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A mű története. 

É K E S VÁRMEGYE törvényhatósági bizottsága 1885. május 
18-án és folytatva tartott közgyűlésén „közlelkesedéssel elhatá-
rozta, hogy hazánk ezredéves fennállása ünnepének fénye és emlé-
kének maradandósága czéljából Békésvármegye monographiáját 

elkészítteti." Felszólította e végből néhai Haan Lajos csabai ág. ev. lel-
készt, hogy hajlandó-e 1870-ben megjelent „Békésvármegye hajdana" ez. 
művét kiegészíteni, s a megye támogatásával újra sajtó alá bocsátani ? 
Ugyancsak e végből 1885. szept. 21. tartott közgyűlésén 397. sz. a. mo-
nographiai bizottságot alakított s annak kötelességévé tette, hogy Haan 
Lajossal az ő ajánlatának meghallgatása végett összeköttetésbe lépjen, 
s azonkívül a tiszteletdíj megállapításáról, a mű kiadásának módozatairól is 
tegyen jelentést. — Majd, miután Haan Lajos kedvező választ adott, 1885. 
decz. 17-én tartott közgyűlésén a monographiai bizottság javaslatát ma-
gáévá tévén, Haant végleg megbízta a megye múltjának megírásával s 
számára 500 frt útiköltséget és 2000 frt tiszteletdíjat szavazott meg. 

Haan kibővített s itt-ott változtatott művét az 1889. decz. 16-iki köz-
gyűlésre mutatta be Békésvármegye törvényhatósági bizottságának. A bizott-
ság a művet megbírálás végett a Magyar Tudományos Akadémiához kül-
dötte, ez pedig két tagját, Majláth Bélát és Ortvay Tivadart, kérte föl a 
bírálat teljesítésére. Mindketten, de különösen Majláth számos hiányt fedez-
tek föl a bírált munkában, úgy hogy megyénk néhai alispánja, Jancsovics 
Pál, az 1891. ápril 22-én visszaküldött művet kénytelen volt a bírála-
tokkal együtt a megboldogult szerzőhöz átszármaztatni s őt a hiányok 
pótlására fölszólítani. 

Haan hozzá is fogott, hogy e fölszólításnak eleget tegyen. Kéziratá-
nak első lapjain ott láthatni, a mint elaggott emberek szokása szerint apró 
betűkkel, reszkető kézzel rakta föl a hiányzó jegyzeteket s kezdte a lap-
szélekre írogatni a kimaradt falvakat. De már akkor halálos kór rágta élte 
fáját s munkája közben kihullott kezéből a toll! 



A mű története. 

Ki veszi föl újra?" 
A monographiai bizottság először Csánky Dezsőre gondolt. O mint 

e megyének szülötte (Füzes-Gyarmaton látott napvilágot), az országos 
levéltár tisztviselője, már addig is több jeles történeti műnek szerzője 
kiválóan alkalmasnak mutatkozott e ezélra. — 1891. nov. 25-én föl is 
kérték őt, hogy 1000 frt tiszteletdíjért vállalja el a félbenmaradt műnek 
kiigazítását. Csánky azonban a M. Tud. Akadémiától már más irányban 
kapott megbízatást s e miatt tagadólag válaszolt. 

Erre a monographiai bizottság 1892. febr. 25-én tartott gyűléséből 
engem szólított föl „a többször említett monographiának az akadémiai 
bírálat értelmében leendő átdolgozására." 

Már most mit tegyek ? 
Ha a büszkeség szavára hallgatok, mereven vissza utasítom ez 

ajánlatot. 
Ha a kapzsiság vezérel, elfogadom a monographiai bizottság ter-

vét, s 5—6 hónap alatt ügy a hogy kipótolva az akadémiai bírálatok-
ban fölsorolt hiányokat, megkapom a nekem is fölajánlott 1000 forint 
tiszteletdíjat. 

De szülőföldem iránti szeretetem másra intett. 
Azt sugdosta fülembe, hogy ha most elmulasztom a kedvező al-

kalmat, agyonütöm s talán mindörökre Békésvármegye történetének megírá-
sát. Szemem elé állította, hogy mindaz, a mit Haan írt, vagy a mi eddig 
nyomtatásban megyénk múltjáról megjelent, csak foszlány, csak egy pár 
szétszórt vonás, töredék, úgy, hogy sok helyütt még a főbb vonások 
sincsenek meg. — Kétségtelennek tüntette föl előttem, hogy ha most e 
czélból levéltárainkat át nem kutatom, s azok megyénkre vonatkozó, a 
már kinyomtatott adatoknál három-négyszerte számosabb adatait föl nem 
tárom, hiába várok más időre, mert megyénkben magán ember ily mű 
létesítésére elegendő költséggel, vagy legalább lelkesedéssel nem rendelkezik. 

Ez ösztönzött azután arra (az én szempontomból, egészségem, időm 
tekintetéből legalább is nagy) elhatározásra, hogy a régi foldozgató tervet 
elhagyva, a monographiai bizottság útján Békésvármegye törvényhatósá-
gának egészen más ajánlatot tegyek. Azt ajánlottam, hogy egészen újból, 
uj adatok s levéltári kutatások alapján megírom Békésmegye történetét s 
nem kérek egyebet, mint az említett 1000 frt tiszteletdíjon felül még 600 
frtot a szükséges útiköltségekre. 

Békésvármegye törvényhatósági bizottsága 1892. április 4-én tartott 
közgyűlésén 9. bgy. 3779. ikt. szám alatt kelt határozatával elfogadta 
ajánlatomat, megadta az útiköltséget, sőt, midőn a munka folyamán kitűnt, 
hogy Münchenbe is ki kell mennem a bajor országos levéltár leveleinek 
átbúvárlására, 1893. szept. 27-én tartott közgyűlésén ez útra még 200 
trtot szavazott meg, csakhogy megyénk monographiája teljes legyen. 

így lettem én történetírójává azon földnek, melynek porában valék 
játszadozó gyermek. 



VII 

Amint tomboló zivatar után sokszor messze földön kénytelen a 
kárvallott gazda szétdúlt házának darabjait összeszedni, épp úgy Békés-
vármegye történetírója is a török uralom rombolása miatt másfelé, sokszor 
külföldre kénytelen vándorolni s onnan gyűjtögetni össze megyénk régi 
múltjának széttépett lapjait. Én is elindultam tehát 1893 elején s egyik 
levéltárból a másikba jártam, míg csak az idő gyors futása az összesze-
degetett adathalmaz földolgozására nem figyelmeztetett. Hol, merre jár-
tam ? hány levéltárt kutattam át ? azt, aki tudni óhajtja, a rövidítések jegy-
zékéből könnyű szerrel megtudhatja. Én itt azzal mélyentisztelt olvasóimat 
nem untatom ; csak hálát adok a Mindenhatónak, hogy minden reményen 
kívül annyira megsegített, hogy e kötetet a kitűzött időben sajtó alá 
adhattam ! 

Szívesen és kész örömmel beismerem, hogy kegyes jóakaróim és 
jó barátaim segítsége, figyelmeztetése s közremunkálkodása nélkül ennyire 
nem jutottam volna. Első sorban köszönöm ezt dr. Csánky Dezső bará-
tomnak, ki az Országos levéltárból másolt s éppen a legmozgalmasabb 
1552—66. évekről szóló nagyszámú adatait a legnagyobb készséggel 
bocsátotta rendelkezésemre. Forró köszönetet mondok Tagányi Károly 
barátomnak is, ki a helynevek megfejtésében s egyes okiratok felfedezé-
sében oly nagy segítségemre volt. Hálával említem továbbá Fraknói 
Vilmos ő Mltóságát, Bunyitay Vincze ő Nagyságát, Barabás Samu, 
Schönherr Gyula, Éble Gábor, Kollányi Ferencz s Merényi Lajos urakat 
is, kik oklevelek közlésével gyámolítottak munkámban. A nyilvánosság 
előtt is megköszönöm a gr. Teleky, a gr. Károlyi, a gr. Csáky, a Gyulai 
Gaál és a Nadányi családoknak, a pozsonyi, szepesi, egri és váradi 1. sz. káp-
talanoknak, továbbá a jászói premontrei rendnek szívességét, melylyel 
levéltáraik átkutatását megengedték. 

Fogadják hálanyilvánításomat a megyei monographiai bizottság tagjai 
is, akik állandó érdeklődéssel kísérték e mű létrejövetelét, s annak töké-
letesítésén a megyéhez tett beterjesztéseikkel s a képek kiválogatásával seré-
nyen munkálkodtak. 

Ugyancsak nagy köszönettel tartozom Éble Gábor, Schönherr Gyula, 
Csánky Dezső és Márki Sándor uraknak, illetőleg az aradi Kölcsey-egy-
letnek a képek beszerzésében nyújtott segítségükért. 

Előadásomban s művem beosztásánál ügyekeztem követni az ujab-
ban méltán hangoztatott szempontot, hogy a föld, a terület története 
a mult homályából kidomborodjék. Az országos eseményeket csak 
annyiban érintem, a mennyiben azok megyénk területére s vármegyei 
szervezetére hatással voltak. 

Művemet három könyvre osztottam. 
Az első könyvben a vármegye általános történetét 1867-ig tárgyalom. 

Napjaink eseményei fölött Ítéletet mondani nekem — mint történetirónak 
— nem hivatásom, de meg azok eléggé ismeretesek is. Csak a megye1 

tisztikar névsorát vezetem le az ezredéves fordulóig. 
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A második könyvben elmondom a vármegye mai területén most 
létező, vagy egykoron létezett városok, községek főbb eseményeit. 

A harmadik könyvben végre azon nemes családok múltját beszélem 
el, melyek századokon át egész 1848-ig a vármegye sorsát vezérelték. 

Még csak egy pár szót ! 
Fogadják szülőföldem lakosai e könyvet akként, mint a melyet én 

nem azért az (ily munkánál különben szóra sem érdemes) tiszteletdíjért, 
hanem szülőföldem iránt való szeretetből készítettem. Vajha szívesen 
olvasnák ! Vajha megtanulnák belőle miként kell szülőföldjüket szeretni! S 
vajha e mű lapjait forgatva nemcsak a hideg csodálat, hanem egyszersmind 
a forró hála szava is zendülne meg ajkaikon, hogy az isteni gondviselés 
a magyar nemzetet itt a három Körözs mentén is ezredéven át föntartotta. 

Gyula, 1895. augusztus 2-án 

a s z e r z ő . 
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I. FEJEZET. 

Békésvármegye őskora. 
e 

EKÉSVARMEGYE területét valaha, évezredekkel ezelőtt 
hazánk áldott alföldének többi részével együtt édes vizi 
tenger borítá. E tengerbe vagy inkább nagy tóba hord-
ták szintén rengeteg időn keresztül az erdélyi, arad- és 

biharmegyei hegyekről Békésvármegye felé irányuló folyók a maguk-
kal ragadt, összetört ásványrészeket s ezek itt megyénk mai terü-
letén sárga vagy kék homok alakjában szép lassan a tó fenekére 
szálltak le. A különböző homokfajták időfolytán sok helyütt 300 
méternél is vastagabb réteget alkottak s egyszersmind a tó fenekét 
mind feljebb-feljebb emelték. Majd elkövetkezett az idő, midőn a 
nagytónak a Fekete-tenger felé néző, most Vaskapunak nevezett 
nyílását a lezuhogó viz kimarta, kiszélesítette s mélyebbre vájta 
úgy, hogy ettől fogva ott több víz lefolyhatott, mint a mennyit a 
tóba ömlő folyamok vízmennyisége kitett. Ez által a nagytónak 
víz-szine alább szállott, kiterjedése megszűkült, a beléje ömlő fo-
lyók messzebbről s lassabban hozták a hegyek leszaggatott részeit 
s e részek most már nem homok, hanem kék és sárga agyag alak-
jában ülepedtek le s így képződött megyénk földének második rétege. 

Ezzel körülbelül egy időben a sekély tóban egyes vonalak is 
látszottak, a hol a víz gyorsabban mozgott, csekélyebb mennyi-
ségű szilárd részeket rakott le s a hol éppen ezért a talaj ke-
vésbé emelkedett, egy szóval megalakultak a jövendőbeli folyók 
völgyei. A Békésvármegye felé néző 4 nagyobb völgyet a Minden-

ik 
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ható úgy alkotá, hogy azok a belőlök kiinduló folyóknak megyénk 
felé irányuló lökést adjanak s így azoknak: nevezetesen a mai 
Fehér-, Fekete- és Sebes-Körözsnek, továbbá a Berettyónak megyénk 
területén kellett találkozniok s itt közremüködniök arra, hogy e 
talaj ember s állat számára lakható, használható, sőt áldást osz-
togató legyen. Buzgó munkájuknak köszönhető, hogy — bár sok 
idő múlva — egyszer csak kibukkant megyénknek fensíkja, — ha 
ugyan a tenger szine felé átlag 90 méter magasságra emelkedő 
részt annak lehet nevezni, — a mai Eperjes, Uj-Kigyós, Sopron, 
Mező-Megyer, Kondoros, Csákó, Csorvás, Puszta-Földvár és Oros-
háza határa. Ugyancsak a folyók munkája volt, hogy a hol ka-
nyargásuk valami akadályba ütközött, ott magasabbra hordták a 
homokot s agyagot s megalkották azon 3—6 méter magasságú 
halmokat, melyek az először itt lakó emberekre nézve még jelen-
tősebbek voltak az említett fensíknál. Végül, hogy a folyók tevé-
kenységénél ezt se hagyjuk említetlenül, a tavaszi áradásokkor a 
fölösleges vizet a lassan folydogáló, széles, lomha erekbe öntötték, 
ezek pedig a kapott, zavaros vízben rejlő csillám- és kova-részeket 
mint valami finom sziták lassan rakták rá a homok- vagy agyag-
rétegekre. Így keletkezett aztán megyénk egyik, sajátságos, ke-
vésbé használható vagy egészen hasznavehetetlen földfelülete: aszik.1) 

A mint a víz a terület egy részét szabadon hagyta, meg-
kezdte ott munkáját a növényzet. Csakhamar óriási burjánok, la-
puk és egyéb dudvák boríták el a kissé szárazabb, hátasabb földré-
szeket, hogy évről-évre elhervadva s ott rothadva a sárga agyagra 
szép, fekete, televény réteget rakjanak: a hasznos növények jöven-
dőbeli, hűséges táplálóját; a laposokat, félig vízjárta földeket pe-
dig hatalmába keríté a csáté, a káka, majd utóbb a nád és egyéb 
vízi növény szintén azon czélra törekedve. Mily gyorsan ['igyekez-
tek a földet a víztől elhódítani, kitűnik abból, hogy egy-egy évi 
növényzetnek nem volt ideje elporhadni s televénynyé válni, mái-
jött a másik s elborítá, a külső levegőtől elszorítá a régit. A gyo-
mai, helyesebben endrődi határban levő Berki-halomban 1.30 mé-
ternyi mélységben 1858-ban nádgyökeret találtak természetes állá-
sában. — A víztől elhódított területen megjelentek utóbb a hasz-
nos, jó füvek és virágok, megyénk keleti részén megjelent a mo-

*) így nevezi a békésmegyei magyar s azt hiszem, nem csupán tiszántúli tájszólásból, 
hanem azért, mert egészen mást jelent, mint a szék szó, vagy a szegedvidéki székes=széksós föld. 
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csár-tölgy, mely oly szívesen veszi, ha a Körözsök évenkint egyszer-
kétszer a gyökereit megöntözik; tarkázta a tölgyerdőt a szintén 
vizet szerető kőrisfa, a folyók, erek mentét p.dig beárnyékozta a 
rekettye és a fűzfa. 

Még folyt a küzdelem a víz és növényzet között, a Körözsö-
kön és Berettyón kívül még tömérdek ér, fok, tó foglalta el me-
gyénk területét, a mikor a vízben élő állatokon (halak- s hüllőkön) 
kiviil megérkeztek a vízi madarak (gémek, szárcsák, vadruczák stb.) 
ezrei is; itt-ott az erdőkben talán egyes éneklő madárfajták is el-
foglalták helyüket; legutóbb pedig levonultak ide egyes emlős ál-
latok is; még pedig — feltéve, hogy nem a folyóvíz sodorta ide 
azon csontokat, melyeket Gyulán, Gyomán és Endrődön sokszor 3 
méternyi vastag iszap alól szedegettek ki, — nem azon állatfajok, 
melyeket ma ismerünk, hanem a mammuthok, jávorszarvasok, ős-
medvék és ős- vagy legalább a mainál sokkal nagyobb szarvasok. 

Mindezek ismét közreműködtek arra, hogy megyénk területe 
még termékenyebb s alkalmatos legyen, hogy itt megélhessen, 
boldogulhasson az ember. ') 

Nem is maradt el az soká. Megjelent. Kezdetleges, sokszor 
esetlen fegyverekkel és szerszámokkal vonult ide, de benne volt az 
isteni szikra, az ész, mely őt e földnek is urává tevé. Megyénk 
északnyugati határpontjától a délkeletiig mindenütt feltaláljuk nyo-
mait az első embereknek, nem ugyan a legrégibb, a palaeolith kor-
szakból, de mégis abból nz időből, midőn szerszámainak legneve-
zetesebbjeit kőből készité, tehát az úgynevezett neolith kőkorszak-
ból. — Öcsöd határa tele van meglehetős nagy halmokkal s eze-
ken vagy ezek közelében néha oly sűrűn fordulnak elő a régi, 
kovakő szerszám töredékek, hogy pl. a magyar nép a Kún-Szent-
Márton felé eső egyik halmot már régen Tűzkövesnek nevezte el2) 
s nein régiben is az új Körözs-meder ásatásakor egész sor őskori 
cserepekkel és kőszerszámokkal telt temetkező helyre bukkantak. 
Itt találták számos, csupán kézzel készült, s a napon szárított vagy 

1) Az itt előadottakat Szabó József: »A békés-csanádi halmok földtani tekintetben« (Bu-
dapesti Szemle 1859. VI. k. 175—187. 1.) és dr. Borbás Vincze: »Békés vármegye flórája. 
Budapest 1884.« czimű értekezései nyomán mondom, részben pedig — mint pl. az első nő 
vényzetet — a vizes és lecsapolt helyeknek jóformán szemünk előtt történő átalakulásából 
következtetem. Az ártézi kutak fúrásánál tapasztaltakat is tigyelembe vettem. Az őskori állat-
csontokra nézve 1. Évk. I. 155, 162. III. 56. 58. XI. 167. A Gyomán találtakról utólag ér-
tesültem. 

2) Évk. X. 4U. (A jegyzetekben előforduló rövidítések jegyzékét lásd a kötet végén.) 
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a tűznél egyenlőtlenül égetett edényeken kivül a gyulai muzeum 
egyik érdekes tárgyát az öcsödi régi vízmerőt is. •) 

Lejebb, Szentandráson azon hátashely, mely a már délnek tartó 
Hármas-Körözst visszakanyarodásra kényszerítette, valóságos őskori 
telep, a hol némileg még most is fölismerhető, mint állott viskó-
viskó mellett. — Innen délkelet felé a szarvasi (de már Csabacsűd 
határán álló) Kovács-halom tele van nyílhegyül vagy késpengéül 
szolgáló obszidián- és kovakő-szilánkokkal, kőbaltákkal és vésőkkel-
Az ezekkel vegyesen talált tárgyakból látjuk, hogy az itt lakó 
emberek a kő hiánya miatt felhasználták az elejtett szarvasok, 
őzek agancsait és csontjait is, csináltak abból kalapácsokat, lyukasz-
tókat, megtanulták azonkívül mint kell nádra s vesszőre tapasztott 
sárból némi kezdetleges falat készíteni. 2) Odább keletre a régtől 
lakott pontok közé tartoznak a gyomai Elő- és Ozedhalmok3) 
ezektől délre Berényben a Rókáshalom körül számos csiszolt kő-
eszközt, 4) vele szemben a Körözs jobb partján, Kerekiben, trachit 
kővésőt találtak,5) Békésen a póvádi temető környékén állott 
az őskori emberek tanyája. Dobozon a Pogányhalom tele volt 
kőkori eszközök s edények darabjaival,6) másutt kőbaltát, nyíl-
hegyeket stb. találtak,7) a szomszédos Gerlán pedig kőéket.8) 
Gyulán számos őskori edénynyel együtt szintén meglelték a leg-
régebben itt lakó emberek legszükségesebb szerszámát a kőbaltát. 1() 
Megyénk északkeleti részén azonban — legalább tudtommal 
csak Szeghalmon bukkantak kova- és obszidián eszközökre. 

Ez adatokból kitetszik, hogy — a mint azt előre is lehetett 
gyanítani, — ez őskori lakosok mind a Körözsök mellett vagy attól 
csak 1—2 kilométernyire telepedtek le, s megyénknek Sárrét nevü 
része és Orosháza környéke gyéren lakott vagy éppen lakatlan 
volt. — A kőszerszámok és a kezdetleges, durva edényekkel együtt 
talált hálósülyesztők, a szarvas- és őz-agancsok mutatják, hogy ez 
őskori népnek főfoglalkozása a halászat s némi részben a vadászat 

1) Évk. II. 145. 
2) Évk. II. 146. V. 40, 63—4. 
3) Budapesti Szemle 1859. VI. 175 — 182. 
4) Haan L. tudósítása. 
5) Évk. IV. 203. 
6) Személyes tapasztalatom. 

Évk. V. 30. 177—8. 
8) Évk. II. 39. 
9) U. o. 
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vala. Halottaikat részben elégették, s a hamvakat urnákban temet-
ték el, egyeseket — hihetőleg a hatalmasabbakat, égetetleniil a 
halmok alá temették ; de a holttestekre legfeljebb agyag- és mészkő-
kalárisokat tet tek; a későbbi díszek mind hiányoznak, a mi az 
akkori nép szegénységére mutat. 

Majd eljött aztán az idő, melyben az ember fölfedezte a réz 
használatát s abból sokkal alkalmasabb, csinosabb háziszereket, de 
főkép hatalmasabb fegyvereket tudott készíteni, mint a kova- vagy 
obszidián-kőből. — A mi megyénk területén élők nehezebben jut-
hattak ugyan ilyen szerekhez, de azért elkerülhetetlennek találták 
hogy legalább a szerszámnak és fegyvernek egyaránt beillő csá-
kányt megszerezzék. Innen van, hogy ilyen vörös csákányokat találtak 
Dobozon, Gerlán és Halásztelken.1) 

De sokkal fontosabb volt megyénk területének lakosaira az 
úgy nevezett bronzkorszak. A bronzból készült, sokszor csinos és 
ügyes szerszámok mindenütt elterjedtek. Ha az eddigi, jóformán 
csak véletlenül fölmerült leleteket veszszük is tekintetbe, bronz 
szerszámokra és tárgyakra akadtak Gyulán, Kigyós határának 
északkeleti szélén, aztán Csabán, Gerlán, Berényben, Endrődön, 
Szarvason és Károlyon (Szeghalomtól nyugatra2) S éppen a lelt 
tárgyak mutatják, mennyivel magasabb fokú műveltséggel birt a 
bronzkori ember a kőkorszakinál. Volt már sarlója, különböző 
vésője, kalapácsa, csészéje. Ruháit bronz kapcsok (íibulák) tartották 
össze s pitykék és egyéb apró díszek ékítették, a nők karpere-
czeket és fülbevalókat hordtak nyakukban, a kaláris már nem a 
régi, csekély tárgyakból, hanem gyöngyökből, üvegből és nemes 
kövekből állott. — Lószerszámaikat sem hagyták csupaszon, hanem 
bronzsallangokkal, karikákkal s egyéb díszítményekkel tarkították. 
Legnagyobb haladást tettek azonban a fegyverek tökéletesítésében. 
Feltalálták és széltében használták a kardot, s ennek ellenében 
védték karjaikat a tekercsekkel, (karvédőkkel), fejüket a sisakkal. 
Ez utóbbinak egyik legérdekesebb emlékét éppen megyénkben, 
Endrődön, találták, s ez a gyulai muzeum úgynevezett avar-sisakja, 
a melyre különben jogtalanul fogták rá az avar nevezetet, inert 
az avarok koránál sokkal, tán 1000 évvel régibb. A sisak kúpalakú 

1) Évk. II. 40. V. 179. 
2) Évk. II. 39—41. III. 50. V. 43. VI. 199. VII. 198. 
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tetején alkalmasint tolldisz befogadására szánt, lyukas fogója van, az 
alján levő lyukak pedig a béllés megerősítésére szolgálhattak. 

Természetes, hogy az ilyen czélszerű, csinos szerszámok 
díszítmények, fegyverek megmaradtak a használatban akkor is, 
midőn már a vasat is tudták az emberek használni mindenfélére-
Éppen azért abból, hogy Csorváson és Szentetornyán bronz vésőket 
találtak, még nem merem következtetni, hogy megyénk e része 
már a valódi bronzkorszakban, vagyis itt hazánkban a Krisztus 
születése előtt elfolyt negyedik századot megelőzőleg,1) lakott 
lett volna. Hisz világos bizonyiiékunk van rá, hogy a bronztárgyak 
még 6—7 századdal a vas alkalmazásának kezdete (Kr. e. IY. 
század) után még mindig használatban voltak. Ott van a csabai 
sírlelet, a hol egy gazdag, lovával együtt eltemetett vitéz sírjában 
négy bögrével, 2 réz gyűrűvel és lószerszámokkal együtt találtak 
bronz karpereczet és bronz kapcsot, de mellettük ott volt az 
elrozsdásodott, széles kengyelvas is.2) Mivel pedig a kengyelvas 
ismeretét csak a húnok hozták Európába, a csabai lelet a Kr. u. 
V. századnál régibb nein lehet. Ugyan ez időre kell tennünk a 
tarhosi (Békéstől keletre) leletet is, a hol számos régi edény töre-
déken kivü 1 vaskardot és kicsiny kengyelvasat találtak.3) 

Elérkeztünk a leletek nyomán egész a mi, keresztény idő-
számításunk első századaihoz. — Másutt e korszakban már nem 
csak ilyen, eddig említett néma emlékek, hanem az azon időbeli, 
írók élőszóval beszélnek a lakosok, népek, s nemzetek sorsáról, 
tetteiről; egyszóval más vidékre nézve be áll a történelmi korszak, 
de — sajnos — megyénknél ez még nem következett be. 
Hiába forgatjuk a régi írók műveit, nincs azokban egy sugár sem, 
mely a megyénk területére s az itt lakott népekre borult sűrű 
homályt eloszlatná. — Yilágbiró Nagy Sándor történetíróinak 
előadásából az tetszik ugyan ki, hogy a nagy magyar róna akkori 
művelői a géták voltak, az Augusztus római császár idejében élő 
földrajzi író, Strabo, szerint pedig a dákok — a kiket addigelé a 
géták közös nevezete alá foglaltak4) — mindez azonban sokkal 

1) Évk. V. 4 4 . - 4 5 . 
2) Évk. III 130—2. 
3) Évk. VII. 199. 

Akadémiai Értesítő 1894. 67—69. 
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általánosabb tudósítás, hogy sem abból megyénk területére hatá-
rozott következtetést volna szabad vonnunk. 

Így aztán azt sein mondhatjuk meg, melyik s miféle nemze-
tiségű volt az a nép, mely Kr. u. 100—272. években itt megyénk 
területén tanyázott, s a rómaiakkal meglehetős kereskedelmi ösz-
szeköttetésbe lépvén a római császárok pénzeit elég sűrűn hasz-
nálta. Gyulán a Domitiántól kezdve Aureliánig, tehát a rómaiak-
nak Dáciából való kivonulásáig terjedő időszakból majdnem minden 
római császár pénzeit megtalálták; ') azonkívül Kígyóson Hadrián 
(116) és Antoninus Pius (148.), Gerlán egy holttest mellett szintén 
Antoninus Pius, Békésen Hadrián, Gyomán és Öcsödön Traján csá-
szár pénzeire bukkantak. 2) Egyik-másik, tehetősebb törzsfő már 
római ékszereket is szerzett magának és azzal büszkélkedett; így 
pl. Csabán bronz fibulák és fülbevalók között találtak egy csinos, 
római mestertől készített aranylánczot; erről szintén arany gyűrű 
függ, a gyűrű kövére pedig Achilles és Penthesilea vannak vésve.3) 

Az első, ismert nevű, itt tanyázó nép a nem valami jóhírű 
vandalok voltak. Ezek 272 körül, északról jövet szállták meg e 
vidéket. A VI. században élő, de régibb írókra hivatkozó Jornandes 
ravennai püspök azon folyamok között, melynek partjain a vanda-
lok letelepedtek, határozottan említi a Marost és a Körözst (Grissia) 
s csak e vidéken való járatlanságának tulajdoníthatjuk, hogy a 
Körözst ínég a Marosnál is nagyobbnak mondja.4) 

A vandalokat 335 táján a Maros mellett vívott csatában le-
győzték a gótok, úgy, hogy a megmaradtak kénytelenek voltak 
Pannoniába (a mai Dunántúl és Tótország) vonulni. Helyüket a 
gótoknak Taifal és Viktofal nevű ágai foglalták el. — Mind a két 
nép (vandal és gót) részint kereskedelem, részint rablás útján még 
mindig szerzett magának római pénzeket s ennek lehet tulajdonítani, 
hogy Nagy Konstantinnak és az őt követő császároknak pénzei 
egész 11. Yalentinianig (f 392) megyénk területén előkerülnek.5) 

') Évk. II. 149—54. XI. 168. Hogy Gyulán Ziridava, vagy Lizicis nevű római gyarmat 
létezett volna, az mese. — Állítólag Gyulán 4 évvel ezelőtt 681 és utóbb egy másik 68 da-
rabból álló pénzleletre bukkantak s ezekben voltak már Kr. e. 229—100 évekből való pénzek 
is (Archeológiai Értesítő 1891. 189 1.) Hogy a római pénzek kereskedelem vagy rablás útján 
messzire elkerültek, ismeretes. 

