:

:

4.

Szunyogh Lóránd Nagy- Váradon székel anyakönyvi felügyel ellenrzése

mellett.

A

millennium alkalmából 1896. máj. 12-én díszközgylést tartott a vármegye. 300 bizottsági tag és igen sok érdekld vett részt e jubiláris
ünnepségen, melyet dr. Beöthy László fispán nyitott meg.
Az ünnepély jelentségét dr. Schlauch Lrincz bibornok, nagy-váradi
1. sz. megyei püspök, és
gr. Tisza István országgylési képvisel méltatták.
A tisztviseli kar részére a millenniumi év nyugdíjazás tekintében 3
évnek határoztatott számíttatni. Feszty Árpád festmvészt megbízták, hogy
a honfoglalás azon jelenetét, midn Zoltán eljegyzi Mén Marót leányát, Hamzsát, 14,500 frtért fesse meg a megyei székház díszterme számára. A Pozsonyban felállított koronázási emlékdombhoz a bihari földvár földjébl egy dobozzal küldtek
a bihari földváron közadakozásból egy Turul-madaras gránit
emlékoszlopot emeltek. Ez idben alakíttatott át a vármegye közkórháza
is 70,497 frt 53 krban elirányzott költséggel és állapították meg újonnan
a vármegye úthálózatát. A községekben díszközgyléseket tartottak s emlékfákat ültettek. A vármegye összes népiskolái ünnepeltek és az ünneplést sehol sem zavarta meg semmiféle disszonáns hang sem. Ugyanekkor
gróf Almássy Kálmán a sarkadi szegények javára 2000 koronás alapítványt tett.
A vármegye hódolatát felségének egy 18 tagú s 4 vármegyei díszhuszár által kísért díszbandérium mutatta be a budapesti nagy felvonuláson, mely bandériumban gróf Korniss Károly, gróf Crouy Endre, Klobusiezky
Géza, Klobusiezky Béla, dr. Tisza István, ifj. Tisza Kálmán, dr. Beöthy
;

Pál, Lovassy Ferencz, Szunyogh Péter alispán, Szunyogh Szabolcs, Telegdi
József, Markovits Kálmán, Tóth Mihály, Bárányi András, Szatmári-Király
Andor, Beöthy Algernon, Miskolczy Imre és Noszlopy Aladár vettek részt.
Lovassy Ferencz vitte a vármegye régi zászlaját.
1892. június 30-án nagy ünnepség színhelye volt a vármegye. Ekkor

leplezték

le

Nagy-Szalontán

a

Tóth

András

szobrász

Kossuth-szobrot.

H

V

»1 S

^?»

által

mintázott

BIHAR VARMEGYE NEMES CSALADAI.

mai Bihar vármegye

te-

rületén,

a

megelz

idben, a XI.

tatárjárást

és a XII. században letelepült nemzetségekrl

vajmi

kevés

okleveles

emlék maradt reánk. A
XIII. század els felébl (1205— 35)
fenmaradt Váradi Regestrum már több
birtokos emlékét rizte meg, bár az
abban elforduló egyes birtokosokA FÉLEGYHÁZI ADORJÁNNAK HÜNYADY JÁNOS

ÁLTAL 1449-BEN ADOMÁNYOZOTT CZÍMER.

nak, a tatárjárás után kiadott oklevelekben felsorolt nemzetségek tagjaival
való vérségi összeköttetése csak ritkán

mutatható

A

megelz
házzal

ki.

emlékekbl, a vármegye legrégibb, még a tatárjárást
idben letelepedett nemzetségek közül, az els helyet az Árpádrokon Csanád foglalja el. E nemzetség se valószínleg az a

fenmaradt
is

gyzte le (1030) és a kinek atyja, a krónikák
nemzetségnek a tatárjárást megelz idben már
nagy kiterjedés birtokai voltak a vármegyében; a tatárjárás után eszközölt
birtokrendezés alkalmával, a nemzetség tagjai közül a Belenik ágából származó Kelemen bán és aradi fispán fia I. Pongrácz fiai László és Tamás
Telegd birtokában voltak, mely a nemzetség biharvármegyei törzshelyének
tekinthet, s a mely köré a nemzetség „Erdháti birtokai csoportosultak és
Csanád
szerint,

vezér, a ki Ajtonyt

Doboka

volt.

E

:

1

'

melyek, az 1257. évi bevallás szerint, még a tatárjárást megelzleg kerültek a nemzetség birtokába.
A fent említett évben László ós Tamás az ugyané nemzetségbl leszármazott István fia Pállal a következ birtokokon osztoztak a váradi káptalan
eltt
Bertény a Sebes-Körös mentén, Boros Telek, Pósalaka, Battyán,
Dubricson, Sonkolyos, Telki, Telked egy része, Szakadat és Szabolcs.
(Wenzel
VII. 274—75.)
Már a megelz évben is (1256) a királyi jóváhagyással eszközölt
osztály alkalmával (Wenzel
VII. 429 1.), mint szomszéd Cachy (Makay
szerint Csák) fia Pál comes szerepel, fiaival Miklóssal és Istvánnal, kiket
a Körösön, Berténynél szedend vám fele része szintén megilletett. (Turul
1895. évf. 69 1.) A XIII. sz.-ban a nemzetség birtoka leszakalotai kerületben
a

:

—

—

Csanád nemzetség.

Hihar vármegye nemes családai.
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fekv Jen

is, mely azeltt Jób esztergomi érsek (1185—1203), majd Miké
comes birtoka volt, mely utóbbitól IV. Béla ifjabb király 1236-ban elvevén,
azt Pál comesnek, a késbbi országbírónak adományozta. (Bunyitay
i. m.
III. 420.) Ez a Pál országbíró és zalai fispán 1249-ben még Okány, Kér,
a körösmenti Belchyo, Zrodan helységeket, Borok földjét a Közép-Körös
mellett, továbbá Hévjó, Bekaly földet és Almás földtért nyerte adományul.
(Wenzel
VII. 282. 1.)
Pál comes az 1257. évi bevallás alkalmával Sólyomkt, hol a vadászsólymokat tartották, Rév és Kér helységeket bírta, fiai Miklós vajda és
Achon (Makay szerint egy István nev fia is volt. Turul 1895. évf. 69. 1.)

—

—

1257-ben együtt bírták atyj okkal a fenti birtokokat, 1264-ben pedig, midn
Csanád nb. László és Tamás János fia Miklós comessel pereltek, övék
volt a körösi vám fele Bertény alatt (Wenzel VIII. 121.), ezenkívül Adorján várát, Szalárdot és Latabárt is bírták, de ezeket a IV. László elleni
pártütés miatt 1284-ben elvesztették, s ezek a Barsa nemzetségre szállotV. 3. 259. gr. Zichy okmt. I. 171.), még ugyanez évben
tak. (Fejér
Cachy fia Pál comes, Achon fiával együtt a Bertény alatt folyó SebesKörösön szedett hídvám ügyében is perelt a Csanád nb. Tamással, mely pert
a király megbízottjai döntötték el, de a fentebb érintett pártütés véget vetett a további egyenetlenkedésnek. Tamás 1299-ben költözött végleg Telegdre,
megalapítván ezzel a virágzó Telegdy családot. (Turul 1895. évf. 70. lap.)
Az si magyar származású Barsa nemzetség tagjai közül a Váradi
Regestrumban Apa, Mika, János, Domonkos, Bálád és Kelemen tnnek fel
a

—

Baisa nemzetség.

els

ízben.

Bölcsje a Csökm és a Füzes-Gyarmat közti Barsa-puszta, melynek
fenmaradt oklevelek szerint, már 1220-ban birtokában volt, st a Vár.
Reg. szerint, Békés vármegye területén is birtokos volt. A tatárjárás
Tamás és János tnnek fel e nemzetségbl.
utáni idben Barnabás fiai
Tamás Körösszeget szerezte meg. 1277-ben összetzvén a Geregye nb.
Pál fiaival, Pál várnagya Kányi Tamás berontott a nemzetség javaiba s
ott 3000 márka kárt okozott. Midn 1278-ban IV. László a Tiszántúlra jött,
ügyben a Váradon tartott országgylésen tanúkihallgatást rendelt
ez
i.
m. XII. 251.) 1279. január havában, azután a király kárpót(Wenzel
lásul Kányi Tamás birtokait (Orosz helység, püspökmáli szl) adta Barnabás fiainak Tamásnak és Jánosnak, továbbá Tamás fiainak Rolandnak
és Jánosnak. De e birtokokat a Barsák 1284-ben Dés mesternek és testvérének engedik át. Tamás fiai: 1. Roland vagy Lóránt (1279 97),
1284-ben erdélyi vajda, a Gutkeled nb. Joakim leányát vette el, a kiktl
születtek: II. István (1316—1337), IV. János (1316-1337) és II. László
1316—57 váradi kanonok. 2. István (1297 f 1279 körül) 1284-ben fpohárnok, 1285-ben Szatmár várm. fispánja, ennek fia III. István ( f 1332). 3.)
Jakab másként Kopasz, 1284-ben flovászmester, 1304-ben bán, 1306-ban
nádor fia: II. Benedek (Beké) 1316. 4. Vak László (f 1307). 5. Benedek
(Beké) 1302-ben Bihar vármegye fispánja 1308-ban a királyné ftárnokmestere, neje Ákos nb. Érne bán fia, István leánya Anna. 6. III. János
Péter, János és Miklós 1279-ben említtetnek.
(1279). János fiai
Mint látjuk, a nemzetség ezen ágából leszármazott tagok magas méltóságokra emelkedtek. Fleg IV. László uralkodása alatt nagy vagyonra
tettek szert. Ekkor nyerik Szalárdot, Rév helységet, de ezeket, valamint
Körösszeget a fenti Kopasz nádor pártütése miatt, I. Károly király 1316-ban
elvette tlük s a Borsák várai a koronára szállottak. Ismételt pártütésük
következtében 1341-ben si birtokaikat is elvesztik. (Hazai okmt. VII. 374.)
Hasonlókép még a tatárjárást megelz idben telepedett le, Kézai
krónikája szerint, a franczia származású Becse-Gergely nemzetség is, mely
Sarkadot bírta, honnan birtokai az Erdháton mélyen benyúltak Zarándba.
E nemzetség sarja Elvin váradi püspök (1189 1200). Tagjai 1258-ban kiegyeznek a Pétermonostora és Dénesmonostora feletti kegyúri jog és a
Taman nev helység miatt támadt perben. 1298-ban Bályog nev birtokukat
Hegun fia Lászlónak eladják.
A Gutkeled nemzetség birtokai a Berettyón túl terültek el, mely vidék
a tatárjárás eltt még Szabolcs vármegyéhez tartozott. Az ezen területen
:

—

—

:

;

:

:

Becse-Gergely
nemzetség.

—

Gutkeled nemzetség.
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birtokaik Diószeg körül (köztük Pelbárthida, akkor Vadász) csoportoNekik tulajdoníthatjuk az eggedi apátság alapítását is, (Bunyitay

—

sultak.

m. II. 370.) minthogy Eggednek ós környékének még a tatárjárás eltt
birtokában voltak.
V. István király az e nemzetségbl leszármazott Kozmának 1265-ben
Nyék helységet adományozta, 1278-ban IV. László király Dorog fiainak Péternek, Miklósnak és Lrincznek visszaadja si birtokukat
Székelyhídat,
melyet a tatárjárás után mások foglaltak el, majd 1279-ben Ábrányt nyerik
Bereczk, György és Benedek testvérek királyi adomáe nemzetség sarjai
nyul. 1291-ben a fenti Kozma megveszi Lótát. Bírták ezenkívül
Bagamért,
mely 1292-ben Bagaméri Ampod fia Bertalané, továbbá Tulogdot (1296).
Bergen és Rog si birtokaikat pedig 1297-ben Részegért cserélték fel.
i.

:

:,

:

:

Demeter mester, Kálmán királyi
herezeg ftárnokmestere 1234-ben II. Endre királytól Hasay, Salán és
Várasukló nev várbirtokokat nyeri, mely adományt IV. Béla 1243-ban
megersített. Demeter, a ki 1235-ben Bodrog vármegye fispánja volt, a
lipóczi, nekcsei ág megalapítója fia Sándor (1241
71), a Barsa nb. László
VI. 545. és VII. 136.)
vajda leányát vette nül. (Wenzel
i. m.

Aba nemzet-

Még a tatárjárás eltti idben letelepedettnek tekinthet a Geregye
nemzetség is, melyrl azonban okleveles emlékeink csak 1255-tl kezdve maradtak fenn. Geregye fia Barnabás comes 1255-ben a Berettyó mentén elterül
si birtokait u. m. Micskét, Poklostelket, Lázt, Dénesdet és Santusyt elcseréli Szécs fia Pál vas- és zalavármegyei birtokaival. (Wenzel i. m. VII.
413).
Geregye nemzetség ezzel a Dunántúlra szakadt. Egyes tagjai ugyan
még megmaradtak a vármegyében, így Geregye 1277-ben Palotát bírta,
melyet azonban a IV. László elleni lázadás következtében elvesztett. (Wenzel
XII. 251.)
Végül a tatárjárás eltt a XIII. század els felében Hosszú-Pályit egy
úr bírta, (Váradi Reg. 123. §.) valószínleg az
Erd
utóda az a
hasonnev nemes, a ki a XIII. század végén Hosszú-Pályi birtokában volt.

Geregye nem-

Az Aba

nemzetségbl

leszármazott

;

ség.

—

—

zetség.

:

A

—

nev

(Bunyitay

A

—

i.

m.

III.

241.)

számos más nemzetség tnik fel és újabb nemzetségek letelepülésérl is értesülünk, melyek a XIV. század elejéig már jelentékenyen kiterjeszkednek a vármegye területén.
1
Az Ákos nemzetség a vármegye nyíri részeiben volt birtokos, valószinleg még a tatárjárást megelz idbl, mert a nemzetségre vonatkozó
legrégibb oklevelekben, mindenütt mint régi birtokos említtetik.
E nemzetségbl származott Chyrét, Almos fiát az álmosdi Chyre család
tatárjárás után

.

Ákos nemzetség

sét, 1261-ben István király Álmosd birtokában megersíti. Egy 1300-ból való
oklevél szerint az e nemzetségbl leszármazott Érne bán fia István országbíró, si birtokát Albát (Albist), Anych nev leányának adta jegyajándékul. (Wenzel
i.
m. X. 378.)
fenti István országbírónak (1281— 1314)
fia Mychk bán (1314—42), a Peleskei Eördögh család se, a ki 1326-ban
Gérest veszi meg rokonaitól, Turuzkovi alvajda fiaitól. Detre fia Benedek
(1278 fl318 eltt), a csetneki és a bebeki ág sének fia, Domonkos (1307
1326) testvéreivel Wasad és Kazaa nev birtokokat bírta, melyeket testvérei

—

A

—

—

1336-ban fiainak, Bebeki Istvánnak, Györgynek, Domonkosnak és Miklósnak
átengednek. A nemzetség többi tagjai által bírt Nyir-Pályi, Moys-Pályija,
Ern-fia Stépán-Pályija nev birtokokat Károly király 1322-ben, mert a pártüt Csák Mátéval tartottak, elveszi tlük és Debreczeni Dózsa nádornak
adományozta. (Bunyitay II. 409.)
Hont-Pázmán nemzetség 1274-ben tnik fel a vármegyében, szintén
már mÍDt elbb letelepedett birtokos. Ez évben ugyanis e nemzetség sarja:
Pázmán fia Ders, Bolcshida, Derspalota, Szent-Dénes és Szent-János birtokait elcseréli az ugyanezen nembeli Lampert fia Miklóssal, a leszenyei ág
sével. A fenti Ders comes ágának 1320-ban magvaszakadt. Javait legközelebbi rokonai felosztották maguk közt, mely alkalommal az
ágához
tartozó Marcellus comes fiai Szent-Mártont és Bolcshidát azonnal elfoglalták,
míg a panaszi Pázmán és a Battyáni családok sei Szent-Jánost és Derspalotát vették birtokukba. Marcellus unokái Lkös és Zoárd, az elbbi a most
is virágzó Újhelyi, az utóbbi a Zovárdffi család se, 1356-ban óvást emeltek
:

:

A

Hont-Pázroán
nemzetség-
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az ellen, hogy a néhai Bolcshidai Demetertl rajok szállott javakat (SzentJános, Tárna, Derspalota) Mihály és Miklós a Czibak fiai: Albert, János
és Mihály elfoglalják. (Századok, 1893. évf., X. füz., Komáromy Andr.
Szt -János monostor.)
fenti adatok, valamint az a körülmény, hogy a
Czibakok már a XIV. században Szent- János és Palota földesurai, valószínvé teszik e családnak a Hont-Pázmán nemzetségbl való származását.
Az si birtokok királyi adomány által is gyarapodtak. 1319. június
8-án Károly király, Mihály fia Gergely fia Istvánnak, kinek egy harezjáték
alkalmával három fogát kiütötte, Pósa nev birtokot adja. (Fejér
Cod.
Dipl. VIII. 3. 211.) A fenti Istvántól származik a panaszi Pázmán család.
Ezenkívül a nemzetség tagjai 1334-ben Fancsikát, Fancsalt. Kovácsit és Véd
helységeket bírták.
A Kata nemzetség, mely a tatárjárást megelz idben Szatmár vármegyében volt birtokos. 1261-ben tnik fel a vármegyében. Gábor fia Rafael
ós Tamás fia Rafael a mondott évben Paszab és si birtokok ügyében kiegyeztek. Tamás fia Rafael fia Pál (1284 1313) a Vasvári család se.
Az si pusztát Gábor fia Tamás fia János és ennek fiai 1324-ben
eladták 40 márkáért és egy, a Derecske helység mellett fekv Pelenka nev
pusztáért.
fenti János a Lázári család se.
nemzetség tagjai 1340-ben
si és Malomszeg birtokokon osztoztak, melybl egy rész Rafael fia Pálnak
VIII. 4. 480.)
i. m.
és Vasvári Tamásnak jutott (Fejér
Kata nemzetségbl származott a XIV. század els felében oly nagy
hatalomra jutott Debreczeni család, melynek els ismert se András, kinek fia
Dózsa 1307-ben a Barsa nb. Tamásfiak rokonaként említtetik. (Fejér
VIII.
1. 219.) Dózsának legközelebbi rokona, Rafain comes már 1284-ben Macs birtokosa, 1285-ben pedig a vele rokon Barsa nb. Tamásfiak Gáborjánmonostorát engedik át neki. (Gr. Zichy okmt. I. 63.)
XIII. század utolsó évtizedében ez a Rafain comes szörényi bán és Derecske birtokosa, 1292-ben
pedig a fenti Dózsával és ennek testvérével Péterrel együtt Debreczen ura,
honnan a család nevét vette. Dózsa, Rafain bán birtokait örökölvén, egyike
lett a Tiszántúl leghatalmasabb furainak. Mint Róbert Károly király rendíthetetlen híve, 1312-ben részt vett a rozgonyi ütközetben, 1320-ban Bihar
vármegye fispánja, a következ évben erdélyi vajda, 1321. végén pedig
nádorrá lesz. Fiai Pál és Jakab (1325 53) Szabolcs vármegye fispánjai,
Jakab e mellett Adorján várának várnagya volt. Pál és Jakab 1346-ban a
Gutkeled nembeli Apay fia István magtalan elhalálozása következtében
örökösök nélkül maradt Szalókmonostorát foglalták el.
XIV. század második felében a család már hanyatlásnak indult.
Debreczeni Gergely és János 1378-ban Sámsonban laktak. (Gr. Zichy okmt.
IV. 66.) A XV. század elején már magvukszakadt. István és László leányai
1405-ben osztoznak Gáborjánmonostorán. (Neo reg. acta 630: 1.)
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:

Kata nemzetség.
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A

A

—

—

A

—

A

—
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A

Smaragd nemzetség.

Szoárd nemzetség.

Turul nemzet-

A
A

Smaragd nemzetség

Csökmt

bírta.

Szoárd nemzetség, melyet Kézay Lói vezértl származtat, de az
oklevelekben csak 1274-ben tnik fel Komárom vármegyében, a XIII. század
végén már szintén bihari birtokos. Becs unokája 1283-ban osztozik rokonaival Aka, Baj és Tancskereke birtokokon. 1314-ben e nemzetség Fugyi
birtokosa, honnan a Fudi család nevét vette. 1322-ben Orrodot, majd Izsákát
(Zsáka) bírták, ez utóbbi helységtl az Izsákai család vette a nevét.
Turul nemzetséarl szintén csak a XIII. század végérl vannak
adatajnk. 1270-ben Turul comes özvegye kolostorba vonulván, Nagy-Mihályt
(ma Er-Mihály falva) felosztja rokonai közt, s e falu a XIV. század folyamán megmaradt a nemzetség birtokában. Széplaki Nagymihályi Lrincz fia Gergely,
1326-ban I. Károly király a
1313-ban a berettyó-menti Széplakot bírta
Csák Máté elleni háborúban szerzett érdemeiért a nagymihályi vámjogot adja
neki, Tárcsa és Apáti birtokokkal együtt. (Gr. Sztáray okít. I. 40. és 53.)
Fia: Turul 1357-ben váradi kanonok.
Az Anjouk megszilárdult uralkodása alatt a vármegyei birtokviszonyok
régi nemzetségek közül többen
tekintetében is lényeges változás áll be.
eltnnek, helyöket más vármegyékbl beköltözöttek foglalják el.
Az si Csanád nemzetség sarjai közül Tamás fiai Csanád esztergomi
érsek (f 1349) és testvére Miklós, Csanád vármegye fispánja (1299—1326)

A

;

Az Anjouk
kora.
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1325. körül Bertényt bírják, 1342-ben pedig Gálos-Petrit veszik meg az
Egyházaskórcsiektl. Somogyvármegyei birtokaikért cserében, 1336-ban, Oláhtelek, Kövesd, Újlak és Örvényesliget helységeket a Rátold nembeliektl.
1398-ban Gyapjút bírják. E nemzetségbl származik a XIV XV. században
nagy szerepet vitt Telegdi család.
I. Tamás, a Belenik-ágból (1256) a
fenti Tamás fia Miklós csanádi fispánnak. I. Károly király, a Csák Máté
elleni háborúban szenvedett sérüléseiért, Telegden 1312-ben vámjogot engedélyez neki. Miklós fiai közül II. Miklós (1337 — 87) terjeszti tovább a családot,

—

se

ennek hasonnev fia királyi fajtónálló. (1385).
A Barsa nemzetségnek a XIII. század végén nagy szerepet vitt ága
teljesen eltnik a közszereplés terérl, helyét az ugyanezen nemzetségbl
leszármazott Körösnadányi Nadányi család foglalja el. E család se a Váradi
Regestrumban említett Apa ispán, kinek nevét Apamolna nev birtok rzi.
Utódai: Miklós, Ugod és János 1321-ben osztoznak Barsa falu birtokában,
mely utóbb Csökm határába olvadt. 1321-ben már bírták Puszta-Kovácsit
46-ban Békés vármeés Fekete- Györöst. A fenti Miklós fia János 1341
gyében, Békés, Körös-Ladány és Füzes-Gyarmat birtokosa e helységekbl
idvel a körösladányi uradalom alakúit, mely Bihar vármegyére is kiterjedt.
Tagjai már a XIV. században magas méltóságokat töltöttek be. László
(1381—1425) alvajda, Márk (1397—1456) udvari vitéz.
A Gutkeled nemzetség tagjai 1307-ben osztoznak az si birtokokon,
mely alkalommal Kozma fia Ivánka Negyvenszilt nyeri. Az 1312-iki osztály
alkalmával Pércs és Diószeg birtokosai. Ezenkívül bírták még: Kágyát (1321),
Szebent, Orbánost és Botkutát, az utóbbiakat 1 335-ben Nagy-Károlyért elcserélik. Bánkot 1352-ben a Kállayaktól nyerték cserébe. 1338-ban Nagyér,
1347-ben Adonymon ostora, végül 1397-ben Egyed, Csokaly, Tiszapáliháza
és Vidékháza birtokosai. Az e nemzetségbl leszármazott Maróti család,
melynek se Csépánunokája István (1272—98), csak a XV. század elején
nyer nagyobb birtokokat a vármegye területén Zsigmond királytól. 1418-ban
Szekcsd, Bökény, stb. földesurai.
Az Ákos nemzetségbl leszármazott Almosdi Chyre család sarjai a
királyi udvarban szolgálnak. János 1384-ben a királyn apródja. 1425-ben
miles reginalis László 1385-ben szintén a királyn apródja. A fenti János
fiai közül Zsigmond (1432— 34) prépost, Barnabás (1432
34) királyi fpinczemester. A családnak következ helyeken voltak birtokai Almosd, Konyár,
Úsztató, Fejórtó, Bagos, Hosszú- és Monostoros-Pályi, Vértes, Pocsaj, si és
Kakucs.
i.
A Hont-Pázmán nemzetség 1334-ben Újlakot (Fejér
m. VIII. 3.
749.) és Véd helységet bírta, mely utóbbi az egész középkoron át megma-

—

;

;

—

:

—

radt birtokában.

A Szoárd nemzetségbl Szoárd fia Domonkos 1350-ben Nyék és Udvar
helységekre tart igényt. Az Izsákai család Bakonszeg, Csekehida, Izsáka,
Kéme, Mártontelke és Orod birtokosa, mely birtokokra 1436-ban Bessenyey
László, azon czímen, hogy az
nagyatyja, Nagy Lrincz (1351
64) is a
Vécs ágából származik, a honnan az Izsákaiak is erednek,
igényt jelentett be, mely állítását Bessenyey László a per folyamán igazolta.
A XIV. század folyamán letelepült nemzetségek közül a Sartivánvecse
jut nagyobb jelentségre.
E nemzetség, mely a tatárjárás után, 1245-ben Békés vármegyében
tnik fel, a XIV. század elején, 1319-ben Bors helység birtokosa, (Anjouk,
okmt. I. 497.) honnan a Borsi családnevet vette, de ezen ágnak a XVI. század elején magvaszakadt. Utolsó ivadékai István fiai Mátyás, Zsigmond és
Lajos (1505). A nemzetség másik ága Bajon helység után (ma Nagy- Bajom), a
Bajoni családnevet vette fel. Els ismert se Bajoni Pál (1272), ennek fia Hektor
1330 körül, ennek fia László 1350-ben a váradi püspökkel perel. Demeter
1342-ben salgói várnagy. A fenti Lászlótól a család, magvaszakadtáig, a következleg ágazik szét: László fia János 1390. táján, ennek fia György, 1423ban a váradi püspökkel perel, neje Ohati Mihály leánya Kata, fiai: István és
László 1439. táján unokatestvérökkel viszályba elegyedvén,
megölték, de
1441-ben kegyelmet nyertek, bizonyos feltételek alatt, melyeket István nem
teljesített. István különösen a harcztéren tnt ki; Hunyady János legvitézebb

—

:

t

—

sartivánvecse-

nemzetség.
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fegyvertársainak egyike volt. 1458-ban megveszi Szerepet és a hozzátartozó
birtokokat 300 arany forintért. István fiai: István és Miklós. Az utóbbinak
fiai
János a vármegye követe (1505), Benedek és István váradi kanonok.
János és Benedek Verbczy bizalmasai közé tartoztak, kinek befolyása révén
a mohácsi vész után, Szapolyai pártjára állottak. Benedek, neje Bodó Anna
után megszerezte a Ráskay örökséget s fivérének Jánosnak halála után
egyike lett a Szapolyai-párt fembereinek, de 1542 után Ferdinánd pártjára
állott, f 1547. eltt. Gyermekei". Ferencz, István, János, Kata és Zsófia.
Ferencz 1556-ban magtalanul elhalván, a bajoni uradalom István kezelése
alá került, ki 1565-ben szintén magtalanul halt el. János pedig 1566-ban
Szigetvár védelmében esett el. Az egész vagyon Zsófiára, Pászthory Jánosnéra szállott. (Géresi Kálmán Gr. Károlyi okit. III. kötet.)
Szabolcs vármegyének törzsökös nemzetsége, a Balog-Semjén nemzetség
szintén a XIV. század elején tnik fel a vármegye területén. 1324-ben Ubul
fia Mihály fia István fiai, továbbá Ubul fia Mihály fia Mihály fiai meghalt
nvérök, a Hont-Pázmán nb. Lkös fia Péter özvegyének hitbére fejében
Bánkegyháza helység fele részével elégítik ki Lkös fia Benedek fia Pétert.
Az si szatmárvármegyei Kaplyon nemzetség nagymihályi ágából Lrincz
fia Gergely 1327-ben Apáti és Tárcsa (Ér-Tarcsa) birtokokat nyeri királyi
:

:

Balog-Semjén

nemzel

é

;.

Kaplyon
nemzetség

adományul.
A nemzetség másik ágából leszármazott Vetésy, Csomaközy, Bagossy
és Károlyi családok csak késbb szereznek birtokokat a vármegye területén.
áttekintés végett alább közöljük a nemzetség szétágazását
András a XIII. század közepén, ennek fia Órdög Simon (1268
88), fiai: Péter (1288-91) és Ördög András (1291—1325).
Péter ága: fiai: 1. Márton (1322 54) a Csomaközy család se. 2. János
(1329), fia: Derekas Simon (1325—54), tle ered a Bagossy család. 3. Zonga
Péter ..(1312- 41) a Vetéssyek se.
Ördög András ága: fiai: Károlyi Simon (1322— 49) és Merhárd(1325— 50),
kinek ága unokáiban, Istvánban (1414— 19) és Györgyben (1397- 1430) kihalt.
Simon fiai László vajda (1349—94) és Mihály (1350 94) a jelenleg
virágzó ág se. László vajda ága János (1396
1438) és Jakab (1392—1431).
János fia László (1460 69), ennek fia Lrincz (f 1470). Jakab fiai Demeter
(1418 f 1449) és János (1437), ennek fia László (1451—61).
fenti Mihálynak Nagy-Becski Annától két fia született Lancz László (1394 1447) és

Könnyebb

se

:

—

:

—

:

—

:

—

—

:
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:

—

Bertalan (1394—1449). Lancz László fia: II. László (1449—89), kinek
Esztáry Annától született fia, III. László (1493 1522) neje losonczi Bánffi
Zsófia, kitl fia: Zsigmond (1519—52), ennek Drágffy Annával kötött házasságából származott László (1555 75), leánya Zsuzsána, férje
Bethlen
Gábor.
fenti Bertalannak Kölesei Mikófi Krisztinától született fia
János (1436—82), ennek fia: László (1488—1520), neje Becsk Hedvig, fia
Péter (1533 54), kinek két neje volt: Zichy Katalin és Surányi Borbála.
Fia: Mihály (1554 95), nejei Zaberdjei Horváth Kata és Perényi Erzsébet
1626) bárói rangra emeltetik, Mihálynak neje Lapisfia Mihály (1585
pataki Segnyei Borbála, akitl: László (1627 89) neje Sennyey Erzsébet,
fia: Sándor (f 1743) neje gróf Barkóczy Krisztina, a jelenleg virágzó gróf
Károlyi család se. (Gr. Károlyi oklevólt.)
Az Anjouk uralkodása alatt a következ családok jutottak nagyobb
jelentségre
Czibak. (Artándi, gyulayarsándi ós palotai). 1330-ban már osztoznak
Szeghalom, Csökm, Begécs, írász, Péntekülése és Bökény birtokokon. Egyik
ága a csanádmegyei Szregen volt birtokos s innen szregi elnevet viselt.
1335-ben Czibak fia Mihály Palota, Mindszent, Marja, Vadász, Szreg,
Keszteg, Esküll, Ürgeteg, Csécske, Fancsika birtokosa. Mihálynak két
unokája a család két fágának megalapítója. László fia Ozsvát a palotai,
László testvérének, Jánosnak hasonnev unokája a géresi ág se. A palotai
ágból származott Imre váradi püspök (1526 34), a géresi ágból András,
Bihar vármegye alispánja (1534—52).
Cyne de Ér-Olaszi. Péter 1319-ben tnik fel. Fiai: László váradi kanonok (1332 51) és Marót, a ki István vajda oldalán vett részt a nápolyi
hadjáratban (f 1353 táján).
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Csáki/. A család els ismert se
Adás László fia Peleskei vagy Piliskei
István (1352 96), a ki Nagy Lajos uralkodása idejében tnik, fel László
testvérével (1358—79) Szatmár vármegyében s apai ágon az Ákos, anyai
ágon a pártüt Barsa nemzetséggel volt rokonságban. Ez a Piliskei
István, a kit egy oklevél Zsidó pestvármegyei helység után Zsidainak nevez,
fiaival Miklóssal és Györgygyei 1396-ban Körösszeget nyerte, Szent-KatalinAsszonyfalvával, mely nem más, mint a város középkori neve. Miklós és
György 1401-ben hadi érdemeik jutalmául Csák (ma Csákóvá, Temes vármegyében) várost nyerték Zsigmond királytól, melyet ugyan 1395. eltt
X. 4. 65.) Zsidai Istbírtak, de ekkor Adorján váráért elcserélték. (Fejér
vánnak a már említett Miklóson és Györgyön kívül még két fia volt
Péter (1379—96) és II. István (1401—24).
:

—

—

—

Miklós 1379 26 közt Temes, Békés és Bihar vármegyék fispánja,
utóbb erdélyi vajda, 1403-ban azonban Nápolyi László pártjára állván,
a felkelés leveretése után kegyvesztetté lett s csak 1421-ben nyert kegyelmet, jóllehet fispáni méltóságában megmaradt. Fia Mihály 1430—70 közt
Bihar vármegye fispánja; 1445-ben Csökm, Barsa és Darvas örökség
útján került birtokába, melyeket közbenjárására Kis-Károlylyal együtt Békésbl Biharba kebeleztek át. (Karácsonyi Békés vm. I. 221.) Mihálynak
nem maradtak utódai. A családot a fenti Miklós testvére György, a székelyek ispánja terjesztette tovább. Fiai Ferencz (1440—61) Bihar vármegye
fispánja, kitl a család tovább származott, ennek testvérei
György
(f 1448-ban a rigómezei ütközetben) és László (f 1429) váradi kanonok.
(Karácsonyi czikke a Turul 1893. évfolyamában. 3. sz.)
Kórógyi. István 1326-ban Kis-Károly körül birtokos.
Meszesi. 1341-ben nyerték királyi adományul si, másként Telki
:

:

:

birtokot.
Tolchj (nagyfalusi és péli).
családról csak 1324-tl kezddleg vannak
adataink. Egyik sarja Miklós 1372 83 között Szabolcs, Heves és Bihar vár-

E

—

megyék fispánja. György hasonlóképen (1372 — 82) Bihar vármegye fispánja. Ez az ág Zaránd vármegyében is birtokos volt s utolsó sarja Pál
1433), Szent-Mihályt bírta, mely nem más, mint Nagyfalu ezen kívül
Szent-Miklós is birtokukban volt. A család másik ága elönevét Szalontáról
vette. Ez a XVI. század elején tnik fel.

(f

;

Zomlini. A család nevét Kis-Zomlin helységtl vette, hol már a XIV.
század közepén birtokos volt. Egy tagja, Mihály 1379—1410 közt országbírói jegyz volt, ennek fia Gábor tömeges oklevélhamisítás miatt 1448-ban
máglyára Ítéltetett. Birtokait: Zomlint és Septelyt, fiai eladták István testvérének, a ki 1454-ben a kápolnai pálosoknak adta.
Zólyomi (albisi). 1373-ban tnik fel a vármegyében. 1385-ben Albisi
László fiai: Márton és Dávid rokonaik Barsa nb. Beké fispán fia társaságában hatalmaskodnak. (Fejér
X. 3. 18.) 1401-ben Albisi Márton fia
Dávid zólyomi fispán és Lrincz biztosítékot nyernek Székelyhídra, melyet
1402-ben királyi adományul kaptak. (Bunyitay
III. 3. 15.) 1417. táján fölveszik a Zólyomi családnevet. 1460-ban várépítési engedélyt nyernek.
A Nagy Lajos halála után beállott belzavarok s az egész XV. század
folyamán megújuló trónküzdelmek hatalmas földbirtokos osztály alakulására
vezettek. Sokan lettek egyes várak körül csoportosuló birtokok uraivá,
mely uradalmak azután együttes adományozás tárgyát képezték s a várral
együtt cseréltek gazdát.
természettl védett s egykoron a Csanád nemzetség tulajdonát képezett Sólyomk vára körül csoportosuló 10 község
Bánlaka, Sólyomk, Micske, Tóti, Poklostelke, Almaszeg, Magyar-Lugos,
Rév, Száncsi által alkotott sólyomki uradalom a XIV. század végén a
Kaplaiak birtoka. 1407-ben szántai Laczkh* Jakab és Dávid nyerik királyi
adományul. 1452-ben a várat, még e család magszakadása eltt, a Kusalyi
Jakcs és a Bánffi családok birtokában találjuk, 1484-ben pedig a Drágffi
ós a Jakcs családoké. 1524-ben Kanizsai László birtokába jutott.
Az albisi Zólyomiak birtokai Diószeg, Székelyhíd körül csoportosultak.
13/3. óta Széplakon, 1391-ben Patán földesurak; az egykor a Gutkeledek
tulajdonát képez Székelyhíd megszerzése után birtokaik nagy kiterjedést

—

—

A

^m

Lajos

halála után.
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XV

nyernek. A
század derekán Albis, Peres, Gálos-Petri, Csatár, Ottomány
stb. összesen 30—33 falu urai.
Az álmosdi Chyrék 1425-ben nyertek Pocsajban várépítési engedélyt. Birtokaik a vármegye északi részén terültek el. Ér-Mihályfalva,
Almosd, Vértes, Pocsaj, Pályi, Mike-Pércs, mintegy 14 falu és 3 puszta urai.
A Csákyak uradalmai Körösszeg és Adorján várak körül, a Berettyó
völgyében s a Sebes-Körös mentén terültek el, köztük Margit afalva, Szalárd
város, Nagy-Böszörmény, Cséffa város, összesen 70 helység és 4—5 puszta
urai. 1475-ben Kövesden, Szucsákon és Kalotán földesurak. 1489-ben Poklostelek, Sejtervölgy, Ferkeság, Boldogasszonytelke, Vajda, Kohány helységekben is bírnak jószágokkal.
debreczeni uradalom, mely Bihar és Szabolcs vármegyékre terjedt
ki, a Debreczeni Dózsa család magvaszakadtéval (1405) a koronára szállott
vissza. 1411-ben a vármegyébl a következ helységek tartoztak hozzá:
Derecske, Csalános, Haláp, Szent-Péterszege, Keresztúr, Szent-Demeter,
Szucsa, Fegyvernek, Sámson, Bagota, Süld, Hetven, Simonegyháza.
1411-ben a debreczeni uradalmat Brankovics György rácz despota
nyerte örök adományul. 1450-ben Hunyady János foglalta el, a ki 1446-ban
már az ezen uradalomhoz tartozó Böszörményt bírta.
Róla Szilágyira, és özvegyére Erzsébetre, majd ennek halála után (1484)
Magy. orsz. tört. földr. a HunyaCorvin Jánosra szállott. (Csánki Dezs
dyak kor. I. 632., Gr. Zichy oktmt. VI. 147. 1.)
E nagyobb uradalmak közt terültek el a nemesség uradalmai. A
Jankafalvi és a Majosi családok, Kágya, Jankafalva, Pelbárthida és Részege
környékén 14 faluban, a Sztáryak vagy Esztáriak, Esztár, Marja és Mihály11
falva vidékén 7 faluban, a Rozgonyiak Gáborján és Újfalu körül 10
helységben, a Vetéssyek Ér-Adonyban s a ragáldi pusztán (Gr. Károlyi
okit. I. k.) voltak birtokosok. Az Uporyak Mihályfalva, Mike-Pércs, Kágya
és Szalonta vidékén, a Szepasyek Ér-Adony, Szepes, Vásári, Keszi, stb. helységekben, a Pércsi nemzetség Vásári és Keszi helységekben, majd 1440-ben
Pércs, Kisfalu és Köteles falvakban voltak birtokosok.
A Sebes-Körös völgyében a Telegdyek birtokai terültek el, mint Sonkolyosd, Lok, Telegd, Bottyán, Jen, Szabolcs, Szalárd, st a Fekete-Körös
:

A

—

—

völgyében Csékén is bírtak.
Telegdy István, II. Ulászló kincstartója, 1508. május 22-én

adomány-

új

levelet eszközölt ki az összes öröklött és szerzett birtokaira, melyek közül
Örvend,
a következ 82 biharvármegyei helységet találjuk elsorolva
Berten, Magyar-Kakucs, Rével, Gyapjú, Gálos-Petri, Onad, Tasnádf,
Szurdok, Alsó- Szakadat, Izsópariaga, Brajkuta, Kopacsel, Ravaszlik, Újfalu,
:

Fels-Battyán, Alsó-Battyán, Sonkolyos, Oláh-Kakucs, Dobricsonfalva, Százháza, Krajnikfalva, Cseke, Kápolnás-Hidas, Dojalaka, Albolfalva, Tötös,
Veresfalva, Nyires, Farkaspataka, Hosszu-Bikács, Dékánfalva, Isztrákos,
Gémes, Drág-Csóke, Bucson, Dusafalva, Csoksára, Kótliget, Bokorványa,
Váralja, Brozkulya, Fels-Toppa, Fels-Hidasel, Korpafalva, Vagdemeterfalva, Turbolyafalva, Szitánfalva, Papmez, Alsó-Patak, Kozdánfalva, Tivis,
Borzafalva, Hidel, Szombatság, Kis-Hodos, Papsztancsulfalva, Forrószeg,
Hosszuliget, Kis-Topa, Posga, Terpefalva, Kerekesfalva, Krajnikfalva, AlsóHidasel, Vásznosfalva, egész birtokok, továbbá: Telegd, Telki. Szabolcs, Jen,
Orosi, Erpál, Andaháza, Szent-Kozma, Ujfalva, Tótfalu, Gáborján, Boldogfalva, Szekcsd és Fels-Szakadát helységekben részek. (Borovszky S.
Csanád vm. I. 143.)
A Telegdyek birtokaitól északra a Zovárdfi és Újhelyi családok voltak

—

birtokosok Terebes, Fancsika, Bölcs és Almosd tájékán.
vármegye északnyugati felében a Debreczeni és a Csáky család
uradalmai közt a henczidai Bacsó, a Bajoni, a Kis-Marjai és a Tordai csalá-

A

dok

birtokai terültek

A

el.

henczidai Bacsók Nagy-Létától Rabéig, Sárhida, Okány, Nagy-Rábé
és Kernye környékén, a Bajoniak Bajon vidékén voltak birtokosok s 1412-ben
pallosjogot nyertek. A Kismarjaiak, a két Marja, Gyapoly, Kerekegyház
és Zsadány birtokosai. Ez utóbbi család birtokait a XV. század második
felében a Baksa nemzetségbl származó Bocskayak foglalják el. E család
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1280-ban nyeri a zem pl ón vármegyei Kövesd várát, s 1320-ban Bocskó helységben birtokos, honnan György (1478) fia Simon (1493—99) Biharba költözik.
Ennek fia György elször irta magát Kis-Marjáról.
A Tordayak Újfalu és Torda vidékén voltak földesurak. E családból
András 1468-ban itélmester, fia László váradi kanonok (1468—88), másik
fia Benedek, kinek fia Zsigmond 1507— 1524-ben a vármegye alispánja, Kis-

Zomlinban bírt részeket.
A Torday birtokoktól délkeletre a Bessenyey és az Izsáki osztályos atyafiak javai terültek el, köztük Bakonszeg, Izsáka, Csekehida, Tancskereke.
Horogszegi Szilágyi Mihály Szent-Péterszeget ós Szent-Miklóstelke
pusztát bírta a XV. század derekán, mellette a Rimaszécsi Szóchyek Gáborjánt s Boldogasszony falva részeit bírták. A Marczalyak 1452-ben NagyLétát és Kakát felét adták zálogba a Hunyadyaknak. A Szapolyayak
pedig a XV. század végén a debreczeni uradalom egy részét bírták zálogban,
a Szokolyi és a Szepesy családokkal. A Báthoriak, Szabolcs vármegyének ez
si családa, Kakát és Süvegd helységek földesurai, idvel a vármegye déli
részén elterül Kis-Baj és Ból-Zerónd helységeket nyerik. A szabolcsi Várdaiak a XV. század folyamán Nagy-Mihályfalva földesurai.
A Csákyak uradalmaitól délre a Toldyak és a panaszi Pázmány család
birtokai terültek el.
Toldy család Told (Puszta-Told) és Szalonta vidékén volt, birtokos,
mely utóbbit 1515-ben szerezte meg a szomszédos Pata, Kölesór, Ossi helységekkel egyetemben. Ulászló király 1502-ben vizsgálatot rendelt Toldy
Mihály, a bókésvármegyei szent-andrási uradalom birtokosa és társai ellen,
a váradi káptalan nagy-szemléni és borsi birtokain elkövetett hatalmaskodások miatt. (Bunyitay
i.
m. II. 282.) Toldy Tamás birtokait 1466-ban
az si Csolt nemzetségbl származó békésvármegyei gerlai Abrahámffy család
sarja, István vette zálogba, a ki 1468-ban mezmegyeri részeit
átengedi
cserében egyes bélmegyeri birtokért, miáltal családja Bihar vármegye birtokosai közt foglal helyet.
panaszi Pázmán család Szent-Márton, Szántó és Pósa vidékén volt
birtokos. 1465-ben Panasz, Tóttelek, Szomajom, Szent-Márton, Újlak, SzentDienes és Somogy birtokosai.
Toldy család birtokaitól délre es Sarkad, Ant stb. helységeket
1453-ban a székudvari Keczer család nyeri adományul, még lejebb már az
egykori Zaránd vármegyével határos területen (Ból-Zerénd, Nagy-Zerénd) az
Artándyak birtokai terültek el. E családból Tamás 1505-ben a vármegye követe
volt, Pál az 1518. évi országgylésen tnt fel.
Fekete-Körös vidékérl származott a hosszaszai Bothos család is;
se Péter, kinek fia István 1437-ben prépost, testvére Péter, a Tahy család

A

—

A
A

A

se. 1437-ben Fólegyháza negyedrészét nyerték adományul.
A mohácsi vész utáni idkben ismét mélyreható változás áll be a
vármegyei birtokviszonyok tekintetében. Az ellenkirályok híveik számát
bkez adományok által igyekeztek szaporítani, de ezen adományok gyakran

nem

voltak

végrehajthatók

az

ellenpárt

túlsúlyra

következtében.

jutása

A

mohácsi csatában számos család sarja vérzett el, ezeknek birtokait a
szomszédok foglalták le zsákmányul, a folytonos küzdelmek közepett számos
család tönkre jutott, ezeknek helyét újonnan letelepült, vagy más kalandorok
foglalták

el.

A

protestantizmus elterjedésével lefoglalt egyházi javak még nagyobb
mozgalmat idéztek el és csak a XVII. század elején, midn Bihar vármegye
végleg az erdélyi fejedelemséghez csatoltatott, tapasztalhatunk a birtokviszonyok tekintetében némi állandósulást.
E korszak (1526 1604) birtokviszonyaira nézve felette becses adatokat
nyújtanak az 1552/53. évi adóösszeírások, melyeket a vármegye történetét
tárgyaló fejezetben már részletesen ismertettünk.
Az 1552. évi birtokállapotot tekintetbe véve, e korszak birtokviszonyait
két csoportba sorozhatjuk 1552. eltt és után.
Ferdinánd király 1527 32 között, többek közt akövetkezk részére állított
ki adományleveleket, egyes bihar vármegyei birtokokra nézve
Újvári Nagy
Imre alnádor, Oláh Miklós és testvére, Pempflinger István, Parlagi Miklós,

—

:

—

:

A mohá ? si
vész után.
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Izdenczy Miklós és Csáthi Zeny István. (Acsády Ignácz

Akad. Ért. XVI.
Ezek az adományosok jórészt nem foglalhatták el birtokaikat.
Ezzel szemben János király hívei már jobb helyzetben voltak. A Bajoniak mindegyre nagyobb vagyonra tesznek szert. Laszky Jeromos 1535-ben
600 forint kölcsönt vesz fel Bajoni Benedektl, János király jótállásával,
kötet

3.

sz.)

melyért Tetétlent inskribálja, Izsákai Osvald 1536-ban Izsáka, Bakonyszeg,
Orod és Csekehida birtokait, továbbá Esvént és Esvénmonostorát fiörökösei nem létében Bajoni Benedeknek ajánlja fel, a ki 1538-ben Nagy-Kágya
és Jákó-Varsány birtokokat nyerte János királytól. (Gróf Károlyi okit. III.

111— 117,, 128.)
Az Artándyak, hasonlókép János

király hívei,

nagy vagyonra

tettek

Kereki, Artánd, Sas, Ádám, Köbölkút és Konyár
egészen, Bors, Apáti, Baromlak,
Szoplak,
Mez-Peterd, Boldogfalva és
Sámson részben. Artándy Pál és Balázs testvéreket azonban Gritti 1531.
január 25-én lefejeztette, mire a család szerencsecsillaga is aláhanyatlott.
János király ugyan 1531. február 25-én kelt levelével Pál özvegyét és árváit
védelmébe vette, de nem akadályozhatta meg a család hanyatlását, melynek
Balázs fiával 1576-ban magvaszakadt. A többi családok közül a fiörökösök
nélkül elhalt Torday György Nagy-Kágya és Jákó-Varsány birtokait a
Bajoniak nyerik
a család még a XVI. század elején Nyüved, Kügy,
Hódos, Kovácsi helységeket bírta utolsó tagja László 1567-ben végrendelkezik. A Czibak családból Péter még 1552-ben szintén birtokos, de többé
nincsenek róla adataink.
Zólyomi családból Dávid fia János, leánya
szert ezidtájt. Birtokaik

:

;

;

A

Klára 1535-ben fiúsíttatott. Tahy Ferenc 1546-ban Vajda helységben volt
birtokos, 1548-ban Fenest nyerte Ferdinándtól adományul, de ez csak névleges adomány volt. A Toldy család ekkor érte el legnagyobb kiterjedését.

Az

1552. évi összeírásban 19 tagja

van felvéve

s

Szalontán,

Nagy-Marján

több helyen birtokosok. Miklós a nagyfalusi ágból 1522—54 közt Kábán
földesúr. A Szepesyek 1547-ben Ebest bírták. A Csákyak hasonlókép fentartották hatalmukat. Csáky Pál Körösszeget bírta. Verbczy István még
a mohácsi vész eltt Hódost és Kovácsit bírta, (Fraknói Vilm. M. T.
Életr. XV. évf. 355—56. 1.) de ezek a Tordayakra szállottak. Sólyomk
várát Micskével együtt Drágffy György (f Mohácsnál) özvegye bírta, a kinek
sikerült azt az idk viszontagságai közepett Magdolna leánya számára megtartani. Bocskay György már 1552. eltt Nagy- és Kis-Marja, Kasza, Kerekegyháza, Gyapol, Okány, Balkány és Csépán birtokosa.
Az új birtokosok közül Melith György 1541-ben Izabella királyné
adománya következtében Halápba iktattatott be; (Orsz. lt. n. r. a. 1778:9.)
Losonczy Antal pedig 1543-ban a pankotai uradalmat bírta. (Karácsonyi i.
m. I. 120.) Vidi Bereczkfi Mihály, János király udvari szakácsa, 1535-ben KörösSzent-Miklóst nyerte adományul. Almosdi Somlyai Mihály 1545-ben Madarászt és Görbédet foglalta el.
Midn a vármegye ismét Ferdinánd uralma alá került, hívei számos
újabb adományokat nyertek jutalmul, viszont a Szapolyai párt hívei közül
többen kiestek birtokaikból. Parlaghy György, Miklós és Pál 1557-ben
Püspök-Ladány és a hozzátartozó birtokokra nyertek adományt Ferdinándtól.
Almosdi Chyre Ferencz magvaszakadtéval, ennek birtokai kir. adomány utján
Tahy Ferencz királyi lovászmesterre, majd vétel utján Dobó Istvánra szállottak. A János Zsigmond pártjához szító Toldy Miklós és Péter javait
(Fekete-Bátor, Csatfalva, Told és Nagyfalu) Ferdinánd már korábban elkobozta, ifj. Toldy Miklós, a ki hasonnev nagybátyjától való megkülönböztetés végett Kis-Toldy Miklósnak neveztetett, mint a vármegye történetét
tárgyaló részben láttuk, 1553-ban lefejeztetett, Fekete-Bátor vára pedig Ferdinándé lett. Hasonló sorsra jutottak a nagyfalvi Toldy Miklós zarándvármegyei javai is 1559-ben. (Liber regius 283). Midn Várad és vele Bihar
vármegye ismét Izabella uralma alá került, bkezen jutalmazta híveinek
hségét. Ekkor veszi kezdetét az egyházi javak eladományozása, melyek
közül azonban a megelz évtized zavaros viszonyai közepett már sokat
elfoglaltak egyes hatalmasok.
1557-ben Izabella királyné Szent-Andrást Simay Péternek adományozta,
a kitl 1566-ban Békés Gáspár vette meg. Kecsét birtokot Kecsethy Albert,
s
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Szent-Jánost pedig Bethlen Gergely és haraklányi Massay László nyerték
adományul. E két utóbbi egyházi birtok volt. A. János király pártjától Ferdinánd pártjára állott Bereczkfi Mihály 1557-ben Orvóndet nyerte adományul,
de a közbejött események következtében már nem birta elfoglalni. Kiskállai Vitéz János nagymihályfalvi birtokát 1559-ben Izabella el akarta
foglalni, de ebben Bornemisza Ferencz, Vitéz János tiszttartója fegyveresen megakadályozta. Iklódot, mely egyházi birtok volt, 1557-ben Pesti Imre
deák s ennek halála után Földvári Mátyás váradi udvarbíró nyeri adományul.
János Zsigmond hasonlóképen bkezen osztogatta a lefoglalt egyházijavakat. Melius Péter debreczeni protestáns lelkipásztor 1566-ban, a váradi
lelkész házát, Abrahámffy György, János, Miklós és Gábor, 1568-ban nyertek új adományt Ácsi birtokra, melyet még atyjok Zsigmond kapott. E család 1552
53-ban Gyántén birtokos. 1568-ban Abrahámffy Zsigmond fiai
Méhest nyerik adományul, Abrahámffy István fiai pedig egy váradi káptalani házat kaptak. Baky Pál fótekfogómester ugyanez évben Miskól, Telegdy
Mihály 1566-ban egy kanonoki házat Váradon a hozzávaló szlvel, Szalánczy
László fispán 1557-ben egy kanonoki házat.
Az elfoglalt egyházi birtokok közül a következk maradtak meg a fog-

—

lalók hatalmában

Bályok 1552-ben aSzénássy család tulajdona, Fejértó Bartakovics János,
Venter: Vajda István, Fugyi-Vásárhely (azeltt a pálosoké volt) Solymosy
János és Porkoláb Dénes, Szent-Jobb (szintén a pálosoké volt) Némethy
Ferencz birtoka, melyet 1557 táján foglalt el. Kakucs, si és Marczelháza
egyházi birtokokat 1560-ban Sárossy János vette zálogba a váradi domonkosoktól. Bajoni János pedig 1566-ban Lkösháza birtokába iktattatott be.
Asszonyvására 1569-ben Salgay Bálint birtoka.
fejedelmi adományok és
Az erszakos birtokfoglalások, újabb
gyakori vétel utján a régi uradalmak romjaiból újak keletkeznek.
Sólyomk várát és tartozékait Izabella királyné 1556-ban Báthori
Györgynek és nejének Annának adta. Pocsaj várát, Álmosdi Ferencz halála
után, elbb Tahy Ferencz, majd Dobó István szerezte meg. 1560-ban János
Zsigmond szccsényi Némethy Ferencznek, a tokaji vár praefectusának adományozta. A Csanád nemzetségbl leszármazott Makó család utolsó sarja Makó
László 1563-ban Bátorban, hova a török invázió ell húzódott, a következ
birtokok felett végrendelkezett Székelyhíd, továbbá a hozzátartozó Semjón,
Csokaly, Tulogd, Diószeg, Jankafalva, Kóly, Á.lbis, Sárf, Vámos-Pércs és
Sámson helységekben való részek. E birtokokat azonban János Zsigmond
fejedelem Varkocs Tamásnak adományozta.
Nopsiczi Varkocs Tamás bihari fispán ugyanez évben, nagyrészt a
Zólyomiak tulajdonát képez birtokokra Albis, Jankafalva, Diószeg, Sárf,
Csokaly, Ottomány, Kóly, Molnos-Petri, Vámos-Pércs, Semjón, Csatár, Sámson, Tulogd és Székelyhíd községekre nyert adományt, melyekbl a székelyhídi uradalom alakult. Bocskay György, a ki 1567-ban szintén Szapolyai
pártjához csatlakozott, 1552-ben, mint láttuk, már Kis-Marja és a körülötte
fekv helységeket birta. Fia Bocskay István (sz 1557 f 1606) erdélyi fejedelem,
az atyjától öröklött birtokokat számos újabb szerzemény által gyarapította.
1579-ben Gyapol, Kaza, Kerekegyház stb. birtokaiban lev jobbágyait Báthori
Kristóf erdélyi vajda minden terhektl felmenti. 1589-ben nyerte a latabári
birtokot,
ugyanez évben Salház pusztát, (gróf Károlyi okit III. 274.)
1590-ben: Kis-Marja, Gyéres, Félegyház, Okány, Kerekegyház, Kaza, Henczida, Balkány, Sadán, Csegesd és Bod si javakban megersíttetik. 1590-ben
nyerte Kereki várát, a hozzátartozó birtokokkal. A kereki uradalomhoz a
következ helységek tartoztak Bedes, Fúrta, Konyár, Pályi, Latabár faluk,
Keresztes, Artánd, Sas, Peterd, Ádám, Nagy-Mohol, Tamáshida, ErdGyarak, Kis-Kemény és Mártontelke rószbirtokok, Kékes és Suliháza puszták.
A sarkadi uradalom, mely 1577-ben Sarkadi Farkasé volt, a sarkadi
kastély körül csoportosult. Ide tartozott Köte-Gyán, Köte-Tarcsa, Sarkadsi, Mez-Panasz, Tarján.
A Bocskay ak uradalmai mellett nagy jelentségre jutott a bajoni
uradalom. Bajon vára a XVI. század folyamán épült, melyhez 1571-bon a követ:
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Szerep, Rét-Szent- Miklós, Nagy- Rabé, Bagos, Hódos,
Kovácsival és Lkösházával, Zsadány, Balkány, Okány, Fazekas
vagy Jákó-Varsány, Csépán, Nagy-Bajon, Kis-Bajon, Derecske, Szovát,
Tamási, Sámson, Domoszló. (Géresi Kálm.
Gróf Károlyi okit. III.)
1587-ben a bajoni uradalmat a Bajoni család fiágának kihaltával Báthori Istvánné és Kendy Ferenczné elfoglalták, mely foglalás ellen azonban
Bajoni Zsófia óvást emelt. A vár Csukat Péter hatalmába jutott majd ennek
halála után (1592) Nagy András hajdukapitányó lett. Egy 1563-ból kelt
tudósítás szerint a vármegyében lev várak a következket uralták Kvár,
Sólyomk ós Cseh (Cséhtelek ?) Báthori György. Székelyhíd: nopsiczi
Varkocs Tamás. Kereki Ártándy Kelemen. Adorján
Csáky Pál. Pocsaj
(nincs feljegyezve, de akkoriban szécsényi Némethi Ferencz birtokában volt).
Telegd Telegdy Miklós. Szent- Jobb
Némethi Ferencz. Pankota, Jen és
Dézna Losonczy István özvegye. (Tört. tár 1884. évf. 391. 1.)
A többi birtokosok közül Ártándy Tamás 1561-ben Nagy-Zerénden és
Bél-Zerénden volt birtokos. A család
mint láttuk
Nagy-Kereki várát
bírta, mely 1576-ban Báthori István fejedelem adománya következtében
Bocskay István birtokába jutott.
A Forgách család 1564-ben a Zólyomiak után Egyedmonostorán volt
birtokos. Telegdet a két Telegdy testvér, Miklós és Mihály bírta, a kik
1561-ben osztoztak az si javakon, övék volt Gálos-Petri, Papmezvár, Telegdy
Miklós fia Miklós, és Ferencz fia Mihály, a székelyek kapitánya közt, az si
birtokok miatt támadt perben, 1572. május 15-én, Mihály, jogai védelmére
megkapta Miklóstól a családi birtokokra vonatkozó adományleveleket, melyek
szerint a családnak 82 biharvármegyei helységben voltak birtokai, kevés
kivétellel ugyanazon helységekben, melyekre Telegdy István kincstartó adoCsanád várm. I. 205.) Lesst 1568-ban Lessi
mányt nyert. (Borovszky Samu
László, a család utolsó sarja, Rogozi Vancsa Ferencznek hagyta. Zsáka,
melyhez Kisfalu és Harkány tartozott, 1566-ban Zsákay Andrásné birtoka,
a ki e váracsot Ferdinánd vezéreinek átadta. Békés Gáspár 1561-ben társaival
a körösvölgyi birtokaiba, Védi Gyantay Lukácsné született Újhelyi Dóra
pedig 1562-ben Véd helység és tartozékaiba iktattatott. Haraklányi Massay
Imre, a ki Massay Benedek, János király pártjának rendíthetetlen híve után
örökölt, 1561-ben Zarándon 37 porta birtokosa, birtokai Bihar és Békés vármegyékre is kiterjedtek. (Márki Sánd., Arad várm. tört. II. 1. 558. 1.) Toldy
István és váradi Ugray György alispán 1598 ban új adománylevelet nyertek
Nagy-Homok, Répás- Keszi, Nagy- és Kisvásári birtokokra és Erd-Gyarakra.
(Rozvány, Szalonta tört.) Dobozy Sebestyén, a ki 1603-ban Nyüvedy Annát
vette nül, Nyüved birtokába jutott.
A XVII. században, 1604 — 1686 közt, vagyis azon id alatt, míg Bihar
vármegye megszakítás nélkül Erdélyhez tartozott, leginkább az erdélyi fejedelmek kegyeltjei s az ottani közéletben szerepet vitt családok tagjai szereznek
új birtokokat a vármegyében. A régi uradalmak és városok többször cserélpolitikai okok
tek gazdát, részben a családok magvaszakadása, részben
következtében.
A Bajoniak vára Bajon 1612-ig Nagy András hajdúvezér birtokában
volt, kinek megöletése után, 1616-ban, Bethlen Gábor adományából, Petneházy Istváné lett, a ki alatt a vár pusztulásnak indult.
A Bajoni-birtokok egy részét Kenderesy Boldizsár Mária leánya örökölte, a ki 1605-ben Bosnyák Tamáshoz ment nül.
Szent-Jobb várát a hozzátartozó birtokokkal 1607. május 7-én Rhédey
Ferencz nyerte Rákóczy Zsigmond fejedelemtl adományul.
Adorján vára 1613-ban özv. Csáky Istvánné birtoka. Körösszeg, még
1568-ban, mint a Csáky család elavult vára említtetik. (Szalárdy i. m. 364).
A család már a XVI. század végén elköltözött a vármegyébl, a melynek történetében Dénes fispán (1566—87) szerepelt utoljára.
Pocsaj várát 1641-ben, az Ér és a Berettyó összefolyásánál I. Rákóczy
György építette fel. A törökök által történt elpusztításáig fontos szerepe volt.
Nagy-Kereki vára Albisi Zólyomi Dávid kezére jutott, a ki midn
Bethlen István leányát nül vette, egyúttal Székelyhíd várának, Albisnak
és Micskének volt birtokosa; 1622-bon egyezség utján, Albist, Oláh-Csatárt
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meg. (gr. Károlyi okit. IV. 88.) 1684-ben azonban mint országháborító és felségsért f- ós jószágvesztésre Ítéltetett, de Rákóczy fejedelem,
nejének Albis és Nagykereki várakat, továbbá Micskét megbagyta, st
Zólyomi életének is megkegyelmezett, a balálos Ítéletet örökös fogságra
változtatván.
Székelyhíd hasonlóképen már a XVII. század elején Zólyomi-birtok
volt. 1616-ban özv. Zólyomi Miklósné tulajdona. Sólyomk vára, a hozzátartozó Szent-Imre és Léta birtokokkal ugyanez idtájt Albisi Zólyomi
Erzse birtoka, melyet 1622-ben kelt végrendeletével Zólyomi Dávidnak
hagyott. (Radvánszky Béla i. m. III. 247. 1.) A Zólyomi Dávid-féle javak
romjait, fia Zólyomi Miklós ós leánya örökölték, a ki Perényi Gáborhoz
Csáky család, jelesül gróf Csáky László birtokait (Adorján
ment nül.
vára, Margitta városa, Luki, Kvág, Almás, Nagy- Fegyvernek, Tótfalu,
Borzik, Sejter és Sejtervölgye (Siter), Própostváry Zsigmond birta zálogban, melyeket 1643-ban Telegdy Gáspár fia Istvánnak engedett át. (Turul
1895. évf. 193 1.)
sarkadi uradalmat Bethlen Gábor 1612-ben sövényházi Móricz Mártonnak adta, de 1620-ban már Rhédey Ferencznek is volt
része Sarkadon.
Zsáka várát a XVII. század második felében a Rhédey család bírta.
Rhédey birtokok legnagyobb kiterjedésöket Rhédey Ferencz alatt érték
el, aki 1657-ben erdélyi fejedelem lett. Birtokait fia László örökölte, kinek
elhunytával Zsáka Tököly Imréé lett.
vár 1711. után leromboltatott.
Az erdélyi közéletben szerepet vitt családok közül a XVII. század közepén
Ruszkai Korniss Zsigmond fispán (1626 -48) szerzett kisebb birtokokat a
vármegye területén.
papmezi várban lakott s ott is temettetett el
1648-ban. Sennyey Miklós 1609-ben Lázur, Kriscsór ós Füzegy birtokokat,
1610-ben pedig Tárcsa és Ottomány községek adójövedelmét nyerte Báthori
Gábor fejedelemtl.
Ezeken kívül a Sennyey család Ér-Adony, ,01áh- Csatár helységeket,
továbbá Fel-Apáti, Gálos-Petri, Mihályfalva és Almosd részeit bírta. (gr.
Károlyi okit. IV. k. 33. 47. és 50. sz. oki.) Sennyey Borbála után, a ki
Károlyi Mihály nejévé lett, e birtokok a Károlyi családra szállottak, melyeknek tized-jövedelmét 1614-ben Bethlen Gábor Károlyi Mihálynak adományozta, (u. ott. IV. k. 51. oki.)
Károlyi Mihály fiai, Ádám és László az 1648. deczember 1-én kelt
osztály alkalmával már a következ biharvármegyei birtokokon osztozkodnak Tárcsa (Er-Tarcsa), Fel-Apáti, Mihályíalva, Gálos-Petri, melyek László
birtokába jutottak. (Ugyanott IV. köt. 104 old.) Károlyi László 1688-ban
kelt végrendelete szerint, az érmelléki (adonyi) elpusztult kastélyához a következ jószágok tartoznak Adonyban részek, Tárcsa fele része, GálosPetriben birtokrészek, Fel- Apáti községben egy puszta. (Ugyanott. IV. 244.)
Az erdélyi fejedelmek szolgálatában álló katonák is több birtokot szereztek a vármegyében. Bethlen Gábor Csuda-Ballát 1624-ben Háry János
váradi harminczadosnak adta, Dobost ugyanekkor Veres Márton sarkadi
kapitány szerezte meg. Csomaközy András sólyomki kapitány 1633. körül
Bánlaka helységre nyert adományt I. Rákóczy Györgytl. (Fényes Elek i. m. TV. k. 74. lap.)
Szalonta utolsó földesura, Toldy György, a protestánssá lett Toldy István fia, a ki Báthori Zsigmond udvarában szolgált, 1625-ben a hajdúknak
adta Szalontát, melyért kárpótlásul Bethlen Gábortól 1629-ben több erdélyi
birtokra nyert adományt (Rozvány, Szalonta tört.). Hasonlókép a hajdúk tulajdonába kerültek még a következ birtokok Kába, mely 1608-ban Bánffy
Dénesé volt, s ugyanez évben Bocskay István hajduszabadalommal ruházta
szerezte
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Sámson, mely 1609-ben Parlaghy Anna, Kékedy György, Fúló Mihály,
Kún Lászlóné, ecsedi Csapó Ferencz, Uray György, Dengeleghy
Bernát, Derzsy Ferencz, mint a Parlaghy-örökösök birtoka. Mike-Pércs,
hol 1615-ben Lorántffy Mihály leányai voltak birtokosok.
Várad eleste után (1660) a vármegye területének túlnyomó része a törökök birtokába jutott, az egyes várak és kastélyok a hadjárat alatt elpusztultak, lakói elmenekültek vagy a házi tzhely védelmében estek el, a török
invázió elöl a földesurak részint Erdélyben, részint Debreczenben kerestek
fel.
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st sokan a felsmagyarországi részekbe költöztek. Az 1660
1688 közötti idszakban tehát a török volt az úr a vármegye területén.
Midn a félhold uralma már letünfélben volt és Bihar vármegye
Lipót király uralma alá került, csakhamar élénk mozgalom észlelhet a régi
birtokok visszafoglalására. A váradi püspök és a káptalan lépéseket tett a
mohácsi vész után lefoglalt egyházi javak visszaszerzésére példájokat követték a szerzetes-rendek és az elköltözött birtokosok is.
vármegye történetét tárgyaló fejezetben már részletesen ismertettük
e mozgalmakat, melyek a szatmári békekötés után még nagyobb mérvet
öltöttek. Jóformán az egész vármegye területe urat cserélt, részint a régi
jog felélesztésével, részint újabb királyi adományok, vagy vétel, de gyakran
erszak útján is.
Az új birtokfoglalásokat, a szatmári béke eltti és a szatmári béke
utáni évek szerint, két csoportba foglalhatjuk. A váradi káptalannak az országos levéltárban rzött elenchusai 1711-ig a következ birtokbeiktatásokról,
adományokról és beiktatási parancsokról adnak számot 1 beiktatási paranDobozy István 1697-ben Kis-Szántóra, Balogh István 1698-ban
csot nyertek
Pclbárthidjára, Jeney Anna 1690-ben Oltományra. 2. Adománylevelet nyerSzentiványi László gróf 1700-ban Akorra, Dizsérre és Kohányra;
tek
Bojthy Mihály 1702-ben Nagy-Marjára, Inándra, Bessenyre, Tamásira
gróf Csáky István 1701-ben Margittára és Adorjánra; Popoós Csökmre
vics János 1701-ben a micskei uradalomra (Micske, Tergye, Alsó-Derna.
Várvecs, Lács, Papfalva, Közepes, Királyi, Terebes, Sas, Telek, Baromlak,
Szent-Lázár, Almás-Szék, Szancsi és Homokfalva). Püspöky Sámuel 1700-ban
Ér-Semjénre Sibrik Gábor 1701-ben a sarkadi uradalomra, (Sarkad, Sar
kad-Osi, Remete, Ant, Köte-Tarcsa, Köte-Gyán, Medgyes, Martontelek,
Herpály, Nyir-Böksök, Szencze, Tarján, Ecset és Misseny erd). Kovács
Mihály 1700-ban Széltarlóra a jezsuiták 1702-ben Panaszra, Tóttelekre és
Melczer János 1701-ben Száldobágyra, Poncz, al. Engelshoffer
Tarjánra
Zsigmond 1701. és 1707-ben a székelyhídi uradalomra, Török, al. Borbély
1702-ben Telegden egy nemesi házhelyre. 3. Beiktattattak: Kovács Mihály
1701-ben Széltarlóba, mely a hg. Eszterházyó volt; gr. Csáky István 1700ban és 1702-ben Szalárdba, Margittába ós Adorjánba; Buday István 1701ben Oláh-Kakucsba és Rikosdba, 1700-ban Apáti-Olaszi pusztába, ugyanez
évben Bakó Jánossal együtt Ér-Semjénbe. Végül e helyen megemlíthetjük,
hogy Lipót 1702-ben Es/.terházy Pál herczegnek adományozta a derecskéi
mint a vármegye történetét tárgyaló fejezetben láttuk,
uradalmat, a mi
tömérdek bonyadalmat idézett el.
1711. után adományt nyertek vagy beiktattattak a következ birtokosok: Hoch Henrik 1717-ben Vásárhely, Kerékháza, Gyapoly és Nagy-KeBápffy György gróf a sólyomki uradalomba (Bánlaka,
reki helységekbe
Brátka, Csarnóháza, Élesd, Feketepatak, Lokk, Loró, Pestes, Tinód); Bárányi Miklós 1718-ban Pósalakába, Telkcsdbe, Telegdbe és Portyán pusztába
iktattatott; Popovics János 1719-ben Micskébe, Bárányi Miklós ugyanez
évben Telegdbe. Bernáth Gábor 1719-ben eladta Oltomány birtokát ifj.
Komáromy Györgynek, Kállay János és neje 1717-ben Telegd és Botyán
birtokaikat eladták Ujfaludi Mártonnak, a ki 1721-ben Henczidát és Lajos
pusztát vette meg. Csatáry Anna 1722-ben Kóly birtokát eladta a Komáromyaknak, Horváth Miklós Marcsóháza pusztáját 1722-ben Szakács Istvánnak. Bagi Márton özvegye 1725-ben Ugra, Kornádi, Szakoly, Peterd birtokait Mosóczy Jánosnak adta el. Grünsfeld János gróf 1714-ben a diószegi
uradalom birtokosa, Máriássy Lászlóné született Veér Mária pedig 1722-ben
Almosdot és Herpályt birta.
Az 1720—30 közötti idben statuáltatnak Károlyi Sándor gróf 1722-ben
Kólyba, Károlyi Sámuel 1722-ben Mezfalva pusztába, melyre nádori adományt nyer, Beleznay János 1722-ben Bojtba, Ujfaludy Márton 1725-ben
Edeles pusztába, 1723-ban Czéczke birtokba, Torday János 1712-ben Derecskén egy kúriába, id. Komáromy György 1722-ben Kólyba, Köteles és Bodóháza pusztákba, 1723 ban és 1727-ben pedig Oltományba. Bebecs Jakab
1724-ben Kovácsháza pusztába, Bárányi Miklós 1721-ben és 1726-ban Bossod pusztába, Vekerdbe és Nagy-Kemény pusztába. Boronkay Ádám 1725menedéket,
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ban Nagy-Szántóba, Hergécz János 1725-ben Papi, Döcsi-Koltó és Pánth
pusztákba, Thornay János ugyanezen évben Örvéndbe, Beöthy Mihály és
Imre 1725-ben Nagy-Marjába és Tamássiba Buday Zsigmond 1726-ban
Olasziba, Boronkay Ádám 1726-ban Bagd pusztába és Keresztúr birtokába,
Mossóczy János 1726-ban Okányba és Láposba, Buday Zsigmond 1726-ban
Barát-Püspökibe, Guthy Sándor és Miklós 1727-ben Álmosdba, Csokajba és
Herpályba, Rhédey Ádám és Ferencz 1728-ban Kórógyba, Bacsó Péter
és Lakatos Mihály, továbbá Csiffy Péter 1728-ban Berettyó- Újfaluba, Irinyi
Imre 1728-ban Dengelegbe, Ország Márton 1729-ben Rét-Szent-Miklósba.
Végül meg kell említenünk, hogy az 1722 23. évi országgylésen honfiusított Harruckern család 1723. május 3-án nyer királyi adományt a békésvármegyei gyulai uradalomra, melyhez a vármegyébl Remeteháza és Szent-

—

Miklós

tartozott.

Mig a hatalom kegyét élvez, vagy anyagi javakban bvelked nemesség a különböz czímek alatt szerzett birtokok berendezésével volt elfogaddig a hajduvitózekre és a többi, eddig csupán személyes kiváltsáélvez nemességre rossz napok jártak. Fként az adókötelesek
számának szaporítása végett elrendelt nemesi vizsgálatok számos, eddig
nemesi kiváltságokat élvez hajducsaládot jobbágyi sorsba taszítottak.
Sajnos, hogy az 1723 — 25 évi nemesi vizsgálatokra vonatkozólag sem
az országos, sem a vármegyei levéltárakban nem találunk adatokat.
Ismeretes, hogy az irányadó körök az 1723. évi vizsgálatok eredményével nem voltak megelégedve, ezért 1755-ben új, általános nemesi vizsgálat
rendeltetett cl. Ezen újabb nemesi összeírásnak Bihar vármegyére vonatkozó
részét Illésy János a „Nagy Iván" családtörténeti értesít I. évfolyamában
már közölvén, ezért azzal csak röviden foglalkozunk. Bihar vármegye az ez
évi összeírásba felvette az egyháziakat és a frangú birtokosokat is.
Az egyes járásonként a következ egyházi és frangú birtokosok íratlalva,

gokat

Az

1755-iki

nemesi

tak össze
I. Váradi járás:
Kir kincstár. Egyházi birtokosok: a váradi püspök
és káptalan, a Pálos és Jezsuita-rend, a szentjobbi apát és a váradelhegyi
Haller Pál és György
Szt. Istvánról czímzett prépostság. Franguak
grófok, Huszár József báró.
Franguak Eszterházy Antal herczeg, gróf Csáky
II. Sárréti járás.
család, Dietrichstein gróf, Palocsay gróf örökösei, Rhédey László gróf. Jogi
budai Szent Klára- kon vént.
személyek Debreczen város.
:

:

A

:

Érmelléki járás. Franguak Bánffy Farkas, Bethlen Samu, Gyulay
Ferencz, Haller István, Károlyi Ferencz és Teleki László grófok.
Báró Ghillányi, Sigray László és
IV. Belényesi járás. Franguak
III.

:

:

Károly bárók.

Az

fölülvizsgálat végett a helytartó-tanácshoz terjesztetett
érkezett vissza a vármegyéhez.
nem birtokos ós az armalista nemesekkel szemben már szigorúbban
járt el a vármegye is. Az úgynevezett kisebb hajduvárosokban, jelesen
Szalontán lakó családok sorsáról már megemlékeztünk a vármegye történetét tárgyaló fejezetben.
báródsági nemesek közül csupán a Kuk, Laal, Topay és Venter
családok nemessége ismertetett el a vármegye részérl, a többiek ellenben
nemességök igazolására utasíttattak. (Várm. levélt. 1807. évi jkv. 1126. sz)
Az 1764/65 évi országgylést megelzleg a helytartó-tanács a frangú
családok összeírását elrendelvén, az 1764-iki összeírás adatai szerint a
fel,

összeírás

honnan csak 1816-ban

A

A

következ frangú családok

sarjai voltak birtokosok a vármegyében
Herczeg Eszterházy Miklós.
Grófok Bethlen Domonkos, marosnómethi Gyulay József, Dietrichstein János indigena, hallersteini Haller Pál özvegye született br. Perényi
Krisztina és fia Haller Péter, Haller István özvegye született gr. Korniss
Krisztina, Haller János, kis rhédei Rhédei Farkas, János László, Mihály,
Pál, Zsigmond özvegye született br. Wesselényi Kata, borosjenei Székely
László, széki Teleki Sámuel és László, szalontai Tholdy László és Zsigmond.
Bárók
alvinczi Alvinczy Gábor, losonczi Bánffy Farkas özvegye
született csenger-bagosi Bagossy Erzsébet, deési Diószeghy István, kövesdi
:

:

Az

1764-iki

összeírás.
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Huszár Sándor, bényei Radák Lrincz, toroczkó -szentgyörgyi Toroczkay
Zsigmond.
(Nagy Iván családt. ért. II., óvf. 234 1.) A felsoroltak közül
azonban csak gr. Haller István özvegye (Er-Adony) és Rhédey Mihály gróf
(Mez -Sámson) laktak a vármegye területén, a többiek, Eszterházy hercze-

—

get és gróf Dietrichsteint kivéve, Erdélyben, leginkább Kolozsvárt.
nemesi vizsgálatokat megelzleg, vagy idközben és azután letelepedett vagy nemesitett családok nemességüket az eredeti czímeres levél,
vagy már elbb nyert nemesi bizonyítványok felmutatása mellett igazolván,
nemességök a vármegyében kihirdettetett. Karakas Károly vármegyei allevéltárnok összeállítása alapján alább közöljük azon nemesi családok jegyzékét, melyek nemességüket 1688—1848 évek között a vármegyében kihirdettették, megjegyezvén, hogy a családnév után zárjelbe tett évszám a nemesség kihirdetésének évét, a *-gal jelölt évszám pedig az eredeti czímereslevél kihirdetési évét jelöli
Adorján (1776), Agárdy (1737), Ajtay (1796), Ákosy v. Csiszár (1772), Alb (1801),
Ambrus (1784, 1790, 1797, 1827), Andorkó (1786), Antal (1834), Anthos de Magyaros (1846 \
Arats de Züah (1745), Asztalos (1773, 1780, 1793, 1799, 1832), Asztay (1778), Asztalos v. Tóth
(1768), Asztalos, Tóth v Szatmári (1768, 1817, 1819, 1820), Áron (1791), Áts-Nagy (1760),
Balásházy (1690* Barak (1690*), Babos de Besseny (1749), Báliban (1723, 1755, 1773), Bak

A

>,

(1747), Bakter (1737), Bajtsy de Getzéjfalva (1758), Balogh (1758, 1780, 1784, 1798, 1799, 1815,
1817, 1826, 1830, 1831, 1836), Balogh de Hatház (1804), Balogh de Érkeserü (1836), Bandits
(1753), Baló (1840), Barna (1846), Bárányi de Várad et Mitske (1758, 1822, 1831, 1843), Balá-

zsovics (1847), Barzenav (1758), Bartók (1758, 1805), Bagdi (1752, 1839), Bárány (1762,

1789,

Balkó (1768), Balku (1778), Bakó (1776), Balázs de Baróth (1835), Bálás de Sipek
(1797), Balásy (1772, 1775) Barmos (1780), Barta (1790, 1793, 1802, 1806), Bartba (1835, 1838),
Barla (1823, 1836), Bakats (1829), Bartos (1836), Bátky (1804, 1811), Bán (1797), Baróthy (1795,
1828, 1832), Barlangi (1813), Bátori (1814), Balaton (1820), Bagossy (1820), Bakó, Székely,
Kovács vagy Dálnoky (1827), Bagosi (1834), papmezi Bassel (1827), Bartsay de Botpalád
(1840). Bajó (1844), Banyó (1840), Beöthy de Besseny (1736), Berde (1723, 1743), Belitzay
(1758. 1782, 1828), Bende (1753, 1763, 1786, 1837), Benk (1753), Beretzky (1759, 1807, 1840),
Bereczki v. Dengelegi (1798, 1807), Bertalan (1758), Besse (1760), Bertrík (1764), Berey v.
Béra (1775), Béky (1779), Bedé (1789, 1790), Bernáth (1892), Bessenvev (1803), Bednárv (1795),
Béllyi (1799), Béltekv (1793), Benitzky (1819), Berke (1824), Besny (1833), Beké (1835), Bed
(1840), Bene (1841), Bíró (1723, 1807), Bige (1759), Bihary (1752, 1788, 1793, 1797), Birizdó
(1778, 1832), papi Biró (1808), Biró de Matolcs (1819), Borbély (1717*, 1808, 1810), Bogáthy
(1780*), Bonyhády (1689*) Boga v. Kováts (1757), Bogdán (1759, 1765), Bolgár (1755), Bohus
de Beherfalva 1763), Bod (1837), Boyor (1779, 1813, 1815), Bozory (1773), Bohunkav (1787),
(Bónis (1785, 1793, 1796, 1840), Borsy (1789), Borbély v. Bakószy (1786). Botos (1786.) Bollvák
(1801), Bordás (1790), Bodó (1802, 1808, 1810, 1832), Bokor (1796, 1822), Bors de Budafalva
1787, 1807, 1808), Borsos (1801, 1836), Boros (1793), Bokor (1796, 1822). Boka (1811), Boldisár (1819), Botka (1819), Bor (1820, 1828), Boros-Pap (1826), Bordás (1826, 1835), Bognár
(1836), Bötskör (1818), Buday (1786, 1805, 1807, 1830, 1831), Buday de Böltse (1758), Budaházy (1793), Bükk de Fels-Pólya (1797), Bulyovszky de Dulitza (1826, 1830), Bunyik (1786).
Csáky (1839), Csanády (1785, 1801), Csapó (1806), Csapó v. Czapó (1834, 1841), Csarada
(1/36*), Csató (1812, 1835), Csatáry (1765, 1823, 1840), Csáty v. Vaday-Szabó (1819), Cseh
(1751, 1756, 1769, 1799, 1840) Cseke (1787, 1792, 1840), Cseppán (1751, 1773), Csernántzky
(1758), Csepreghy (1781), Csere v. Tóth (1799), Csécsy másk. Nagy (1842), Czeglédv (1836),
Csíffy (1735*). Csiszár (1793), Csizmadia (1690, 1767), Czijáky (1842), Czibere (1803),' Czirják
(1759, 1762, 1783, 1791), Czirják másk. Timár (1827), Csonka 1793), Csór (1759), Csórja (1794),
Csorvási-Szabó (1844), Csotka (1759), Csrök (1786, 1791), Csuka (1808), Csuthna (1773),
Csutor de Illésfalva (1829). Dávid (1/63, 1775), Dávid de Turócz-Szent-Péter (1758), Dánvádv
(1713*), Dantsházy-Nagy (1766, 1815, 1820), Darvas (1818), Darvassy (1783, 1817, 1819, 1839),
Dalejtsek (1823), Dancs-Körösi (1827), Dálnoky (1827), Dáné (1831), Darvay (1831), Dancsy
(1834), Daróczy (1835), Debreczeny (1690*), Deák (1770), P. Debreczeni (1775), Désla (1689*),
Dengelegi (1757), Delpini (1770, 1775), Dersy (1797, 1829), Detzky (1807, 1813, 1835), Detrich
de Benedekfalva (1822, 1823, 1829), Desterrichter (1717*), Deme (1828), Decsy másk. Szabó
(1834), Diószeghi (1713*). Dibátzy (1757), Dienes (1768), Disznós (1846), Dlliolutzky (1774,
1808),

1819), Dobsa (1722, 1791, 1800), Dómján (1703*), Dobozy (1693, 1758, 1787, 1842), Donáth (175S),
Dombi (1777), Dömjén (1779), Domokos (1772), (1780), Dormán (1786, 179 Dombrádi (1827),
Domonkos (1830), Dobay (1833), Dobray (1842), Drávetzky (1758), Drágos-Pintye de Toplicza
),

(1785), Drág-os (1833, 1840), Drágíi (1835), Driva (1833). Egeresi (1763), Egri (1825), Éder
(1825), Egyed (1837, 1846), Ékesházv másk. Plach (1820), Elek (1753, 1781, 1806, 1840),
Elek (1690*), Embery (1838), Endródy (1827), Eötvös (1690*), Erss (1753), Erdélyi (1786,
1790), Érsek (1802), Erdély (1693), Ercsey (1834) Farkas (1763, 1794, 1824, 1836), Farkas
vagy Papp (1796), Fazekas (1779), Fábián (1791, 1793, 1815, 1830, 1844), Fanor (1819, 1827),
Fagyas (1825), Fándly (1836), Farkas (1844), Faragó (1822), Ferentzy (1721, 1779, 1819),
Fekete (1758, 1783, 1790, 1804, 1805, 1815, 1822, 1825, 1839,1840, 1842, 1845), Feltóty (1757),
Fényes (1751, 1765, 1777, 1820), Ferdényi (1758), Fenydi
(1846), Fejér (1769), Feledy
(1800, 1838), Fehér v, Nagy de Adorján (1778), Fehér de Harai (1827), Faddi Fejér (1829,

Feny

1839), Fiók (1736, 1739, 1779), Finna (1835), Ficzek (1847), Fleischakker (1831), Fogarasv
(1688*). Folnosits (1755, 1764), Fónyad (1768, 1846), Fogti (1771), Folkusházv v. Latsin (1780),

Foris de Déva (1782), Fónav (1805), Fodor v. Mészáros (1776, 1796, 1821, 1835), Fodor (1831).
1835, 1836), Fodor (1838), Földesy (1749, 1808, 1820), Földy (1767), báró Frimont (1824), gróf
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Frimont

(1835), Futó (1800, 1835), Füstös (1689*), Fülep v. Hollósi (1766), Fülep (1767, 1782
1786, 1790, 1821), Fülöp (1822, 1825), Gazsi (1722, 1758), Gáli (1768), Gál-Homoki (1783 ), Gál
(1790, 1822), Gálli (1793, 1811), Gaszner (1806*, 1839, 1843), Gazdag v. Magyar (1820), Gáthy
Ganóczv (1839), Getze (1766, -1825), Gere (1772, 1796), Gerendási (1784), Géozy de
( 1835),
G aramszegh (1823), Géczy (1690*. 1822), Godeon (1839), Gicz (1835), Gombos (1765, Í792,
1820, 1832, 1839), Góde (1770), Govrik (1823, 1835), Gorove (1836, 1839), Gosztonyi (1842),
Gruber (1836), Göndöcz (1827), Gubernáth (1758), Gulátsy (1755, 1767), Gyarmathy (1753),
Gvöngyösy (1752, 1778, 1794, 1800, 1805, 1834, 1840, 1842), Gyulay (1759, 179ó, 1818, 1835),
Gyrfy (1771, 1781, 1791, 1842, 1843),
(1773, 1791, 1835), Györkey (1799), Gyüre
(1791, 1840, 1841), Gyenge (1830), Gyrffy (1837), Gyalokay (1840, 1841). Harmathy (1690*,
1777, 1785), Haraszti (1758), Harsányi v. Kováts (1753), Hamar (1764, 1778. 1799. 1833),
Hajas (1765), Harmos (1764), Háló v. Kováts (1778), Hatvani (1778, 1788, 1847), Hamza
(1781, 1797, 1822), Hazucha (1811), Hanka (1811), Halász (1815, 1832. 1835), Hajdú (1817,
1836, 1845), Hankovics (1831*, 1838), Harsányi (1841), Haranghy (1844). Hazugha (1844),
Hergétz (1728), Hegyi (1758), Hegyes (1768) Hegyessy (1701*), Herschling (1779), Herke
(1804), Hermán v. Szabó (1806), Hertzeg (1819), Herczeg (1829), Heintz (1836*), Hegeds
(1842), Heinrich (1848), Hid-Almási (1825), Horogh (1713*), Horváth (1750, 1764, 1786, 1823),
Horváth de Garbótz (1781), Holló (1713, 1759, 1835), Horog (1758, 1780, 1785), Hódos (1765),
Hodosy (1808), Homonnay (1776), Hotsa (1776), Horváth (1825, 1828, 1838), Hornik (1825),
Hofman (1829), Horváth' másk. Kovács (1840),
(1777). Hritsovszki de Bosáts (1746),
Hrabovszky (1785, 1786, 1836), Huszti (1755), Huszti v. Marina (1763, 1789. 1847),
Hüve (1832*). Igaz (1780), Imre (1784, 1791), Illés (1811), Illési (1797, 1834), Illyés
(1796)
(1716*) Isaáky (1805), Ispán (1811), Istók másk. Molnár (1823), Incze (1829), Iván másk.
Ntáros (1831), Irinvi elbb Irimi (1838), Inczédy (1842), Istók (1846). Jakabb (1747), Jakab
(1807, 1836), Jankó '(1782), Jankó de Uzon (1757), Jantsó (1751, 1770, 1822), Janid (1718*,
1784, 1793), Jakó v. Félegyházi (1787, 1835), Jakó v. Papp (1792), Jámbor (1794. 1836, 1841,
1842), Jakobffy (1804 1817), Jánosy (1817), Janka v. Jankv (1829), Jankovics (1833), Jeney
Joó (1792, 1802, 1806), Jósa (1826, 1839), Juritskay (1760*, 1794,
(1804), Jedlicska (1832)
1832), Juhász v. Latzik (1795, 1821), Juliász (1827, 1838, 1839), Kardos (1748), Kádár (1751,
1835, 1839), Kamutv (1759), Kárpitsok (1758), Kasza (1759). Kartzagh (1761). Kászonyi (1768,
1806), Kajtor (1772,' 1827), Kállay (1779, 1785, 1797), Kazay (1777, 1785, 1790), Káti-Szts (1786,
1791), Kalmár (1786), Kalatay 1794*) Kába (1822, 1830), Katséry (1822), Kazintzy (1806, 1827),
Katona (1834), Karácsony (1842), Karabelli (Carabelli) (1832), Kébell (1736, 1758), Kelemen
(1747, 1749), Kecskeméthy (1717), Keberich (1825), Kedves (1770), Ketskés (1777, 1803, 1809),
Kenéz (1789, 1790, 1828, 1835), Kerekes (1784, 1808), Keresztes (1785), Kéry (1786), Kenedich
(1793). Kesseg(1791). Keresztury (1823, 1842, 1847), Keresztszegi v. Szabó (1844, 1845), Keörthy
v. Kürty (1828), Kenyeres (1832), Keszthely (1834), Keresztesy (1812), Kiss (1689*) Kiss (1698*),
Kiss (1723, 1766, 1795, 1823, 1808, 1810, 1813—1822), Kiss (1759, 1783, 1806—1807, 1825,
1839), Kiss vagy Orbán (1809), Kis vagy Mik (1816). Király de Lefkócz (1765), Király (1769,
1805 1840, 1841), Kiss de Bátorkesz (1822). Kiss (1820, 1826, 1830, 1833, 1835, 1836. 1837,
1838), Técsi-Kis (1830), Klinovszky (1764), Knédli v. Nyéki (1817), Komáromy (1688*. 1786,
1827, 1845), Konta (1690*), Kovács (1698*) Komáromy de Lajkés (1694*), Kovács (1717*),
Kotzka (1743, 1764). Kováts (1745, 1756, 1757, 1758, 1759, 1793), Kováts v. Boga (1757),
Kováts v. Uhrin (1765), Kováts (1771, 1778, 1781, 1786, 1791, 1793, 1800, 1805, 1808, 1819,
1820, 1322, 1831, 1832 1834, 1835, 1839), Kováts v. Járdánházi (1776), Kováts v. Vasadi
(1778), Kováts de Pacha (1802), Kosztin (1823), Kováts v. Szeredi (1806), Kováts v. Újvárosi
(1815), Kotsis (1758, 1786). Kondorosi (1756, 1770), Kondorus (1754), Koszta (1758, 1829),
Kozma (1759, 1807, 1788, 1804, 1831, 1841), Kozma de Hosszuaszó (1767), Kotsi v. Horváth
(1764), Konta (1767, 1819), Konti (1799), Kóty (1768), Köss (1786, 1788, 1791. 1820), Kolosváry (1792, 1801, 1802, 1828, 1835), Kovásznay 1793), Kolos (1815), Korner (1826), Kovács
elbb Schmidt (1835, 1838), Könyves-Tóth (1763, 1838, 1842), Kováts másk. Horváth (1778,
1840). Korda (1840*), Komlósi (1842), Konrád (1845), Komáromy de Koly (1806), Kölgyessy
(1745, 1786, 1831. 1837), Könyves (1763), Körtvélesi (1804, 1820), Krösy (1808, 1812), DancsKrösi (1827), Költ (1727). Középesy (1842), Kruchió (1765, 1793, 1825), Kruchó (1820),
Kristóf (1832). Krizsár (1840), Kuthy (1786, 1808), Kultsár (1802, 1815, 1818, 1836, 1844), Kun
(1823), Kuk (1807), Kulin (1819), Kutron (1836), Kurucsó (1845). Laky (1757, 1768, 1844). Lakatos (1766. 1795), Lakatos v. Somollyai (1793), Lakatos de Szent-Simony (1806, 1840). László
(1769), Lászlófy (1817, 1839, 1847), Lányi (1788, 1792), Laál (1807), Lakatos másk. Szilágyi
(1832), Lázár (1836), Lakó-Varga (1840), Láng (1844), Latrán (1846), Lehótzky (1732, 1822,
1833), Lévay (1701*), Legrády (1761), Leelsy (1768, 1779, 1835), Lestyán (1781, 1833), Lengyel
(1837), Liptay v. Faragó (1757), Liszt (1821), Literati másk. Szikszay v. Szabó (1828), Long
(1788), Lovassy v. Szakáll (1808, 1835), Lovász (1811), Lotz (1825), Ltsey (1780), Lrintzy
(1796, 1799, 1832, 1839), Lukáts (1768, 1798, 1779, 1804, 1836, 1846, 1847), Lunkányi elbb Liebenberg (1830, 1832). Makó (1747, 1769, 1837), Mándy (1732), Márjássy (1759), Marina v. Huszti
(1763), Márton (1825, 1826). Marsovszky (1758), Markhot (1754), Madátsy (1768, 1812), Mártha
(1736*), Magyary (1776, 1793), Magyar v. Gazdag (1789, 1790), Márkus (1773, 1834), Makay
(1785), Marjay (1786), Mátyás (1801), Mattá (1801), Máthé (1806), Máté (1825), Markovits (1817),
Matolay (1820), Marinka v. Marinkás (1822), Márki (1823), Mág (1826), Matkó (1830), Magyar

Gyry
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Marsó (1830), Madarász (1831), Terpesti Markovits (1839), Mártha (1840),
(1690*), Mezev (1744. 1815), Megyery (1778, 1794, 1837, 1839), Megyesy (1777, 1820),
(1776, 1815), Menszáros (1779, 1834), Mészáros (1780, 1785, 1790, 1822), Medve (1796)
(1830.),

Mester

Méhes
Meleg

(1812), Meszlényi (1821), Medzihradszky (1828), Mentskó (1747), Mercse
(1748), Mile (1759), Mille (1841), Miller (1780 1823), Miskoltzy (1773, 1815),
Mihályi (1783), Mik (1791), Milye (1825), Milesz (1801), Mikó (1810, 1811), Miklósy (1821),
Mitskey (1821), Mittermüler (1837), Molnár (1690*), Morvay (1790), Molnár (1764, 1781, 1792,
1814, 1840, 1846), Mosonyi (1762, 1807), Mojszin (1793), Mochnyay (1817), Motok (1819),

(1792),
(1739).

Medvetzky

Mihutza
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Moivav
Murányi

v.

Murvay (1826), Mózer (1829), Mócsy (1833), Móldvay (1836), Murvay (1742),
Nagy (1690*), Nánási (1715*), Nagy de Papp v. Szllsi (1753, 1763), Nagy

(1799).

(1753, 1758, 1763, 1766, 1767, 147.', 1786, 1778, 1794, 1803, 1813, 1820, 1823, 1828, 1828, 1829,
1832. 1834, 1835, 1838, 1839, 1841, 1842), Adorjáni Nagy v. Fejér (1778), Nagy de Papp
(1786), Nagy v. Kulin (1791), Nagy de Kalló (1794) Nagyturnyay (1793), Nagy de Mágocs
(1804, 1806), Dantsházi Nagy (1815), Náményi (1758), Nagy másk. Endrédi (1827), Nagy
másk. Vámosi (1827), szálai Nagy (1830), csécsi Nagy (1842), pályi Nagy (1843), Beregszászi
Nagy (1809, 1846), Nánássy (1846), kis-kárándi és nagyváradi Nánássy (1847), rohodi Nagy
(1830), pértsi Nagy (1765), Nevery (1725), Nedetzky de Butka (1751), Nemes v. Belitzay
(1767). Nemes-Papp (1767), Nemes (1781, 1790, 1833, 1835), Nyéky v. Knédli (1817, 1835),
Nvisztor v. Seres (1753), Nyikos (1766), Nemessányi (1772), Németh de Nyék (1783), Németh
(1823, 1835, 1838), Némethy (1839, 1840, 1842), Gál-Nemes (1847), Nováky (1809), Nóvák
(1818, 1826, 1827). Oláh (1716*, 1766, 1782, 1790, 1817), Orbán (1777, 1832). Orbány (1802),
Ormos (1775, 1780), Osvald de Fels-Ér (1783, 1795), Osváth (1810), Otrokotsy-Víg (1819),
Ottse (1825), Olgvay (1828). Pap (1693*), kabai Pap (1821), Papp (1753, 1763, 1786, 1824,
1831, 1841. 1842),*Papp-Szilágyi de Illésfalva, Papp v. Pálfi (1789, 1790), Papp másk. Farkas
(1793, 1796, 1824). Papp-Kávási (1793). Palenik (1753), Pándy (1752), Pápay (1766, 1817),
Papanek (1764, 1797), Pap (1703*) Párnás-Debreczeni (1775), Pásztor (1771), Pankovits (1780),
Pajerle (1793), Palótzy (1791, 1817), Palugyay de Palugya (1799), Pataky (1794, 1824, 1793,
1825), Pályi-Nagy (1815), Pák (1767, 1819), Palfi (1820), Boros-Pap (1826), Pálovits (1826),
Pázmán (1836), kovási Papp (1793, 1818), Pet de Fels-Torja (1747, 1757), Peth (1771,
1792, 1801, 1827, 1831), Péter (1825, 1839), Perey (1767, 1786), Pesty (1765, 1785), Pédery
de eadem (1779), Pénzes (1786), Petry de Löv-Petri (1782), Pétzely (1795, 1811), Petrovics
(1820*), Pécsi (1832), Petráskó (1832), Pérchy (1845), Petry (1846), Pfanschmidt (1824), Platsimár (1825), Pirity (1769). Pigay (1746, 1803), Pósalaky (1689*), Pogány (1758). Posta (1702*,
1703, 1832), Pongrátz de Szt.-Miklós, Óvár (1760), Pósa (1789, 1791), Porubszky (1793),
Poroszlay (1797), Pojnár (1804), Polyák (1834), Pollermann (1836), Porcia gróf (1839), Predanótzy (1822), Pünkösdy (1791), Püspöky (1791*, 1826, 1829, 1832), Puskár (1823, 1827, 1833).
(1722), Rátonyi (1759), Radnóthy (1785). Rácz-Zomborly (1785), Rátz (1805), Raits
Rátz (1817). Rácz (1836, 1837, 1844), Ravazdy (1839), Revitzky de Revisnye (1780, 1837),
Riskó (1820, 1835), Riskó v. Drágfl (1820, 1835). Roskoványi (1777), Román (1773), Rósa
(1799, 1807, 1823), Rohody (1830), Rusa (1835) Sándor (1753, 1776, 1788, 1790, 1791, 1825,
1833), Sajgó (1763), Sárga de Lúgos (1795), Sállya (1805), Sáry (182c), Sántha másk. Csonka
(1748), Sántha de Kis-Csepcsény (1770), Sárváry (1829), Sápy (1835), Seress v. Nvisztor
(1753), Seres (1807, 1843), Servánszky (1796), Setét (1811), Seb (1822), Sebestvén (1835),
Seb v. Sebk (1843), Sidó (1690*), Sima (1757) Sipkovits (1757), Simon (1765, 1785, 1827),
Sipos (1767), Sillye (1787, 1811, 1837), Simay (1784, 1791, 1826), Simonfy (1808), Sitery
(1829, 1832,) Simándy (1836, 1839), Soldos (1743), Somogyi (1769), Somogy de Hollós (1778),
Soós (1780), Sólyom (1787, 1790. 1840), Soós (1840), Spitziár (1730), Stachó (1766, 1820),
Staniszló (1777), Stetina (1838), Stepanovics (1832), Schmidt elbb Kovács (1837, 1838),
Schmidt (1843) Szabó (1743, 1763. 1782, 1791, 1795, 1801), Szabó v. Literati (1745, 1828),
Szabó (1713, 1824, 1786, 1832). Szabó de Mosony (1796), Jeney Szabó (1821), Szalóky (1753,
1762), Szabó de Diószegh (1693*), Szatsvay de Esztelnek (1768, 1827), Szalav (1781, 1787,
1792, 1837), Szántó (1793, 1800. 1818), Szaniszló (1818), Szász (1818, 1843). Szakáll (1822),
Keresztszegi Szabó v. Bernáth (1829, 1844, 1845), Szathmáry (1834, 1842). Kis Szabó (1836),
Szánthó (1836). Szarokán (1840). Szárics (1841), csorvási Szabó (1844), Szakáts (1846), Székely
(1703*), Szénás (1749), Szentandrásy (1743). Szegesdy (1758, 1764, 1780), Székely (1759,
1761, 1765, 1776. 1793, 1806), Szentiványi (1758, 1822), Szeremley (1760). Szegedv (1763.
1777, 1786), Székes (1825), Szélesy (1780) Széles (1789, 1791, 1838, 1840). Szép de MihályiTelke (1878), Szenczy (1766), Szemes (1793, 1818), Szeredi v. Kováts (1806), Szekfü v. Nagel
(1818, 1835), Szepesy de Endréd (1823), Székely (1828), Széli (1836, 1842), Szemerjay (1841).

Ragányi

v.

Szilágyi (1703*), Szima (1752, 1822) Szilágyi (1767, 1786, 1789, 1791, 1821, 1816, 1824, 1825,
1826, 1843), Szivák (1776, 1778, 1883 1791, 1819, 1825, 1899), Szilvay v. Gallovits (1794*).
Szigethy (1807), Szilády (1828), Szilágyi-Papp (1837), Szigethy-Szcs (1836, 1839), Szigvártó
(1843), Szikszay (1843), Szlávy (1830*, 1833, 1844), Szodoray (1777), Szokolay (1774, 1786,
1793), Szombaty (1784), Szototzky (17h7). Szoboszlay (1838), Szke (1712*, 1778, 1826. 1828),
Szököts (1753, 1821, 1822, 1844), Szllsy (1763, 1811, 1823, 1825, 1831, 1846), Szllsv v.
Nagy de Papp (1753), Szts v. Kati (1776, 1846), Sztárok (1797, 1829), Sztupitzkv (1763),
Szcs (1846). Tardy-Lélek (1750, 1819, 1820), Taar (1765, 1768, 1771, 1786, 1794. 1804, 1818,
1823), Talpas (1769, 1785). Takáts (1780, 1796, 1803), Tartsy (1784), Tasy (1785), Tartzy
(1792), Tank (1803), Tarkányi (1821), Tamáska (1838), Tegez (1765), Tegze (1790, 1820),
Temesváry (1812), Técsi-Kiss (1830), Thegez (1719), Thékes (1798), Thury (1765), Thuolth
(1756, 1783, 1786), Thurzó (1762), Tikos (1715*, 1807, 1832), Tiszai (1771). Timár másk. Czirják (1827), Tokody (1746. 1847), Tóth v. Sipkovits (1757), Tóth-Szathmárv (1775), Tóth v.
Pap (1777, 1793), Tóth (1784, 1817, 1798, 1808, 1811, 1813, 1835, 1836, Í840, 1846), kabai
Tóth (1796), Toka (1798, 1827), Toperczer (1805*, 1820, 1832, 1838), Topay (1807), Tornay
(1831), Tolnay (1833), Tóth v. Könyves (1838), Torjay (1840), Tönk-Szüágvi (1765), Török
(1780, 1803, 1804, 1823),
(1827), Túri (1782), Turtsányi (1769), Uhrin-Kovács (1765),
llilmann (1826*, 1828), Ugray (1761), Újhelyi (1752), Ujváry (1783, 1801, 1803. 1819, 1827,
1837), Ujfalusy (1801, 1834), Ujlaky (1834) Unghy (1825), Ungváry (1832). Vasváry (1753,
1767), Vadászy (1764, 1775, 1786, 1836), Varga (1761, 1765, 1790, Í794, 1801, 1815), Várady
(1742, 1777, 1785. 1833. 1840), Várady v. Szabó (1800), Várnay (1778), Vasadi v. Kovács
(1778), Vass (1785, 1791, 1807, 1826, 1835), Vadnay (1792), Válya (1815), Vaday v. Csáti-

Tkés

Szabó (1819), Vátzy (1822), Varga (1826, 1828, 1838, 1843), Vámosy (1826, 1827), Vargyasy
(1829, 1837), Vámosi-Nagy (1836), Vágó (1836), Vásárhelyi (1838), Pávai Vájna (1843), Varlandy (1846), Veress (1776, 1781, 1782, 1788, 1790, 1836), Veress de Kolosvár (1795). Venter
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(1807, 1821, 1833, 1836), Vékonv (1778). Veszkán (1798), Vetésy (1784, 1826), Vemer (1793),
Vernyika (1793), ottrokotsi Végh (1819), Végh (1831, 1842), Vécsev (18J8), Vida (1788),
Vitéz (1750, 1758, 1797), Virágos (1765, 1768, 1792, 1804), Vinkler (1776), Virág (1784), Vizer
(1788), Vintze (1796), Vitális (1817), Vörös (1822). Vuntz (1744), Zákány (1750, 1822), Zaffiry
(1772, 1777, 1805), Zékány (1804), Zemplényi (1832, 1838), Zoraborly-Rátz (1785), Zöld (1791,
1835, 1847), Zöld v. Nagy (1789, 1791, 1792), Zsiday (1830), Zsónyay (1842).

Közvetetlenül a jobbágyság felszabadítása eltt, vagyis a XIX. század
els felében mintegy 25 nag}r obb uradalom volt a vármegyében, melyek
közül a várad-olaszit és a vaskohit a váradi latin szertartású püspök, a
belényesit
a váradi görög szertartású katholikus püspök, a peczeszentmártonit vagy másként asszonyvásárit a premontrei rend, a szentjobbit
a szentjobbi apát, a derecskéit (a hozzátartozó 16 helységgel): Esztorházy
herczeg, a diószegit gróf Zichy Ferencz, a nagylótait gr. Csáky Sándor,
a szalárdit Csernovits Péter, a pankotait gr. Csáky Károly, a körösszegapátit: gr. Csáky Petronella, a berek-böszörményit (Körösszeg,, Kvág és
Siter helységekkel)
a gr. Csáky család, Sitert utóbb gr. Vay Ábrahám, a
sarkadit részben: gr. Almássy Alajos, az élesdit (Sólyomk) és a nagyróvit
gr. Frimont özvegye, utóbb
gr. Batthyányi József özvegye,
a palotait
a
Frimont Béla gróf, a hagymádfalvit: br. Huszár Károly, a váraljait
kir. kincstár, a gesztit
Tisza Lajos, a bakonszegit és a kötegyánit
a
Rhédey család, a kéczit gr. Károlyi György, a lugosit, vagy másként
révit
végül Kis-Marja szabad mezváros önálló
gr. Zichy Domonkos bírta
uradalomnak tekinthet, a mennyiben földesúri hatóság alá nem volt vetve.
vármegye többi része a XIX. század els felében körülbelül 200
nemesi család birtokában volt, a melyek közt a következ frangú családokat találjuk: Betblen, Haller, Korniss, Nemes, Teleki, Tholdalagi grófok,
Dry, Radivojevich, Szepessy, Vay bárók.
birtokos nemes családok közül a Bárányi Micske, Királyi, Szomajom puszta, Térje, Tóti, Bisztra-Ujfalu, Vámos-Láz, Berettyó- Szent-Márton
és Várviz földesura, a Bethyek birták Terjét, Besseny pusztát, NagyMarját egészen, Izsópallaga pusztát, Orvényd fele részét, Henczidát és Évaakla
pusztát. Beliczay Miksa
Robogány-Lázur felét, s Nagy-Szántót, a Bernáth
család Közepes fele részét, Köbölkutot, Ér-Mihályfalvát és Hosszú- Pályit, a
Csanádyak Nagy-Kerekit, Kis-Kágya pusztát, ezenfelül Almosdon és Körösszeg-Apátiban voltak földesurak. A Fráter család nagykiterjedés birtokai
közül kiemeljük a következket: Asszonyvására, Csanálos, Cséhtelek, Ér-Selind fele része, Ér-Semjén, Ér-Keserü, honnan elnevüket veszik, Terebes,
Vértes, Baromlak, Bozsaj. Kiss Péter leányági örökösei u.
a Dömösdy,
Lévay, Vincze, Szilágyi, Ilosvay, Jármy és a Komáromy családok közös
birtokosok voltak a következ helységekben Hegyköz-Kovácsi, HegyközPályi, Jákó-Hodos és Jankafalva pusztán. Lányi Imre ungi fispán KisSzántó, Váncsod, Szent- András helységekben, Andaháza és Herpály pusztákon birt földesúri joggal. A Miskolczy család Mez-Telegd, Pelbárthida,
Atyás helységekben birt íöldesúri joggal, ezenkívül Robogány-Lázur fele
részét és Besseny pusztát birta. A Nadányiak Fekete-Tót és Fekete-Györös
helységeket egészen, Puszta- Kovácsi két harmadát, Cserepes, Dalom és MezGyorok pusztákat birták, továbbá Szakái és Kávásd földesurai voltak. A
XIX. század elején kihalt Ödönffy család birtokait: Sváb-Olaszit, Köbölkutot, Poklosteleket és Hkét a Sárossy, Bónis, Dráveczky, Szártory és
Boronkay családok örökölték. A Pázmány család örökösei Berettyó-SzentMárton fele részét birták. A Szénássyak Széplak, Cséhtelek, Száldobágy,
Bozsaj és Bályok helységekben bírtak földesúri joggal. A Szlávy család
Vércsolog, Okány, Széplak helységeket, Közepes fele részét és Genyéte pusztát birta. A Tihanyi család: K.-Apáti. Monostoros és Hosszu-Pályi helységekben birt földesúri joggal. A Tisza család geszti uradalmához tartoztak Mcz-Gyán egészen, továbbá: Bogyoszlóháza, Csegd és Varsányhely
puszták. Az Ugrayak Ugrat egészen, továbbá Mez-Telegd ós Birtiny helységeket birták. Az Urayak Herpály, Szent-Kozma és Andaháza pusztákon
bírtak Íöldesúri joggal. Ullmann Móricz a 40-es években megvette Albertet,
végül Verner Jakab Alsó-Topa helységet egészen és Nagy-Kerpestet birta.
Alább közöljük a vármegye családait, oly számban és terjedelemben,
mint azt terünk megengedi, különös tekintettel a jelenleg virágzó családokra és azokra, melyeknek tagjai a közpályán szerepet játszottak
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Ábránffy (Gerlai).

békés-

vármegyei család. A Csolt nemzetségbl származik. 1330-ban
Csolt-monostorának kegyura.

ván 1466-ban Toldy Tamás

Ist-

birto-

kait veszi zálogba, 1468-ban pedig mez-megyeri részeit áten-

egyes bélmegyeri

gedi cserébe

A

birtokokért.

család

XVI.

a

század közepén Gyantán birtokos. János 1528 33 váradi kanonok volt. Utolsó fisarja IV.

—

:

Gáspár

1588)

(sz.

György

I.

Rákóczy

viczeporkolábja

volt

1622-ben.

Czímer

koronát tartó köpánczélos kar, a koronából kereszt nyúlik ki.
j^_L
SY.
Almássy (zsadányi és törökAí^ANY.
szentmiklósi gróf). Almássy János
1666-ban nyert czímeres
levelet Lipót királytól. Utóda, János 1701-ben Zsadányt nyerte királyi adományul. Ennek
hasonnev fia 1741-ben a jász-kunok kapitánya és hétszemélynök volt (f 1763.). Fia, Ignácz
József, lovassági tábornok 1771 november 8-án grófi rangra emeltetett. János második fia
Pál, 1766-ban szintén a jászok fkapitánya, majd 1779-ben koronar. Ennek fia, Ignácz
alkanczellár 1815. augusztus 15-én sarkadi elnévvel grófi rangra emeltetett és a sarkadi
Alajos (1788
uradalmat 1799. szeptember 24-én nyerte királyi adományul. Ignácz fiai
1850) és Lajos (1792—1836). Alajos fiai: Kálmán val. b. titk. tan. (sz.
1815) és Dénes
(sz.: 1827 f 1871). Kálmán fiai: Dénes (sz.
1864) és Imre (sz. 1868).
1863), György (sz.
Ez utóbbi ág a sarkadi, kétegyházi és gyulavári uradalmakból egyesült hitbizomány
:

nyökl

MÁS

:

:

:

:

:

:

birtokosa.

Kékben, aranyszarufa, melynek küls felén egy-egy ezüst egyszarvú fut
paizs aljában koronás, zöld hármas halmon Noé galambja kiterjesztett szárnyakkal,
kékezüst.
zöld olajággal. Sisakdísz a galamb. Takarók kékarany

Czímer
fölfelé.

A

:

csrében
Arany (nagyfalusi

:

—

:

Eredetileg a krasznavármegyei Nagyfaluból származik. János
és Ferencz 1634. májas 14-én nyertek czímeres nemeslevelet I. Rákóczy György fejedelemtl. Ferencz fia, 1. Sámuel (f 1725 eltt) Szalontára költözött s ezáltal ága Bihar vármegyébe telepedett le. Sámuel utódai, bár kétségtelen armalista nomesek közé tartoztak,
1754-ben osztoztak a többi nagy-szalontai hajdúk sorsában. A család tagjai 1778-ban
nemességvitató pert kezdtek a vármegyei tiszti ügyész ellen, mely ügy késbb az erdélyi
fkormányszék elé került. Bár 1815-ben a 16-ra felszaporodott fisarjak újból beadták keresetüket, elkobzott nemesi szabadságuk visszaszerzése iránt a királyi táblához, ismételten

A

elutasíttattak.

fenti

ennek

(1750—1810),

fia:

Sámuel fiai közül I. György (f 1751-ben), ennek fia III. György
György legifjabb fia: IV. János
V. György (sz. 1762, f 1844).
:

—

:

halhatatlan költnk (sz. 1817 f 1882.), kinek csaladja László fiában (f 1898) kihalt. (A nemesség-igazolási perrl lásd bvebben „Nagy Iván" családtört, ért. II. évfolyam 49. 1.)
Czímer
Kékben benyúló vörös niezü kar, pallost tart. Sisakdísz paizsbeli kar,
takarók kék-arany, vörös-arany.
:

:

:

:

Bagossy (Dancsházi és bagosi). A Kaplyon nemzetségbl származik. Egyenes se
János, a károlyi ágból, ennek fia: „Nagy" Simon (1325 1354). Fiai Péter és András (1381).
Tagjai közül Péter 1424-ben Bagoson birtokos. Mihály 1505-ben a kir. tábla bírája István
és Sebestyén 1540-ben si birtokaikra új kir. adománylevelet nyernek. Pál 1603— 1688-ig
Szatmár vármegye alispánja, László 1724— 27-ig Szatmár
vármegye alispásja, fia László
(1765) ugyanott fszolgabíró.
szatmármegyei ág Bagos-UjfaDancsházáról
|a
luról,
a bihari
veszi elnevét Bagossy Pál 1815y)
í t y
ben Bihar vármegye szolgabírája
volt. A család Dancsházán volt

—

:

A

>V^

birtokos.

Czímer kékben ölyv emelt
jobb karmában szivet tart.
Bakács. (Uglyai és simon:

tornyai).

Ugocsa

vármegyébl

származik. 1814-ben telepedett
Sándor
Biharba. Tagjai közül
(fl867) 40 éven át Nagyvárad
város forvosa, László 1848/49
honvédftiszt Béla jelenleg tb.
fszolgabíró Vaskohón.
:

Czímer Kékkel és veressel
vízszint vágott paizsban leveles
koronán könyökl, egyenes kardot tartó pánczélos kar, melyet
:

A5H\ZY
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a fels

mezben

hatágú arany-

csillag és ezüst-félhold kisérnek.

Sisakdísz

kékezüst

:

paizsalak.

— veresarany.

Takarók

:

Balásházy. (Baláskázi.) 1553fel István, a ki czímeres levelet nyert I. Ferdinánd
királytól. Eredetileg Szatniár vármegyébl származik, honnan
Zemplén, majd Pest vármegyébe
szakadt. Bihar vármegyében még
1690-ben hirdettette ki nemes-

ban tnik

ségét, majd Közép-Szolnok vármegyében telepedett le, hol K-

domb puszta, Henczida, Marczifalva helységekben (ma Bihar
megye) bírt földesúri joggal.
Mihály testr,
Tagjai közül
:

BAf\ANYl.