2) Évk. III. 166. V. 180—82. VII. 200. 
3) Haan L. tudósítása. A láncz Pulszky Ferencz múzeumigazgató birtokába jutott. 
4) De Getarum seu Gothorum origíne. Cap. XXII. 
5) Évk. II. 149—54. III. 166. 
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Körülbelül ez időre, a IV. század végére tehetjük a hunok 
előnyomulását egész a Dunáig. Hogy megyénk területén ők is 
tanyáztak, azt a bizanczi császár egyik követének, Priscus-nak, 
leírásából elég bátran következtethetjük, bárha arra a dicsőségre, 
hogy itt lett volna Attila székhelye, bajosan tarthatunk számot. 

A hunok uralkodása nem sokáig tartott, 454-ben tönkretették 
azt az addig leigázott népek. Ettől kezdve a hunok leveretésében 
legtevékenyebb gepidák birták a magyar alföldet és így Békésvár-
megyét is s itt több mint egy századig tartó, meglehetős szilárd 
birodalmat alkottak.2) — Körülbelül az ő idejükből való a nemzeti 
muzeumba jutott mező-berényi aranylelet. Ez áll két, gránitkővel 
ékített aranycsatból és egy légy alakú ruhakapocsból, melynek 
szemei és szárnyai szintén gránitból vannak és így hasonlít azon 
arany-méhekhez, melyeket 1. Childerik franczia király (f 480) sír-
jában találtak.3) 

Sokkal fontosabb emlék azonban ennél megyénk főfolyójának, 
mintegy életerének, a neve, a mely vagy a gepidáktól származik, 
vagy legalább is az ő közvetítésükkel jutott korunkra. A Körözs 
szót értjük. — Hiábavaló szójáték e nevet a görögöktől származ-
tatni (Chrysius — Aranyos), mert hiszen a görögök nem laktak a mai 
Körözsök mentén, hogy azoknak nevet adhattak volna, s azonkívül 
az egyetlen görögíró, aki e folyóról emlékezik, bíborban született 
Konstantin, nem xpua'.os-nak, hanem Kpucoc-nak írja.4) De meg így 
e név nem volna is megfelelő, mert hiszen csak a Fejér-Körözs-
ben s ott is csak kis részen találnak aranyat, márpedig a nagyobb rész-
ről veszszük az elnevezést. — Másutt kell tehát e név eredetét. 
Éppen mostanában íigyelmezteté Borovszky Samu a magyar közön-
séget, hogy az ófelnémet nyelven a »gries« szó homokot, iszapot 
jelentett. Egybevetve már most ezzel a folyónkról emlékező leg-
régibb írónak »Grissia« szavát, lehetetlen, hogy a kettő közt a 
megegyezést észre ne vegyük. A »Grissia« tehát az ó.-német nyel-
ven homokost iszapost jelentett5) s az itt tanyázó 3 germán nép 

*) Dezsericzky és utána Mogyorósy Gyulát tartják annak. De e véleménynek ellenemond 
az egyetlen illetékes tanú, Priscus, mert ő Attila székhelyének vidékét így írja le : »Sem kő, 
sem fa nincs az ezen tájékon lakó barbároknál, hanem ott máshonnan szállított fát használnak.« 
Már pedig Gyula tájékán, ha kő nem is, de legalább fa volt elég. V. ö. Századok. 1881. 1—33. 11. 

2) Jornandes i. m. cap. XXII. et. L. 
3) Haan Lajos tudósítása. 
4) De administrando imperio XL. fejezet. Ortvay : Magyarország régi vízrajza. 220—22. 
5) A honfoglalás története. 
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(vandal, gót, gepida) valamelyikétől származott. Ez elnevezés egy-
szersmind nagyon találó, mert hogy a Körözsök valóban homoko-
sok és iszaposok, sőt ma kelleténél jobban is iszapolják a med-
rüket, azt tudjuk és tapasztaljuk. 

Ha a magyar történeti kútfőket vizsgáljuk, ugyanezen ered-
ményre jutunk. A legrégibb, idevonatkozó oklevél, 1075-ben e 
folyót »Crys«-nek nevezi. ') Az 1200 körül író Névtelen jegyző 
egy helytt, mintha csak Jornandes könyve állott volna előtte, 
Grisius-mk, kétszer Crisius-nak, de ismét kétszer csak Cris-nek 
írja.2) Átvizsgáltain ezenkívül mindazon okleveleket, melyek 1350 
előtt e folyóról emlékeznek, számszerint 27-t,3) de egyetlenegy-
ben sem találtam e nevet ch-\v\ Chrysiusnak írva, hanem mindig 
Crisius vagy Cris és Kriss olvasható ott, noha az oklevelek írói 
a ch hangzót ismerik, s a christianus, Christoforus stb. nevekben 
alkalmazzák is. Hogy a Crisius alakban az ius szótag éppen úgy 
mint a Morisius (Maros) névben csak latinos, az élőnyelvben hasz-
nálatlan hozzátoldás, az kézzel fogható. Hiszen még 1279-ben, 
sőt 1313-ban is elhagyják e toldást a királyi jegyzők s egyszerűen 
Krist4) vagy Crys-t5) írnak. 

Bizonyos tehát, hogy e folyó nevet őseink először (mai helyes-
írással élve) Kris alakban hallották s egyelőre ők is így ejtették 
ki. De csakhamar hozzáfogtak, hogy azt a maguk nyelvének tör-
vényeihez szabják s mintegy magyarrá tegyék. S hogy ez átala-
kítás iniképen történt, látjuk a »kereszt« szóból. 1256-ban e szó 
még »cryst«-nek van írva (crys tu t= keresztút),6) de a müncheni 
codexben (XV. század) már kerezt olvasható, Félegyházi Tamás 
Bibliájában (XVI. század) pedig köröszt,") s a szegedi és dunán-
túli tájszólásban ma is e harmadik (köröszt) alak járja. — Éppen 
így a Krisből is lett később Kerezs és még később Körözs. 

Folyónk nevének 3 (Kris, Kerezs, Körözs) alakja közül a 
XIII—XVI-ik századig a nép ajkán csak a második, a Kerezs volt 
használatos. így Keresnek irják már 1282-ben a mai Sebes-Körözst8) 

!) Knauz : Monum. Strig. I. 59. 
2) HisL Hung. Fontes Dom. II. 27, 12, 25, 22, 44. 
3) Az Árpádkoriakat idézi Ortvay i. m. 222 1. A többieket 1. Anjoukori Okm. I—V. kk. 
4) Fejér. Cod. Dip. V/2 514. 
5) Anjoukori Okmánytár I. 313. 
6) Wenzel : Árpádkori Okmánytár II. 265. 
7) Nyelvtörténeti Szótár. II. 233. 
8) Knauz i. m. II. 160. 
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»Feyerkeres«-nek irják, 1342-ben, 1438-ban, 1495-ben, 1511-ben 
és 1528-ban a mai Fehér-Körözst 1347-ben a Gyománál, 1378-
ban a Szent-Andrásnál, 1397-ben a Mező-Túrnál és Simánál elvonuló 
folyónak, tehát a mostani Hármas-Körözsnekneve »Keres«2). Do-
boznál 1511-ben, Békés és Mező-Berény közt 1515-ben a »Feke-
thekeres«t említik.3) »Keres Nadanyi«-nak irja magát még 1663-ban 
is a legtörzsökösebb békésmegyei családok egyikének, a Nadányi-
nak, megyénkben birtokos tagja Nadányi J á n o s . S ő t a Gyulától 
délkeletre eső Vári, Ágya, Ant, Nagy- és Bél-Zerind, valamint fel-
jebb Körözs-Tarcsa lakosai mai is Kerezsnek ejtik ki annak nevét, 
pedig e lakosok elei századokon át e folyó mellett tanyáztak. 

A név harmadik, »Körözs« alakja a XV-ik században csak 
egyetlen egyszer, akkor is az egri káptalannak levelében fordul 
elő, s lehet, hogy csak azért, mert a káptalani jegyző valami du-
nántúli, vagy szegedvidéki ember volt.5) Békésmegyei iratban elő-
ször 1564-ben találom említettnek6) a Körözs alakot s nem egyéb-
ként alakult az, mint hogy a Kerezs szó zárt e hangja rövid ö-re 
változott. Megyénk és hazánk műveltebb lakossága aztán ezt, mint 
nyelvünkhöz legjobban illőt fogadta el; ez ment át az irodalmi 
nyelvbe is és csak e név eredetének, történeti megalakulásának tel-
jes tudat'anságával, a nyelvszokás arczulcsapásával lehet azt 
mint mostanában kezdik — Kőrösnek irni vagy nevezni7) 

Ezen hosszú kitérő után búcsút vehetünk a gepidáktól is. 
Okét sem szánta a Mindenható e föld állandó, államalkotó nemze-
téül. 567-ben országuk összeroppant. Két kemény harczos nép a 

!) Anjoukori Okm. IV. 198. B. O. II. 44. 113. B. O. I. 149. Münch. Más. 
B. 0 . II. 27. 16. Hazai Oklevéltár 305. 

3) Münch. Más. B. 0 . I. 128. 
A »Florus Hungaricus« cz. művében. 

5) Justh lt. 1425. év. 
6) Dicales conscriptiones. — Éppen ezért Oirokócsinak és a Magyar Nyelv Szótára szer-

zőinek azon véleménye, hogy a Körözsök az ő kanyargós, körös folyásuk miatt neveztettek 
volna el ekképen (Körösnek), teljesen elhibázott. Különben is tanúul merek hívni bármely, ép 
nyelvérzékű bihar- vagy békésmegyei magyart arra, hogy e folyónév utolsó hangzója nem s, 
hanem zs, s bár legtöbben csak Körösnek irják, valójában Körösinek ejtik ki. 

') Csodálkozik talán valaki, hogy mire való e név eredetére s helyes kiejtésére meg 
kiírására annyi szót vesztegetni ? Nem csodálkoznék az illető, ha tudná, hogy épen most mily 
nagy tekintélyek s mekkorákat hibáznak ez egyszerű nyelvtörténeti igazság s a magyar nyelv 
törvényei ellen ! A M. T. Akadémia adta ki pl. Ortvay művét (Magyarország régi vízrajza) s 
ebben folyónk mindenütt /^őrösnek van írva. Az országos statisztikai hivatal kiadványa a m-
korona országainak legújabb (1892.) helységnévtára s ott K/rös-Tarján, KÁ'rös-Tarcsa stb. ne. 
veket láthatunk. Sőt már olyan békésmegyei lapot is olvastam, a melyik »Alsó-Fehér-K<S'rösi« 
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longobard és avar, az egyik nyugatról, a másik keletről támadt rájuk 
s nem csoda, ha összetörte őket úgy, hogy azontúl csak egyes 
csoportok maradtak meg belőlük. 

Új, a hunokhoz hasonló, lovas nép ütötte föl ekkor itt tanyá-
já t : az avar; s az előzőknél megint huzamosabb ideig körülbelül 
250 évig uralkodott. — Az ő idejükből való a nemeskereki lelet 
(Mező-Berénytől keletre), mert ott egyéb tárgyakkal együtt Herac-
lius császár (610—41) pénzét is találták. ') De ennél még inkább 
megragadja figyelmünket az avarok uralma azért, mert — s nem 
ok nélkül, — nekik tulajdonítják azon sánczokat s árkokat vagy 
inkább töltéseket, melyek hazánk alföldét keresztül szelték, vagy 
részben most is szelik. — Ha ez való, akkor az avarok uralma 
megyénk területén sem mult el nyomtalanul, hanem kezük munkája 
századokon át látható volt, sőt részben most is szemlélhető. 

Egyik ilyen, már a régi magyaroktól Ördögárkának nevezett 
s megyénk területét is érintő árok, illetőleg véleményünk szerint 
útnak használt töltés, valaha a Duna mellett Bajánál kezdődött; in-
nen Halas és Félegyháza irányában haladva Alpáron alul, Sas és 
Csépa között átlépett a Tiszán és keresztül vonult Tatárszállásán 
(Öcsödtől északra eső, s most ehhez tartozó puszta), majd Mező-
Túr, Póhaloin, Károly és Szeghalom mellett elhaladva a bihari 
földvárnál végződött.2) 

Ugyancsak a bihari földvár felé vonul egy másik Arad-Simánd, 
Székudvar, Sarkad, Cséfa határain átvonuló töltés, de ez megyénk-
nek legfeljebb délkeleti csücskét metszette át.3) 

1525-ben Kígyós és Gerendás közt is volt egy Ördögárka.4) 
Ettől északra, ott a hol a csabai és gerendási határ érintkezett, 
még a mult század elején is jól fölismerhető volt egy négyszög-
letű, két dombot bekerítő földvár.5) 

vizszabályozó társulatot emlegetett. Hiába a példa ragadós. így még megérhetjük, hogy K<">-
rözsünk nevét majd idővel valamelyik ujmagyar a kőrös- vagy kőrisfától származtatja s Nagy-
Kőrössel állítja egy sorba. I)e mi békésmegyei magyarok csak akkor fogadjuk el azt helyes-
nek, ha igazolja, hogy az eredeti zárt c hangzó hosszú ő-re változhatik, ha pl. megmutatja, 
hogy a csetertek szóból csőtörtök, a christianból kőrösztény származik, vagy ha elfelejteti velünk, mi 
különbség van az örül és őrül, követő és kővető; tör és tőr között. 

Haan : Békésvármegye hajdana. 12-3. 
2) Tudományos gyűjtemény. 1837. XII. k. Tahy Gáspár czikke. Osvát: Biharmegye Sár-

réti járása leírása. 1875. 54—55. Póhalmon 1780-ban még látszott. A Károlyon keresztül vo-
nuló részt már 1326-ban említik. Csáky lt. f. 335. nr. 15. 

3) Márki : Arad megye története. I. 42. 
4) B. 0 . I. 143. — 5) Harr. B. 12. 
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Ehhez hasonló, sánczokkal kerített térnek kellett léteznie Bé-
késtől nyugotra is. Erre mutat, hogy a határ egy részét ott most 
is Földvárnak nevezik. 1295-ben egy, ugyan e tájt elvonuló nagy 
árkot említenek. i) 

Ismét odább 2 mértfölddel, Félhalomtól délnyugatra a közép-
korban egy Fábiánvára nevű helység állt, mely nevét szintén föld-
várnak köszönte. Folytatásának tűnik föl azon, 1425-ben Arany-
ásásnak hívott árok,2) mely Gyoma és Ege közt határjelül szolgált. 
A sok töredékből tán valami rendszeres útnak használt töltésre lehet 
következtetnünk, mely megyénket Puszta-Földvár, Csaba s innen 
Gyoma és Póhalom irányában átmetszette. 

Nem esik megyénk területére s mégis érdekli megyénket a 
Puszta-Földvártól délre eső, valaha hatalmas sánczolat. Ezt már a mult 
században szőllősi sánczoknak hívták, s ma is régi községétől elsza-
kítva a h.-m.-vásárhelyi határhoz tartozik. E sánczok elrendezése 
egészen hasonlít a szentannai és zsadányi (Arad- és Temes m.) 
avargyűrűknek tartott földvárakéihoz; ezek is hosszúkás félkör alak-
ban vesznek körül jókora nagy, másfél kilométer átmérőjű terüle-
tet, de keletfelé egy széles érnél bevégződnek, úgy hogy itt csak 
félgyűrűt alkotnak. Kétségtelen, hogy e félkört nevezték el később 
őseink földvárnak s ettől vette nevét a most megyénkhez tartozó 
Puszta-Földvár község.3) Ellenben egész tojás alakú volt az Oros-
házától északnyugatra eső s egy halmot bekerítő sánczolat.4) 

Békésnek keleti oldalán, csaknem Bihar megye határszélén van 
egy másik földmű is: a kamati vár. De ezt már erdős, mocsáros 
környéke miatt sem tarthatjuk az avarok művének, hanem inkább 
valamely más, halászatból élő, őskori nép búvóhelyének. Erre mu-
tatnak az ott talált, kőkorszaki tárgyak is.5) 

Az avarok állama, mint azt hiteles forrásokból tudjuk, nem 
volt egy nyelvű ország. 6) Az avar volt az uralkodó faj, de meg-
tűrték maguk mellett a leigázott népeket is, s míg ők a folytonos 
harczokban fogytak, ezek szaporodtak. — Ekkép aztán már az ő 
uralkodásuk idejében megjelent itt megyénk területén egy ó-szlav 
népfaj. Ezt törzs-szerkezete alkalmatlanná tette ugyan arra, hogy 

x) Dl. 1408. — 2) justh lt. 1425. — 3) A szentannai avargyűrű mellé települt hely-
séget a régi magyarok szintén Földvárnak nevezték el. — 4) Orosháza határának 1785-iki 
térképe, és Oláh György t. főügyész tudósítása. — 5) A többi földvárakat lásd alább és a 
békési várnál. — 6) Hunfalvy: Magyarország ethnographiája. 
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egységes, nagyobb államot alkosson, de annál alkalmasabb volt 
arra hogy egész észrevétlenül nagy területeket behálózzon, s 
állandóbban megtelepedve, mint a lovas, nomád népek, a megszállott 
helyeknek neveket adjon. — Megyénknek keleti részét is ó-szlávok 
foglalták el, — s bármennyire nehezére essék is ezt hallani a 
békésmegyei magyarnak — kénytelenek vagyunk beismerni, hogy 
helységneveink egy része tőlük származik. És pedig, hogy sorba 
menjünk, az itt lakott ó-szlávok emlékét hirdetik. ') 

Szerhet (az ó-szláv szter-tőből, annyit jelent mint 
találkozás) 

Turgony (az ó-szláv trgnati szóból, szakadékot 
jelent) 

I Gerla (az ó-szláv grló-ból, jelentése torkolat, 
a) A behér- , N ; Tolyamagy) 

Körözs mentén 0 , , , , , ,, ,« • , , , 
Kotyma (az o-szlav rt-szobol, jelentese: csor 

alakú magaslat, roth az oroszban annyi mint 
csőr) 

Karkó (a krak-szóból, annyit jelent mint békástó) 
Petrezsány (a szláv petruzsel szóból = vad petre-

zselyemmel benőtt hely.) 
Détér (a szláv dehtárból = kocsikenőcs készitő) 
Muruly (az ó-szláv mravija szóból = hangyaboly; 

Az oroszban muraoly ma is hangyabolyt jelent.) 
Kamut (a szláv kamon, kamik szóból = köves 

persze csak tűzköves, az elhányt kőszer-
számoktól.) 

Csarna (az ó-szláv csorny-tól = fekete.) 
Berény (a szláv brnije szóból = sár.) 
Tarcsa (régi neve Terecsa, az ó-szláv treti tőből = 

kenderáztató, vagy olyan hely, hol a halak 
ívni szoktak.) 

. Sopron (a Sopa szóból = karám, félszer.) 
Mágor (a szláv magura szóból = hegy. Gyakori 

eset az alföldön, hogy a valamire való dom-
bokat hegynek nézik és nevezik.) 

b) A Fekete-
Körözs mentén 

c) A Kettős-
Körözs mentén 

d) A Sebes-
Körözs mentén 

!) A helyneveket Tagányi Károly országos allevéltárnok úr fejtette meg jó részt Mik-
losich : Etymologisches Wörterbuch cz. müve nyomán. 
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d) A Sebes-
Körözs mentén 

Környe (az ó-szláv krina tőből = köbölkút.) 
Pányád (a panditi = hajtani igéből, talán azon hely, 

hová a barmot összehajtották. 
Nadány (a nadati vagy nadeti igéből, melynek 

jelentése betömni, nádalni = nádasgát ?) 
Pakácz (a szláv paka = akadályból.) 
Balkány ( = vízállásos hely.) 

| Muston (az ó-szláv mustu szóból = nyíres.) 
' Bucsa. (Szerbországban is van ily helynév.) 

Éppen ott, a hol e helynevek találhatók, megyénk keleti 
erdősebb részén ismét fordulnak elő földből készített védőművek. 
De ezek az ismertetettektől különböznek. A folyók kanyarulataiban 
(kengyeleiben) az erdők közt eldugva készültek, úgy, hogy olyan 
lovas nép minő az avar vagy magyar volt, semmi esetre sem 
készítette. Már 1200 körül az ó-szlávoknak tulajdonítja Béla király 
Névtelen jegyző azok építését s azért készítteti velők a Békés-
vármegyétől nem messze eső Csornigrádot (Csongrádot) vagyis Feke-
tevárat. —- Mi sem tehetünk tehát jobbat, mintha ezen ó-szlávokkal 
kapcsolatban említjük fel e folyómenti földvárakat. Ilyen volt Alsó. 
és Felső-Doboz közt Sámsonvára (ma is meglehetős ép), Alsó-
Dobozon alul O-vár és Szeghalomnál a Sebes-Körözs mellett azon 
földvár, melynek emlékét a mai Várhely tartá fenn. 

A mint e sorozatból látható ez ó-szláv nép megyénknek 
erdősebb, mocsárosabb részét foglalta el, de kevesebb számmal 
volt, hogy sem azt teljesen elborítsa s minden pontját elnevezze. 

Nem is e népet választotta az egek Ura, hogy itt állandó, 
századokra szóló hazát s alkotmányos szervezetet alkosson. 0 
csak közvetítő volt a régi fel- s letűnő birodalmak, népek s azon 
nemzet között, mely a Körözsök összetalálkozása mentén a haza 
védelmére, a rend fentartására, az igazság kiszolgáltatására, a 
művelődés előmozdítására, állandó, alkotmányos szervezetet lé-
tesített. 

Az ezen, ezer év előtt itt megjelenő nemzet volt: a magyar, 
a tőle létesített szervezet volt: Békésvármegye. 







IL. FEJEZET. 

Békésvármegye kiterjedése, 
ennek koronként való vál tozásai , f e lo sz t á sa és f ö ld r a j za 

1566-ig. 

GY VÁRMEGYÉNEK, egy bizonyos térre utalt kormányzói 
szervezetnek múltját akarjuk előadni. Ismernünk kell tehát 
először azon terület nagyságát, melyre e szervezet, Békés-
vármegye, hatalma időnként kiterjedt, s a hol hivatását, te-

endőit teljesítette, továbbá azt, miként osztotta azt a teendők köny-
nyítése végett még kissebb részekre, s minő volt e terület külseje 
az itt tárgyalt időszakban ? 

Természetesen itt nem szólhatunk a fejedelmek korszakáról, 
mert hiszen akkor a magyar nép alkotmánya olyan volt, hogy a 
kissebb kormányzói szervezetek nem voltak területhez kötve, hanem 
egyes társadalmi részekhez pl. egy-egy törzshöz. Azért, ha lakott 
is ez időben Békésen vagy ennek tájékán egy törzsfő, ez, midőn 
hatalmát gyakorolta, nem azt nézte, hol lakik az, kinek paran-
csol ? hanem azt, az ő törzséhez tartozik-e ? 

A keresztény vallás e tekintetben is döntő hatással volt or-
szágunk alkotmányára. A püspöki hatalmat csak bizonyos, megsza-
bott területen lehetett gyakorolni, s ennélfogva az egyházmegyé-
ket meg kellett határozni, egymástól bizonyos jelekkel elkülöníteni. 
A püspök azután a maga területét még kissebb, fóesperességeknek 
nevezett részekre osztotta, s ezzel mintegy mintát adott a király-
nak az ország politikai felosztására is. 
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Az egyházmegyék felosztásai még egy, s Békésmegyére nézve 
tán jelentősebb tekintetben is megérdemlik figyelmünket. Ezek 
ugyanis évszázadokon keresztül ugyanazok, változatlanok maradtak, 
s a folyton ingadozó politikai felosztások között iránytűk az ere-
deti, az egyházmegyék kezdetéig visszanyúló állapotra nézve. Vál-
tozatlanul maradtak az egyházmegyék határai egyrészről azért, 
mert a pápához kellett volna folyamodni azok megváltoztatásáért, 
másrészt és főként pedig azért, mert a püspököt a kijelölt terület 
terméséből tized illette, tehát minden legkisebb változás jövedelem-
csonkítással járt volna vagy az egyik, vagy a másik félre nézve. 

Innen van, hogy pl. a megyénk szeghalmi járásával határos 
Kábé, Udvari, Nagy-Bajom és Szerep községek a XV. század vége 
óta mind Biharmegyéhez tartoztak, de azért 1550—60 közt mindig 
az egri püspök s nem a váradi szedeti ott a tizedet, j) tehát a 
politikai felosztás változása nem vonta maga után az egyházme-
gyei felosztás változását. — Vagy, hogy ellenkező példát idéz-
zünk, ma is megvan a budapesti országos levéltárban Zsigmond 
királynak azon 1422-iki levele, melylyel Déva-Ványát megyénktől 
elszakítja és Hevesmegyéhez csatolja, de azért e derék helyet még 
1552-ben is a váradi egyházmegyéhez sorolják,2) s 1550—60-ban 
nem az egri püspök szedett ott tizedet, hanem a váradi, s mikor 
a váradi püspököt elűzték, 1570—90-ben a váradi vár tisztjei3) 
annyira ügyeltek az egyházmegyei határok megtartására, hogy 
még az egyes városokat is szétszaggatták, csakhogy a tizedsze-
désre jogosult püspök rövidséget ne szenvedjen. így pl. a váradi 
és egri egyházmegyék között a Boros-Jenő és Gyula közt levő 
vonalon a Fehér-Körözs vetvén határt, Gyula városának azon lako-
sai, akik a Fehér-Körözs balpartján laktak, az egri püspöknek fizet-
tek tizedet, ha a balparton vetettek, ellenben a váradinak, ha a 
jobb parton.4) E szigorú pontosság kezeskedik arról, hogy az 
egyházmegyék határait nem változtatták csak úgy kényük-kedvük 
szerént, mint a politikai megyékéit s ennélfogva az egyházmegyék 
határaiból nyugodtan vonhatunk következtetést egyes megyéknek 
hajdani kiterjedésére is. 

!) Az egri vár számadásai Budapesten a nemzeti múzeumban. 
2) A trienti zsinatra küldendő követek költségeiről vezetett várad-egyházmegyei száma-

dás W enczell Antal esztergami kanonok úrnak gyűjteményében. 
3) Conscript. decim, cottus Bihar az országos levéltárban. 
4) Várak és városok számadásai a nemzeti múzeumban. 
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Ezen egyes megyék közt van Békésvármegye is. Ez ugyanis a 
váradi egyházmegyének nyugati, egészen kiugró részét alkotta, s 
csak keleti részén függött össze a váradi egyházmegyével, másutt 
pedig az egri, váczi és csanádi egyházmegyékkel volt határos. Ha 
tehát e pontokon meghatározzuk a váradi egyházmegye határát, 
vele együtt kijelöljük Békésmegye legrégibb, még Szent-László 
korabeli határait is, s megkapjuk megyénk legrégibb kiterjedését. 

- Csak egy pontnál kell vigyáznunk. A kunok 1279-iki úgyne-
vezett keresztlevele világosan mondja, hogy a kúnok egyrésze a 
Körözs és Maros közt a váradi püspökség területén kapott lak-
helyet. ') E kunokat Nagy-Lajos királyunk korában a ferenczrendű 
szerzetesek keresztény hitre térítették.2) Az ekkor alapított kún 
plébániákat később elszakították a régi egyházmegyétől s az esz-
tergálni érsekséghez csatolták. Az e területen eső helységeket tehát 
hiába keresnők az 1279-nél későbbi váradi egyházmegyei össze-
írásokban ; ellenben megtaláljuk azokat az esztergami egyház-me-
gye plébániái közt. S valóban a XVI. században az esztergami 
érsekséghez tartozó plébániák között Öcsöd (Eched), Báboczka, Szent-
márton, Ecser (Echér) nevűekre bukkanunk3) s az összes kún plébá-
niák között csak ezek azok, melyek a váradi egyházmegyével hatá-
rosak s ennélfogva csak ezek területe lehetett az, mely 1279 előtt 
a váradi püspökséghez s így eredetileg Békésvármegyéhez tarto-
zott. Másutt a váradi püspökség határa nem változott. 

Megyénk területét a váradi püspök valaha (biztos, hogy a 
tatárjárás előtt) két főesperességre osztotta: a békésire és a szeg-
halmira. Mind a kettőről van két pontos, az alesperesektől készített 
összeírás, az első 1332—37-ből4) a másik 1552-ből.5) Mindakettőt 
mintegy ellenőrzik és megerősítik az egri püspökség tizedszedői-
nek jegyzékei (a vácziról — sajnos — nincs régi és biztos tized-
jegyzék), kelet felől pedig ugyancsak a váradi egyházmegye kö-
leséri és bihari főesperességeinek jegyzékei. 

Mindezek nyomán haladva látjuk, hogy Békésmegye eredeti 
határai ezek voltak: Északkeleten kezdődött a határ a mai Bihar 
megyében, Zsáka és Darvas közt eső Oros pusztánál (régen Orod-

i) Fejér. Cod. Dip. V/II. 514, 516. 11. 
a) Hist. Hung. Fontes Domesiici III. 190. 
3) Péterffy : Sacra Concilia. II. 270. 
4) A pápai tizedszedők jegyzéke. Monumenta Vaticana Hungáriáé S. I. V. I. 
5) Wenczcll Antal úr gyűjteményében. 

2* 
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falu) innen nyugat, majd északnyugat felé, utóbb a bucsai pusz-
tánál délnyugat felé mindenütt a Berettyó régi medrén haladt a 
Mező-Túr alatt eső Sárkányfokig. — Ettől kezdve egész Kún-
Szent-Mártonig mindenütt a Hárinas-Körözs vetett határt Békés-
megye és Külső-Szolnok között. Hogy 1279 előtt Öcsöd, Báboczka, 
Kún-Szent-Márton és Ecser területe megyénkhez tartozott, fentebb 
láttuk. Kún-Szent-Mártontól délkelet felé fordulva ment a ha-
tár Fábián-Sebestyén s innen méginkább délkeleti irányban Oros-
házán felül Apácza felé. Itt egyenesen keletre fordult s ment Csa-
bának s a Fehér-Körözst elérve ennek mentén egy kissé felfelé hú-
zódott a régi Vészéig (Gyula mellett). Ettől kezdve északra vissza-
kanyarodva s Dobozt kikerülve ment Verebes, Bélmegyer, Vésztő 
felé, s innen Csökmőt belefoglalva Oros-nál találkozott az északi 
határral. 

E leírásból láthatjuk, hogy Békésmegye eredetileg hosszúkás 
négyszögalakú vala, s nagyobbrészt természetes határai voltak. 
Északról a Berettyó és Hármas-Körözs, nyugatról a Veker és 
Kórógy erek, délről a mágocsi (Hajdúvölgy) és egyéb erek, majd 
egy kis darabon a Fehér-Körözs, keleten pedig a Sarkad és Bél-
megyer, Vésztő és Ükány, Csökmő és Iráz közt levő mocsarak. 
— A megyei székhely — Békés — nem esett a megye közepére, 
hanem — ép úgy mint most Gyula — délkeleti csücskében volt. 

Tekintve azt, hogy megyénk mai területe 634155 kat. hold, 
ebből kivonva a később hozzácsatolt 127643 kat. holdat, marad 
506512 kat. hold, mely kezdettől fogva ináig minddig megyénkhez 
tartozott; ehhez hozzáadván az idők folyamán elvesztett körülbelül 
138534 kat. hold teriiletet, kitűnik, hogy megyénk eredetileg körül-
belül 645046 kat. hold nagyságú, s így a mainál tán 10—11 ezer 
holddal nagyobb volt. 

Sajátságos és nehezen hihetőnek tűnik föl, hogy megyénk mai 
székhelye Gyula és egyik legvirágzóbb, emelkedő községe Oros-
háza eredetileg, a legrégibb időben nem tartozott Békésmegye jog-
hatósága alá. — Pedig ezt ma már egész biztosan állíthatjuk. 

Orosházát illetőleg hivatkozhatnánk az említett 1552-iki 
számadásra. Ott hiába keressük az orosházi papot akár a fizetők, 
akár a hátralékosok közt. De hivatkozunk e helyett egy még 
pontosabb s egyenesen bizonyító tanura, az egri püspökség tized-
lajstromára. 
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Ennek megértésére azonban szükséges előre bocsátanom, hogy 
a most már eltűnt, pedig hajdan Békés- és Arad megyéknél 
nagyobb és hatalmasabb Zaránd vármegyének azon része, mely a 
Fehér-Körözs balpartján esett, valaha az egri püspökséghez tartozott, 
s egész külön zsombolyi, másként pankotai nevű főesperességet 
tett ki. Ennélfogva itt egész 1559-ig községről községre járva a 
vidékkel ismerős gazdatisztek, vagy adórovók az egri püspök 
számára szedték mind a bárány- mind a gabona-tizedet. Négy 
(1553, 1554, 1556 és 1558) évről egész részletes számadás maradt 
fenn e tizedszedésről korunkra, s azokban megyénkre, az akkori 
gazdasági és politikai viszonyokra számos, érdekes adatra buk-
kanunk. Ami e helyütt leginkább érint bennünket, az, hogy e 
pontos tizedlajstromok szerint az egri püspöknek fizettek tizedet 
s így eredetileg Zaránd megyéhez tartoztak a mai Gyula-Varsándtól 
kezdve: Szerhet (elpusztult), Gyulának a Körözs balpartján Kétegy-
háza felé eső része, Alabián, Györké, Fövenyes, Szentbenedek (ma 
mind puszták Gyula határában) Boldogfalva, Püly (a mai Nagy- és 
Kis-Pély), Kigyós, Apáti, Kétegyháza, Eperjes, Kakucs, Bánkuta, 
Bánkamarás (most Nagy-Kamarás), Medgyes, Bodzás, Kaszapereg 
és Orosháza. ') Világosan és pontosan mutatják ezzel a tized-
lajstromok Békésmegye déli határait a Fehér-Körözs mentén. Nem 
terjedtek azok lejebb a mostan Csaba-felé vonuló élőviz-csator-
nánál, s innen egész Csaba alatt vonultak a most Csanád, de 
régen békés-megyei Apácza falu felé, onnan pedig Orosházát 
kikerülve Szentetornyánál találkoztak a nyugati határokkal. -

Az egri tizedlajstromok állításainak helyességét, ha szükség 
volna rá, oklevelekkel is tudnók igazolni, mert pl. Fövenyest 
számos oklevél mondja valóban zarándmegyei községnek,2) Kigyóst 
pedig a XVI. századbeli adólajstromok Békésmegyéhez sorolják 
ugyan, de ez csak ujabb alakulás volt, mert hisz 1456-ban Kígyós 
még Zaránd megyében esett.3) 

Egri püspökségi számadások a nemzeti muzeumban, és Decim. Conscript. diversorum 
comitatuum az Orsz. levéltárban. — 2) A gyulai Gaál család levéltára. 

3) Békésmegyei oklevéltár II. 73. — Elismervén, hogy Békésmegye eredeti határa nem 
vonult lejebb Csabánál, éppen nem ismerjük el Ortvay amaz állítását igaznak, hogy a mai 
Doboz-Megyer valaha a pankotai főesperességhez és így Zaránd megyéhez tartozott volna. 
Lehetetlen ez, nemcsak a földrajzi helyzetnél fogva, hanem azért is, mert az idézett tized-
lajstromok semmit sem tudnak róla, ellenben Békésmegye tizedlajstromában világosan benne 
van. A pápai tizedjegyzékben említett Megyer nem a békésmegyei, hanem a Pankotán alul eső 
Megyer (most Magyarád) községgel egy. 
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Hogy Gyulának még azon része sem tartozott eredetileg 
megyénkhez, mely a Fehér-Körözs jobb partján esik, igazolja a 
pápai tizedjegyzék és az 1552-iki számadás. Egyik sem számítja 
a békési főesperességhez, pedig ahhoz közelebb esett volna, hanem 
a kölesérihez. (Kölesér hajdan Szalontától nyugatra eső város volt). 
Hasonlóképen tesz az 1552-iki számadás Dobozzal és Várival. 
Adataikat szembeszökőleg igazolja két bírósági megbízottnak 1403-
iki elbeszélése. Kiküldötték őket (Olyvedi Balázs királyi embert és 
Kis Jakab aradi kanonokot), hogy egy békésmegyei nemesembert 
Fejéremi Barnabást, a hetipiaczokon való kikiáltással idézzenek az 
országbíró elé. Ezek visszatérve jelentették, hogy kikiáltották 
ugyan Fejéremit Békésen, de mivel Békésmegye területén másutt 
nincs hetivásár, kénytelenek voltak őt kikiáltani Zarándmegyében: 
Gyulán és Simándon. ') 

Meg kell tehát nyugodnunk akban, hogy mind e helyek (Oros-
háza, Gyula, Doboz, Vári) később csatoltattak Békésmegyéhez, s 
mint a harmadik korszaknál látni fogjuk, Békésmegye e későbbi 
szerzeményeinek területileg is nagyon sokat köszönhet. — 

Szóljunk már most megyénk területének e korszakban történt 
nagyobbodásairól és kissebbedéseiről. — 

Ha megyénk fentebb vázolt eredeti nagyságával 1550-iki, 
e korszak végén az 1552—64-iki adóösszeirásokból pontosan meg-
állapítható kiterjedését összehasonlítjuk, roppant változást tapasz-
talunk. 

Veszteség majd minden vonalon, csekély nyereség a déli 
határon: ez az a mi mindjárt szemünkbe ötlik. Pedig Nagy Lajos 
és Zsigmond királyaink korszakában — úgy látszott, hogy megyénk 
folyton nagyobb és nagyobb lesz. így már 1322-iki oklevélben 
azt olvassuk, hogy Füzes Gyarmat szomszédosai, a Berettyó jobb 
partján eső Szerep, Udvari és Rét-Szentmiklós (ez utóbbi ma puszta) fal-
vak, melyek most mind biharmegyeiek, Békésmegyéhez tartoztak.2) 
1329-ben a Szerep mellett eső Kemény-egyháza ügyében is Békés-
megye tisztikara bíráskodik.3) 1433-ban és 1458-ban Szerep Ösvény-
nyel és Gatály nevű faluval együtt még mindig békésmegyei falu,4) 
sőt 1459-ben megesik az a csoda, hogy az addig Szabolcs megyé-

Egri káptalan m. lt. nr. 16. div. 4. 1/3. 
2) Bunyitai: A váradi püspökség története. II. 426. 
3) Békésmegyei oklevéltár. I. 18. II. 76. 
4) U. o. I. 57. II. 76. 
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hez kapcsolt, s megyénk eredeti határától 5 mértföldnyire távol 
eső Zám helységet a most biharmegyei Sáp egyrészével együtt 
Békésmegyéhez csatolja I. Mátyás király, ') 

Szereptől keletre esik Bajom, hajdan kettős (Kis és Nagy) 
helység. Ennek egyrésze már 1342-ben Békésmegyéhez tartozónak 
mondatik, 2) más része 1459-ben Záinmal együtt jutott megyénk 
joghatósága alá. 3) 

Még itt sem szakadt vége Békésmegye határának, mert a 
Bajommal határos Rábé és Dancsháza községek századokon 
keresztül megyénk alkatrészei voltak.4) 

Úgy állottak ekkor a dolgok, — mint ez adatokból látszik, 
hogy Békésmegye egész sárréti megyévé válik, a mikor egyszerre 
megfordult a koczka, s megyénket éppen itt a legnagyobb veszte-
ségek érték. 

Első pillanatra abban kereshetnők talán ennek az okát, hogy 
megyénk székhelye, s így törvényszéke — valamint most sein — 
akkor sem esett a terület középpontjára, s így tán az egyes 
községek kerestek maguknak közelebb eső törvényszéket. De nem 
úgy áll a dolog. — Mert Békésmegye abban az időben gyakran 
tartotta gyűléseit Tárcsán vagy Edelesen, s ehhez pl. mind Szeg-
halom, mind Ványa csak 3 mértföldre esik: és mégis Szeghalmot 
odacsatolták Biharmegyéhez, melynek törvényszéki helyétől, Szent-
jánostól, 8 mértföldre esik, Ványát pedig áthelyezték Heves vár-
megyébe, melynek törvényszéki helye (Kompolt) csak 16 mértföldnyi 
távolságra volt. 

Hiába keresünk ez áthelyezésekben közérdeket, a községek 
vagy a közigazgatás javára váló intézkedést. Nem az — hanem, 
a mint az előadandókból kitűnik, — családi, s magán szempontok 
voltak ebben az irányadók. 

Súlyos csapást szenvedett megyénk területe főként Szegha-
lomnak, megyénk ezen mindenkor nevezetes helyének és környé-
kének elvesztésével. S ha azt akarjuk tudni, hogy következett ez 
be, rávezet a franczia közmondás: keresd az asszonyt. — Maróthy 
János bánnak, hazánk egyik hősének, s a gyulai uradalom birto-
kosának, volt egy hires leánya: Anna. Már nem tudjuk, gazdagsá-

1) B. 0 . I. 79. 
2) U. o. II. 8. 
3) Békésmegyei oklevéltár. I. 79. 
4) U. o. II. 17, 21, 29, 119. I. 146, 189. Dicales et conscriptiones 1552—64. 
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gáért-e, vagy szépségéért, de nagyon kapós volt, úgy, hogy való-
sággal harcz és háború folyt a kezéért. — S hogy még érdeke-
sebb legyen, a pápa első, inkább csak eljegyzésnek mondható 
házasságát a Kórógyi fiúval, legelőkelőbb családaink egyik sarjával, 
semmisnek mondotta ki. — Végre is Csáky Ferenczhez, Biharme-
gye főispánjához ment férjhez. Atyja halála után elkövette azt a 
tréfát, hogy fiúsitotta magát, s atyja vagyonának felét követelte. 

- Ezt ugyan nem kapta meg, de sikerült megnyernie Körözs-
szeg várához, a Csákyak fészkéhez legközelebb eső birtokait a 
Maróthy családnak: Bökényt, Irázt, Bihar, Csökmőt és Szeghalmot 
Békés megyében. Ettől kezdve a Csákyak négy békésmegyei falu-
ban voltak földesurak: Darvason és Károlyon már 1396. Csökmőn 
és Szeghalmon 1445. óta.1) Csáky Ferencznek és fiainak nem nagy 
fáradságukba került aztán a királytól kinyerniök, hogy e helyek 
mind abba a megyébe helyeztessenek át, a hol többi nagy uradal-
maik estek: Biharba. Csökmő és Darvas már 1471 -ben,2) Szegha-
lom és Károly 1501-ben Biharmegyéhez tartoznak, s az egész szá-
zadon át ott maradnak.3) 

A többi biharmegyei családok, melyek beházasodás, csere, 
vagy vétel utján békésmegyei birtokhoz jutottak, szintén úgy cse-
lekedtek mint a Csákyak. — A Zsákayak, mint említők, megyénk-
hez csatolták ugyan a XIV. század elején a Berettyó jobb partján 
eső falvaikat, de elszakították Orodot, mert Izsáka, ma Zsáka nevű 
nagyobb birtokukkal egészen szomszédos volt.4) 

A Marczelházi és Torday családok megszerezvén a Fiizes-
Gyarmattól nyugatra eső Külső- vagy Kis-Harang helységet, azt 
még 1458. előtt áthelyeztették Biharba.5) A gazdag Henczhiday 
és Pocsay családoknak szintén volt e tájékon 3 falujuk: Környe 
(Szeghalomtól délnyugatra), Balkány és Csépány (Szeghalomtól 
északnyugatra.) Ezek közül Környe, minthogy a Sebes-Körözs bal-
partján esett, megmaradt ugyan megyénkben, de Csépányt már 

!) Az előadottakra nézve lásd Nagy Iván Magyarország családai. VII. 335. Orsz. levélt. 
Dl. 13903. 13860—64. sz. sz. A kapott birtokok nevei Békés m. oklevéltár I. 102. 

2) Nadányi levéltár fasc. 25. Azon 1483-iki, Perényi Jánosné előadása szerint készült 
királyi levél (Békés m. oklevéltár I. 102.) mely Csökmőt (Irázzal együtt!) még mindig Békés 
megyébe sorozza hovátartozósági tekintetben semmit sem ér. 

3) Csáky levéltár. Kluknai rész. Orsz. ltár. Dipl, o. 23348. Dicales conscriptiones cot-
tus Bihar 1552—55. V. ö. Békés m. okltár. I. 107. 112. 

•J) Ez még 1322. előtt történt Bunyitai i. m. 426. lap. 
5) Orsz. ltár. Dipl. L. 26623. Nadányi levéltár. 
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1482-ben Biharmegyébe sorozzák, ») s ennek sorsát csakhamar kö-
vette Balkány, Rábé,2) és szintén ott rekednek az egész XVI. 
századon át, kivált mióta a Bajoni család a szintén Biharhoz csa-
tolt bajomi várkastély tartozékai közé iktatta.3) Körülbelül ez idő-
ben az Zsákay család is végkép elpártolt megyénktől, s magával 
vitte még 1472. előtt nemcsak Szerepet, Rét-Szent-Miklóst, hanem 
megyénk eredeti alkatrészét, a Füzes-Gyarmattól északnyugatra eső 
Ösvény helységet is.4) Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy 
mikor, de legalább a XVI-ik század elején elvesztette megyénk a 
Szeghalomtól délre eső Tordát is, s az is Szeghalom sorsára jutott.5) 

így aztán érthető, hogy az 1552—64-iki összeírások szerint 
Füzes-Gyarmat a mellette eső Pázmány és Nagy- (előbb Belső) 
Harang helységekkel együtt nincs területi összefüggésben Békés-
megye többi részével, hanem csak mint valami kis sziget lebeg a 
nagy Bihar megye köröskörül övező, s őt is elnyeléssel fenyegető 
tengerében. A Berettyó jobbparti helységekből pedig csak az ma-
radt hű Békés megyéhez, a hol nem parancsoltak a főurak, hanem 
a köznemesség: a kis Dancsháza.r>) 

Ott a hol a Berettyó régi medre délnyugatra kanyarodik, He-
ves megyével, Mező-Túr közelében pedig Külső-Szolnok megyével 
volt megyénk határos. A XV. században megindult áthelyezések-
kor itt is megyénk húzta a rövidebbet. A Ványától északra eső 
Ecseget részben a Tisza-Bőről származó és Kenderesen is birto-
kos Bey család birván, ez csakhamar kivitte a maga részének át-
csatolását Heves megyéhez. 1498-ban még tudják ugyan, hogy va-
laha Békés megyéhez tartozott, ") de 1476-ban már hevesmegyeinek 
mondja egy határjáró és így a viszonyokat a helyszínéről ismerő 
káptalani levél irója.s) Az áthelyezés tehát jó régen megtörtént. 
Másik részét a buda-szent-lőrinczi pálosok Külső-Szolnokhoz csatol-
tatták s ott is maradt. Még hamarább elvesztette megyénk a ma 

!) Teleky Levéltár Gyomron. Elench. XV. f. 1. 
2) Orsz. Ltár. Dipl. L. 21865. 
3) Liber Regius I 117. Die. conscriptiones cottus Bihar 1552. 1559. Békésmegyei ok-

levéltár. I. 189, 205. 
4) Orsz. Ltár Dl. 17344, 21267. 1504-ben még tudják, hogy Szerep azelőtt Békés me-

gyéhez tartozott. 1497-ben pedig Rét-Szent-Miklósról és a hozzá tartozó pusztákról mondják 
ugyanazt. Károlyi okltár III. 24. 

5) Dicales conscript. cottus Bihar 1552—56. 
Dicales conscript. 

T) Csánki: Magyarország történelmi földrajza I. 61. 76. 
8) Békésmegyei okltár I. 93. Az 1518. évhez. Muzeumi levéltár Bpesten. 
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oly terjedelmes határú Ványa községet. Földesura, Nánai Kompolthy 
István, kérésére Zsigmond király már 1422-ben Heveshez csatolá, ') 
s a legközelebbi évekig ott maradt. Az uj határrendezések alkal-
mával senki sem emlékezett róla, hogy az történeti jogon Békés-
megyét illetné, s így megnyerte az, a melyhez soha-sem tartozott, 
Jász-Nagy-Kún-Külső-Szolnok. — 1476-iki levélben azt olvassuk, 
hogy a Ványától nyugatra eső Kérsziget (akkor község, most 
puszta) szintén a Kompolthyak birtoka.2) Ebből gyaníthatjuk sorsát 
1498-ban ez is hevesmegyei község.3) 

Ezen áthelyezések miatt megint egy másik ősrégi békés-
megyei hely, Bucsa, vált olyan szigetté, melyet idegen megyék 
vesznek egészen körül, s ha megyéje székhelyére megy, más jog-
hatóság területén kell keresztül mennie. 

Gyomától északra esett Csuda-Balla, hajdan jeles helység. Ezt 
1475-ben a buda szentlőrinczi pálosok kapták ajándékban, 4) még mint 
békésmegyei helyet, de mivel Külső-Szolnokban volt egy másik 
birtokuk, első gondjuk volt, hogy Csuda-Baliát is oda kebeleztes-
sék. I. Mátyás király annyira szerette őket, hogy kérésüket csak 
hamar teljesítette, 1479-ben Csuda-Balla már Külső-Szolnokhoz 
tartozik.5) Megyénk megelégedhetett az emlékezzettel. Később a 
pálosok e jószágukat elvesztették, s az attól kezdve jóformán 
kézről-kézre vándorolt, de eredeti megyéjéhez 1566-ig vissza nem 
került.6) Akkor, midőn megyénk nevét már csak jogfentartáskép 
írogatták az oklevelekben, megint megyénkbeli községnek nevezik 
Csuda-Ballát,7) de bizonyára csak úgy a földrajzi helyzetből okos-
kodva jutottak az akkori tulajdonosok és oklevélírók e gondolatra, 
s ez és nem más volt az oka, hogy a volt községnek puszta 
területe a múlt században megint megyénkhez került. 

Még a Hármas-Körözs sem vetett gátat Külső-Szolnok terjesz-
kedésének. Endrődtől nyugatra a mai Peres pusztán volt a XIV— 
XY-ik században egy kis nemesi falu: Maráz. Ennek egy részét 
midőn már lakatlanná vált, a szomszéd Mező-Túr hatalmas földes-

Pesty: Eltűnt vármegyék I. 38. Csánki i. m. 61. Dicales conscript. 1552—64. 
Békésmegyei okltár. I. 94. 

3) Csánki i. m. I. 65. 
4) Orsz. Ltár. Dipl. L. 17640. 
5) Békésmegyei okltár I. 100. 
6) Orsz. Ltár. Dicales conscript. cottus Szolnok ext. 
1) Orsz. Ltár. Elench. Actorum Paulin. 713. Békésmegyei okltár I. 236. 
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urai a Derencsényiek és Kállayak szerezték meg s 1498-ban 
Külső-Szolnok megyébe tétették át.1) A másik rész 1512-ben még 
megyénkhez tartozott ugyan, de 1514-ben ez is a túri birtokosoké 
lett,2) a túri határba olvadt bele, s igy kikerült Békésmegye jog-
hatósága alól. 

Odébb nyugat felé, Szentandráson túl a Pálócziak ejtettek 
sebet megyénk területén. Ok voltak a XV-ik század közepén 
Szolnok városának urai, s közeleső birtokaikból megalkoták a 
szolnoki uradalmat. Ehhez tartozott a Szentandrás és Öcsöd közt 
levő Fehéregyház község is. Ennek számára a Pálócziak városi 
kiváltságokat szereztek, de 1448—55 közt el is szakították Békés-
megyétől. :i) — Később ennek sorsát követték Öcsöd, Báboczka, 
Kún-Szentmárton és Ecser helységek, mert a mikor már elzüllöttek 
belőlük a szabad kunok, s jobbágyok költöztek a régi kún fészekbe, 
uj földesuraik nem megyénkhez, hanem Külső-Szolnokhoz kapcsoltaták 
őket. A sokszor említett adóösszeirásokban folyton ott fordúlnak 
elő.4) S ha azt olvassuk, hogy 1612-ben a leleszi konventnek 
éppen azon levele, mely szerint Békésmegyének tisztikara nincs* 
Öcsödöt mégis Békésmegyébe helyezi, 5) tán arra kell gondolnunk, 
hogy Öcsödöt időközben visszakapcsolták Békéshez? Dehogy! Csak 
annyit bizonyít e levél, hogy 1612-ben már álmukba sem ötlött 
az embereknek olyan furcsa földrajzi beosztás, mint a minőt az 
egyes földesurak változó érdekei és önkénye teremtettek; még csak 
nein is gondolták, hogy Külső-Szolnok megye a Hármas-Körözs 
balpartjára is kiterjedt. 

Ezen megyénkre nézve szomorú jelenségnek kevés vigasztalót 
állíthatunk ellenébe. 

A folytonos veszteséggel szemben megtartotta megyénk, mint 
említők, Dancsházát, azonkívül megnyerte 1449-ben Csejtet (most 
Endrőd határához tartozó, tőle északra eső puszta). A megyénk 
történetében nagy szerepet játszó Simay család kérésére Hunyady 
János kormányzó helyezte át megyénkbe Külső-Szolnokból.6) 

A nyugati részen a XVI. század közepén hódította el megyénk 

Kállay levéltár. 
a) U. o. 
3) V. ö. Békésm. okltár II. 58. Csánki i. m. m. 666. N. R. A. ^ u . 
4) Orsz. Ltár. Die. conscriptiones. 
5) Leleszi levéltár. Statut. R. f. 3. m. 90. 
°) Szepesi kápt. levéltára Ser. XI. f. 2. n. 1. 
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Csanádmegyétől Dónáttornyát (ma Donát puszta Csongrád m.) de 
ez akkoriban már pusztulásnak indult. 

Nevezetesebb hódítása volt ennél megyénknek délnyugaton 
Orosháza. Ez annyira távol esett Zarándmegye törvényszékétől, 
határa oly vékony szalagon függött össze Zarándmegye területé-
vel, hogy nem volt nehéz, nem is volt oktalan azt megyénkhez 
csatoltatni.2) 

Egy, a békésmegyeiektől mindig büszkén említhető családnak, 
az Ajtósynak köszönhetjük Kígyósnak áthelyezését megyénkbe.3) 

De megjegyzendő, hogy nem a mai 15-ezer holdas kígyósi 
határt kell e hódítás alatt értenünk, mert hisz e határ nagyobb 
része akkoriban a Zaránd megyében maradt Apáti faluhoz tarto-
zett. Apátiban ugyanis 28—32 jobbágytelek volt, Kígyóson pedig 
csak 10—14.4) 

A hatalmas gyulai uradalom birtokosainak megyénk területi 
gyarapodást aránylag keveset köszönhet. De annak, a mi az ők 
közbenjárásukra történt, akkor még nem sejtett fontossága volt. 
1438 után alkalmasint még Maróthy László csatoltatta át megyénk-
hez uradalmának a Fehér-Körözs jobb partján eső községeit: Gyula 
városát (Szentmóricz, Újfalu, Karkó útczákkal együtt) Alsó- és Felső-
Dobozt, Szannát és Várit.5) Csakhogy ez utóbbi gyarapodás alatt 
sem szabad a mai várii 11 ezer holdas határra gondolnunk, mert 
1450—1566. években még erősen virágzott a Fekete-Körözs felé 
eső részen Keszi falu, s annak egészen elkülönített határa volt 
Váriétól, s azonkívül akkoriban a Fehér-Körözs balpartján sein 
birtak a vári virrasztók semmit6) 

Állapodjunk már most meg, és csináljunk egy kis statisztikát. 
1550-ig vesztett Békésmegye a maga eredeti területéből 20 

helységet, ellenben nyert 10-et. A vesztett községek határai körül-
belül 168326 kat. holdat, a nyert községekéi pedig 56227 kat. 
holdat tesznek ki, úgy, hogy a tiszta veszteség lesz 112099 kat. hold. 

Mivel pedig, mint említők, Békésmegye területe Szent-László 
korában körülbelül 645046 kat. holdat tett ki, ebből levonva a 

!) Orsz. Lt Acta Monial. 44/40 és Die. conscriptiones 1552—64. 
2) Békés m. okltár 148 és 1552—64-iki adóösszeírások. 
3) U. o. I. 129. 134. II. 121. 135. V. ö. u. o. II. 73. és az adóösszeírásokat. 
4) L. az 1560 és 1562-iki adóösszeírásokat. 
5) V. ö. Békésm. okltár II. 43 és az idézett adóösszeírásokat. 
6) Főkötelességük volt éjszaka a gyulai várban virrasztva őrködni. 