1848-ban honvédrnagy,
majd törvényszéki bíró. József
az 1847/48 országgylésen követ.

utóbb

3* loí K.

Czímer Veres paizs haránt vágott ezüst paizslábbal, melyben arany-oroszlán lép, a
paizsban a paizsláb vágási vonalával egyközüleg három 6 águ aranycsillag. Sisakdísz
olajágat tartó természetes galamb. Takaró kékarany veresezüst.
:

—

:

András fia György fia János és ennek fiai 1708-ban
nyertek czímeres nemeslevelet, mely 1710-ben Pozsony-megyében, Biharban pedig- az ideZsigmond a vármegye
költöz Rudolf és Zsigmond kérelmére 1847-ben hirdettetett ki.
Balázsovits. (Binyóczi.) Balázsovits

-

késbb

Jen

jelenleg birtokos.
Hasított paizs. Ell veresben, zöld alapon álló ketts patriarcha kereszt.
Czímer
kinöv, paizsbeli
Hátul kékben, jobbjában kardot tartó természetes oroszlán. Sisakdísz
oroszlán. Takarók kékarany veresezüst.
alispánja,

kir. táblai bíró.

:

:

:

—

:

Balku. (Hadházi) 1691-ben tnik fel Az 1755. évi nemesi összeírás alkalmával már
Bihar vármegyében birtokos. Csujafalva és Kövesegyháza helységekben bírt földesúri joggal.
Czímer (színj. nélk.) pánczélos, könyökl kardot markoló kar, a kard hegyén átütött,
nyakától szakított turbános török fvel. Sisakdísz kardot markoló, paizsbeli kar.
:

:

I.

Balogh I. (Ér-keseri.) Balogh András 1689. június 9-én nyert czímeres nemeslevelet
Lipót királytól, mely Szabolcs varmegyében 1690. április 10-én, Biharban pedig 1731.

június 5-én hirdettetett

ki.

Ekkor Ér-Kesern

telepedett

le,

hol földesúri joggal

bírt.

Czímer kékben, zöld alapon, arany-griff, jobbjában görbe kardot, baljában három
nyílvesszt tartva. Sisakdísz kinöv, fekete-zsinóros, zöld ruhás magyar vitéz, fején kék
kucsmával és hármas sastollal, jobbjában két fekete szárnytól övezett, hegyén véres kardot
veresezüst.
tartva, balja csipjén nyugszik. Takarók kékarany
Balogh II. (Teleki.) Törzsökös biharvármegyei család. Diószegrl származik. A családból László 1779-ben vármegyei szolgabíró és kerületi táblai jegyz, ennek fia Imre, szintén
szolgabíró és József 1780-ban igazolták nemességöket a vármegye eltt. Bálint 1846 61-ig
Diószeg fjegyzje volt.
Czímer kékben, leveles koronából kiemelked, jobbjában görbe kardot, baljában
levágott török ft tartó, magyar vitéz. Sisakdísz paizsalak. Takarók kékarany veresezüst.
A királyi könyvekben még 1825-bl és 1830-ból találunk biharvármegyei Balogh nev
családok nemességének igazolására vonatkozó adatokat.
Balogh III. (Kis-kéri.) Balogh Márton és András 16-48-ban nyertek czímeres nemes
levelet III. Ferdinánd királytól, mely 1650-ben hirdettetett ki Bihar vármegyében. A család
Abauj vármegyében is birtokos volt, Mihály 1750-ben nyert adományt Kis-Kérre, honnan
elnevét vette. Jelenleg Berettyó-Újfaluban birtokos.
Czímer kékben, hármas zöld halom középsjén álló, repülésre kész galamb, csrében
:

:

—

:

—

:

:

:

—

:

három

elszáradt level, veres rózsát

tart.

Sisakdísz: paizsalak.

—

Takarók: kékarany veresezüst.
Bánhídy (Simándi) báró. Bánhídy
Ferencz 1718-ban nyert czímeres
nemes levelet. A család azeltt Arad
vármegyében Simándon, jelenleg
Bihar vármegyében Zsákán és Nagy Rábén birtokos. Antal (1829) Arad
vármegye alispánja. Albert Csanád
vármegyében fszolgabíró (1842),
utóbb 1848-ig alispán, 1865 67 csanádi fispán. Sándor cs. és kir.
kamarás alezredes. Béla (f 1890Bánhídy Antal
ben). Rangemelés
aradi fszolgabíró, majd alispán,
1840-ben kir. tanácsos. 1859 szeptember 14-én osztrák bárói rangra
emeltetett,
fiai
Albert 1875-ben,
Sándor 1876-ban magyar bárói ran-

—

:

Bai^othy

got nyertek.

B/\Y.
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Czímer kékben, zöld alapon, a paizs fels jobb sarkában
ogy hatszögü aranycsillag és balfoll ezüst félholdtól kísért
felugró egyszarvú, mindenik ellábával egy-egy tornadárdát
tartva, melyeknek hegyei zöld babérkoszorúval vannak össze:

kötve. Sisakdísz

zöld koszorútól övezett

:

Takaró

három (kék-arany-kék)

kékarany.
Bárányi. (Váradi és micskei.) Egyike

strucztoll.

:

vármegye

melyeknek
szerepet

tagjai a
játszottak.

ama családoknak,
történetében kiváló
1642-ben nyert czímeres

líjabbkori

Bárányi László

nemes levelet, mely 1643-ban hirdettetett ki Abauj vármegyében. Egyes családtagok Váradra költöztek, melynek a törökök
által történt elfoglalása után (1660) Mihály és György testvérek
Debreczenben találtak menedéket. Mihály Debreczen város fbírájának leányát, Vígkedv Annát vette nül és 1691-ben új
czímeres nemes levelet és ugyanezen évben Csatár helységben
nemesi kúriára és több szlre nyert királyi adományt. A család
tagjai közül számosan viseltek közhivatalt. Mihály 1688 89
ennek fia, Mihály Debreczen
Bihar vármegye II. alispánja
város fbírája (1724 35); László az elbbi fia, a kit a vármegye
a m. kir. testrséghez küldött. Miklós (György fia) 1711 17

—

;

—

ELICZAV.

—

—

Bihar vármegye fjegyzje és 1721-ig II. alispánja, 1723 25-ig
I. alispánja,
azután a hétszemélyes tábla bírája.
szerezte Micskét, melyhez 15 faluban
kisebb-nagyobb birtokrészek tartoztak. Fia Gábor 1757 73 I. alispán, másik fia György
1/83-ban a vármegye táblabírája. A család Debreczenbl, vagyis a czímeres nemeslevél szerzje Mihály testvérének, Györgynek ágából 1822-ben György és rokonai, továbbá 1831-ben
Gábor, a hajdúk káplárja igazolták nemességöket. Az líjabb idben Miklós a 16. honvédzászlóalj fhadnagya (1848)
Ágoston 1872-ben a vármegye III. alispánja, késbb tíz évig
Szilágy vármegye fispánja, Ágoston (1865 1S78) és Ödön (1881 1896) országgylési képviselk. A család Alsó- és Fels-Dernán, Micskén, Tótiban, stb. más vármegyében is birtokos.

—

:

;

—

—

Czímer 1642. évi kékben, zöld alapon, jobbjában buzogányt, baljában liliomot tartó, kétfarkú oroszlán, eltte a földbl
kinöv rózsa látható. Sisakdísz paizsbeli oroszlán. 1691 évi
hasított paizs. Ell veresben arany liliom s alatta arany rózsa.
Hátul az 1642-iki czímeres levélben leírt oroszlán. Sisakdísz
az 1642. évi czímerlevél szerint. Takarók kékarany— ezüstvörös.
Baróthy. (Baróthi és csik-szent-tamási). B. aliter Szabó
István, Apaffy Mihály fejedelem udvari papja 1675-ben nyert
nemeslevelet. Eredetileg Kolozs vármegyébl származik s onnan
terjedt Szilágy, Középszolnok és Bihar vármegyékbe, az utóbbi
helyen 1828-ban hirdettette ki nemességét. Tagjai közül István
és József, derékszéki birák Zilahon, (1810—20) Pál 1848-ban a
:

:

:

:

:

:

:

:

:

—

nagyváradi rögtönitélszék birája. Elek 1848 49-ben honvédfhadnagy, utóbb csendbiztos. László 1848 49. honvédrnagy
EEOTHf.
Bem hadseregében (f 1885). Sándor, jelenleg ügyvéd, Ákos,
jelenleg városi forvos Nagyváradon. Béla debreczeni kir. törvényszéki biró. Czímer Kékben, zöld alapon, veres csuhás, fiatal pap, mindkét kezében
nyitott könyvet tartva olvas. Takarók: kékarany veresezüst. (Sisakdísz hiányzik.)
Bartos (Albisi). Albisi Bartos Mihály és fiai 1703. április 23-án nyertek czímeres
nemeslevelet I. Lipót királytól, mely 1703. április 23-án hirdettetett ki Háromszékben.
Nemessége 1786-ban igazoltatott.
Bartos (Szigeti). Bartos György és fiai István, Tamás, János, József és ennek fia
Mihály 1611-ben nyertek nemességet Báthori Gábor fejedelemtl, mely Máramaros vármegyében 1612-ben hirdettetett ki. A család Máramaros-Szigeten
telepedett le, honnan elnevét írja és a hol utóbb 1792-ben
és 1832-ben igazolta nemességét Gábor és Farkas testvérek
1836-ban nemesitt
a XIX. század elején jöttek Biharba
Gábor fia Gábor Sásteleken, Farkas
ségük meghirdettették.
Gábor fiai: Gyula és Gábor.
pedig Biharon volt birtokos.
Gyula fiai: Gábor, András, Emil, Adorján és Gábor fia:
Gábor jelenleg Jákó Hódoson és Sásteleken birtokosok.
Adorján Bihar vármegye tb. aljegyzje.
Bay (Álmosdi). Bay Péter és fia Mihály 1630-ban
í^^^^^^^^^^~'^^M%\ n y erte k czímeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól, mely
1639-ben Borsod vármegyében hirdettetett ki.
Czímer veresben, hármas halom középsjén, leveles
koronán könyökl, balra fordult, szablvát tartó pánczélos

—

:

—

—

—

;

—

—

l

:

Takarók kékarany— veresezüst. (Eredeti arm. a vármegyei levéltárban).
Bay (Ludányi). Nógrád vármegyébl származik. Els
ismert se Barnabás 1453-ban. Ignácz 15í9-ben czímeres
levelet nyert I Ferdinánd királytól. Tagjai közül Ferencz
(1800) hétszemélynök, György 1 30-ban a Csornai elnevet
nyeri. A család 1885-ben telepedett a vármegyébe. 1848.
eltt Nyír-Madán (Szabolcs vármegye) birt földesúri joggal.
kékben, leveles koronából kinöv, balra
Czímer
fordult fehér egyszarvú, lábával három águ rózsát tartva,
kar.

:

:

:

Bihar vármegye nemes családai.
melyek közül a középs veres, a két széls fehér. Sisakdísz
paizsalak. Takarók
kék— ezüst.
Basscl. (Papniezi) Bassel József szentgyörgyi polgár
1821-ben nyert czímeres nemeslevelet. Bassel József a XIX.
század els felében egész Papmez helység földesura volt.
József és Ferenez 1844-ben Mezey-re változtatták nevöket.
Becsüs (Váradi). Becsüs János és fia Gáspár 1608. június
1-én nyertek czímeres nemeslevelet Báthori Gábor fejedelemtl, mely ugyanazon óv július havában hirdettetett ki a vár-

G21

:

:

megyében.
Bekk (Bökönyi).

Bekk Pál II. József császár idejében
Szabolcs vármegyében s 1799-ben bökönyi elnév
adományozása mellett Bököny helységre nyert adományt, ezen
kivid Bihar vármegyében Bályok, Esküll és Kalota helységekben bírt földesúri joggal. Családja egyetlen leányával magvaszakad. A birtokot a Degenfeld grófok örökölték.
Bclényesy Belényesi Márton fia, István 1597. augusztus
10-én nyert czímeres nemeslevelet Báthori Zsigmond fejedelemtl Utolsó tagja István a XIX. század elején halt el.
Bice.
Czímer kékben, hármas zöld halom tetején haladó arany
griff, felemelt jobbjában írótollat tartva. Sisakdísz
haladó griff,
jobbjában babérkoszoruzott szablyát tartva. Takarók
Kékarany— veresezüst.
telepedett

le

:

:

:

Beliczay I. (Bajczai). Nyitra vármegyébl származik. B. György, Szakolcza város tanácsosa,
1642-ben nyert czímeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. A család idvel
Barsba, majd Csongrádba költözött, hol 1777-ben és 1827-ben hirdettette ki a nemességét.
B. Mihály 1779-ben Békés vármegyében telepedett le. Mihály fia I. József (született 1745.
f 1824 ) Békés vármegyében szolgabíró és 1796-ban országgylési követ. Ennek fia II.
József (1810 28) vármegyei fpénztáros. Ennek fia István (1876 1889) Békés vármegye
fispánja.
Czímer veresben, borostyánágból kiemelked s borostyán-koszorút tartó hiúz. Sisakdísz
koronás buzogányt tartó paizsalak. Takarók Kékarany veresezüst.

—

—

:

:

—

:

Beliczay II. (Jeskófalvi). B. Ádám alias Nemes 1672.
márczius 7-én nyert czímeres nemeslevelet I. Lipót királytól,
mely 16/2-ben hirdettetett ki Turócz vármegyében.
család
nemességét 1755. november 7-én Bars, 1680 és 1776-ban Nyitra
vármegyében hirdette ki. Tagjai közül Miksa 1837-ben Bihar
vármegye alispánja; József belényesi fszolgabíró (1803); Ferenez 1844-ben szintén fszolgabíró. Sándor jelenleg belényesi
fszolgabíró és a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa.
Czímer Hasított paizs. Ell veresben, a vágási oldalra
támaszkodó fekete sas, hátul hármas zöld halom középsjón
álló, jobb lábában golyót tartó természetes daru. Sisakdísz
a
daru. Takarók kékarany veresezüst.
Beöthy. (Bessenyi és örvendi). Régi család, melynek
tagjai sorából László 1447-ben a budai országgylésen Bihar
vármegye követe volt.
család
XVII. századbeli tagjairól
nincsenek adataink. Mihály 1703-ban Nagy-Marja birtokosa.
Mihály, Imre testvérével együtt 1725-ben Tamási és Nagy-Marja
birtokokba iktattatik. Az 1732-iki összeírás szerint Henczida
birtokosa. 1760-ban Bihar vármegyo alispánja. Fiai: Imre hétszemélynök (f 1830) János alispán (1783), (f 1786) László, a
Kálnoky-huszárezredben ezredes, késbb (1804) Bihar vár-

A

:

:

:

:

:

—

:

A

B'ELECZt^y.

XV —

;

megye
(f

alispánja. Fiai
László 1804-ben hadnagy,
1900). László testvére
Ödön (született 1796,
:

:

;

ennek ha Algernon országgyl. képv.
fia
Ákos, volt országgyl.
f 1854)
;

:

képvisel, Hlyén birtokos. A fenti János (f 1786) a henczidai ágat alapította. Fia: Kálmán
1804-ben hadnagy, ennek fia
Andor (1879 93) Bihar vármegye alispánja fia László, a
vármegye jelenlegi fispánja. Imre hétszemélynök fiai közül Ferenez 1804-ben kapitány,
Károly ugyanekkor hadnagy az Eszterházy-gyalogezredben. Rangemelés B. Mihály testvérének Imrének unokája Imre (f 1836. márczius 18-án) grófi rangra emeltetett, ágának azonban
magvaszakadt.
Czímer Kékben, arany-leveles koronán könyökl, görbe
kardot tartó pánczélos kar, a kard hegyét zöld koszorú övezi.

—

:

;

:

:

:

;

Sisakdísz

hiányzik. Takarók Kékarany- -veresezüst.
Bereczky. (Kolosnémai). B. Gergely 1654-ben nyert czíme:

res nemeslevelet III. Ferdinánd királytól, mely Gyr, Komárom
és Heves vármegyékben hirdettetett ki. Tagjai közül György
és Sándor 1/98. szeptember 14-én igazolták a legfelsbb helyen

nemességöket. József 1820-ban telepedett Bihar vármegyébe,
1820 42-ig a nagyváradi káptalan tisztje. Géza jelenleg Janka-

—

falván és

Ér-Kenézen birtokos.
Czímer: Kékben, zöld alapon álló veresruhás magyar
vitéz, balját csípjén nyugtatja, jobbjában szablyát villogtat.
Sisakdísz növ paizsalak. Takarók kékarany veresezüst.
Bernáth. (Bernáthfalvi és sztrippai). Abauj vármegyébl,
Bernáthfalva helységbl számazik. A XVI. század elején András
és Ferenez tnik fel, a kikkel a család két ágra szakad.
:

:

—

Bocz.

Bihar vármegye nemes családai.
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András fiai Bereczk, János, István és Lukács 1563. október 3-án nyernek nemesség-újítást és egyúttal si birtokukra Bornáthfalvára királyi adománylevelet. Csak István
ága virágzik. Utódai közül: III. János 1706. Zemplén vármogyo követe Rákóczynál. Fia IV. János (1733). Ennek
József, (1787
fiai
1803) udvari tanácsos és a hétszemélyes tábla ülnöke. Ferencz Zemplén vármegye alispánja (1785 1790). III. János másik fia IV. László, kinek
fia V. László 1770-ben Zemplén vármegye fjegyzje. A
család sztrippai ága a XVIII. század végén költözött
Bihar vármegyébe, hol Köbölkuton, Ér-Mihályfalván bírt
földesúri joggal s Középes felét bírta. Ez ágból származott
József 1841-ben a vármegye alispánja és 1848-ban
a székelyhídi kerület országgylési képviselje, Gedeon
1848-ban a bihari II. nemz. zászlóaljnál százados. Jelenleg Vincze özvegye Köbölkuton, István Hosszu-Pályiban
:

:

—

:

—

:

birtokos.

Czímer
kékben, törzsétl szakított veres mezü
arany félczipben. A térden felül arany-markolatu
véres görbe kard van beütve. Sisakdísz
felfelé álló,
veres mezü, egy pallost ferdén tartó kar. Takarók veres:

férfi láb,

M^&nuc

:

:

ezüst

— aranykék.

Bessenyei/. (Nagybessenyei). A Szalók nemzetségbl származik. Heves vármegyébl
idvel Zemplén, Szabolcs és Bihar vármegyékbe költözött át. (A családra vonatkozó adatokat 1. a Szabolcs vármegyét tárgyaló kötetben.) B. György (született 1747, f 1811), a magyar

úttörje, 1785-ben Puszta-Kovácsiba költözött, hol haláláig tartózkodott.
Mihály jelenleg Erd-Gyarakon birtokos.
Berzsenyi. (Nagyidai). Berzsenyi György, Mihály és Katalin 1629. augusztus 31-én
nyertek nemességujitást II. Ferdinánd királytól. A családfa II. Györgygyei kezddik, a ki
1690-ben Szabolcs vármegyébl Abaujba költözött. Unokája József 1754-ben hirdettette ki
nemességét Szabolcs vármegyében. Ennek fia: II. József 1780 körül Bereg vármegyében
lakott. A család idvel Biharban is szerzett birtokokat. A XIX. század els felében Herpály
és Szt-Kozma pusztán bírt földesúri joggal.
Czímer kékben, zöld dombon nyugvó leveles koronából kinöv, egyenes kardot tartó
arany-oroszlán. Sisakdísz három, egymással keresztben fekv nyilat markoló arany-griff.
Takarók Kékarany veresezüst.
Bethlen. (Iktári és bethleni gróf). A család eredetére vonatkozó adatokat, a Szabolcs
vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A család a XIX. század els felében Széltarlón bírt
földesúri joggal. B. Olivér a 10. nemzetri zászlóalj fhadnagya. Aladár élesdi földbirtokos.
Bige. (Nagyszántói). A család II. Ferdinánd királytól 1627. jun. 26-án nyert czímeres
nemeslevelet. A család a XVII. század folyamán Erdélybl Heves vármegyébe telepedett, melynek bizonyítványa alapján 1759-ben nemessége Bihar vármegyében is elismertetett. 1755-tl
kezdve már Nagy-Szántón volt birtokos. Tagjai közül György 1688-ban Tököly Imre
ftisztje, a kit ura, Nagy- Váradról történt eltávozása alkalmával, helyetteséül hátrahagyott.
Márton 1811-ben ord. fiscalis. Károly 1848. eltt a vármegyei ellenzék kiváló tagja, 1848-ban
fszolgabíró. Gyula jelenleg kir. ítéltáblai bíró György tb. fszolgabíró Nagy- Váradon.
Czímer: kékben, kisdedeit vérével tápláló pelikán. Sisakdísz görbe kardot tartó pánczélos, könyökl kar. Takarók kékarany veresezüst.

irodalom egyik

:

:

:

—

:

:

;

:

—

:

Bieleczky. (Bieliczky, janinai.)

srégi

lengyel eredet

család,

melynek több tagja

a

XVIII. század elején hazánkba telepedett. József 1785-ben nyert czímeres nemes levelet.
Tagjai közül Vilmos jelenleg szolgabíró.
Czímer: Hasított paizs. Ell: egy, három hatszög arany csillaggal megrakott, kék
haránt gerendával vágva. Felül: veresben, arany búzakéve, alól aranyban, zöld alapon szaHátul kékkel és ezüsttel vágva, felül zöld galyat tartó, repülésre
ladó természetes kos.
hármas havas tetején álló fekete kszáli
kész galamb, alól
1
1 hatszögü arany-csillaggal megrakott,
kecske. Sisakdísz
kék szárny közt kinöv paizsbeli kecske. Takarók kékarany
:

—

:

:

:

:

—

:

— veresezüst.

A

Baksa nemzetségbl származik.
Bocskay. (Kis-marjai.)
ismert se Simon ispán, harmadik fia Dienes (1271 85.)
Ennek fia Gergely az 1329-iki osztály alkalmával Agócsot kapta.
Fia, László (1329—76), még atyja után Ágócsi-nak irja magát.
Ennek unokái Mihály és János a XV. század közepén már a
Bocskay nevet viselik. Jánosnak fia Dénes, ennek fia György
(1478), ennek négy fia közül Simon (1493), a kismarjai ág alapítója. Ennek fia György, Miksa király tanácsosa (f 1571) kinek
1557 f 1606)
két fia volt ni. Miklós (1606) és István (sz.
elbb váradi kapitány és Bihar vármegye fispánja, 1605-ben
Erdély fejedelme, gyermekei nem maradtak. III. Miklós fia
valószínleg Gábor volt, a ki 1616-ban halt el 21 éves korában.
A kismarjai ág ezzel kihalt. Simon testvérétl, II. Gergelytl
(1548—72) származott bocskói ág utolsó fisarja: V. István (f
1672.) Zemplén vármegye fispánja.
Czímer 1418. márczius 19-én Zsigmond király által adományozva kékben, ágaskodó arany oroszlán, melynek arczát
Sisakdísz
és jobb szemét egy vetnyíl szúrja keresztül.

—

Els

:

:

:

:

'tí
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paizsalak.
övezi.

A

paizsot,
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hátán veres kereszttel díszített sárkány

Bócz (másként Botz, köpeczi és kiskéri.)

A

család

tagjai

már a XVI. században az erdélyi fejedelmek alatt harczoltak.
Tamás és Imre 1599-ben a havasalföldi hadjáratban estek el.
István ós gyermekei Apaffy Mihály fejedelemtl, 1677. máj. 21-ón

nyertek czímeres levelet, mely Háromszéken 1677. szeptember 1-én hirdettetett ki. A czímerszerz István fiai 1713-ban
osztoztak a köpeczi birtokon. Idvel a család átszármazott
Nyitrába, hol Kis-Kér és Apátur-Kér helységekben volt birtokos. Egy ága a XIX. század els felében Bihar vármegyébe
telepedett le. Tagjai közül Alajos a pécsi, Géza a nagyváradi
kir. tábla bírája. .József tb.

Czímer

:

kékben,

zöld

alapon,

hegyével

könyökl pánczélos

tartó, hónaljtól szakított

arany

megyei forvos Nagy-Enyeden.

—

felfelé

álló

Takarók

kar.

:

trt
Kék-

veresezüst.
Bónis. (Tolcsvai). Zemplén vármegyébl származik.
család eredetére és leszármazására vonatkozó adatokat a Szabolcs
BULYOVSZKf.
vármegyét tárgyaló kötetben közöltük. Az 1754 55. évi orsz.
összeírásban Mihályt, Mátyást, Márton özvegyét, Jánost, Istvánt
és Ferenczet találjuk Bihar vármegye nemesei között. Köbölkuton bírt földesúri joggal.

A

—

Búnyi (Bonyhi és kállai.). Erdélybl származik, hol 1664. márczius 25-én Apaffy Mihály
fejedelemtl nyert czímeres nemeslevelet. Késbb Szatmár-megyébe telepedett, a hol Amaczon volt birtokos. A 40-es években jött Biharba. Tagjai közül Adorján jelenleg margittai
közjegyz, Antal kéczi görög-katkolikus lelkész, György dévai járásbíró, Bertalan endrédi
lelkész.

Erdélybl a Székelyföldrl származik, honnan Szilágy
Szakácsi helységben birt földesúri joggal. Els ismert se Illés a
XV. század elején. Fia Péter (1459), ennek utóda Gáspár (1604—23) kanczelláriai titkár. Ádám
1776-ban Kraszna vármegye perceptora volt. Menyhért Közép-Szolnok vármegyébl 1847-ben
Bihar vármegyébe költözött. Tagjai közül: Menyhért 1845-ben Bihar vármegye táblabírája,
Sándor 1878 84-ig orszgy. képvisel, Ödön orszgy. képvisel, György fszolgabíró Bihar
vármegyében, József ugrai birtokos, a kolozsvári nemzeti színház volt intendánsa.
Czímer kékben, zöld alapon buzogányt tartó, pánczélos könyökl kar. Sisakdísz
hatszögü arany-csillag. Takarók kékezüst— veresezüst.
Bors. (Borsodi, báró.) A csik-szentkirályi B. családból származik. Egyik tagja, Frigyes, Németországba szakadt. Mint csász. kir. udvari ügynök, 1802. szept. 1-én birodalmi
nemességre, az osztrák lovagi rendbe vétetett fel, 1832. máj. 19-én osztrák bárói rangot
nyert. Hasonnev fia, szász berezegi tanácsos, visszaköltözött Magyarországba s a biharvármegyei Tamásdát szerezte meg. Ennek üa Frigyes (sz. 1839) jelenleg Tamásda és NagyBölöny. (Nagy-bölöni). Eredetileg

vármegyébe szakadt,

és

itt

:

:

—
:

:

:

:

Kemény

birtokosa.

Czímer négyeit paizs szívpaizszsal. Ebben kékben, arany-ruhás szemközt fordult
szz, lebeg szke hajjal, fején zöld koszorú, felemelt jobbjában egy csomóban öt arany1. feketével és ezüsttel hasítva,
pálczát, leeresztett baljában arany-halat tart. A nagy paizs
melybe egy alulról jöv, ezüsttel és feketével hasított ék nyúlik, mely a hasítási vonalon,
természetes gyümölcscsel megrakott borscserjével van megrakva, 2. kékben, befelé fordult
:

:

:

arany-oroszlán, jobbjában zöld koszorút, baljában arany-mérleget tart, 3. kékben, term.
habokból kiemelked szirén, szke hajjal, jobbjában arany-kulcsot, baljában arany-halat
tart, 4. feketében jobbharánt dlt fekete-keresztes ezüst-zászló. Három sisak. Sisakdíszek
I. (középs) kinöv szírén, II. négy (ezüst-fekete- aranykék) toll, III. paizsbeli zászló. Takarók feketeezüst kékarany. Paizstartók két arany oroszlán.
Böszörményi. (Böszörményi-Szabó) Mihály és István 1646-ban nyertek czímeres nemeslevelet III. Ferninánd királytól, mely 1647-ben Szabolcs, 1727. és 1776-ban Bihar vármegyében hirdettetett ki. Az 1754 55. évi orsz. összeírásban Bihar vármegye nemesei közé István
van felvéve. Nemessége 1802. február 19-én a legfelsbb helyen is elismertetett. Tagjai köJózsef 1866-ban a Klapka-légio hadnagya László országzül Mihály 1848/49. nemzetr
gylési képvisel (| 1869). Géza jelenleg ügyvéd Nagy-Váradon.
Czímer kékben, zöld dombon ágaskodó természetes farzárt
kas, ellábaival egyenes kardpengét tartva. Sisakdísz
fekete sasszárny. Takarók: kékarany veresezüst.
Bozóky. (Bozóki.) Hont vármegye hasonnev helységébl
származik. Bozóky György és neje Mészáros Erzsébet, valamint fiai 1669. jun. 29-én nyertek czímeres nemeslevelet I.
Lipót királytól. 1868-ban költöztek Nagy-Váradra, hol Alajos
jelenleg jogakadémiai igazgató.
Czímer kékben, hármas zöld halom, leveles koronán
veres mezü, egyenes kardot tartó kar, a kard hegyén levágott
paizsalak.
török f, pengéjét zöld koszorú övezi. Sisakdísz
Takarók kékarany veresezüst.
Buday. (Bölcsei). séül a hagyomány Magyar Balázst
helységét, (most Bölcsi
tartja, a ki a biharvármegyei Bölcse
puszta) nyerte Mátyás királytól. Közelebbi adataink azonban
csak a XVH. század második felétl kezddleg vannak e családról. Fleg a törökök kizetése után kiváló szerepet visz Bihar
vármegye közéletében. István (1688—1711) els alispán, ennek
Zsigmond (1725 30) Bihar vármegye alisfia Zsigmond, fiai
Q^SAKV.
:

—

:

:

—

;

;

:

:

:

—

:

:

:

—

:
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1729-ben követe. István (1741 46) szintén a vármegye alispánja, ennek fia László
testr, 1778 83. Bihar vármegye II. alispánja, azután Ung vármegye alispánja, 1806luin kir. tanácsos. Fiai: Imre Bihar vármegyében aljegyz, János 1806-ban Ung vármegye
Az 1765. évi összeírásban a következ tagjai szerepelnek Ferencz, György,
táblabírája.
család Magyar-Homorog helységben birt földesúri joggal.
Imre, Istvánné, László, Péter.
Budaházy. Az 1755. évi összeírásban Dániel nev tagjával találkozunk.
család a
XIX. század els felében Sámson helységben és Andaháza pusztán bírt _ földesúri joggal.
Bujanovics. (Ágteleki). Szabolcs vármegyébl származik, elnevét Ágtelek szabolcsvármegyei helységtl veszi, hol a XIX. század közepén még birtokos volt. Idvel átszármazott Bihar- és Zemplén vármegyékbe is. Tagjai közül: Károly (1787 1810) a m. kir.
kanczelláriánal hites ágens. Fia: Ede (f 1855) jeles gazdászati szakíró. Bujanovics Ágoston
(1810 20) szintén udvari ágens, Ern 1848. eltt a m. kir. helytartóságnál titkár. Gyula
1848 eltt az eperjesi kerületi tábla jegyzje.
család a XIX. század els felében ÉrTarcsán birt földesri joggal. Jelenleg Ér -Mihályfalván birtokos.
Bulyovszky. (Dulitzai). Turócz vármegyébl származik, s tagjai 1815-ben Nógrádban
hirdettették ki nemességöket. János 1816-ban Hevesbe szakadt, hol nemessége elismertetvén, vármegyei esküdtté választatott. II. János 1830-ban már Poklostelken és Terjén
birtokos. János 66 éves korában mint fhadnagy a Vasváry-féle csapatba lépett s Marisellnél az oláhok által felkonczoltatott. Hasonnev fia a veres-sapkás zászlóaljban fhadnagyságig emelkedett. József jelenleg Nagy-Várad város polgármestere.
liánja és

—

elbb

-

—

:

A

A

—

—

A

Czímer kékben, zöld alapon
hatágú arany-csillagtól kísért
magyar vitéz, jobbjában szablya,
balját csípre teszi. Sisakdísz: paizsalak.
Takarók
kékarany veres:

álló,

—

:

ezüst.

Bunyitay. Zemplén
származik, 1797-ben
birtokos. Tagjai közül
jelenleg nagyváradi lat.

vármegyé-

bl

:

Lasztóczon
B. Vincze
szert, apát-

kanonok, jeles történetíró.
Czímer
kékben, zöld alapon
kardot tartó arany-oroszlán. Sisakdísz
repülésre kész természetes
daru. Takarók
kékarany veres:

:

—

:

ezüst.

Buzássy. A XIX. század els
felében Nyitra vármegyében találGS/\N\Dy.
juk. Ferencz, 1810. körül füzescs^po.
gyarmati birtokos. II. Ferencz, 1831
32-ben vármegyei jegyz. Albert jelenleg állami fmérnök Nagyváradon, fia István és
Barabás.
Czímer
Sísakdísz szablyát tartó könyökl kar.

—

:

—

:

Blaskovich (Ebeczki). Alapítója Sámuel, 1712. június 6-án nyert czímeres nemeslevelet. Utóda Pál, 1772-ben huszárkapitány, késbb tábornok (f 1803). Fia:
I.
József, ennek
fia: Bertalan (1794 — 1858); fia Sándor Gyapjút birta. Ennek fia: II. Sándor, jelenleg országgylési képvisel. A család 1839. táján vette meg Pánt pusztát, ezenkívül Jánosd helység
fele részét bírta.
Czímer kékben, hármas zöld halom közepébl kiemelked három rózsaág, egy-egy
piros rózsával. Sisakdísz görbe arany-kürt fölött a paizsbeli rózsák. Takarók kékarany
veresezüst.
Chernél (Csernelházi).
család eredetét a Vas vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. II. György (1638) fiai közül II. Bálint, III. György Abauj vármegye alispánja és IH.
Pál az u. n. tiszavidéki ágat alapították. III. Pál, leányágon Bihar-, Máramaros- és Ung
vármegyében több jószágot örökölt fia IV. Pál, ennek unokája László, 1759-ben táblabíró.
A család a XIX. század els felében Álmosdon és Csokajon bírt földesúri joggal.
Csáky (Körösszegi es adorjáni gróf). A család eredetét a bevezetésben ismertettük.
családot György (1402) szatmári és ugocsai fispán fia, Ferencz, (1440 61) Bihar vármegye
fispánja terjesztette tovább. A jelenlegi virágzó ágak se, István (sz. 1638, flö99) országbíró,
kinek 23 gyermeke közül Zsigmond tárnokmester (fl738) az els, vagyis erdélyi. Tamás
ezredes a második, mely kihalt és György tábornok (fl741) a harmadik, vagyis szepesi ág
család tagjai sorából, tekintettel a vármegye történetére, a következket emeljük ki
se.
Ferencz (1461) Bihar vármegye fispánja II. Gergely, Báthori Zsigmond tanácsosa
György Szigetvár védelmében esett el (1566) Pál, Fráter György meghitt embere,
(1595)
Szamos-Ujvár kapitánya (1551), majd János Zsigmord (15(>2) és Békés híve (1575) Dénes,
Báthori Kristóf fudvarmestere (fl587 eltt); VII. István (fl605) Báthori Zsigmond udvarnoka VIII. István (1603 62) Kolozs vármegye fispánja, Bethlen halála után a/, erdélyi
kath. párt feje, 1644-ben tárnokmester, négy fia közül Istvántól származik a család máig
virágzó ága; X. István (1635 1699) Bereg vármegye fispánja; Imre (sz. 1672, fl732) egri
kanonok, 1703-tól váradi püspök, 1717-ben kalocsai érsek s Bihar vármegye fispánja
István (1667 1720), 1699-tl haláláig Kolozs vármegye fispánja, másik István, Ugocsa
vármegye fispánja, 1706-ban a szécsényi gylés után a hadiszertár biztosa, 1712-ben
fpohárnokmester. Miklós (1698—1757), 1720-ban szent-jobbi apát, majd váradi kanonok és
püspök; István 1700— 1702-ben iktattatott be újból Adorján, Margitta és Szálára birtokokba,
melyeket a török invázió alatt mások foglaltak el. Jelenleg a család közös birtokai: KörösKornádi, Magyar-Homorog, Mezszeg és Körösszeg-Apáti
a hitbizomány tulajdona
:

:

:

:

A

:

;

A

—

:

A

;

;

;

;

—

;

—

—

;

:
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Keresztes és Berek-Böszörmény, melynek haszonélvezi Kálmán (sz. 1836) cs. és kir. kamaAdorján (sz. 1865 1; Jen (sz. 1840) volt cs. és kir. fhadnagy. Rangemelés a család
egyik ága 1560-ban, a másik 1655-ben grófi rangra emeltetett III. Ferdinánd király 1638-ban
kelt oklevele értelmében „Szepes vármegye örökös fispánja" czím illeti meg a családot.
Czímer kékben, nyakánál levágott, vérz, szakállas tatárf, prémes veres süveggel,
melynek csúcsa hátra csüng. Sisakdísz paizsalak.
Csanády I. (Nagy-Kereki). A család eredete még eddig nincs kellkép tisztázva. A
hajduvilágban tiinik fel. Az egykor Bocskay tulajdonát képezett nagy-kereki várkastély birtokosa volt, mely a hagyomány szerint, a fejedelem családjával vaió atyafiság révén került
a család birtokába. Cs. Sámuel özvegye Hodossy Klára 1794-ben Kereki és Artánd, birtokokra vonatkozó új adománylevélórt folyamodott. A család 1848. eltt: Nagy-Kerekin, Almosdon Herpályon és Mez-Telegden bírt földesúri joggal. Tagjai közül kiemeljük a következket I. Sámuel 1711— 1734-ig, II. Sámuel 1734— 1777-ig, III. Sámuel 1777— 90-ig, hajdúkerület! kapitányok. Sámuel a székely lovasságnál alezredes a XVIII. század végén. Fiai
Sándor 1848-ban
József (1806) alezredes a nádor-huszároknál. Irore insurg. kapitány (1809)
fszolgabíró, 1861-1892-ben országgylési képvisel (f 1892) István 1848—49. honvédrnagy,
szabadcsapat-parancsnok Ferencz Vértesen birtokos.
Czímer kékben, víz fölött hármas lépcsn álló oszlopon, természetes szín, zöld-sárga
paizsbeli papagáj. Takarók vörösarany
tart. Sisakdísz
papagáj, csrében veresköves
kékezüst.
Csanády II. Cs. István és neje Czeglédy Kata, valamint gyermekeik 1690-ben nyertek czímeres nemeslevelet. E családból Sámuel hajdukapitány
1785-ben
1711-ben igazolta nemességét. A család tagjai
Bihar vármegye eltt bemutatták a Szabolcs vármegye által
1783-ban kiállított nemesi
bizonyítványt.
:

rás, fia

:

;

:

:

:

;

;

;

gyrt

—

:

:

Csanády III. Cs. András, neje Dorottya és fia
Péter 1629-ben nyertek
czímeres nemeslevelet II.

Ferdinánd

mely

királytól,

1630-ban hirdettetett ki.
Péter fia István és ennek
Sámuel és Péter a
fiai
XVII század végén Szabolcs

vármegyébl

Bi-

harba költöztek, hol ne-

mességük 1801-ben újólag
a

kihirdettetett és
tartótanács által
mertetett.
laAsV/XAÓtf.

hely-

is

Csanády IV.
Püspökiben lakó

elis-

Bihar-

jEtENFELD-SCHOMBU^a.

Cs. Mi-

Mihály, továbbá
István és Péter, végül id.
István és Sámuel az 1754-ben tartott tanúvallomások alapján 1765-ben igazolták nemességüket.
Csapó (Ecsedi). Szatmár vármegyébl származik. Tagjai a XVI XVII. század folyamán az ecsedi várban katonáskodtak. Pál 1655-ben nyert nemességujító czímereslevelet. A
család idvel Zemplénbe telepedett, majd a vármegye által 1781-ben kiállított bizonyítvány
alapján Ferencz perczeptor és gyermekei Bihar vármegyében hirdettették ki nemességöket,
család Váncsod, Földes, Sáp, Gáborján,
mely 1806-ban a vármegye által elismertetett.
Szomajom puszta, Szakái és Homorog helységekben bírt földesúri joggal. Tagjai közül
Lajos 1848-ban a sárréti járás fszolgabírója II. Ferencz, a vármegye fpénztárnoka volt.
Czímer kékben, zöld dombon, leveles koronából növ és a paizs fels jobb sarkában
hatszög kinöv arany-csillag, a bal sarokban pedig ezüst félholdtól kísért fehér egyszarvú.
Sisakdísz görbe kardot tartó, könyökl, pánczélos kar, melyen pelikán áll, s jobbjában
hajánál fogva véres ft tart. Takarók kékarany veresezüst.
Csatáry. E családból János a XVII. században sarkadi kapitány volt s ott birtokokat
is szerzett. Az 1721-iki tanúkihallgatás szerint a család ott nemesi kúriával bírt.
Nemességét 1839. október 10-én igazolta. A család jelenleg_is virágzik Sarkadon.
Csengery. Szatmár vármegyébl származik. seit a szatmári várjobbágyok közt kell
keresnünk. 1330-ban Róbert Károly király Cs. Péter fiait Miklóst és Jánost a szatmári vár
jobbágysága alól felmentvén, Rostegiicz helységet adományozta nekik. A család idvel Zemplén,
Abauj és Bihar vármegyékbe költözött. Az 1755 évi összeírásban Gergely nevével találkozunk.
A bihari ágból Antal a XIX. század els felében keresett ügyvéd Nagyváradon. Fia Antal
(sz. 1822, fl880) 1848-ban belügyminiszteri osztálytanácsos, nemzetgazdasági és történettudományi iró, Imre 1848-ban Bihar vármegye fjegyzje, 1865 69. országgylési képvisel,
Albert 1865 68-ben országgylési képvisel. A család Csokaj helységben bírt földesúri joggal.
Darvassy (Darvasi és földesi). D. Ambrus, Pankota praefectusa, valamint testvérei,
János, László és Erzsébet 1563. deczember 13-án nyertek czímeres nemeslevelet. A család
a biharvármegyei Darvasról származik, honnan nevét vette, mely helységen kívül még
Földesen, Xagy-Szalontán, Berettyó-Újfaluban, az orosi és a csiffi pusztákon volt birtokos.
E családból Mihály, János, István és Gergely 1783-ban igazolták nemességöket, mely a
királyi könyvekbe iktattatott. Tagjai közül Lajos jelenleg városi tanácsos Nagyváradon.
Czímer: Ezüst-vonallal vízszint vágva. Felül kékben, a paizs két fels sarkában,
egy-egy zöld szárú, 2 zöld leveles veres rózsa. Alul veresben, zöld téren ágaskodó arany

hály és

fia

—

A

;

:

:

—

:

:

—

—

:

Magyarország Vármegyéi és Városai

:

Bihar vármegye.
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oroszlán, jobb ellábával darutollat
tart. Sisakdísz: g'örbe kardot tartó
arany-oroszlán. Takarók kékarany
veresezüst.
:

—

Dcgenfeld-Schomburg gróf. Aargauból ered, honnan
Württemberghe és Baden nagyherczegségbe
származott. 1625. január 27-én a
birodalmi báróságot kapta. 1713.
április 13-án D. Kristóf Márton grófi
rangra emeltetett, neje, Schomburg
herczegn, családjának utolsó sarja
volt, miáltal a két család neve egyesíttetett.
Miksa Kristóf 1810-ben
magyar grófi, rangot nyer. A fenti
Miksa Kristóf birodalmi tanácsos

(f 1816) fia

Ottó Kristóf

:

1801

(sz.

Közép-Szolnok
vármegye
fispánja
ennek fia József (sz.
18-47) Hajdú vármegye és Debre-j-1849)

;

0080ZY.

czen

Ü^ÁGÁNV.

város fispánja, jelen-

sz. kir.

leg Széltallón birtokos.

Czímer

vágott és kétszer hasított paizs, középpaizszsal és szívpaizszsal. Ebben kékben ezüst sas. Középpaizs négyeit 1. és 4. kék paizsláb felett veressel és ezüsttel négy
koczkára osztva. 2. és 3. veressel és ezüsttel, a fels bal sarokból haránt vágva, benne
egy zöld papagáj, arany nyakkarikával. Nagy paizs 1. és 6. ezüstben fekete paizs, ebben
kis aranygyr, cleve-kerékkel körülvéve. 2. veresben fehér lovon, arany pánczélos vitéz,
felemelt jobbjában bárdot tart. 3. és 4. veresben hat (3:2:1) alul kerek ezüst paizs. 5.
feketében három (2 1) egyenszáru ezüst-kereszt. Jelmondat Quo Pia Fata vocant.
Derekassy, máskép Bodnár János 1803-ban nyert czímeres nemeslevelet. 1848 eltt
:

:

:

:

:

Krancsesd helységben bírt földesúri joggal.
Czímer aranynyal és veressel hasított paizs, alulról fölfelé nyúló kék ékben szelve,
abban hármas zöld halmon szlvenyige. Ell febér kereszttel megrakott veres pólya, hátul
kardot tartó arany-oroszlán. Sisakdísz szlfürtöt tartó arany oroszlán. Takarók kékarany.
Dobsa I. (Rotaresti). D. Sámuel makói keresked 1836. január 28-án nyert czímeres
:

:

:

Samu 1840. körül Rotaresten birt földesúri joggal.
D. István és gyermekei, valamint testvére Ferencz és ennek családja 1722.
január 16-án nyertek czímeres nemeslevelet.
Dobozt/. (Kis-szántói és dobozi).
XV. század végén tnik fel. 1492-ben D. Mihály,
András, Benedek és Sebestyén, Doboz fehérvármegyei helységre nyertek adományt.
mohácsi vész után a család szintén elhagyta si fészkét. Sebestyén 1598-ban a váradi várban katonáskodott, majd 1603-ban nül vévén Nyüvedi Annát, Bihar vármegye birtokosai
közt foglalt helyet, majd birtokát odahagyva, Debreczenbe költözött, hol 1616-ban tanácsossá
választatván, ebbeli minségében 16 évig mködött. Fia
István Debreczen város bírája
(1652 f 1689). Fia
II. István (született 1657, fl710), városi tanácsos volt. D. Gábor, Sebestyén, István, Mihály és János 1622-ben nyertek czímeres levelet, majd 1626-ban Kis-Szántó
községre adományt, mely fejedelmi kiváltság-leveleket I. Lipót király 1693-ban megersítette. A család tagjai sorából a költk által is megénekelt s a történetben is örökké emlékezetes nevet vívott ki Mihály, a ki a mohácsi csata után szerte száguldozó török martalóczok
ell menekülve, a Vértes erdségben lev Marótnál nejét leszúrva, a törökök közé rohant,
a hol halálát kereste és találta. Az újabb korban Lajos az 1809. évi bibari nemesi felkel
sereg parancsnoka. Mihály 1848-ban követ, majd országgyl. képvisel. István 1848-ban lovas
nemzetr, majd honvédrnagy. Miklós (1868 89) Bihar vármegye fjegyzje. Ede (1868 71)
szolgabíró. Kálmán (sz. 1862) fszolgabíró.
család Ér-Semjén, Bojt és Vajda helységeknemeslevelet. D.

Dobsa

II.

A

A

:

:

:

—

—
A

nek

volt földesura.

Czímer: kékben, hármas halom középsjén ballábán álló fekete ölyv, jobbjában 3 buzatart. Sisakdísz
paizsalak. Takarók veresezüst kékarany.

kalászt

—

:

:

Domokos. (Szalakapolcsi). Zala
vármegyébl származik. Mihály és
Miklós 1760-ban már Bibarból igazolják nemességöket. D. Lrincz
(sz. 1761.
fl825) Bibar vármegye

fjegyzje
sarkantyús
volt

(1803

-j-1811)

és

arany-

Kóly helységben
ezenfelül Bodóbáza

vitéz.

birtokos,

pusztán bírt földesúri joggal.
Dolinay. (Draskóczi). Bereg
vármegyébl, Mez-Kászony helységbl származik. Idvel Szatmár,
majd 1750-ben Bihar vármegyébe
költözött.

Czímer kékben, a paizs fels
jobb sarkában ezüst-félhold s a
balsarokban hatszög arany-csil:

OF^VECZ^Y'

ezüst nyíllagtól kísért, nyakán
természetes
átdöfött,
felugró

lal

,£p€S

fecjjWo&ci - 3Cruspér
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szarvas. Sisakdísz

Takarók

:

Dry.

:

kinöv

pizsalak.

kékarany— veresezüst.
Sopron-

(Jobaházi báró).

megyei eredet család, melynek seit (JfS^K
azok között a csáfordi várjobbágyok ^\=^f"
között kell keresnünk, kiket Nagy
Lajos király 1360. márczius 23-án
kelt, jelenleg is a család levéltárá-

ban rzött oklevelében nemességre
emelt.
A család legels se, kitl a leszármazás kétségtelenül ki-

—

mutatható, a

XV. század

A

repl Benedek.

elején sze-

család tagjai hol

Dörrl, hol Jobaházáról nevezik
magukat, késbb a XVI. század

FAI\KAS
:

Dry

elején állandósul a jobaházi
EP\TSEy.
család egyik, jelenleg kihalt ága, mely késbb bárói
név.
és grófi rangot is nyert, a XVII. században Gömör- és Borsod
sopronmegyei ág legkimagaslóbb
megyében szerepel.
László, ki mint udvari ágens a XVIII. század elején Tolnamegyében jelenalakja,
tékeny birtokot szerzett s ezzel a család tolnamegyei ágának vetette meg alapját. Ez ágból
József, Bihar-megye volt fispánja is, kinek atyja József, 1816. január
származott báró
4-én magyar báróságot kapott. D. József, neje, szalakapolcsi Domokos Juha után Kóly helységben bírt földesúri joggal.

—A

-

— A

Dry

Dry

zöld alapon kétfarku, arany-oroszlán, jobbjában kardot, baljában
Sisakdísz kinöv paizsalak. Takarók kék-arany vörös-ezüst.
Drágány az eltt Kiss (Mériei). Kiss Balázs 1699-ben nyert czímeres nemeslevelet,
mely 1702-ben és késbb 1791-ben, majd 1846-ban hirdettetett ki a vármegyében. A család
D. családHenczidán, Izsópaliagán, Czéczkén, Robogányban és Lázurban volt birtokos.
nevet, mériei Kiss Demeter a XIX. század els felében, nevelatyja iránti hálából vette fel.
József 1848-ban huszárhadnagy, Sándor 1848-ban huszárfhadnagy, János
Tagjai közül
1848-ban szintén honvédhadnagy s utóbb törvényszéki bíró volt. Sándor körjegyz Vaskohn.
Czímer kékben, zöld alapon arany nap és ezüst félholdtól kísért, pallost tartó kétkékarany veresezüst.
farku arany-koronás oroszlán. Sisakdísz növ paizsalak. Takarók
Dráveczky. (Vinnai és dráveczi). Csehországból ered. Els ismert se Skop János
1334-ben. Ennek fia Bogiszláv (1390 1410) prágai parancsnok. Fiai közül Szaniszló, a ki
Tluknak hivatott, tescheni kapitány. Ennek utóda tesinoveczi Tluk Menyhért 1543-ban
a szej)esvármegyei Drávecz stb. helységekre nyert adományt, tle a család leszármazása
megszakítás nélkül jön le. Tagjai közül Sámuel (1602 31) Szepes vármegye alispánja. III.
Gáspár Ung vármegye fjegyzje (fl714). II. László ezredes (fl765). Gáspár kerületi táblai
ülnök (-j-1772), János (született 1770, fl842), a nemesi felkel-seregben kapitány. József
(1769—1830) vinnai birtokos, aranysarkantyús vitéz. József fiai közül György (f 1848) Vinnán, Gyula (fl863) Gálos-Petriben volt birtokos. Az utóbbinak fiai közül Gyula (született
1835) Gálos-Petriben, Béla (született 1837) Székelyhídon birtokos. Adorján kir. Ítéltáblai
család 1729-ben telepedett Bihar vármegyébe, hol Poklostelek helységre
elnök Szegeden.
nyert adományt. Ezenkívül Gégényben és Gálos-Petriben bírt földesúri joggal. Rangemelés
Gábor cs. kir. alezredes 1779. április 12-én bárói rangra emeltetett.
Czímer kékben, zöld alapon, arany virágtartóból kinöv hét természetes fehér liliom.
Három sisak. Sisakdísz I. aranynyal és kékkel váltakozva, vágott nyilt szárny közt veres
kereszt. II Balfelé fordult, görbe kardot tartó arany-oroszlán. III. Három (arany-kék-arany)

Czímer

:

3 vörös rózsát

kékben,

tart.

:

—

:

A

:

:

:

—

:

—

:

—

:

:

A

:

:

:

Takarók kékarany.
Des Echerolles-Kruspér. (Rét-szent-miklósi). Az Echerolles család Francziaországból
származik és a XIX. század elején telepedett le Nagy-Váradra. E. Károly, a Kruspér-család
nevét, valamint czímerét, az övével egyesítette, mely alkalommal a rét-szent-miklósi elnevet nyerte. Tagjai közül Sándor Nagy-Rábén, Károly Zsákán lakott.

strucztoll.

:

:

czímer

Egyesített

:

Hasított

Ell kékkel és veressel

vágva.
arany-pálczával tört aranyliliom, alul ezüst kiít két szélén kihajló egy-egy zöld pálmaág. Hátul
kékben két hatszögü arany-csillagtól kísért háromkarú arany-gyertyatartó, zöld koszorúval övezett ég
viaszgyertyákkal.
Sisakdísz zárt
szárny. Az alsó kék, a fels kékkel
és veressel vágott s hatszög aranypaizs.

Felül

—

csillaggal

van megrakva.

—

:

—

Taka-

rók: veresarany kékezüst.
Egyed. (Marosvásárhelyi). Családi közlés szerint az Aba nemzetségbl ered.
Egyed tárnokmester és pozsonyi fispán (1270
75) a nyitrai ágból. Közelebbi adatok azonban e tekintetben nem állanak rendelkezésünkre. A- család kimutathatólag Torda-Aranyos vár-

se
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megyébl, származik

s onnan a XVIII. század vége felé költöBihar vármegyébe. Nagy-Báród, Korniczel és Beznye helységeben bírt földesúri joggal.
Czímer (színjelzés nélkül) kardot tartó oroszlán. Sisakdísz
görbe kardot tartó könyökl kar.
Ertsey. (Téglási és nagyercsei). Erdélybl származik. Téglási Zsigmond 1623-ban nyert czímeres nemeslevelet, Bethlen
Gábortól. A család idvel Nagy -Eresére nyert adományt s ekkor
felvette
az Ercsey nevet. Nemességét 1784-ben, 1793-ban és
1832-ben Doboka vármegyében és 1834-ben Biharban hirdettette
ki. Hegyköz-Kovácsi, Jákó-Hodos és Sástelek községekben bírt
földesúri joggal. Tagjai közül
Dániel (1834) debreczeni tanár.
Lajos (1834) táblabíró. Zsigmond 1848-ban országgylési képvisel, -j-1877-ben, mint kir. táblai bíró. Géza (1878 92) képvisel.
Dezs jelenleg fszolgabíró.
Czímer kékben, zöld alapon, a paizs baloldalán görbe
kardot tartó arany-oroszlán a jobb oldalon álló oltár felé sújt,
az oltár felett lebeg angyal mindkét kezével a kard hegyét
felfogja. A paizs fels bal szegletében „Arte et Marté Dimi-

zött

:

:

:

—

:

candum" felírás látható.
Erdélybl származik. F. György 1658-ban nyert czímeres nemes-

Farkas. (Péterfalvi).

levelet Rákóczy Györgytl, melyet 1661-ben, Beszterczén hirdettek ki. A család, származási
helyérl, Péterfalváról (Besztercze-Naszód vármegye) a XVIII. század végén telepedett Bihar
vármegyébe. Tagjai közül Gábor 1848-ban Belényesen a nemesek hadnagya Traján belényesi gör. kath. tanár; György jelenleg' ügyvéd és Sándor gör. kath. lelkész.
F. család
Sarkad-Keresztúron birt földesúri joggal.
Czímer kékben, nyakán és lábain 1 1 tatár nyíllal átdöfött, sebesen repül holló.
Sisakdísz nincsen. Takarók kékarany veresezüst.
Fekete I. E családból György 1723-ban a vármegye táblabírája volt.
Czímer: (színjei, nélkül) balra fordult, görbe kardot tartó kar. Sisakdísz: jobbjában
patkót tartó, kinöv magyar vitéz.
Fekete II. (Váradi). A XVII. és a XVIII. században szerepel Bihar vármegyében.
Czímer (szinjel. nélkül) jobbról-balról haránt vágva.
fels mezben, a vágási vonakinöv oroszlán.
lon haladó oroszlán. Az alsóban három (1
2) rózsa. Sisakdísz
Félegyházi. Törzsökös biharvármegyei család, mely 1405 64 közt B. -Félegyházán és
Körös-Tarcsán bírt részekkel, 1476-ban ugyanott biitokos. Az 1552. évi összeírás szerint
28 porta birtokosa. Az 1755. évi nemesi összeírás alkalmával Bihar vármegyében két ily
nev birtokos-nemes találtatott. F. Adorján budai alvárnagy 1449-ben nyert czfmerlevelet
Hunyady János kormányzótól.
Czímer feketében, zöld alapon természetes daru, csrében a nyakán körültekerdz
kék kigyó fejét tartva. Sisakdísz és takarók hiányoznak.
Fényes. (Csokaji). A család II. Ferdinándtól nyert czímeres nemeslevelet, mely
Szabolcs vármegyében hirdettetett ki. István 1667-ben Debreczen város jegyzje volt. Idvel
átszárrnazott Bihar és Szatmár vármegyékbe, az utóbbiban id. Péter 1750. táján Endréden
és Dengelegen volt birtokos. Az id. Péter által bemutatott eredeti armális alapján Péter, Sámuel,
Gábor és János, a Szatmár vármegyétl 1750-ben kiállított bizonyítvány felmutatása mellett,
bihari ágból származott F. Elek (született Csokajon
1764-ben igazolták nemességöket.
1807, f 1876) jeles statisztikus és gazdasági író. 1848. eltt Almosdon, Csokajon és Kóly hely;

:

A

:

—

:

—

A

:

;

:

—

:

A

ségekben

bírt földesúri joggal.
Ferdényi. (Kabaláspataki). Az 1755. évi országos nemesi összeírásban Bihar vármegyében a család tagjai közül Ferencz és Gábor nevével találkozunk. Ferdényi János, Antal,
család a XIX. század els felében
és Ferencz 1774-ben Kabaláspataki elnevet nyertek.
Kis-Peterd pusztát és Asszonyfalva fele részét birta.