29 Békésvármegye kiterjedése stb. 1566-ig. 

112099 kat. hold tiszta veszteséget, 1550-ben megyénk tisztikara 
csak 532947 kat. hold felett gyakorolt joghatóságot. 

E terület régtől, legalább is a XIV-ik század elejétől fogva 
négy szolgabírói járásra volt felosztva. — Az oklevelek sohasem 
mondják meg a járások neveit, kénytelenek vagyunk tehát mi elne-
vezni, még pedig hármat a régi székhelytől, Békéstől tekintve : 

keleti, délnyugati és északnyugati járásoknak, a negyediket eléggé 
megismerteti, ha sárrétinek nevezzük. 

A keleti járásnak egész természetes határai voltak. Északról 
a Sebes-, nyugatról a Kettős-, délről a Fekete-Körözs, keletről pe-
dig a megyénket Biharmegyétől elkülönítő mocsarak. E járáshoz 
tartoztak: Békés város, Verebes, Csarna, Détér (Dítér), Bélmegyer, 
Nemes-Kereki, Méhes, Süvöltő, Fás, Mágor (Csolt), Vésztő, Németi 
és Környe falvak — összesen tizenhárom, 1550-ben, inert Süvöltő 
időközben megszűnt, márcsak tizenkettő. 

A délnyugati járás a Békéstől Szentetornya felé vont vonaltól és 
aFekete-Körözstől délre esett. E járást alkották: Vári, Gyula, Szanna, 
Felső-, Alsó-Doboz, Ajtós, Vesze, Püski, Ölyved, Gerla, Csatár, Dán-
fok, Murony, Nagy-, Kis-Kamut, Mező-Szentmiklós, Mező-Megyer, 
Csaba, Kígyós, Gerendás, Apácza, Orosháza, Csorvás, Két-Sopron, 
Csákó-Hegyes, Gyúr és Hidas, vagyis eredetileg 20 (mert az 
első öt hely továbbá és Orosháza csak később csatoltattak hozzá), 
1510-ben 27, 1550-ben, Hidas megszűnése után 26 helység. 

Az északnyugati járás az említett vonaltól fölfelé a Körözsig és a 
Hármas-Körözs jobb partján eső helységeket foglalta magában. Ebben 
estek tehát: Mező-Berény, Nagy-Telek, Kondoros, Csaba-Cstíd, 
Szénás, Szentetornya, Királyság, Fábián-Sebestyén, (később Dónát-
tornya) Veresegyház; a Körözs mellett: Fehéregyház, Szent-András, 
Körözs-Szentmiklós, Káka, Szarvas, Halásztelek, Maráz, Décse, 
Tölgy, Endrőd, Nyárszeg, Gyoma, Ege, Félhalom, Edeles, Körözs-
Tarcsa; a Körözsön túl: Póhalom, Sima és Csejt helységek, vagyis 
eredetileg is 27, 1550-ben is 27. (Időközben Fehéregyházát és 
Marázt elvesztette ugyan megyénk, de helyettük megnyerte Csej-
tet, Dónáttornyát.) 

A sárréti járás a Sebes-Körözs és a régi Berettyó közt 
ezen falvakból állott: Körözs-Ladány, Szeghalom, Torda, Csökmő, 
Barsa, Darvas, Orod, Cséff, Dancsháza, Pázmány, Gyármánűlése, 
Nagy- és Kis-Gyarmat, Járomteleke, Kis- és Nagy-Harang, Ösvény, 
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Bajom, Szerep, Bucsa, Ecseg, Kér-Sziget, Csuda-Balla, Ványa, Sima-
Sziget, Kis-Károly, Balkány és Cséfány, vagyis eredetileg 29 hely-
ség, 1550-ben pedig a fent előadott veszteségek után csak 8. 

Az aránytalanság, mely 1550-ben a keleti, sárréti és a másik 
két járás közt mutatkozik, mutatja, hogy e felosztás régen történt. 

A XIV. század elején e felosztás egész helyes, a járások meg-
lehetősen egyenlők voltak. De míg a keleti járás megállapodott, 
a sárréti pedig a fentvázolt veszteségek miatt fogyton-fogyott, az 
északnyugati új falvak alakulása, a délkeleti ezenkívül még a hozzá-
csatolásokkal is folyton gyarapodott, s így előállott azon roppant 
egyenlőtlenség, hogy pl. 1560-ban az északnyugati járás a lakos-
ság számát tekintve hatszor akkora volt, mint a sárréti, mert ahhoz 
611 kapuszám tartozott, a sárrétihez pedig csak 100. 

Kapcsolatban a terület nagyságával, szólhatunk annak föld-
rajzi állapotairól. 

Az itt tárgyalt időszak (900—1566) nem esik oly távol nap-
jainktól, hogy az alatt valami nagy talaji vagy felszíni alakulások 
történhettek volna, s azért a mai állapotoktól csekély eltéréseket 
tapasztalunk. 

Folyói megyénknek akkor is a három Körözs és a Berettyó 
voltak. Ez utóbbi, mint kimutattuk, eredetileg határfolyó volt, mely 
megyénket Szabolcs és Szolnok megyéktől megkülömböztette. A 
Sebes-Körözs nem mint most egy, hanem kgt ágban folyt megyénk 
területén. A főág Vésztőtől északra Németi és Torda között, körül-
belül a mostani ásott Sebes-Körözs-meder mentén ment Szegha-
lomnak, s úgy Körözs-Ladánynak. Ezt hívták Nagy-Körözsnek. A 
másik Vésztő mellett ment a mágori vagy csolti halomnak, de ott 
nem kanyarodott északnak, hanem egyenesen nyugatnak tartott s 
Körözs-Ladány alatt Mihályhalmánál (régen Mihályinolna halma) sza-
kadt bele a főágba, ezt hívták Kis-Körözsnek. *) 

A Fehér- és Fekete-Körözs meder változtatásáról nincs tudo-
másunk. Hogy Békésnél folytak össze, bizonyos. A Kettős-Körözst 
sohasem említik e néven. Egy ízben (1515-ben) Békés felett eső 
részét Fekete-Körözsnek nevezték.2) 

A Hármas-Körözs Endrődön túl nem kanyarodott — mint e szá-
zadban egész mostanáig — északra Túr felé, hanem a marázi ha-

!) V. ö. Muz. ltár. 1330. Nad. lt. 1321. f. 12 és 1479 f. 24. 
2) B. O. I. 128. 
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lom irányában egyenesen folyt nyugat felé. A Szarvas és Szent-
András közt levő nagy kanyarulat régtől fogva megvolt.2) 

E folyóvizeken kivül azonban még számos, időnként vízzel 
telt meder (ér, fok, derék) borította megyénk területét, kivált a 
XIV. és XV. században. A XVI. század elejétől kezdve, a sok 
száraz esztendő megapasztotta azok számát. Innen van, hogy 
Fövenyes és Csaba közt 1394-ben még 5 ér alkotott határt, 
1525-ben csak kettő.3) 1419-ben a Fábiánfoka mellett eső ka-
szálókért, 1525-ben már (a nagyobb értékű) halászatért folytatnak 
elkeseredett vitákat a szomszédos birtokosok.4) De lássuk e régen 
oly jelentős vízmedreket egyenként. 

Füzes-Gyarmattól északnyugatra Kis- és Nagy-Harang hely-
ségeket ma is meglevő Macskásér választotta el egymástól. Említik 
ez eret 1488-ban.5) Nagy-Harangon ezenkívül még 1364—1405-ig 
az Edesér is folydogált, s elválasztó jelül szolgált a birtokosok 
között.fi) Ugyancsak Nagy-Harangot Cséfány felől is egy, a mai 
Leány- vagy Jányhalom mellett nyújtózkodó Leányér határolta, de 
1488-ban már ez is száradó félben volt, mert már nem nyújtott 
teljes és biztos elkülönítést.7) 

Még odább északnyugat felé Ösvény falu éppen a mellette levő 
Ösvény nevű értől vette a második nevét (előbb Enyednek hívták). 
1301-ben úgy megbecsülik, hogy folyónak írják. Ez innen délnyugatra 
lekanyarodván Ványa és Póhalom-felé tartott s 1475-ben Nyárösvény 
néven Póhalom és Csuda-Balla területei közt elkülönző jelül szolgált.8) 

Gyarmattól délnyugatra Kis-Harangon a Nádasér húzódott 
déli irányban s egy ponton el is különíté Nagy-Gyarmatot Kis-
Harangtól. Az 1329, 1451 és 1486 években folyton e m l í t i k . 9) 

A Gyarmat és Szeghalom közt levő s a Fürihalom mellett 
terülő ér régi neve Bőzfoka (Buzfoka) volt. Legalább 1326-ban a Fűr-
egyháztól három határpontnyira eső folyót (!) így nevezik.10) 

1) Lelesz. Prot. Metál. II. 801—2. 
2) Következik ez abból, hogy mindkét helyen rév volt. 
3) V. ö. B. O. II. 54. és Dl. 31048. 
*) Münch. Más. és Dl. 31048.. 
5) Nad. lt. rendezetlen. 
6) B. O. I. 309. 307. 
7) Bárányi lt. XXIII. csomó. 
8) Harr. V. 5. és Dl. 17810. 
9) Nadányi lt. f. 12. és 24. Bárányi lt. f. 23. 
10) Csáky lt. 335/15. 
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Valószínűleg Pázmány és CséiY között a Berettyóból eredt, s ennek 
fölösleges vizét vezette Szeghalom alatt a Dió-halomnál a Körözsbe. 

Körözs-Ladánytól nyugatra a Sebesér és ennek folytatása a 
Zoványfoka, mely a Hármas-Körözsbe szakadt, Ege, Ladány és Félha-
lom között alkottak határvonalat. ') Zovány nem egyéb, mint az Iván 
névnek a velenczei tájszólásban használt alakja (Zoan = Zován 
vagy Zovány) s így Zoványfoka ugyanaz, amit ma Ivánfenéknek 
nevezünk. 

Zoványfokától északfelé terjedt el a Ludasfenék nevű mocsa-
ras hely.2) Ettől nyugatra Sima és Csuda-Balla közt az Odwam 
nevű nagyobbacska ér terült el.3) 

A keleti járás szint így tele volt vízerekkel. Említők már a 
Sebes-Körözsnek Kis-Körözs nevű ágát. Ezenkívül ismeretesek még 
a mágori dombtól nyugatra eső Gátér, ettől délnyugatra a Tütös, 
(most Tüdősnek hívják) és a Süvöltő derék (ma Süvítő). Fás és 
Méhes helységek területei közt határt vont a Fásderék (különböző 
a mai Bélmegyer alatt eső Fásértől) egész addig, hol a Büngözsdbe 
s z a k a d t . A Körözsből Békésnél kiszakadó, s időnként Sarkad felől 
a Gyepesből is vizet nyerő Büngözsd, már e korszakban is a leg-
nagyobb volt a megyei erek közt; teljesen sohasem száradt ki úgy, 
hogy egész éven át halászhatták.5) Megjegyzendő azonban, hogy 
ez eret ez időszakban nem hívták egész a Körözsbe való vissza-
folyásáig Büngözsdnek, mert attól fogva, hogy Tárcsától észak-
keletre visszakanyarodott, Gyalcsérnek nevezték. 

E Gyalcsér nevét tartja fenn Tarcsa határában a mai Gács-
hát, mely szembetűnőleg a Gyalcs = Gyácshát névből alakult. 

Bélinegyeren a Biingözsdön kívül még Malom ér és Zsiresd 
nevű erek voltak. Az utóbbi nevét a zsiresi szőllók fentartották. 

Felső-Doboz és Sarkad között az Odormánfok terült el. Egy 
1509-iki levél elárulja, hogy inkább széles láp, mint folydogáló ér volt.') 

A Fekete és Fehér-Körözs között az Itczefoka (most inkább 
Itczeérnek mondják) már az Árpádkorban 1232-ben e nevet viselte.s) 

!) B. O. I. 60. 75. Nad. lt. Rendezetlen. 
2) Nad. lt. Másolat. 
3) Dl. 17810 és 17993 . 
4) Nad. lt Rendezetlen és f. 24. 1479 év. 
5) B. 0 . I. 29. 77. Münch. Más. 1 5 2 8 . 
«) Nad. lt. f. 24; 1479 év és Harr. V. 
7) Münch. Más. 
8) Hazai okmánytár I. 13. és VI. 25. 
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Medrének mélysége arra mutat, hogy ez volt azon fok, melyen 
1511-ben a dobozi fokmalom állott.1) 

Az Itczefokon alul délkeleti irányban Gyula-Vári felé estek az 
1232-ben, Szerbet határjárásánál említett Lehödfoka, Csekefoka, 
Perefoka, Salfoka és a Luzsokörvény. 2) Már ez mutatja, hogy e 
tájék nagyon vizes, lápos volt. S valóban itt éppen ama hely köze-
lében vagyunk, hol hajdan az úgynevezett sarkadi tó terült el. 
Nevetséges dolog azonban e tavat olyannak gondolni, mint aminő-
nek azt a XVI—XVIII. századbeli, e vidéken soha meg nem for-
dult, Kígyóst Kikisnek, Décsét Delitschnek író térkép-készítők fel-
tüntetek. Még arról sem lehet szó, hogy, mint némely magyar írók 
teszik, ezt mérföldekre terjedőnek mondjuk. — Nyugatra alig ter-
jedt e tó tovább a mai gyula-sarkadi útnál mert bizonyos, hogy 
az ettől odébb, Szanna felé eső erdő 1418—1509-ben megvolt és 
akkor Hordódszegnek hívták. 1509-ben a gyulai és sarkadi jobbá-
gyok veszekedtek érte.:5) Világos tehát, hogy Gyula határa egész 
eddig fölért, pedig az oly nagy, síkvizű tó, mint a minőt a tér-
képkészítők rajzolnak, a határérintkezést lehetetlenné tette volna. 
Ugyancsak a gyula-sarkadi út és Szanna között 1552-ben a gyulai 
uradalom szökevény jobbágyokból egy új falut, Remeteházát (innen 
a remetei erdő mai neve) alapított,4) pedig azoknak termő földet 
s nem tavat kellett adnia. 

Keletfelé sem terjeszkedhetett e tó mérföldek hosszában, mert 
hisz akkor meg Gyula-Vári, Ant-Keszi és Várajt falvaknak 

nem lett volna talpalatnyi földjük sem. Pedig ellenkezőleg Ant-
Keszi népes község volt, s határát értékessé tette jó, makkos er-
deje.5) Vári és Várajt határait pedig az 1438-iki határjárásból 
elég jól ismerjük, s ebből kitűnik, hogy a kettőt a Mély ér, Lapos-
rét, Oltványszék nevű erdő és az Oltványér mocsár különböztették 
meg s csak ezután következett a »lacus et stagnum inhabitabile« va-
gyis a tó.(i) Körülbelül a mai solymosi erdőnél kezdődött tehát a sarkadi 
tó és terjedt a mai gyula-sarkadi litig, északról-délre pedig Sar-
kadtól a gyulai várnak északi csúcsáig. 

A Fehér-Körözs balpartján s tőle nyugatra egyrészről Vesze, 

1) Münch. Más.— 2) Évk. X. 9—19. — 3) B. 0 . I. 46. és Münch. Más. 1509. — 4) Ur-
bet Conscript. Regesta dec. 1554. — •&) Dl. 21,999. — ö) B. 0 . II. 44—5. 
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Györké, Fövenyes és másrészről Csaba közt :• a Szigenfoka (a mult 
század végén még ismerték,) a Csíkosér, a Lencsésér (ma is meg-
van) a Szartosér, két más kisebb ér és a Nagér szolgáltak határ-
jelekül. [) Valamivel feljebb, Gerla és Békés között a halban gazdag 
Fábiánfoka és a Sebestényfiafoka folydogáltak, s bizonyosan a 
Körözsből táplálkoztak. 2) Közvetetlen Békés alatt a Dánfok is a 
Körözs egyik szakadéka volt. Ettől egyenesen nyugatra a Kört-
vélyér és a Kamutér ismeretesek.3) 

Megyénk nyugati részén a már említett, de ma megyénk ha-
tárain kívül eső Veker- és Kórógyerek voltak a jelentékenyek. Király-
ság határában említik még 1514-ben a Bőseret4) (a mult század 
végén még ismerték) és azonkívül Csaba-Csűd és Királyság közt 
a Téglásallya, Szénás és Királyság közt a Nádas nevű réteket.5) 

Erdő, ha nem is több, legalább több helyen volt, mint nap-
jainkban. Bucsán 1440 körül olyan erdő volt, hogy szarvasok is 
tanyáztak benne.6) Kis-Harang és Nagy-Gyarmat közt 1329-ben 
egy Szilbokor nevű ligetes hely volt, másfélszázad múlva pedig 
azon helyen erdőt hasítanak kétfelé alkalmas határjelekkel. 7) Kis-
Károly északi részén 1326-ban Eresztvény nevű újonan ültetett 
erdőt osztanak két részre, 1480-ban pedig rendes erdőnek mondja 
azt egy határjáró levél.8) Szeghalom erdejét csak 1566 után em-
lítik ugyan, de éppen abból következik, hogy már előbb is létezett.9) 
Véres verekedés tárgya volt, mint látni fogjuk 1484. január-
ban a Csuda-Balla és Túr közt levő töviskes erdő. ,0) Hasonlókép 
nagy viszálykodás volt már 1459-ben a simái erdő miatt. u ) Legtöbb 
erdő akkor is a Sebes- Fekete- és Fehér-Körözsök közt volt. 
Méhes, Fás (a ma is meglevő Szolga erdő12) Bélmegyer, (Horgas, 
Cserszád, Hálád, a két utóbbi ma is ismeretes) 13) Békés, Doboz, 
Szanna, Vári határait jó részt erdők borították. 14) A Fehér-Körözs-
től nyugatra, Gerla és Murony közt volt Sikondszeg 15) és Kamu-
ton a Csapszeg nevű erdő. 16) 

Sajátságos, hogy a »szeg«-végzet megyénkben háromszor is 
határozottan erdő értelemben fordul elő (Hordódszeg, Sikondszeg, 

i) B. O. II. 54. — 2) Dl. 31048. — 3) _ D l . 1408. - 4) Dl. 22591. — 5) Dl. 20626 
és Act. Monial. 55/23. — 6) Muz. lt. 1447. év. — ?) Nad. lt. f. 12. és 14. — «) Csáky lt. 
335 is. és Nad. lt. f. 14. — 9) Csáky lt. 22/26. — 10) Dl. 18951. — ") Teleki cz. oklevéltára II. 
71. — 12) Dl. 30299. — 13) B. 0. I. 30, 77. 11. — 14) Dl. 36421. Münch. Más. 1528. év. — 
15) Dl. 31048. — 16) B. O. I. 128. 
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Csapszeg.) Ebből azt kell következtetnünk, hogy a Gyoina és End-
rőd közt eső Nyárszeg is valami nyár erdőtől vette nevét. 

Annál fátlanabb volt megyénknek többi része. 1525-ben, midőn 
Kerekegyházának határjeleit Kígyós és Csaba felül följegyezgetik, 
20 határjel közt csak egy fa akad, az is vad almafa volt. *) Hogy Be-
rényben, Félhalmon, Egén, Gyomán hiányzott az erdő, azt határozott 
adatok igazolják.2) Orosháza régi 9, Csaba-Csűd 6, Szente-Tornya 
3 határrésze közt ínég csak ligetes helyek sem fordulnak elő,3) 
s ez szintén elég érthetően beszél a vidék fátlanságáról. 

1) Dl. 31.048. 2)B. 0 . I. 227. Teleky lt. XV. El. f. 1. 1480. Just lt. 1425. év. — 3) B. 0 . 
I. 148. Dl. 22283. 



III. FEJEZET. 

Békésvármegye politikai és hadi története 
896—1241-ig. 

Í
EGYÉNK jó legelőkben bővelkedő, folyókkal öntözött 
síksága éppen alkalmas szállóhelyűl kínálkozott a hon-
foglaló magyaroknak, úgy, hogy ha Biborbanszületett 
Konstantin nem is mondaná — pedig mondja — tud-

hatnók, hogy mindjárt a honfoglalás után itt tanyáztak, nyájaikkal 
ide s tova költözvén a Körözsök mentén. 

De bármily vakmerő hadi kalandokat vitt végbe egyik másik, 
e tájékon tanyázó magyar; bár mennyit beszéltek azokról az esti 
tűznél; bár mennyi kincset, rabszolgát, jószágot szerzett össze egy-
egy hadnagy közülök; bármily igazságosan itélt valamelyik biró 
közöttük, mind el tünt az a feledés homályába. Eddig elé még csak 
temető helyet sem találtunk olyat, mely a fejedelmek idejéből szár-
maznék. A legrégibb emlék a gerendási temető, hol számos magyar 
vitéz volt eltemetve, de Szent-Istvánnak melléjük tett pénze mu-
tatja, hogy az ide temetett már megérte a keresztény korszakot.2) 
A másik emlék az orosházi temető. (Orosháza község házaitól 
északra.) Ebben számos, nagyobb részt szegény sorsú halott volt 
eltemetve, de mint Aba-Sámuel és Péter királyoknak a sírokban ta-
lált pénzei mutatják, ez is későbbi a fejedelmek idejénél.3) 

Ez időtájt Szent-István alkotó szelleme kijelölte már ama pon-
tokat, hová egy-egy megszabott területen szállásoló lakosság adaját 

!) De administrando imperio XL. fejezet. Csodálkozik tán némelyik olvasóm, hogy sem-
mit sem szólok itt a honfoglaló magyaroknak Békésmegyén keresztül tett első utairól, Szeg-
halom körül folytatott sikertelen harczukról stb, amint azt Béla király névtelen jegyzője szépen 
előadja. Nem szólhatok, mert én történetet irok, nem mesét. A névtelen elbeszélése pedig csak rege, 
s csupán földrajzi becse van. — 2 ) Évk. V. 47—9. — 3) Archeológiai Értesítő 1890. 418—23 11. 
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egybe hordani s fegyverkezés esetén egybegyűlni volt köteles. E pon-
tok adtak aztán nevet amaz, ide tartozó kerületnek, magyarul megyének. 

Ilyen alkalmas pont volt megyénkben a mai Békés helyén akko-
riban még fennálló és ép földvár. Kik építették e földvárt ? ma lehe-
tetlen eldönteni, mert biztosan nem tudjuk, hol állott s minő alakú volt? 
Neve első pillanatra magyar származást sejtet velünk. S nem volna 
benne semmi hihetetlen. Hisz már az őshazában a Tobol és Tangat 
folyók mentén szokásuk volt a magyaroknak földvárakat építeni, 
még pedig úgy, hogy földsánczaik egy halmot kerítettek be. ') De 
épen az a kétséges, vájjon a békési földvár ilyen volt-e? Mihelyt 
pedig a Békés helyén álló földvár ilyetén, magyaros alakja bebi-
zonyítatlan marad, mindjárt elő áll a másik eshetőség, hogy még 
az ó-szlávok építettek a két (Fehér- és Fekete-) Körözs összefolyá-
sánál egy földvárat, s azt később egy Békés nevű magyar meg-
szállván, éppen úgy kapott uj nevet, mint a felső-dobozi földvár va-
lamelyik későbbi, keresztény időben ott tanyázó Sámsontól, vagy a 
Félhalomtól délnyugatra eső sánczok az ott letelepedett Fábián 
nevű s már keresztény magyartól. 

Bármiként keletkezett, s bármiként nyerte azonban Békésvára 
nevét, bizonyos, hogy az e vidéken eső földvárak között legalkal-
kalmasabb volt arra, hogy a Körözsök mentének szilárd érintkező 
pontja és egy megyének székhelye legyen. A többi vagy eldugott 
volt, s a megye nyugati részét ellepő magyarságnak megközelít-
hetlen, vagy az éltető értől a Körözstől távol esett. — Békést pedig 
mind a halász, mind a baromtenyésztő nép könnyen föllelhette, ami 
úttalan vidéken, falvak, állandó lakhelyek hiányában nem utolsó dolog. 

Megmondom mindjárt azt is, miért tulajdonítom Békésmegye 
megalapítását már Szent-Istvánnak. A Salamon és Gyécse (Géza) közt 
lefolyt harczokból bizonyos, hogy 1073-ban Tiszántúl a vármegyék 
már rendezve voltak,2) azok között okvetlenül ott szerepelt már 
Békésmegye, mert akkora területet nem hagyhattak ki a számítás-
ból. Ha pedig ez való, akkor nagyon elhihető régi évkönyvíró-
inknak amaz állítása, hogy a keresztények 1046-iki hírhedt üldö-
zője, Vata »Bélus vármegyéjéből« (de parochia castri Belus3) szár-
mazott; az pedig, hogy a krónikák »Belus« szava csak hibás ki-
írás Bekus=Békés helyett, ma már alig lehet kétséges. 

!) Barna F. Vámbéri főbb állításának bírálata 1884. 13.1. — ä) Hist. Hung. Fontes Domestici 
II. 180-1. Mátyás Flórián. — 3) Mátyás Fl. i. m. II. 154. Bővebb igazolását 1. val. és isk. ügy fej.-ben. 
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A megalapítás után sok idő telik le, mig megyénkről, mint 
alkotmányos szervezetről megint hallunk valamit. — Értesülünk 
arról, hogy megyénk területén királyaink: I. Gyécse, Szent-László, 
Vak-Béla jogokat és birtokokat osztogatnak (nevezetesen I. Gyécse 
megengedi a garam-szentbenedeki monostornak, hogy sertéseit Do-
bozon a királyok sertésnyájával együtt legeltethesse, Szent-László 
Fejérem és Püski falvakat adja az egri egyháznak,2) II. Béla pedig 
Dobozon és Décsén lakó szolgákat ad a dömösi prépostságnak, 
de még csak azt sem találják szükségesnek a királyi jegyzők, hogy 
kiírnák, melyik vár megyéjében esik az ajándékozott birtok. 

Pedig az a két század, mely megyénk megalapítása és szer-
vezetének feltűnése közt lefolyt, roppant jelentős eseményeket lá-
tott. Ez időszakban történt meg az állandó letelepülés, a falvak 
megalakulása, a mi a polgárosodásnak első kelléke volt. Az első 
lökést erre az egyházak építése, s azon kötelezettség, hogy minden 
vasárnap oda kellett 10 szállásnak, (együtt legeltető népcsoport-
nak) gyülekeznie, adta meg. Innen van, hogy megyénknek a Körö-
zsök balpartjain Kondoros és Orosháza vidékén a falvak nevei na-
gyon sokszor az egyházak védő szenteitől, vagy alapítóitól, vagy 
valami sajátságától származnak. így Szentmiklós, Szentjános, Szent-
albert, Keresztúr, (egyháza a szent kereszt tiszteletére épült,) 
és Szentandrás a védő szentektől, Bercsenegyháza, Kondoros 
egyháza, Szénásegyháza, Tőkemonostora az egyházak építőitől, 
Veresegyház, Fehéregyház, Pitvarosegyház, Lábosegyház, Geren-
dásegyház, Kerekegyház, Ötszegűegyház, Homokegyháza, Szilas-
egyház, Mogyorós- (régiesen Monyorós-) egyház az egyházak alak-
jától, vagy színétől és környezetétől kapták nevüket. Annyira ragadós 
volt az egyházakról való elnevezés, hogy néha még régi neveket is elfe-
lejtettek annak kedvéért. így pl. a Szentandrástól délre eső Kö-
rözs-Szentmiklóst eredetileg Hénnek, a Csabától délre eső Kerek-
egyházat Vadadnak hívták, de a XVI. században már. hire-hamva 
sem volt a régi névnek. Ugyanitt a délnyugati rész víznélkül szűköl-
ködvén, nagy esemény volt, ha valaki kutat készíttetett. El is ne-
vezték az ott megtelepült falut az ő nevéről. Ezért találunk ott 
Gellértkuta, Apáczakuta helynevekre. Ritkaság volt a torony is, 
s azért a Körözs-Maros közben divatos: Donáthtornya, Mátyus-

Knauz. Monum. Strig\ I. 59. — 2) Emlékkönyv Bartakovics arany miséjére. — 3) Knauz 
i. m. I. 91—5. 
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tornya, Baktornya alakú helynevekből, megyénknek is jutott egy : 
Szentetornya. 

A Körözsök mentén és azok jobb partján az ó-szlávoktól át-
kölcsönzött, vagy a várszerkezettől s a vizek folyásától vett ne-
vek inkább elegendők voltak a helységek megjelölésére, s így nem 
szorultak annyira rá az egyházaktól kölcsönzendő, hosszú és így 
előbb-utóbb kurtítandó elnevezésekre. Itt csak Gyulamonostora és 
Csoltmonostora egészen keresztény eredetű (ezek mellől is elhagy-
ták utóbb a hosszú »monostora« szót). Csatár, Détér, Méhes, Ha-
lásztelek első lakosaik foglalkozásaitól neveztettek így; a többiek 
földrajzi helyzetüktől, (Ölyved, Dámfok, Vésztő, Fás, Szeghalom, 
Félhalom, Szarvashalom,) vagy első állandó lakosuktól vagy tulajdono-
suktól (Endrőd, Gyoma, Ege, Megyer, Csaba,) kapták nevüket, vagy 
végre megtartották, (mert megkülönböztetésre nagyon alkalmasak 
valának), a régi ó-szláv szavakat. 

Mivel minden társadalmi osztály szabadon kereshetett magá-
nak az ő foglalkozásának (marha-, méh-, sertés-tenyésztés, halászat, 
madarászat, kovács-, kerékgyártó- stb. mesterség) megfelelő, czél-
szeríí helyet, s a más foglalkozásuaktól szerették magukat távol tar-
tani, mivel továbbá mindenik jobbmódú szabad ember tetszése 
szerint telepíthette a maga szolgáit külön helységekbe, nagyon 
természetesen először tömérdek apró falu alakult s határaik meg-
lehetős kicsinyek voltak. Nem is lehettek nagyok. Hisz pl. Orosháza 
területén az első letelepedések idejében legalább 5 falu állott. Bé-
kés határáról biztos adatokkal megmutathatjuk, hogy legalább 11 
régi község virágzott ott. — Legjellemzőbb, a különben legjobban is 
ismert 30,978 hold nagyságú gyulai határ, melyet, mint tudjuk, 
részben a sarkadi tó vize borított, s mégis nem kevesebb, mint 14 
történelmileg kimutatható helység osztozott azon. A helységek ki-
csinységével járt, hogy könnyen pusztultak, s még a neveik is fe-
ledésnek indultak. Innen van, hogy a tatárjárás előtt fennállott falvak 
közül lka, Szövő és Tolvaj nevű helység hollétéről még csak fo-
galmunk sincs. 

E kétszázad alatt történt meg az itt talált ó-szláv népeknek 
a magyar nemzetbe való beolvadása is. 1138-ból ismerjük az első 
dobozi személyneveket: Eczel, Bajadi, Losadi, Csalakcsi, Borai (?) 
Pazari, Albény, Kabu és Ábránnak hivták azon szolgákat, kik a 
dömösi kanonokoknak kenyeret voltak kötelesek vinni, — Décsén 
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ugyanakkor a dömösi egyház következő szolgái laktak: Embődi, 
Ete, Czene, Alap, Törődi, Kasa, Kács, (Kacu) Abos, Aba, Kinizs, 
Dávid, Bucskó, Főrményes, Apa és ezen szabad emberek: Seile, 
Kanda, Kövéne (Kuene) és Szónok. L) A mint látjuk, alig akad 
köztük ó-szláv hangzású név, (Albény, Bucskó, Szónok, Pazari, Főr-
ményes,) a többi mind magyar (néha törökös, mint Csalakcsi) és 
még csak kettő keresztény eredetű. 

Azt, hogy megyénk lakossága csupa magyarrá váljék, nem 
akadályozhatta meg e lakosságnak idegen népekkel való gyarapítása 
sem. Különben is e gyarapítás vajmi csekély volt. Vésztőtől északra 
egy kis német csoportot telepítettek le, s azért mindjárt Németi 
lett a helység neve. Talán voltak még németek Gyarmattól keletre 
Pázmányban, föltéve, hogy e helység nem Pázmány nevű alapító-
jától vette nevét. Szentetornya és Királyság közt 1536-ban volt 
egy Böszörményestelek nevű puszta.2) Ennek neve szintén idegen 
települtekre mutat, mert a mohamed-vallású bolgárokat nevezték 
őseink hajdan böszörményeknek. 

Ezeknél még könnyebb volt a magyarságnak meghódítani azon 
főúri családokat vagy várjobbágyokat, kiknek itt királyaink földe-
ket adományoztak; közülök csak a franczia származású Smaragd 
nemzetséget ismerjük (L. a Görög-mezei Vér családnál). — Lehet, 
hogy Szongot nevű várjobbágy is ide tartozik. 

Tekintve azt, hogy Szent-László ideje óta a tatárjárásig me-
gyénkben idegen ellenség nem pusztított, joggal kérdhetjük azt, 
vájjon nem történt e megyénkből kiköltözés? Kérdésünkre hiába 
várunk érthető feleletet. A vizsgálódó szemnek feltűnik ugyan, hogy 
hajdan a mai Krassó-Szörény megyében Facsettől délnyugatra Bé-
kés és Endrőd helységek állottak csaknem egymás mellett,3) to-
vábbá a régi Zaránd megyében Boros-Jenő és Silingyia tájékán Csolt 
és Fergerla helységek békésmegyei család birtokai voltak4) benn 
Erdélyben pedig az egymás közelében eső Gerla (Szamos-Ujvár régi 
neve) Csaba és Décse helyek erősen emlékeztetnek a mi Gerla, Csaba 
és Décse községeinkre, de ez mind nem elég annak igazolására, hogy 
valaha megyénk lakosságának egy része kiköltözött, s az említett 
pontokon uj helységeket alkotott volna. 

Knauz i. m. 91., 92. és 95. 11. —2) Act. moniaí tt/23. — 3) Pesty : Krassó megye törté-
nete III.—13.—511. A régi Békés helység neve később az oláhok ajkán Bikisre változott) 
épen mint Krassó megyében a régi Berkesből Birkis, Bénesből Binis lett. V. ö. u. 0. II. 51 —52-
I. — 4) B. O. I. 136. 
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Ámde elég sokáig bolyongtunk megyénk múltjának homályos 
részein, lássuk már most a multak képének világosabb részeit. 

A XIII. sz. elején Békésvármegye teljesen szervezve s működve 
bukkan szemeink elé. 

1214-ben Pál volt a vármegye ispánja.1) Hatalma alatt állot-
tak a békési várhoz csatolt társadalmi osztályok, a várjobbágyok, 
a várjobbágy tili k és a várszolgák; csupán adózás és nagy bűn-
ügyekben tartoztak hozzá a főuraknak és a kevésbé vagyonos de 
szabad embereknek, az úgynevezett nemeseknek, (kiket akkoriban 
királyi szolgáknak is hívtak), szolgái. 

A várjobbágyok csupán hadi szolgálatra voltak kötelezve. Ők 
voltak a vármegyének született tisztviselői, a várhoz tartozó föl-
deknek őrei s a várszolgák ügyvédői, de egyszersmint felügyelői. 
1219-ben Szongot, Bot, Bús, Hisze, Pál, Nefant, (?) Dénes, Tamás, 
Péter, Aracsa, Vivar, (?) Bocsor, Illés, Őszöd, Csáb és Sikond2) ne-
vűek a várjobbágyok. Mindenik várjobbágy szolgálatáért földet kapott 
s abból kellett megélnie. Sikond várjobbágy emlékét sokáig őrizte 
a fentemlített, 1525-ben még meglevő Sikondszeg nevű erdő, 
sőt egy kissé elferdítve, ma is őrzi azt a kivágott erdő helye, 
mert, mint tudjuk, Békéstől délnyugatra, ott a hol a békési határ 
a csabaival érintkezik, egy darab földet Sikkonynak hívnak. A vár-
jobbágyok egy részét foglalkozásuktól csatároknak, s azon falut, 
hol egyedül ők laktak, Csatárnak szokták elnevezni. — Innen van, 
hogy valamint Bihar, Veszprém és a vasmegyei Óvár mellett, épp úgy 
Békésvára mellett is Csatár nevű helységre bukkanunk (Békéstől délre). 

- Sikondszeg és Csatár holléte is mutatja, a dolog természetéből is 
következik, hogy a várjobbágyoknak a vár közelében kellett lakniok, 
különben veszedelem esetében nem futhattak volna elég gyorsan a vár 
védelmére. — Nem ok nélkül állítjuk tehát, hogy a Békés körűi eső, 
később kis nemesi falvaknak ismert: Ölyved, Csatár, Dánfok, Csarna, 
Bélrnegyer, Kereki eredetileg mind várjobbágy falvak voltak. 

A várjobbágyfiúk csak annyiban külömböztek a várjobbágyok-
tól, hogy később, a királyi kegyelem mentette fel őket a vár szol-
gálata alól és juttatta őket a harczosok sorába. Récse, Bános, 
Ambos és Tikos nevűeket ismerünk közűlök3) 

A váradi tüzes vaspróba lajstroma 324. sz. Hogy e szám 1214-ben kelt, biztos, 
mert előtte is, utánna is ez évről szóló számok vannak. V. ö. 321. és 326. sz. — 2) A váradi 
tüzes vaspróba lajstroma 1550-ki kiadás 42. szám. — 3) Váradi lajstrom 42. szám. 
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A várszolgák nagyon sokfélék voltak. Némelyek kenyeret, 
mások ökröt, vagy mézet, halat, inárczot (méhsert), vagy más 
egyebet voltak kötelesek beszolgáltatni. Voltak olyanok, kiket a 
vár egyes teendőivel biztak meg, pl. a mai magyar fülnek furcsa, 
berten nevezetüek,1-) (preco) a kik a rendeleteket, törvényeket, 
faluról falura járva kihirdették és a tömlöczbe zárt gonosztevőkre 
vigyáztak. A várszolgák már távol is lakhattak a vártól, mert hisz, 
ha egyszer természetben lerovandó adajukat lerótták, nem sok közük 
volt a várhoz. Laktak pl. Gyúrón, (Ega = Ege nevű) Pányádon, 
Vésztő mellett, (Magos nevű) Tolvajon, (s Gálád és Titok nevűek) 
Szentgyörgyön, Füzes-Gyarmat tájékán, (Teka = Teke nevű) és 
lkán (Hazuga nevű). A bertenek közül János nevű Szővőn lakott. 
Mindenik várszolga osztály élén egy-egy várjobbágy állott, igy 
pl. az 1219-ben várjobbágyként említett Bocsor 1214-ben főber-
tennek vagyis a bertenek fejének neveztetik.2) A békési vár mé-
hészei Méhesen laktak, s a helység épen az ő foglalkozásuktól 
kapta nevét. Ismerjük e méhészek közül Otmár, Iván, Berta (Ber-
talan rövidítése) és Tamás nevűeket s föltűnő, hogy mind keresz-
tény neveket viselnek.3) 

Mivel az időben a megye adajának egy része a megyei ispánt 
illette, s igy az ispánok jövedelme a kormányzatára bizott megyék 
lakosságának kisebb-nagyobb számától függött, minden ispán men-
tül nagyobb és népesebb megye élére igyekezett. Ebből azután 
következett az ispánok gyakori változása. Ez magyarázza meg, 
hogy egy évtized alatt megyénknek is 4 ispánja volt. Pál után 
1219-ben már Illés nevű ispán hivataloskodik megyénkben.4) Ez 
1221 végén a bihari ispánságra lépett elő5) a békésit pedig a 
király udvarbirája, Batiz kapta meg, s két évig 1224 elejéig birta.(i) 
A királyi udvarbiróságban utódát, Lászlót, egy ideig szintén csak 
megyénk ispánságával űzették, s igy 1224 aug. végén még békési 
ispánként fordúl elő, de rövid idő múlva, még 1224-ben megkapta 
a sokkal jövedelmezőbb nyitrai ispánságot.7) 

Azon nagy mozgalom, mely 1220-ban a várföldek visszaszer-
!) Pauler Gyula állítása szerint börtönök. A magyar nemzet története az árpádházi kirá-

lyok alatt. 74. 522. A biharmegyei Berten falu neve azonban mást mutat. — 2 ) Váradi lajstrom 
42. 258.324. sz. — 3) U. o. 361. sz. 1221-ben kelt a levél. — *) Váradi lajstrom 42. 67. 101. sz. 
sz. Hogy ezek 1219 előtt nem Írattak igazolja a 39-ik szám. — 5) Urkundenbuch z. Geschieht, der 
Deutschen in Siebenbürgen 1892. I. 20. 1. —6) Hazai okmánytár. V. 10. Wenzel: Árpádkori ok-
mánytár VI. 420. I. 197. Igazolatlan dolog e Batizt a Mariássy család ősei közé számítani. 

- 7) V. ö. Wenzel: Árpádkori Okm. XI. 175. és VI. 425. továbbá Knauz i. m. 244. 
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zésére s igy a királyi, vagy jobban mondva az állami hatalom 
megszilárdítására megindult, megyénkben is felbiztatta a vár jobbá-
gyait és népeit, hogy a szerintük igazságtalanul eltulajdonított 
várföldeket visszaköveteljék. Csáb, Sikond és Bus várjobbágyok 
1222-ben Miska nevű nemes embertől egy Kecsen nevű földet 
akartak elvenni, de nem tudták világosan bebizonyítani keresetü-
ket, a tüzes vas próbája pedig az aradi prépostság egyházában 
ellenük s z ó l l o t t . A méhesi várnépek pedig 1221-ben a közsé-
güktől keletre eső Szilasnak ( = Szilfás) hívott rétes, bokros terüle-
tet, s a fási mocsár felét szerették volna teljesen a magukénak 
mondani. Biztatták őket a per megindítására Szongot, Hisze, Jor-
dán és Simonfia Péter várjobbágyok. I)e ők is rossz helyen jártak. 
Csolt íia Csolt, Vésztő és Mágor ura szintén jogot tartott Szi-
lashoz, s oly erősen védte azt, hogy a király 4 ispánt küldött ki 
az ügy megvizsgálására és elvégezésére. Az igazságot persze itt 
sem tudták kétségtelenül megállapítani. Az istenítélethez fordultak 
tehát ; mivel pedig a méhesi méhészek egyikének, Ivánnak a kezét 
a tüzes vas megégette, elvesztették pörüket, 2) 

1229-ben a vár jobbágyai megújították a Kecsen földért 
indított pert, s még pedig, mivel Miska időközben elhalt, ennek 
fia, Márton ellen. Ekkor azonban Simon fia Péter kivételével már 
egészen más emberek állanak a megye élén. Czézár volt a had-
nagy (a szó szoros értelmében), Péter, Bede, Ősze, Tiborcz, Lőrincz, 
Pál és Gyécse (Géza), a századosok, vagyis régiesen mondva, a 
száznagyok. A perrel ők sem voltak szerencsésebbek elődeiknél. 
Miska fia Márton megőrizte az aradi káptalan 1222-iki levelét 
arról, hogy a tüzes vas próba az ő atyja javára dőlt el, azonkí-
vül megtudta nevezni a nádortól ezután kimondott itélet végre-
hajtóját (pristaldus), Illés fia Ősét is. E két bizonyítékkal szemben 
tehetetlenül állottak a hadnagy és századosai László királyi udvar-
bíró, egykoron békésmegyei ispán előtt. Ez tehát elmarasztalta 
őket, s ráadásul még el kellett menniök a váradi káptalan elé, 
hoer y ott elmondván elitéltetésüket, az örök emlékezet okáért az 
esetet a maga jegyzőkönyvébe iktassa.3) 

!) Váradi lajstrom 347. — 2) Váradi lajstrom #361. sz. — 3) U. o. 347. 



IV FEJEZET 

Politikai és hadi történet I. Mátyás koráig. 
(1241-1458.) 

ZON veszekedéseknek, súrlódásoknak, melyeket egyrész-
ről a nemesség, másrészről a várjobbágyok s várnépek 
érdekeinek összeütközése okozott, véget vetett a tatár-
járás. Ennek iszonyatosságáról némán, de érthetően szól, 

hogy vármegyénk nyugati részén Gyomán túl 5 mérföld hosszá-
ban még 1333-ban sem volt egyetlen plébánia sem; hogy Körözs-
Szentmiklós, Szentandrás és Fehéregyháza még 1297-ben is lakat-
lanul állottak; l) hogy a Nadányiak őse Apa félelmében a Bucsa 
és Karczag közt levő nádasban egy kis szigetet megerősített s 
el is nevezték róla Apa várának.2) Vagy kell-e erre nyilvánvalóbb 
bizonyíték, mint az, hogy az adófizetők megfogyatkozása miatt egyet-
len egy, a királyi oklevelek záradékaiban előforduló főúr sem tar-
totta érdemesnek elkérni a királytól megyénk ispánságát, s ennél 
fogva egészen e század végéig egyetlen egy békésmegyei főis-
pánra (ettől kezdve igy nevezhetjük) sem találunk. 

Nem veszekedtek, nem pöröltek többé a várföldekért. Annyi 
maradt mívelő kéz nélkül, hogy azok egy részét megyénk délnyu-
gati részén, a mai Öcsöd, Báboczka, Kun-Szentmárton és Ecser 
területét királyaink az akkoriban betelepített kunoknak adományoz-
ták. 3) Ekkor szenvedett megyénk először területi csonkítást, mert a ku-
nok nem tartoztak a megyei hatóság alá és igy a tőlük lakott terü-
let kisiklott Békésmegye kezei közül. 

!) B. 0 . I. 14. lap. — 2) Nad. lt. 1476-ban át írt 1412-iki levél tanúsága szerint. -
3) Fej ér. Cod. dip. \ III. 514—6. hogy e helyek határai eredetileg megyénkhez tartoztak azt 
a II. fejezetben igazoltuk. 
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Megyénk keleti részén, az erdők, mocsarak búvóhelyein mégis 
csak megmenekült a lakosság egy része a tatárok fegyvereitől. 
Ezekkel aztán IV. Béla itt is helyre állíttatta a régi szerkezetű, 
félig meddig katonai vármegyét. Az Árpádkornak egész a vége 
felé 1295-ben mégegyszer mintegy bucsuzóul feltűnnek előttünk a bé-
kési várjobbágyok és várnagyok. A Békés közelébe eső Murony 
helység határjárásánál jelentek meg felvigyázni, hogy valami részt a 
vár földeiből el ne foglaljanak s a neveik: Areus fia Benedek, Csar-
nai Mihály, Becs fia István, Erőske, Csatári Imre és Mike fia Mórcz 
várjobbágyok, Tamás várnagy és János várnagy. ]) 

Időközben mindinkább szaporodott a vár kötelékéhez nem 
tartozó, s csak a király zászlaja alatt harczoló szabad emberek, 
nemesek száma. Azonkívül egyes, vérségi összeköttetésben levő 
családokból alakult szövetségek, az u. n. nemzetségek, (genusok) 
mindig több és több ingatlant s pénzt szereztek össze. A királyi 
hatalom ellenben mindinkább vesztett korlátlanságából, nagyságából, 
úgy hogy lassan-lassan e nemzetségek ragadták magukhoz az or-
szág sorsának vezetését. Nem voltak többé alázatosan könyörgő 
szolgák, hanem valóságos főurak, kik a törvények szerzésében, a 
főhivatalok elosztogatásában, a hadak vezérlésében maguknak részt 
követeltek. Növelte hatalmukat, hogy a szegényebb nemesek nem 
gondoltak arra, hogy egyesülve, számuk nagyságával, önzetlen ha-
zafiságukkal védelmezzék meg a haza érdekét, hanem ellenkezőleg 
ők is szolgálatba állottak a megyéjükből származó, vagy az ott 
birtokos nemzetségnek s igy azt valóságos kis királylyá tették. 

Megyénkben is voltak ilyen nemzetségek: Barsa, Csolt, Sma-
ragd és Szente-Mágocs nevüek. A két utóbbi csak birtokos volt 
itt. A Smaragd nemzetség birta Csökmőt és Szeghalmot2) a 
Szente-Mágocs Szentetornyát. 3) A Csolt nemzetség volt me-
gyénk legtörzsökösebb vérsége.4) Azonban Barsa nemzetség az, a 
melynek sorsával megyénk nemessége és ez időbeli történelme 
leginkább összeforrott. Csökinő és Füzes-Gyarmat közt, sajnos, most 
már megyénk határain kivül esik azon Barsa nevű puszta, (hajdan 
falu), mely ma egyedül őrzi nevét ezen országszerte elhíresült, ha-
zánk sorsát vezérlő nemzetségnek. Ez birta hajdan nem csak Bar-
sát, hanem Füzes-Gyarmat, Kis-Károly, Körözs-Ladány, Szentmi-

1) Dl. 1408. — 2) L. a Görögmezei Vér család. — 3) Évk. X. 87. — *) Szólunk róla 
a vallásügyi fejezetben és az Abránfy családnál. 
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hály, Varsányegyház, Póhalom helységeket, ') s 1220-ban egyszerre 
5 Barsa nembeli férfiú (Apa, Mike, János, Domokos és Balad) 
tanúskodott két békésmegyei, járomteleki birtokosnak perében.2) 
De már ez idő előtt kicsi volt neki Békésvármegye, s egyik ága 
Biharvármegyében keresett és szerzett magának javakat, sőt a 
tatárjárás után Barnabásfia Tamás megszerezte Körözsszeg vá-
rát is. Tamás nagyratörő fiai 1277-ben összetűztek egy másik, 
akkoriban a király ellen fellázadt biharmegyei nemzetséggel, Gere-
gye nembeli Pál fiaival. Pál fiainak palotai várnagya, Kányi Tamás 
e miatt reá rohant a Barsa nemzetség jószágaira s azokon mint-
egy 3000 márkányi kárt okozott. Végre a királyi seregek győz-
tek. 1278. IV. László király is eljött a Tiszántúlra s a megbom-
lott rend helyreállítása végett Nagy-Váradra részleges országgyű-
lést hirdetett. 

Itt jelentek meg először — tudomásunk szerint — a békés-
megyei nemesek, s tanúskodtak ők is a Kányi Tamás által oko-
zott károkról.3) 

A Barsa nemzetségből származott megyénk első XIV. szá-
zadbeli főispánja, s ez volt Beke, egyúttal az 1302. évben bihari 
és szabolcsi főispán.4) — Öt már valóban főispánnak nevezhetjük, 
mert az ő idejében már általános szokás volt helyetteseket, alis-
pánokat tartani, noha azok még mindig curialis comeseknek, s 
nem vicecomeseknek nevezik magukat. Különben is, mint látjuk, 
egy-egy főúr 3 vármegye ispánságát is magára vállalta, ez pedig 
rákényszeríté őket az alispán tartásra. 

Mivel pedig vármegyénk élén a királyválasztó harczok idején 
Barsa Beke állott, tudhatjuk azt is, hogv a vármegyei nemesség Ro-
bert Károlyt pártolta. Természetesnek találjuk azt is, hogy 1316-
ban, midőn a Barsa nemzetség épen azon I. Károly ellen, kit ő se-
gített trónra, föllázadt, sok nemes, kivált a sárréti járásból szintén 
belekeveredett a lázadásba. Leveretvén a lázadás, bekövetkezett a 
hűtlenek jószágainak elkobzása. Kis-Károly felét, mint a Barsa nem-
zetség lázadó ágának birtokát, a korona számára lefoglalták. Elvették 
azonkívül Kis Károly másik felét, Tordai János fiainak birtokát 
és Pázmáni András fiainak Gyármánülése nevű földét. 10—11 év 

!) L. Körözs-Ladányi uradalom. — 2) Váradi lajstrom 247. — 3) Wenzel. Árpádkori 
Okm. XII. 251. V. ö. Pauler i. m. II. 433. — 4) Századok 1889. VIII. füzet 120. V. ö. An-
joukori okm. 1. 
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telt bele, mig ez utóbbiak magukat a hűtlenség alól ki birták 
tisztázni s javaikat visszanyerték. 

Ezután csendesebb idők következtek. I. Károly király 1323. 
után nemsokára egyik leghívebb emberét a havaselyi háborúban 
is híven mellette2) harczoló Berendíia Mártont állította várme-
gyénk élére. Neve is mutatja, hogy bajosan igaz azok állítása, 
kik őt szásznak mondják.3) Inkább azt mutatja minden, hogy Pest-
vármegye északi részén, Ácsán ringott bőlcseje.4) 1323-ban Vesz-
prémvármegye főispánja volt, de már régebben I. Károly szolgá-
latába állott.5) Meg is kapta érte jutalmát, szépen megajándékozta 
őt a király földbirtokokkal, nagyobbrészt Pestvármegye északi ré-
szén. De talán azért is, hogy Békésvármegyéhez is hozzá legyen 
kötve, itt vármegyénkben is megkapta az akkor két faluból álló 
Berényt, s vármegyénk szomszédságában Gyula-Varsánd egyrészét.6) 

Szokatlan sok ideig, legalább is 17 évig volt Berendíia, 
Márton vármegyénk főispánja (1329—1346. Az ő idejében láto-
gatta meg 1339. szept. 27-én vármegyénk sárréti járását I. Károly.s) 

Nevezetesebb ennél, hogy 1329. május 9-én maga a főispán 
tartotta meg Békésen az első vármegyei közgyűlést, melyről ne-
künk is tudomásunk van. Egy, ezen gyűlés alkalmával kiállított 
bizonyítvány (Békésvármegye legrégibb hivatalos irata) alján lát-
hatók a 4 szolgabíró pecséteinek nyomai,9) s igy kétségtelen, hogy 
már megkapta vármegyénk is azt a szervezetet, melylyel aztán egész 
1566-ig vezette a vármegye ügyeit. 

E szerint a király nevezte ki a főispánt; ez tetszése szerint 
nevezett ki alispánt, de a vármegyei nemesség is résztvett a vár-
megye kormányzatában, mert ő választotta meg a 4 szolgabírót, 
s ezek hozzájárulása nélkül az alispán vagy főispán semmiben sem 
intézkedhetett. A hivatalos iratok csak úgy birtak érvénnyel, ha 
a fő- vagy alispán és legalább 3 szolgabíró az ő magán pecsét-
jét ráütötte. Innen van, hogy Békésvármegye többi eredetiben 

i) Csáky lt. 335. nr. 15. f. 22. nr. 28. — 2) Hist. Hung. Fontes Dom. II. 244. — 3) Turóczi 
János Krónikája II. c. 97. — •») Anjoukori okm. V. 124—9. — 5) U. o. 1I./72. — 6) Anjoukori Okmt. V. 
124—9. és IV. 307. — "?) B. o. I. 18. II. 4. 10. Anjou. k. okm. IV. 307. — ») Fehér Cod. Dip. 
VIII/4. 426. V. ö. Anjoukori okm. III. 606. A Fehér Cod. Dip. VIII 4. 427. 1. álló Ughalom 
helynév hibás kiirás, Zughalom azaz Szeghalom helyett. — 9) B. o. I. 18. Hogy e pecsétek me. 
gyénk négy darabra szakított nevét tartalmaznák, mese. Ellenkezik az még országos törvénye-
inkkel is. V. ö. 1435. ar. 2. 1550. 62. Kovachich: Supplementum ad vestigia Comitiorum 
I. 148—8. 
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fennmaradt hivatalos iratain, nevezetesen az 1398-, 1461-, 1532-, 
és 1533-ki bizonyítványokon mindenütt 5 gyűrűpecsétet találunk, 
vagy azok világos nyomait látjuk ') 

1346. ápril 28-án István alispán tartott gyűlést ugyancsak 
Békésen. Az ez alkalommal kiállított bizonyítványban István alis-
pán ekkori szokás szerint nem Békésvármegye, hanem Berend fia 
Márton alispánjának iratja magát,2) ezzel is jelezve, kinek köszöni 
hivatalát. 

A következő évtizedben 1356-ban Egregyi András állott vár-
megyénk élén.3) A szomszéd Zarándvármegyében, Egregyen (ma 
Agris, Világostól keletre) volt az ő vára, s igy nem volt nehéz vár-
megyénk kormányzatára felügyelnie. Az ő idejében történik említés 
arról, hogy Békésvármegye nemesei Nagy-Lajos királyunk dicső 
hadjárataiban szintén résztvettek. 1355-ben juniusban Gerlai Ábra-
hám a velenczei háborúba készült, s elutazása előtt okleveleinek 
átíratásával gondoskodik róla, hogy, ha a harczban elesik, javai 
ne kerüljenek idegen kézre, hanem gyermekeire szálljanak. 4) 

Nevezetes napjai voltak vármegyénknek a XIV. és XV. szá-
zadban a nádori, kikiáltott gyűlések (proclamatae congregationes.) 
A nagyobb bűnügyek megvizsgálása és eldöntése, az örökség, 
osztályok, birtokperek megkezdése, az ingatlanok tulajdonjogának 
igazolása csak a nádori törvényszék előtt történhetett. Mivel pedig 
a nemeseknek bajos volt mindig Visegrádra vagy Budára fáradni 
a nádor felkeresésére, a nádorok lerándultak az egyes vármegyékbe 
jegyzőikkel együtt, s akkor mindenki eléje terjeszthette pana-
szát. Mivel pedig jövetelük idejét és a gyűlés helyét előre kikiál-
tással hirdették, elnevezték az ily gyűléseket kikiáltott gyűlések-
nek. Hogy az ilyenkor egybegyűlő sokaság a gyűlés színhelyének 
lakosait mindenéből ki ne pusztítsa, nem volt szabad a gyűlést 
benn tartani a községekben, hanem csak kivűl azokon, a nyilt me-
zőn. Szokásban volt az is, hogy a kissebb vármegyéket a nádorok 
összefogták s ilyenkor a gyűléseket mindig oly helyre tűzték ki, 
mely ama 2—3 vármegyének körül-beliil közepére esett. 