A

Flatt (Alföldi). Régi német nemesi család, Württembergbl származik s onnan ámult
században Fehér vármegyébe költözött. Ágoston székesfehérvári ügyvéd 1885-ben nyert
magyar nemességet. Tagjai közül Victor volt újvidéki fispán, jelenleg' kir. közjegyz
Szabadkán Endre (f 1887-ben) újvidéki fispán. Károly állam:

;

Jen birtokos Telegden.
Czímer: Kékben, zöld alapon, a paizs két fels sarkában
1—1 felhbe burkolt, szelet fúvó angyalf által kisért vágtató
szárnyas ló. Sisakdísz három veres strucztoU. Takarók Kékarany veresezüst.
Fónagy. Az 1755. évi nemesi összeírásban Bihar vármegye nemesei közt István és János nevével találkozunk. 1848.
eltt Mez-Gyarak pusztán bírt földesúri joggal. Jelenleg Méhkeréken és Szalontán birtokos.
Fráter (Ippi és érkeseri). A Dobra nemzetségbl származik. 1265-ben V. István király Marczel fiait, Kelement és
Mártont, bácsi várjobbágyokat nemességre emelte. Mártonnak
(1265—1276) két fia volt Balázs (1317) és Demeter. Balázs fia,
Miklós, ezé András, ezé Bálint, Demeter unokája: Deák László,
ennek unokája Pál. Ennek fia György, a krasznamegyei Ipp
részjószág birtokbavétele után felvette az ippi elnevet (f 1526).
Fia Pál, a Fráter család se, Pál 1582 november 14-én, az
alábbi czímert nyerte. A család egyes tagjai már György
váradi püspök idejében tartózkodtak a vármegyében, de kimutattisztvisel,

:

:

—

:
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Pál telepedett le állandóan Bélmezn és Ér1606-ban FancsiUára, 1608-ban Cséhtelekre,
1622-ben Bozsajra, továbbá 1628-ban Ér-Keserre, majd ÉrSemjén, 1654-ben xij adománykép Bélmez és Rogoz helységekre nyert adományt s ezeken kívül a Veér család után
Álmosdot szerezte, továbbá Selind, Vértes, Terebes, Kohány,
Luki, Szunyogd stb. helységekben bírt földesúri joggal. Idvel
átszármazott: Szabolcs, Nógrád, Heves, Szatmár, Ugocsa, Ung
és Gömör vármegyékbe. Tagjai közül kiemeljük még a következket I. István, (1605) szentjobbi kapitány ós itélmester. II.
Pál, (1654) Rákóczy György alatt hajdukapitány. II. István, (f
1703) huszti várnagy. V. Pál fszolgabíró 1780-ban. Gusztáv 1770
körül és Mihály 1840-ben testr. Mihály (1833 37) I. alispán.
Alajos 1848-ban honvédtiszt (f 1849). Imre (f 1896) országgylési
képvisel. Jelenleg Béla (született 1831) érsemjéni birtokos,
Jen cs. és kir. kamarás, Loránd honvédhuszár fhadnagy, Béla
fvárosi ügyvéd, Vincze és Zoltán földbirtokosok.
Czímer kékben, zöld alapon ágaskodó, nyakán nyíllal
paizsalak. Takarók Kékezüst.
átdöfött fehér ló. Sisakdísz
Frimont (Palotai gróf). Lotharingiából származik, honnan
(a«
Péter-Ferencz alezredes a XVIII. században Ausztriába telepedett le s birodalmi nemességre emeltetett. Utóda János
1808-ban osztrák bárói rangot nyert. Frimont János báró, lovassági tábornok gyermekei
1823. január 31-én tették le a honfiusítási esküt, 1827. szeptember 14-én Palotai elnevet nyertek. János korának legkitnbb hadvezére, már az 178S/89. évi törökök elleni hadjáratban
kitüntette magát, a Napóleon elleni hadjáratokban több csatát nyert, majd a nápolyi királyt
trónjának visszafoglalására segítette, mely érdemeiért Antradoccoi hercegi rangra emeltetett.
fenti János báró özvegye, született Mitterspacher Katalin, valamint gyerRangemelés
mekei, Albert és Teodóra 1833. november 28-án magyar grófi rangra emeltettek, miután
atyjok még 1828-ban osztrák grófi rangot nyert. A család a palotai uradalmat bírta, továbbá
Kopacsel, Szurdok és Szent-János helységeket.
hatólag csak

Kesern

II.

(1654).

:

—

:

:

:

%*>

:

A

Gálbory (másképen Kálbory. Tordai és kálbori). Erdélybl származó, az erdélyi fejedelmek korában nemesített család. 1770. táján telepedett le Bihar vármegyébe, hol Tordán
és Hegyesen volt birtokos. Tagjai közül Sándor a napóleoni háborúk alatt hadnagyi ranggal a cs. kir. hadseregben szolgált. II. Sámuel 1848-ban nemzetri százados. III. Sámuel
1848-ban nemzetr, majd 1849-ben követségi titkár Beöthy mellett de ennek lemondása után
ismét az Inczédy-féle szabadcsapatban küzdött. Jelenleg Hegyesen és Nyüveden birtokos.
Czímer kékben, görbe kardot tartó, vörös mezü kar. Sisakdísz paizsalak. Takarók
kékarany veresezüst.
Gáspdrdy. Gáspárdy János 1774-ben nyert czímeres nemeslevelet. A család eredetileg Heves vármegyébl származik, majd onnan Nyitrába költözött, a hol 1784-ben és
1826-ban, utóbb Szatmárban 1827-ben hirdettette ki nemességét. Bihar vármegyébe a XIX.
század els felében telepedett le. Tagjai közül Rudolf 1837 40 közt József nádor gazda:

;

:

:

:

—

—

:

tisztje volt.

Czímer: kékben, zöld alapon, ágaskodó fehér lovon ül,jobbról félhold, balról aranydolmányos, kék nadrágos és sárga csizmás magyar vitéz, fején nyusztkalpaggal s sólyomtollal, jobbjában levágott török fn átütött kardot tartva. Sisakdísz
görbe kardot tartó könyökl pánczélos kar, a könyök-hajláson arany-kereszt nyugszik. Takarók veresarany kékezüst.
Géczy (Kis-Géczi és garamszegi). Nógrád vármegyébl, Gécz helységbl származik.
Els ismert se István zólyomi fispán 1395-ben. A családfa Ferencztl (1574) jön le. Gábor
(1649 1662) czímeres levelet nyert. Tagjai közül Béla 1755-ben, Mihály 1765-ben, Imre
1766-ban, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján, Pest vármegye nemesei közé Tétettek
György (f 1784) Hont vármegye alispánja István (szüleföl. Gábor kuruczezredes (1709)
tett 1775 f 1842) Zólyom vármegye fispánja, Péter 1848-ban Hont vármegye fispáni helytartója volt. Lajos, jelenleg a nagyváradi 1. sz. püspökség ftisztje, József 1848. eltt FugyiVásárhelyen és Kapocsányon bírt földesúri joggal.
Czímer: kékben, három egymást keresztez nyílvessz
középsjén, arany-karikás zsinóron alácsüng vadászkürt.
Sisakdísz
jobbjában szablyát tartó' arany-oroszlán. Takarók kékezüst veresarany.
Gerliczy (Aranyi és szentgerliczei báró). Els ismert
se Gerlicze fia Jakab bán fia Jakab, a ki 1256-ban, a tatárjárás idejében szerzett érdemeiért IV. Béla királytól, a
tengermelléki Wrych földet nyerte adományul. Ennek utóda
Gerliczei László, kinek els szülötte
Jakab, Boszniában albán, kinek rokona Gerlistyei Sebestyén fia István 1410-ben
uj adományt nyert Gerlistye helységre. 1431-ben aranyi
Gerlistyei Miklós beiktatási parancsot nyer több Erdélyben
fekv birtokrészre, I. Ulászló király pedig Mehadikát adományozta Gerlistyei Lászlónak és Jánosnak. I. Mátyás király
1484-ben Gerlistyei Jakabnak Gerlista másként Rudera helységre állított ki adománylevelet. Jakab 1495-ben már Szörényi bán volt, 1502-ben Jaicza ostrománál megsebesült.
Qeri.í CZT.
Fiai közül Imre végvári kapitány (1526), Jakab Mohácsnál
esett el. A törökök
ell a család mindjobban Erdélybe
csillagtól kisért veres

—

:

—

•

;

;

:

:

—

:

Bihar vármegye nemes családai.

630

Gábor 1528-ban Mekadikára és tartozékaira nyert adományt János királytól. A fenti
idsebb Jakab fia Miklós (1635) szintén Erdélybe költözött s a Matskásy család Hunyad
vármegyében lev jószágaira tartott igényt. A XVII. század elején Miklóst Karánsebes
szorult.

várában találjuk. I. Lipót király idejében Gerliczy Jakabbal találkozunk, kinek fia János
Horvátországba költözvén, családi nevét Gerlichich-re változtatta. Ennek unokája János
1774-ben osztrák, 1777-ben mint fiume-buccari-tersatói kir. személynök, magyar bárói
rangra emeltetett. Fia Ferencz, selmeczi kamaragróf (f 1833), ennek fia Ferencz (f 1849)
cs. kir. kamarás és rnagy. Fia Félix 1860—61. Bihar vármegye másodalispánja.
Czímer Haránt négyeit paizs, szívpaizszsal. Ebben veresben, zöld halmon ül és
fels osztálya
csrében gyöngyös és rubinos arany-gyrüt tartó gerlicze. Nagypaizs
kékkel és zölddel vágva, fent ezüst keresztecske, lent királyi korona. Jobb- és baloldali osztály
aranyban, a bels vágás vonalakra támaszkodó, veressel fegyverzett kétfej
kékben, arany-horgony. Három sisak. Sisakdísz I. aranynyal és kékkel
sas. Alsó osztály
:

:

:

:

:

:

OOQ

Qoi^ove.

váltakozva vágott, két elefántagyar közt arany-horgony. II. keresztbe tett egyenes és görbe
aranymarkolatu kard közt a paizsbeb kereszt. III. Két keresztbe tett bányászkalapács
közt, hármas halmon szívpaizsbeli gerlicze. Takarók
I.
kékarany, II. fekete arany, Hl.
veresezüst. Paizstartók jobbról arany oroszlán, balról természetes tigris.
Ghyczy. (Ghiczi, ássa- és ablánczkürti). A Nyitra vármegyét tárgyaló kötetben foglalVeszprém vármegyébl származik. Els ismert se
tak kiegészítéséül és helyesbítéséül
Móricz, kinek fia Márton és Bertalan 1244-ben hatalmaskodásaikért Gicz földjük elvesztésével
bnhdnek. 1299, 1306 és 1307-ben Giczi Gergely fiai István és Máté Gicz birtokukat a szentmártoni apátságnak engedik át, mely birtokot az apátság 1353-ban Jánosnak, Péternek,
:

:

:

:

Miklósnak és Mihálynak visszaadta. Bereczk az 1444. évi országgylésen vett

A

részt.
családfa Lénárttól szakadatlan kapcsolatban terjed le. Négy fia volt. 1. György 1564-ben érsekújvári kapitány. 2. Józsa nyitrai alispán (1554—59), a kitl a család tovább terjed, Ássa- és
Ablánczkürtöt nyeri adományul (f 1562). 3. János 1577-ben váradi kapitány, 1585 88-ig
Erdély kormányzója (f 1589) utódai nem maradtak. 4. Farkas steinisnáczi várkapitány (1565)
az erdélyi ág megalapítója, unokája György 1616-ban Zsáka várát, Bellenszeget és Furtát
egyezség útján átengedte Bethlen Gábornak s ezután Erdélyben telepedett meg, hol 1624.
és 1625-ben adományokat nyert a fejedelemtl. Nvére Zsuzsána (1626 48), kivel a család
erdélyi ága kihalt.
Gödör (Gödörházi). Zala vármegyébl ered, honnan idvel Fehér vármegyébe szakadt.
János és Mihály solti lakosok nemessége 1802-ben Pest vármegye által megvizsgáltatott.
József és Lajos 1831-ben Vas, 1832-ben Komárom vármegyében hirdettették ki nemességöket. Fehér vármegyében Seregélyesen voltak birtokosok.
Czímer: kékben, törzsétl szakított, bajuszos magyar férfialak, fején kalpaggal. Sisakdísz két szarv közt kiemelked paizsalak. Takarók rendesek.
Gorove (Gattajai). Gorove Kristóf szamosujvári keresked 1760-ban nyert czímeres nemeslevelet.
család örmény eredet és Szamos-Újvárról származik s onnan Temes vármegyébe
költözött, hol Gattaja községre királyi adományt, majd László és Lajos 1824-ben a gattajai
elnevet nyerték. Idvel Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyébe költözött, majd onnan Biharba
szakadt, hol Okányban vett birtokrészeket. János Vértesen és Genyétén birtokos. 1892-ben
Sály (Borsod vármegye) helységbe tette át lakását. Tagjai közül: László, történet- és drámaíró (1785
1844), fia István Í867-ben az Andrássy-kabinetben miniszter, majd a Lipót-rend
nagykeresztese és v. b. t. tanácsos. Antal 1849-ben a 103. zászlóalj parancsnoka.
Czímer kékben, két keresztbe fektetett és a keresztezési közökben arany-csillagokkét keresztbe fektetett nyílvesszt tartó kék (?) mezü kar.
tól kísért nyílvessz. Sisakdísz

—

—

:

A

—

:

:

Takarók

—

kékarany kékezüst.
Gyalohay (Szentgyörgyi és gyalokai). Sopron vármegyébl származik, nevét a vármegye nyugati részén fekv Gyaloka községtl vette. Els ismert se Gyalokai Both (1250
körül) ennek fiai: János és István comes, ez utóbbi 1308-ban Gychk (ma Dicsk) birtokot
kapta. 1319. június 16-án kelt levelében Róbert Károly király, a htlenségbe esett s magtalanul elhalt Both fia István comesnek Gyaloka, Garablyan és Diukch (Dicsk) nev birtokait
Gyalokai Imre fiának, Lrincznek adományozza. A gyri káptalan 1330-ban kelt jelentése
:

:
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Gyalohai Zen-ke Pétert említi. Albert király 1439-ben kelt egyik oklevele Gyalokai Cyne Jánost
éa Miklóst, továbbá Gyalokai Zewke Pétert s Kozma fiát Lénárdot, mint királyi embereket
Kisfaludy család levéltárában lev, 1464-ben kelt oklevél Gyalokai Lórántot és fiát
említi.
Bálintot és Jánost említi. 1475-ben Gyalokai László Sopron vármegye szolgabírája volt. 1498.

A

és 1512-ben, úgyszintén 1521-ben Gyalokai Czene Márton Sopron-megye alispánja volt.
1529-ben a családnak Sopron-megyében nyoma vész s átszármaznak Vas, Zala, Veszprém és Komárom-megyékbe. Bibar-megyébe csak a XIX. század elején kerül a család,
1849) a 1. sz. kath. püspökség jószágigazgatója s Bihara mikor is Gyalokai Antal (1777
megye táblabírája volt. Ennek egyik fia Károly (1808 1849) megyei fmérnök lett s utóbb
mint fhadnagy esett el 1849. l'ebr. 9-én a piski csatában. Másik fia Lajos (1825—1899) 1847-

—

—

ben fispáni titkár, majd a szabadságharczban rnagy s Bem hadsegéde, 1861-ben megyei
fjegyz, 1872-ben törvényszéki elnök lett. Lajos (született 1855) államrendrségi tanácsos.
Sándor (született 1861) járásbíró. Jen (született 1874) fbadnagy. Gyalokai János és testvérei, valamint rokonai 1418-ban nyertek czímeres levelet Zsigmond királytól.
Czímer balfelé dlt paizs vörös mezejében arany-korona, melynek három ága boglárokban végzdik. A széls boglárokon egymással szemben álló két zöld harkály a kö:

zéps

Sisakdísz

boglárt csipkedi.

:

paizsalak. Takarók

:

veresarany.

vármegyébl származik

s
onnan a XVJII.
század els felében költözött Bihar vármegyébe. A család tagjai közül Bihar vármegye
1752-ben a Debreczenben lakó István, 1778-ban a Szabolcsban lakó György, István és Mihály, 1794-ben András és fia István, valamint rokonai részére állított ki nemesi bizonyítványt. 1805-ben András fia Ferencz nemessége ismertetett el a vármegye által. 1819-ben
a Sáp helységben lakó Mihály és testvére András, valamint rokonai, Szabolcs vármegyétl
nyertek nemeslevelet, melynek alapján a Váradon lakó János gyermekei és Lajos fia Lajos
részére Bihar vármegye nemesi bizonyítványt állított ki. Tagjai közül László (1874 1881)
a vármegye flevéltárnoka. István jelenleg tiszti ügyész.
Czímer (szinj. nélkül Istvánnak a vármegye levéltárában található pecsétje után)
négyeit paizs. I. és II. egymással szemközt álló daru. III. és IV. ugyanazon helyzetben
álló oroszlán. Sisakdísz
egyszarvú.
Haller (Hallerki gróf). Nürnbergbl származik, melynek srégi patriczius családai
közé tartozott. A XV. század végén telepedett le Magyarországban. A magyarországi ág
se Ruprecbt, a ki Budán telepedett le, Mátyás király idejében. Utóda Péter szebeni királybíró (f 1570) Erdélybe költözik s az erdélyi ágat alapítja. Rangemelés: a magyarországi ág
1699. április 1-én bárói rangra emeltetett. Az erdélyi ágból István fkormányszéki elnök
fiai 1713-ban, a kapjoni ágból György és Pál gyermekeikkel 1758-ban grófi rangra emeltetnek.
Az 1755. évi összeírásban Bibar vármegye nemesei közt a következ tagjait találjuk feljegyezve György, Pál, István. A család a XIX. század els felében M.-Telegden, Pósalakán,
Ér-Adonyban és Mez-Telkiben bírt földesúri joggal. Tagjai közül Gábor (1659 60) és József gróf, kir. flovászmester (1787—90) Bihar vármegye fispánjai. A kapjoni ágazatból:
Ferencz (f 1867) nagyváradi kanonok. Sándor (született 1814)
1848-ban országgylési képvisel, majd nemzetri rnagy s
utóbb honvédalezredes, 1860-ban Bihar vármegye fispánja.

Gyöngyössy

(Peéri). Eredetileg Szabolcs

—

:

:

:

:

:

—

;
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Hlatkv.
Halmágyi

(Érfalvi).

H.

István

1786-ban

igazolta

a

nemességét.

Nevezett

István

honnan családja idvel Bibar vármegyébe költözött. A XIX. század
els felében Kóly helységben bírt földesúri joggal. (Kszeghi S. szerint a székely eredet
Fogaras vidékén

lakott,

már a XV. században szerepel.)
Harmathy. (Leveleki). Szabolcs vármegyébl származik. Levelek községben volt birtokos.
Idvel átszármazott Bibar vármegyébe, hol Tordán bírt földesúri joggal. Nemességét 1784-ben
igazolta. Károly jelenleg kir. ítéltáblai bíró Nagyváradon.
Harsányi. 1678-ban tnik fel. Bihar vármegyébl Abaujba, Marczinfalvára származott,
honnan a XVIII. század végén Öcsödre költözött. György eljön az 1755. évi nemesi összeírásban Bihar vármegye nemesei közt. E család valószínleg azonos azon H. aliter Kovács
Érfalvi H. család

mely 1610-hen nemesíttetett, s a mely 1765-ben igazolta nemességét.
Hegeds. (Káli). Régi család, mely II. Ferdinándtól 1632. április 20-án nyert nemességújítást. Ez Zemplén vármegyében még ez évben, Borsodban 1633-ban, Sárosban 1795-ben

családdal,
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Zemplénben 1796-ban, hol
a család akkoriban Varannón volt
birtokos, hirdettetett ki. Sárosvármegyóbl Sámuel 1794-ben igazolta
nemességét. György és Rudolf 1842ben, egy Marosszékrl hozott nemesi bizonyítvány alapján, melyben
az elnév is igazolva van, Bihar
és ismét

vármegyében

hirdettették ki nemes1720. táján Zemplén
táblabíró. László 1843-

Samu

ségüket.

vármegyei
ban lelkész. Géza Nagyvárad város
fpénztárnoka. Rezs gyógyszerész.
Czímer veresben várfal, közepén álló, természetes bagoly. Sisak:

dísz

:

jobbjában görbe kardot

kinöv magyar vitéz,

l/Ctnvci-o-S

Takarók

teszi.

:

balját

kékarany

tartó,

csípre

— veres-

ezüst.

Hegeds

II. (Tiszavölgyi).

H. József

rnagy

cs. kir.

és

Géza 1864. márczius 5-én nyertek nemességet. Családi közlés
egy törzsbl származik.
Hlatky. (Rétalapi). H. János

és

János

fia

gyermekei Lajos, Gyula és
szerint azonban az elbbivel
:

1642-ben nyertek

czímeres nemeslevelet,

mely 1643-ban Nyitra, 1741-ben Abauj 1814-ben Gyr, 1815-ben Arad vármegyékben hirdetetett ki. A család 1848. eltt Pankotán (Arad vm.) volt birtokos, honnan Bihar vármegyébe származott. Tagjai közül János (f 1883) karánsebesi kir. ügyész Károly (f 1886)
várm. fszámvev. Endre jelenleg a nagyváradi ügyvédi kamara elnöke.
Czímer kékben, zöld alapon, felemelt jobb lábában golyót tartó, természetes daru.
zárt fekete szárny. Takarók kékarany — veresezüst.
Sísakdísz
Hodossy. E család a XVII. században Szabolcs vármegyében lakott s 1760-ban igaEgy tag-ja, Sámuel, 1795-ben Pest vármegyében táblabíróvá neveztetett
zolta nemességét.
ki. A XIX. század els felében Nagy-Kereki, K.-Apáti helységekben bírt földesúri joggal,
:

;

:

:

:

—

azonkívül Lunkaszprie helység fele részét bírta.
Horváth. (Dralepszkai). Máramaros vármegyébl származik. Már 1589-ben Huszton
nemesi kúriával bírt, mint azt a Teleky Mihály elnöklete alatt, 1675-ben tartott országos
bizottság is elismerte. A családfa élén György huszti kapitány (1617 43) áll. Fia: Gábor
Sándor (f 1841), neje
(1661 1716) Máramaros várm. alispánja. Utóda
Csokaji Fényes
Terézia. Fiai közül Antal (született
1828) 1848/49 honvéd-fhadnagy, Imre (született 1833.)
Endre (született 1866) Biharvármegye tb. fszolgabírája.
Csokajon birtokos. Antal fia
Antal testvére III. Sándor (született
1830) 1848/49. honvéd, ennek fia Gyula járásorvos

—

—

:

:

:

:

:

:

:

Szalárdon.

Czímer

hegyén
arany

:

kékben, leveles koronán könyökl, görbe kardot tartó pánczélos kar, a kard
vérzik. Sisakdísz görbe kardot tartó pánczélos kar. Takarók kék-

átütött török

— veresezüst.

f

:

:

A

XTX. század elején teleHovdnyi. Gömör vármegyébl, Sajó-Püspökibl származik.
pedett Körös-Tarjánba. H. Lajos 1882. augusztus 14-én nyert magyar nemességet. Gyula
nagyváradi jogtanár pedig 1886. márczius 11-én kelt legfels elhatározással a körös-tarjáni
elnevet. Tagjai közül kiváló szerepet vitt Ferencz, nagyváradi kanonok, jeles egyházi író,
(f 1871), Lajos jogakadémiai igazgató (f 1882), Ferencz nyugalmazott forvos. Géza takarékpénztári vezérigazgató, Gyula jogakadémiai tanár.
W* Czímer hosszában és vízszint fekete kereszt által vágott arany-paizs, fels jobb
mezejében természetes ibolya. Sisakdísz nyilt fekete szárny közt kinöv ibolya, két zöld
feketearany. Jelmondat Ora et labora.
levéllel. Takarók
Jablonszky (jablonkai). Pest vármegyében is megtelepedett. Emil jelenleg Nagyvárad
város adópénztárnoka.
Czímer: kékben, zöld alapon álló, jobbjában piros fehér zászlót tartó magyar vitéz.
kinöv mezítelen nalak, jobbjában piros kendt
Sisakdísz
lobogtatva. Takarók kékezüst veresezüsf.
Jancs (Esztelneki és nagynyújtódi). Háromszék vármegyébl Nagy-Nyújtódról származik.
1625, eltt primipilus család volt.
István és Gáspár testvérek 1625-ben
Bethlen Gábortól nyertek czímeres
nemeslevelet.
XVII. század els
felében szerepelt Pál, Báthori és
Bethlen kedvelt embere, Bethlen
kapitánya, udvari asztalnok, mint
ilyen Bekényre nyert adományt. I.
István és I. Gáspár czímerszerzk
1635-ben Kemény János hadnagyai.
János az esztelneki ág megalapítója.
I. Mihály 1637-ben itélbírósági ülnök,
II. Mihály a kezdi és orbai
széknek adórovója. (1714)
II.
István 1727-ben az orbai szék kir.
JDY
István (1801).
III.
adórovója.
ÍCaScíe&ó
.

:

:

:

:

:

:

—

A

—

—

—
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kincstári titoknok, megalapítója a Jancsó-féle kires könyv- és irattárnak.

—

János

III.

(született

zárdaf-

minorita

1746)

nök,

I.

1793)

Imre

udvari

kir.

késbb

az

(született
titkár,

els felels ma-

gyar miniszter kinevezésével belügyminiszteri tanácsos (f 1848-ban), a ki
60,000 koronánál többre
becsült híres könyvtárát
a magyar nemzeti múzem-

nak hagyományozta.

Test-

vére Lajos levéltári tisztvisel volt. IV. István
(1842) Háromszék táblabírája. II. Domokos (született
1772.) az I. székely

Kai\a^as.

KÁROLYI.

:

fhadnagya.
- III, Mihály 1844-ben fkormányszéki ügyvéd.
Emánuel (született
fgondnok és költ.
Demeter, aki a 30-as években Biharba telepedett.
gyalogezred

-

—

1804.),

-

•

Dezs

egyházi
jelenleg

nagyváradi ügyvéd.
Czímer kékben

zöld alapon term búzavetés közepére czölöpösen állított, szablyát
vörös mezü kar. Sisakdísz nincs. Takarók kékarany— vörösezüst. (írod A Bak és a
Jancsó család története).
Jánky (Jánki) J. András fiai András és Tamás 1718-ban nyertek czímeres nemeslevelet III. Károly királytól. A család Ottományból származik és e községre nyert adománylevelet. Idvel átszármazott Szabolcs vármegyébe is.
Czímer: kékben, zöld alapon, veres ruhás, barna kucsmás magyar vitéz, jobbjában
levágott török ft átüt görbe kardot tart, melyrl vér csepeg alá. Sisakdísz görbe kardot
tartó veres mezü kar. Takarók
kékarany veresezüst.
Juricskay. J. Pál, atyja hadi érdemeinek jutalmául 1759-ben nyert czímeres nemeslevelet, mely 1759. deczember 28-án és 1760-ban hirdettetett ki Bihar vármegyében A család
tagjai közül: László 1794-ben vármegyei táblabíró, Pál 1790-ben ügyész, Mór 18 í8-ban nemzetri fhadnagy. Ákos jelenleg nyugalmazott fszolgabíró. Boldizsár (f 1897) járásbíró. Vid
és Zoltán megyebizottsági tagok. 1848. eltt Örvend fele részén és Nyüveden bírt földesúri
:

tartó,

:

.

:

—

:

Örvénden és M.-Telegden birtokos.
Czímer: kékben, hármas zöld halom középsjén, leveles koronában álló, kiterjesztett
szárnyú fehér galamb, csrében aranyos-zöld koszorúval. Sisakdísz paizsalak. Takarók: kék-

joggal, jelenleg

:

ezüst

— veresarany.

—

—

1787-ben
Kalatay. (ma Kalotay). A Szepességbl
Ófalu helységbl származik.
K. Xavér Ferencz váradi püspökké neveztetvén ki, a család ekkor származott át BiharmeK. Antal, József, és X. Ferencz nváradi 1. szt. püspök testvérek, valamint Antal
gyébe.
István, András, Antal, Mária-Terézia, Erzsébet, Johanna és Borbála és Antal
gyermekei
Ketemár Katalin és gyermekei István,
felesége Bartók Erzsébet, továbbá József felesége
Mihály, Anna és Juliánná II. Ferencztl 1794. június 22-án nyert nemeslevelet, mely 1794-ben
Bihar-megyében hirdettetett ki.
Xaver-Ferencz váradi püspök és testvéreinek atyja
A család tagjai közül Vincze, volt poktosteleki jegyz, az
Tamás cs. kir. sótiszt volt.
1848 49-iki szabadságharczban a Rákóczy csapat, késbb í9-ik zászlóaljnál hadnagyi

—

:

—

:

-

—

—

rangot

viselt.

—

zben

Czimer Négyeit paizs, szív-paizszsal, 1 4 kék mezöld lombos fa eltt ágaskodó ezüst egyszarvú, 2 —

arany

mezben

:

álló

daru,

—

lábában kavicsot tart.
bibor
szinü, benne
püspöki arany-süveg és ezüst
püspöki bot. — Sisakdísz kinöv
arany griff, jobbjában kardot
ezüstkék
Takarók
tart.

jobb

Szivpaizs

—

:

—

aranyvörös.

Kabdebo

(Talpasi).

Örmény

eredet család, mely idvel Arad
vármegyébe költözött. K. Márton
gyertyó-szent-miklósi keresked
Jakab, Miklós és Károly
1838-ban nyertek czímeres ne-

fiai

meslevelet, talpasi elnévvel Jelenleg a Bihar vármegyével határos Talpason birtokos, 1895-

ben

azonban

Bihar vármegye

területén is szerzett birtokokat.
Czímer ezüstben, zöld ala:

pon

ZAY-

álló
iiuu

veres-nadrágos,
vöiBS-iiauriigüs, kék
übís.

veres-kucsmás magyar
jobbját kardjának marko-

,-»

}\e.£emcn.

attilás és

vitéz,

<*^
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nyugtatja,

lalán

baljával

melybl aranyak folynak

felfordított

arany bségszarut

'tart,

a melyre a paizs fels jobb sarkából
felkel arany nap veti sugarait. Sisakdísz négy arany búzakalászt tartó kékmezü kar. Takarók veresarany— kékezüst.
Kajdy (Csornai). Legrégibb nyomaira a XVIII. század
elején akadunk. István 1718-ban Bereg vármegye alispánja.
család innen Nógrád, Szabolcs és Szatmár vármegyékbe származott át. Nemességét 1787-ben igazolta, mely a legfelsbb
helyen is elismertetett. 179í-ben Csornai elnevet nyert. Tagjai
közül
József 1848. eltt fszolgabíró volt Szatmárban, most
községi orvos Diószegen.
Czímer: kékben, zöld alapon, terebélyes fa alatt, jobbról
hosszúnyelü tornazászlót tartó sas, kiterjesztett szárnyakkal,
balról egyfarku oroszlán. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: Kékarany vörösezüst.
Karakas (Gávai) K. Mihály, Tamás, István, Bálint és
György testvérek 1654-ben nyertek czímeres nemeslevelet III.
Ferdinánd királytól, mely még ez évben Szabolcs
1656-ban
Sáros, 1728-ben és 1778-ban Zemplén, 1789-ben Nógrád vármegyékben hirdettetett ki. János és András 1725-ben gávai
Tisza-Tokajon birtokos. A XVIII. század közepén telepedett le
s

:

:

A

:

—

GESZTHELYI

,

.

István 1762-ben
Bihar vármegyében, hol Derecskén bírt földesúri joggal. György Derecskén fjegyz volt.
Czímer: veressel és aranynyal haránt vágva, abban zöld alapon, nyakán hátulról nyíllal átdöfött, ágaskodó fehér egyszarvú. Sisakdísz
nyilt fekete szárny közt kinöv paizsalak.
Takarók veresarany kékezüst.

birtokos.

:

—

:

A család eredetét a bevezet részben ismertettük.
f 1743) korának kimagasló alakja, 1712-ben Ferencz fiával együtt grófi
rangra emeltetett. Ferencz fia Antal (1732—91) tábornok, ennek fia József (sz 1768, f 1803)
Szatmár vármegye fispánja, József legifjabb fia György (sz 1802, f 1877) a ki a XIX. század elején Kécz és Déda helységek földesura volt. Fia Gyula (sz
1837, f 1890) v. b. t.
tanácsos, örökösei Kécz helységben birtokosok, negyedik fia
Tibor (1878—84) országgylési képvisel (1894
1900) a frendiház másodelnöke, Bályokon birtokos.
Kazay (Rimaszombati). K. János és András 1636-ban nyertek czímeres nemeslevelet, mely
még azon évben Sopron, 1641-ben Hont, 1744-ben Komárom, 1755-ben Veszprém, 1794-ben
Károlyi (nagy-károlyi gróf).

Sándor

(sz.

1668,

:

:

:

:

:

—

hirdettetett ki. 1777-ben már Margittán birtokos, honnan Lajos
1785-ben B. -Diószegre költözött. 1848. eltt a család Tisza-Dobon, Tarczalon, Vályon és UjKéren volt birtokos, Tagjai közül Gedeon (1809.) nemesi felkel sereg hadnagya Mihály
Békés vármegye fjegyzje (1812) Sándor 1829-ben a Hajdúkerület bírája, Kálmán jelenleg

Zemplén vármegyékben

;

:

;

nagyváradi orvos.
Czímer kékben, jobbfell lejtsöd zöld alapon, a paizs fels sarkában, arany nap és
ezüst félholdtól kísért vágtató, díszesen felkantározott s felnyergelt, hosszúfarku fehér ló.
Sisakdísz veres ruhába öltözött, serdül ifjú magyar vitéz, karjaival kifeszített íjat nyilazásra készen tartva. Takarók kékarany veresezüst.
Kazinczy (Kazinczi). Els ismert se Péter (1662 76) Zemplén és Bereg vármegyék
jegyzje, majd az 1662. és 1667. évi országgyléseken Zemplén vármegye követe. Fia András
1680-ban Ung vármegye ahspánja. Unokája József (sz. 1732, f 1774) Bossányi Zsuzsát vette
nül, a kivel Ér-Semjénben kelt egybe. Itt született 1759. október 30-án els fia Ferencz, nemzeti
irodalmunk ujjáalkotója, másik fia Dénes 1803 11. Bihar vármegye alispánja, Miklós (f 1844)
Bihar vármegye táblabírája. Ferencz fia
Lajos 1848/49. honvédezredes. A család a Bossányiak utánÉr-Semjént bírta s Álmosdon, Szunyogdon és Kólyon bírt földesúri joggal
Czímer kékben, zöld alapon, fészkében ül s fiait vérével tápláló gödény. Sisakdísz
kékfelemelt jobbjában három egymást keresztez nyilat tartó arany-oroszlán. Takarók
arany veresezüst.
Kelemen. (Szerepi). K. Péter és fia András 1746-ban nyertek czímeres nemeslevelet,
melyet 1747-ben hirdettek ki Bihar vármegyében. A család Erdélybl szakadt Biharba és
Szerepen, valamint Dancsházán bírt földesúri joggal. A czímerszerz Péter 40 évig volt a
vármegye szolgabírája. István a XIX. század elején adórovó. Mihály részt vett az 1848 49-iki
szabadságharezban. I. János, kir. személynöki itólmester(f 1874).
Sándor és Albert országgy. képviselk, II. József jelenleg tb.
:

:

—

:

—

:

:

—

:

:

:

:

—

fszolgabíró.

Czímer: veres pólyával balról jobbra haránt vágva, abban
egy arany búzakalász. Kék paizsban a vágási vonal felett és
alatt 1
1 veres rózsa. Sisakdísz
csrében veres rózsát tartó
fehér galamb. Takarók kékarany — veresezüst.
Keszthelyi. K. György 1711. február 21-én nyert czímeres
nemeslevelet I. József királytól, mely 1712-ben Zala vármegyében,
a honnan a család származott és idvel 1832-ben Temes, 1834ben Bihar vármegyében hirdettetett ki. A nemességszerz déd-

—

:

:

unokája, József, Temes vármegyébl telepedett Biharba 1832ben. Zoltán jelenleg Bihar vármegye tb. fjegyzje.
Czímer: ezüstben, zöld alapon, veres ruhás, arany-öves,
veres kalpagos, jobbjában szablyát tartó magyar vitéz, balját
övében nyugtatva. Sisakdísz: növ paizsalak. Takarók: feketearany veresezüst.
Király I. Veszprém vármegyébl származik. 1669-ben
nyert czímeres nemeslevelet I. Lipót királytól. A XVIII. szá-

—

^LC3tSlCZ^Y-
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zadban Nyíregyházára s onnan Biharba költözött, honnan
egy tagja, József, 1840. táján Békés vármegyébe tette át
lakását.

Király II. (Lefkóczi és farkasfalvi). Régi biharvárniegyei család, niely 1597-ben ott már birtokos volt. Els
ismert se Albert 1596-ban Báthori Zsigmond vezére. Szaniszló Lenkefalvát nyerte I. Miksa királytól. György 1597ben váradi kapitány. Jakab fia Ambró Mikefalvát és Chanonfalvát nyerte I. Rudolf királytól. A család ezenkívül Lenkefalván, Hegyközpályiban és Bihar községben bírt földesúri
joggal. Tagjai közül: II. György Sobieski lengyel király
szolgálatában állott. II. László cs. kir. inspector (1700). III.
László esküdt és utóbb fszolgabíró (1765). József 1797-ben
a felkel nemesség hadnagya.
Kiss I (makiári) K. Imre, valamint gyermekei 1666ban nyertek czímeres nemeslevelet I. Lipót királytól. Szabolcs
vármegyébl ered, honnan a XVIII. század végén szakadt
Dániel 1848-ban honvéd-hadnagy,
Biharba. Tagjai közül
Lajos (f 1896) városkapitány.
1861-ben orsz. képvisel.
Dániel (f 1854) Szoboszló város fjegyzje. Sándor volt cs. és
:

forvos.
Kiss II. K. György, az erdélyi nemzeti seregben szolgált kapitány 1723. márczius 13-án nyert czímeres nemeslevelet ín. Károly királytól, mely még ezen évben szeptember 9-én Bihar vármegye Diószegen tartott közgylésében
kir.

hirdettetett ki.

Czímer veresben, zöld alapon, fekete lovon vágtató, veres nadrágos, lilaszinü attilás
és lilaszinü kucsmás, görbe kardot tartó magyar vitéz, a kardon átütött, fehér turbános
levágott török f, a ló ellábainál fejetlen török vitéz holtteste fekszik. Sisakdísz
görbe
kardot tartó arany-oroszlán, a kard hegyén átütött török
vérzik. Takarók
kékarany
:

:

f

:

veresezüst.

Komáromy (vagy Comáromy, kólyi). Komárom városából származik, honnan Debreczenbe szakadt. Elnevét Kóly (Kój) helységtl veszi. Idvel elterjedt Abauj, Bereg, Borsod,
Heves, stb. vármegyékbe. se Csipkés K. György, debreczeni tanár, majd ottani lelkész
(1653 1680). Ennek fia II. György (1703 1711) Debreczen város népszónoka, majd fbírája és Bihar vármegye alispánja, 1722-ben Kóly helységre nyert adományt, ezenkívül Szováton birtokos és egész Tetétlen helység földesura volt; nejétl, Köleséri Sárától született gyermekei közül III. György 1715-ben Békés vármegye alispánja, 1723-ban Ottomány
birtokába iktattatik. Neje Rhédey Júlia volt, kivel a jelenleg is virágzó bihari ágat alapította, a melybl György 18b9-ban Szabolcs vármegyei szolgabíró volt. III.
György testvére
István, az abauji ág se, kinek hasonnev utóda 1838-ban kir. tanácsos és József 1840-ben
Abauj vármegye alispánja, 1849-ben fispán. A XIX. század els felében Nyüveden és Otto-

—

—

mányon

bírt földesúri joggal.

kékben, leveles koronán könyökl pánczélos kar, három egymást keresztez
nyilat markol. Sísakdísz: fehér egyszarvú, szarván arany-karikával. Takarók: kékarany

Czímer

:

veresezüst.

Komáromy (Borbereki, belényesi). Bihar vármegyébl származik s onnan szakadt
Erdélybe. K. András, Báthori Gábor híve s ennek megöletésekor szintén megsebesült (1613).
Ferencz 1660-ban részt vett Várad védelmében. János 1687-ben Erdélyben honosíttatik s
Apaffytól Borberekre nyer adományt, hol a család a XIX. sz.-ban még birtokos volt.
Klobusitzky._ (Klobusitzi és zétényi). [A Nyitra vármegyét tárgyaló kötetben közölt adatok
kiegészítéséül].
trencsénvármegyei család, melynek egyik ága a XVII. század elején Zemplén vármegyébe szakadt. Ez ágnak a törzse K. András, 1625-ben I. Rákóczy György apródja
Sáros-Patakon, egész életét a fejedelem oldala mellett töltötte, majd Rákóczy halála után
az özvegy fejedelemasszony összes magyarországi uradalmainak praefectusává neveztetett
ki. 1646-ban nyerte a zétényi uradalmat. Fiai
Pál, Ferencz,
János és György. Pál (1687 1688) Zemplén vármegye alispánja. Ferencz az 1681. évi országgylésen a Rákóczy árvák
követe, 1697-ben Arad, 1702-ben Sáros vármegye fispánja.
1692-ben bárói rangot nyert. Fiai: Antal Zemplén vármegye
fispánja (1747—1756), Ferencz kalocsai érsek (1751—60) Ferencz fiai 1758-ban grófi rangra emeltetnek.
grófi ág utolsó
sarja Nep. János (1871-ben még élt).
család nemesi ágából a

si

:

—

A

A

XDL
és

század els felében Ignácz kir. tanácsos Monos-Petriben
Kis-Kágya pusztán, János Oláh-Homorogon és Madarászon
:

János 1828-ban II. alispán, 1848-ban a várhonvédelmi bizottság tagja. Jelenleg Géza és Béla
Monos-Petriben, István özvegye Monostor-Pályiban birtokos.
Czímer (nemesi) kékben, jobbról ezüst félhold, balról
arany-csillagtól kísért, felajzott arany íj. Sisakdísz három fehér
strucztoll. Takarók
feketeezüst veresarany.
Komlósy. Pozsony vármegyébl származik, honnan Sárosba
birt földesúri joggal.

megyei

:

:

:

Ol^DA.

—

szakadt, melynek bizonyítványa alapján István, József, Antal,
Pál és Károly 1842-ben Bihar vármegye nemesei közé felvétettek.
Komiss. (Göncz-ruszkai gróf.) Abauj vármegyébl származik.
XV. század elején tnik fel, mint Göncz-Ruszka bir-

A
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tokosa. János 1445-ben, már a vármegyei közéletben kiváló szerepet játszik. Benedek a XVI. század elején teleki prépost és
a nagyváradi püspök helytartója. János Szapolyai híve (f 1537)
Udvarkelyszékben szerzett birtokokat. II. János Tokaj várának
kapitánya (1540). I. Mihály az 1558—1560 és az 1566-iki országgyléseken szerepel. Gáspár 1594-ben Várad kapitánya, 1596-ban
Radnótot nyeri Báthori Zsigmondtól. Fiai
Boldizsár (1610)
háromszéki fkapitány és Zsigmond (1636 43) Bihar vármegye
fispánja. Rangemelés Zsigmond és István 1712-ben grófi rangra
emeltetnek.
család a XIX. század els felében az Ugray család után Mez-Telegden, továbbá Birtiny és Dizsér helységekben bírt földesriri joggal. A család jelenleg virágzó ágának
megalapítója K. Zsigmond (f 1731) erdélyi fkormányzó, kinek
második fia Ignácz (f 1819). Ignácz fiai közül: Károly (sz.: 1797,
f 1868) Erdélybl Bihar vármegyébe Mez-Telegdre és Nagyváradra költözött, neje Haller Anna grófn. Fiai József (sz.
1829) közalapítványi ftiszt. Károly (sz. 1841) Szerepen volt
birtokos. Emil (sz.
1843) cs. és kir. kamarás Nvérük: Lujza
grófn férjezett Geiiiczy Félix báróné, csillagker. hölgy, a
nagyváradi jót. negylet elnöke. Károly fia II. Károly (sz
1869) Szerepen birtokos.

—

:

:

A

¥~)

O^lfll
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:

:

:

KpzcPEsy.

:

:

Czímer
kékben, zöld hármashegyen, felugró ezüst egyszarvú. Sisakdísz kinöv
Takarók kékarany veresezüst. Paizstartók jobbról pánczélos vitéz, balról egy:

paizsalak.

házi

:

—

:

:

férfi feszülettel.

Koroknay. Régi család, melynek tagjai közül György 1573-ban nemességújító és czímerlevelet nyert.
család Somogy vármegye Korokna községébl származik s onnan 1720.
táján Szatmár, Szabolcs és Bihar vármegyékbe telepedett le.

A

Czímer: kékben,

felül arany- csillagtól kisért s balfelé
fehér lovon zöldruhás magyar vitéz küzd a A^ele szemben pejlovon ül, arany félholdtól kísért török vitézzel, alól
balra fordult, szürke lovon ül, zöld ruhás vitézre barna ruhás,
török gyalogos nyilaz. Sisakdísz: zárt, kék szárnyból kinöv,
görbe kardot tartó arany-mezü kar. Takarók kékarany.
Korda. (Magyarcsékei.) Szatmár vármegyébl ered. K.
János 1836-ban nyert czímeres nemeslevelet és Magyar-Csékére
kir. adományt, mely 1840-ben hirdettetett ki
Tagjai közül
András (f 1868) szolgabíró volt. Andor jelenleg M.-Csékén birtokos.
Czímer kékben, zöld alapon álló veres ruhás magyar
vitéz, jobbjában lefelé fordított bségszarút tart, melyre a paizs
fels jobb sarkából arany nap veti rá sugarait. Sisakdísz jobbjában hegyével lefelé fordított nyilat tartó arany-oroszlán. Takarók kékezüst veresarany.
Kovács. (Sepsiszemerjai.) Háromszék vármegyébl származó székely család. 1852-ben telepedett Bihar vármegyébe.
Tagjai közül Mihály (1838) az I. székely huszárezred zászló-

fordult

:

:

:

—

:

:

Károly 1848-ban honvéd fhadnagya Dániel (született
Lakatos
1828) 1848-ban Kiss Ern hadsegéde. Ignácz 1848-ban tanár
Nagy-Enyr eden, majd Herpey Károlylyal a zöld sapkás zászlóaljat szervezte. Dénes 1848-ban tzmester. Kovács nev családból a XIX. század els
felében György, László és Frigyes Spinus helység földesurai voltak.
Kölcsey. si, Szatmár vármegyei család, mely a Kende családdal együtt közös törzsbl származik. Törzse: Ábrahám (1260), ennek fia Máté (1302), ennek fia Dénes (1328), kinek
Mester I. Györgytl származik a K.
öt fia volt, ezek közül
I. Miklós
(1344) kinek fiától
család. Az 1755. évi összeírásban két tagjával, (László, Sámuel) találkozunk Bihar vármegye
nemesei közt. a XIX. század els felében Álmosdon és Szakálon bírt földesúri joggal.
tartója.

:

:

:

Középcsy. (Dusesdi.) Württembergbl bevándorolt családból
származott Mittermiller János 1836. deczember 1-én nyert V.
Ferdinándtól czímeres nemeslevelet, mely 1847. márczius havában hirdettetett ki Bihar vármegye közgylésében. 1841.
november 4-én családnevét legfelsbb engedélylyel K-re változtatta. Dusesd községre nyert adományt, hol földesúri joggal bírt
Márton (sz. 1707)
s a hol jelenleg is birtokos. Tagjai közül
Mátyás a XVIII.
soproni harminczadhivatalnál szolgált.
a
században Pozsonyban szintén a hurminczadhivatalnál szolgált,
Antal sótiszt, ennek els fia, József, cs. kir. katonaorvos. Második fia János (sz. 1788) a nemességszerz, Bihar vármegye
adószedje. Ez utóbbinak fia Gyula fszolgabíró (1846) 1848ban nemzetr. Fia Gyula a biharvármegyei imízeum re.
veressel és kékkel vízszint és függlegesen
Czímer
vágva. 1 Repül fehér galamb, csrében zöld koszorúval. 2.
Hármas zöld hegy közepén arany-leveles korona, 3. Zöld alapon arany méhkas, körülötte repked méhekkel. 4. Lángoló
kard. Sisakdísz kinöv sárga zsinórszivet tartó ezüst
zatu, kék ruhás, veres öves és barna prémes, piros kucsmás
kékifjú magyT ar vitéz, jobbjában zöld koszorút tart. Takarók
:

:

:

:

mez

:

:

arany

— veresezüst.
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Krajnik. (Krajnikfalvi ) Elnevel Bihar vármegye hasonhelységétl vette. K. János 1742-ben nyert Mária Terézia
királyntl, nemességének megersítése mellett, czímeres levelet.
János neje ntán Buly helységben nyert részbirtokot. Ferencz
1825-ben magyar testr. A család 18-48. eltt Éi'-Semjén helységben bírt földesúri joggal, hol K. Alajos a múlt század ötvenes
éveiben birtokos volt.
Kruspér. (Varbói.) Els ismert se K. István 1618-ban
hirdettette ki nemességót Trencsén vármegyében, (f 1654-ben).
Fia András 1660-ban Zsolnán lakott. 1688-ban István árvavármegyei törvényszéki bíró. II. István 1740 47 közt Heves vármegyébe költözik. III. István 1760-ban kamarai tanácsos és
Máramarosban a kincstár uradalmainak igazgatója. Pál 1770-ben
szintén kamarai tanácsos, mindketten varbói elnévvel éltek.
1770-ben János a máramarosi kerületben kir. ügyész, Antal
pedig (1770 87) ungvári kamarai uradalmi ügyész. A család
Szatmár-megyében Batizon volt birtokos, a XIX. század els
felében pedig Rét-Szent-Miklós pusztán bírt földesúri joggal.
LOVASS.
A trencséni ág valószínleg kihalt, mert az 1803. és 1837. évi
összeírás alkalmával csupán Pált találjuk feljegyezve. A szatmár-bihari ág utolsó nsarja Laura (f 1858) Des-Echerolles Károlyhoz ment nül, miáltal
e két család neve és czímere legfelsbb engedélylyel egyesíttetett.
Lányi. (Kis-Szántói.) József udvari tanácsos és a Szt. István rend vitéze 1810-ben
nyerte a Kis-Szántói elnevet. Fia Imre (1822) Bihar vármegye alispánja, majd cs. kir. kamarás, Ung vármegye fispánja (1830
1846) és a Szt. István rend vitéze (f 1858), fia István
Klobusiczky Idát vette nül.
Czímer kékben, zöld alapon, görbe kardot tartó oroszlán.
nev
Leel-óssy. Els ismert se valószínleg az az
százados, a kirl a Váradi Reg. egy 1219-bl kelt oklevele emlékezik meg. 1278-ban a család már birtokos. 1359-ben Leelssi Miklós fiai János és Bakony, Méhkeréken, a leányágakat
illet birtokrészeket adják ki. 1864-ben János és István si
pusztán birtokosok. 1386-ban Gergely, Benedek fia és Dénes,
László fia Méhkeréken birtokosok. 1412-ben a család Sitnonkeréken birtokos. 1497-ben Pál neje Leel-si és Méhkerék helységekben birtokos. Gáspár sarkadi hadnagy 1566-ban Gyula
ostrománál esett el. A török invázió ell a család Bihar vármegye északi részeibe húzódott. Bertalan és Kristóf 1572-ben
Ér-Semjénben birtokosok. Mihály, Békés Gáspár híve, a kit
Báthori 1575-ben lefejeztetett. János, a XVII. században 42
éven át vitézkedett a sarkadi véghelyen. Fia Gáspár kuruczkapitány, 1711-ben kapitulált a császáriaknak. A család a XVI.
században nagy kiterjedés birtokok ura volt, melyeket valószínleg az 1575-ben lefejezett Mihály veszített el. 1711. után a
család megkísérelte si birtokainak visszaszerzését, de a 40
évig húzódó per eredményre nem vezetett. A család fenntarL0VASSY,
tója a XVIII. században Zsigmond volt. Mihály 1792-ben a sarkadi nemesek hadnag-ya. Bihar vármegyétl 1768-ban, 1779-ben
és 1835-ben nyert nemesi bizonyítványt. A család czímerére nézve nincsenek adataink
egyes családtagok Lehel vezér képét vésették a pecsétgyrikre.
Lakatos. (Csik-Szent-Simoni.) L. Miklós 1606-ban nyert czímeres nemeslevelet Bocskay
István fejedelemtl, mely 16t2-ben Csik-Gyergyón, 1631-ben Bihar vármegyében hirdettetett
Széplakon, Szálki. A család nemessége 1742-ben Bibar vármegyében lijolag elismertetett
dobágyon, Sarkad-Keresztúron birt földesúri joggal, ezenfelül a Szilágyságban és Közép-Szolnok vármegyében is birtokos volt. Tagjai közül László (1730) contractionalis tanácsos.
Ferencz (1810) szolgabíró Bihar vármegyében. Imre a XIX.
század elején a váradi járás fszolgabírója. János 1848-ban
és 1861-ben szolgabíró.
Czímer kékben, zöld alapon, felemelt jobbjában buzogányt tartó oroszlán, Sisakdísz kinöv paizsalak. Takarók
kékarany veresezüst.

nev

—

—

-

—

:

s

:

:

:

:

:

—

Lehóczkij. (Királylehotai.) Liptó vármegyébl származik,
elterjedt Bars, Liptó, Nyitra stb. vármegyékben. Nagy
Lajos király idejében Király-Lehotán, Királyhavason és Bazneh
helységben találjuk, mely utóbbiak birtokában 1390-ben Zsigmond királytól megersíttetett. 1552-ben I. Ferdinánd király a

idvel

si nemességét megersítette. 1899-ben telepedett le
Bihar vármegyében.
Czímer kékben, jobbról ezüst félhold, balról arany-csillag-tól kísért
nyilazó magyar vitéz. Sisakdísz
nyilt fekete
szárny közt kinöv, nyakán nyíllal átdöfött szarvas. A lehotai
L. család czímere: Kékben, zöld alapon, oldalt dlt veres rákon
álló, nyakán nyíllal átdöfött, felemelt jobbjában
arany-golyót
tartó daru. Sisakdísz
a daru. Takarók kékarany veresezüst.
Leszkay. A XIX. század els felében Berettyó-Szent-Mártonban bírt földesúri joggal.
család

:

;

:

:

—
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Lévay I. (Kis-Szetsei.) Bars vármegyébl származik. Els ismert se L. András tokaji
harminczados, kinek nemességét 1631-ben ersítette meg II. Ferdinánd király. A nemesség
1632-ben Zemplén, 1766-ban Komárom és 1768-ban Nyitra vármegyében hirdettetett ki. A
i'saláil a XVII. század végén Komárom vármegyében, Koltán, késbb Kerekszálláson és a
barsvármegyei Fajkürtön volt birtokos. Tagjai közül
László 1848 49-ben honvéd-száza49-ben honvéd hadnagy, 1886-ban a vágvecsei kerület orsz. képviselje.
dos. Antal 1888
Zsigmond jelenleg biharmegyei birtokos.
Czímer mely 1631-ben adomány oztatott kékben, zöld alapon, pallost tartó kétfarku
-

—

:

—

:

:

Sisakdísz paizsalak. Takarók veresezüst.
Lévay II. L. István 1701 május 1-én nyert czímeres nemeslevelet, mely még ez
évben Váradon hirdettetett ki. Adatok hiányában nem állapítható még, hogy a két család
oroszlán.

:

:

közül melyik birt Jákó-Hodoson és Jankafalván földesúri joggal.
Czímer kékkel és veressel hosszában vágva. Ell hármas zöld halmon arany oroszlán, hátul: három egymás alá helyezett rózsa. Sisakdísz
nyilt fekete szárny. Takarók: kékveresezüst.
a rany
:

:

—

/v*
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Lónyay. (Nagylónyai és vásárosnaményi nemes és gróf.) A család eredetét a Szabolcs
vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. Bihar vármegyébe IV". Menyhért (f 1816) Ugocsa
vármegye országgylési követének két fia: I. József és X. András telepedett le. I. József
1790 f 1847) cs. kir. kamarás, neje gr. Batthyány Karolina után Nagy-Kágyán volt
(sz.
birtokos. Fia Zsigmond azonban korán elhalt, leánya Vilma (sz. 1822) csillagker. és palotahölgy Pongrácz Jen grófhoz ment nül. X. András (sz.
1802, f 1863) Frimont Dóra
grófnt, János leányát vette nül. Fia: Tivadar, (sz. 1838), a kinek Komáromy Teréziától
négy gyermeke született, köztük XI. András, jelenleg a vármegyében birtokos.
si czímer: kékben, zöld alapon, két szemközt fordult kétfarku oroszlán, a jobboldali
három makkot tart. Sisakdísz czölöpösen állított, pallost tartó pánczélos kar. Takarók kékarany veresezüst.
Lovass. L. János és fia István 1622-ben nyertek czímeres nemeslevelet II. Ferdinánd
királytól. A család Bars vármegyébl származik, Léván lakott s a XIX. század 40-es éveiben telepedett le Bihar vármegyében, hol Ér;Mihályfalván bírt földesúri joggal. Tagjai
közül István, Sándor Székelyhídon és Károly Er-Mihályfalván birtokos.
Czímer: kékkel és veressel haránt vágva. Felül, ágoskodó fehér lovon ül, veresruhás,
kardos magyar vitéz, alul hármas zöld halom középsjén virágzó három rózsa. Sisakdísz:
kékezüst
jobbjában íjat, baljában nyilat tartó, kiterjesztett szárnyú arany-griff. Takarók
:

:

:

:

:

:

—

:

:

veresarany.
Lovassy. (Szakáli.) Veszprém vármegyébl, Adorjánháza helységbl származik. Els
ismert se Zakál Adalbert a XVI. században.
XVIII. század végén telepedett le Bihar
vármegyében, nemességét 1808-ban hirdettette ki. Gergely 1848. eltt Mez-Gyarak pusztát
bírta. Tagjai közül: László az 1830 — 36. évi országgylési ifjúság kiváló alakja. Ferencz
1848 49-ben az I. vadász-zászl. századosa, 1865-ben országgy. képvisel. Andor 1848 49-ben
a II. vadász zászl. fhadnagya. Ferencz jelenleg Fekete-Bátorban birtokos.
Czímer veresben, zöld alapon, görbe kardot tartó magyar vitéz. Sisakdísz kinöv
magyar vitéz. Takarók kékezüst veresarany.
Lukács. (Erzsébetvárosi.) Erzsébetvárosból származik. L. Lukács, Lázár, Izsák 1760-ban
nyertek czímeres nemeslevelet, két évvel késbb, 1762. július 26-án L. Jakab és családja
nyert czímeres nemeslevelet Mária Terézia királyntl. E két nemességszerz örmény eredet s közös törzsbl származik. Lukács, Lázár és Izsák családja Erdélyben maradt s egyik
Móricz (sz. 1812
ága Zalatnára költözött. Jakab utódai Biharba költöztek. Ezek közül
f 1881) politikai és társadalmi író, a magy. tud. akad. tagja. Dénes (sz. 1816 fl868) 1848-ban
honvéd tüzérség igazgatója. György belügyminiszteri államtitkár (sz. 1816, f 1892). II. György
jelenleg Békés vármegye fispánja (1897-tl). A zalatnai ágból: Béla (sz. 1857,
1901) volt
m. kereskedelemügyi miniszter és László (sz. 1850) jelenleg m. kir. pénzügyminiszter.
Czímer kékben, ezüst szarufa, az alatt fiait vérével tápláló pelikán, kiterjesztett
szárnyakkal. A szarufa felett két, egymással szemközt fordult oroszlán, az egyik zöld pálmaágat, a másik görbe kardot tart felemelt jobbjában. Sisakdísz: felemelt jobbjában görbe kardot
ós pálmaágat markoló arany-oroszlán. Takarók kékarany kékezüst.

A

—

—

:

:

:

—

:

-j-

:

:

—
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Markovits (Terpesti, a kir. könyvek szerint Kis-Terpesi). M. Emánuel és Antal 1839
október 3-án nyertek czímeres nemeslevelet és a biharmegyei Terpestre adományt. A család
Szamosujvárról származik, honnan Bihar, Békés, Arad és Csanád vármegyékbe telepedett le.
Terpesten és Madarászon bírt földesúri joggal. Tagjai közül
Antal 1847 48-bau Csanád
vármegye alispánja, 1861-tl országgylési képvisel. Vincze (sz. 1818) 1848-ban huszárkapitány. Kálmán (1887 96) országgylési képvisel. II. Antal Inándon birtokos.
Czímer veressel és kékkel vízszint vágva. Felül két szemközt álló és hatágú ezüstcsillagot tartó arany-oroszlán. Alul
zöld alapon, tizenegy mébtl körülröpködött arany-kas.
Sisakdísz jobbjában kardot tartó, kinöv, pánczélos vitéz, balját csípre teszi. Takarók
kékezüst — veresarany.

—

:

—

:

:

:

:

se

Márkus (Markos vagy Márkosfalvi). Háromszékbl származik. Els ismert
István
a XYIII. század végén tnik fel Háromszókben, honnan a XIX. század els felében Bihar
vármegyébe költözött. Tagjai közül Károly 1848— 49-ben huszár-fhadnagy, Hatvannál esett
el. János 1848-ban szintén huszárfliadnagy Görgei hadtestében, jelenleg Nagy-Várad város
:

hegybírája. László tb. tiszti ügyész.
Mártonffy. M. Kristóf szamosujvári lakos 1762-ben nyert czímeres nemeslevelet.
család Szolnok-Doboka vármegyébl származik, hol nemességét 1763-ban és 1825-ben hirdettette ki, majd onnan
1861-ben
Bihar vármegyébe költözött. Tagjai közül jelenleg
Márton min. oszt. tanácsos, Lajos a szamosujvári fgymn. igazgatója, János kir. törvényszéki
biró. Bogdán ügyvéd Nagy-Váradon, Gyula és Dezs földbirtokosok Szakálban.
Czímer
felülrl lefelé jöv veres ék által szelt kék paizs. Az ékben ötszögü
arany-csillag. Sisakdísz
nyilt veres szárny közt a paizsbeli csillag. Takarók veresarany

A

:

:

:

kékarany.

Medve (Dalnoki és mozmadarasi). Marosszókbi származó székely család, mely 1785-ben
Szatmár és 1780-ban Bihar vármegyékbe szakad. Els ismert se Mihály, a ki 1583-ban
czímeres levelet nyert. A család utóbb Dalnok és Mezmadaras helységekre nyert adományt.
Tagjai közül Dániel, Márton 1780-ban Bibar vármegye táblabírái. Kálmán ügyvéd (1860).
Zoltán cs. és kir. kamarás. A XIX. század els felében Ottományon bírt földesúri joggal.
Czímer kékben, zöld alapon, jobbjában görbe kardot tartó természetes medve, baljával a földbl kiemelked szlvenyige végét markolja. Sisakdísz jobbjában kardot, baljában letört szlvenyigét tartó paizsalak. Takarók kékarany veresezüst.
Menszáros. A család 1715-ben nyert czímeres nemeslevelet. M. Dániel és Sándor
1778-ban nyertek nemesi bizonyítványt Pest vármegyétl. 1848. eltt Nagy-Kerekiben és
Körös-Apátiban birt földesúri joggal.
:

:

—

:

iV|O^l0Z.

MIKLOrSY.

JHORVAT

Mezei) (Egyházas-bágyoni). M. Gáspár szatmári alkapitány és testvére Péter si
nemesség-e 1573. január 30-án lijíttatott meg, mely még ezen évben hirdettetett ki Szatmár
vármegyében. A család Endréden telepedett le s idvel Egyházas-Bágyonra nyert királyi
adományt. 1872-ben Biharba költözött. Tagjai közül József 1848-ban honvédfhadnagy, II.
József birtokos és takarékpénztári igazgató Zsákán.
Czímer kékben, zöld alapon fekv, természetes medve felé hajló, veres dolmányba
öltözött magyar vitéz, jobbjában csatabárddal az állat fejéhez vág, baljában tartott dárdával
pedig feléje döf. Sisakdísz görbe kardot tartó vörösmezü kar. Takarók kékezüst fekete:

:

—

:

:

arany.
Miklóssy. A Marosszékbl származik. A XVIH. század végén telepedett le Bihar vármegyében, hol 1736-ban igazolta nemességét. Tagjai közül Ferencz (1800 1810) nagyváradi
püspök. I. József (1835— 48) udvari tanácsos, József és Antal a napóleoni háborúkban vettek
részt. II. József nagyváradi kanonok (1832). Ferencz 1849. után váradi polgármester. Ferencz
jelenleg Henczidán, Dávid Vaskohón birtokos. 1848. eltt Henczidán birt zálogbirtokokkal.
:

dísz

:

Czímer: kékben, jobbjában szablyát,
paizsalak. Takarók kékarany.

növ

:

baljában

lobogót tartó

—

arany-oroszlán.

Sisak-
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Miskolczy I. (Meztelegdi). A Miskolcz nemzetségbl származik.
Csulyok György az XIV. század végén. Ennek
utóda István (1575 1645), kinek neje Gyulai Kata volt (1623
34). 1634-ben már Igaron birtokos, mely máig is a családé.
István fia Gáspár kezdte állandóan a M. családnevet haszI.
nálni, fia II. István (fl708) somlyai kapitány, a ki valószínleg
neje, Ugray Bóra után Mez-Telegdet szerezte. Fiai
III. István
és Zsigmond (1730), ennek fia IV. István, kinek két fia volt:
I. László és II. Ferencz, az utóbbi fiai
István fszolgabíró és
László Mez-Telegden voltak birtokosok. I. Lászlónak Erddy
Ágnestl született fia Lajos báródsági kapitány, kinek fiai
közül: Károly, 1848-ban Bihar vármegye alispánja; II. Lajos
1857 72 szintén a vármegye alispánja és (1876 1883) Hajdú
vármegye fispánja; Sándor elbb
kir.
testr, 1848-ban
huszár-kapitány, György (f 1899) törvényszéki biró, Ferencz
jelenleg központi fszolgabíró, Barnabás nagyváradi kir. közjegyz, Imre közegészségügyi felügyel, Jen pénzügyigazgatósági tanácsos Debreczenben.

se

—

—

:

:

:

:

—

NadÁny

—

m

Czímer kékben, zöld alapon, csrében zöld galyat tartó, repülésre kész galamb.
Takarók kékarany— veresezüst.
Miskolczy II (Roglaticzai). Valószínleg az elbbivel közös törzsbl származik. István
árvái 1746-ban Roglatic/.án (Bács vármegye) birtokosok. Ferencz és József 1768-ban a
Vojnics családdal perelnek bizonyos roglaticzai birtokrészek miatt. A családból Farkas
(1780 1803) püspöki uradalmi igazgató telepedett le Bihar vármegyében.
Fiai Mihály fszolgabíró István (sz. 1782) elbb fszolgabíró (1806), késbb a követségnél szolgált, 1825-ben cs. kir. kamarás, János (1806) a felkel nemesi seregben hadnagy.
Csak Ltvánnak voltak leányai, ezzel a bihari ágnak magvaszakadt.
Miskolczy III (Micskei). M. György 1705-ben Szatmár vármegyében szolgabíró. István
Géresrl Micskére költözött, hol fia Károly a XIX. század elején birtokos volt. Árpád Bihar
vármegye fszámvevje.
Móricz (Técsi). Máramaros vármegyébl származik. I. István 1610-ben nyert adománylevelet Báthori Gábortól, majd II. István 1675-ben Apaffy Mihály fejedelemtl Técsre és
Taraczközre. A család 1854-ben telepedett le Bihar varmegyében. Tagjai közül
István a
XIX. század elején Máramaros vármegye fjegyzje. Péter (1836) országgylési követ.
Samu 1820-ban alispán. Antal 1848-ban országgylési képvisel. Károly 1848/49-ben alezredes a huszároknál. II. Samu 1848-ban huszárfhadnagy, elesett Pancsovánál. Pál 1848-ban
nemzetri kapitány, 1867-ben Bihar vármegye fjegyzje és (1867 1896) országgylési
:

:

—

:

;

:

—

képvisel. Fia Pál cs. és kir kamarás, tb. fszolgabíró.
Czímer kékben, veres (rózsaszín) mezü pánczélos-keztyüs, egyenes kardot tartó
kar. Sisakdísz három zöld ág középsjén ül, énekl madár. Takarók veresezüst kékarany.
Mózer. M. János a 37. gyalogezred századosa, 1828. április 28-án nyert czímeres
nemeslevelet I. Ferdinánd királytól, mely 1829. február 23-án hirdettetett ki Bihar vármegye közgylésében. A családnak a nemességszerz fiutódai hiányában magvaszakadt.
Czímer kékkel és veressel hosszában és vízszint vágva. 1. és 4. befelé fordult
ezüst oroszlán, 2. és 3. rovátkos és kapuval ellátott fehér várfalon ül egyfejü arany- sas.
veresarany kékezüst.
Sisakdísz egyenes kardot tartó, könyökl pánczélos kar. Takarók
Morvay (Alsó-draskóczi). M. János és fiai
Mihály, János, István 1655. május 7-én
nyertek czímeres nemeslevelet. A család eleinte Trencsén vármegyében telepedett le, de
idvel több vármegyébe szétágazott. A beregi és az ugocsai ág Monokon, Rákóczon, Izsépen, Morván és Körtvélyesen volt birtokos. Ez ág származékai részben Szabolcs vármegyébe és 1790. táján Bihar vármegyébe telepedtek le, hol Micskén, Fehérgyarmaton és
Poklo -telken voltak birtokosok. A nemesség 1790-ben hirdettetett ki Bihar vármegyében.
Czímer kékben ágaskodó medve, jobbjában szablyát tart. Sisakdísz növ paizsalak.
:

:

—

;

:

:

—

:

:

:

:

—

Takarók kékarany vörösezüst.
Nadányi (Körös-nadányi). A család eredetét a beveze:

tésben ismertettük. IV. Miklós (f 1755. Tordán) fia Sándora jelenleg virágzó
tól, a ki Tordán telepedett le, származik
József
bihari ág, kitl a család a következleg jön le fiai
1771, f 1727), László (1765,
(sz. 1775, f 1821), Antal (sz.
f 1818) fszolgabíró és Lajos (1780, f 1852). 1. József fia
Imre (1861) és ennek fiai József, Kálmán, Gábor. Kálmán
Imre és Jen. 2. László ága fia László, ennek
fia Jen, fiai
János,
László, Gyula, Károly. Utóbbi fiai
fia Gyula, ezé
Ferencz, Sándor és Mihály. SánZoltán. 3. Lajos ága fiai
dor lia Kornél, ennek fia Sándor. A fenti Mihály fiai Albert
fia Károly katonatiszt, ennek fia
és Andor. 4. Antal ága
Miklós és
fiai
Miklós országgylési képvisel (1881 87)
Pál. Miklós fiai: Tibor és Pál. A fenti Pál fia: Péter. A
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

—

;

:

A

család jelenleg Bakonszegen, Fekete-Györösön birtokos.
család tagjai közül kiemeljük a következket: V. László
1613-ban Medgyesen. Miklós
(1569). Gergely megöletett
(1632—1663) Nógrád várának kormányzója, bárói rangot
nyert Mihály (1632, f 1659) erdélyi itélmester. VI. János
nagyenyedi tanár (1665—77), 1708-ban n.-bajoni ref. pap.
Miklós (1708—44) szolgabíró. János nagybajoni pap, 1763-ban
„Florus Hungaricus" czímü történeti mvét adta ki Amster-

NcuicíÍT^V,.

Bihar vármegye nemes családai.

641

dámban. XI. Miklós (1708 — 1744) ilj. Komáromy Györgygyei
vissza Békés vármegyébe, hol 1715-tl 1772-ig szolgabíró
fkapitány 1659-ben
llf. Miklós nógrádi
volt. Kangemelés

jötl

:

bárói rangot

nyer.

Czímer Sárkánytól körített paizs. Kékben, két egymást kereszt /.ö s züst félhold és hatszögii arany-csillagtól
kísért, zsinegen csüng halat tartó, könyökl pánozélos kar.
:

i

sisakdísz: paizsalak, kísérk nélkül.
Nagy (Peremártoni). E családból: György kir. tanácsos Temesvárotl lakik. Móricz özvegye jelenleg Bihar vár-

megyében birtokos.
Némethy (Nyéki
ós

liai

III.

és ilosvai). N.

István

bulyi

birtokos

Ferdinánd királytól nyertek czímeres nemesle-

mely 1639-ben Szabolcs vármegyében hirdettetett ki,
majd utóbb 1647-ben újból bemutattatott. A család idvel
átszármazott Szatniárba, majd Biharba, hol 1839-ben és
velet,

Krasznába, hol 1842-ben hirdettette ki nemességét. 1756-ban
(Szabolcs vármegye) birtokos, de 1800. táján
már 'fótiban találjuk. Tagjai közül Károly 1848-ban honvédtüzér, jelenleg biharvármegyei birtokos. József (f 1890)
altábornagy.
~
<
Czímer a paizs közepébl induló s lelso keretéig
ér. befelé hajló veres ék, abban egy-egy hatszögü aranycsillag, alatta kékben, zöld alapon, féllábon álló, természetes daru, felemelt jobbjában golyót
Takarók
veres) strucztoll.
tart. Sisakdísz
öt (veres fehér, veres, fehér,
kékarany

még Dombrádon

:

:

:

:

veresezüst.

Néven/ (Gyula- Varsándi). N. Elek és József 1789-ben nyertek czímeres nemeslevelet,
A XIX. század els felében Ferencz udvari referendárius
örökösei Tamásdán voltak birtokosok. A család czímerpecsétje Pest vármegye levéltárában
található. Rangemclés
N. Károly 1845-ben nyert bárói rangot.
Niizky. Az 1755. évi nemesi összeírás alkalmával Bihar vármegyében Ferencz és
Simon vétettek fel A XIX. század els felében Eskülln bírt földesúri joggal.
Nyisztor (alias Seres. Kápolnoki). Ny. Sándor, hajdukapitány 1609-ben nyert czímeres
nemeslevelet Bethlen Gábor fejedelemtl. ÍI. Sándor piskolti birtokos 1743-ban hirdettette ki
nemességét Bihar vármegyében, Közép-Szolnok vármegyébl hozott nemesi bizonyítvány
alapján. A család egyik ága a szatmárvármegyei Kápolnokon volt birtokos, honnan elnevét vette. Alajos, jelenleg Margittán fszolgabíró.
Czímer kékben, zöld dombon szablyát tartó arany-oroszlán. Sisakdísz
két fekete
szárny közt növ, jobbjában szablyát, baljában koszorút tartó griff. Takarók
kékarany

mely 1791-ben megersíttetett
:

:

:

:

veresezüst.
Olasz (Vekerdi és endrdi). O. Péter 1606-ban nyert Bocskay István fejedelemtl
czímeres nemeslevelet, mely 1796-ban mutattatott be. Endrdi O. Gergely 1625-ben Darvast
nyerte Bethlen Gábortól. 1641-ben O. Balázs a vekerdi hajdúk kapitánya, a borsodi pusztát
nyeite adományul. 1632-ben Darvas puszta azon részét nyerte a család Rákóczy Györgytl,
mely a gróf Csáky családé volt. A XIX. század els felében Darvason és Vekerden bírt
földesúri joggal. Nemességét 1797-ben és 183ö-ben igazolta. Családi feljegyzések szerint O
Pál, a ki ugyanezen családból származott, 1645-ben nyert czímeres nemeslevelet III. Ferdinánd
királytól. A család tagjai közül: Dávid fia: Dávid, Bihar vármegye fszolgabírója (1820),
ennek fia: Imre 1848-49. honvédrnagy, Dénes fszolgabíró és Menyhért 1848 49. honvédhuszár kapitány. Dénes fia: Elemér jelenleg földbirtokos. Dávid fia: Gyula jelenleg kir.
törvényszéki biró Nagyváradon.
Czímer veresben, kardot tartó pánczélos kar. A kardon átütött török f. Sisakdísz
paizsalak. Takarók: kékarany veresezüst.

—

:

:

—

O'sváth.
Ivei

Hagyomány

közül 1526. után

els tagja Erdélybl János király szabad székeanyaországba és Ugocsa vármegyében talált új otthont. Ugocsamegyei volt a családban elsnek ismert Pál is, a ki 1606-ban
András és István testvéreivel a nemességet nyerte. Pál után feltnik a családban György, ki 1659-ben a lengyelországi hadjáratban II. Rákóczy György fejedelmet már a bihari nemesség közt
kísérte, hol azután azokkal és a báródsági nemességgel tatár
fogságba jutott. E hagyományt megersíti a Vay család levéltárában rzött okmány, mely elmondja, hogy a 200 tallér váltságdíjjal terhelt Osváth Györgyön kívül Krímiába hurczoltattak
még ekkor a következ bihari nemesek, u. m. Rácz Bégh
Mihály 70 tallér váltságdíjjal, Thelegdy László, György és István, fejenként ezer lallér, belényesi Vajda Miklós, ki a fogságban meghalt, 600 tallér, Kakucsy N. 200 tallér váltságdíjjal
terhelve. A tatár fogságból kiváltott G.vörgynek fia volt az az
András, ki 1688-ban a Sz. -Somlyóról Szt.-Jobbra visszahelyezett

szerint a család

jött az

els megyegylésen táblabíróvá feleskettetelt. György és András
már leányjogon B. -Újfaluban birtokosok voltak. Ezeknek egyik

Olasz.
Magyarország Vármegyéi és Városai

utóda az a Pál, ki l745-ben mint b.-ujfalusi birtokos a berezeg
Kszterházy Pál birtokba iktatásának B.-Ujfaluban ellentmondott.
Berettyó-Újfalu volt ezuián a család fészke, de a múlt század
közepe táján a fiága részint kihalt, részint más helyre települt.
Ez utóbbiak közül való volt az 1800-ik év január 23-án még
:

Bihar vármegye.
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vármegye nemes

Bihar

B42

családai.

B. -Újfaluban született, de 1864. jan.
25-én G-áborjánban elhalt Pál is,
kinek ma is él gyermekei ezek:
Pál, 48-as honvédtis/.t, késbb Bihar
vármegye csendbiztosa; Gyula. Kis-

Marja község jegyzje; Albert, Budapest székesfváros rendr orvosa
és Jusztina B.-Ujfalnban Ötvös KaBei ettyó-szal lályozási társaság
E család tagmé ^ * mre pestvidéki törvény
sze ki l>iró Gyula, bankhivatalnok

rolj', a

felügyeljének neje.
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:

>

;

Budapesten;

András,

Esztergom

város levéltárnoka, Géza, Berettyó
szah. társulati hivatalnok
Lajos,
Bihar vármegye
flevéltárnoka
;

:

Kálmán, nyüvedi közjegyz, tartalékos hadnagy; Jen Kis-Marjában

segédjegyz

OSVATH.

Albert jogtudor, Szé-

:

kesfehérváron

PA K

5Y,

kir. aljárásbíró.

Czímer kékben, zöld alapon, fehér lovon ül, veres hadi zászlót tartó, zöld ruhás.
hosszú, zöld dolfekete kalpagos, kaezagányos, sárga bakancsos magyar vitéz. Sisakdísz
mányos, fekete kucsmás, görbe kardot tartó, kinöv magyar vitéz. Takarók nincsenek meg:

:

állapítva.

Paksi/ (Kis-Paksi). Batthyáni Kis Lukács és neje Túrós Erzsébet, valamint gyermekei
János, István és Ilona 1628-ban nyertek czímeres nemeslevelet II. Ferdinánd királytól. A
czímerszerz és ennek fia János a törökök ell Paksra menekülvén, felvették a Paksy
nevet. Ettl kezdve a család magát Kis-Paksynak nevezte, de idvel, az si Kis családnevet végkép elhagyták. A család 1848. eltt Monostor-Pályiban birt földesúri joggal, hol
jelenleg is birtokos. Tagjai közül
T. József 1809 ben
Bihar vármegye fiskálisa. Imre kir.
táblai hites jegyz (1842). Albert jelenleg Monostor-Pályiban birtokos.
Czímer kékben, zöld dombon könyökl, szablyát tartó veres mezü kar. Sisakdísz
paizsalak. Takarók: veresarany veresezüst.
Papszász. A XIX. század els felében Vértes helységben bírt földesúri joggal. Lajos
1848-ban I. alispán.
Péchy. (Pécsujfalusi nemes és gróf). Sáros vármegye régibb családainak egyike.
Pécsujfalut, honnan a család elnevét vette, P. Gáspár nyerte adományul, a ki 1555-ben
I. Ferdinánd királytól czímeres levelet
kapott. A család a XVI. s/ázadban Erdélybe szakadt. Idvel Abanj. Szepes stb. vármegyékre kiterjedt. V. József 1810-ben grófi rangra
nemesei közé
emeltetett. Tagjai közül az 1755. évi összeírás alkalmával a vármegye
István, Mihály és Sándor vannak felvéve. Imre hétszemélynök (sz.: 1753 f 1791). FelsDernán, Kólyon, Papfalván volt birtokos, a család ezenkívül Almaszegen bírt földesúri
család czímerét 1. az Abauj-Torna vármegyét tágyaló kötetben.
joggal.
Pázmán (Panaszi). Eredetét a bevezetésben ismertettük. A XIII. század elején már a
Sebes-Körös- menti Pázmán helység birtokában van. Pázmán Miklós 1410-ben szolgabíró.
Pázmán Péter három fia 1467-ben új adományt nyer az si birtokokra. Péter 1543-ban és
Miklós (1578 80) Bihar vármegye alispánja. Miklós Panaszon volt birtokos. Fia, Péter
(született 1570. október 4-én Nagy- Váradon) bíboros herczegprimás. (f 1637). Testvére II.
György (f 1627), ennek fia II. Miklós 1659-ben grófi rangra emeltetett, vele a grófi ágnak
magvaszakadt. Pázmán nev család a XVIII. század végén Berettyó-Szent-Márton helységfele részét bírta.
Poi/nár. P. Pál, Szécsény várának kapitánya, továbbá testvére, János és gyermekei
1655-ben nyertek czímeres nemeslevelet, melyet 1657-ben Nógrád vármegyében. KözépSzolnokmegyében pedig 1681-ben hirdettettek ki, az utóbbi helyen a család Désházán volt
birtokos. Innét 1750. körül János,
:

:

:

—

A

—

:

György

Tódor Jánosdára jöttek
kezdve már Bihar vármegyében és pedig Nagyváradon,
Pestesen és G} apjun laknak. A
nemességet 1804-ben hirdettették ki
és

és

ettl

r

Biharban. Miklós 1780-ban Pestesen
görög keleti esperes és az els
nagyváradi
püspöki
helynök a
szentszéknél.
Sándor
(szülelett
1802) 1848 eltt élénk

részt vett a

megyei életben. János, az 1809-iki
nemesi felkelésben vett részt, Dénes
jelenleg kir. táblai bíró.
Czímer kékben, zöld alapon,
fehér lovon vágtató vörös ruhás,
sárga csizmás, tollas kucsmás magyar vitéz, baljában kantárt, jobbjában kardot tart. Sisakdísz görbe
:

:

kardot tartó

t

1

könyökl veres mezü

kar.
Takarók
ezüst.

:

kékarany

— vörös-

PLATTHy.
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Platthy (Turóczdivéki és nagyLi]itó

palugyai).

i<U-

^Y^f^uA^
NsSÖ^

ffííSa.

vármegyébl

származik. Els ismert se Marcheus (1260—1316), fiai közül

Othmár

mester

1317-ben

(1296—1352)
együtt

testvéreivel

Nagy-Palugyát nyerte adományul, honnan a család elnevét
vette. Othmár testvére, Fülöp
mester (1296—1352), ennek unokája II. Péter (1391— 1417) veszi
fel a P. nevet. Péter unokája II.
György pozsonyi fispán (1481

— 1518).

fia

zül
és

Mátyás (1582) I. Gáspár
András a család jelenleg

is

Rhédey.
1V

Testvére, Péter 1523,
János, ennek fiai kö-

kinek
I.

:

I.

három ágát

virágzó

alapítot-

Liptó
Mátyás ága
és Trencsén, I. Gáspár ága Nógrád és 1. András ága Borsodban virágzik. János testvére Mihály, kinek fiaiaz árvavármegyei
ágai alapították. P. Miklós 1876-ban telepedett Bihar vármegyébe. Jelenleg Artándon birtokos.
három ezüst pólya, alul szarvaival
veressel és kékkel vágva,
felül
Czímer
ták meg.

%*H-

I

:

:

fölfelé fordított ezüst félhold felett

csillag.

Takarók

:

kékarany

hatszögü arany-csillag. Sisakdísz

:

paizsbeli

félhold

és

— veresezüst.

A

Pi/ber (Gyerkérri.)
XV. században tnik fel, honnan idvel Pest, Nógrád stb. várszakadt. Az 1755. évi nemesi összeírásban Bihar vármegye nemesei közt Benedek, Gáspár, Ferencz, Ilona és Klára nevét találjuk. Ágost táblabíró a XIX. század els

megyékbe

felében Pánth pusztát birta.
Radivojevich. Radivojevich Arzén pakráczi görög n. egy. püspök, testvére Simon és
ennek családja 1763-ban nyertek czímeres nemeslevelet, mely 1764-ben Pest vármegyében
hirdettetett ki.
család a XIX. század elején birtokos volt a vármegyében (lásd a bevezet részben.)
Radváiiszktj (Radványi és sajó-kazai). Zólyom vármegye legrégibb családja. Els ismert se ,)urk (György) a XIII. század elején; tle a leszármazás szakadatlan. Tagjai közül:
1.
Tamás (1292) felveszi a Radváni nevet. II. Dénes (1368) zólyomi fispán, 11. György
(1472—1509) zólyomi alispán, Boldizsár (1518), III. György (1557) zólyomi alispánok. III.
Ferencz (1600 1645) szintén zólyomi alispán. IV. György 1687-ben Eperjesen halálra kínoztatott. II.
János (sz.
1666. f 1738) Rákóczy tanácsosa. György (f 1763) zólyomi alispán
és II. László (1744) követ. III. János (sz.
1730. f 1815) alispán. 1. Antal (1769. f 1840)
alispán. Rangemelés
Antal, Zólyom és Turócz vármegyék fispánja (1848. 1860, 1865 82
években) valamint elhalt fivérének fiai
Géza és Béla 1875-ben bárói rangra emeltettek.
esalád 1848. eltt Esztár helységben birt földesúri joggal.
Czímer: veresben, gyrü-formán görbül, farkába harapó, szárnyas, zöldszínü sárkány által képezett körben, egy arany-csillag és ezüst félholdtól kísért, leveles koronán
szarvaival felfelé fordult
könyökl pánezélos kar, markában száraz ágat tart. Sisakdísz
ezüst félhold felett hatágú arany csillag. Takarók: veresarany veresezüst.
Radák (Magyar-bényei báró). A XVI. század elején tnik fel. R. István, Balázs,
Mihály és Tamás testvérek 1514-ben czímeres levelet nyertek. A család 1514:-ben Békés
vármegyében három jobbágytelket szerzett. László 1555-ben borosjenei, pankotai és déznai
kapitány. 1556-ban János Zsigmond híve, késbb Ferdinándhoz pártol, de 1562-ben ismét
.János Zsigmond pártján van s 1570-ben a család Magyar-Bényét és Ózd birtokot nyeri
Bethlen Gábortól. Rangemelés: R. István és testvére Lrincz 1744-ben bárói rangra emeltettek.

A

—

:

:

—

:

A

:

:

—

Ravaszdi/. Az 1755. évi összeírásban Bihar-megye nemesei
közé András és György özvegye vannak felvéve. István 1848.
eltt Keresztúron volt birtokos. 1849 60-ban Dél-Bihar vár-

—

megye fnöke
Rimanóczy

bl

volt.
I.

Zemplén vármegyé-

származik, hol a XIX. század

elején Málczán volt birtokos.
Rimanóczy II. R. Antal és Ignácz
173 i-ben nyerték a „rimanóczi" elnevet. E család czímerpecsétje Pest

vármegye levéltárában található.
Rimanóczy III. (Salamonfalvi).
Dunántúlról származik. R.
1819-ben cs. kir. rnagy.

Antal

veressel és ezüsttel
Czímer
négyeit paizs, a 3. és 4. közt kúpalakulag a paizs fels végéig nyúló
:

kék

ékkel.

1.,

4.

befelé fordult, föl

emelt jobbjában görbe kardot tartó
oroszlán, 2. és 3. a vágási vonalra
támaszkodó koronás fekete sas. Két
JUt;o.

sisak. I paizsbeli sas.

Takarók

:

II.

az oroszlán.

SIEESS.

kékarany— veresezüst.
41*
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Rhédey (Kis-rhédei nemes és

grófi.

Az Aba nemzetségbl

származik. A XIII. század második felében már két ágra szakadt, u. m. Szentmártonrédei és Rédei ágra. Az elbbi se
Demeter, az utóbbié Vörös Dezs. A XIV. század közepén Kisés Fels-Rédoi Mikó, Tasi Rédei Péter és Berezeli Rédei László
tnnek föl, de ezek közül csak Mikó terjeszti tovább a családját,
a másik két ágnak a XVI. századiján magvaszakadt. Nagyrédei
János 1466-ban nyert czímeres levelet Mátyás királytól. A család
tényének megalapítója Rhédey Ferencz (f 1621) íüleki, majd
váradi kapitány, bihari fispán. Hasonnev ha erdélyi fejedelem
(1658). István gróf 1848-ban a II. bihari nemzetrségnél százados. Rangemelések
Ferencz, volt fejedelem, bihari fispán
1659-ben, az erdélyi ágból
József, László, János, Mihály, Pál
és Zsigmond 1744-ben, a magyarországi ágból Lajos fispáni
helytartó 18U8-ban grófi rangra emeltetnek. A grófi ágakból
egyedül Mihály (f 1791) családja virágzott a XIX. században,
Stubenbei\[1,
mely azonban 1897-ben Gáborral kihalt. A család nemesi és
grófi ága a XIX. század els felében Ant, Bakonszeg, Báj,
Kötegyán és Piskolt helységek földesura volt. A XIX. század második felében pedig
Richárd gróf Vörcsolog helységben, Gábor gróf (született 1825) Zsákán, Gyula gróf Berettyó:

:

Szent-Mártonban volt birtokos.
Czímer; 1466-iki kékben, két egymással szemközt ágaskodó kétfarku veres oroszlán, ellábaikkal szürke kosfejet tartanak.
Czímer (az 1744-iki grófi) kékkel és veressel négyeit paizs, kék szívpaizszsal, abban
1.
hármas zöld hegyen, természetes hattyú. Nagy paizs
ég máglyából kiemelked
fnix madár, 2. és 3. a vágási vonalból kinöv, egyenes kardot tartó, könyökl pánczélos kar. 4. kétfarku koronás arany-oroszlán, jobbjában tartott görbe karddal mellét átI. A fnix madár,
takarók kékarany II. a kar, takadöfi. Három sisak. Sisakdíszek
rók kékezüst III. a hattyú, takarók veresezüst.
Rednik (Gyulafalvi). si máramaros vármegyei család. 1317-ben tnik fel. 1360. márGyula és László új adomány czímén Szlatina.
czius 20-án Gyula fia Drágos, valamint fiai
Sugatagfalva stb. birtokokat nyerik Nagy Lajos királytól. A család idvel több vármegyébe
szakadt s az elnevet adó Gyulafalván kivül Bártfalván, Bezdéden, Petrován, Kálinfalván,
Csokmányon stb. helyen volt birtokos. Bihar vármegyébe a XIX. század elején telepedett le.
Tagjai közül Athanáz (1764) görög katholikus püspök. Gábor (f 1882) görög katholikus
esperes, Gábor jelenleg vaskohi fszolgabíró, János, ugyanott körorvos.
Czímer kékkel és veressel hosszában és vízszint vágott j>aizs 1 4 udvarában egymással szemközt fordult, kardot tartó oroszlán. Sisakdísz buzogányt tartó, pánczélos, sisakos
veresezüst. Jelmondat: „Nunquam retrorsum."
vitéz. Takarók: kékarany
Reviczky (Revisnyei). A család származására vonatkozó adatokat a Szabolcs vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A XIX. század els felében Tóti és Sámson helységekben bírt földesúri joggal. Jelenleg R. Emil Kis-Marja helységben birtokos.
Rigó (Tornyai). Régi nemesi család, melynek nemessége 1632-ben újíttatott meg. A
nemességújítás 1634-ben Zemplén, 1766-ban Gömör és 1808-ban Borsod vármegyében hirdettetett ki. A család Zemplén vármegyébl származik. Els ismert se György (1560), kitl
György (1552 68) debreczeni szenátor. János, nemességa leszármazás terjed. Tagjai közül
újítást nyert (f 1638-ban). II. György 1657. táján török fogság-ba került, majd onnan 8 év
múlva kiszabadulva, mint zászlótartó és hadnagy küzdött tovább. András, gróf Bercsényi
Miklós hadbiztosa (1704 10). György, gróf Bercsényit bujdosásában Francziaországba is
követte s ott is maradt. Lrincz (1660) debreczeni szenátor. III. Ferencz perezeptor (1757)
VI. Ferencz részt vett az 1809-iki nemesi fölkelésben. József 1848-ban nemzetrtiszt. V.
Ferencz (született 1849) országgylési képvisel. A család 1848. eltt Gesztejben, Putnokon.
bírt földesiiri joggal s 1870. táján telepedett le Bihar vármegyébe.
Czímer veresben, hármas zöld halom középsjén kiemelked karó körül csavarodó
szltke, kék szlfürtökkel, melyen fekete rigó látható Sisakdísz kétemeletes, veres
tetzetes,. támfalakkal ellátott torony. Takarók: kék-arany kék-ezüst.
Sántha. Az 1755-iki összeírásban Bihar vármegye nemesei
közé Ferencz, István özvegye és László vannak felvéve. 1848.
eltt Less községben bírt földesúri joggal. György 1845 49 a
:

:

:

;

:

:

;

:

:

:

:

—

:

:

—

—

:

—

:

:

—

:

—

vármegye alispánja

volt.

Sárossy. Sárossy

már vármegyében. Az

Mátyás 1722-ben igazolta nemességét Szat1755. évi összeírásban Bihar vármegyében

nevével találkozunk. Az Eödönffy család után a
elején Köbölkuton volt birtokos.
Sebess (Zilahi és diósadi). Szilágy vármegyébl származik,
hol 1846-ban hirdették ki nemességét Még a XIX. század elején

Sárossy

Ádám

XIX. század

Bihar vármegyébe, hol Fekete-Tót, F.-Györös,
Kávásd, Erd-Gyarak helységekben bírt földesúri joggal Tagjai
közül Antal 1820—1830.' az erdélyi fkormányszéknél szolgált.
György 1848-ban honvédfhadnagy. Károly 1848-ban budai térparancsnok, Emil 1848—49. mszaki rnagy, majd 1861-ben,
mint az Almássy-féle összeesküvés részese efi'ogatott és börtönében menekülés közben, agyonlövetett. László 1848-ban
Zalatnán a kincstári pénzver-hivatalnál szolgált, az oláhok t
Ferencz (1867—72) fszolgabíró Bihar váris felkonczolták.
megyében. Gyula jelenleg Fekete-Tóton birtokos.
átszármazott
:
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Czímer kékben, zöld alapon, nyilt fekete szárny közt,
paizsalak. TakaIxegyével felfelé álló nyílveszsz. Sisakdísz
rók
kékarany veresezüst.
Siubenberg (gróf). Styriából származik Br. S. Farkas és
János-Vilmos az 1(555 11!) törvényczikkel honfiú síitattak. 1685l>en már grófi rangban vannak. A. grófi ágból S. Gusztáv és
gyermekei 1844-ben honfiusíttattak. Tagjai közül: József (sz. 1824)
Kis-Kereki ura s a magyar fjelenleg All>is, Székelyhíd
:

:

—

:

:

s

rendiház tagja.

Czímer: Feketében fölfordított horgony. A paizson grófi
korona nyugszik. Sisakdísz 3—3 fehér és fekete, kétfelé ágazó
strucztoll. A/, egészei h"rmelinpalást övezi.
Sowbory (Magyar-Nagy-Zsombori). Kolozs vármegyébl
származik. Els ismert se Miklós fia János (1438). A XIX.
század els felében Almosdon és Kólyon bírt földesúri joggal.
Steph (Somkútpataki). Szatmár vármegyébl származik.
Már a XVII. század közepén virágzott. A család czímcre a Bihar
vármegyei történelmi s régészeti egylet gyjteményében (266/885.
sz.l
SZILASS-f.
található. 11561-ben készült, valószínleg halotti czímerfestméay után. s a következ: ezüstben, két, a paizs fels szólóig
emelked s tetején fákkal bentt hegyoldal között, farkával egyszer csavarodó s fejével
felfelé nyúló, veres nyelv s szem kigyó, a baloldali hegyoldal görbe kardot tartó pánczélos karral van megrakva, a kard begyén átütött török f vérzik, míg alatta kisebb
domb körvonalai láthatók. A puizs felett ötágú korona nyugszik.
Szabó I. (Zsiri). A család 1638-ban 1. Rákóczy Györgytl nyert czímeres nemeslevelet. A XYI1I. század második felében Békés vármegyébe költözött.
Szabó II, Sz. Salamon 1713-ban nyert czímeres nemeslevelet. (Váradi káptalan Elench.)
Szabó III. Sz. András 1606-ban nyert czímeres nemeslevelet Bocskay István fejedelemtl.
Szabó IV. (Szent-Jobbi). Régi család, melynek nemességét 1618-ban ersítette meg
Bethlen Gábor. Els ismert se Mihály, a ki 1618-ban czímeres levelet nyert. A család
Szent-Jobb és Ottomány községekre nyert adományt, hol földesúri joggal is bírt. Tagjai
közül: László újabb lirai költészetünk egyik úttörje (született 1767., meghalt 1795-ben Kufsteinban, mint a Martinovics-féle összeesküvés részese). Márton 1848-ban honvédrnagy,
majd képvisel.
Czímer: kékben, zöld alapon, feleméit jobbjával arany-ollót tartó természetes lúd.
Sisakdísz hiányzik. Takarók kékarany.
Szabó V. Sz. István és Deák al. Buttkaj' Ferencz 1649-ben nyertek czímeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól, mely Zemplén vármegyében hirdettetett ki. Sz. György
1764-ben igazolta nemességét.
Szartori/ (Beszterczebányai). Sz. György 1700-ban nyert czímeres nemeslevelet I. Lipót
királytól, mely utóbb III. Károly királytól megersíttetett. A család nemessége 1713-ban
I-'ngaras, 1768-ban Hont és Zólyom, 1812-ben Szatmár vármegyékben hirdettetett ki. A
XIX. század elején telepedett le Bihar vármegyében, hol Köböikúton, továbbá Hosszú- és
Monostor-Pályi, Hodász, Csaholy stb. helységben bírt földesúri joggal. Tagjai közül
I.
Náthán Szatmár vármegye fiscusa, II. Náthán 1814-ben ugyanott alispán. Károly 1830-ban
Bihar vármegye esküdtje. Dezs, Hosszi'i-Pályin birtokos.
Czímer: kékben, haránt fekv horgony felett lebeg, kiterjesztett szárnyú galamb,
csrében olajfaággal. Sisakdísz: czölöpösen állított, Italra hajlott, mérleget tartó pánczélos kar.
Takarók veresarany kékezüst.
Szacsvay (Esztelneki). Háromszékbl származó székely család, mely 1768-ban telepedett Bihar vármegyébe s Esztelneken birt földesúri joggal. A család 1827-ben hirdettette
ki nemességét. Tagjai közül
István 1768-ban megyei esküdt és perczeptor. II. Ferencz
az 1809. évi nemesi felkelsereg hadnagya; Gábor (sz: 1797) szentszéki ügyész. Elek 1848-ban
honvédhadnagy, majd fjegyz Sarkadon. I. Imre 1848-ban honvédszázados, elesett a piski
csatában. Jen 1848-ban honvédhadnagy. II. Imre 1848/49. országgylési képvisel. Ákos
jelenleg a nagyváradi ügyvédi kamara ügyésze.
:

:

:

:

:

—

:

:

Czímer veresben, hármas halom középsjén könyökl,
görbe kardot tartó pánczélos kar. Sisakdísz: három keresztbe
fektetett nyílvesszt tartó arany-oroszlán Takarók
nem isme:

:

retesek.

Szatmári-Király (Szatmári). A Király család Gömör várs a XVII. század elején tnik fel, idvel
átszármazott Borsod és Heves vármegyékbe. Tagjai közül
Aliiért, Bethlen Gábor alatt váradi
kapitány. Ádám II. Rákóczy Ferenczczel Rodostóba bujdosott (1711). József 1839 45.
Borsod vármegye els alispánja. Andor jelenleg fszolgabíró
Bihar vármegyében. Domonkos jelenleg osztrák-magyar consul
Widdinben. Bertalan jelenleg m. kir. testr.
Czímer kékben, zöld alapon, felemelt jobbjában rózsái
tartó arany-oroszlán, melynek nyakát hátulról el-nyúló
pánaz oroszlán. Takarók
czélos kar markolja. Sisakdísz
kékarany. (L. a Szabolcs vármegyét tárgyaló kötetben.)
Szegedy I. Sz. György és fivére Miklós 1600. július 24-én
nyertek czímeres nemeslevelet, mely 1602. május 6-án Gönczön
hirdettetett ki. A család idvel átköltözött Bihar vármegyébe
is. hol 1742. márczius 1-én iirazolta nemességét. János 1775-ben

megyébl származik

:

—

:

:

:
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Hegyköz-Újlakon

E család sarja
széki bíró.

:

ennek li;ii mint sárándi birtokosok
nernességszerztl való leszármazásukat.
Gyula jelenleg' békés-gyulai kir. törvény-

lakott,

L781-ben igazolták
Sz.

a

Czímer kékben, zöld alapon, veres ruhás, sisakos, egyekardot tartó magyar vitéz, balját csípre teszi a kardon
átütött török f. Sisakdísz: növ paizsalak. Takarók: veresarany kékarany.
Szegedy II. Sz. István és Szigethi Sebestyén Mihály,
valamint az utóbbi családja 1659-ben nyertek czímeres nemes:

nes

;

Lipót királytól, mely Zemplén vármegyében hirdettecsaládból István az 1741. évi nemesi felkelés alkalmával mutatta be nemeslevelét. Ily nev családból még a következk szerepelnek János (1695 1701) Bihar vármegye fjegyzje s (1701 1713) alispánja. Márton (1758) Saápon birtoMiklós 1731-ben Nagy-Patakon birtokos. Ferencz Nagykos.
Patakon birtokos (1767) elfordul az 1755. évi összeírásban is
(Ermelléki járás).
Szegedy III. Pál 1502-ben megvette Kereki János váczi
püspöktl Endréd, Varsánd és Puszta-Apáti birtokokat.
levelet

ki

tett

1.

E

—

—

:

Székg (Dancsházi).

A XV.

A

XVI. század elején Dancsházát
hadnagy.

században tnik
bírta,

honnan

fel. Sz.
a család

5:

ll

György 1496-ban
elnevét

Pál

vette.

ss

r

ember.
1581-ben egri

királyi

Székg (Váradil. V. Sz. Péter 1620-ben nyert czímeres nemeslevelet Bethlen Gábor
fejedelemtl (Váradi kápt. Elench.).
Szénássy (Nagyváradi és kidéi). Eredetét a Szabolcs vármegyét tárgyaló kötetben
ismertettük Bihar vármegyében Széplakon, Csébtelken, Száldobágyon birt földesúri joggal.
Szénás (Bályoki). Közép-Szolnok vármegyébl származik. Els ismert se
Hegen
t-omes (1279), a ki 1312-ben Bályokot nyerte. A család idvel Szabolcs és Szatmár vármegyékbe költözött. Bályokon kivül 1488-ban Száldobágyon volt birtokos. A XVIII. század
elején egyike volt a vármegye „bene posessionatus" nemeseinek. Ezen kívül a szilágy vármegyei Kucsó-Kereszüir községben is földesúri joggal birt.
Szentivdnyi (Szentiványi). Liptó vármegye si családja, mely a Pongrácz, Szmrecsányi
stb. családokkal közös törzsbl származik. Törzse: Lrincz (1241), ennek fia Bogomér comes
(1286); fia Bodó (1286— 93) a család se Gáspár (1620) fia: Mátyás (1658), unokái Bihar vármegyébe szakadlak. János váradi kanonok (1760) testvérének Ádámnak fia József Bihar
vármegye alispánja (1765 1773). Fiai Ferencz (1806) és Benedek (1806) szolgabírák Biharban. Lajos (1825 4-1) Bihar vármegyében szolgabíró. Testvére László 1849-ben a III. vadász:

:

—

zászlóaljnál

—

:

:

:

rnagy.

(Négyesi báró). Törzsökös biharvármegyei család. Eredetét Bihar vármegye
elpusztult helységétl A-ette. 1246-ban tnnek fel Szepesi Rugach unokái
Jakab és Ivánka, akik Fügédet veszik meg. A család leszármazása csak Sz. Pétertl (1578 93)
folyik, kinek neje Daróczy Zsófia négyesi birtokos volt, honnan a család elnevét vette. A
család ettl kezdve Borsod vármegyében virágzott. A fenti Péter utóda II. Pál (1630 87),
ennek fia II. János (1698 1746), kinek fia László 1775-ben bárói rangra emeltetett, fia
Sámuel (1759) ennek fiai
Ignácz (1780 1838 jiécsi püspök), Antal (1805) Borsod vármegyében a felkelt nemesi sereg fhadnagya. János (1781) szintén a felkelt nemesi seregben
szolgált, 1820-tl 1827-ig a tiszáninneni kerületi tábla ülnöke volt. Fia: Ádám (sz
181 1.
-]-1882) vele kihalt a család bárói ága; leánya
Eugénia br. Wildburg Adolf alezredes özvegye,
Szej>essy

hasonnev, de

:

—

—

:

—
:

—

:

:

jelenleg Hlyén birtokos.

négyeit paizs a 3. és 4. közé ékelt ötödik udvarral és szívpaizszsal. Ebben
két szemközt ágaskodó fehér egyszarvú közt lebeg, öt csúcsban
1. ezüstben, befelé fordult veres mezü, görbe
nyilt arany-korona. A nagy paizs
kardot tartó kar. a kardon átütött török f. 2. és 3. aranyban, befelé fordult, felemelt jobbjában buzogányt tartó veres
kékben, kapuval és kis ablakokkal ellátott vár,
griff.
4.
magas toronynyal és oromzattal. 5. zöldben, a bal szélen
lev felhkbl kinyúló, ezüst keresztet tartó veres mezü
kékkel ellenkar. Három sisak. Sisakdíszek
I. ezüsttel és
tétesen vágott nyilt szárny közt kinöv, szügyén öt csúcsban
végzd arany koronát tartó fehér egyszarvú. Takaró kékezüst. II. paizsbeli kar, mely török fvel átütött görbe kardot
verestart. Takaró veresezüst. III. paizsbeli
griff. Takaró
arany.
Szepessy II. Sz. László 1628-ban nyert czímeres nemeslevelet Bethlen Gábor fejedelemtl, Sz. András és László
1764-ben igazolták nemességüket.
&*m->' / "*< jíX.'j
Szerdahelyi. Zala vármegyébl származik. 1556-ban nyert
'^ vj^^
'P ''^*$i%
czímeres nemeslevelet. Sz. Pál 1620-ban Szatmár vármegyében Vetés, Lázári, Kis-Palád stb. helységben birtokos. Utóda:
I.
Zsigmond (1784 1808) szolgabíró, ennek fia Ferencz
fügyész (1825 29), fia Pál 1850-ben N. -Váradon országos
tszéki elnök, 1861-ben Szatmár vármegye fispánja. A XIX.
század els felében Kugyi-Vásárhelyen birt földesúri jogg
Szilágyi (Piskárosi és király-daróczi). Szatmár vármegyébl származik. Baltazár 1653-ban nyert czímeres
SZUNY0GH

Czímer
az

:

si czímer: kékben,

végzd,

:

:

:

••

\"Jj,

'"ill'irl

—

—

:
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Ferdinánd királytól. A csalá'l 1775-ben Szatmár és 1786-ban Bihar várki nemességét. Sz. Márton a debreczeni reform, kollégium tanára,
önnek fia Sámuel (sz. 1719, f 1785) a tiszántúli ev. ref. egyházmegye püspöke II. Sámuel
1779-heii táblabíró, Lajos 1813-ban táblabíró. Lajos 1840-ben fszolgabíró Bihar-vármegyé-

nemeslevelet

megyében

II.

hirdettette

:

—

Soma 1848 19-ben a 27. honvédzászlóaljnál rnagy. Gyula részt vett az 1859. és 1866.
hadjáratokban. A család Jákó-Hódoson, Elegyköz-Pályiban, Jankafalva pusztán, ÉrAdonyban, Vértes helységben birt földesúri joggal.

ben.
évi

Czímcr Kékben, zöld alapon álló, veres ruhás, fehér nadrág >s, fekete kalpagos és
egyenes kardot tartó magyar ifjú. Sisakdísz arany koronával átütött, görbe kardot
veres-fekete.
tartó veres mezü kar. Takarók
Szilassy (Szilasi és pilisi). András fia Dezs 1331-ben Dorozsmára és Szt.-Mihályra nyer
adományt. Tamás 1409-ben Dalhó birtokosa. Fia Fábián (1437) veszi fel a Sz. nevet,
Sz. György Vincze testvérével, a ki (1455—75) váczi püspök volt,
szolgálataiért Pándot
és Pilist kapta V. László királytól, György fia pedig Losoncz-Tugárt Nógrád vármegyében
Mátyás királytól. Utódai közül II. András, 1684-ben Heves, 1689-ben Nógrád vármegye
alispánja. A család jelenleg virágzó ága I. Ádámtól származik, kinek fiai
Ádám és I.
II.
János. Elbbi fia: József (sz. 1755, f 1837) koronar. Fiai: II. József 1835-tl helytartósági
tanácsos; Ferencz gömöri alispán (-j-1841); György pestvármegyei fszolgabíró (1836 — 41),
majd alispán. II. József fia Aladár, a m. kir. közig, bíróság- tagja. Sz. Ottó cs. és kir. huszárszázados, jelenleg Er-Adonyban és Er- Tárcsán birtokos
Czímer
kékben, félkcrékbl kinöv fehér egyszarvú.
Sisakdísz : kinöv fehér egyszarvú. Másik változat
veresben, jobbról ezüst félhold, balról hatágú arany-csillag közt
félkerékbl kiemelked ezüst egyszarvú. Sisakdísz
kinöv
egyszarvú. Takarók: veresezüst.
Szlávi/ (Okányi és érkenézi). Törzsökös biharvármegyei
salad, melynek
származására vonatkozó adatokat a Nyitra
vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A bihari ág törzse
János. A család Ér-Kenéz, Mihályfalva, Tárcsa és Genyéte helységekben birt földesúri joggal. Ez ág sarjai: Károly, 1848. eltt
rnagy. Tivadar cs. kir. kamarás (1850) Ferencz, jelenleg birtokos.
A család czímerét 1. a Nyitra vármegyét tárgyaló kötetben.
Szokoly I. Sz. Jakab 1795-ben nyert czímeres nemeslevelet I. Ferencz királytól.
:

tollas,

:

:

h

:

:

:

:

:

•

:

Szokoly II. 1840. körül telepedett Biharba. Ez ágból Tamás
1818-ban Kassán püspöki jószágigazgató és a 40-es években

Zemplén vármegye nemesi hadnagya, Tamás jelenleg
váradi ügyvéd, Viktor ismert

nev

nagy-

író.

Czímer: vörösben könyökl pánczélos kar görbe kardot
Jobbról ezüst félhold, balról 6 águ arany-csillag kíséri.
Sisakdísz csrében köves arany gyrt tartó holló. Takarók
kékarany.

T^JT^T-

tart.

:

:

Sztaroveszky.

A

XIX. század els felében Kotyiklet községben

birt földesúri joggal.

Szló'ssy (Szigeti). János és Mihály 1608-ban nyertek czímeres nemeslevelet Báthori
család Máramaros vármegyébl
Gábortól, melyet II. Ferdinánd király is megersített
származik. 1740. táján telepedett le Bihar vármegyében s 1743-ban már Püspökiben birt
földesúri joggal. Ferencz jelenleg- Magyar-Csékén fszolgabíró.

A

Czímer: kékben, zöld alapon, fehér lovon ül, strucztollas kucsmás, fekete dolmányos,
veressel bélelt párduez-kaczagányos, sárga csizmás magyar vitéz, jobbjában levágott török
fvel átütött egyenes hajdú -kardot, baljában buzogányt tart Sisakdísz hosszú veres dolmányos férfialak, fedetlen fvel, jobbjában buzogányt, baljában zöld koszorút tart. Takarók
kékarany veresezüst.
:

:

—

Szunyogh (Szunyoghi). A család eredetére vonatkozó adatokat a Szabolcs vármegyét
tárgyaló kötetben ismertettük. Bihar vármegyében els ízben 1791-ben találkozunk e család
tagjaival. 1794-ben Ádám a vármegye táblabírája. A szabolcsi
ágból Albert 1840. táján
telepedett le a vármegyében s Esztáron birt földesúri joggal. Fiai közül Szabolcs jelenleg
Esztárban, Zoltán Pocsajban és Péter, a vármegye alispánja (1893) Kis-Marján birtokos.
:

Czímer kékkel és vörössel hasított paizs, abban egyenes kardot tartó, könyökl pánczélos kar, a hónalj alatt, alulról felfelé döfött nyíllal. Sisakdísz
szügyén nyíllal átdöfött
:

:

kinöv egyszarvú. Takarók

:

veresezüst

— kékarany.

Thardy (Köröstopai és meztelegdi). T. György rokonaival együtt 1611-ben nyert
czímeres nemeslevelet, melyet 1621-ben Bethlen Gábor is megersített. 1625-ben már Bihar
vármegyében találjuk, idvel azonban egyik ága Szatmárba költözött, melybl Mihály kisari
birtokos 1762-ben igazolta nemességét. Fia Mózes Csehországba, Libic városba költözött,
hol 1783-tól, 1837-ben bekövetkezett haláláig mint reform, lelkész mködött. Családjából
István 1854-ben visszatért hazánkba, fiai közül Rezs 1881-ben miniszteri titkár, Károly
ugyanekkor Komlós-Keresztesen birtokos. Egy másik Mihály 1750-ben igazolta nemességét
Bihar vármegyében. Valószinleg ennek utóda T. máskép Lélek László, Csokaly helységben
volt birtokos, kinek nemessége 1819-ben ismertetett el
T. Hermán 1868-tól bécsi helvét
hit v.

lelkész.

Sándor jelenleg berettyó-ujfalvi birtokos.

Czímer: kékkel és veressel vízszint vágva. Felül koronát tartó, fehér öltönyü, veres
szárnyú angyal, alól két kigyó által alkotott körben, melyeknek farkai a végükön egyesülve
kunkorodnak, fedetlen fvel álló, sárga ruhás, hosszú, fekete szakállas, jobbra néz férfiú.
kezeit imára kulcsolja össze. Sisakdísz jobbról fehérrel és veressel, balról kékkel és sár:
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gával vágott, nyill szárny közt, csrében olajfaágat tartó fehér

galamb. Takarók: kékarany

-veresezüst.
Tajthy. T. Balázs 1649-ben nyert czínieres nemeslevelet, mely Gömör varmegye ben
ezen évben, a Jászságban 1805-ben és 1839-ben hirdettetett ki. Tagjai közül István
(1871
97) huszárkapitány 1897-ben telepedett le Bihar vármegyében.
Czímer kékben, zöld alapon, görbe kardot tartó, kiterjesztett szárnyú griff. Sisakdísz
paizsalak. Takarók veresarany kékezüst.
Belenik (Benedek), üa I. Kelemen
Telegdy l A Csanád nemzetségbl származik.
bán (f 1247 eltt) ennek fia: I. Pongrácz (1218 46) a T. család se. Fiai: I. László
1256-65) ós I Tamás (1258—85). Ennek fiai I. Lrincz (1296—1313), III. Csanád (1290—1349)
esztergomi érsek, I. Miklós (1299—1326) csanádi fispán és II. Pongrácz (1299—1326). I.
M.klós liai: III István (1337—47), I Gvörgv (1337—71) és II. Miklós (1337—71). I. György
fiai: III Miklós (1380) kanonok és II. Péter (1380). II. Miklós fia:
IV. Miklós ki'r. föajtónálló mester (1385), ágának utolsó sarja: Márton (1475). Tamás csanádi püsp., majd
kalocsai ós esztergomi érsek (1358 körül). A fenti I. Miklós testvérének, I. Lrineznek
ágából a következket emeljük ki: III. István kir. tárnokmester (-j- 1514): fia: VIII Miklós
erdélyi alvajda (1530—40). I. Lrincz fia: I. János fia II. Lrincz kisunokája
Mihály, a
székelyek fkapitánya (1550 1587); ennek fia: XII. János elesett a mezkeresztesi csatában
(1596); ennek fiai: 1. IV. Ferencz, kinek fia V. Ferencz 1610. táján magtalanul elhalt és
2, Gáspár, ennek
fia: VI. István (f 1653) a család utolsó fisarja. T. István 1502-ben XII.
Lajos franczia királytól nyert czínieres nemeslevelet, midn II. Ulászló király nevében Miklós
nyitrai püspökkel követségben járt Francziaorszagban.

még

—

:

:

—

:

—

se

:

:

1

:

—

Czímer
kékben természetes vadlúd, melyre kiterjesztett szárnyú sólyom száll,
csrével annak szemét vájja ki. A paizsot a Szent Mihály rend jelvénye veszi körül.
Telegdy II. Kovács Balázs 1623-ban nyert czínieres
nemeslevelet Bethlen Gábortól, mely 1625-ben Szabolcs
vármegyében hirdettetett ki. A család idvel Telegdre
:

költözött s felvette a T. nevet.
Czímer
kékben, leveles
:

iP'

koronán búzakéve. Sisakdísz:
czölöpösen

állított

tr.

A Garázda nemzetségbl származik, mely 1408 ban a Békés
vármegyében fekv Telek birTeleki. (Széki gróf.)

tokot szerezte meg, honnan
a család nevét vette 1414-ben
Zágorhida és Szék birtokában
Gataláljuk.
család se

A

:

rázda Mihály de Szék (1605—
15). A család fényének megalapítója, Mihály hasonnev
unokája (1634-1690) Apaffy
Mihály fejedelem mindenható
1687-ben
kanczellárja, a ki
Széltarlón
grófi rangra emeltetett. A család a XIX. század els felében
Jelenleg T. László grófné Darvason birtokos.

birt földesúri joggal.

si

székely család, melybl T. Ferencz
Thury. (Tamásfalvi.) Háromszékbl származik.
Miksa királytól. A családfa
hadi érdemei jutalmául 1571. június 13-án nyert czínieres levelet
család Tamásfalvára és
élén Márton (1627) áll, kitl a leszármazás szakadatlanul folyik.
Celencsérre nyert adományt. Miklós 1780-ban Bihar vármegyében hirdettette ki nemességét.
(1748—92) háromszéki,
Tao'iai közül: László (1718—1730) háromszéki királybíró. Sándor
(1751— 78) orbai királybíró. József (1792—1812) erdélyi fkormányszéki tanácsos

A

:

ászló

I

Sándor (1792-1839) háromszéki királybíró. Farkas (1812— 35) kézdiszéki királybíró. Gergely
Fels-Fehér vármegye fispánja Ignácz jelenleg kir. közjegyz Belényesem
Czímer (jelenleg használt): kékben, zöld alapon, jobbról hatágú arany-csillag, balról
felé a paizs
ezüst félholdtól kísért ötágú, agancsos, természetes szinü szaladó szarvas, mely
paizsbeli szarvas növekven.
bal szélébl görbe kardot tartó pánczélos kar nyúlik. Sisakdísz:
török
Takarók: kékarany - veresezüst. 1571. évi czímer: kékben, zöld alapon fekv fejetlen
keresztül van döfve, fegyholttest mögött lovon ül sisakos vitéz, kinek ezombja dárdával
verét a török holttestbe szúrja,
állapítható

míg

a ló lábainál a levágott török

f

látható. Sisakdísz

nem

meg.

részben.
Tholdtj. (Nagy-Szalontai és fekete-bátori gróf) lásd a bevezet
1848-ban
Thurzó. 1848. eltt Marcziháza helységet ós Keményfok pusztát birta János
alispánja
vármegye
Bihar
1636-ban I. Rákóczy
Tisza. (Borosjeni nemes és gróf.) A család se György, a ki
György fejedelemtl Arad, Csanád és Temes vármegyékben jószágokat kapott adományba
István (1643—75) Zarand
és Boros-Jenn telepedett le, de Nagyváradon is házzal bírt. Fia
1656-ban alispán, 1656 58. portai követ, 1660. kvári kapitány. Fia:

vármegye szolgabírája,

István Erdélybe költözik, ennek fia II. György (1680—1751) Torda vármegye
(1748— 1772) az elvesztett, s idvel más kézre került családi vagyon visszaszerzoje,
II. László Bihar vármegye követe (1777—1820),
kitl a rsidád a következleg származik le
fiai:
ennek fia: I. Lajos (1798—1856) Bihar vármegye fispáni helytartója, cs. kir. kamarás,
IV László fsz. 1829) országgylési képvisel. 2. Kálmán (sz. 1830) 1875—90. ni. kir.
alispánja.