Békésvármegyét rendesen Zaránddal kapcsolták össze. 6 ismert 
nádori gyűlés közül csak egyet tartottak tisztán békésvármegyei 
nemesekkel és vármegyénk területén, a többi mind zarándvármegyei 

!) Az 1398-iki Nad. lt. f. 1. az 1461. Dl. 15577. az 1532-iki Muzeumi lt. az 1533-iki 
1. Harr. X. 6. — 2) b. O. II. 10. — 3) Haan Más. — 4) Dl. 30299. 



B
É

K
É

SM
E

G
Y

E
 

L
E

G
R

É
G

IB
B

, 
IS

M
E

R
T

 
A

L
IS

PÁ
N

I 
K

IA
D

V
Á

N
Y

A
. 

13
46

. 





49 

helyen és zarándvármegyei nemesekkel ment végbe. 1347-ben julius 
közepén Gilétfy Miklós,1) 1360. julius 6-án Kont Miklós,2) 1370. 
junius 20-án Opulyai László 3) mind Nadab mellett Zaránd megyé-
ben tartottak ilyen gyűléseket. Bebek Detre nádor idejében 1397-
ben már czélszerűbbnek tartották a gyorsan emelkedő Simánd vá-
rost választani a kikiáltott gyűlés színhelyéül.4) 

Az ilyen nádori gyűlések helyeinek változtatása lehetett be-
folyással arra, hogy néha Békésvármegye tisztikara is elhagyta az ősi 
székhelyt, s oda tűzték ki a gyűlést, a hol esetleg valami elinté-
zendő vagy megvizsgálandó volt. így olvassuk, hogy 1398. nov. 
11 -én Nadaby Lőrincz alispán és a szolgabirák Edelesen tartottak 
közgyűlést.5) Megkezdődött tehát a vándorló gyűlések kora, s ez 
utoljára a megyei székhely megváltoztatására vezetett. 

Zsigmond királyunk uralkodása elején, a török Temes és Krassó 
felől fenyegetvén hazánkat, szükséges volt a temesi főispánok ha-
talmát gyarapítani. Rájok bízta tehát a király Temesen kívül még 
Arad, Krassó, Zaránd és Békésvármegyék kormányát is, mert így 
gyorsan nagy hadi erőt vonhattak össze a törökök támadásainak 
visszaverésére. 

1399-ben már a temesi főispánok Csáky Miklós és Marczaly 
Miklós viselték megyénk főispánságát is. Mivel pedig a török há-
ború és belviszályok miatt a közbiztonság megingott, sőt a tulaj-
donjog is sokféle sérelmet szenvedett megyénkben, a király fel-
hatalmazta a főispánokat a kikiáltott gyűlésekkel szemben egyenlő 
hatáskörű megyei gyűlések tartására. Ezt a két Miklós főispán 1399. 
deczember elején Zaránd és Békésvármegyék nemeseivel együtte-
sen tartotta meg Simándon.6) 

A két Miklós főispán közül Csáky Miklós sorsával fűződött 
egybe megyénké is. 1403-ban Csáky Miklós, már mint erdélyi 
vajda társával és az egész Tiszántúllal együtt elpártolt Zsigmond 
királytól s Nápolyi László mellett fogott fegyvert. A fölkelés Ná-
polyi László gyávasága miatt meghiusult. Szerencsére e miatt nein 
zúdult megyénkre oly roppant büntetés és rombolás, mint a drá-
vántúli és némely dunántúli megyékre. Zsigmond vezérei ugyanis 

1) B. O. II. 22. 1. — 2) Hazai oklevéltár 308. — 3) Bárányi lt. f. 23. Hazai oklevél-
tár 308. A. B. 0 . I. 26. 1. csupán másolatból közölt oklevélben hibásan áll Nadan Nadab 
helyett. — *) B. 0 . II. 15. 16. Egri káptalan m. 1. t. nr. 16. div. 4. f. 1 fr. 3. — 5) Nad. lt. 
— 6) Károlyi oki. tár I. 510. Bárányi lt. f. 23. 

I. 4 
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nem mertek szembe szállni a két jeles hadvezér hírében álló vaj-
dával, hanem szerződésre léptek velők. A király békét hirdetett, s 
kegyelmet adott mindazoknak, kik az erdélyi vajdával voltak, ') s 
így jószágelkobzásokra vagy hűtlenségi perekre legalább me-
gyénkben nem került a sor. 

De bár a fölkelés roppant zaja elcsendesedett, nyomot hagyott 
az megyénk történetében. — Ezen fölkelés drávántúli és bosnyák 
országi vezéreinek legyőzéséért Maróthy János macsovi bánt jutal-
mazni kellett, s így a király neki adta a magszakadás révén akko-
riban kezére került gyulai uradalmat.2) Hatalmas, a legelső csalá-
dokkal rokon, főúri család tette be ezzel lábát megyénkbe s még 
ha egyebet nem is tett volna, csupán a gyulai vár építésével is 
örökre beirta nevét megyénk történetébe. 

A másik változás, melyet az 1403-iki fölkelés előidézett, volt, 
hogy főispánja Csáky Miklós ezentúl nem viselt oly nagy hivata-
lokat mint eddig. Nem volt többé erdélyi vajda, Temesváron sem 
parancsolt többé. Meg kellett neki elégednie Bihar és Békésme-
gyék főispánságaival.3) 

Sok idő telt bele míg Zsigmond király annyira kiengesztelő-
dött a Csáky családdal, hogy újra Csáky Miklósnak adta az er-
délyi vajdaságot, s vagy ekkor, (1421.) vagy halála után (1426.) 
fiát Mihályt ültette Bihar és Békés megyékben főispáni székébe. 
1430-ban Csáky Mihály már birta a kettős főispánságot4) de vajon 
meddig? azt meghatározni nem tudjuk. 

E csak 4 évtizedre terjedő időszakban 1412. január elején 
Garay II. Miklós Békésen nádori gyűlést tartott, még pedig csupán 
megyénk nemességével.5) A megyei gyűlések közül ismerjük az 
1423-ikit, melyet Körözs-Tarcsánfi) az 1432. és 1439-ikit, melye-
ket a régi fészekben Békésen tartottak meg. ") 

Annak, hogy a Csáky főispánok idejében megyénk Biharral volt 
mintegy összekapcsolva, tulajdoníthatjuk, hogy 1431-ben az ország 
védelmének rendezésénél megyénket azok közé sorozzák, melyek 

*) V. ö. Hazai okm. VII. 442—3. — 2) Münch, más. 1403. — 3) Dl. 8307. (1409.) Száz. 
1871. 609. (az 1414. évben.) — *) Becsky lt. a Nemzeti muzeumban. — 5) B. O. II. 38. — 6) 

Nad. lt. f. 5. — i) U. o. f. 5. és rendezetlen. 
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Erdély felől kötelesek védelmezni az ország határait. Más okot 
erre nem találunk. Hisz egy pillantás a térképre mutatja, hogy me-
gyénket tulajdonkép a délvidékről fenyegette veszély. Támadás 
esetében köteles volt megyénk 200 lovast kiállítani. ') Nem nagy 
szám. De vegyük tekintetbe, hogy Csongrád, Szabolcs és Szatmár 
megyék is csak ennyit adtak. Zarándmegye ugyan 300-at, ám ez-
zel ellentétben Arad csak 100-at állított ki. 

I. Ulászló királyunk ide-
jében az országos pártvi-
szályok megyénkben is el-
terjedtek, annyira, hogy né-
melyek ezt a tulajdonjog 
erőszakos megzavarására 

használták föl/"A megye fő-
ispánságát ez időben a me-
gye leggazdagabb földesura, 
I. Ulászló buzgó párthíve, 
Maróthy László kapta meg 2) 
Mivel pedig ő az 1441—3. 
években egyúttal a macsovi 
bánságot is kormányozta, s 
kétségkívül ez volt első te-
endője, 3) addig megyénk 
ügyeit személyesen nem ve-
zethette. 1444-től kezdve Gyulán tartózkodott ugyan, de ez években 
nem neveztetik békési főispánnak. Az ő idejében történt, hogy a törö-
kök ellen indított 1443-iki dicsőséges hadjáratban egy békésme-
gyei vitéz, Abránfy Tamás, annyira kitünteté magát, hogy I. Ulászló 
mindjárt Szerbiában, Kruseváczon megjutalmazá.4) Ugyancsak ekkor 
történt, hogy az 1444. ápril havi országgyűlésen két békésmegyei 
birtokos is megjelent volt: Gerlai Ábránfy László és Nadányi Márk, 
de nem mint Békésmegye követei, hanem mint előkelő nemesek 
(proceres)5) Feltűnnek azonban nem sok idő múlva az első, ismert 
követek is. Hunyadi János kormányzó 1447. márcziusra ország-
gyűlést hirdetett, s ezen megjelentek Harasztos Domokos, Olyvedi 

i) Kovachich: Suppl. ad vestig comitiorum I. 446—7. — 2) Dl. 13,680. (az 14+2 ik év) 
és Dl. 13,755. (1444.) — 3) Száz. 1875. 460. — Pri.nási vi'.ági lt. f. 3. m. 52. — Te-
leki: Hunyadyak kora I. 377. 

4* 

Maróthy László czimere. 
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Barnabás, Ölyvedi Tamás és Józsa (de Jansia) Tamás békésmegyei 
követek. ') Neveik mutatják, hogy a köznemesség sorából valók 
voltak, s megválasztásuk a köznemeseknek a megyei gyűléseken 
való túlsúlyát igazolja. 

Még egy feltűnő esemény csillámlik ki ez évtized történelmé-
ből. 1448. februárban Frank nevű megyénk alispánja, augusztusban 
pedig Magyari Zsigmond.2) Lehetett ennek természetes oka is, de 
lehetett az is, hogy megyénknek valóban két alispánja volt egyszerre. 

Batthyány Ignácz: Leges eccl. I. 492. 1. »de Janka«-nak, Kovachich : Vestigia Co-
mitiorum 267. 1. »de Jansia«-nak olvassa a negyedik követ nevét. Az ez időtájt élő békésme-
gyei nemesek közül az elferdített név Tárcsái Józsa Tamásra illik legjobban. V. ö. B. 0 . I. 
90. — 2) Nad. lt. rendezeti, és f. 6. 



FEJEZET. 

Politikai és hadi történet I. Mátyás korától 
1526-ig. 

LERKEZTUNK I. Mátyás királyunk koráig. Sűrű válto-
zások és nagy, váratlan újítások ideje következett me-
gyénkre. I. Mátyás megtette azt, a miről még eddig 

nem értesültünk, hogy 2 főispánt állított megyénk élére. 
Mivel pedig mindenik főispánnak joga volt a maga alispánjának ki-
nevezésére, bekövetkezett, hogy volt egyszerre két alispán is pl. 
1461-ben Ölyvedi Mihály és Györkéi János. Ezek ez év május 
18-ikán Békésen tartottak roppant népes közgyűlést, de a róla 
fenmaradt okirat nem a közigazgatás, hanem a törvénykezés kö-
rébe tartozik. Ez említi föl az első névleg ismert szolgabírót is : 
Ölyvedi Csegzey Balázst. ') 

A két főispán nevét akkor jegyzik föl emlékeink, mikor hivatalos-
kodásuk már vége felé j á r t : 1467-ben Maróthy Mátyus és Kanizsay 
László voltak, de ez utóbbi még ez évben átengedte helyét Ország 
Lászlónak, Maróthy Mátyus vejének. 2) Az ilyen atyafiságos hivata-
loskodás sem sokáig tartott, mert Maróthy Mátyus megkapta atyja és 
nagyatyja volt hivatalát, a macsovi báni tisztet3) s ekkor elhagyta 
megyénket. 1470—l-ben már Pongrácz János áll megyénk élén; 
a vele együtt működő tisztikar tagjai közül ismerjük Harangi 
László szolgabírót. A kiállított okiratok Békésen keltek,4) de azért 
ekkor sem tartották mindig Békésen a gyűléseket, mert pl. 1469-
ben Kamuton volt egy törvényszéki gyűlés.5) 

i) Dl. 15577. — 2) Századok 1870. 477. — 3) Századok. 1875. 463—4. — *) Dl. 
16,985 Nad.Jt. f. 25. — &) Dl. 16,811. 
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Sajnos, ez időtájt a béke és a rend nagyon fölbomlott vár-
megyénkben. Olyan jómódú nemes embereket, mint Egey Antal, 
Harangi László, jószágvesztésre ítélnek, az előbbit 1462-ben, ') az 
utóbbit 1468-ban.2) Azonkívül a Maróthyak az Abránfyakkal, a 
Csákyak a Nadányiakkal, a kis-harangi nemesek szomszédaikkal 
egyre torzsalkodván, nem várják be az igazságszolgáltatást, ha-
nem fölfegyverezik jobbágyaikat s erőszakkal törtek egymás bir-
tokára. 3) Ez pedig megrendítette a köznépben is a tulajdonjog 
tiszteletét. Innen van, hogy, bár az 1478. márczius végén tartott or-
szággyűlés Békésvármegyére nézve is eltörölte a nádori gyűlése-
ket, már a következő év elején a király kénytelen volt meg-
bízni Ország Mihályt, hogy összehíván a zaránd- és békésvárme-
gyei tisztikart és nemességet, velők rögtönítélőbíróságot alkosson 
a gyilkosok, rablók és tolvajok ellen. — A nádor 1479. február 
19-én Simándon tartotta meg a nagy feltűnést keltő gyűlést. Meg-
jelentek azon a tisztikarból : Endrődi Both Miklós alispán, Halász-
telki Konyhás Miklós, Kereky Péter és Bélmegyeri Lantos András 
szolgabírák, (a negyedik szolgabíró Sertődy András szántszándék-
kal elmaradt) s a nemességből annyian, hogy nem volt nehéz a 
nádornak közülök 12 bírót kiválasztani a rögtönitélő törvényszék-
hez. — 14 békésmegyei gonosztevőt soroltak föl névszerint a ná-
dor előtt és sajnos, ezek közt nemes emberek, olyan előkelő csa-
ládok mint az Ábránfy és Vér tagjai is találhatók.4) Szomorúan 
érdekes, hogy a királyi kanczelláriában 1479. márczius elején már 
elfelejtették az Ország Mihálynak adott megbízást és úgy tudták, 
hogy a február 19-ki, simándi gyűlést Lendvai Bánffy Miklós, 
pozsonyi főispán tartotta meg.5) 

Az 1479. február 19-én elitélt rablók közül a békési lakoso-
kat a király jobbágyainak mondja a vármegyei jegyző. Maróthy 
Mátyus halála után (f 1476.) tehát a király nem adta másnak a 
gyulai uradalmat, hanem megtartotta magának, hogy 6 év múlva, 
1482-ben azzal törvénytelen fiát, Corvin Jánost, gazdagíthassa.6) 
E gyulai uradalom jövedelmeit akarta fokozni, birtokosának hatal-
mát akarta emelni I. Mátyás királyunk akkor, midőn kiadta ezen, 
megyénket oly közel érintő, a vármegyei önállóságot, tisztikart, s 

1) Münch, lt. CCIX. f. 41. — 2) Múzeumi levélt. — 3) Dl. 16,555. 16,81 1. 16,985—7. 
Nad. levélt, f. 12., 24. 25. — 4) Dl. 36,421. — 5) Teleki levélt. Gyomron. Elench. XV. f. 1. — 
«) Münch. Más. 
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az egész vármegyét egyszerre megsemmisítő s annyi viszályt, ke-
serűséget okozó rendeletét : 

»Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország stb. 
királya, Békésvármegye nemeseinek és más bármily rangú és rendű 
birtokos embereinek összesen és egyenként üdvözletünket és ke-
gyelmünket! Mivel mi bizonyos és észszerű okokból Békésvár-
megye tisztségét mindama joghatósággal együtt, melylyel eddig 
köztetek a főispánok, alispánok és szolgabírák éltek, Gyula vá-
runkra és a most oda helyezett vagy jövendőben oda helyezendő 
ispánjainkra, várnagyjainkra és hivatalnokainkra ruháztuk át és 
odacsatoltuk, benneteket pedig és mindegyikőtöket eddigi fő- és 
alispánjaitok és szolgabíráitok törvénykezése, bírósága és bármi-
nemű hatalma vagy joghatósága alól teljesen és tökéletesen föl-
mentettünk és kivettünk, valamint hogy ezen sorainkkal föl is 
mentünk és kiveszünk, megparancsoljuk e levelünk erejénél fogva 
a ti hűségteknek és mindegyikőtöknek, hogy ettől kezdve neve-
zett Gyula várunk ') jelenlegi és jövendőbeli ispánjaira és várnagy-
jaira hallgassatok, azokat mint ispánjaitokat tiszteljétek, becsüljé-
tek, az ő törvényszékük és bíráskodásuk előtt megjelenjetek, és 
minden megengedett, szokott dologban, nemkülönben azokban, me-
lyeket ők nektek a mi nevünkben parancsolnak, minden akadékos-
kodás és ellenszegülés nélkül engedelmeskedjetek. Mást tenni sem-
mikép se merészeljetek. Ezeket elolvasás után az előmutatónak 
visszaadjátok. Kelt Budán, olajbafőzött Szent-János ünnepe után 
eső szombaton (május 8.) az Úrnak 1484-ik esztendejében, magyar 
királyságunk 27-ik, cseh királyságunk 16-ik évében.«2) 

így szól az emlékezetes rendelet. Ezzel kapcsolódott Békés-
vármegye sorsa Gyula várához. Ez szabja elénk, hogy ezentúl a 
gyulai vár múltját a vármegye általános történetében adjuk elő, 
mert hiszen a vár tisztviselői megyénk fő- és alispánságát vagy 
tettlegesen viselték, vagy legalább is követelték. 

A rendelet tartalmából kitűnik, hogy a királyi udvar némi 
ellenszegülésre számított a vármegyei nemességnél. Hogy arra a 
kedv megvolt, hogy a zúgolódás nagy volt, hogy felirat vagy ké-

Magáénak mondja a király, mert bár 2 évvel ezelőtt odaadta fiának, addig mig az 
nagykorúságát el nem éri (1484. még csak 12 éves volt) ő viselte annak gondját, s az ő, 
nem Corvin János számára szedték ott a jövedelmet. Innen van, hogy a gyulai várhoz tartozó 
meggyesi, bánkúti jobbágyokat még 1488-ban is a »királyi felség jobbágyaidnak Írják. Dl. 
19,378. — Alájegyezve: »Összehasonlította Erdődi Tamás titeli prépost.« Münch. Más. 
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relmezés nélkül a rendelet életbe léptetését nem hagyták, az a 
későbbi jelekből bizonyos. De tettleg ki birt volna ellenszegülni 
éppen akkor, midőn I. Mátyás hatalmának tetőpontján Bécset ost-
romolta ! ? El kell tehát fogadnunk, hogy ama Sülyi Eteley György, 
a k i 1488-ban gyulai várnagyként szerepel1), egyúttal vármegyénk 
főispánja is volt. A vármegyei nemességnek alig maradt egyéb 
joga, mint az, hogy az 1486-iki 8-ik törvényczikkely szerint az 
esküdt nemeseket választhassa. Ezen, a régi királyi emberek he-
lyett választott 8 esküdt nemes közül ismeretesek : Dánfoki Bekfy 
János, Kereky Péter2) és Kórógyi Gergely.3) 

Alig húnyta be szemét I. Mátyás, egyéb nagy alkotásaival 
együtt a Békésvármegyének adott új szervezet is összedőlt. — A 
nagy király ellenmondást nem tűrő, mások figyelmeztetéseit meg-
vető természetével képmutatókat nevelt maga körül, s ezek, leg-
kegyeltebb emberei támadtak föl alkotásai, tervei, rendeletei ellen. 

A Békésvármegyét illető rendeletet is egyik kegyeltje, Kinizsi 
Pál semmisítette meg. 0 űzte le Tótországba Corvin Jánost, ő 
kérte el Corvin János távollétében vármegyénk főispánságát az 
új királytól, II. Ulászlótól. Meg is kapta,4) hisz ily csekélységet 
trónjának legerősebb támaszától — a különben is gyenge király -
meg nem tagadhatott. Kinizsi pedig helyreállította a vármegyei 
tisztikart.5) Az egész változás egyik rendezőjének vármegyénk leg-
gazdagabb, legérdemesebb férlia, Abránfy Sebestény tűnik föl. Ő 
már 1476-ban a posasini nagy csatában, mint a nehéz lovasok 
hadnagya, diadalmasan harczolt a törökök ellen'1), s igy, mint 
törökverő atyjának méltó fia, nem sokára megkapta a kevei (ku-
bini) véghely kapitányságát.7) E réven aztán ismeretségbe és ösz-
szeköttetésbe jutott Kinizsi Pállal, a temesvármegyei főispánnal és 
délvidéki főkapitánynyal. Nem volt tehát nehéz rábeszélnie, hogy a 
többi vármegyékhez, melyeknek főispánja volt, szerezze meg Békés-
vármegyét is és ekként mentse ki vármegyénk nemességét a gyulai 
várnagyok kezei közül. 

Kinizsi Pál főispánságával ismétlődött a száz év előtt levő 
állapot. Békésvármegye honvédelmi szempontból megint a délvidék 
vagy alsó részek (partes inferiores) vármegyéi közé s a temesi 

!) Bárányi lt. f. 2 3 . — 2) Teleky lt. Elench. XV. f. 1. — 3) Bárányi lt. f. 23. — *) Münch. 
Más. 1498. évnél. — 5) Teleky lt. El. XV. f. 1. — 6) Teleky: Hunyadyak kora. IV. 466. — 
7) Muzeumi lt. 1491. évnél. 
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főispán hatalma alá került. Kinizsi nagyon el levén foglalva, nem 
jött vármegyénkbe, hanem 2 alispánt rendelt.1) 1494-ben, főispán-
ságának utolsó évében, egyik alispánja, Erdőhegyi N. védelmezte 
a vármegye határait Vésztő felől, s evégből a vésztői határba 
áthajtott irázi barmokat Békésre hajtatta.2) Ugyancsak Békésről 
tesz főispánjának jelentést a tisztikar 1493-ban3) és 1494-ben 
január elején. E jelentésből kitűnik az is, hogy 1493-ban Simay 
Gergely volt az egyik szolgabíró.4) 

Kinizsy helyett 1494. végén Somi Józsa lett a délvidék fő-
kapitánya. Minthogy Békésmegye már hozzá volt csatolva e dél-
vidékhez, Somi a többi e részhez tartozó megyék főispánságával 
együtt Békésmegyéét is átvette.5) 

Időközben Békésmegye nemesei szorgalmasan jártak az or-
szággyűlésekre. Tudomásunk van róla, hogy szép számmal voltak 
jelen az 1475-iki budai6) és az 1497-iki rákosi országgyűlésen.") 
De egy országgyűlés sem érdekelte oly közelről megyénket, mint 
az 1498. május havában tartott országgyűlés. Itt határozták el a 
karok és rendek, hogy Békésmegyének, mint a délvidéki főkapi-
tánysághoz tartozónak minden 24 kapu után kell egy huszárt ki-
állítania (másutt csak 36 után,8) itt mondották ki azt is, hogy a 
temesi főispán több megye főispánságát nem viselheti. 

Ezzel megint íölme-

Corvin János aláírása. 

riilt az a kérdés, ki legyen 
a főispán ? A király kine-
vezésétől függött; ez pe-
dig azt nevezte ki, a kire 
a megye nemessége nem 
is számított. 

Corvin János, a gyulai uradalom birtokosa 1494. 
jut. 30-án Gyulán járt. 10) 1495. elején újra megte-
kintette itt eső falvait, sőt még olyan kis faluba is 
elment (tán vadászat kedvéért) mint Sámolykeszi 
(most Somoskeszi Arad m.) M) Ugyan ez időtájt a 
békési kastélyt, melyet előbb Báncsai Andrásnak 
ajándékozott egy kis erőszakkal élvén, visszavette, ,2) 

i) Teleky lt. El. XV. f. 1. — 2) Leleszi lt. A. Bercsényiana f. 39. nr.l. — 3) Nadányi lt. 
Lajstrom. — *) Teleky lt. El. XV. f. 1. — &) Münch. Más. 1498. évnél. — Dl. 17,698. -
7) U. o. 20,626. — 8) 16. t.-czikkely. — 9)44. t.-czikkely. — ">) Magyar Sión. 1865. 63—5. 11. 
— ") Münch. Más. — Hazai Okmánytár. IV. 441. 

Corvin János 
gyűrűs pecsétje. 
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s annak tartozékaiból 1496-ban Mező-Berényt Derencsényi Péternek; 
az egyik gyulai várnagynak (a másik volt Enyingi vagy Móri Török 
András)') adta.2) Mindez már jelentette, hogy Corvin János e vidék 
ügyeivel foglalkozik, s esetleg hajlandó azt a hatalmat, melyet a gyu-
lai vár a nélkül is nyújtott, még megnagyobbítani. Most 1498-ban al-
kalma nyilt arra. Azt, hogy az 1484-iki rendeletet megújíttassa, s me-
gyénk közigazgatását a gyulai várhoz csatoltassa nem tehette, mert az 
ellenkezett az 1486. évi 60-ik törvényczikkelylyel. De legalább félig 
megvalósíthatta azt a czélt, melyet atyja a hírhedt 1484-iki ren-
delettel szem előtt tartott. Ha ugyanis kinevezteti magát főispán-
nak, legalább a saját személye számára biztosítja a főispáni jöve-
delmet, két alkalmatos alispán kinevezésével pedig megszerzi a 
szükséges befolyást a megye gyűléseire. 

Igy történt aztán, hogy Békésmegye főispánságát Corvin Já-
nos kérte és kapta meg a királytól. 1498. okt. 10-én kelt a kine-
vező oklevél.3) Ha jól végig olvassuk látjuk, hogy ez tulajdonké-
pen nem vesz el megyénk joghatóságából semmit; meghagyja a 
szolgabirák szabad választását, nem törli el a megye törvényszé-
két, nem ad neki más megyékétől különböző szervezetet. — Ha 
akárkit mást neveztek volna ki, akkor is olyan szavakkal adták 
volna azt tudtára a megye közönségének. 

S mégis e kinevezés megyénk nemességénél ellenszegülésre 
talált Szinte bámulva értesülünk róla, hogy Békésmegye nemes-
sége nem fogadta el a királytól kinevezett, gazdag és jószívű fő-
ispánt, sein pedig annak fogadott embereit az alispánokat. 
Azonban volt oka reá. Ugyanazon 1498. 44-ik törvényczikkely, 
mely a temesi főispántól a többi megyéket elveszi, elrendeli egy-
úttal: »Es minden megyének külön, ugyanazon megye tehetősebbjei 
közül való főispánja legyen.« Az 57-ik törvényczikkely pedig még 
világosabban mondja, hogy a főispánság: »világi, érdemes, nemes 
családból származó és állandóan azon megyében lakó férfiúnak 
adassék.« 

Corvin János kinevezése azonban, noha azt látszólag a 70-ik 
törvényczikkely megengedhetőnek mutatta, a 44-ik és 57. törvény-
czikkelyek czéljaiba és szavaiba ütközött. 0 éppen nem lett volna 
megyénknek külön (proprius) és itt helyben lakó, (personalem resi-

i) Forgách lt. a Nemzeti Muzeum-ban. 1497-ik év. Dl. 20602. 20,701. — 2) B. O. I. 
109. — 3) Münch. Más. 



59 

dentiam faciens) főispánja; hisz már 4 éve, hogy a tót- és horvát-
országi bánságot viselte, s ott annyira elvolt foglalva, hogy nem 
ért volna reá alispánjaira vigyázni. Nagyon természetes tehát, hogy 
megyénk ki lett volna szolgáltatva ide kinevezett emberei kénye-
kedvének, valamint nagyon természetes az is, hogy a megye ne-
messége a békésmegyei származású, itt lakó s magát egészen e 
megye javának szentelő főispánhoz való, törvényben biztosított jo-
gát védelmezte. 

Megtudjuk a nemesség e magaviseletét II. Ulászló 1499. máj. 
17-én pünkösd előtt) kiadott új rendeletéből. Ebben megdorgálja 
a király a megyét ellenkezéséért és megint »legszigorúbban« meg-
parancsolja, hogy Corvin Jánost fogadja el főispánul és senki mást. !) 