II.

Fia László

;i

I

:

Bihar vármegye nemes családai.

(•+«.)

miniszterelnök,
Szt. István-rend nagykeresztese stb. 3. III. Lajos (sz. 1832, f 1898) 1867
Bihar vármegye fispánja, 1871. közlekedésügyi miniszter, 1879-ben szegedi kormánybiztos.
1892—94.
felsége személye körüli miniszter. Domonkos a költ (1837 56). Rangomelés
T. Lajos 1883. deczember 22-én szegedi elnévvel grófi rangra emeltetett, mely 1897-ben
T. Kálmán fiaira is kiterjesztetett. IV. István (sz. 1861) országgylési képvisel. II. Kálmán
(sz. 1867) és IV. Lajos (sz. 1879).
Czímer: kétszer hasított s vízszint vágott, ekként kilencz osztályra osztott paizs, szívpaizszsal, abban, kékben, zöld alapon, sodronypánczlba öltözött vassapkasisakos, jobbjában
török fvel átütött kardot, „balkezében három búzakalászt tartó magyar vitéz. A paizs
felett ötágú leveles korona. (Usi czímer.) A nagy paizs
1. kék, egy harmadrészt természetes vízzel vágva, melyben három szín kákagombbal ellátott, három kákacsoport közt három
szürke hegycsoport emelkedik, mely felett, a paizs
(2
1) hal úszik balra. A vízbl balra
peremérl két arany szlfürt csüng alá, balfell arany búzakéve látható; 2. és 6. ezüsttel
és kékkel hasítva, ell
jobbról balra húzódó két veres pólya, hátul a vágási vonalból
kinöv, arany jogart tartó egyl'ejü, koronás fekete sas 3. és 7 hasított veres paizs, ell
négy vízszintes ezüst pólya, hátúi hármas halmon, arany koronából kiemelked ezüst patriarcha kereszt. Ezt a paizsot, egy keskeny, hasított tojásdad paizs takarja, melyben zöld
alapon ell háromtornyú és hátúi egytornyú, rovátkos párkányai arany-vár látható 4. és
9. arany szelemen által
hasítva, feketében fehér elefánt. 8. Kissé befelé hajló szárakkal
arany háromszögön 0. S. T. A betkbl, lapidár stylben összeállított, veressel árnyékolt
fekete betjegy Kilenczágú leveles korona. Három sisak.
Sisakdíszek I. nyilt fekete szárny közt kinöv szívpaizskékarany ezüstveres. II. Kinöv fehér
beli vitéz. Takaró
bárány; takaró mint az I-nél. III. Kinöv fehér elefánt.
;i

—

:

:

:

:

:

;

;

:

—

:

Takaró
ezüst.

—

feketearany
feketePaizstartók jobbról ter:

:

mészetes tigris, balról arany
„Persevero."
griff. Jelmondat
Topay. András, a ki 1660-ban
a báródsági kerület hadnagya
eleste után török
volt, Várad
fogságba jutott, honnan csak
1670-ben szabadult ki. Élesden
:

birt részeket.

Tóth. (Rabéi és szoboszlai
T. István 1606-ban nyert czímeres nemeslevelet Bocskay István

fejedelemtl, mely még 1607-ben
Szabolcs vármegyében hirdettetett ki. A család Szoboszlón voltbirtokos, idvel, 1848 eltt, Arad
vármegyébe is átszármazott. TagYattay.
jai közül: IV. András 1770. táján
huszárfhadnagy.
Fia
József
csendbiztos Margitán. III. György gyulafehérvári fbíró s 1848— 49-ben országgylési
kiivet. Márton jelenleg Nagy-Várad város ügyésze.
TJgray.
I. Miklós, ennek
fia Csele (1325—31), ennek fia Balázs (1343—51), ezé
II.
Miklós (1375). Miklós fiai: 1. László és ennek fia János (1415). 2. Tamás (1415-25).
3.
Bertalan (1425). A névadó Ugra helységen kívül csupán a Túrkeve mellett es Náta
helység volt birtoka. (Karácsonyi: A magyar nemzetségek 70. 1.) 1329-ben osztoznak Ugrán,
Poszterén és Bölcsin. 1418-ban pallosjogot nyernek Ugrára. 1448-ban U. Benedek Atyásfalura
nyert adományt Mátyás királytól. 1494-ben Nagy-, Kis- és Monostoros-Ugrán, továbbá Piski.
Bölcsi és Atyás helységekben, valamint Ekerkerek pusztán bírt földesúri joggal. György
(1596) Bihar vármegye alispánja. II. Gergely (1607
1608) Bihar vármegye alispánja, 1603-ban
a báródsági birtokokra királyi helybenhagyást nyert. Unokája IV. Gergely 1665-ben dévai,
1668-ban szilágysomlyói kapitány. IV. Gergely testvérétl IV. Györgytl a család tovább
származott, ágának utolsó fisarja: István (f 1810). A XIX. század els felében (1839-ben)
György özvegye Ug'rán, a család ntagjai Júlia (férj. Bölönyi József), Anna (férj. Koós),
Ágnes (-7- 1888) Mez-Telegden, Birtinyben bírtak földesri joggal.
Czímer kékben, nyakától szakított vérz, szakállas szerecsen f.
Újvári/. (Érsekújvári.) Mihály és fiai
Mihály, János, István, Ferencz és Ádám 1718-ban
nyertek czímeres nemeslevelet. Ezek közül Ádám és Mihály testvére László 1722-ben bárói
rangra emeltetett. A család Nyitra-megyébl származik, a hol a nemességet másodízben
1754-ben hirdették ki. Onnan a XVIII. század közepén Borsod- és Bihar vármegyékbe szakadt, a hol a nemesség a Nyitrából hozott igazoló levél alapján 1783-ban kihirdettetett. Itt
Fugyi-Vásárhelyen, a nánai pusztán, Margittán és Ér-Kesern volt birtokos. Tagjai közül
Ferencz a XVIII. század közepén püspökségi kulcsár, késbb márgittai
l'elemlítendk
postamester
Rudolf 1780. körül káptalani provisor,
Gottfrid ugyanakkor katonatiszt,
az orosz czár nevét visel ezredben.
László 1843-ban pestmegyei fszolgabíró, elbb
kamarai ügyvéd,
Sándor 1849-ben elesett a debreczeni ütközetben,
Ödön jelenleg
diószegi ügyvéd, elbb megyei aljegyz.
Czímer: kékben, zöld alapon fekv török fölött, ágaskodó fehér lovon ül magyar
kékvitéz, jobbjában szablya, melyen török f van átütve. Sisakdísz
kereszt. Takarók
arany — veresezüst.
Uza. (Szászfai és uzapaniti.) Valószínleg Gömör vármegyébl származik.
Uza
fia. Péter (1271),
kinek fivére Tóbiás (1270) Fels-Szilvára nyert adományt. A családból
U. Miklós 1427-ben Abaujban volt birtokos. Tagjai a XVI XVII. században Abauj vár-
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—

:

:

se

—
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megyében közhivatalokat viseltek. A XVIII. század folyamán
Abauj vármegyébl. Fényes Elek a XIX. század
els leiében Bibar vármegye családai közt is említi.
Vadai/ (Vadai). Családi közlés szerint
Kaplony nemzetségbl származik. Kaplony nb. György fia Éliás és fia Péter a
szatmárvármegyei Vada nev birtokot eladták ugyanazon nb.
Ördög Simon fiainak 1288-ban. 1651-ben nyert nemességújítást
III. Ferdinánd királytól A család Szatmár vármegyében Vada
helységben, melyre adományt nyert, továbbá Mez-Petriben bírt
elköltözött

a,

földesúri

Tagjai

joggal.

közül:

Ignácz

jelenleg

Diószegen

gyógyszerész.

Czímer kékben, zöld halmon nyugvó arany-leveles koronán könyökl, görbe kardot tartó, veres mez kar. Sisakdísz
paizsalak. Takarók: kékarany veresezüst.
Varjassy (Teleki). Régi család, mely a XV. században
tnik fel. Els ismert se Sebestyén (f 1451 eltt). Boldizsár
1566-ban János Zsigmond híve és késbb váradi kapitány.
Varjú. (Csekei). A család Bihar vármegyében 1611. óta,
VÍCSEf
Szatmárban a XVII. és Krasznában a XVIII. század eleje óta
szerepel, ez utóbbi ágból Imre (f 1812.) szolgabíró. Egyes családtagok a XIX. sz. elején a
varjufalvi, majd somlyói elnévvel éltek. Jelenleg V. Elemér ismert nev heraldikai író,
:

:

—

köbölkuti birtokos.

Váry (Olvasztó, vári és fehér-gyarmati). Olvasztó Miklós 1618. márczius 27-én nemességet nyert. Törzsökös biharvármegyei család. Ambrus a XVIII. század elején Nagyvárad
város kapitánya volt. A család Monostor-Pályiban bírt földesúri joggal. József 1848 49-ben
Bem hadseregében fhadnagyi ranggal küzdött. Jelenleg András Kis-Kerekiben birtokos.
Czímer: kékben, (?) zöld alapon, három búzakalászt tartó arany-oroszlán. Sisakdísz:
jobbról veres, balról kék nyilt szárny közt kinöv, szembe fordult oroszlán. Takarók
ezüst paizsban természetes oroszlán).
i'eketearany veresarany (Más adat szerint
:

—

:

Varkocs (Nobschützi) Sziléziából származik. Els ismert se Kristóf Szapolyai István
Hedvig tescheni herczegnvel jött hazánkba, a ki Kristófot Késmárk kapitányává
nevezteki(1485) és neki Sztraszka, Szent-Kereszt stb. helységeket adományozta. Utódai: György
1541-ben Pestet védte a török ellen, 1543-ban pedig Székesfehérvár védelmeben esett el.
Tamás elbb egri kapitány, 1549 ben váradi kapitány, 1552-ben bihari fispán, 1556 57-ben
ismét fispán (fl576). A család a XVII. században halt ki.

nejével,

—

Vallay (Vattai) V. Lukács valamint fia Ferencz, továbbá testvérei János és Bálint,
Detiekö várának kapitánya, 1636-ban nyertek, régi nemességök megersítése mellett, czímeres levelet II. Ferdinánd királytól, mely Borsod vármegyében hirdettetett ki. A család
Vata kuzségre nyert adományt, azonkívül 1848. eltt Szili és Jobbaháza (Sopron vm.), helységekben birt földesúri joggal. A család a XIX. század második felében telepedett le Bihar
vármegyében. Géza jelenleg nyg. fszolgabíró. Gyula a biharvármegyei községi és körjegyzk egyletének elnöke.
Czímer féloldalra dlt paizs kékben, hármas zöld hegy mögött kiáradt tó hullámzik,
mely felett kifeszített lánczon, mindkét lábában hegyével felfelé álló, szigonyr os nyílvesszt
paizsbeli hattyú. Takarók kékarany veresezüst.
tartó természetes hattyú áll. Sisakdísz
:

:

—

:

A

család eredetét a Szabolcs vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A XIX. század els felében a bárói ágból Miklós, Torda helység birtokában
vult, Imre pedig Tasádfn birt
földesúri joggal. V. Klára bárón jelenleg Berettyó-Szent-

Vay

(vajai és laskodi báró).

Mártonban birtokos.
Vécsey (nemes). András 1617-ban új czímeres nemes-levelet nyert II. Mátyás királytól,
czímerszerz utódai 1726-ban Abauj vármegyében voltak birtokohadi érdemei jutalmául.
Péter lovassági
sok Pamlónyben és Péderen, 1813-ban pedig Kásmárkon. Tagjai közül
tábornok (f 1809-ben) a wagrami csatában, 1801-ben, mint a Mária Terézia rend vitéze bánd
rangra emeltetett. József 1813-ban Kápolyon, Zsigmond ugyanekkor Szikszón prédikátor.
Tamás (sz 1839 Szikszón) 1874. óta a budapesti tud. egyetemen a római jog tanára, ez
idszerint rector magnificus, több ízben országgylési képvisel.
Fia Lóránd 1898-tól kezdve a Berettyó-Újfaluhoz tartozó Somota
pusztán birtokos.
Czímer: kékben, zöldalapon, rostélyos sisakon álló, jobbjában
veres kereszt.
szablyát tartó arany-griff. Sisakdísz
Takarók veresezüst kékarany.
Venter. Oláh eredet család, mely a XV. században telele
a késbbi Báródságba. Mátyás királytól 1465-ben
in (lett
nyert adománylevelet. Mihály a báródsági kerület hadnagya
meghalt 1657-ben a lengyelországi hadjáratban. 1839-ben a család 365 lelkid, számlált.
Verner. V. Jakab 1792-ben nyert czímeres nemeslevelet,
mely Békés vármegyében hirdettetett ki 1798-ban. V. Jakab
Ix'i'.l-ben Nagy-Kerpest és Alsó-Topa birtokosa volt, fia László

A

:

:

:

:

—

:

L861.

vármegyei aljegyz.

Vnídn (Szombatsági). V. János és Emánuel 1830-ban
nyertek czímeres nemeslevelet. A család Gyergyó-Sz-ent-Miklósszármazik, honnan 1834-ben költözött Bihar vármegyébe,
ról
hol

1818.

Tagjai

elölt

közül:

Szombatság helységben birt földesúri joggal.
Endre 1861 65-ben a magyar-csékei kerület

—

VILAQHy.

Rihnr vármegye nemes családai.
országgylési képviselje. Etele
pedig Szombatságon birtokos.

jelenleg-
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Zoltán

Battonyán,

(Palotási). A. család Komárom vármegyébl,
helységbl származik. WNándor 1 840-1 >en nyert czímeres nemeslevelet, mely Nógrád vármegyében hirdettetett ki.
Tagjai közül: Nándor 18(8— 49-ben honvédhadnagy Márton
Világlti/

Kisbér

(1850)

Székes-Fehérvárott városi tanácsos. Nándor jelenleg

Ma-cziházán birtokos.
Czímer kék paizs fvel, abban három hatágú aranycsillag. Veresben, zöld alapon felemelt jobb lábában föld:

rögöt tartó daru. Sisakdísz két veres szarv közt álló paizskékarany— veresezüst.
beli daru. Takarók
Vincze (Csíkszentmihályi Székely eredet család, mely
:

:

I.

XVII. század folyamán szakadt Bihar vármegyébe. Eredetileg Vinczeü volt a család neve, melyet a XVIII. század
46) Belényesen fszolgaelején V.-re rövidített. Péter (1842
bíró. A XIX. sz. els felében J.-Hódoson, Jankafalván, Tótiban
birt földesúri joggal. Most Fekete-Györösön birtokos.
Czímer: (színj. nélk.) hármas halmon, jobbjában görbe
kardot, baljában három nyílvesszt tartó oroszlán. Sisaki
dísz
görbe kardot tartó könyökl kar.
a

—

/ATHURECZKV

:

Weér (Körös-Tarcsai). Eredetileg Temes vármegye
Murony (ma Murány) nev helységébl származik. I. András
fel a köröstarcsai elnevet. II. Mihály, anyja Somlyai Anna után (1560—63)
Álmosdot és Csokajt örökölte, hol Gyula várának eleste után (1566) letelepedett.il. András
a XVII. század elején Vésztön birtokos, utóda György 1678-ban Kvár gondviselje. Gáspár
ll622i ivadékai: Ferencz (1648—78) és' Mihály (1*646
1674) Nagy-Váiad eleste után Abauj
vármegyébe húzódtak. Mihály 1581-ben Bihar vármegye alispánja volt. A család a XIX.
század els felében Körös-Apáti földesura volt.
Czímer arany paizsban teljes pánczélos alak, emelt jobbjában hosszú egyenes pallost
vízszintesen tart, baljával egy másik, földre támasztott pallos markolatát szorítja. Az alakot
alul egy bal lábafejét takaró kis veres paizs kíséri, benne ezüst rózsa,
Wesselényi (Hadadi báró). Nógrád vármegyébl származik. W. Miklós (1504 1584)
Gyekét és ennek testvére Ferencz, Báthori István fkincstárnoka Hadadot nyerte adományul.

(1463—1504) veszi

'

:

—

Ferencz 1582-ben bárói rangra emeltetett. Ennek unokája Ferencz (f 1667) nádorispán és az
aranygyapjas rend vitéze. Jelenleg W. Istvánné bárón Zsákán birtokos.
Zatkureezky (Zaturcsai). A családra vonatkozó adatokat a Vas és Szabolcs vármegyét
tárgyaló kötetekbben is közöltük. Z. István jelenleg Czéczkén és Albert Hegyköz-Kovácsiban
birtokos.

A

fels mezben jobbról aranysugaras nap és iáiezüst felholdtól kísért, arany-koronát tartó, növekv fekete medve, alól:
zöld száron
hármas zöld halom, mindegyikébl zöld száron kinöv olajbogyó. Sisakdísz
virágzó három olajbogyót tartó fekete medve. Takarók kékarany ver.sezüst.
Czímer: kékkel és ezüsttel vágva.

1

ról befelé fordult,

:

—

:

Zichy (Zichi és vásonki gróf). A család eredetére vonatkozó adatokat a Vas vármegyét tárgyaló kötetben ismertettük. A család idvel két f-ágra s ezek ismét több alágra
oszlottak, melyek közül az oroszvári fágazatból, melyet István (született 1722 f 1760) alapított és a melyet ennek fiai három ágazatra osztottak, Ferencz, (született
1751 f 1811) a
vedri ágazat megalapítója. Ennek fia. Ferencz József (született 1774 f 1861) Bihar vármegye fispánja, a diószegi uradalmat bírta. Ferencz, a seregélyesi ág se, melybl Ferencz
(született: 1811) kir. tárnokmester stb. Diószeget birta. Géza (született: 1849) cs. kir. kamarás, a nemzeti zenede elnöke, Hosszú-Pályiban birtokos. Ferencz-József második testvére Ödön (született 1811) a szentmihályi ág alapítója, kinek fiai közül : Ödön (született
1834)
Dubricsony, Lóro, Ponor, Remecz, Magyar-Kakucs helységekben,
és Jen (született 1837) Alsó-Lugoson birtokos. Tódor (született: 1847) cs. és kir. követségi tanácsos. Ágost (született: 1852)
volt fiumei kormányzó.
Czímer: kékben, leveles koronából növ 6-águ agancs
pár között lebeg ezüstkereszt. Grófi korona. Sisakdísz: paizsalak. Takarók
kék-ezüst, kék-arany. Paizstartó
két szarvas.
Források: I. Oklevéltárak: gr ; Teleki okit., gr. Károlyi
okit.,
gr. Sztáray okit.. Wenzel, Arpádk. új okmt. II. Önálló
Siebmacher
Nagy Iván Magyarország családai.
Alig. Wappenbuch
u. a. Der
Ungar. Adél 1 IV és pótk.
Adél von Siebenbürgen
Karácsonyi: Békés vármegye története
:

-

:

:

:

:

mvek

:

:

—

:

:

—

— Márki Sándor

—

:

—

Arad vármegye monogr. II/l kötet.
Borovszky
Abauj-Torna vármegye monogr.
Kszeghi Sándor: Nemes
S.: Csanád vármegye története. I.
Zichy.
csal. Pest vm.
Illéssy-Petko A királyi könyvek. Nemzetségi
Zsebkönyv I. k. Csánki Dezs
1901 évf.
Folyóiratok: Turul 1883
i. m. I. kötet. III.
„Nagy Iván" családt. ért. I III. évf. IV. Levéltári anyag: 1. Országos levéltár: adóösszeírások 15ó0 59. A nagyváradi káptalan elenchusai. Az 1755. évi országos nemesi összeírás
és az 1764. évi nemesi vizsgálati jegyzkönyvek. 2. Bihar vármegye levéltára nemesi vizsgálatok és közgylési jegyzkönyvek 1688
1848. 3. Az egyes családoknál gyjtött adatok.
Karakas Károly vármegyei allevéltárnok, Középesy Gyula és O'sváth Pál által rendelkezésünkre bocsátott adatok.
III. köt.
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BIHAR VARMEGYE KI VALÓ SZÜLÖTTEI.

ihar

vármegyében közéletünknek sok olyan nagy alakja

k

kiknek az életrajzi adatai e munka fejezeteinek keretében közölhetk nem voltak. Adjuk tehát e
kiváló egyének életrajzát itt betüsoros rendben.
Bajomi István. Családja a Sartivánvecse nemzetség egyik hajtása, melynek fészke a biharmegyei Bajom
község és vár volt ettl vette ez ág elnevét. Bajomi
István Vitéz János környezetében ntt fel. Kiképzése
a ferrarai és bolognai egyetemeken lett teljes. Mint
kész humanista tért viszsza e helyekrl Vitéz udvarába, ki a váradi, Csesmiezei
János pedig a pécsi káptalan egy-egy javadalmával adtak küls kifejezést
iránta való rokonszenvüknek. 1 466-ban Mátyás oldalán titkári teendket
teljesít s mint ilyen két ízben is
1467 és 1469-ben Rómában és Florenzben
követségben járt. Az utóbbiból visszajövet mint pápai követ szerepelt Mátyás
királynál, a Frangepánok érdekében. Másik útjában, szeptember 11-én a
pápától jogot nyert arra, hogy egyszerre több javadalmat élvezhessen ez
útról csak a következ 1470-ik évben tért vissza Velenczén keresztül hazájába. 1476-ban esztergomi, majd váczi kanonokságot nyer; ezeket követik a
komáromi fesperesség s a sárospataki plébánia javadalmai. 1478-ban egy
pörös esetben mint a pápai követtl kiküldött bíró szerepel. 1503-ban Ulászló
király a szerémi püspöki székbe emeli t. Egy év múlva, 1504-ben Polner
János nyitrai püspök meghalt s a következ 1505. év elején Bajomi István
tartá bevonulását Nyitrára. Meghalt 1512. év végén.
Bárányi Ágoston (micskei). Az si Bárányi családból származik. Midn
az országgylést 1865-ben egybehívták, a margittai kerület tüntette ki bizalmával. E kerületet még két ízben (1869 72 és 1872 75) képviselte balköszületett, a

;

:

;

—

—

vármegye másodalispánjává választatott, mely
lisztében a vármegyék rendezéséig (1872) megmaradt. A balközép és a Deákpárt egyesülése után egy ideig visszavonult a közélet terérl. 1876-ban az
újonnan alakított Szilágy vármegye fispánjává neveztetett ki, mely méltóságában 1888-ig lankadatlan buzgósággal mködött, midn aggkorára hivatzéppártiprogrammal. 1869-ben

a

kozva, lemondott és birtokára vonult vissza.
Bárányi Gábor, a hires bihari követ, Bárányi Miklós hétszemélyes táblai
bíró fia. Pályáját Reviczky királyi jogügyi igazgató oldala mellett kezdte,
de a hivatalos élet nem volt kedvére, ezért katonának állott, honnan hazakerülvén, 1739-ben a váradi járás fszolgabírája lett. Már az 1751-iki országgylésen magára vonta a figyelmet heves beszédeivel, majd utóbb az 1764—65
évi országgylésen is
képviselte Bihar vármegyét. 1757-tl 73-ig a vártnegye alispáni székében ült. Mint alispán rendkívül szigorú, erélyes, de
pártatlan és igazságos volt.
Bárányi Mihály született 1644. szeptember 20-án Nagyváradon, hol gyermekévei! töltötte. Várad eleste után (1660) Debreczenben vonta meg magát.
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Debreczenben való tartózkodása alatl a Dobozy és a Vígkedv családok társaságába került, mely családok sarjai azon idben Debreczen város sorsát
intézlek.
A Vígkedv családból is házasodott, elvevén Vígkedv Annát,
a ki valószínleg
Vígkedv Mihály, az 1661-iki debreczeni fbíró leánya
volt. A török hatalom gyengülésével Szent-Jobbon 1688-ban tartott megyegylésen másodalispánná választatott, mely tisztét 1690-ig viselte. 1690. és
92-ben >ebreczen város fbírája volt, Meghalt 1692. augusztus 13-án. Tle
származik a jelenleg is virágzó Bárányi család.
Beöthy Akis. Beöthy Ödön híres bihari követ fia, született Nagy-Marján 1838-ban. Tanulmányai befejeztével Bihar vármegye aljegyzjévé választatott, majd hosszabi)
külföldi tanulmányútra indult és különösen sokáig
tartózkodott Angliában. Angolországi tartózkodása alatt ismerkedett meg az
ottani parlamenti és társadalmi viszonyokkal. Sokat dolgozott, több angol
értekezést fordított le és adott ki a Budapesti Szemlében. 1872-ben országgylési képviselvé választatott Deák-párti programmal, de késbb ;i Senynyey-féle csoporthoz, majd a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. 1892-ben
Kassán választották meg nemzeti párti programmal, 1896-ban azonban kisebbségben maradt. 1897-ben a Nemzeti kasino igazgatójává választotta, Irodalmi mködésérl más helyen emlékeztünk meg.
Beöthy Algernon, született 1839-ben Nagy-Marján. Atyja Beöthy László
volt, Beöthy Ödön testvéröcscse. Gimnáziumi tanulmányait Nagyáradon, a
jogot Budapesten végezte. 1861-ben Bihar-megye szolgabírónak választotta,
de az alkotmány felfüggesztése után állásáról lemondott. 1868-ban Biharmegye fjegyzje lett, de egy év múlva leköszönt, 1869-ben lépett fel Csanády Sándor ellen képvisel-jelöltnek balpárti programmal Berettyó-Újfaluban, de kisebbségben maradt; 1875-ben azonban a hosszúpályi kerület,
majd a verseczi, szászsebesi s 1884-ben, valamint 1892-ben az ugrai kerület
választotta meg képviselnek. Idközben még négy évig volt a Körösszabályozó társaság ideiglenes igazgatója, majd a Magyar-Franczia biztosító részvény-társaság nagyváradi képviselje. A ház jegyzi karának egyik legrégibb tagja volt, miglen 1891-ben e tisztérl is lemondott. 1896-ban választotta meg a belényesi kerület szabadelv párti országgylési képviseljévé s
haláláig hasznos tagja volt a parlamentnek. Meghalt 1900. november 3-án.
Beöthy Ödön. 1796. deczember 5-én született Nagyváradon. Atyja B.
László 1804-ben a vármegye alispánja volt, Tanulmányai végeztével 16 éves
korában a Chienmayer-féle huszárezredbe lépett, hol csakhamar hadnagy
lett. Részt vett a Napóleon elleni hadjáratokban és
így a lipcsei csatában is.
L820-ban hazatérve, egy ideig otthon gazdálkodott. 1826-ban táblabíró lett s
éltl kezdve élete szorosan összefügg a vármegye történetével. Már 1830 ban
vármegye követül küldte az országgylésre. 1832-ben a Báródság fkapitányává választották meg. Az 1832 36 országgylésen ismét mint Bihar
vármegye követe, az ellenzék vezérférfiai közt foglalt helyet. 1839. augusz1

;i

—

tus 1-én újból megválasztották. 1841. május 10-én egyhangúlag alispánná
választatott. 1843-ban ismét mint követ szerepel az országgylésen. Az els

magyar minisztérium megalakulásával, Bihar vármegye közkívánatára,
fispánná nevezték ki. Ebbeli minségében szerzett érdemeit már más helyen
méltattuk. A mint elfoglalta a helyét, a frendiházban július 5-én indítványt
adott be, a frendiháznak a kor követelményeihez mért átalakítására. Az
országgylés által a kapcsolt részek visszacsatolására rendelt bizottságba beválasztatván, Bethyt Zarándba küldték. Az alvidéki lázadás kitörésekor 1848.
aug. 26-án a kormány biztosnak küldte ki. Ekkor kezdte meg a délvidéki
felels

nemzetiségek kibékítésére irányuló alkudozások vezetését, 1848. decz. 19-én
Erdélybe nevezték ki teljhatalmú kormánybiztosnak. Itt els sorban a hivatalok rendezését vette a kezébe.

Bem

tábornokkal, az erdélyi magyar hadak

fparancsnokával azonban nem tudott megegyezni és ezért február 1-én
lemondott. Kossuth ekkor Konstantinápolyba akarta küldeni, de mivel Beöthy
e kiküldetést nem fogadta el, április 5-én Bukarestbe küldte. Oda utaztában,
Brassóban értesülvén a függetlenségi nyilatkozatról, csakhamar visszatért, az
eddig viselt állásairól lemondott és az idközben megüresedett b ere ttyó-uj falvi
kerületben választatta meg magát. 1849. június 14-én a hétszemélyes tábla els
alelnöke lett. Világos után egy ideig az orszáeban bujdosott, majd november
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végén Bécsen át szerencsésen kimenekült. Elébb Pa-

majd Londonban
onnan Jersey szigetére ment Hugó Viktorhoz.
1853-ban Hamburgba ment
risban,

élt és

Vámossy magyar szármakereskedhöz,
hol
deczember 7-én hunyt
A vármegye 1868-ban

zású

1854.
el.

megfesttette

arczképét

a

közgylési terem számára.

A

képet

ték

1882-ben leplez-

le.

Csáki/ Mi/dós

püspök

Biharban.

Atyja
Benedek, Ferencznek a székelyek és Bihar-megye fispánjának, valamint Mátyás
született

király keresztapjának a

fia,

anyja pedig Kozgonyi Apola híres Rozgouyi
János és hslelkü neje
Szentgyörgyi Czecziliának
a leánya. Miklós 1465. körül
lónia,

Ulászló
király
1491-ben,
midn Nagybánya város polgárai si
szabadalmaik szerint Csepeli Benedek egyházi jogtudort és hantái prépostot
választák meg plébánosuknak, Csáky Miklóst erszakolta rajok. E miatt a
király és a város között per keletkezett, melynek eredményét azonban nem
ismerjük. 1499-ben a királyi kegy' a szerémi püspöki székbe helyezé t. De
alig maradt itt egy évig, mert a Barátin Lukács áthelyezésével megüresedett
csanádi püspökségbe nyert kinevezést, melyet azután tizennégy éven át kormányzott. Mint igaz magyar, aláírta a rákosi országgylés ama nevezetes
határozatát, mely szemit a jövben csak nemzeti király választassék. Ezeken
kívül csak a Dózsa féle pórlázadás idején szerepelt, a mi halálát is okozta.
Hogy a Dózsa-féle támadásokat és pusztításokat eredményeiben enyhítse
Miklós püspök minden értékes dolgot s a fegyvereseket Nagylak várába
gyjté össze és maga is ide vonult. Dózsa ostrom alá vette e várst, honnan
Miklós püspök egy éjjel a Maroson át csónakon szökést kísérlett meg, de
püspöki
rajta vesztett; Dózsa parasztjai elfogták s vezérük elé vitték, ki
ornátusba öltöztetve, testét hegyes karóval szúratta át.*
született.

CSENGERY ANTAL.

t

Csanády Sándor. Született Nagykerekiben 1814-ben. sei hajdukapitás szép vagyont hagytak rá. Korán árvaságra jutott. Tanulmányait a debreczeni református kollégiumban végezte, majd húsz éves korában
Bihar vármegyében alszolgabíró, csakhamar fszolgabíró lett, 1848-ban mint
megyei biztos nagy szolgálatokat tett a szabadságharcz ügyének, majd mint
nemzetri kapitány részt vett az erdélyi hadjáratban. A szabadságharcz után
Xagykerekibe vonult vissza s otthon gazdálkodott. A Thun-féle pátens kiadásakor (1859) már a református egyház segédgondnoka lett s különösen a
protestánsok egyházi és iskolai szabadságáért folytatott küzdelemben tnt ki.
1 861-ben
a berettyó-ujfalvi kerület választotta képviseljévé, majd élénk részt
vett Bihar vármegye közéletében. Eleinte a megyei párttal tartott, de 1865.
után néhány társával onnan kivált. A koronázás után hét társával együtt

nyok voltak

mid

végig rendíthetetlen híve
megalapította a függetlenségi pártot, melynek
volt. 1865-tl 1881-ig a berettyó-ujfalvi kerületet képviselte, 1887—92 czikInsban, Orbán Balázs halála után, ismét a berettyó-ujfalvi kerület választotta
*
1

Források: Nagy Iván: Magyarorsz.
1900. Bunyitay i. m. II. k.

'.-^inádienis.

csal. III.

K. Pray.

i.

m.
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képviselül. Az L892-ben tartott téli választások alkalmával szintén BerettyóÚjfalu küldte fel a képviselházba, de már nem sokáig élvezte választói bizalmát, mert még ez óv július 17-én Nagykerekiben meghalt.
Csengeríj Antal született Nagyváradon 1822. június 2-án. Tanulmányait
Nagyváradon és Debreczenben végezte, ezután Beöthy Ödön mellett volt
joggyakorlaton. Az 1844. évi országgylésen gróf Zichy Ferenez volt fispáni
helytartó oldala mellett volt. Ekkor ismerkedett meg Szalay Lászlóval és br.
Eötvös -Józsefiéi, a kik a ..Pesti Hirlap" szerkesztésével bízták meg. 1848-ban
megalakulván az els felels magyar minisztérium, Szemere Bertalan a belügyminisztériumba nevezte ki tanácsosnak, mely állásban a képviselház
házszabályainak kidolgozásával és más kodifikaczionalis munkálatokkal bízták
meg. A szabadságharcz lezajlása után a Sznyi-féle nevel-intézetben a történelmet tanította, a pesti prot. theologiai intézetnél pedig a növénytan tanára
lett, de e mellett társadalmi téren is kiváló szerepett vitt. 1857. óta mint az
országos gazdasági egyesület választmányi tagja nagy munkásságot fejtett ki
a nemzetgazdaság terén. L862-ben megalakította a Magyar földhitelintézetet,
gróf Dessewffy Emil és Lónyay Menyhért társaságában. Eötvös Józsei báró
felkérésére
készítette az országos iparegyesület és iparmúzeum tervét. Az
októberi diploma kibocsátása után Bihar vármegye 1860-ban tiszti ügyészszé
választotta, 1861-ben pedig a bihari kerület küldte fel az országgylésre, hol
a Deák Ferenez vezetése alatt álló felirati párthoz tartozott s egyike volt azoknak, kik a nagy államférfiú bizalmával dicsekedhettek. DeákFerenezen és gróf
Andrássy Gyulán^kívül neki volt a legtöbb része az 1867-iki kiegyezés létrejövetele körül.
szerkesztette az 1867: XII. törvényezikket s mint Deák
Ferenez bens barátja a kiegyezésre vonatkozó legfontosabb okiratokat is
fogalmazta,
kiegyezés után kiváló szerepet játszott a pénzügyi és nemzetgazdasági törvények alkotásában. Fleg az államháztartás egyensúlyának helyreállításán fáradozott; de e mellett kiváló gondoskodásának tárgya volt a
népoktatási törvény is, valamint
dolgozta át a községek rendezésérl szóló
els törvényjavaslatot. 1868-tól 78-ig a nagykanizsai kerületet képviselte az
országgylésen. Oroszlánrésze volt abban, hogy 1875-ben a Deák-párt és a
balközép között a fúzió létrejött. Elete utolsó évében sokat betegeskedett és
e miatt 1879-ben kénytelen volt visszavonulni, de azért 1880. július 13-án
bekövetkezett haláláig nem sznt meg érdekldni a közügyek iránt. Irodalmi
munkásságát már ismertettük, e helyen csak kiemeljük, hogy az akadémia.
már 1847-ben levelez, 1858-ban rendes tagjává, 1871-ben pedig másodelnökévé választotta,
történelmi társaságnak 1867-tl kezdve igazgató-választmányi tagja volt.
Csengery Imre. Js. Antal testvérbátyja, 1819-ben Nagyváradon született,
Már fiatal korában a vármegye szolgálatába lépett. Az 1848. május havában
tartott tisztújítás alkalmával, a vármegye fjegyzje lett, mely állásában a
szabadságharcz végéig mködött. 1861-ben és 1867-ben újból fjegyz volt.
1869-ben a honvédelmi minisztériumba miniszteri tanácsossá nevezték ki.
1861-ben, mint a felirati párt híve, országgylési képviselvé választatott s
ettl kezdve állandóan Deák Ferenez környezetéhez tartozott. Kiváló szónok,
nagy törvényismer és a jó magyar stílnek ..valódi mestere volt; szónoki
képességének fényes bizonyítéka a Beöthy Ödön fölött 1868. márcz. 16-án
tartott emlékbeszéd. Midn megvált a fjegyzi széktl, Bihar vármegye
aranyfóliái tüntette ki. Meghalt 1875. szept. 30-án.

A

A

(

A Czibak család nem olasz eredet, mint Istvánfy
Gutkeled nemzetségtl sarjadzott ki, mint ezt újabban

Czibak Imre püspök.
vélte; sern

nem

a

a Czibak czímer alapján némelyek állítják, hanem a Hont-Pázmán nemzetség bihari ágazatának egyik hajtása, mit, egyebeken kivül, a Károlyi
oklevéltár I. K. 161. 1. kétségtelenül megállapíthatunk. Czibak Imre a
palotai ágból származott. Miután egyházi, politikai, meg hadi szereplése a
köztörténetbl és Bunyitay V. nagy
ismeretes, azért itt csak az
Ugray-levéltár Czibak részébl közlünk néhány eddig imeretlen adatot.
Czibak Imre 1585. körül született. Már gyermekkorában katonai hajlamokat árult el, miért is atyja a Szapolyaiakhoz adta apródszolgálatra, Czibak
rendületlenül kitartott Szapolyai mellett még akkor is, midn az utóbbi az
általa képviselt eszme diadalában kételkedett. Mikor a székelyek (1505 — 1506)

mvébl
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lángba borították az ország délkeleti csücskét, a lázadók megfékezése Tomori,
kalocsai
érsek, akkor fogarasi várnagyra volt
bízva. Hozzá csatlakozott
fegyvertársul a fiatal Czibak, ki csapatával keményen állotta meg helyét a
vitéz székelyek ellenében, [mre úr a Szapolyaiak udvarát 1509. végén hagyta
hazatéri és
atyja halálával átvette örökségét, mintegy tíz községet.
el,
Hihar-megye, jelesül ennek ép a Czibak birtokok körüli része, ekkor a
Dózsa-féle lázadás egyik véres színhelye volt. Czibak azonban, szövetkezve
több birtokos társával, a Dózsa-féle had bihari garázdálkodásainak gyorsan
végei vetett. Hlz idtl kezdve szereplése ismeretes. Belgrádnak, Szulejmán
által történt elfoglalása után, a török elhaladásának feltartóztatására a déli
várakat rségekkel látták el, s azok élére hadban képzett és tapasztalt
nemesek helyeztettek. Ezek egyike volt Czibak Imre, kinek mint kapitánynak
a neve az udvari számadásokban ismételten fordul el. Itt került össze régi
bajtársával Tomorival; 1526-ban Tomori lemondott érseki és kapitányi tisztérl és utódjául Czibak Imrét ajánlotta. Tomori lemondását a pápa nem
fogadta el. II. Lajos király azonban 1526. máj. 31. a kolozs-monostori apátságot adományozta Czibaknak. Czibak Imre ezután a szerencsétlen mohácsi
csatában vett részt, melybl megmenekült. Az erre beállott szakadásban,
mint tudjuk, mindvégig Szapolyai mellett tartott, mit János király azzal
hálált meg, hogy temesi és bihari fispánná, meg váradi püspökké nevezte
ki. (1526.) Köztörténeti szerepe tulajdonképen csak itt kezddik. 1526
1534-ig,
midn Gritti parancsára Felméren ártatlanul feje vétetek, viselt dolgai a
gyzte le a rettegett fekete
nemzeti történelem lapjain vannak megörökítve.
Ferdinánd Budát fenyegette, János király Czibak
embert, Cserni Ivánt.
jövetelével biztatta a fvárosi aggódó polgárokat, s az
fedezete mellett
tartotta meg
vonult a császári sereg üldözése ell a Tiszántúlra, Váradra.
János király hségében Váradot és vidékét még akkor is, midn az kibujsietett legelsben a visszatér király elébe, s biztosító
dosni volt kénytelen
szolgálatáról. De viszont János király is, a midn csak tehette, mindig
kitüntette Imre urat; Gyula, Világos és Yajda-Hunyad várait neki adományozta, azonkívül 1533-ban Erdély kormányát az
kezeire bízta.*
Dubozy István valószínleg Nyüveden született 1605-ben, mely birtokot
atyja, Dobozy Sebestyén 1603-ban Nyüvedi Annával kötött házasságával sze-

—

Midn

;

t

rezte. Dobozy István Debreczenbe költözött, hol Biczó Annát vette nül.
1635-ben városi tanácsossá választatott. 1652-ben a közbizalom a városi fbírói székbe ültette, mely tisztet, minthogy a fbíró évenként újból választatott
meg, 1654-ben, 1658-ban, 1660-ban, 1662-ben, 1664-ben, 1669-ben, 1671-ben,
1.673-ban és 1675-ben közmegelégedésre töltötte be. Fbírósága éppen arra
az idre esik, midn a török martalóezok ell menekül biharvármegyeiek
jó része Debreczen oltalmába vetette bizalmát, A török basákkal többször
kellett érintkeznie. 1661-ben maga is elkísérte Vígkedv Mihály sógorát
Szinán basához Váradra, de nem bírta megakadályozni sógorának megfojtását. Dobozy István 1679-ben halt el.

Br. iJry József (jobbaházi). Nagyváradon született 1836. április 4-én.
Tanulmányai befejeztével otthon gazdálkodott, s midn az októberi diploma
után megnyíltak a vármegyeház kapui, 1860-ban szolgabíróvá választatott, de
hivataloskodása csak rövid ideig tartott, mert 1861-ben az egész tisztikarral
a közpályára
is lemondott. Közel tíz évi visszavonulás után ismét
együtt
hívta a kormány bizalma. 1871-ben, Tisza Lajos lemondása után, Bihar, vármegye fispánjává neveztetett ki, mely méltóságában 1892-ig mködött. Erdemei elismeréséül 1883. április 19-én a Lipót-rend lovagkeresztjét nyerte. 1887.
november havában a frendiház élethossziglani tagja lett. A közigazgatás

mködését más helyen méltattuk.
Drágoss János, Belényesrl származik. Egyike azon hazafias érzelm
biharvármegyei románoknak, a luk mindhalálig kitartottak a nemzeti ügy
mellett. A negyvenes években megyei tisztvisel volt, 1848-ban a belényesi
kerület országgylési képviselvé választotta. Mint képvisel nagy érdeme

terén kifejtett

gráfiája.

Források: Az Ugray levéltár. A Károlyi oklev. Karácsonyi: Békés vármegye monoFraknói V.: Tomori Pál élete. Bunyitay V. i. m. Széli Farkas A Besseiiyey-család

története.
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a bihari románok megnyerésében, st a szerb lázadók között is egyengette a kiegyezés
Midn az országgylés
útját.

voll

Debreezenbe költözött, egyike
legtevéképviselház
a
letl
kenyebb tagjainak. 1849. tavaszán t bízta meg a kormány,
egyezkedjék.
Janknval
hogy
I

)rágoss április 25-én találkozott

els ízben Janknval MihályfalKözbenjárását már-már
ván.
siker koronázta, midn Hatvani
Imre rnagy szabadcsapat-parancsnok fennhéjázó fellépése
teljesen elrontotta Drágoss
vét. Janku, abban a hiszemben,
hogy Drágoss küldetése csupán
hadicsél, 1849. május 9-én támadókig lépett fel Hatvani csapatai

m-

ellen, a

ki virradóra

Brád

felé

A

felbszült oláhok
menekült.
dühe ekkor Drágoss ellen fordult, a kit Abrudbányán mintegy kétezer emberrel együtt felkonczoltak.
Erdély

Sándor, volt igaz-

ságügyi miniszter, született Kis-

Jenn

1839-ben. Tanulmányait
a nagyváradi gimnáziumban vé-

GOZSDU MANÓ.

majd Budapestre jött az
egyetemre. 1863-ban ügyvédi vizsgát tett. 1867-ben Pest városa aljegyzjévé,
1869-ben fjegyzvé választotta. 1870-ben semmitszéki segédeladó, 1871ben kir. táblai bíró, 1886-ban kúriai bíró, 1888-ban kir. táblai tanácselnök,
1890-ben a gyri kir. tábla elnöke lett. 1892-ben az igazságügyminiszteriumba
államtitkárnak hívták meg. 1893-ban a dunaszerdahelyi kerület választotta
képviselvé. 1895-ben a Bánffy-kabinetben az igazságügyminiszteri tárczát
vállalta el, melyet 1899-ig viselt. 1898-ban
felsége a vaskorona-rend els
gezte,

osztályával tüntette

ki.

Fekete János honvéd alezredes 1807-ben Kis-Marján született. Korán
lépett a katonai pályára, hol hadnagyságig emelkedett, de családi okokból
lemondván, birtokára vonult vissza.
szabadságharcz kitörésekor a honvédek
sorába lépett. Elbb mint százados, majd rnagy és végül mint a 28. huszárszabadságharcz leveretése után halálra Ítélték,
ezred alezredese küzdött.
melyet utóbb 12 évi várfogságra enyhítettek. 1851-ben azonban kiszabadiút
fogságából s birtokára vomüt vissza.
Gozsdu Manó, legfbb itélszéki bíró, a Lipót-rend lovagja, született
1802. február 12-én Nagyváradon. 1824-ben ügyvédi oklevelet nyert s Vitkovics
Mihály, a magyar-szerb költ és ügyvéd mellett nyert alkalmazást. Kazinczy,
Virág Benedek, Berzsenyi Dániel, Fáy András, a Kisfaludyak gyakran megfordultak Vitkovics házánál s a velk való érintkezés következtében megszerette a magyar irodalmat. Az
érdeme részben, hogy a törvénykezési nyelv,
a pesti és a budai tanácsoknál s a pesti görög-román egyháznál a magyar

A

A

1860-ban a kormány Krassó-megye fispánjává nevezte ki. 1866-ban
Tenke biharmegyei községet képviselte az országgylésen. Meghalt 1870. február 3-án, Pesten. Mint szónok kiváló hírnévre tett szert. Közremunkált a
magyar és román nép békés egyetértésének fentartásában. 220 ezer forintot
lett.

hagyott nevelési czélokra.

Szépirodalmi dolgozatai a Szépliteraturai Ajándékban (1826) jelentek meg.
Hodossy Miklós korán lépett a közpályára. 1832-tl 37-ig a vármegye
fjegyzje volt. Az 1848 49-iki szabadságharczban való szereplésérl O'sváth

—

Magyarország Vármegyéi és Városai

:
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A

következ adatokat közli velünk:
nemzetrség és a honvédség kiálkörül legtöbbet tett Hodossy Miklós kormánybiztos. E fáradhatatlan
embernek kiterjedt a figyelme mindenre. így 1848. októberben a császári
lVil

a

lítása

hadsereg számára Nagyváradon át lovakat szállító Kresz-féle 50 fbl álló
fegyvereztette le és október 8-án a haza
lovast, Preczl hatinagyukkal
hségére eskettette. Ugyanekkor eskettette fel a Váradon áUomásozott Gláser
tábornagyot és több osztrák tisztet, a várat pedig, - - melynek árkait novem- a
berben tele bocsáttatta vízzel s ágyúkkal felszerelte,
polgárrség felügyeletére bízta. Váradról segélyezte Erdélyt és a szomszéd vármegyéket.
így midn Kolozsvár feladatott, az Erdélybl kiszorított sereg élelmezésérl
fogatta el s kísértette a honvédelmi bizottsághoz deczemis gondoskodott,
ber 4-én a Kolozsvárt feladó b. Baldaccit. Kolozsvárról ekkor 3000 ember került
Váradra és Hunyad-megyébl is sokan menekültek ide
de a menekültek
közül az ifjaktól a vendéglátást nemcsak megvonta, de ki is utasította ket.
Hodossy tudományosan képzett, tapasztalt, a túlzásig mérsékletes, az ész és
születési arisztokracziát magában egyesít, társaságkerül, túludvarias, de e
mellett szigorú és hajthatatlan férfiú volt. Hodossy a bukott rendszer embere
volt, de állását kénytelenségbl fogadta el. Hodossy az osztrákok dühe ell
félreállott s midn az csillapodott, önként jelentkezett. A josefstadti államfogházba került, honnan kiszabadulván, a magánéletbe vonult.
Irinyi József, hírlapíró. Született 1822-ben Albison. Jogi tanulmányainak befejeztével, 1842-ben hosszabb külföldi tanulmányútra indult, honnan
hazatérve, hírlapírói pályára lépett. 1843-ban sajtóvétségért fogságot szenvedett. Kiszabadulván, a „Pesti Hirlap" munkatársa lett. Az 1848-iki márcziusi
mozgalmak közepett az ifjúság vezérei közt foglalt helyet. Márczius 11-én
indítványára foglalták a nemzet kívánságait 12 pontba. Majd a képaz
viselválasztások alkalmával a hosszú-pályi kerület
küldte a nemzetgy1848. október havában a nemzetgylés
küldte Bécsbe, hogy a
lésre.
birodalmi gyléssel érintkezzék. Midn Teleki László gróf a nemzeti ügy
képviseljeként Parisba küldetett, Irinyi vele ment titkári minségben, hon-

;

t

t

nan azonban a függetlenségi nyilatkozat hírére visszatérvén, az országgylésen néhány ülésben résztvett. Világos után
is menekült, de Gráczban
elfogatván, halálra Ítéltetett, melyet Haynau fogságra változtatott át.
fogság megtörte életerejét, 1859. február 20-án meghalt. Irodalmi mködésérl

A

más helyen emlékeztünk meg.
Kaffka László, született 1855. máj. 1-én Belényesem Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon, Belényesen és Szatmári, jogi tanulmányait Nagyváradon és Pozsonyban végezte. 1877-ben a belügyminisztériumba neveztetett
ki. 1879-ben mint kormánybiztosi titkár Szörény vármegyébe küldetett és a
reá következ néhány hó múlva mint helyettes alispán a vármegye vezetésével bízatott meg. 1881-ben visszatért a belügyminisztériumba s a Ferencz
József-rend lovagkeresztjét nyerte. Visszatérve, fleg a házközösségi ügyekben dolgozott s e téren mint elismert szaktekintély, több kormányrendeletet
s egy törvényjavaslatot is készített. 1895-ben osztálytanácsossá, 1901. május
havában miniszteri tanácsossá neveztetett ki. Az utóbbi idben több vármegyében teljesített hivatalos vizsgálatot, mely alkalommal széles látókörének és pártatlanságának adta tanújelét. Jelenleg az árvaügyi osztály fnöke.
Keseri Dayha János ref. püspök, születésének helye és ideje nincs
ugyan megállapítva, de pályája, neve és sok más jel arra mutat, hogy Biharban született. Meghalt Gyulafej érvárt 1633. május 18-án. A heidelbergai egyetemen Pareus elnöklete alatt értekezést tartott. Hazájába visszatérve, nagyváradi lelkész lett, honnan Bethlen Gábor fejedelem Gyulafej érvárra hívta
udvari papnak. 1618. november 18-án az erdélyi egyházkerület püspökévé
választatott. Nagy buzgóságot fejtett ki a ref. egyház megszilárdításában.
A halála után geleji Katona István által kiadott Gradual szerkesztésében
neki is jelentékeny része volt. Halotti beszédei közül több nyomtatásban is
megjelent.
Lovassy László 1815-ben Nagy-Szalontán született. Atyja István, bihar-

vármegyei táblabíró volt. Iskoláit Debreczenben, Késmárkon és Nagyváradon
végezte, mely után 20 éves korában a pozsonyi országgylésre ment joggyakorlatra. 1832-ben Szemere Bertalannal és Vukovics Sebvei együtt meg-
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alakította a Társalkodás] egyesü-

melynek elnökévé válasz-

letet,

fogalmazta az ifjúság
Wesselényihez intézett üdvözl iratot, mely miatt 1836. május 30-án több társával együtt
tónak.
által

elfogták és Spielbergben elzárták.
1840. április 29-én íi többi államis kegyelmet
Börtönében elméje elhomályosult, megtörve tért vissza
szülföldjére, hol 1892. január 6-án
elhalt. Elte végszakában a magyar
kormány kegy díjat eszközölt ki

foglyokkal együtt

nyert.

számára.

Lukács Dénes ezredes, 1815-

ben Nagyváradon

született.

Korán

lépett a katonai pályára. 1848-ban
a cs. és kir. sereg átvételekor, a

magyar hadügyminiszter parancskerült. 1848. szén
már ezredes volt. Nagy érdemei
vannak a magyar tüzérség fej-

noksága alá

A

begyakorlás
körül.
könnyítésére egy könyvet is írt.
szabadságharcz leveretése után
elbb halálra, majd 16 évi várfogságra ítéltetett, melybl öt évet
lesztése

A

Temesváron, Aradon és Komáromban ki is töltött. Kiszabadulván, a magánéletbe vonult,
IRINYI JÓZSEF.
Lukács György 1820-ban Nagyváradon született. 1838-ban már
jurátus volt, ugyanez évben tette le az ügyvédi vizsgálatot, mely után szülvárosába téil vissza. 1839-ben Beöthy Ödön mellett volt az országgylésen. Hajlamai korán a hirlapírás felé vonzották. 1841-tl kezdve élénk részt vett a vármegyei életben. Csengery Imrével volt a vármegyei ifjúság vezetje. 1848-ban
a belügyminisztérium vármegyei osztályának vezetje lett, majd a honvédelmi bizottmány megalakulása után a minisztert képviselte annak ülésein.
Midn az országgylés Debreczenbe tette át székhelyét, Lukács is követte
a kormányt. A szabadságharcz lezajlása után Váradra vonult vissza. 1861-ben,
a rövid ideig tartó alkotmányos korszak alatt, Várad polgármestere volt,
majd az országgylésre is t küldték ki képviselül. 1865-ben is szülvárosát képviselte. 1867-ben újból Nagyvárad polgármesterévé választatott, de
azért befolyását a vármegyei ügyekre sem vesztette el. 1867-tl 75-ig jóformán
volt a biharmegyei balközéppárt vezére. 1875-ben miniszteri tanácsossá neveztetett ki a belügyminisztériumba, hol nemsokára államtitkár lett.
Meghalt 1892. augusztus 25-én. Testvérei szintén kiváló szerepet vittek a
szabadságharczban Sándor, a híres gyri kormánybiztos, a ki 1849-ben
Rónai Jáezint közvetítésével menekült ki Észak-Amerikába; István, mint
:

fhadnagy

esett

el.

Miskolczy Lajos, született Mez-Telegden, 1811. április 2-án. 1834-ben
gróf Zichy Ferencz fispáni helytartó tiszteletbeli aljegyzvé nevezte ki.
1837-ben els aljegyzvé választatott, 1845-ben pedig fjegyz lett. 1848-ban,
midn Beöthy Ödön elfoglalta a fispáni széket, az elnöklete alatt tartott
tisztújításon az érmelléki járás fszolgabírájává választatott, de mert idközben Károly bátyja, a ki alispán volt, képvisel lett, a megürült II. alispáni széket vele töltötték be. Ez állásában egész 1849. augusztus végéig
mködött, midn Károly bátyjával együtt Álmosdra vonult vissza. Eleinte
gazdálkodott, de az ötvenes évek végén az érmelléki ev. reform, egyházmegye segédgondnokává választotta meg.
vármegyei élet újjáébredésével,

A
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egyhangúlag els alispánná választották. 1865-ben a székelyhídi
egyhangúlag képviseljévé kiáltotta ki. Az 1867. április havában
megtartott tisztújítás alkalmával ismét els alispán lett. 1872-ben azonban
birtokára vonult vissza, de csak rövid ideig, mert 1875-ben Közép-Szolnok,
Kraszna vármegyék és Zilah sz. kir. város fispánjává neveztetett ki. 1876-ban
az újonnan alakított Hajdú vármegye fispánja lett s reá bízták a vármegye
szervezését. 1883-ban szembaja következtében felmentését kérte, mely alkalommal a Szent István-rend kiskeresztjét nyerte.
Nagy Sándor József 1804. október 17-én Nagyváradon született. Tizenkilenez éves korában, mint hadapród, az akkor Olaszországban állomásozó
1860-ban,
kerület

ötödik huszárezredbe lépett, hol kapitányságig emelkedett, de családi körülményei miatt haza jvén, rangjáról is lemondott.
szabadságharez kitörésekor a pestmegyei nemzetrség szervezésével bízatott meg. 1848. szén ezredesi ranggal a ráczok ellen küldetett s október 14-én megmentette NagyKikindát a pusztulástól. 1848. november havában, a temesvári császári rség
kitöréseinek megfékezése czéljából Zsombolyára rendeltetett. Az 1849-iki
tavaszi hadjárat megkezdésekor Görgei seregében a Damjanich parancsnoksága alatti III. hadtestben, a 3. tartalék lovasdandár parancsnokává nevezték ki. Budavárának ostrománál, mint az I. hadtest parancsnoka vett részt.
volt az els, a ki hadtestévár ostrománál különösen kitüntette magát.
bl, a 9. zászlóaljjal, reggel öt órára fent volt a várban. Midn Görgei az
oroszok ell Komáromból a fels Tiszához vonult, a Boryné útján Rüdigerhez
küldött levél feltörése miatt éles ellentétbe került fvezérével. Görgei, hogy
hirtelen elnyohadtestét rendelte ki oldalvédül.
távol tartsa magától, az
muló orosz hadakkal Nagy Sándor augusztus 2-án kénytelen volt Debrebár egész hadteste szétveretett, fél napig felczennél csatába bocsátkozni
tartóztatta a 90.000 fnyi orosz hadat. Az augusztus 11-én tartott hadi tanácsban
is a fegyverletétel mellett szavazott. 1849. október 6-án tizenhárom
társával vértanú-halált szenvedett Aradon. Holtteste most is a kivégzés
helyén porladoz.
Dr. Némethy Károly miniszteri tanácsos 1862-ben született BerettyóÚjfalun. Középiskolai tanulmányait a debreczeni ref. collegiumban, a jogot
az ottani jogakadémián végezte, a jogtudományi szigorlatokat a budapesti
egyetemen tette le. 1884-ben a belügyminisztériumba lépett, hol 1889-ben
már fogalmazó lett. 1900-ig részint a vármegyei, részint a közjogi osztályban
dolgozott, majd az utóbbinak vezetje lett. Ebben az idben a közigazgatási
bíróságról, a községi és egyéb helynevekrl, valamint a nyilvános betegápolás költségeinek fedezésérl szóló törvények megalkotásának munkálataiban nagy része volt. 1900-ban már az újonan létesített törvényelkészít osztály
fnöke s mint ilyen .,A községi közigazgatási tanfolyamokról, ..Az állami
gyermekmenhelyekrl, „A közsegélyre szoruló 7 éven felüli gyermekek gondozásáról és „A közigazgatási eljárás egyszersítésérl szóló törvények megalkotásában vett részt. Tevékenyen mködik a különböz közigazgatási kérdéseket tárgyaló enquetteken, az országos községi törzskönyvbizottság és a
magyar jogászegylet ülésein, melyeken több becses értekezést tartott. Több
jogi és közigazgatási szaklap munkatársa és évek óta fmunkatársa a Magyar
Közigazgatásnak; a hivatalos Belügyi Közlönynek pedig -- annak megjelehivatalos pályán tehetségéhez méltó gyorsaságszerkesztje.
nése óta gal emelkedett. 1895-ben titkárrá, 1898-ban osztálytanácsossá és 1901-ben
már miniszteri tanácsossá neveztetett ki.
Pázmány Péter. Akárhány történelmi nagyság egész élettevékenysége
csak egy elemét alkotja Pázmány Péter egyéniségének. Benne az író, a
vitázó, a szónok, a tudós, a diplomata, az államférfiú, a hazafi, a pap, az
emberbarát, a hittérít és az erkölcsi egyén külön-külön sem nélkülözték
az igazi nagyság föltételeit, de együttvéve, egységes egészbe olvadva és
kitartó fáradhatatlansággal, meg ki nem alvó lelkesedéssel párosulva, oly
egyéniséget alkottak, mely a történelemben korszakot zár, nyit és teremt,
Az egyház, haza és király iránt való hséges és önzetlen szeretet a Pázmányénál fogékonyabb és méltóbb keblet nem hevített soha. Összes nagy
tulajdonai közül e három tündökölt a legragyogóbban, a leghosszabban.
haza jogait rendületlenül védelmezte a pápával szemben, a nélkül azonban,
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hogy az utóbbi htlenség vagy szeretetlenseggel vádolhatta
volna t. Viszont sikerrel küzdött idehaza
az egyház igazai mellett, a nélkül, hogy a
hazafi atlanság bélyege
ellen kellett volna védekeznie.

Az

alkot-

mányos nemzeti jogok
szemmegingathatlan

dinasztiával

a

ben

is

védelmezre

találtak

benne, a nélkül azonban, hogy ennek ke-

gyeibl

kiesett volna.

Viszont a Habsburgeltte
dinasztia sem
trónra jutása óta,
naputána
sem

—

—

nem

jainkig,

talált

önzetlenebb
barátot, lelkesebb

nálánál

ügyvédt,
h<

így

a

nélkül,

Pázmány e

miatt

az udvaroncz alacsony

jelzvel

lett

volna

il-

lethet. Erényei, cselekedetei és az ered-

mények, melyeket kivívott, nagyok voltak.
Telegdi Miklós, mint
a protestáns
árnak csak föltartóz-

láttuk,

tatását kísérletté meg,
ez árt

Pázmány Péter

régi medrébe terelte
vissza. Az általa vezetett ellenreformáczió

PÁZMÁNY PÉTER.
araa
fegyverek, melyek a kath. hívk szívét egykor a protestáns tanok eltt bámulatos gyorsan kitárták, ugyanazon eszközök, melyek a protestánsok gyzelmi
útait elkészítették, voltak egyszersmind tényezi az ellenreformáczió sikeszó és
reinek. Pázmány Péter jól ismerte a szellemi haladás törvényeit.
sikereit okozták, most hanyatlását
toll, melyek egykor a protestantismus
eredményezték. Ha teljes képet akarnánk nyújtani az olvasónak Pázmány
egyéniségérl, tetteirl és hatásáról, ide kellene másolnunk három kötetes
történetét, melyet az alak nagyságához méltóan Fraknói Vilmos írt meg.
Pázmány Péter 1570. október 4-én született Nagyváradon protestáns szülktl. Tizenhárom éves korában mostoha anyja, a kath. Toldy Borbála
és a helybeli jezsuita atyák fáradozására, atyjával Miklóssal együtt a kath.
vallásra tért. Nemsokára a Jézus-társaságba lépett. Iskoláit Kolozsvárott,
Krakkóban, Bécsben és Rómában végezte. 1597-ben rendje gráczi nevelintézetében tanulmányi felügyel, egy év múlva pedig az ottani egyetemen a
bölcselet tanára lett. 1601-ben tevékenységének új szintért nyitottak elöljárói
Magyarországba küldték a sélyei rendházba, hogy mint hithirdet mködjék.
Két év múlva visszahívták egyetemi tanszékére, melyet azonban három év
múlva újra elhagyott, hogy minden tevékenységét végleg a magyar katholikusság supremacziájának visszaállítására fordítsa. Forgách esztergomi érsek
páratlan diadalt

tott.

Ugyan azok
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udvarában tartózkodott. Hatalmas szónoklatai és gyakori vitatkozásai mintegy harmincz fúri családot vezettek vissza az egyház kebelébe. A hazai protestánsok a szó, toll és társadalmi tevékenység harczmezein nem lévén képesok sikerrl fölvonni vele a harezot, törvényhozási intézkedésekhez fordultak,
tehát Pázmány is
az országban való megmaradáhogy a jezsuita rend
sának anyagi föltételétl megfosztassák. Forgách és II. Mátyás kérelmére
Pál pápa felmentette Pázmányt szerzetesi fogadalmai alól, mire a király a
turóczi prépostsággal ajándékozta meg. Ugyanez év (1616) szén meghalt
Forgách prímás és utódja Pázmány Péter ln tizenhárom évvel késbb a
legmagasabb egyházi méltóságot is elnyerte: VIII. Orbán pápa bíborral tüntette ki. Meghalt 1637. márezius 19-én. Pázmány elévülhetetlen érdemei közé
taitoznak még a magyar irodalmi nyelv megteremtése és a tudományegyetem alapítása. Mveinek száma körülbelül harminezra rúg, melyeket
legújabban az általa alapított egyetem ad ki. Irodalmi mködését más helyen

—

—

;

ismertettük.

Péchy Imre (péesujfalusi). Almosdon 1753. november 14-én sziüetett.
Tanulmányait 1763 72-ig Debreezenben, majd 1774-ben Késmárkon és
1781 82-ben Göttingában végezte. Tanulmányai befejeztével haza jött és
1787. május 1-én Bihar vármegye alispánjává neveztetett ki. Nehéz helyzete volt II. József önkényes intézkedései következtében mint kinevezett

—

—

de hivatalát oly tapintattal töltötte be, hogy az 1791-ben tartisztújításkor a vármegye közlelkesedése között foglalta el ismét az
alkotmányos alispáni széket, melyet 1803. szeptember 20-ig töltött be. Id-

tisztviselnek,
tott

több ízben képviselte Bihar vármegyét az országgylésen. 1813-ban
1824-ben hétszemélynök lett. 1835-ben a Szent-István rend kiskefia volt. 1801
39-ig
resztjét nyerte. Hosszas közpályája alatt egyházának
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület és a debreczeni anyaiskola fgondnoka
akadémia 1830-ban az igazgató
volt. A megalakult magyar tudományos
tanácsba választotta. Meghalt 1841. április 20-án.
Riczkó Ignácz ezredes. Azok közé tartozik, kik a Bihar vármegye által
kiállított nemzetrsereg szervezésében szül vármegyéjük elismerését méltán
megérdemelték. Midn Erdélyben a nemzeti ügy komoly veszedelemben forreá bízta a csúcsai szoros megvédését. A bihari nemgott, a vármegye
zetri zászlóalj élén, melynek akkoriban rnagya volt, 1848. november 23-án
megtámadta a zsibai csata után felette elbizakodott Urbán tábornokot és
visszazte. Deczember 19-én Wardener császári tábornok ellen védte meg a
csúcsai szorost. Midn Kolozsvár és vele együtt Erdély jó része Bem tábornok hatalmába került, az idközben ezredessé elléptetett Riczkóra bizták a
Bukovina felöli hágók rizetét, de Urbán a tihuczai havasokon át visszatérve, a hágók rizetére bizott sereget február 14-én Királynémetinél megtámadta, mely véres harezban Riczkó is életét veszítette.
gör. keleti román egyház érsek-metropohtája szüleRomán Miron.
Gimnáziumi tanulmányait Belényesen az ottani
tett Mézesen 1828-ban.
gör. kath. gimnáziumban végezte, azután Aradra ment theologusnak s

közben

alnádor,

h

—

A

jogot hallgatott. Szerzetes lett, majd Aradon theologiai
tanár és püspöki titkár. Már mint theologiai tanár feltnt mély tudományával és bölcs mérsékletével. Arad vármegyében nagy népszerségre tett szert,
minek bizonyítéka, hogy a kisjeni kerület az alkotmányos élet ujraébreküldte fel az országgylésre. 1868-ban br. Eötvös
désével, 1869-ben,
József tanfelügyelvé nevezte ki Krassó-Szörény vármegyébe. E nemzetiségi
vármegyében nagy tapintattal oldotta meg kényes feladatát. Már 1869-ben
nagyváradi püspöki helyettes lett, midn pedig Ivacskovics Prokop 1872-ben
lett utóda, de csak rövid ideig, mert
lemondott az aradi püspökségrl,
választották meg nagyszebeni
már 1873-ban, Saguna András halála után,
érsekmetropolitává, mely móltóságában 1874-ben ersíttetett meg. Mint metropolita különösen sokat tett egyházának anyagi felvirágzása érdekében.
Rendezte a nyugdíj-alapot, az özvegyi ellátásokat és számos nagyobb alapítványt tett. Érdemei elismeréséül 1874-ben valóságos bels titkos tanácsossá neveztetett ki. Meghalt 1898. október 16-án Nagyszebenben.
Szaesvay Imre, született 1818. nov. 1-én Kis-Ürögdön. 1848. máj. 10-én
kincstári uradalom ügyészévé neveztetett ki s június 24-én a
nagyváradi
a

késbb váradon

t

t
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nagyváradi kerülel orsz. képviselvé választotta. Midn a
kormány Debreczenbe költözött, a képviselház jegyzjévé választatott. Nagy része
volt az ápr. 14-iki függetlenségi nyilatkozat szerkesztéséírt alá. Sz. Imre
ben, melyet
kik
is azok közé tartozott, a
ang. 11-én az Aradon tartott
országgylés utolsó ülésében

A szabadságharcz
egy ideig bujdosott, de

részt vettek.

után

Pestre hurczolhol 1849. okt. 24-én
az újépület udvarán felakasz-

elárnltatván,
tatott,

tották.

Tetemei

8

társával

együtt a kerepesi-uti sírkertben pihennek. Sírja fölé 1870ben díszes síremléket állított
a honleányi kegyelet.
Szilágyi Dezs, Nagyvá1840-ben.
született
radon
Atyja tekintélyes ügyvéd volt
ebben a városban és két fia,
Dezs és Ete mindenek irigységének tárgya. Mind a két
ifjú korán megmutatta tehetségét és csakugyan Szilágyi

Dezsbl nagy

SZACSVAY IMRE.

államférfiú,

Étébl pedig kiváló szemorvos,
rendes egyetemi orvosprofesszor lett. Dezs a jogi pályára lépett és tanulmányait a bécsi és budapesti egyetemen végezte. Egyénisége már itt föltnt. Megválasztották a jogászegyesület elnökévé.
mily gyorsan szerzett pozicziót és
híveket az ifjúság körében, oly rohamosan hódította meg mint fiatal ügyvéd a
fváros jogász-társaságát, s mint publiczista a nagy közönséget. Horváth Boldizsár, az els67-es igazságügy miniszter, miniszteri titkárul vette maga mellé;
csakhamar osztálytanácsos lett, majd kiküldték Angliába a jogi, különösen a
büntetjogi intézmények és parlamenti állapotok tanulmányozására. Nem is
ismerte nálánál senki alaposabban Anglia bíráskodását és törvényhozását. 1871ben a miniszterelnök mellett szervezett kodikfikáló bizottságnak lett tagja miniszteri tanácsosi ranggal. Szilágyi Dezs e bizottságnak 1874-ig egyik legtevékenyebb tagja volt s 1871. óta egyúttal országgylési képvisel, hova GyulaFejérvár város választotta meg.
parlamentbe lépését is megelzte szónoki
tehetségének hire, mely rendkívül fölcsigázta iránta a várakozást. De bármily nagy volt is e várakozás, els föllépésének (1872) sikere messze fölülmulta azt s els nagy beszéde a legszebb parlamenti diadaloknak egyike
volt. Férfias alakja, cseng hangja, bámulatos szókincse, az eszmék gazdagsága, dialektikájának elmeéle egyszerre a parlament leghatalmasabb szónokai sorába emelte.
törvényelkészít bizottság 1874-ben föloszolván, Szilágyi
Dezs az egyetemen lett a politikai tudományok s a büntet jog tanára. Mint
protestáns ember,
is részt vett az egyházi igazgatásban s 1876-ban a dunamelléki helvét hitvallású egyházkerületnek világi fjegyzje lett. 1885-ben
a felsbaranyai egyházmegye választotta gondnokává. Mint politikus, a tiszta
liberális irány híve volt s a politikusok ama köréhez tartozott, a kik Deák
Ferencz körül csoportosultak.
fúzió idejében szintén megmaradt a Deákpártból s a balközépbl alakult szabadelv párt tagjának, de késbb
is
azok közé tartozott, a kiket akkor disszidens elemeknek neveztek s a boszniai okkupáczió eltti idben formaszeren is kiváltak a párt kebelébl s
18/8. tavaszán megalakították az úgynevezett egyesült ellenzéket, mely az
egykori Sennyey Pál báró vezérlete alatt álló jobboldali ellenzék, a Simonyi
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Lajos báró volt kereskedelmi miniszter köré csoportosult független szabadelv
pá rí tagjaiból s a disszidensekbl alakult. Szilágyi e pártban, mely utóbb
a mérsékelt ellenzék nevet vette föl s a kiegyezési alapon állt, de a kormány
belpolitikájának több irányzatával elégedetlen volt, a szabadelv irányzatot
képviselte s ebbeli hajthatatlansága tette helyzetét a különböz gondolkozású
elemekbl alakult pártban nehézzé úgy, hogy utóbb, noha egyik vezére volt,
kilépett

a

pártból és

belépett

a

szabadelv pártba, a hol csakhamar az

igazságügy és liberalizmus terén külön irány képviselje gyanánt tekintette
mindenki. Majd 1899 április 4-én belépett mint igazságügyminiszter a kabinetbe. Minisztersége alatt sokat dolgozott. Egyik törvényhozási akcziót a másik után vetette föl. Késbb tagja volt a Szapáry- és Wekerle-kabinetnek. Ez
a kabinet létesítette a polgári házasságot és az egyházpolitikai reformok
javát, Szilágyi mve volt, hogy a Wekerle-kabinet tagjai egymással az egyházpolitikai törvényekre nézve titkos szolidaritást vállaljanak. A király engedett, de a Wekeiie-miniszteriumnak és vele Szilágyinak mennie kellett. Ez
után a képviselház választotta elnökévé és alig volt még parlamentünknek elnöke, kinek oly nagy és minden pártnál egyaránt elismert tekintély
jutott volna osztályrészül, mint neki. Decz. 7-én bejelentette lemondását. A
társadalmi téren nagy kitüntetések érték. 1870. máj. 6-ikán a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagjává, 1898. májusban a dunamelléki ev. ref. egyházkerület fgondnokává választotta. Pozsony, Versecz, Deés és Léva díszpolgárává
választotta. Meghalt 1901. júl. 30-án szívszélhüdésben. (P. H.)
Telegdi Miklós püspök, a magyar egyháztörténelem legkimagaslóbb alakjainak egyike. Bunyitay Vinczéé az érdem, hogy származásának kérdése tisztázva van. Atyja a fúri Telegdyeknél Telegden jobbágyi viszonyban Írnoki
szolgálatot teljesített s innen a neve mellett elforduló jelz
„litteratus".
Telegdi Miklós életrajza Brösztel Lajos tollából a Katholikus Szemle 1895-iki
évfolyamában jelent meg; ezenkívül széleskör és nevezetes tudományos, politikai, s irodalmi tevékenységének minden köz- és irodalomtörténetben van
nyoma. A mai Mez-Telegden pillantotta meg a napvilágot, 1535. év folyamán. Korán megnyilatkozó ritka tehetségei, plébánosának, a késbbi váradi
prépost, fölszentelt püspök és hazai törvényeink els összegyjtjének Ilosvay
Istvánnak pártfogását szerzek meg számára. Iskoláit a krakkói egyetemen
végezte. Bécsben felszenteltetvén, a nagyszombati papnevel intézet tanulmányi felügyelje, csakhamar ugyanott tanár, 1561. jan'. 25-én, tehát huszonhat éves korában pedig esztergomi kanonokká ln. Ez utóbbi állással nyerte
el a nagyszombati plébánia vezetését is, melyet tizenhat éven át gyakorolt.
A káptalan legmagasabb tisztére: a nagyprépostságra 1570-ben emeltetett.
Kilencz év múlva, 1579. február 6-án pedig Monoszlay Jánost követte a pécsi
püspökségben. XIII. Gergely pápa, már egyévi fpásztoroskodás után a legnagyobb dicséretekkel halmozta el. Ugyanekkor lett az esztergomi érsekség
adminisztrátora. Az egyház állapota sohasem volt siralmasabb, mint éppen Telegdi Miklós püspök idején. „A magyar katholikus egyház
írja
Nemsokára ... a kathomaga a pápának - - végromlása szélén áll
likus hitnek még csak neve sem fog fenmaradni." E tudósításnak els része
nem volt túlzott: a protestantizmus a magyar katholikusság legutolsó várában, Nagy-Szombatban is megvetette már a lábát. Az új hit széles árja oly
hatalmas ervel rohant a nyugati határok felé, mely ellen hiába kísérték meg
a fpapok az ellentállást. Egyedül Telegdi Miklós volt az, a ki e tekintetben
sikerrel mködött. Semmit sem hagyott felhasználatlanul, még a legkeményebb eszközöktl sem riadt vissza. Ziboldi Demeter protestáns hitszónokot, ki a nagy-szombati kórház kápolnájában izgatott a katholikus vallás
ellen, a városból kizette, a védelmére kelt hét városi tanácsost pedig a király
által Pozsonyban hosszú ideig fogva tartatta, Papjai fölött éber figyelemmel
rködött, s e mellett a tudomány és irodalom mvelésére buzdította ket.
:

:

—

.

.

.

Nyomdát

állított fel Nagy-Szombatban, melynek az ellenreformácziónak csaka saját maga predikácziói s egyéb
összes irodalmi termékeit köszönjük
mvei is itt jelentek meg. Telegdi Miklós nemcsak mint pap volt kiváló,
hanem mint hazafi és tudós is. Meghalt Nagy-Szombatban 1586. ápr. 22-én.*

nem

;

*Források

:

Brösztel L. Telegdi M. élete. Lányi-Knauz

:

Magyar egyháztörténetem.
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Mihály, Erdély hatalmas kanczellárja, született Nagyváradon
Kora ifjúságában I. Rákóczy György fejedelem udvarában apródosmajd II. Rákóczy György testrségénék kapitánya lett. Rákóczy György

Teleky

1634-ben.

kodott,
halála után

kinek bizalmasa lett. Midn
Montecuccolihoz közvetítid, majd 1661-ben Bécsbe az udvarhoz. Midn Kemény a nagyszlsi
csatában életét vesztette, Teleky is meghódolt Apaffynak, a ki kegyeibe fogadta.
Rövid id alatt a hatalom magaslatára jutott. Apaffy csak névleg volt fejekezeibe került. Mint Erdély államférfia,
delem, a fhatalom teljesen az
sokat fáradozott a nemzeti szabadságért. Részt vett a Wesselényi-féle össze-

Kemény János szolgálatába lépett,
Kemény János Lipóttal akart szövetkezni, t

küldte

s*53?£a

SZILÁGYI

DEZS.

esküvésben, majd az Erdélybe menekült bujdosók választották vezéröknek.
Teleky 1672-ben a bujdosókhoz csatlakozott hadak élén a szatmári német
rség ellen indult, de Vasvári falunál meglepetvén (szept. 20), maga is csak
nagy bajjal tudott megmenekülni. E kudarczra Erdélyben a békepárt kerekedett felül, de Teleky csakhamar ismét a helyzet urává lett. A békepárt
egyik fejét: Bánffy Dénest 1674. decz. 18-án kivégeztette, Béldi Pál pedig
Konstantinápolyba menekült. Ekkor ismét a bujdosók élére állott. 1675. ápr.
28-án a franczia királylyal megköti a fogarasi szerzdést, majd 1678-ban
10,000 fnyi hadával egész Eperjesig nyomult elre
de ennek sikertelen
ostroma után visszatért Kvárra. A bujdosók ifjú vitéze, Tököly azonban
elvált seregétl és a bányavárosokig nyomult elre. Ezzel megkezddött a
gylölködés Teleky és Tököly közt, mely 1681-ben végleges szakadásra
vezetett. 1685-ben Lipót követével, Dunod Antal jezsuitával Kerczisorán titkos
egyezséget kötött, melynek folyományakép Haller Bécsbe küldetett, hol
1686-ban megkötötte az u. n. Haller-féle szerzdést. 1688-ban Lipót már nem
;
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engedményeket adni Erdélynek. Caraffa Antal hadával bevonult,
eltt Teleky 1688. máj. 9-én kénytelen volt hódoló nyilatkozatot kiállítani.
A bosszús török erre Tökölyt küldte Erdély visszafoglalására. Teleky, mint
az erdélyi hadak vezére, Zernyestnél találkozott egykori vetélytársával s az
1090. aug. 21-iki összeütközésnél a tatárok összevagdalták.
akart többé
a ki

A

Tisza Kálmán.
balközép nagynev vezére, Magyarországnak 15 éven át
miniszterelnöke, 1830. deczember 16-án született Nagyváradon. Tanulmányait
Sznyi Pál vezetése alatt végezte. 1848-ban a pesti tudomány-egyetemen a
jogi vizsgát letéve, 17V 2 éves korában jurátus lett, majd a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba neveztetett ki tiszteletbeli fogalmazónak. Az
önvédelmi harcz kitörésekor
is
a nemzetrök közé állt. Midn az
országgylés és a honvédelmi bizottmány Debreezenbe tette át székhelyét,
szabadságharcz levemint miniszteri fogalmazó Debreczenben mködött.
retése után hosszabb külföldi tanulmányútra indult Eranezia-, Német- és
Angolországba. 1850 51-ben Berlinben a Fridericianumban történelmi,
államtudományi és természettani eladásokat hallgatott. Majd hazajvén,
eleintén Geszten gazdálkodott, de csakhamar az ev. ref. egyház terén
érvényesítette fényes tehetségeit. 1855-ben a nagyszalontai egyházmegye
segédgondnokává választatott és ebbeli minségében az 1859. szeptember 1-én kiadott Thun-féle pátens ellen, mely a protestánsok autonómiáját gyökerében megtámadta, fejtett ki nagy tevékenységet. Az 1859. szén
tartott egyházkerületi ülésen
volt a visszautasítás szószólója. Ekkor már
feltnt férfias fellépésével, bölcs mérsékletével, kiváló szellemével és neve
csakhamar országos hírvé vált. 1860-ban az októberi diploma kiadása után
a kormány fölajánlotta neki a bihari fispánságot, de nem fogadta el. 1861-ben
megnyílt országgyDebreczen város I. kerülete választotta képviselvé.
lés alelnökévé választotta, s e mellett egyike lett a határozati párt vezéralakjainak, majd gróf Teleky László halála után a párt benne találta meg
legkiválóbb vezérét. 1861 65-ig számos vezérczikke jelent meg a Honban és a Magyar Sajtóban, melyekben fleg gazdasági, ipari és kereskedelmi kérdésekkel foglalkozott. 1865-ben jelent meg hatalmas röpirata ..Parlamenti felels kormány és megyei rendszer'', melyben a felels kormány és
rendszer összeférhetségét vitatta. Az 1865. deczember 10-én
a megyei
megnyílt országgylésen ismét Debreczen város els kerületét képviselte,
hol Ghyczy Kálmánnal a balközép-párt vezére lett. Politikai pályája mellett egyházának is
fia maradt. 1867-ben a dunántúli ev. ref. egyházkerület világi
gondnokává választotta meg és e tisztét jelenleg is lankadatlan buzgalommal tölti be. 1867. óta befolyása mindegyre emelkedett. Nagy érdeme, hogy
az országgylés, a német-franczia háború kitörésekor, a semlegesség mellett
nyilatkozott. 1874-ben Ghyczy néhány társával belépett a kormánypártba,
költmelylyel mintegy elkészítette az országgylési pártok közötti fúziót.
ségvetés tárgyalása alkalmával 1875. február 3-án tartott beszédének elementáris hatása alatt a Bittó kormány lemondott, mire az 1875. márczius
2-án megalakult br. Wenckheim Béla miniszterelnöksége alatti kabinetben
Tisza Kálmán a belügyi tárczát vállalta el, majd Wenckheim Béla lemondása után (október 20.) miniszterelnökké neveztetett ki. Közel 15 éven
1890 márczius 13.) volt az ország miniszterelnöke, mely
át (1875 október 20
id alatt 1879-ben az felsége személye körüli miniszteri, 1875 1887-ig a
belügyminiszteri, 1878-ban és 1887 89-ig a pénzügyminiszteri tárczákat vállalta el. Mint új kormány elnök, a délszláv kérdésben gyors sikert ért el,
majd 1877-ben az osztrákok ellenében keresztül vitte a bankparitást, Az
nyújminiszterelnöksége alatt létesült az egyensúly az államháztartásban.
totta be a vármegyei közigazgatási bizottságokról szóló törvényjavaslatot.
1877-ben az Ausztriával folytatott tárgyalások során le is mondott, de senki
sem merte helyette elvállalni a miniszterelnökséget. Nagy érdeme van a
Németország és Ausztria-Magyarország között 1879-ben létrejött szövetség
közlétrehozásában, mely az európai béke hathatós eszközéül tekinthet.
tisztviselk minsítésérl, a közegészségügyrl, a középiskolákról szóló törfáradozásainak köszönhet.
vények, valamint a nyugdíjtörvény egyedül az
nyújtotta be a jelenleg is érvényben álló
1886-ban mint belügyminiszter
vármegyei és községi törvényjavaslatokat. 1890-ben a közte és minisztertár-
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sai közi támadt nézetkülönbség következtében lemondott a miniszterelnökségrl, de mint Nagyvárad országgylési képviselje lankadatlan buzgalommal vesz részt a közügyekben. Hosszú közpályája alatt számos kitüntetésben volt része. 1880-ban a Szent István-rend nagykeresztjét kapta. 1885.
november 29-én, tízesztends miniszterelnöki jubileuma alkalmából, az ország
minden részébl üdvözölték. 1892-ben nagy ünnepélyek közepett ülte meg
a dunántúli ev. reform, egyház fgondnoki székfoglalójának 25 éves fordulóját. Bírja még a porosz királyi fekete és veres sas-rend, továbbá a román

TISZA LAJOS GRÓF.

korona-rend nagykeresztjét, a szerb királyi Takova-rend I. osztályát, vagyis
nagykeresztjét, a belga Oroszlánrend és az Olasz Szent Lázárrend nagykeresztjét.

Tisza László, született 1829. jún. 27-én Nagyváradon. Tanuhnányai befejeztével 1848-ban Pesten jurátuskodott.
máreziusi napok hatása alatt
is a
pesti nemzetrök közé állt, majd a megalakult magyar földmivelés-, ipar- és
kereskedelemügyi minisztériumba segédfogalmazónak neveztetett ki. 1848.
szén honvédnek csapott fel és elbb a Nádor-, majd a Miklós-huszároknál
szolgált. Rendkívül bátor és kitartó lovas hírében állott. 1848. végén már a

A

Perczel

Mór

gédtiszt

lett.

seregében, a Gáspár András, akkor Miklós huszárezrednél semoóri ütközetben (deez. 29.) visszavonuló honvédeinket fedezvén, a vasasok közé csapott, mely alkalommal súlyosan megsebesült.

A

A

szabadságharcz lezajlása után hosszabb külföldi tanulmányútra indult, majd
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onnan 1852-ben visszatérve, Erdélyben a Mezségen lev birtokát vette át.
Gazdasága egyike volt a legjelesebbeknek, s különösen lovai voltak messze
vidéken híresek. Erdély gazdasági fellendülésének érdekében igen sokat tett,
alakította meg az „Erdélyi Gazdasági Egyesületet", mely elnökévé választotta, de e mellett egyházának érdekeit is hathatósan elmozdította még
az ötvenes években a nagyenyedi ev. ref. egyházmegye gondnokává választatott. 1860-ban, az októberi diploma után, a kormány felajánlotta neki a
tordai fispánságot, de nem fogadta el. Ezen túl a politikai pályán találjuk.
1867. után több ízben volt képvisel. Mint a balközép egyik agilis és áldozatkész híve sokat tett a párt érdekében.
Tisza Lajos, Bihar vármegye fispáni helytartója, Tisza László Bihar vármegye fjegyzjének (1790) és Teleki Katalin grófn fia, 1798. augusztus 5-én
született Nagyváradon. Tanulmányai befejeztével 1825-ben Bihar vármegye
aljegyzjévé választatott és ugyanez évben vette el Teleki Juliánná grófni,
kivel boldog családi életet élt. 1829 ben Bihar vármegye fjegyzjévé választatott, majd 1832-ben a vármegye közbizalma az I. alispáni székbe ültette s
az 1832/36 évi országgylésre követül küldte fel, honnan azonban csakhamar
visszatért. 1837-ben a vármegye újból I. alispánná választotta, mely állásban
1841-ig, fispáni helytartóvá történt kineveztetéséig maradt meg. 1831-ben
a nagyszalontai ev. reform, egyház segédgondnokává választatott, 1848-ig
töltötte be a fispáni helytartóságot.
márcziusi törvények szentesítése után
beadván lemondását, a magánéletbe vonult vissza, s ettl kezdve leginkább
Geszten tartózkodott, hol 1856. augusztus 23-án elhunyt.
Tisza Lajos gróf 1832-ben Nagyváradon született. Gimnáziumi tanulmányait Sznyi Pál vezetése alatt magánúton befejezvén, 1847-ben Debreczenben
a filozófiai osztályból tett vizsgálatot.
szabadságharcz után Berlinbe ment
s a Fridericianumban hallgatott jogot, majd hosszabb utazást tett keleten és
beutazta Egyiptomot is. Külföldi útjából hazatérve, fleg a reform, egyház és
iskola terén fejtett ki nagy tevékenységet. 1861-ben az ugrai kerület képviselvé választotta. 1865-ben ismét az ugrai kerületet képviselte és elébb a
balközépnek volt kiváló tagja, majd a kiegyezés után a Deák-pártba lépett
és 1867-ben Bihar vármegye fispánjává neveztetett ki. Ebbeli méltóságában
kifejtett tevékenységét a vármegye közigazgatását tárgyaló fejezetben ismertettük. Gorove lemondása után, 1871-ben a közlekedésügyi tárczát vállalta
el, majd elnöke lett a fvárosi közmunkatanácsnak, melynek szervezése körül
nagy érdemei vannak. Mint közlekedésügyi miniszter, tárczáját 1873. deczember havában gróf Zichy Józsefnek adván át, Kerkápoly Károlyival Afrikába ment, honnan visszatérve 1874-ben ismét képviselvé választották.
1879. márczius 12-én az árvíztl sújtott Szeged város kir. biztosává neveznevéhez fzdik. Ebbeli érdemei elistetvén ki, Szeged újjászületése az
meréséül szegedi elnévvel grófi rangra emeltetett. 1884-tl haláláig Szeged
városát képviselte az országgylésen. 1885. márczius 14-én a dunamelléki
s

;
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ev. reform,

egyház fgondnokává választotta meg. Mint képvisel a Deák-

szobor és az új parlamenti épület végrehajtó-bizottságának elnöke volt. 1892.
felsége személye körüli miniszteri tárczát
nov. 19-étl 1894. jún. 10-ig az
már emvezette. Fényes pályája alatt számos kitüntetésben volt része.
lített grófi méltóságon kívül 1869-ben cs. kir. kamarás lett, 1873-ban valóságos bels titkos tanácsos és a Lipót-rend nagykeresztese, 1893-ban pedig
a veres sasrend I. osztályát nyerte. 1898-ban halt el.

A

Tisza István gróf, szül. 1861. ápr. 22-én. Középiskolai tanulmányainak
befejezésével az egyetemet Heidelbergben, Berlinben és Budapesten látogatta
s az utóbbi helyen az államtudományok doctorává avattatott fel. Pályáját
a belügyminisztériumban kezdte, majd Bihar vármegye tb. fjegyzje lett.
1886-ban, 25 éves korában országgylési képviselvé választatott és azóta
állandóan tagja a képviselháznak. Már kora ifjúságában fleg közgazdasági tanulmányokkal foglalkozott és e téren igen figyelemreméltó tevékenységet fejtett ki. Számos tanulmánya jelent meg a Budapesti Szemlében és
képviselházban mint a közgazdasági és a közig,
egyes napilapokban.
bizottság tagja mködött, de e mellett szül vármegy éj ében mint megyebizottsági tag is élénk részt vesz a közügyek intézése körül. 1896-ban az ugrai kerület küldte a képviselházba, ahol mély logikáról és sok tudásról tanúskodó
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meg nagyobbszabásu tanulmánya ..Valutáink rendezésérl,' 1897-ben pedig a „Magyar Agrár-

beszédei mindenkor közfigyelmet keltenek. 1893-ban jelent
1

politika."

Váradi Péter püspök. Botka Tivadar és Fraknói Vilmos osztoznak
Váradi Péter származása meghatározásának dicsségén. Váradi Péter nem nemes
családból származott; atyja: Imre, minden jel szerint nagyváradi egyszer iparos polgár volt. Váradi Péter 1450. körül születhetett Nagyváradon; ennek püspöki székén ekkor történetünk egyik nagy alakja, Vitéz János ült, a ki
pártfogása alá vette s gondosan neveltette. Mikor (1465) Vitéz Várad püspöki székét az esztergomi érsekséggel cserélte fel, Váradi Pétert is magával
majd pedig a bolognai egyevitte és egy kanonoki jflvadalmat adott neki
temre küldte, honnan hazajvén, a királyi kanczelláriában nyert alkalmazást.
1475. tavaszán találkozunk ismét vele, a mikor mint királyi titkár és eladó szerepel. 1456-ban az erdélyi káptalan prépostja, nem sokkal késbb
pedig szentjobbi és földvári apát lett s ezek mellett megtartotta még esztergomi
kanonokságát is; 1478-ban a király els titkára, a cseh királyság pecsétének re; 1479-ben titkos kanczellárrá s végre 1480-ban kalocsai érsekké ln.
Ezzel Váradi Péter életének története összeesik a nemzet történetével. Váradi
Péter az 1489-ik évi nyarat Mátyás oldalán töltötte a török ellen való háborúban,
s, a béke megkötése után is ott maradt, mint királyának legbizalmasabb embere.
bízta meg a nagy király Janus Pannonius költi mveinek összegyjtésével
Budavárában házat ajándékoz neki, neki adományozza a péterváradi apátságot, királyi helytartóvá teszi, majd Rómában is lépéseket tesz bibornokká
való kinevezése érdekében. Késbb azonban meghasonlott királyával, követel, st fenyeget lett, mire a király 1484. nyarán fogságba vettette az
árvái várba. Mátyás halálával Corvin János szabadon bocsátotta, mire Váradi
Péter visszatért érsekségébe azzal az elhatározással, hogy politikával többé
nem foglalkozik. Ezt meg is tartotta. Halála idejét nem ismerjük; érseki
széke 1501. június havában már üresen áll. Levelezéseit Wagner Károly
;

t

adta ki 1776-ban.*
Vásári Miklós püspök. Egyike azoknak, kik születéshelyükrl önmaguk
értesítenek. Személye a legújabb idkig sok zavar és nagy homály leplébe
volt burkolva. Hogy származása, családi összeköttetései és fpapi tevékenysége
ma már meglehets tisztán áll elttünk, az Karácsonyi János és Fraknói Vilmos
érdeme. Atyja: Miklós, Lóránt vajdának a fia; anyja: a hires Csanád érsek
Vásári,
a török hódításig
nvére, Telegdy Tamás leánya. Szülhelye
igénytelen község Szalontától nyugatra, ma a hasonnev puszta rzi emlékét. Vásári Miklós, kit különben az oklevelek Szügyi néven is említenek,
korábbi életírói pedig tévedésbl hol Monoszlói, hol pedig Franko névvel ruház1300 körül születhetett
elször 1339-ben tnik fel, midn is,
zák fel bár még csak alszer-pap (subdiaconus), az esztergomi nagyprépostságon
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:

-

;

t

:

*

II. k.

:

-

:

—

m.

—

:

—
—

Források Monumenta Vatic. Hung. I. series III. et IV. t. Pray i. m. Bunyitay i.
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S.

— A múzeum. Lojanek felvétele
— A Nógáll intézet. Fekete S.
— Részlet a Szent-László térrl.

Ferdinánd. Az orsz. képtárból
Báthori Zsigmond. Az orsz. képtárból
Bocskay István. Az orsz. képtárból
Bethlen Gábor. Az orsz. képtárból
Souch.es tábornok. A bécsi Heldenbuchból
I. Lipót. Az orsz. képtárból
Bercsényi Miklós. Az orsz. képtárból
Mária Terézia. Az orsz. képtárból
ü. József. Az orsz. képtárból
Az új városháza. Az eredeti tervrajz után
In
Bulyovszky József polgármester

.

csatorna és tápláló zsilip a Sebes-Körösön. Az eredeti tervrajz után
A nagyváradi pályaház. Fekete S. felvétele
Sziklabevágás a dobrest-vidaréti vasút mentén.
Munkácsi L. felvétele
A Nyimoesd vidéki háromemeletes iparvasúti
fahíd. Munkácsi L. felvétele
Körösvölgyi vasútrészlet Borz mellett. Mezey

155
157
158

.

felv.

.

.

Öntöz

—
—
tán. Fekete S. felvétele
Vajda. — A Dobozy-féle kúria. Ismeretlen
Fekete S. felvétele
A váncsodi
Vértes. — Özv. Nagy Móriczné urilaka. Saját
felvételünk
Zsáka. — A gróf Rkédey-féle kastély. (Paksy
zsilip.

.

m-

Fekete

A

—
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S. felvétele
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alapítványi uradalom tulajdona). Saját felv.
Báró Liptkay Frigyes és neje
kastélya. Saját felvételünk
A tatarosi aszfaltbánya. Saját felvételünk
Bölönyi József kúriája. Saját felv.
(Jgra.
Bölönyi József kastélya Szilas puszUgra.
.

szohodoli üreg. Fekete S. felvétele
Kotzi B. Bihar vármegye flórájáról szóló
vének czímlapja 1776. alföldi Flatt Károly
tulajdona
Vaskoh vidéke. Mezey Mihály felvétele
Kádvölgyi részlet. Munkácsi L. felvétele
Bihar-tordai parkrészlet. Saját felvételünk
Partvéd munkálatok a kornádi hídnál. Fekete

A

—

Tamásda.

Oldal.

A

artézi
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Szunyogh-féle pocsaji ménes az hatónál. Fekete

S. felvétele
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A mölki uradalom szarv nélküli féss kosa
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Margittán. Erdélyi felvétele
Két éves anyakoczák a Wertheimstein-féle
cséhtelki uradalomban
Egyéves kari süldk a Wertheimstein-féle
cséhtelki uradalomban

Nagyvárad.

—
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A

333

Nagyvárad.
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kir.

felvétele

Készlet a Püspökfürdbl. Fekete S. felvétele.
Készlet a Püspökfürdbl. Fekete S. felvétele.
Részlet a Félix-fürdbl. Fekete S. felvétele.
Készlet a Félix-fürdbl. Fekete S. felvétele.
Részlet Tenke-fürdbl Ismeretlen felvétel.
Részlet Tenke-fürdbl. Ismeretlen felvétel
Részlet Biharfüredrl. Ismeretlen felvétel
Sziklarészlet Biharfüreden. Ismeretlen felvétel
Nagyvárad.
róni. kath. kör. Fekete S. felv.
.
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—

337

nek J. felvétele
A körösparti
Nagyvárad.
Zsunk P. felvétele
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339
340
341
342
343
344
345
346
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A

Pável Mihály
Nagyvárad.

bábaképz. Lojanek

418

A
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megyei közkórház. Lojanek

J. felvétele

új-palotai róm. kath. templom. Saját felv.
gör. kath. püspöki palota.
Nagyvárad. -Fekete S. felvétele
Nagyvárad.
gör. kath. templom. Fekete
S. felvétele
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gör.

keleti

422
424

templom. Loja427
ev. ref.

templom.
430

bihar-püspöki ev. ref. templom. A Bunyitay
Vincze tulajdonában lev eredeti rajz után
Az érmihályfalvai ev. ref. egyház szentedényei és úrasztali térítje. Saját felvételünk
A magyar-kakucsi ev. ref. templom. A Bunyitay tulajdonában lev eredeti rajz után
A bályoki ev. ref. templom. Dr. Csulyok Béla

A

.

felvétele

—A
A geszti ev. ref. templom. Saját felvételünk
orthodox templom.
Nagyvárad. — Az
Nagyvárad. — A sporttér. Fekete S. felvétele
Zsunk P. felvétele
Nagyvárad. — A kir. tábla és a fügyészség.
.356 Nagy-Szalonta. — A zsinagóga. Zsunk P. felv.
Saját felvételünk
Nagyvárad. — Az
neológ templom. LojaNagyvárad. — A törvénykezési palota. Loja.

431
432
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J. felvétele

Ritoók Zsigmond, a kir. tábla elnöke
Az ugrai Petfi-ház. Saját felvételünk
A „Hármas Jaj" czímlapja. Eredetije a nemzeti
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múzeumban

357
358
360
361
363

Arany János. Az orsz. képtárból
Arany János szülháza Nagy-Szalontán.

Saját
felvételünk
Kerti ház Tisza Kálmán geszti parkjában. Saját
felvételünk
Fényes Elek. Az orsz. képtárból
Göndöcs Benedek. Az orsz. képtárból
Bessenyey György síremléke Kovácsi pusztán.
Saját felvételünk
Kazinczy Ferencz. Az orsz. képtárból
.

.

364
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366
369
371
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373
375

Kazinczy Ferencz emlékköve Ér-Semjénben.
Saját felvételünk
Szigligeti Ede. Az orsz. képtárból
Szigligeti Ede szülháza. Lojanek J. felvétele
Nagyvárad.
régi színkör. Fekete S. felv.
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Nagyvárad.
Jászay Mari Elektra-eladása.
Fekete S. felvétele
Nagyvárad.
A Szigligeti színház. Fekete

392

körösparti róm. kath. népiskola. Lojanek J.
felvétele
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—

Nagyvárad.
A fgimnázium és a jogakadémia. Fekete S. felvétele
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Nagyvárad.
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Nagyvárad.
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Zsunk P. felv.
állami freáliskola. Fekete

— A gör.
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—
kete S. felvétele
Nagyvárad. — A Szent László templom. Fekete S. felvétele
Nagyvárad. — A barátok temploma. Fekete
S. felvétele
Nagyvárad. — A püspöki palota és a székes-

406

Nagyvárad.

és iskolája. Fekete S. felvétele
Belényes.
gör. kath. leányinternátus és
polgári iskola. Munkácsi L. felvétele
Nagwárad.
Szaniszló püspök szobra. Fe.
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egyház. Fekete S. felvétele
régi szalárdi klastrom. A Bunyitay Vincze
tulajdonában lev eredeti rajz után
régi templom Fugyin. A Bunyitay Vincze
tulajdonában lev eredeti rajz után
Magyarország Vármegyéi és Városai
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Telegdy, Bocskay és Csáky czímer. Reinhardt eredeti rajza
Bélayár romjai. Munkácsi L. felv
Bélavár romjai. Munkácsi L. felv
Sólyom vidéke. Mezey Mihály felv
Szent László holtteste a váradi székesegyház
eltt. A bécsi képes krónikából
A váradi káptalan pecsétje 1291-ben. A Bunyitay Vincze tulajdonában lev eredeti rajz
után
A váradi káptalan (mint hiteles hely) pecsétje.
A Bunyitay Vincze tulajdonában lev erdeti
rajz után
A szent-jobbi convent pecsétje. A Bunyitay
Vincze tulajdonában lev eredeti rajz után
A herpályi csonkatorony. Saját felvételünk
A szentmiklósi klastrom tornya. A Bunyitay
Vincze tulajdonában lev eredeti rajz után
Szent-László hermája. Eredetije a gyri szé-

kesegyházban
András püspök síremléke.

.
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körösszegi torony. Saját felv
Kun László megöletése. A bécsi képes krónikából
III Endre pecsétje. Eredetije a nemzeti mú-

orsz. képtárból
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II. Ulászló.
lev eredeti után

411

Vitéz
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465
466

469
471
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473

474
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477
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479

történelmi

múzeumban
480

János püspök pecsétje. A Bunyitay
Vincze tulajdonában lev eredeti rajz után
Thurzó Zsigmond püspök síremléke. A Bunyitay Vincze tul. lev er. rajz után
A mez-telegdi ev. ref. templom. Saját felv.
Felirat a mez-telegi ev. ref. templomban. A
Bunyitay V. tul. lev er. rajz után ....
Telegdy István síremléke. A Bunyitay V. tul.

lev

463

475
476

.

Vitéz János síremléke.

462

.

Róbert Károly. A bécsi képes krónikából
A Mária királyné^ sírjában talált korona. Az
Archáeologiai Értesítbl

Az

461

467

A

király.

455
456
457
459

A

Bunyitay
Vincze tulajdonában lev eredeti rajz után
A tamásdai torony. Saját felv
Kun László. A bécsi képes krónikából
Scolári

408

412

443

Arcbáologiai Érte-

.... 446
sítbl
Az ártándi sírlelet. Az Arcbáologiai Értesítbl 448
Az ártándi sírlelet. Az Arcbáologiai Értesítbl 451
A herpályi paizsdudor. Az Archáologiai Érte453
sítbl

Zsigmond
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S. felvétele
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402
403

404

S. felvétele
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kácsi L. felvétele
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J. felvétele
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S. felvétele

A
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után
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Telegdy István síremléke. A Bunyitay V.
lev er. rajz után

tul.

Szapolyai JáílOS, Az orsz. képtárból
Gritti Alajos. Az orsz. képtárból
Utyeszenich Fráter György. Az orsz. képtárból

János Zsigmond. Az orsz. kéi)tárból ....
Rödera Menyhért. A bécsi Heldenbuchból
Nagyvárad ostroma 1593-ban. Az orsz. kép.

tárból

Mihály, havasalföldi vajda. Az orsz. képtárból
Bocskay István. Az orsz. képtárból
A Bocskay-féle
várkastély.
Nagy-Kereki.
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XVII.

sz. elején.
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orsz. kép-

tárból

Báthori Gábor.

Az

orsz. képtárból
Zsigmond. Az orsz. képtárból

Porgách
Bethlen Gábor
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Bethlen István
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Rákóczy György

I.
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Nagy-Szalonta

— Madarász

Rozvány Györgytl.
Csonka-torony. Zsunk P.

alatt vívott csata térképe.

Nagy-Szalonta.

—A

fölvétele

Rákóczy György. Az orsz. képtárból.
ELüprili Mebemed. Az orsz. képtárból ....
Húszain basa. Az orsz. képtárból
Nagyvárad vára a XVI. és XVII. században.
Gyalokay Jen rajza

II.

.

.

Székelyhíd vára 1665-ben. Az orsz. képtárból.
Tököly Imre. Az orsz. képtárból
Tököly Imre elfogatása. Az orsz. képtárból
.

Nagyvárad visszafoglalása 1691-ben. Az
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n.

múzeumban lev

Rákóczy Ferencz. Az

eredeti

rajz

orsz. képtárból

.

.

Tisza-ház. Saját felv

Beöthy Ödön. Az orsz. képtárból
Nagyvárad. A vár mai képe. Saját
A káptalansor. Lojanek J. felv
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Bieleczky
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Csanády
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Drágány
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Des Esherolles
Kruspér
.

.

.

.

Flatt
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Fráter
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Gálbory
Gáspárdy
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Gödör
Gorove
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Hoványi
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Jablonszky
Jancsó
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Kabdebó
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Csengery Antal
Gozsdu Manó
Irinyi József

Kajdy
Karakas
Károlyi
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Klobusiczky
Korniss
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.
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644
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649
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Lakatos

Lévay
Lovass
Lovassy
Lukács
Markovits

....

Mártonffy

Mezev
Miklóssy
Móricz

Morvay
Nadánvi

Némethy
Nyisztor
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Poynár
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627
627
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627
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.

533
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Almássy
Arany

Ertsey

A Tisza-család kastélya. Saját felvételünk
nagy-szalontai Kossuth-szobor. Zsunk P. fel-

i-eszt.
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618
618
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620
620
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624
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633
633
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514
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....
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511
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590
593
597

A

Bócz
509

521
visszafoglalása

Károlyi Sándor. Az orsz. képtárból
Rabutin. Az orsz. képtárból
A Beregszászi-féle apológia czímlapja. Eredetije a m. nemzeti múzeumban
Nagyvárad. A hajdani püspöki székház. Saját felvételünk
Fráter György pecsétje. Eredetije Bunyitay
V. tulajdonában
Az albisi Zólyomiak czímere a székelyhídi
egyházban. A Bunyitay V. tul. lev rajz
után

A

503
504
505
506
507
508

orsz.

képtárból

A Nagyvárad
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után

498
499
500
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Saját felv

Nagyvárad

488
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491
493
495
496

Dr. Beöthy László fispán
Szunyogh Péter alispán
bihari ezredéves emlékm. Eredeti rajz.

654
657
659
661
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Pázmány Péter

Rhédey
Rednik
Rigó
Sebess
Stubenberg

....

Szártorv
Szilassy

Szokoly

Szllsy

•

.

.

.

Szunvogh
Tajtlíy

Tisza

Ujváry
Vattay
Vécsey.
Világhy
Zathureczky
Zichy

....
.

Szacsvay Imre

.

.

Szilágyi Dezs
Tisza Lajos gróf
.

.

663
665
667
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.
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Aba nemzetség

Ágoston rend

601.

Ágris

Abonyi család

Agyagipar 301.
Ajtay Sámuel 362.
Ákos nemzetség 601,

71.

Ábránffy család 618.
Ábránffy Zsigmod 114.

Ábrahámfy

család 154.

Abt Antal 361.
Adler [gnácz 354.
Adorján Á rmin dr. 350, 351, 352.
Adorján Emil dr. 383.
Adorjánvár 76, 146.

Ady Endre

384.

Norberl 384.
s i,czi
Ag. evang. egyház £37

í39.

Albrecht fherczeg barlang

468.

Abaffy Miklós 508.

Aknamez

37.

3.

38.

Alispánok 492, 581.
Ali basa 516.
Állatnevek 232.

Almás 38.
Almaszeg 38.
Almaszeghuta 38.
Almásy család 137, 141, 618.
Almásy Dávid 515.
Almássy Dénes gr. 141.
Almássy Kálmán gr. líd. 598.
Álmosd 38.

Állatvilág (lásd Fauna).
Állattenyésztés 321—324, 486.

Álmosdi János és László
Álmos berezeg 149.

Albest 37.
Albis 37.

Alpár 39.
Alsó-Derna

603.

Alapi János 562, 568.
Albert Király 186.

39.

131.

Név- és tárgymutató.
Alsó-Kimpány

Balogh György 76.
Balogh Máté 515.
Balog-Semjén nemzetség
Bályok 44.

39.

Alsó-Lugos 39.
Alsó-Poeny 39.
Alsó-Topa 39.
Alsó-Vaüsnyágra 40.
Alsó-Verzár 40.
Alvinczy Sándor 384.
Amant János 108.

74, 604.

család 44, 45, 46, 90,
148, 150, 151, 158.
Bánffy gr. család 38, 117, 133,
138, 152.

Ant 40.
Antalóczy család 133.
Antos János 40, 107.
Apaffy Mihály 51, 90, 135,

Bánhidy család 619.
Bánhidy Sándorné br.

Bánkbán

535,

468.

Apáti-Keresztúr 4ü.

Apátságok 464-466
Appel József 96.
Apraxin Sergiusné gr.
Aradi Ger 395.
Árkus 41.

472.

57. 66, 79, 98,

108, 116,
131, 142, 150, 152, 157,
161, 162, 164, 620.
Baranyi-féle per 355.
Bárányi Gábor 50, 652.
Bárányi Károly 50.

56,

118,
158,

Bárányi Mihály 553, 652.
Bárányi Miklós 50, 66, 154, 163,

93.

41.

39.

Barakony

Artánd

Barbiáni János 503, 504, 505.

Barcsay Ákos

Ártándy Keimen

Barest 45.
Barlangi hiéna 16.
Barlangi medve 16.

262—270.
Atyás 42, 126.
174, 339.
227.
Márton 146.

Babonák
Bábonyi
Bacsó család

88,

95,

123,

124, 128, 142, 165.
Bagamér 43.
Bagossy család 66, 618.
Bajj 43.
Bajomi István 652.

120, 127, 129, 152, 165.

Bajoni Ferencz 120, 124.
Bajoni János 134, 540.
Bajza család 82.
Bakács család 618.

Baróthy Ákos dr. 348, 352, 359.
Baróthy család 620.
Baróthy Sándor 352.
Barsa nemzetség 600, 603.
Bártfalva 46.
Bartos család 94, 142, 620.

Báthori
Báthori
Báthori
Báthori
Báthori

Anna

123.

Bereczk

112.

család 44, 77, 95.

Endre
Gábor

154.
118, 122, 133, 193,

Báthori
Báthori
Báthori
Báthori

István 122, 497.
Kristóf 191, 497, 536.

Romancsik Mihály
Zsigmond 47, 191,

108, 110,
149, 157, 158.

91.

131,

Batthyány József

136,

70,
138,

gr. 70, 78, 133,

134, 138.

Batthyány

Vilma

gr.

65,

70,

133, 157.

Batthyány Vincze gróf 39.
Bauer Zsófia (Rechtné) 349,350.

Bay család 89, 94,
Bay Sándor 39.

Baldacci báró 572.
130,

148, 156.

Békési János 349.
Bél 48.
Béla III. király 183, 461, 470.
Béla IV. király 183, 460, 472.
Belényesi járás 36.
Belényes 46.
Belényesy család 621.
Belényes-Lázur 48.
Belényes-Örvényes 48.
Belényes-Szelistye 48.
Belényes-Szent-Márton 48.
Belényes-Szent-Miklós 48.
Belényes-Ujlak 48.
Belényes-Valán 48.
Belezseny 49.
63.

Bél-Örvényes 49.
Bél-Rogoz 49.
Bélteky család 52.
Bem tábornok 573.

Bemer püspök 563,
Benedek püspök 58,

576.
121. 472, 474.

Benkovics Ágoston püspök 521,
522, 523, 568.

Beöthy
Beöthy
Beöthy
Beöthy
Beöthy

Algernon 653.

Andor

587, 589, 592.
Attila 131, 365.
Ákos 93, 653.

család 65, 91, 94, 95,
100, 105, 106, 131, 153, 621.
Beöthy Csanády Lujza 93.
Beöthy Imre 553.
Beöthy János 548, 549.
Beöthy József 383.
Beöthy László dr. 211, 347, 350,
352, 593, 598.
Beöthy Leó 365.
Beöthy Mihály 524, 547.
Beöthy Ödön '357, 391, 555, 556,
557, 558, 559, 569—653.
Bercsényi Miklós 523.
Bérczy János 349.
Bereczky család 94, 621.

Berek-Böszörmény

50.

Berettyó-Szent-Márton
Berettyó-Újfalu 51.

50.

Berettyó-ujfalvi járás 36.

Batthyány Antónia gr. 60.
Batthyány család 44, 62, 65,

39. 108, 120, 619.

112,

365.
497,

Báthori Zsófia 514.

80,

Balaleny 44.
Balásházy Bertalanná özv.
Balásházy család 619.
Balassa Zsófia 76.
Balázsovich család 619.
Balázsovich Kálmán 383.

137, 161, 164, 619.

2,
65, 69, 100, 104,
110, 111, 136, 140, 142, 162.
Barlanghy Adorján Vincze 365.
Báródság' 492, 539.
Baromfi tenyésztés 324.
Baromlak 45.

504.

Bakó János 560.
Bakonszeg 43.

Balogh Ferencz 365.
Balogh család 91, 99,

Barlangok

507, 508.

Bajoni Benedek 88, 91.
Bajoni család 43, 44, 67. 72, 91,

Balku család

513, 514.

469, 492.
104,

116,

Beliczay család 139, 161, 621.
Beliczay István 40, 107.

Barzest 46.
Bassel család 621.
Báthori András püspök 46, 144,

Bábaképz

46.

Béli járás 36.

44.

Ártándi család 41, 104, 115, 122,
115, 122, 495.
Arany család 618.
Arany és ezüstbánya 61, 139,
291, 292.
Arany János 41, 125, 362 - 364.
Arany László 365.
Asphalt 29, 39, 79, 156, 293, 302,
311.
Asszonyvására 42.
Asztalos család 51.
Asztalitok János 101.
Áruraktár 178, 312.
Auersperg 522.
Árvédelem és vizszabályozás.

Bed

Beké Erzsébet 84.
Békés Gáspár 99,

Bélfenyér 49.
Belgiojoso 122.

Arator István 531.
41.

Beckenschláger J. püspök 62.
Becse-Gregor nemzetség 40, 600.
Becsüs család 621.
Beczner Frigyes 383.

Béldy család

544.

Bárányi Ödön 118.
Bárányi Zsigmond

621.

497.

50.

Bánlaka 44.
Bányászat 291-295, 186.
Báránd 44.
Bárány Mihály 140.
Bárányi Ágoston 652.
Bárányi család 38, 39, 45,

540.

Árpád

Beck br. család 44,
Becker István 524.

Bálvoki

Andaesy család 114.
András püspök 96.
Andrássy család 141.
Andrássy György 271.
Andrássy István 548.
Andreanszky Sándor 577.
Andrénvi Károly ós fia 312.

Apáczák

675

122, 620.

Bázel József 132.
Beatrix királyné 184.

Berkovits Ferencz dr. 347, 352,
353 383.
Berkovits Miklós 348, 350.
Bernáth család 73, 74, 84, 92,
108, 621.

Bernáth István 92.
Bernáth József 559, 572.
Bertsey György 348, 351.
Berzeviczy Béla 76.
Berzsenyi család 152, 622.

Bessenyey család

43, 56, 66, 76,

78, 148, 622.

Bessenyey György

Bessenyk

44.

484.

43*

Név- és tárgymutató.

676
Bessenyey Mihály

76.

Betfia 52.

Bethlen Aladár gr. 60, 62, 65,70,
78,

Kii.

Bethlen gr. család 38,

137.

148,

622.

Bethlen
Bethlen
Bethlen
Bethlen
Bethlen
Bethlen

Gáhor

193,494,

82, 165,
(ierüvlv 149.

István ifj. 123, 194 510.
István id. 519.
Katalin L28.

Sámuel gr. 76, 137.
495, 504, 508, 510, 534, 539.

Beznye

52.

Bieleczky család 622.
Bige család 127, 622.
Bige Gyula 154.
Bige Károly 579.
Bihar 52.

124, 130,
504, 505,

348, 350,

352,

Bozóky család

623.

Bozsaly 60.
Bozsalyi család
Bozzási család

45, 62, 73,

1

13,

58.

527.

Bónis család 74, 92, 623.
Bónis Elemér 105.
Bónis Ferencz 105.
Bónis László 105.
Bónyi család 623.
Borbola Lajos 66.
Bornemisza család 88.

Csehy család

Boronkay család

41, 74, 92.
Boross István 104.
Boross Vilmos 366.

Cseszora

75, 624.

624.
dr. 209,

347,

Borostelek 58.
Bors 58.
Bors család 623.
Borsa nemzetség 133, 165.
Bors Frigyes br. 154.
Borsi család 41, 45, 59, 122, 127,

64.

383.

Csujafalva 65.
Csukatt Péter 120.
Cyne család 604.
Cyne Péter 74.
Czajlik István 383.
Czajlik László 367.
52, 60.

Czéczke 65.
Czibak család

72, 76, 87, 100,
105, 142, 149, 164. 604.
Czibak Imre 492. 493, 529, 655.
Cziffra
106, 110, 348.
Cziffra Kálmán 353.
Czigányfalva 65.
Czobor család 62.
Chernél család 39, 63, 624.
Chernél József 39.

Ger

59,

77, 79,
82, 84, 87, 94, 96, 97, 98. 102,

György

Csökm

Czepele család

50, 51, 55,

112,
131,
158,

113,
136,
163,

Chyre család
73,

38, 61,
( álmosdi)
88 92, 104, 112, 131, 134,

164.