A rendeletnek e szavaiból: »Akarjuk, hogy a herczeg legyen 
főispánotok és senki más« sejteni lehet, hogy a megyei nemesség-
nek volt jelöltje a főispáni székre. S azért, de meg az alább el-
beszélendőkből is következtetve, kétséges, vájjon volt-e foganatja 
a szigorú, dorgáló rendeletnek? — Mindeddig nem ismerünk olyan 
hivatalos iratot, mely mutatná, hogy Corvin János tettleg gyako-
rolta a főispáni hatalmat. Az is bizonyos azonban, hogy ez se' 
ellene se' mellette nem bizonyít semmit. 

Ugyanez időben a megye nemessége a bíráskodás téren is 
összeütközött a királyi udvarral s megint, a mennyire csak tőle telt, 
iigyekezett meghiúsítani a királyi udvar szándékát. 

1495 után két, Gáspár és Benedek nevű györkei és két, Tót 
Miklós meg Balog Lőrincz nevű szente-tornyai jobbágy Békésvár-
megye törvényszéke előtt pört indítottak 19 királysági jobbágy 
ellen és a pört meg is nyerték. Azonban Királyság még 1495-
ben a margitszigeti apáczák birtokába jutván, lakosai az 1486. 
21-ik és 1495. 15-ik törvényczikkelyek ellenére kivétettek a vár-
megyei törvényszék bíráskodása alól. Különben is az apáczáknak 
jeles ügyészei voltak, s minduntalan a királyi legfőbb (személyes 
jelenléti, országbírói, nádori) törvényszékek körül forogtak. Nem 
nagy fáradságukba került tehát olyan királyi rendelet kieszközlése, 
mely Békésvármegyét a kimondott ítélet végrehajtásától eltiltja s 
az ügynek a személyes jelenlétü törvényszékhez való áttételét 
hagyja meg. — Természetesen a vármegyének nem jól esett, hogy 
igy az említett törvények ellenére jogköre megkissebbedett, ítélete 

i) Münch. Más. 
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megsemmisült, s azért a margitszigeti apáczák emberétől a királyi 
fölfüggesztő rendeletet elvette s egyszerűen félretette és folytatta 
az ítélet végrehajtását 

Az apáczák ügyészei nem nyugodtak belé az ügy ilyen furcsa 
elintézésébe. Csakhamar kiadatták a királyi kanczelláriával a má-
sik levelét, mely elrendeli, hogy a vármegye vagy hagyja abba az 
ítélet végrehajtását, vagy, ha azt nem teszi, 1500. Szent-György 
nyolczadán jelenjék meg a személyes jelenléti törvényszék előtt. 
A vármegye ezt a rendeletet is tisztelettel félretette. — Péter-Pál 
napján (junius 29.) azonban a vármegye Békésen újra törvényszéki 
ülést tartván, egyszer csak megjelentek előtte Halásztelki Szabó 
Benedek királyi ember és János ó-budai karpap, hiteles helyi ki-
küldött. Ezek már nem hoztak levelet, hanem királyi szót (ver-
bum regium). Átadták a király dorgálását a vármegyének enge-
detlenségéért, fölszólították a király nevében, hogy hagyja abba 
a végrehajtást s a félretett 2 királyi rendeletet adja vissza az 
apáczák emberének. Volt ugyan még arra is megbízásuk, hogy 
ha a fölszólításnak sem lesz eredménye, akkor a 32-ik napra idéz-
zék meg a vármegyét a személyes jelenléti törvényszék elé, a 
halaszthatatlan ítélet meghallgatására, de erre már nem volt szük-
ség, mert a vármegye megtevén mindent, a mit jogkörének vé-
delmére megtehetett, engedett a nagyobb erőnek, az ítéletet át-
tette a kijelölt törvényszékhez s a kért rendeleteket átadta az 
apáczák emberének. l) 

Ily előzmények után természetes, hogy vármegyénk nemessége 
egész erejével a Zapolyai-féle nemzeti párthoz csatlakozott. 1505-
ben a vármegye legelőkelőbb nemesei, Ábránfy Sebestény, Abránfy 
Péter és Nadányi László voltak a vármegye követei ama neveze-
tes rákosi országgyűlésen,2) hol kimondották hogy a királyi ház 
kihalta után csak magyart lehet királyivá választani. 

Időközben Corvin János 1504-dik október 12-én meghalt. 
Halála után kis híja, hogy a gyulai vár özvegyének kezéből ki 
nem siklott. Említettük már, hogy Corvin János 1497. előtt Enyingi, 
másként Móri Török Andrást tette gyulai várnagygyá, 1499-ben 
szeptemberben azonban már ennek unokaöcscse Török Imre, a 
későbbi hirhedt belgrádi albán, volt a várnagy,3) s meg is ma-

Dl. 20.952. — 2) Jászay: Magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. — 158. 
— 3) Münch. Más. 
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radt e hivatalában Corvin János haláláig. Ennek 12 ezer forint 
követelése volt az urán s ennek fejében, mihelyt Corvin elhunytát 
hallotta, lefoglalta Gyula várát. 

Még nagyobb baj volt, hogy ugyanakkor, Corvin János mag-
vaszakadtéval (fia nem maradt, csak leánya) a kincstár is köve-
telte annak összes javait, mint a koronára szállottakat. Az özvegy 
egyelőre a tótországi, születéshelyéhez közelebb eső jószágokat 
akarta megmenteni s ennek kedvéért hajlandó lett volna a gyulai 
uradalmat feláldozni. Ki kellett tehát egyezni Török Imrével. Török 
elment Rakolnokra (Zágrábtól északkeletre) és ott hitlevelet adott, 
hogy Gyula várát, ha teljességgel lehetetlen, a kincstár kezéből 
kiszabadítani, át fogja adni a királynak s ez esetben az özvegy, 
Frangepán Beatrix, őt Varasd és Almás várakkal kárpótolja; ha 
pedig sikerül az özvegynek Gyula várát is megkapnia a királytól, 
akkor az adósság kifizetéséig Török Imre kezén marad. ') 

A második eshetőség következett be. A király az özvegynek 
és leánykájának Corvin Erzsébetnek ajándékozta Gyula várát is.2) 
Már most arról kellett gondolkoznia az özvegynek, hogy a meg-
nyert várat Török Imre kezéből kiszabadítsa. Úgy hírlett, hogy eleintén 
hajlandó lett volna a rajta levő adósságért és Telek nevű birtokért 
átadni azt Török Imrének, de ebben megakadályozta őt özv. Zapo-
lyai Istvánné. Ez, mint Corvin Erzsébetnek jövendőbeli anyósa, 
(Erzsébet az ő fiának, Györgynek volt eljegyezve) felszólalt az el-
len. 3) Frangepán Beatrix előtt nem volt más mód, mint az adós-
ságot kifizetni. 4900 forintot készpénzben össze tudott szedni, de 
7000 forint még hiányzott. Összeszedte tehát ékszereit és ezüst-
neműit és azokat kötöttele a 7000 forint fejében. így aztán 1506. 
május 25-én Török Imre átadta a várat. A zálogul adott ékszere-
ket Dudics András gyulai várnagy csak a következő november 
18-án váltotta ki Törökék kezéből.4) 

Dudics neve mutatja, hogy az a roppant áramlat, mely a tö-
rökök elől való menekvésből származott s a horvát és szerb népet 
ősi hazájából hazánk déli részeire sodorta, megyénket sem hagyta 
teljes érintetlenül. A királysági jobbágyok közt már 1500-ban 2 
Bosnyák és Horvát nevűt találunk.5) A Tót nevűek sem a felvi-
dékről, hanem a dráva-száva-közi Tótországból származnak. Csupán 

l) Münch. Más. 1505. év. — 2) U. o. 1506. év. — 3) Münch. Más. 1506. év 2 drb. — 
4) Münch. Reichsarchiv Brand. CCIX. 41. — 5) Dl. 20,952. 
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szerb lakosú falvak azonban megyénkben ez időtájt még sem ke-
letkeztek. Egyes horvát nemes családok aztán állandóan letele-
pedtek nálunk s itt birtokot szereztek. Ilyenek voltak: a Susalics 
Horvát, az Ajtósi Török (Bradács), s a Gosztovics családok. Du-
nántúlról tán a sűrűbb népesség hajtott ide egyeseket hivatal- vagy 
kenyérkeresetre. 1536-ban egy Zalamegyéből Tapolczáról való ara-
tót említenek Királyságon. ') A nemesi családok közül az Enyingi 
Törökön kivül a Mágócsiak és a Gyulai Gaálok származnak Du-
nántúlról. — Különben a természetes okhoz hozzájárult még az is, 
hogy a gyulai uradalmat a Maróthyaktól kezdve mindig oly föl-
desurak birták, kik előtt e vidék nemesei ismeretlenek voltak, s 
azért idegen tiszteket alkalmaztak. Innen van, hogy a gyulai fő-
tisztek sorában Lekcsei Sulyok, Dudics, Sadobrics, Salűnai, Deren-
csényi stb. nevekre találunk. 

De térjünk vissza Frangepán Beatrixhoz, mert az ő sorsával 
megyénké is összefügg. 

Az özvegy, miután a gyulai várat visszavette, elindult ezen 
és más, e tájékon eső várainak (Solymos, Lippa, Vajda-Hunyad) 

megvizsgálására. 1506. szeptember 6-án még Varas-
don állít ki oklevelet,2) de szept. 20-án már Gyu-
lán tartózkodott. Itt látogatta meg őt az országbíró 
Szentgyörgyi Péter, s egyúttal bizonyítványt adott 
Corvin János és Frangepán Beatrix leányának Er-
zsébetnek koráról.3) Ebből látjuk, hogy a kis her-

FralecsétjeeatrÍX c z e & n ő szintén megérkezett ama helyre, hol oly 
korán sírba szállott. 

Alig rendezte be Frangepán Beatrix lakását Gyulán, hozzá-
fogott, bizonyára főemberei és tisztviselői u. m. Török Imre, Ist-
vánfly István, Plavnai Benkovics Miklós hunyadi várnagy,4) Dudics 
András gyulai várnagy5) tanácsára ahhoz, hogy ne csak vagyona, 
hanem politikai hatalma is legyen e vidéken. — Fölmutatta II. 
Ulászló előtt I. Mátyás király fentközölt 1484-iki rendeletét és 1506. 
decz. 21-én már ki volt állítva a Békésmegye nemességének szóló új 
rendelet. — »Tudjátok — így szól a király, — hogy Békés-
megye főispáni tiszte eddig Gyula várához tartozott. Mivel pedig 
mi azt a várat néhai Corvin János özvegyének, méltóságos Beatrix 

i) Acta Monial. 55/23- — 2) Dl. 33.828. — 3) u. o. 21,596. — U. o. 30,170. — 
5) Münch. Más. 1506. év. 
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úrnőnek és leányának Erzsébetnek adtuk, Békésmegye tisztségét 
is minden joghatóságával és jövedelmével együtt jelen soraink ere-
jénél fogva bizonyos, tetszésünk szerint való ideig nekik adjuk. 
Ennélfogva erősen megparancsoljuk hűségteknek, hogy ettől kezdve 
az említett özvegynek és leányának Erzsébetnek közibetek kül-
dendő és helyezendő embereit és tisztviselőit ő helyettük főispá-
notokul fogadjátok és tartsátok, az ő törvényszékük és bíráskodásuk 
előtt megjelenjetek és nekik minden megengedett és szokott do-
logban engedelmeskedjetek.'' ') 

így történt meg, hogy Békésmegyének valaha nőfőispánjai is 
voltak, legalább is ki voltak nevezve. 

Csakhogy e rendeletet Frangepán Beatrix rossz időben ta-
lálta kiváltani. Mert Békésmegye éppen akkor tanulta meg Zaránd 
megyétől, miképen kell az ilyen hatalmaskodó uradalmak ellen véde-
kezni. Az özvegy tisztei Lőkösháza mellett Veresegyháza nevű 
pusztából egy darabot erővel elfoglaltak. Ezzel aztán nagyon meg-
sértették a Zaránd megyében elterjedt, sok rokoni összeköttetés-
sel biró Nadaby családot. Hasonlókép összetűztek Világosvár urával 
Báthory Györgygyei is. Zarándmegye nemesei magukévá tették a 
Nadabyak és Báthory ügyét, s mivel elégtételt szép szóval nem 
kaptak, rendeztek egy kis nemesi fölkelést és elpusztították a gyu-
lai uradalom egy-két falvát. A kifosztott jobbágyok futottak a 
gyulai várnagyhoz Dudics Andráshoz, de mivel ennek nem volt 
annyi fegyverese, hogy egy egész megye nemességével szembe 
szálljon, 1507. márcz. 26-án Soklyón (ma Sikló) szépen egyes-
ségre lépett Zarándmegye közönségével.2) 

Zarándvármegye biztatására 1507. márczius közepe táján 
Békésvármegye nemesei is fölkelésre készültek. Futottak már most 
a gyulai vár tisztei Budára a királyhoz segítséget kérni. Itt 
egyelőre elégnek tartották egy, márczius 26-áról keltezett szi-
gorú parancsolatban meghagyni a vármegye nemeseinek, hogy, ha 
még addig nem állottak hadi lábra, ne is merjenek; ha pedig már 
hadra keltek volna, rögtön szétoszoljanak, mert a király nem tűr-
heti, hogy az országban ilyen lázadást keltsenek.3) 

Nyilvánvaló, hogy az utolsó mondatban a királyi rendelet 
igazat mondott, de abban meg Békésvármegyének volt még in-

i) Münch. Más. 1506. év. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCV. f. 18. — 3) Münch. 
Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 41. 
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kább igaza, hogy az 1486-, 1498- és 1504-iki (2 törvényczikkely) 
törvényekben biztosított jogaitól, a külön, békésvármegyei szár-
mazású főispántól és szabadon választandó tisztikarától őt egy-
szerű tollvonással, az országgyűlés tudta s beleegyezése nélkül 
megfosztani nem lett volna szabad. S végtelenül szomorító, bom-
lást hirdető jelenség, mikor az alattvalóknak kell a törvény meg-
tartása mellett síkra szállniok. 

Kétségtelen, hogy a Frangepán Beatrix és Békésvármegye 
nemesei közt a főispáni székért folyt harczban a nemesek győz-
tek. 1508-ban az ország törvényeinek megfelelőleg békésvárme-
gyei férfiú : Ábránfy Sebestény, a törökverő hős, volt a vármegye 
főispánja. Alispánúl, kétségkívül a nemesség beleegyezésével, Öly-
vedi Porkoláb Bálintot nevezte ki. Ezek mellett működtek : End-
rődi Balassa Kálmán és Ölyvedi Bán Gergely szolgabírák. A vár-
megy egyűléseket még mindig Békésen tartották ') nem jószántuk-
ból, hanem mert az 1495. 29. törvényczikkely kötelezé őket. 

Frangepán Beatrix látván, mily bajba keveredett e vidéken, 
Benkovics Miklóst a gyulai uradalomtól elszakított 4 falu odaaján-
dékozásával örökös szolgálatára kötelezte2) Dudics helyett két 
várnagyot: Scardonai Sadobrics Péter és Salíinai Simon nevűeket 
fogadott,3) aztán pedig testvérét, Frangepán Mátét kérte, hogy 
szerezzen számára egy jó puskaművest, a ki várait fölszerelje 
ágyúkkal, puskákkal, puskaporral s a szükséges lakatos-, üveges-
munkát is elvégezze. A küldött mesterrel, Koppáni Mátéval 1507. 
junius 7-én Gyulán kötötte meg a szerződést.4) Julius 8-án pedig 
szintén gyulai várában erősítette meg Gyula és Berény lakosait a 
Maróthy Jánostól és Corvin Jánostól nyert szabadalmakban. Ez 
év őszén aztán elment Vajda-Hunyadra s majd két hónapig ott 
tartózkodott.5) Onnan Lippára jött s a karácsonyi, újévi és víz-
kereszti ünnepeket ott töltötte.(i) Mivel pedig időközben leányának 
Erzsébetnek, Zapolyay Györgygyei tervezett házassága füstbe ment, 
a kis leányt 11. Ulászló király sürgetésére egy másik főúri iva-
dékkal, Pálóczy Mihálylyal jegyeztette el. Még biztosítékot is vett 
Pálóczytól, hogy őt birtokaiban nein háborgatja s a tisztek kine-
vezését éltefogytáig nála hagyja.") 

!) Münch. Más. 1511. évnél és Dl. 21,931 
- «) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 41. 

34,424. — 7) Münch. Más. 1508 év. 

. — 2) Münch Más. — 3) U. o. 1508. évnél. 
- 5) Münch. Más. Dl. 34,419—20. — 6) Dl. 
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Sajnos e biztosíték, meg az egész házassági 
szerződés nem sokára fölöslegessé vált, mert az 
a menyasszony, Corvin Erzsébet, nem sokára azután, 
hogy Frangepán Beatrix Gyulára visszatért, még 
pedig 1508. május 22. után ') meghalt. — A fe-
renczrendű szerzetesek gyulai egyházában nagy 
bánat és keserűség közt helyezték örök nyuga-
lomra az utolsót, kinek ereiben Hunyady-vér folyt. 
Egy kis gyermek, ki akkor a plébánia-egyház éne-
kesei közt első szoprán volt, még 40 év múlva 
is emlékezett arra, hogy 8-ad magával együtt ott 
énekelte a gyász-zsoltárokat s hogy akkor ők ösz-
szesen 8 márkát (körülbelül 130 frtot kaptak.2) 

A megszomorodott anya már most itt ma-
radt leánykája sírjánál. Kibékült az Ajtósy neme-
sekkel s visszaadta nekik a Kígyóshoz tartozó | 
Rotyma nevű pusztát;3) aztán pedig, mivel úgy -S 
sem volt már most, kinek gyűjtsön, minden, a ^ 
gyulai uradalomban lakó jobbágyra 5 forint rend- | 
kívüli adót vetett s az így összegyűlt pénzt elküldte 0 

Ujlaky Lőrincz berezegnek, lerovandó ekként há- % 
Iáját azon támogatásért, melyben őt a herczeg férje 
halála után részesítette.4) 

De, ha ezekben talált volna is némi vigaszt, 
más események nagyobbították szomorúságát. A 
gyulai plébános, Mátyás ellen folytatott pere 
roszra fordult, szeptember 15-én már azon a pon-
ton volt, hogy őt marasztalják el a perköltségek-
ben. 5) A következő hónapban egyik várnagyát, 
Salfinai Simont volt kénytelen elbocsátani, mert 
elúnta már az erőszakoskodásai miatt emelt sok 
panaszt h a l l g a t n i . — De ezek mind csekélysé-

*) Ekkor még, mint tulajdonképeni birtokosát a gyulai urada-
lomnak, fölemlítik a periratokban. Münch. Más. — 2) Szerémi György : 
Emlékirata Magyarország romlásáról. 44. 1. Ő szokása szerint mérge-
zésnek tulajdonítja Corvin Erzsébet halálát és Török Imrét vádolja, hogy 
ez egy felbérelt szakács által lassú méreggel ölette volna meg. Ez 
azonban csak olyan haszontalan mese — 3) Münch. Más. — 4) Sze-
rémi i m. 44. — ») Münch. Más — 6) u . o. 

1. 
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gek voltak azon zaklatásokhoz képest, melyet II. Ulászló király 
részéről kellett kiállania. 

II. Ulászló, mint láttuk, beleavatkozott már Corvin Erzsébet 
eljegyzésébe is. Pártolta Pálóczyt, mert így remélte, hogy a há-
rom erős vár (Gyula, Solymos, Vajda-Hunyad) nem kerül majd az 
ő rettegett ellenfeleinek, a Zapolyaiaknak kezébe. Most, hogy a 
Pálóczy-Corvin-féle házasság füstbe ment, megint azon mesterke-
dett, hogy e várak megbízható, az ő családjához hű kezekbe ke-
rüljenek. — S e czélt könnyen megvalósíthatá, ha sikerül Frange-
pán Beatrixot egyik unokaöcscsével összeházasítani. 

A kiszemelt unokaöcs volt: Brandenburgi György őrgróf. Sok 
dolgunk lesz vele; ismerjük meg őt közelebbről. 

Brandenburgi György, Hohenzollern Frigyesnek és II. Ulászló 
húgának fia, 1484-ben márczius 4-én született; számos czímeinek 
(brandenburgi őrgróf, stettini, pomerani, kassubeni herczeg, nürnbergi 
várgróf) elsejéről közönségesen marchionak, magyarosan markoláb-
nak nevezték, s mi is legczélszerűbbnek tartjuk más történetíróink-
kal együtt Brandenburgi Györgynek nevezni. A sok czím mellett 
azonban nagyon kevés vagyon nézett reá, mert atyja sem volt 
gazdag, ők pedig 9-en voltak testvérek. — Mindamellett nem 
kellett nagyon búsulnia, mert hisz anyjáról nagybátyjai közül 
az egyik lengyel, a másik magyar király volt; remélhette, hogy 
vagy egyik, vagy másik csak segít rajta. 22 éves korában, 1506-
ban eljött tehát Magyarországba nagybátyjához, II. Ulászló király-
hoz s mivel, ha 1523-ban festett arczképének hihetünk, csinos ar-
czú és vígkedvű fiatal ember volt, csakhamar megnyerte ennek 
kegyét. A király elhatározta, hogy még szorosabb kötelékkel fűzi 
őt Magyarországhoz, illetőleg családjához. 

Csak hogy ez nem volt olyan könnyű dolog. Az ország tör-
vényei szigorúan tiltották, hogy a király magyar várakat vagy 
uradalmakat külföldieknek adjon. Egyenesen nem adhatott tehát 
neki birtokot a nélkül, hogy meg ne támadják érte. Nem tiltotta 
azonban a törvény, hogy magyar földbirtokosnőnek ne lehessen 
külföldi férje. Ezt a kibúvót használta föl tehát II. Ulászló és 
környezete, hogy magyar várakat Brandenburgi Györgynek kezére 
játszhasson. 

Megindult tehát a követjárás Frangepán Beatrixhoz, s a ki-
rály annyira sürgette az özvegyet a Brandenburgi Györgygyei 



Békésvármegye története I. Mátyás korától 1526-ig. 

való házasságkötésre, hogy a szegény, gyámoltalan herczegné 
nem tudott sokáig ellenállani. — Már 1508-ban jelentheté II. 
Ulászló Brandenburgi György testvérének Frigyesnek, hogy a ter-
vezett házasság meglesz. — S valóban meg is lett. 1509. január 
25-én történt meg az esküvő és a roppant fényes, pompás laka-
dalom Gyulán.') 

Hogy ez egybekelés eredetileg érdekházasság volt, azt mu-
tatja egyrészről a házassági szerződés, másrészről II. Ulászló Ígé-
rete. A házassági szerződés szerint nem Brandenburgi György 
vette el Frangepán Beatrixet, hanem ez fogadta el őt férjéül. Ki-
kötötte azért, hogy a birtok tulajdonjoga az övé s hogy, bár a 
nő köteles férjét követni, őt nem lehet kényszeríteni, hogy férjé-
vel külföldre is utazzék.2) — Másrészt Brandenburgi György sem 
akart úgy házasságra lépni, hogy neje halála esetén egyszerre 
megint semmi nélkül maradjon. Azért II. Ulászló az egybekelés 
előtt »királyi szavával« megígérte, hogy Frangepán Beatrix ha-
lála esetén annak összes uradalmait »teljesen és tökéletesen, sem-
mit sem véve ki« neki adja.3) 

Az ekként összeboronált pár a menyegző után a szép vidékű 
Lippára utazott.4) A következő hónapban — úgy látszik — meg-
tekintették Vajda-Hunyadot is. Hogy a nemességet elnémítsák, el-
határozták, hogy régi, más vidékről való várnagyaikat elbocsát-
ják és új, az előkelőbb nemesi családokból válogatott embereket 
állítanak váraik élere. — így lett Facsádi Békés János 1509. 
márczius 20-án v.-hunyadi,5) Razviai Horváth János márczius 5-én 
lippa-solymosi (>) és a mi Békésvármegye nemeseinek elcsitítására volt 
kieszelve, — Ábráníy Péter, a főispán testvére, márczius 27-én 
gyulai várnagygyá. Mind a három várnagy hűséget fogadott 
Frangepán Beatrixnak és Brandenburgi Györgynek egyaránt. Meg-
ígérték azt is, hogy, ha Brandenburgi György halna meg előbb, 
akkor a gondjukra bízott várakat a herczegnének, de ha a her-
czegné halna meg hamarabb, akkor az őrgrófnak adják át,") 

!) Fraknói, ki után ezt írjuk, »Békésben« szóval jelzi az esküvő helyét. (Századok 1877. 
460.) De ez alatt csak a megyét érii, nem magát Békés várost. Békésen nem is volt arra 
való hely, a hol ily herczegi esküvő végbe menjen. Különben is a herczegnő 1509. évi jan. 
22-én Gyulán tartózkodik és Szőke Domokos gyulai polgártól vesz kölcsön 25 frtot Münch. 
Más.), úgy látszik, lakodalmi költségekre. V. ö. Szerémi i. m. 45. — 2) Századok 1877. 460. 
— 3) Az 1510. márcz. 22-iki adománylevélből. Münch. Más. — 4) Február 14-én ott volt. Dl. 
24,348. — 5) Pesty : Krassó m. törc. III. 484. — 6) Márki: Arad m. tört. I. 115. — ?) Áb-
ránfy Péter márcz. 27-én kelt hitlevele. Münch. Reichsarchiv. Brand CCIV. 1. 1. 

5* 
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így aztán elrendezvén mindent, Brandenburgi György eluta-
zott Németországba testvérei látogatására. Neje, amint azt kikö-
tötte, itthon maradt, s junius 1-én egyedül az ő nevében indít a 
gyulai uradalom pert Mezőgyáni Máté, személyes jelenléti főjegyző 
ellen, a ki a felső-dobozi Odormánfokot és a gyulai Hordódszeg 
nevű erdőt belsoki és sarkadi jobbágyaival elfoglaltatta. ') A kö-
vetkező hónapban Frigyes őrgrófnak junius 23-án kelt, de Gyulára 
legfeljebb 10 nap múlva érkező leveléből értesült arról, hogy férje 
beteg volt, de már kigyógyult.2) 

Ezzel eltűnik Frangepán Beatrix szemeink elől. 1509. október 
27-én Brandenburgi György Lippa várában tartózkodván, egy hű 
emberét földbirtokkal ajándékozza meg s már nem hivatkozik neje 
beleegyezésére!3) Frangepán Beatrix tehát már vagy holtbeteg 
volt, vagy be is húnyta szemeit örökre. Az biztos, hogy ez idő-
táj t halt meg.4) Oda temették őt is a gyulai ferenczrendű egy-
házba a leánya mellé. Szerémi György 9 deákkal együtt énekelte 
el fölötte a zsoltárokat, és csaptak utánna hatalmas halotti tort.5) 

Brandenburgi Györgynek már most a várnagyok hitlevelük 
szerint átadták a várakat és csak némi alakiságok (az adomány-
levél, beiktatás) voltak hátra, hogy necsak tettleg, hanem jogilag 
is magyar földesúr legyen. Ezek sem sokáig késtek. 1510. márczius 
22-én Esztergomban kiállíttatta a király az adománylevelet,ü) Szo-
morú dolog, mikor a legfelsőbb elöljárónak mentegetnie kell cse-
lekedetét. Ez adománylevél pedig mentegetődzéssel kezdődik. »Meg-
gondoltuk és sokszor meg sokáig elménkben forgattuk — irja a 
király — György, brandenburgi őrgrófnak irántunk, gyermekeink 
és országaink iránt tanúsított nagy szeretetét — és azon fáradal-
makat meg költségeket, melyeket, mióta állandóan mellettünk van, 
— magát és vagyonát nem kiméivé — elviselt. Hozzájárul ehhez, 
még pedig nem jogtalanúl az is, hogy őt, mivel szeretett édes 
nővérünktől született, hozzánk a rokonság és vér köteléke fűzi. 
Mindezeket jól tekintetbe véve, nem akarjuk megszegni az ország 
azon törvényét, mely egyebek közt tiltja, hogy Magyarországon 
külföldieknek örökségeket adományozzunk, s nem is szegjük azt 
meg, mert hiszen ő Méltósága a fent kifejtett okoknál fogva, 

i) Münch. Más. — 2) Fraknói V. jegyzetei. — 3) Dl. 30,983. — 4) Az 1510. márcz. 
22-iki adománylevélből. Münch. Más. — 5) Szerémi i. m. 45. 1. — «) Alkalmasint azért ily 
későn, mert eddig Csehországban tartózkodott. V. ö. Ráth K. Magyar királyok utazásai. 270. 
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külföldinek és idegennek nem tartható.« ') Ezen okoskodás révén 
aztán szépen kisütötte a királyi udvar, hogy Frangepán Beatrix 
összes javait Brandenburgi Györgynek lehet adni s neki is adta. 