Daika János (keseri)
Dalegyesületek 44,

269.

Imre püspök

92.

Czeglédy Sándor 351.

62, 64, 66, 68, 72, 74,

Csáky
Csáky
Csáky
Csáky

Csomaközy család

Csregh Gyula

99, 116.

110,
128,
154,

63.

Csorba János 208.
Csotka család 142.

519.
305. 312.

108,
127,
146,

György

Imre

Csohaj 63.
Csokaly 63.

Corvin János herczeg 67.

106,
120,
143,
624.

család 63, 625.

Csesztivo Ferencz 204.
Csete Lajos 383.
Csiffi család 66.

család 137, 159.
Caprioli Tamás 504, 505.
Carabelli család 110.

104,
115,
140,
605,

Antal 367, 655.

111.
357.
127, 166, 574, 579, 584, 655.
Cseresnyés Albert 348.

Büdy

Csáky Boldizsár
Csáky család 41,

108.

63.

Csengery
Csengery
Csengery
Csengery

61.

Cob Farkas
Cognacgyár

577.

62.

Cséklye

384.

család 110.

Bokkia 58.
Boldvay Gergely 515.
Boldvay Márton 515, 518.
Boné András 523, 524, 525,

Cséffa 62.
Cséffai járás 36.
Cséffy Balázs 107.
Cséffy család 62, 138, 141.

Csehi

Buntyesd 61.
Burda 61.
Busch Dávid 210.
Buzássy család 624.
Buzáth család 157.

Bojthy Gáspár 58, 366.

Csécsy (Nagy) Imre 367.

Cseh Ede

Bulyovszky Józsefné 347, 352.
Bunyitay család 624.
Bunyitay Vincze 49, 347, 350,

Bojt 58.

625.

Csatár 62.
Csatáry család 625.
Csatáry (Grosz) Lajos 366.
Csató Pál 367.

Brunswik Antal gr. 548.
Bunswick József gr. 553.
Buchy Benedek 111.
Bucsa 60.
Bucsum. 60.
Bucsy Antal 366.
Bucsy család 122.
Bucsy alispán 41.
Budaházy család 261, 624.
Buday Anna 111.
Buday család 111, 163, 623.

349, 350, 354, 395.

99.

61.

Csapó család 145, 161,
Csapó Dezs 66.
Csapó Ferencz 138.
Csapó Sándorné 43.
Csarnóháza 62.

Brost 60.

Bujanovics Béla 73.
Bujanovics család 73,

45,

111, 162, 562, 654.
Csanád érsek 84, 115, 117.
Csanád nemzetség 57, 58, 60,
61, 70, 108, 109, 115, 130, 138,
144, 156,599, 602.
Csanády család 39, 41, 99, 122,
164, 625.
Csanády Ferencz 164.
Csanády József 579.
Csanády Sándor 579, 65 í.

Csanálos

60.

Bukorvány 61.
Bulyovszky család,
Bulyovszky József

Bogyoszló 58.
Bogyoszlóháza 95.
Bojér család 62.

148, 151.

dr. 348, 350, 359,

384.

Budurásza

Bogdán-Szóvárhegy

Boka

Bozóky Alajos

Buday István 527.
Buday Zsigmond 514.

384, 395.

Bogy 58.
Bogyó család

55.

Böszörményi Géza 351, 352, 384.
Böszörményi (Vonza) Pál 366.
Brandenburgi György 532.
Brandenburgi Katalin 510.
Brátka 60.
Briheny 60.

Bócz család 623.
Boczkó család 78.

Bodó család 140.
Bódog család 99.
Bodonos 58.
Bodor Károly dr.

Bothos István
Bottyán 60.

Bölönyi József 159, 393, 395.
Bölönyi Sándor 104.
Böszörményi család 623.

Birtiny 57.
Bisztra-Újfalu 58.
Blaskovics család 95, 624.
Blaskovics Sándor 37, 129.
Blume Ottó gróf 85, 87.

503,

74.

Botfej 59.

Bölönyi család 623.

Bikács 57.
Bíró Lajos 384.

193,

Bosoldy
Bossánvi család

Bölöny Menyhért 208.

Bihari földvár 452, 453.

Bobovszky Lajos 68.
Bocsk család 91, 100.
Bocskay család 622.
Bocskav István 41, 122,

507, 508.
család 159.

151, 162.
Bökény 154.

Bihar-Diószeg 54.
Bihar-Félegyháza 54.
Bihar-Füred 32, 61, 346.
Bihar-Püspöki 55.
Bihar-Torda 56.
Bihar-Udvari 56.

133, 150,
507, 540.

Csáky Lajos gr. 269.
Csáky Magdolna 103.
Csáky Miklós gr. püspök

66.

Bosnyák Tamás

L57.

133,

Borsódv Pál
Borz 59.
Borzik 59.

532, 559.
István gr. 514.
Kálmán gr. 101.

126, 156.

Dampierre

Dámos

504, 505.

65.

Dancsháza

65.

73.

68, 103, 121,

Név- és tárgymutató.
Dráveczky Gyuláné 84.
Dráveczky László 105.
Drevenyák Ferencz 577.
Dubricsony 69.
Dusesd 70, 100.

Dancsházy család 137.
Darvas 66.
Darvas Gergely 76, 142.
Darvassy család 625.
Darvay család 63.
Dávid Gyula 367.
Debreczeni Gergely 136.
Décsey család 102.
Deczky Károly 383.

Dekanyesd 67.
Demeter mester
Demeter püspök

Dús László

348, 384.

Éberhard püspök 71.
Ecsedy Mihály 368.
Edelmann Menyhért dr.

89, 92, 130.

Des

Élesdi járás 36.
Elvin püspök 183.
Ember Karolina 368.

Echerolles-Krupér

család

124, 627.

Kruspér

dorné 347, 352, 353.
Dessewffy család 120,

Déda

Sán-

66.

Dégenfeld gr. család 148.
Degenfeld-Schomburg család 626.
Dési Géza dr. 349.

Dévay Biró Mátyás

532.

Dietrichstein gr. (család) 37, 92,

367.
75,

76,

101, 128, 145, 161, 626.

Dobozy Miklós 592.
Dobozy Lajos 128.
Dobray család 92.
68.

Ér-Kenéz

45, 75.

Forgách Ferencz püspök 495, 530.
Forgách Simon 495, 496.
Forgách Zsigmond 507, 508.
Forrószeg 81.

36.

Esze Tamás

83, 150, 156.

626.

család 94.

Dry

br. család 102, 627.
Dó'ry Gábor 577.

József br. 152, 587—592,

665.
627.

Dragotyán 69.
Drág Cséke 69.
Drágfy család 67, 96, 133.
Drágfy János 117.
Dráffos János 368, 571, 574,
Dráveczky család 74, 84, 92,

Fispánok

68, 578.

76.

Esztár 76.

Fráter család 38, 42, 45, 60, 62,

Esztári család 100.
Esztári Farkas 76. 107.

67, 77, 83. 88. 104,
120, 130, 140, 165.

51,

115,

Eszterházy Miklós nádor 520.
Eszterházy Pál hg. 55, 102, 125.
Évaakla 91.
Ev. ref. egyház 430—436.
Fái J. Béla 368.
Fancsika 76.
Farkas család 92, 112, 161, 628.
Farkas Ernd 368.
Farkas László 352.
Farnos 76.
Fauna 237—249.
család 56.

Fazekas család 142.
Fazekas János 107.
Fehér Dezs 384.
Fehér Sándor 111.

126,
494, 529, 532, 536.
Fráter Gyuláné 164.
56, 61, 67, 80,

Fráter
Fráter
Fráter
Fráter
Fráter
Fráter

Imre

131,

157,

püspök

Fráter György
113,

130,

102, 110,
164, 628.
74,

523, 527.

Eszterházy (herczeg) család

Fáy
656.
120.

581.
582.
Földy Géza 370.
Földy János 370.
Förster család 41.
Frankó Endre 348.

Fjegyzk

74.

Domoszlai család 83.
Domoszlay Miklós 52, 157.
Dorogi (dobi) család 54, 55, 147.

627.

92.

72;

Esküll

Drágány család
Dragonyesd 69.

Follinusz János 393.
Folnesics János Lajos 370.
Fónagy család 628.
Forgách család 54.

383.

72.

479.
Domokos család 102, 110, 136, 626.
Domokos Lrincz 102.
Domonkos Andor 350.

Dömsödy

:

75.

Ér-Tarcsa 75.
Erzsébet királyné

578,

Filipecz János (lásd Pruisz
Flatt család 628.
Flór Ferencz 370, 383.

Fodor Gyula 370.
Fodor Pál 391.

Ér-Semjén

család 72.

493, 494, 496.

Erd-Gyarak
Imre

95, 628.
54, 188, 492,

Fericse 80.

család 75.
Ér-Selind 74.

Dominis János püspök

Fényes Károly 270.
Ferdényi család 65,
Ferdinánd I. király
Ferdinánd II. 510.
Ferdinánd V. 556.

Ferencz József király 68,206,
Ferencz I. 553.

Erss

368.

39, 51, 63, 65, 71,
99, 102, 108, 120, 130. 164, 628.
Fényes Elek 63, 369.

Flóra 250—261.
Fodor család 161.

Ér-Keser

Dózsa György 188.
Dózsa nádor 54, 67,

471.

—

Ér-Mihályfalva 73.
Érmihályfalvi járás
Ér-Olaszi 74.

161.

80.

Erdélyiné (Mikes) Róza. 368.
Erdgazdaság 332 335.

Sámuel 140.
Imre 107.

Dománbídy

470,

94, 122, 127, 142,

Lajos 104, 139, 350.

Domby Márton

474.

92, 93, 120. 136.
Eördögh család 60, 127.
Ér-Adony 71.

Erdhegyi család
Erdhegyi László

».

Fenes 80.
Fényes család

Eödönffy család

Erddy

család 104, 132, 139, 626.

Dombrády család
Dombrovány 69.

Feneres

383.

Endre III. király 184,
Endre II. király 460,
Endrédy család 98.
Endró'dy Sándor 350.

27, 132.

Fels-Ábrány 79.
Fels-Derna 79.
Fels-Kimpány 79.
Fels-Lugos 80.
Fels-Poeny 80.
Fels-Topa 80.
Fels-Valenyágra 8(
Felsó'-Vezsár 80.

Erdó'dy család 76, 108.

Dolinay család 626.
Dolinay Gyula 367.

Dry

50, 115.

Ercsey Imre 383.
Ercsey Sándor 368.
Ér-Fancsika 72.
Erdélyi János 132.
Erdély Sándor 657.

Diószegi Kiss
Diószegi Kiss
Dizsér 68.
Dobó István 38, 134.
Dobos Lajos 367.

Dobos (Tofaeus) Mihály
Dobozy család 58, 59,

körök,

145, 628.

119.
István 367.
János 367.

Dobrest

Elek Gusztáv
Élesd 70.

Ercsey család

123, 135, 147.

Diószeghy Sámuel

Dobsa
Dobsa
Dobsa
Dóczy

—

Ember Károly
163.

Fólix-íürd

368.

Egyed

család 627.
Egyesületek, társulatok,
kaszinók. 348 354.
Egyházkereki család 84.
Elek család 56, 74, 163.

85, 126,

Echerolles

Fekete-Bátor 77.
Fekete család 164, 628.
Fekete-Györös 77.
Fekete János 657.
Fekete Iván 492.
Fekete Péter 508.
Fekete Sándor 114.
Fekete-Tó 78.
Fekete-Tót 78.
Félegyházi család 55, 75, 628.

Dzsoszán-Forró 69.
Dzsoszán-Gurbesd 69.

156.
Dengelegi család 64, 72, 98, 157.
Derecske 67.
Derecskéi járás 36.
Derekasy család 626.
Derekasy József 108.
Dersi család 51, 164.

Des

077

44, 54,
189, 493,

348, 352, 384, 588.

István 504, 524.
Lajos és László 72.
Pál 73.

Vincze

84.

Zoltán 39.

Friedmann Bernát
Frimont

370.

gr. család 69. 104, 142,

148, 149, 154, 160, 629.

Frimont János 160.
Fugyi 81.
Fugyi család 72, 82.
Fugyi-Vásárhely 81.
Fúrta 82.

Füzegy

82.

Füzesséry Gábor 556.

Név- és tárgymutató.
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Gaal András 107.
Gáborján 83.
Gácsfy György 154.
Gálbory család 89, 629.
Gálbory Sámuel L28.
Gálosháza 83.

Gyöngyössy György 170,562,568.
Gyöngyössy Zoltán 352.
Gyry Jakab 511.

Gyry

Lajos 383.
Gyulaffy István 154.

Hagymás

87.

Gálos-Petri 84.
Gáspárdy család 629.
Gaus Viktor 370.

Hagymádfalva

Gávra Sándor

Hajdúk

383.

Géczy András 508.
Géczy család 82,89,96,161,
Géczy Gábor 82.
Géczy Lajos 350.
Gedeon Ferencz 383.

Hajó 88.
Halász Dezs 372.
Halász Lajos 384.

(Í2D.

i

Gencsy Zsigmond 527.
Genyéte 84.
Geregye nemzetség 601.
Gerliczy br. család. 112, 629.
Gerliczy Félix br. 348.
Gerliczy Félixné br.347, 351,586.

Ger Ármin 210.
Ger Attila 383.
Gertrúd királyné 471.
Geszt 84.

Geszty család 112, 159.
Gervay Pál dr. 142.

Gbyczy család 630.
Gobóczy Károly 383.
Gombos Dániel dr. 148,

370.
Gorove család 129, 134, 630.
Gorove János 73, 84, 120, 134, 164.
Govrik Kálmán 110.
Govrik Tódor 107.
Gozsdu Manó 657.
Gödör család 630.
Göndöcs Benedek 370.
Göndöcs Lajos 383.
Görbed 85.
Görbesd 85.
Görgei 41, 136, 574, 575.
Gritti Alajos 492, 493.
Grobkas
110.

Ern

85.

Albert 348, 371.

Emil

371.
Frigyes 371.
Zsigmond 152.

(Ferencz) Dávid 383.

Gruden család 158.
Gudenusz Gézáné 152.
Gulácsy Antal 390.
Gulácsy család 39, 130.
Gutkeled nemzetség 600, 603.

G: apju 87.
Gyapoly család 55.

Gyémánt Jen dr.
Gyenge Imre 269.
9

352.

87.

87.

'.i'ünlk és források 51,54,
61, 87, 89, 93, 103, 108, 110,
146, 156, 158, 344—346.
Gyomlay Gyula 372.
agyössy család 631.
j

1.

Hunyady János

186, 479.

95,

Husety József 383.
Húszain basa 510,
Huszár br. család

514, 518.
58, 87, 101,

117, 136, 156.

Huszár Károly br. 85.
Huszár Mátyás 262, 511.
Huzella Gyula 348.
Ibrányi Mihály 511.
Illésy Gvörgy 374.

631.

Hlye

93.

Hlyei család 159.
Ilosvay család 94.
Ilosvay Györgv 89.
Imre király 183, 471.

Hegeds család 631.
Hegeds Géza 353.
Hegeds Lajos Candid.

372.

89.

Hegyesi Márton 347, 372, 577,588.
Hegyi család 58.
Hegyköz-Kovácsi 89.
Hegyköz-Pályi 89.
Hegyköz-Száldobágy 90.
Hegyköz-Szent-Imre 90.
Hegyköz-Szent-Miklós 91.
Hegyköz-Ujlak 91.

Imre püspök 46, 475.
Imre Sándor 374.
Imrik Gusztáv 348.
Imrik Péter dr. 350, 384.
Inánd 94.
Inczédy család 130.
Ipar 295—308, 566.
Ipartelepek 309—313, 488,
Ipolyi Arnold 564, 588.
Irinyi János 37, 374.
Irinyi József 37, 374, 658.

Irodalom és tudomány 360

Ivánka püspök 112.
Ivánka Sámuel 383.
Izabella királyné 190, 493,

Izsákav család

263.

43, 56, 66. 76, 148,

152, '165.

Jakab Mihály

Hlatky család 632.
Hlatky Endre 347, 349, 373.
Hodászy Lukács 373, 534.
Hodossy család 41, 76, 110,

Jakcs

391.
(kusalvi) család 45,
62, 79, 108," 133, 151, 162,

122,

Hodossy János 123.
Hodossy Miklós 557, 571—575,
92.

Hollód 92.
Hollósy Dezs 267.

Homroki család 72.
Hont-Pázmán nemzetség

60,

Jákó család 67, 121.
Jákó-Hodos 94.
Jancsesd 94.
Jancsó család 632.
Jankafalva 94.
Jankafalvi család 55, 71, 94.
Jankai (Csizmadia) József 3/5.
Janky Antal 354.
Janky család 633.
Janky József 348, 349, 352.

657.

74, 601,

Jánosda

94.

Jánosfalva 95.
János püspök 96.

603.

Hóra-féle lázadás 549.

161, 632.

494.

496, 530, 534.

Hírlapirodalom 386.

Horváth Döme 383.
Horváth Mátyás 101.
Horváth Mór 267.

184,

Iványi Ödön 374.

Izsópaliaga 94.
Jablonszky család 632.
Jakab István 374.

Hornyánszky Pál 89.
Horvátb család 83, 92,

— 387.

460, 473.

Hillinger Lipót 352.
Hillinger Miksa 351.

Hogyis

538.

István II. király 182, 462.
István V. király 46, 146,

Heinrich család 89.
Heinricb Géza 104.
Heinrich Rudolf 108.
Heister Donát 521, 522.
Helcber Félix 132, 568.

632.

86.

Gyalány 86.
Gyalokay család 59, 630.
Gyalokay Lajos 349, 371,372,584.
Gyalokay Mózes 372.
Gyanta 86.

Gyigyiseny

16,

Harsányi család 631.
Határ 89.
Hatvani István 389.
Havas-Dombrovicza 89.
Házi ipar 235.
Héderváry család 83.

Henczida 91.
Henczidai család 91.
Henkeres 91.
Henter-Bodoki Károly
Herpály 52.
Herzest 92.

142.

54, 565.
1

88.

Harmatb család

Hegyes

93.

Hunyady család 61, 83, 128.
Hunyady Ferencz ref. püspök

Haller gr. család 58, 70, 71,
117, 136, 138, 144, 156, 63
Haller Fanni gr. 98.
Haller János gr. 144.
Haller József gr. 550.
Haller Miklós gr. 71.
Halmágyi család 102, 631.

Harangmez

578.
354.
354,

359.

Hké

Hrabovszkv család

372.

í-égény 8-4.
Geiszl Gyula 85.
Gejza II.' 149, 471.
Gencsy család 73.

Gurány

511 543.

Rajmond Jó zsef

Hajnóczi (Zák)

Gross
Grósz
Grósz
Grósz
Grósz
Grubi

146.
116.

51, 505, 506, 508,

Gazdag'h család 161.
(lázsy János 115.

Hosszúliget 92.
Hosszú-Pályi 92.
Hosszúsziget 141.
Hoványi család 632.

Hoványi Ferencz 348, 373,
Hoványi Géza dr. 348, 351,
Hoványi Gyula dr. 348, 352,

87.

Hagymásy Katalin
Hagymásy Margit

Horváth Péter 72.
Hosszúaszó 92.

93,

120,

János Zsigmond 493, 464. 496, 497.
Járásbíróságok 358, 359.

Jármy

család 94.

Jasztrabszky család 130.
Jasztrakszky Kálmán 130.
Jelentsik István 138.

679

Név- és tárgymutató.
Jogakadémia

Kelemen László

359. 399.

Józsa család 127.
Józsa Péter 577.
Józsika család 102.
•József II. 125, 170, 204,548, 549,
550, 564.
József fherczeg 87.

József nádor 554.
Juricskay család 128,

131,

165,

633.

Juricskay Dezs 131.
Juricskay Zoltán 138.

Kába

család 52, 104.

Kabaláspataka

95.

Kabdebó család 633.
Kabos család 38, 44,
Kabos Sándor 383.

90, 102.

Kaffka László 658.

95.

Kakucsi család
Kalácsa 96.

Kálmán József 383.
Kálmán király 149.
Kalmár Ferencz 383.
92, 136.

1

38, 43, 44,

62, 64, 69,

89,

56,

74, 75, 76,

57

59,
81, 84,

91,

96, 98, 99,
102, 108, 114, 128, 129,
132, 134, 138, 140, 145,
148, 150, 151, 160, 162,
462, 463, 531.
Karakas család 634.
Kárándy Mihály 527.
Karaszó 96.

Karbunár
Kardó 96.

101,
131,
146,
164,

96.

Karácsonyi János dr. 348, 350, 385.
Károly I. király 90, 106, 146, 481.
Károly III. király 202, 536, 546.
Károly Irén dr. 348, 359, 385.
Károlyi gr. család 66, 97, 634.
Károlyi Sándor gr. 524, 525, 526,
527, 528, 529.

Kata nemzetség 43,
Katona Bálint 269.
Katona Mihály 375.

131, 602.

634.

Kazinczy család

39, 74, 102, 154,

634.

Kazinczy Ferencz
Kebel Mihály 560.

Kebesd 97.
Kecskés Károly
Kécz 97.

75, 375, 553.

262.

Keczer család 40, 141.
Keczer István.
Keczely család 102.
Kégl György 588.
Keglevich gr. család 164.
Kelemen család 152, 634.

gr. 548.

Kopasz-féle lázadás 475, 476.

Kopasz nádor 106, 117,
Koprovich Péter 150.

497.

Korbest 104.
Korbély József 267.

Korda Andor
Korda család
Korda János

111.
636.
111.

605.
636.

Korniczel 104.
Korniss Boldizsár 48, 507.
Korniss gr. család 57, 101, 116,

98.
98.

117, 138, 143, 635.

98.

Korniss Josefa gr. 152.
Korniss Zsigmond 48, 131,
Kornstein Lajos dr. 348,

98.

Kosgyán

Kis-Kér 99.
Kis-Kereki 99.
Kis-Kóh 100.
Kis-Körös 6.
Kiss Lajos 383.
Kislaka 100.
Kis-Marja 100.
Kismarj ay család
Kis-Maros 101.

Kóti család 104.
Kotyiklet 104.
Kovács Béla 348.
Kovács Dániel 383.

55.

142.

Kis-Szántó 101.
Kis-Terpest 101.
Kis-Tótfalu 101.

Kalja

Kis-Tóti 112.
Kis-Ujfalu 101.

Kdomb
72.

101, 111,

102.
50.

101, 122, 127, 347, 589.
Könyvnyomda 54.
Körös Endre 376.
Körösi Kálmán 377.
Körösy Antal 383.
Körösy Sándor 391.
Körösszeg 106.
Körösszeg-Apáti 106.
Körös-Tarján 106.
Körös-Topa 106.
Köszvényes 107.
Kötegyán 107.
108.
család 156.
Kövesd 108.
Kövesdy Imre 120, 164.
Kövesegyház 108.
Közegészségügy 336 346.
Közoktatásügy '396—409, 488.

Kvág

Kváry

Kollest 102.

Kolonich gr. püspök
Kolthy család 159.

72, 105.

pa. 91.

Kölcsey család 39. 75, 636.
Kölcsey Ferencz 556.
Köleséry Sámuel 376.
Königswarter Hermán br.

Klobusiczky Ede 119.
Klobusiczky Géza 120.
Klobusiczky Ignácz 119.
Klobusiczky István 120.
Klobusiczky János 129, 570.
Kocsán János ifj. 383.
Kocsi Patkó János 383.
Kocsis Alajos 383.

49, 549, 563.

102.

—

Kornádi 102.
Kornádi család 112.

Komáromy

105.

Köbölkút 105.
Köbölkuthy család

Kis-Ürögd 101.
Klebersberg József gr.
Klobusiczky Béla 119.
Klobusiczky család 99,

Kodormán György
Kohány 102.

574, 586.

Kovács Dénes dr. 376.
Kovács Ferencz 105, 383.
Kovács Gábor 383.
Kovács István 383.
Kovácsy_ Kálmán 383.
Kováts Akosné 165.
Kováts Béla 267.
Kováts család 144, 153, 636.
Kovásznay Péter 535.
Kozmafalva 55.

Kis-Rábé 124.
Kiss Sándor 383.

Kóly

104.

Kossuth Lajos

Kiss Ferencz 383.
Kiss Péter (Szikszai) 89.

Kocsuba

511.
350,

352.

Kis-Jen 98.
Kis-Kágya 99.

Kis-Nyék

133, 138.

Koroknay család
Korn Lajos 352.

itél tábla 358.

Kis-Almás
Kis-Báród

gr. 152, 267.

dr. 347, 350, 352.

Kórógyi család

család 636.

György

563.

Koroj 104.

98.

120, 635.

Károlyi Tiborné gr. 38, 44.

Kávásd 97.
Kazay család

Kopacsel 104.

308, 309, 486, 566.

Keresztúr 83.
Keresztury József.
Kertész Miksa 350, 385.
Keseri Dayka János 73, 658.
Keszteg 98.
Keszthelyi család 634.

Kis-Dombrovicza
Kis-Gyánté 114.
Kisháza 98.

Kapocsány 96.
Kápolna 96.

85,

Kereskedelem

Konrád Márk
Konyár 104.

Kiss család 111, 635.

Kaluger 96.
Kanizsay László 133.
Kaplay család 133.
Kaplyon nemzetség 604.

Káptalan

82.

Korniss Károly
Korniss Mihály

Király
Király
Királyi
Királyi

50, 89, 105,

Komjáthy család 91.
Komlóssy család 635.
Kondé Miklós püspök
Kondor Béla 376.

Kereki család 100.
Kereki János comes 71.
Kerékgyártó család 99.
Kerpenyét 97.

Kimp

52.

Kalatay család 533.
Kalatay Ferencz püspök 563.
Kalicza János 80.
Kállay család 88, 104.
Kálmáncsehi püspök 46, 530 552.

Kalota 96.
Kalotay család

Kende Krisztina 43,
Kendy István 507.

515.

146.

Kethe család 107.
Kigyik 98.
Kilényi Dávid 391.

Kajdy család 634.
Kakacseny 95.

Kakád

Komáromy Ferencz
Komáromy György

389.

Kelemenfi László 376.
Kelen Béla 349.
Kelepecz Lajos 95.
Kemény János 133.

család 84, 94,
128, 130, 134, 164, 635.

102,

Középesy család
Középesy Gyula

70, 636.

350.

87,

Név- és tárgymutató.

680
Középesy Kálmán
Középes L08.
Központi járás .'U>.
Közutak 282 -290.

Losonezy László 100.
Lovass/ család 161, 638.
Lovassy Forencz 67, 77,

70.

Lovassy István 557.
Lovassy László 557, 658.
Lovass Sándor és Károly
Lovass család, 638.

(i-'!7.

I

Kráncsesd L08.
Krasznayné Franki Mari 383.
Kreszulya LOS.
Kricsfalusy Perencz 556.

Mezkeresztesi járás
Mez-Keresztes 114.

109.

Lunka

110.

17, 56.

Lunkányi család

154.

Károly 72.
Lajos 391.
Sándor 383.
Kutiák Ágost 385.
Küprili

család 38, 44, 153.

Mehemed

512.
46, 62.
Lajcsák püspök 557, 563, 568.
Lahner György 573.
Lakatos Antal 159.
Lakatos család 65, 142, 637.

Lakatos János 122.
Lál család 52.
Lányi család 51, 58, 148,
Lányi József 101, 569.

161, 637.

király 42, 91, 106,
132, 146, 184, 461, 474.
László V. király 187, 479.
László Pál 560.
Latinovics család 108.
Laurán Ágost 385.
Lázár Béla 377.
Lázár Mihály 208.
Leel-ssy család 141 142, 637.
Lehoczky család 637.
Lehecseny 109.
Leitgeb Imre 67, 377.
Lelesd 109.
Less 110.
Lessi család 110.
Leszkay András 395.
Leszkay család 637.

Leszkay Ferencz 50.
I.i-szkay János és Gyula

50.

II.

király 199.
568.

Lipovniczky István 564.
Lipthay Frigyes br. 154.

Lóránt DeszS 377.
Lóránt Vajda 17. 56, 80, 117.
Lóró 110.

126.

115.

Mez-Telki

Micske 117.
Miczbán család 100.
Mihály havasalföldi vajda 499.
Mihell 118.

73, 84, 110, 146.

Magaslak 80, 108.
Mágócsy család 105,
Mágócsy Gáspár 76,
Magyar-Cséke 111.
Magyar-csékei járás

117.

Mihelyfl Adolf 348.
164.
87, 142, 532.
36.

Mikló-Lázúr 118.
Miklóssy család 91, 639.
Miklóssy Ferencz 91.
Miklóssy püspök 156, 563.
Miklóssy Gusztáv 208.

Magyar-Gyepes 111.
Magyar-Homorog 111.
Magyar-Kakucs 112.

Mile család 152.
Miskolczy család 39, 51, 92, 104,

Magyary család 164.
Magyary Géza dr. 359.

Miskolczy Imre 39. 74.
Miskolczy Jen 88.
Miskolczy Lajos 579, 592,

Majosy család
család

121, 133.
63, 94.

54,

116, 120, 133, 139, 161, 640.

119,

130, 146.

Makófalvy család 62, 74.
Mandel br. család 123.
Mangra Vazul 377.
Marczaly család 95, 123.
Marczelházy család 112.
Marcziháza 112.
Margitta 112.
Margittai járás 36.

Margittay Péter 534.

Mária királyné 145, 185, 477.
Mária Terézia 47, 203, 547, 548,
562.

Marjay család 54,
Márkaszék 113.

100.

Markovits Antal 94, 111, 270.
Markovits család 101, 112, 639.
Markovits Emmánuel 41, 94.
Markovits Kálmán 41.

összeesküvés

553.

Mártonffy Gyula 144, 145.
638.

36.

Mez-Sas 115
Mez-Telegd 115.

110.

Mártonfl'y család 639.

90.

Mez-Panasz

Mezpeterdi család
Mez-Peterd 114.

Mártonfalvy György 517.

Lónyay Andorné 142.
Lónyay család 104, 121,
Lónyay Farkas 120.
Lónyay Gábor 119.
Lónyay József 119, 121.
Lónyay Krisztina 119.
Lónyay Tivadar 149.
Lopusny Gyula 385.

114.

Lunkászprie 110.

Martinovich-féle

Literáty család 51, 111. 150.

Lok 110.
Lónyay Anna

570, 659.

Márkus András 112.
Márkus család 639.
Márkus László dr. 349.
Márkus M. József 377.
Marossy család 51.
Maróthy család 64, 103.

94, 638.

Liebich János 108.
1.

565, 569.

Luki 110.
Macskássy család
Madarász 110.

Makó

László IV.

Lévay család 89,
Lévay Ede 377.

Antal 149, 160.

Madarászi család 73.
Madics Károly 350.

Ladomér püspök

Lipót
Lipót

317, 335, 486, 537,

Mez-Gyán

István 41.

gr.

Mezgazdaság

család 638.

Kun/. Gusztáv 348, 349, 354.
Kuraczel 109.

Künn

Lrinczy János.
Luby Károly 550.

350.

352, 354.
Mézes 114.
Meziád 114.

Dénes 573, 659.
Géza 62.
György 208, 559,
püspök 477.
Sándor 573.

Kubinyi László

Kuthy
Kuthy
Kuthy
Kuthy

73.

Lukács
Lukács
Lukács
Lukács
Lukács
Lukács
Lukács

Kristyor 108.
Kristyórv család 549.
Kruspér család 12-K 6:'>7.

123, 639.

Mezey család 486, 537, 639.
Mezey Lajos 170.
Mezey Mihály 347, 348,

120, 130, 270, 557.

Krajnik Alajos 75.
Krajnik család 74,
Krajnikfalva L08.
Krajnik >dön 75.
Krajova L08.

Kumanyesd
Kunhalmok

102,

Mén-Marot 53, 162.
Menszáros család 41,
Meszesi család 605.

Mártonossy család 122.
Mátyás király 187, 479, 489.

Medgyes 113, 127.
Medve család 130, 639.
Megyer 104.
Megyery család 104.
Megyesy Pál 534.
Méhkerék 113.
Méhrág 114.
Melius Juhász Péter 530,533, 531.

65!).

Mocsár

118.
Mocsirla 118.

Moesz Károly 348.
Molnár család 66, 120,
Molnár Gyula 66.
Molnár György 392.
Molnár Imre dr. 348,

16:

!.

351,

359.

Monos-Petri 119.
Monostor-Pályi 119.
Móricz család 51, 105, 164. 640.
Móricz Pál 51, 52, 67, 102, 112.

Morvay család 640.
Mosonyi Károly 393.
Mózer család 640.
Munkácsi Bernát 378.
Muraközy család 16 í.
Nábráczky Antal 104.
Nadaby család 86, 124,
Nadánjd család 44, 56.

137.
78.

85,

87, 91, 97, 112, 145, 152. 640.

Nadányi
Nadányi
Nadányi
Nadányi
Nadányi
Nadányi
Nadányi
Nadányi

Ferencz 497.
Gergely 508.
Gyárfás 494, 495.
István 532.

János

Jen

94.
139.

Miklós

43, 44, 268.

Zsigmond

és

Gergely

91.

Nagy-Andaháza 52.
Nagy-Bajom 120.
Nagy-Báród 121.
Nagy-család

Nagy Ern
Nagyfalu

67, 127, 164 641.
dr. 348. 349. 359. 385.

139.

Nagy Ferencz 515.
Nagy Géza 352.
Nagy-Gyánté 114.
Nagy György 75.

Nagy

József 352. 55S.

N agy-K ágya

121.

081

Név- és tárgymutató.
Nagy-Kér

Nagy Lajos

Perényi Imre 117.
Perényi Gábor 154.
Perényi Péter 492, 530.
Perger János 379.

Ó-Palota 160.

L21.

Országh Mihály nádor 117.
Orsolya apáczák 170, 406.
Osl nemzetség 94.
Osterlamm Ármin 348.

Nagy-Kereki 122.
Nagy-Kerpesl L23.
185, 476.

király

Nagy-Léta 123.
Nagy-Marja 100.

Nagy-Maros 123.
Nagymihályi család 82, 116,
Nagy Móriczné 16 í.
Nagy-Nyésta 112.
Nagy-Patak 12 4.
Nagy-Rábé 12 k
Nagy Sándor (K.) 352.
Nagy Sándor öl, 575, 576,
Nagy-Szalonta 124 126.

Peró-féle lázadás 516.
Persz Adolf dr. 348, 359.
Perusich család 92.

O'sváth Albert 378.
O'sváth család 43, 78, 641.
O'sváth Imre 378.
O'sváth Lajos 591.
O'sváth Pál 378, 580, 589.
Ottlik család 74.
Ottlik Ferencz és Lajos 105.

140.

Pestere 133.
Pestes Sólyomk 133.
Pesty család 94.
Petzen Ker. János 504, 505.

Petegd 134.
Pethlendy család

82.

Ödönffy család (lásd Eödönffy).
Ökrös 130.

Peth Zsigmond

518.

Nagyszalontai járás 36.

rhalmi Berta

Nagy-Szántó 126.
Nagy-Tótfalu 127.
Nagy-Tóti 112.

rhalmy

Petneházy Dávid 520,
Petneházy István 120.
Petrák János 580.
Petrány 134.

Nagy-Ürögd 127.
Nagyvárad közigazg. 206 — 211.
Nagyvárad ostroma 183, 184, 187,

130, 504.
leletek 44, 91,
113, 118, 158, 444, 453.
ssi 131, 148.
Pageti Ilona. 66,

—

197,

191, 194,
516, 521.

Ottomány
660.

család 63.

472,

496,

Örvend 130.
Örvendy Pál 122,
skor és skori

497,

Pakalesd-Pantasesd-Cziganyesd.

—

131.

Paksy
Paksy
Paksy
Paksy

Albert 120.
család 89, 94, 120, 642.
József 120.
Józsefné 165.
Pálfy Albert 379.
Pálfy Béla 349.
Pálfy János gróf 529.
Pálinkás család 87, 136.
Pallay Lajos 348.
Palocsay György 100, 524, 527,

Nátafaíussy Kornél 348, 385.
72.

—

Nemesi családok 599 561.
Nemesi felkelés 5-47, 554.
Nemess család 108, 112, 163.

Németh Albert 72.
Németh Ferencz 135.
Németh Imre 110.
Németh Lajos 136.
Némethy család 93, 641.
Némethy Gyula dr. 350, 359.
Némethy Károly 348, 353.
Némethy Károly dr. 660.
Népkör.

528.

Pál országbíró 57, 88, 90, 98, 99,
109, 121, 128, 138.

Palotay László 348, 351, 352.
Pályi család 61.
Papfalva 131.

51, 54, 117, 124.

Népszokások 220—228.

Papmegyer

Neumann Ármin

Papmez

378.
Névery család 641.
Névery Elek 154.
Nitzky család 641.
Nógrády Mátyás 535.
Noszlopy család 129.

Papmez-Valány
Pap Miklós 348.
Pap-Tamási

388, 562, 563.

Nyimoesd

Pável János 379.
Pável Mihály 61, 425, 588.

128.
István 51.

Pázmán

Nyisztor család 641.
527.

124, 128, 142, 165.
71, 74.

Pech Antal 379.
Péchy család 39,

Okolicsánvi család
Oláh-Apáti 129.
Oláh család 63, 99.

138,

144,

148,

Oláh-Szt.-Miklós 130.
Olasz család 66, 161, 163, 641.
Olasz Elemér 106.
Olasz József 66.

534, 660.

72, 74, 79, 102,

Penge család 67.
Pércsi család 67.
Perényi család 110.
Perényi Ferencz püspök

Olcsa 130.
:

Bihar vármegye.

82, 112.

521.

Petrás család 65.
Petróczy család 92.
Petrilény-Zavoen 134.
Petrovics Péter 495, 530.
Piskolt 134.
Platthy család 643.
Platthy Miklós 41, 122.

Plébániák 562, 563.
Pocsaj 134.
Pocsavelesd 136.
Pogány család 75.

Pojána 136.
Poják Antal

68.

Poklostelek 136.

Poklusa 136.
Pokola 136.
Pongrácz Vilmosné gr. 121.
Ponor 136.
Porkoláb család 159.
Pósa 137.
Pósalaka 136.
Possevino Antal 531.
Posta 278—280, 567.
Poynár család 642.
Pöltenberg 41.
Premontreiek 38, 42, 52, 76, 82

481).

173.

Prépostháza 141.
Prépostságok 466.
Preszáka 137.
Protestáns egvház
230,
531,
532—535, 578.
Pruisz (Filipecz) János püspök
44, 466, 480.

Puskár család

137.

Puszta-Bikács 137.
Puszta-Hodisel 137.
Puszta-Kis-Káránd 137.

Puszta-Nagy-Káránd
Puszta-Szuszág 137.
Puszta-Talmács 137.

137.

Puszta-Told 137.
Puszta-Ujlak 138.

Putnoky család

122, 127, 130, 131, 154, 642.
Péchy Imre 551, 565, 662.
Pecze-Szent-Márton 132.
Pecze-Szls 132.
Pekanovits Imre 269.
Pelbárthida 133.

Oláh-Gyepes 129.
Oláh-Hodos 129.
Oláh-Homorog 129.
Oláh-Kakucs 129.

Magyarország Vármegyéi és Városai

136,

Pázmán Gáspár 50.
Pázmán Györgv 50.
Pázmány Péter 50, 378,

128.

Okányi család

(panaszi) család 48, 50,

124, 127,
158, 642.

Nviivedi család 72.

Okány

132.

Parlagi család 161.
Partasi család 72, 86, 127, 145.
Paskó Kristóf 379.
Paszkievics 574.
Patachich Ádám püspök 156,

Nyáry Pál 141, 497, 499.
Nyégerfalva 128.

Petlend

88, 89, 96, 106, 132,

Papszász család 122, 164, 642.
Papszász József 122.

128.

Nyúzó Mihály
Nyüved 128.

132.
132.
132.

Papmez-Szelistye

Nóvák Kristóf 50.
Nyakas Pál 74.

Nyíry

82.
131.

Papmez-Kimpány

Noszlopy Gyula 63.
Noszlopy Stefánia 134.
Nóvák Gergely 81.

Nyárszeg

63.

Örley Kálmán 269.

Nagyvárad tisztikara 211.
Nagyvárad története 181 206.
Nagyváradi törvényszék 358.
Nánhegyesel 127.

Nemes Ádám

130.

130, 138.

Püspökfürd 26, 88.
Püspökök 463, 470, 532.
Püspökség róm. kath. 37,
41. 44, 46, 48, 49, 50,

39, 40,
56,

58,

59, 60, 62, 64, 67, 78, 69, 80,
86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

104,
114,
130,
139,
151,
159,
419,

108, 109, 110, 111, 113,
118, 119, 124, 128, 129,
132, 134, 135, 136, 137,
140, 142, 143, 144, 148,
152, 153, 155, 156, 158,
160, 162, 163, 164, 410461—470, 543.
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Püspökség
Í8,

4!),

86,

','2.

o-iir.

kath. 39, 40, 44

82
%. :i7. 98, 100, 102
L09,
110, Ili, 114
L36,
137, 140, 142
Iái, 155
152. 153,

59, H0.

107.

95,
10S.

12S.

13

h3,

L44,

156,

164,

i,

69,

lil,

80,

420—425.

Robogány

Sinay Miklós

139.

Rogerius mestor 183, 472, 473.
Rojt 139.

Román Miron 114, 662.
Román Sándor 380.
Rómer Flóris 347.

Püspöky család 61.
Pyber család 643.

Rontó 140.
Rosner Lipót
Rossia 140.

Rabutin 67, 135, 527, 528.
Ráez Mihály 348, 353.
Rácz Ödön 352.

Rotarest 140.
Roth József 41.
Rozgonyi család 150.

Radák

Rozgonyi János

.-salad 643.

Radivojevich István 146.

Rádl

.

dön

347, 350,

354.

379,

395.

Radványi család 76.
Radvánszky család 643.
Rafain bán 67, 83, 150, 156.
Rákóczy Ferencz II. 51, 66, 133,
135, 200, 523, 524, 526, 529.
Rákóczy György 1. 194, 510, 511,

538 539

Rákóczy György

II.

51, 133, 134,

141, 194,' 512,' 513, 514.

Rákóczy László 196, 518.
Rákóczy Zsigmond 150, 507.
Rákossy Ferencz 58.
Rásztokay család 122.
Rathold nemzetség 130, 138, 154.
Rauchlechner János 108.
Ravazdy család 40, 156, 643.
Ravazdy István 41, 556, 577.
Raveny Mihály 55.

Réday László 105.
Rédey Richárd 164.
Református egyházak 535, 564.
Rednik család 644.

Remecz 138.
Reményi család

Sitervölgy 143.

Solymos-Petrász 143.

Sombory család 39, 102, 645.
Sombory Imre 39, 555, 578.

52.

Somota puszta

br. 50.

Rutter Emil 281.

Rüdiger gr. 41, 575.
Salamon József 562, 568.
Salamon király 470.
Sal Ferencz 206, 208, 350,
Salgay Bálint 42.

385.

Sályi 140.
Sándori! József 91, 390.
Sántha család 110, 136, 142, 644.

Sántha György 570.
Sáp 140.
Sáránd 140.
Sárándy János 112.
Sarkad 140.
Sarkadi Ignácz 351.
Sarkad-Keresztur 142.
Sarkadi Lajos dr. 351.

Stettner Lajos 208.
Stojka György 104.
Strasser Alfréd 118.
Strassoldo 51, 520.
Stubenberg gr. család

40,

43,

Farkas

Súghó család 161.
Súghó György 112.

141.

74, 92, 93, 136,

41, 59,

Sástelek 142.

Ritoók Zsigmond 347, 349, 350,

Sasváry Eerencz 112.
Sátori Bernát 380.
Scolári

András püspök

46.

Schlauch Jozefln 347.
Schlauch Lrincz 74, 347, 349,
350, 351, 352, 386, 412, 564, 598,
Schöpílin Ágoston 281, 348.
Schreiner Márton 383.
Sebes 142.
Sebess család 78, 145, 644.

Sebess Ferencz 78.
Sebess Gyula 78.
Segyest 142.
Segyestel 142.
Seilern Ferencz gr.

Suhajda család 63, 80.
Sulyok család 63, 84, 144.
Sulyok István 348.

Szabó Ferencz 380.
Szabó Gvula 130.
Szabó József dr. 94, 348, 352.
Szabó József 391, 393.
Szacsvay család 645.
Szacsvay Imre 357. 574, 576, 662.
Szaka 144.
Szakács 144.
Szakadat 144.
Szakái 144.
Szakáli család 144.
Szalacs 145.
Szalárd 146.
Szalárdi járás 37.
Szalárdi János 146, 380.

Szamossy Elek

170.

Szaniszló Albert 380.
Szaniszló Ferencz püspök 352.
564, 568, 578, 580, 588.
58,

85, 87,

Szánthó István 531, 534.
Szapolyai János 54. 188,

492,

493.'

101, 156.

Semsey család 72.
Sennyey Pongrácz

504.

Septely 114.
Septelyi család 114.

Serges 142.
Siád 142.

Simay család 120, 148.
Simándy család 137.
Simonyi család

gr. 37, 40, 73,

Sust 144.
Szabó Béla 154.
Szabó család 111, 130, 645.

603.

134, 141, 165, 644.
Rbédey Erzsébet 165.
Rbédey Ferencz gr. 50, 90, 510,
512.
Rbédey Gábor 165.
Rhédey Johanna gr. 43, 134.
Rbédey kert 178.
Rbédey Lajos 389, 554, 568.
Rbédey László 150.
Rhédey Stefánia gr. 165.
Ribisch Gottfried 497.
Riczkó Ignácz 662.
Riczkó Károly 572, 573.
Rieny 139.
Rigó Ferencz 53, 122, 128.
Rigó család 644.
Rikosd 139.
Rimanóczy család 643.
Rimler Károly 20.
Rippa 139.
351, 352, 358.
ftóberl Károly L84, 475.
Roboz Andor 379.

Sárossy József 105.
Sárváry Pál 134, 380.
Sárszeg 142.
Sartivánvecse nemzetség
Sas Ede 385.
Sassy család 115.

107,

100,

147.

644.

644.

72,

147, 569, 645.

család 102.

Sárossy család

Reviczky József 50.
Reviczky Menybért 577.
Reviczky Szevér 379.
Rézbánya-Falu 138.
Rézbánya-Város 138.
Réz Mibály 349, 350.

519.

Spinus 153.
Stachó család 145.
Stark Gyula 348. 350.
Steph család 645.
Stépán István 106.
Sternberg Ádám 54, 163.
Sternberg gr. család 92, 135.
Stern Frigyes 56, 77.
Sternthál Adolf 111, 129.
Steinbach Ervin 112.

Stubenberg József

Rév 138.
Révész Bálint 99.
Reviczky család

162,

Spankau

család 140.
család 141.

Sárréti járás 37.

128, 158,

51.

Sonkolyos 144.
Soós József dr. 156.
Spanit János 99, 116.

Stej 144.

Sárrét 14, 17.

108.

gr. család

Smaragd nemzetség 602.
Sólyom 143.
Sólyom Fekete Ferencz 380.
Sólyomkvár 70, 133.

Rudolf király 192, 497, 536.
Rulikovszky Kázmér 178, 576.
Ruprecht család 164.

Rét-Szent-Miklós puszta 124.

Rhédey

Sissáry Lajos 78.
Siter 142.

95.

Rudnyánszky Sándor

Sárándy
Sarkady
Sarkady
Sárközy

386,

588.

Rózsafalva 140.
Ró'dern Menyhért 497, 499.

Eladivojevich család 643.

88, 564.

Sipos Árpád dr. 348.
Sipos Orbán 348, 349, 350,

92.

Szártóry család 74, 92, 120, 645.
Szártóry Dezs 92.

Szaránd 146.
Szarka család
Szarkó 146.

145.

Szász család 111.
Szászfalva 146.

Szathmáry család 104.
SzaÜimáry György püspök

468.
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Szatmári-Király család 045.

Szokánv

Széchy család

Szokoly család

83, 127.

Szegedi Kiss István 532.
Szegedinácz Péter (Feró) 546.

647.

Szejdy 'basa 78, 115, 135, 514, 516.
Székelv Ferencz 504.
Székelyhíd 147.
Székelyhídi járás 37.
Székely István 380.
család.

Széles család 128.
Szelistve-Száldobágy 148.
SzéltaÚó 148.

Szemére Sebestyén
Szénás család 646.
Szénássy család 44,

60, 62,

90,

153.
család 647.
Sztacbó család 78.

Thorma család L22.
Thorma Sámuel 122.

Sztaroveszky család 647.
Sztaroveszky Imre 133.
Sztaroveszkv Károly 105.
Sztáry család 72, '73, 76,

Thornay István 543.
Thuolt József 146.

108, 120, 647.

Szent-Lázár 150.
Szentmártoni család 72.
Szent-Miklós 68, 134.
Szent-Péterszeg 150.
Szentpéterszegi család 150.

60, 82, 144,

Jen

püspök

89,

564.

Ottó 71.

Szilvásujl'alusi Imre 534.
Szinán basa 135.
Szinészet 388—395, 568.
92.
75.

Szitány 152.
Szitánvi család 37, 152.
Szlávv család 39, 72, 73.
129, 164, 647.

Szmazsenka Ern 348.
Szoárd nemzetség 602, 603.
Szoboszlay Papp István 103.

84,

142,

269,

647.

263,
666.

Kálmán
348,

67, 102, 103, 114,

579,

580,

587, 588,

Tisza Kálmán gr. 76, 269.
Tisza Kálmánné 347, 351.
Tisza László 84, 543, 544, 667.
Tisza Lajos 262, 269, 556, 557,

13Ö, 137, 145, 605, 648.
György 124.
János 115.

Toldy
Toldy
Toldy
Toldy

Mihály

76.

Miklós 100.

Topay család

649.

Toperczer Jen 559.
Toperczer Ödön 208.
Topest 157.
Toplicza-Káránd 158.

50.

155.
Tataros 156.
Tatárfalva 155.
Tatár Zoltán 267.
Tatay András 382.

Tornay család

162.

Távbeszél 280—281.

Tótfalu 83.
Tóth család 120. 161, 649.
Tóth József 382.

Távíró 180.
Técsy család 115.
Telegdi József 58,

Tóth László 106, 120, 146.
Tóth Mihály 349.
Tóth Mihály dr. 16.

49,

60,

98,

116,

156.
56,

61,

63,

Tóti 158.
Tóttelek 158.

84, 87, 92, 94, 95, 99,
104, 105, 107, 108, 110, 111,
112, 130, 131, 138, 144, 146,
147, 153, 154, 155, 162, 648.
Telegdy István 45, 57, 60, 70,
75, 81, 99, 115, 116, 117, 154.

Tököly Imre

Telegdy János 51.
Telegdy Mihály és Miklós

Tulka 158.
Turul nemzetség

69, 70,

57,

115, 117, 149, 382, 530, 156.
Telegdy Tamás 60, 98, 117, 138.
Teleky család 113, 148, 648.
Teleki Miksa gr. 46.

Teleki Samu gr. 551,
Teleki Mihály 665.
Teletlen család 94.

156.
Tenkei járás 37.
Terebes 157.

270,

571, 668.

— 354.

Telkesd 156.

518,

Tisza Lajos gróf 583, 592, 668.
Tokody család 148, 154.
Toldalaghy gr. család 72, 648.
Toldv család 77, 86, 91, 124, 129,

478.
Tarsoly család 111.
Tarsoly Péter 102.

Tenke 156.
Tenke fürd
39.
152.

54, 68, 70,

74, 103, 107, 123, 126, 141, 146,

Telegdy család

János 508.

Szocset 152.

Tisza

38, 80, 134.

Tajthy család 648.
Takarékpénztárak 47,

117, 138, 144, 146,

család 647.

Tihanyi család 41, 74, 92.
Tihanyi Ferencz 105, 120.
Timár László 60.
Tinód 157.
Tisza család 44. 84, 96, 114, 269,

598, 668.

Tasádf

663.
Erzsébet 67.
65.
Mihály 150.

János 46.
Zsigmond, püspök 46.

Tisza István gr.

269.

Társy Mátyás

648.

család 648.
Ignácz József 112.

550.

Tarpay Márton

Dezs

Szód 152.
Szodoray család
Szohodol-Lázur

Tahy Ferencz

76,

648.

Társas káptalanok 463, 464.

164, 646.

Szirmay család

Tabéry Ármin

Thurzó
Thurzó
Thurzó
Thurzó

Tisza István 513, 515, 516,

Szüts család 52.
Szüts István 353.

Tárkány 155.
Társadalom 347

380, 391.
51, 71, 94, 161,

Sziráky család

75.

Tarkaicza 154.

Szerdahelyi József 391.
Szerdahelyi Pál 578.
Szeremley család 94.
Szerep 152.
Szervoneczky László 160.

S. ref.

Szunyogh Zsigmond
Szunyogd 154.
Szurduk 154.

Tardy András 42.
Tardy család 63,
Tardy Sándor 52.

646.

Ede

587,

Táncsics Mihály 41.
Tapolcsányi János 114.

Szepesházy család 144.
Szepessy család 71, 88, 646.
Szepessy Eugénia br. 93.
Szepessy Jánosné br. 93.
Széplak 150, 151.
Széplaky család 41.

Szigligeti

349,

347,

148, 156, 166, 313—316, 567.
Talp 154.
Tamásda 154, 472.

470.

Szilágvi család

Thury család
127,

588, 594.

Szent-Elek 148.
Szentiványi család 93, 646.
Szentiványi Ferencz 59.
Szent-János 148.
Szent-Jobb 149.
Szent István 459. 461, 568.
Szentjobbi apátság 61, 63, 149.
Szentjobbi Szabó László 130, 380.
Szent László 181, 182, 361, 462,

67,

55.

Szlsy

Szunyogh Péter

646.

Szerbeszt 152.
Szerdahelyi család

Thorday Péter 58.
Thorday Zsigmond

Szombatság

149.

156.

Térje 157.
Thegze család 63, 648.
Thoboly család 159.
Thorday család 56, 58,
100, 128.

Sztrákos 153.
Szudrics 153.
Szunyogh család 41, 74, 76, 100,

Szenczy István 170, 562.
Szent-András 148.

Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilágyi
Szilassy
Szilassy
Szilassy

83, 127, 147, 164,

Szokoly György 154.
Szokoly Tamás 349.
Szoldobágy 153.

Szegedy Benedek 531.
Szegedy család 646.

Széky

152.

551,

553.

51,

56,

197,

520,

521.

Tököly Rankó 524, 525, 528.
Török család 161, 649.
Törvénykezés 355—359, 481, 490.

Ttös

156.

Ugra 159.
Ugray család

73, 602.

116, 159, 649.

Újhelyi család 72.
Uj-Palota 160.
Ujváry család 649.
Ulászló I. király 186, 479.
Ulászló II. király 480.
Upory család 71, 121.

Uradalmak 325—332.
Uray Bálint, 577, 578.
Uray család 129.
Urszád 160.
44*
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l'rszinyi Béla 59.

Vattav család 650.

Utyeszenich Fráter György (lásd
Práter György.)

Vay család

br. 43, 50, 573, 579.
Lóránd 52.

l'za család 650.

Crgeteg

Vécsey
Vécsey Arnold 161.
Vécsey család 650.
Vedres-Abrány 163.
Vedres család 162.
Veér család 41, 64, 122,
Veér György 109, 515.
Veér Mihály 80.
Vekerd 163.

160.

IS.
nin'nvi József
Vadasy család 07. 140.
Vad család L27.
Vaday család 650.
.">

I

Vajda 160.
Vajda család 138.
Vajda Mihály Í9.
tö.
Valner Ödön
Valóra Mártim 531.
Valther püspök 183.
'>

Vámos-Láz 161.
Vanchy Ferencz
Yáncsod 161.

Vémery

110.

Verbczy
Verbczy

74,

Vásárhelyi Benedek 105.
Vásárhelyi család 74.
Vásárhelyi Imre 74.
Vásárhelyi Pál 262, 270.
Vásári 126.
Vásári Mihály 669.
Vásári (Szügyi) Miklós 126.

Vaskón

162.
37.

Vaskoh-Szelistye 162.

Vaskoh-Szohodol

163.

Vas László 154.
Vasutak 272—277.
Vasváry család 93.
Vata püspök 183.

család 98.
István 128.

94,

Veresegyházy Tamás 564.
Veress család 99.
Veress Dániel 157.
Veress Sándor 382.
Verner család 650.
Verner Jakab 39, 123.
Vertán Andrásné 50.
Vertán család 651.
Vertán János 153.
Vértes 164.
Vértesi Andor 352.

119, 130, 147, 189.
Varosány 162.
Vár-Sonkolyos 162.
Yárviz 162.
Váry család 650.
Vasad 162.
Vasand 162.

Vaskohi járás

52, 650.

164.

Vércsolog 164.
Verebélyi család 130.

354.

Váradi Szabó Márton 577.
Váradi Zsigmond 348, 353.
Várady Pál érsek 73.
Várady Péter püspök 669.
Várak, ersségek 483, 539.

Varjú család 650.
Varjú Elemér 105.
Varjassy család 650.
Yarkocs család 650.
Varkocs Miklós 146.
Varkocs Tamás 54, 63,

651.

család 111.

Venter 164.
Venter család
Venter-Rogoz

Yáncsodi család 161.

V aradi Mór

Vay Klára
Vay Miklós

59, 143, 155, 650.
br. 165.

Verzár 164.
Vetéssy család 55, 71,
Vetter Antal 571.
Vidovich család 82.
Vikol Simon 62.
Világhy család 651.
Világhy Nándor 112.
Vincze család 94, 651.

352.

Winterhalter Antal 352.
Zaberdjei (Zabardy) Mátvás püs-

pök

46, 494, 495, 530.'

Zajnay János 349, 350.
Zathureczky Albert 89.
Zathureczky család 651.
Zathureczky István.
Zatroch György 132.
Zenyesy László 58.
Zichy Ágost gr. 55, 135.
Zichy Alexa gr. 95.
Zichy gr. család 65, 70, 78,

79,
80, 84, 92, 95, 110, 138, 651.
Zichy Domokos gr. 39, 57, 138.

Zichy Ferencz

gr.

37,

54,

135,

163.

Zichy Géza gr. 92.
Zichy Hermán gr. 271, 577.
Zichy Jen gr. 38, 39, 45,

65,

80, 108, 152, 162, 164.
Zichy Ödön gr. ifj. 44, 57,

110,

112,

136,

138,

78,

158,

162.
94.

47, 80. 473.

Vitéz család 73.
Vitéz János püspök 46, 146, 186,
360, 479, 485, 489.
Vizes-Gyán 164.

Vizessy család 138, 141.
Vizessy Farkas 107.
Vízszabályozás
és
árvédelem
262—270.
Vucskics Gyula dr. 349, 382.
Vulcán Sámuel püspök 47, 568.

Vulcanu József

Wertheimstein Alfréd 63.
Wesselényi br. család 38, 651.
Wesselényi-féle összeesküvés 519
Wesselényi Pál 519, 520.
Wesselényi Miklós br. 389.
Winkler József 347, 352.
Winkler Lajos 349, 350, 351,

84,

Vinczellér iskola 54.

Vincze püspök

Vurum József püspök 563.
Wangenheim Gyula br. 72.

Zichy Tivadar

gr. 54. 123.

Zilahy család 161.

Zoárd nemzetség

98,

38, 64, 72,

138, 152, 157, 165, 166.

Zólvomy

(albisij

család

62, 63, 74, 81, 84,

100, 123,
157, 605.

130,

132,

37,

54,

91, 94,

99,

147,

Zólyomy Dávid 37, 118,
Zólyomy Erzsébet 133.

151,

133.

Zomlini család 42, 605.
Zomlini Gábor Deák 42.
Zoványi György 382, 564.

Zsadány 164.
Zsáka 165.
Zsák J. Adolf

382.

Zsiday család 161.

Zsigmond király
Zsigmondy Béla

382.

Nyomatott Légrády Testvérek mintézetében Budapesten.

133, 185 477.
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