Hogy a beiktatás mikor történt, biztosan nem tudjuk, mert még 
eddig nem került elő az iktatólevél. De ismerünk egy levelet, mely-
ben Szilasi Balázs, gyulai udvarbíró és felerészben gyulai várnagy 
hűséget fogad Brandenburgi Györgynek. E levél pedig 1510. ápril 
15-én Gyulán kelt.2) Minden arra mutat, hogy ekkor történt meg 
a beiktatás is. S azért volt Brandenburginak bátorsága Ábránfyval 
szakítani s a vár élére megint e vidéken idegen embereket állítani. 
A másik várnagy megint Scardonai Sadobrics Péter lett.3) 

Ha már egyszer ekként magyar földesúrrá lehetett Branden-
burgi György, miért ne válhatott volna belőle magyar főispán is ? 
Ezt még könnyebb volt megnyernie a királytól. Kérte és meg is 
kapta a békési főispánságot, még pedig nemcsak egy ízben, hanem 
mind II. Ulászló, mind II. Lajos idejében többször, úgy, hogy állandó 
főispánság-követelő lett belőle. De minden (igyekezete hajótörést 
szenvedett Békésvármegye nemeseinek ellenzésén. Valahányszor 
Brandenburgi tiszteivel elküldette a vármegye gyűlésére kineve-
zését, a nemesek rögtön küldöttséget menesztettek Budára és ott 
előadván a király tanácsosainak, hogy az őrgróf e vidéken a leg-
hatalmasabb földesúr, úgy hogy ők joggal tarthatnak az elnyoma-
tástól, sőt attól is, hogy nemességüktől megfosztatnak s parasz-
tokká tétetnek, — mindig kivitték a főispáni kinevezés visszavonását.4) 

E torzsalkodásoknak lehet tulajdonítani, hogy a vármegye szék-
helye épp ez időtájt megváltozott. 1414. elején, sőt már ezelőtt is, 
Berényben tartják a vármegyei nemesek és a tisztikar a gyűléseket. 

A per, melynek irataiból erről értesülünk, annál érdekesebb, 
mert abba maga a vármegye alispánja, Endrődi Haranghy Lénárd, 
volt belebonyolódva. 

Ennek megértésére szükséges tudnunk, hogy az időben az 
alispánoknak nem volt megállapított fizetése. A főispántól függött. 
Ez pedig semmi esetre sem adott annyit, hogy abból megélhetett 
volna. Ha nem volt elégséges vagyona, akkor kénytelen volt más 
keresetforrás után is nézni. Haranghy Lénárd beállt tehát a mar-
gitszigeti apáczák tisztének s ezek királysági (Békés m.) és do-

1) Münch. Más. — 2) Münch. Reichsarchiv Brand. CCIV. f. 1. — 3) U. o. CCIV. f. 
10. V. ö. Magyar Történelmi Tár. XII. 144. — 4) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 36. 
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náttornyai (Csanád m.) birtokaiknak gondviselését, ispánságát bízták 
reá. Mivel pedig 1518-ig mindig ispán volt *), ráragadt úgy az 
Ispán név, hogy, ha csak ő be nem diktálta a becsületes nevét, 
a kortársak mindig Ispánnak nevezték és írták.2) 

Megütődve hallotta Haranghy Lénárd 1513. év végén, hogy 
a vármegyei törvényszék őt maga elé idézi. Azt hitte, hogy Má-
gőcsy Márton, Fábián-Sebestény ura, a Bősérnél Királysághoz 
foglalt földekért vonja pörbe. Elégnek tartotta azért kinyilatkoz-
tatni, hogy ő nem tulajdonosa annak a földnek, hanem csak 
gondviselője, s ennélfogva ne őt, hanem az apáczákat pereljék. 
De meg a vitás földterület nagyobb is 10 holdnál, s a vármegyei 
törvényszék ezért sem illetékes3). E védekezést azonban nem fogad-
ták el, hanem a megnemjelenés miatt megbírságolták. Haranghy 
erre fölment Budára s a király udvarában kinyerte, hogy meg-
parancsolták a békésvármegyei törvényszéknek a pernek áttételét 
a személyes jelenléti törvényszékhez. 

E parancsolatot 1514. február 13-án Mező-Berényben a budai 
káptalan embere Tamás mutatta föl a főispán, szolgabirák s a 
vármegyei törvényszék egyéb tagjai előtt. Ekkor tünt ki, hogy 
Haranghy vagy nem tudta, vagy nem akarta megérteni, miért van 
a vármegyei törvényszék elé idézve? A törvényszék tagjai ugyanis 
azt felelték a parancsolatra, hogy ők nem is bocsátkoztak bele a 
határsértésért indított perbe, hanem Mágócsyt ez ügyben a király 
színe elé utasították. »Hanem, mivel Mágócsy Porkoláb Márton az 
elmúlt napokban a törvényszék előtt az említett Lénárd alispánt 
és gazdatisztet olyan szavakkal becsmérelte, hogy még fosztoga-
tónak és dúlónak is elnevezte, ezen ügybe akartak beleavatkozni, 
de még ezen ügyben sem hoztak ítéletet. Követelték azonban, 
hogy Lénárd e becstelenség alól magát előttök tisztázza, mert 
addig nem tartják és nem ismerik el alispánjuknak.« 4) 

Becsületbeli ügy volt tehát, melyben a vármegyei nemesség 
dönteni akart. Mivel pedig az 1504. 2-ik tcz. neki is némi befo-
lyást (még nem választást!) nyújtott az alispán kinevezéséhez, azt 
hitte, hogy határozhat a felett is, meddig maradjon valaki az 
alispáni székben. — Haranghy azonban, ki ez időtájt, mint az 

!) V . o . Dl 22,884. és 23,204. — 2) u. o. és 30,286. A. Monial. <»8/44. 38/44. — 3) E te-
kintetben hivatkozhatott az 1504. 8-ik törvény-czikkelyre. — *)) Dl. 22,591. Az idézőjel közt 
levő szavakkal Tamás pap mondotta el Békésmegye feleletét a budai káptalan előtt. — 
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Ábránfyak ügyvédője, úgyis Budán időzött, i) azt következtette, 
hogy a vármegye tettleg meg akarja fosztani az alispánságtól, s 
azonkívül jobbnak látta, ha az ő becsületbeli ügyét ott tárgyal-
ják, a hol nincs annyi rokona, barátja és ellensége. Ennélfogva — 
bizonyára a margitszigeti apáczák jeles ügyészeinek tanácsával és 
segítségével kivitte azt, hogy a becsületsértés alapján ellene indí-
tott pert is áttétette a király a személyes jelenléti törvényszék-
hez. — A márczius 6-iki törvényszéki gyűlésen Mező-Berényben adta 
tudtára a budai káptalan embere Békésvármegye nemeseinek a 
király ebbeli rendeletét. A vármegye egész tisztelettel (summa 
cum reverentia), meghajolt a királyi parancs előtt. Kijelentette 
azonban, hogy nem tett és nem szólt semmit sem Haranghy tisz-
tessége ellen, s nem akarta őt az alispánságról letenni, csak azt 
akarta, hogy tisztázza magát. Arra sem volt hajlandó, hogy a 
pert fölszerelve s ne egyszerű jelentéssel tegye át a személyes 
jelenléti törvényszékhez, mert az — szerinte — a királyi levélben 
nem volt meghagyva.2) 

Haranghy a felső törvényszék előtt teljesen igazolta magát, 
mert megmaradt alispánnak egész 1524-ig,3) sőt továbbra is vár-
megyénk közbecsülésben részesülő, szilárd jellemű féríia maradt.4) 

Két hónappal később, mint valami zuhogó zápor mosta vé-
gig Békésvármegyét is a parasztlázadás. Dózsa György Pestről 
Czegléden, Tisza-Varsányon keresztül Mező-Turra és így egyene-
sen megyénk felé tartott. Túrnál 800-al szaporodott kereszteseinek 
száma. Ezek közt bizonyára nem egy akadt ki a Túr közelébe eső 
békésmegyei falvak (Sima, Póhalom, Sima-Sziget, Csejt) lakosa 
volt. 5) Innen Egére, a Körözs balpartjára vonult, s itt számolta 
meg seregét. Volt ekkor 5000 embere (2000 lovas 3000 gyalog.) 
Egéről Békésre ment s itt tábort ütött. Állítólag itt ismételte fölhí-
vását a keresztes hadjáratra s itt gyarapította seregét Balog Ist-
ván deák és Lőrincz pap és mások, — úgy, hogy midőn Gyulára ért 
és kinn a mezőn táborba szállt, állítólag már 33000 fegyverese volt.6) 

i) 1514. febr. 21. B. O. I. 118. — 2) Dl. 32,486. — 3) Kállay lt. — *) L. életrajzát 
az Endrődi Haranghy családnál. — 5) Némelyek határozottan állítják, hogy a békés-szentand-
rásiak nagyszámmal csatlakoztak hozzá. De ennek az egykorú tudósításokban semmi nyoma. 
Azért az egész állítást csak az 1735-iki eseményekből levont hibás következtetésnek tekintjük. 
— 6) Szerémi i. m. 59—61. Noha ő a keresztes hadjárat idejére rosszul emlékezett, Dózsa 

útjára és táborhelyeire vonatkozó tudósításait elfogadhatjuk, mert azokat egy 1514. jun. 16-iki 
levél is megerősíti. Századok 1872. 444. 
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— Ha későbbi vádaknak hitelt lehetne adni, még némely bé-
késmegyei egy telkes nemesek is csatlakoztak hozzá. Hogy 
útközben borzasztó kihágásokat, gyujtogatásokat követtek el, 
az képzelhető, de, hogy majdnem minden nemest legyilkoltak volna, -
mint azt egy jun. 16-án kelt levél hirdeti — 2) az túlzás. Megyénk 
nemességét készületlenül találta a lázadás, nem verődhettek össze 
seregestül, hogy ellentállhassanak. Futásban kerestek tehát mene-
külést. Véres harczra megyénkben csak Gyulánál kerülhetett a do-
log. Legalább erre mutat, hogy a gyulai vár udvarbírája és vár-
nagya Ispán Gál (a Gyulai Gaal család névadója) 1518-ban jutal-
mat nyer azon érdemeiért, melyeket »különösen azon időben, mi-
kor a parasztok és köznépek a keresztes hadjárat ürügye alatt a 
nemesség ellen föllázadtak, személyét s vagyonát nem kímélve 
vére hullásával és roppant kárvallásaival', urának állhatatosan se-
gítségére lévén« szerzett. 3) 

Az igazság érdekében föl kell jegyeznünk, hogy egyetlen egy 
békésvármegyei nemest sem említenek kútforrásaink, akit a parasz-
tok megöltek volna. Sőt ellenkezőleg adatokkal kitudjuk mutatni, 
hogy az Abránfíy, Ajtósy, BekíTy, Edelesi, Egey, Haranghy, Ka-
muthy, Nadányi, Sirnay, Kereki Székely és Körözs-Tarcsai Vér csa-
ládok ama tagjai, kik 1514 előtt említtetnek, a parasztlázadás 
után is éltek; tehát nem estek a nép dühének áldozatul. Az öl-
döklések talán nem is kezdődtek a nagylaki csata (május 27) előtt; 
akkor pedig a keresztesek már elvonultak megyénk területéről. 

A vérbefojtott lázadás után persze a nemesek okozott kárai-
kat a megmaradt parasztokon ügyekeztek megvenni. A szomszéd 
Zaránd megyéről biztosan tudjuk, hogy nemesei ily kárpótló adót ve-
tettek Brandenburgi György jobbágyaira, úgy, hogy a földesúrnak 
kellett közbelépnie, nehogy megmaradt emberei is elpusztuljanak. 4) 
De nemcsak a parasztokat üldözték, hanem egyes kapzsi emberek 
fölhasználták az alkalmat, hogy nemes embereket is a lázadásban 
való részvételről gyanúsítsanak. Ez által azt akarták elérni, hogy 
azokat fej- és jószágvesztésre ítéljék, ők pedig a szerencsétlenek 
birtokait megnyerjék. 

Szomorú példája ennek a következő eset. 1515 junius havá-
ban Brandenburgi György a király oldala mellett Pozsonyban tar-

i) B. 0 . I. 125. — 2) Századok 1872. 444—5. — 3) Gyulai Gaal család lt. — 4) Münch. 
Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 41. 
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tózkodván fölment hozzá Ispán Gál a már említett udvarbíró. 
Egyúttal benyújtott a királyhoz is egy kérvényt s abban azt állí-
totta, hogy Varsány Gergely és Nagy Demeter kamuti nemesek 
az előző évben a parasztokhoz csatlakoztak s ezért Békésmegye 
nemesei kirekesztették őket maguk közül és nyársba vonták. Kérte 
ezek után azon kamuti nemesek udvarházait. Meg is kapta 1515. 
jun. 15-én kelt adománylevélben.2) Junius 22-én kiadták az aradi 
káptalannak az iktató parancsolatot, és szinte csodálatos, hogy oly 
lassú közlekedés mellett mégis megtörtént a beiktatás Nagy De-
meter udvarházára nézve már junius 30-án.3) Világos, hogy az 
iktatás nem volt eléggé kihirdetve s így aztán az érdekelt felek 
nem is mondhattak ellen. 

Pedig nem egészen úgy lehetett a dolog, mint a hogy Ispán 
Gál előadta. Mert, ha úgy lett volna, akkor honnan van az, hogy 
ugyancsak Ispán Gál két év múlva Nagy Demeter udvarházát zá-
logba veszi?4) S honnan van az, hogy még 1525-ben is egy Var-
sány Gergely nevű kamuti ember védelmezi a kamuti határt ?5) 

A parasztlázadással függ össze azon oklevél is, melyből meg-
tudjuk, hogy Békésvármegye székhelye 1517-ben még mindig Me-
zőberény volt. Innen, 1517. aug. 17-én tartott gyűlésükből írnak 
át, az alispán, szolgabirák és a 12 esküdt Külső-Szolnok várme-
gyének, hogy Nadányi Mihálynak Kis Ágoston nevű póhalmi job-
bágyát, aki a zavargás idejében (tempore disturbii) Marjalakára 
szökött »az új törvény értelmében« küldje vissza. 6) Látjuk ebből, 
hogy megyénk tisztikara 12 esküdt nemessel bővült és hogy a 
tisztikar az 1514-iki szomorú törvényeket ismerte és alkalmazta. ') 

Az előadottakból kitetszik az is, hogy időközben a gyulai vár tiszt-
viselői megváltoztak. Szilassi Balázs deák csakhamar összeveszett 
urával, úgy hogy 1512-ben már pert folytatott az őrgróf ellene.8) 
Helyébe Ispán Gál lépett.9) Sadobrics is eltűnik szemeink elől és egy 
másik horvátot, Szkaricza Györgyöt említenek várnagyul. '") Az al-
várnagyok is mind horvát származásúak: Susalics István és Dudics 
János, tán a volt várnagynak, Dudics Andrásnak a fia. — Susalics 
viselt a foglyokra gondot s azért Porkoláb Istvánnak, származá-
sáról pedig közönségesen Horváth Istvánnak is nevezték. 1514. 

1) Münch. Más. — 2) 01.^22^699. — 3) Dl. 22,70.1. — 4) Dl. 22,902, és Gaál lt. 
ö) Dl. 31,048. — 6) Nad. lt. f. 18. — V. ö. 1514. 28. t.-cz. — 8) Münch. Reichsarchiv Brand. 
CCIV. f. 10. — 9) L. a gyulai Gaál családnál. — ">) Dl. 22,961. Gaál lt. és Münch. Más. 
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január 1-én fogadta föl az őrgróf és 12 évig szolgált. 1) Dudics 
az 1515—7 években fordul elő.2) 

Legfőbb volt köztük Ispán Gál, ki várnagy és udvarbíró volt 
egy személyben. Rövid idő alatt nagyra emelkedett ő e vidéken, 
de nagyot is bukott. — Szinte bámulatos, hogy 5 év alatt meny-
nyit tudott összeszedni. 1515-ben zálogba veszi Gyomát 700 frtért, 
Kis-Kamuton és Fövényesen örök birtokot szerez, Gyulán meg-
veszi a karkai udvarházat. 1517-ben Nagy Demeter nagy-kamuti 
házát veszi zálogba és még Gelvácson is szerez zálogos birtokot. 
A következő évben az övé lett az egész Meggyes falu, a miért 
legalább is 1500 frtot adott, mert, mint látni fogjuk, 2 év múlva 
3000 frt értékben fogadják el. Ekkor már gazdatisztet is tart, de 
előbb ennek kerekii birtokrészét is megveszi. — Ugyanez évben 
megkezdi és folytatja a folytonosan adós Nadabyak keszi-i jószá-
gainak zálogba vételét. 3) S ezenkívül ismeretlen időben Oltlakán 
és Jánosházán is vett zálogba kissebb részeket. — Mindezekért, 
még ha 1518 elején a Gyoináért adott 700 frtot vissza is kapta, 
elűzetett legalább 2000 frtot. 

De még bámulatosabb, hogy abban a pénzetlen világban, mi-
kor egy jó ökröt lehetett venni 5 frtért, honnan tudott annyi pénzt 
összeszerezni? Tudjuk, hogy 1520-ban a várnagynak fizetése volt 
182 frt,4) 1528-ban pedig 240 frt.5) Ennél több Ispán Gálnak 
sem lehetett, sőt annyi sem volt. De vegyünk 240 frtot. Akkor 
is az 1512—19 években legfeljebb 1680 frt volt az összes bevétele. 

Megfejté a rejtélyt az, hogy, midőn 1520 ápril 20. körül Bran-
denburgi György egyszerre csak Gyulára toppantr>) és Ispán Gált 
számadásra vonta, Gál uram 8000 írtról nem tudott számolni. 
Haragjában rögtön megfosztotta őt az udvarbíróságtól és a várnagy-
ságtól. Vele együtt ment Szkaricza György is.") — Ispán Gált 
azonkívül el is fogathatta és becsukathatta volna, de tönkreteszi 
családját és mit ér vele ? Ha pedig azt nem teszi, hogyan nyerje 
vissza elkezelt pénzének legalább egyrészét? 

Ekkor lépett közbe Békésvármegye ősz főispánja Abránfy 
Sebestény. Az ő és rokonainak, meg barátjainak kérésére máj. 11-én 

!) L. a Susalics családnál. — 2) Münch. Más. Dl. 22,961. — 3) Lásd e vásárlásokat 
részletesen a gyulai Gaál családnál. — 4) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. — ») U. 
o. — 6) Hogy ápril 24-én már itt volt bizonyos, u. o. CCVII. f. 1. Jegyzőkönyv. — U. o. 
CCIV. f. 1. 
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a következő föltételek alatt megkegyelmezett az őrgróf Ispán Gálnak, 
mint ezt az Ábránfy Sebestény békésmegyei főispántól e napon Gyu-
lavárában kiállított bizonyítvány előadja: a) Máj. 13-án Ispán Gál a 
mostani udvarbíró, Asztalnok Péter, kezéhez lefizet 500 frtot. b) 
A következő héten elmegy az aradi káptalanhoz, vagy más hite-
les helyre, és ott Meggyes falut 3000 írtért bevallja és eladja az 
őrgrófnak s az erről szóló okiratot máj. 20-án átadja Asztalnok 
Péternek, c) A kezénél levő részint zálogos, részint örökös birtok-
részeket 1000 írt értékben szintén átadja, d) A megkárosította-
kat kárpótolja s mind felebarátaival mind az Istennel kibékül. !) 

Úgy látszott egy ideig, hogy az Ábránfyak csúfot vallanak Ispán 
Gállal. Mert ez nem fizette le az 500 frtot s nem ment el Aradra 
a kitűzött időre, noha Brandenburgi György egyik megbízottá, 
Vinográdi Máté, a gyulai plébános, ott várta őt, hogy ellenőrizze 
a bevallás és eladás megtételében. De Gál nem jött, s Vinográdi 
kénytelen volt ez ellen, mint az egyezség megsértése ellen máj. 
19-én a káptalan előtt tiltakozni. 2) 

Kár volt tiltakoznia. Aradra nem ment ugyan Ispán Gál, de 
elment Budára az időközben odautazott őrgrófhoz, s miután tőle 
Pünkösd napjáig (máj. 27.) haladékot nyert az 500 frt lefizetésére, 
máj. 22-én megtette a keserves bevallást a legfőbb hiteleshely a 
királyi kanczellária előtt. Átadta Meggyest 3000, egyéb birtokait 
pedig 1000 frt fejében s kötelezte magát arra, hogy a jövő Szent-
háromság vasárnapjára a feleségét is elhozza Budára, hogy a be-
vallást vele együtt ismételje.3) A kitűzött időben csakugyan eljött 
Ispán Gálné szül. Somogyi Krisztina asszony is, s most már (ju-
nius 3-án) a nádor előtt nyilatkoztatták ki, hogy az őrgróf ke-
gyelmesen bánt el velük, mert a hiányzó 8000 frtból 3500 frtot 
elengedett, a 4000 frt fedezésére átengedik Meggyes egész falut, 
továbbá Kis-Kamuton, Kerekiben, Karkón (Gyula egy része), Ant-
Kesziben, Gelvácson, Oltlakán és Jánosházán levő részeiket. 4) A 
nádor egy hét múlva kiadta a rendeletet a királyi embereknek és 
az aradi káptalannak, hogy az őrgrófot az így, akaratlanul is meg-
szerzett javakba iktassák be,5) s ezzel az egész szomorú ügy, bár-
mennyire igazságtalannak tartotta azt Ispán Gál nemsokára özve-
gyen maradt neje, be volt fejezve. 

Ispán Gál esetéből tanulta meg az őrgróf, hogy még sem jó 
i) Münch. Más. — 2) Münch. Más. — 3) Münch. Más. — U. o. — 5) U. o. 
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akkora jövedelem beszedését semmi vagyoni biztosítékot sem nyújtó 
emberekre bízni s azért most megint visszatért ahhoz a módhoz, 
melyet Frangepán Beatrix már kezdett használni, s megyénk leg-
gazdagabb családjának tagjai közül választott ki új várnagyot. A 
választás a főispán unokaöcscsére Abránfy Istvánra (Péter fiára) 
esett. Ez Lajos váradi kanonok, Oláh János gyulai biró és a volt 
várnagyok jelenlétében május 9-en vette át a gyulai várat minden 
felszerelésével együtt. ') A másik várnagy — úgy tetszik — Pa-
tó czy Péter, Aradmegye egyik legtehetősebb, nemese volt.2) Az 
Abránfyak akkoriban annyira bejutottak az őrgróf kegyeibe, hogy 
nemsokára a gyulai gazdag plébániát is az új várnagy egyik uno-
katestvére, Abránfy János, kapta meg.3) 

Az új tisztviselők kinevezése megszüntette azt a feszült vi-
szonyt, mely eddig az őrgróf és Békésvármegye közt fennállott. 
Míg ugyanis az Ábránfyakkal jó barátságot tartott az őrgróf, 
addig megyénk is biztos volt, hogy nem újítja meg követeléseit 
a főispánságra. — Sajnos e jó barátság már négy év múlva meg-
szűnt, s a régi viszályok még nagyobb erővel támadtak föl. 

Időközben Brandenburgi György nagy erőfeszítéssel, a királyi 
hitlevelek megszegésével kivitte azt, hogy Sziléziában egy her-
czegséget kapott: a ratiborit. Nemsokára Cseh- és Morvaország 
királyi helytartójának Münsterberg Károly leányát Hedviget vette 
nőül s megszerezte Jagendorfot is. 4) Ebben bizakodva még ke-
vésbé tartá szükségesnek a magyarokkal való barátságot, annál is 
inkább, mert Gyulát, ha jó vevőre akad, el is akarta adni. Erre 
már 1515-ben kikérte és megkapta a királyi engedélyt, 5) s már 
1519-ben megkisérlette, hogy Turzó Jánossal ennek Wolau, Stein 
és Rauden nevű sziléziai birtokaiért elcserélje. 6) 

Voltak még bizonyára egyéb okai is. így pl. feltűnő két ese-
mény találkozása. Az 1524-ben tartott kisasszonynapi országgyűlés 
Brandenburgit, mint idegent, végleg kizárja a királyi, tanácsból7); 
ő pedig a következő októberben elbocsátja magyar tiszteit. Ez 
mintegy bosszúra mutat. Az alább elbeszélendőkből bizonyos az 
is, hogy az 1524-iki országgyűlés azon czikkelye, mely a paraszt-
lázadás után elszökött jobbágyok gyors és tettleges visszaadását 

*) Münch. Reichsarchiv Brand. CCIV. f. 1. — 2) Münch. Reichsarch. Braud. CCIV. f. 1 
— 3) Münch. M.ás. — 4) Allgemeine Deutsche Biographie. VIII. 611—4. — 5) Münch. Más. — 
6) U. o. — 7) Batthyány : Leges Ecclesiaticae. I. 595. 



93 Békés vármegye története I. Mátyás korától 1526-ig. 

rendeli, (11. §.)!), részben Brandenburgi György ellen volt irá-
nyozva. Az Abránfyak és Patóczyak pedig e törvény szerzésé-
ben résztvettek s azt sürgették. Hogyan tűrhette volna tehát e 
családok tagjait az ő váraiban ? 

Elbocsátotta tehát őket. Helyökbe megfogadta első sorban 
Scardonai Sadobrics Pétert. Vájjon ugyan egy-e az 1508—11. 
években szintén várnagyként szereplő Sadobricscsal ? nem tudjuk 
meghatározni. Bizonyos ellenben, hogy ő az, ki már 1523. nov. 
21-én az őrgrófnál Pozsonyban járt s akkor tőle a vári plébániát, 
a gyulai ispotály és a békési Mária-kápolna igazgatóságait kapta, 
illetőleg arra kijelölést nyert. 2) Ifjúságától fogva mindig az őr-
grófnak szolgált. S mivel iskolás ember volt, röviden csak Péter 
deáknak is nevezték. Tevékeny, de nagyhangú és cselszövő 
embernek mutatják őt az események. Hogy pap létére ilyen 
világi, sőt katonai hivatalt vállalt, azt némileg menti kortársainak 
példája. 

A másik főtisztviselő lett Ahorn János. A neve mutatja, hogy 
német volt. Csak akkor került Magyarországba, s hazánk törvé-
nyeiben egészen járatlan volt, úgy hogy e miatt a megyénél, a 
törvényszékeknél, a királynál stb. mindig Sadobrics jelent meg az 
őrgróf nevében, Ahorn pedig, mint egyúttal udvarbíró, a vár jöve-
delmét kezelte. Annyit meg kell adni, hogy elég tisztakezű becsü-
letes ember volt. 

Ezenkívül egy ideig az őrgróf udvarmestere, valami Lipót 
nevű, mint az őrgróf helytartója szintén Gyulán tartózkodott. 
A puskaműves Kontz Konrád, a kerékgyártó Orbán, a lovász-
mester Jobszt és a várat őrző gyalogok is mind németek vagy 
csehek voltak.:V) Porkolábnak (első alvárnagy) megmaradt Susalics 
István, de fizetését megjavították. ->) Második alvárnagynak meg-
fogadtak egy szegény ölyvedi nemest, Veres Gáspárt, hogy legyen 
kit küldeni Zarándmegye törvényszékéhez.5) — Az összeköttetést 
a nagyobbrészt külföldön időző őrgróf és a várőrség közt Wein-
mann János tartotta föl, a kit közönségesen csak doktornak hív-
tak s a ki, mint az őrgróf ügyésze, Budán lakott.6) 

Alig volt ez így elrendezve, kitört az ellenségeskedés me-
gyénk és az őrgróf között. — Tudjuk, hogy a parasztlázadás után 

i) U. o. 597. — 2) Münch. Más. — 3) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. m. 170. 
4) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 36.— 6) U. o. CCIV. f. 2. m. 170. — ») Münch. Más. 
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a jobbágyok szabad költözését az országgyűlés eltörölte, s a 
szökött jobbágyok visszahurczolását előbbi uraikhoz elrendelte. E 
visszahurczolás a megyei tisztviselők közbenjöttével történt, s a ki 
ellenállott, arra 100 frt, részben a felperest, részben a tisztviselő-
ket illető birságot vetettek. Ha a főispán, alispán és szolgabirák ha-
nyagok voltak, az egész nemesség föltámadhatott ellenük. Érde-
kükben állott tehát a tisztviselőknek e törvény sürgetése, de vi-
szont a földesuraknak meg érdekükben állott a szökevény jobbá-
gyok megőrzése, mert annyival több volt a jövedelmük, a meny-
nyivel több volt a jobbágyuk. 

Nem régiben, de 1514. után az alsó (Temes, Torontál, Csa-
nád) megyékből számos jobbágy költözött az őrgróf gyulai ura-
dalmába. Kecsegtette őket az, hogy itt egy részről kevésbé adóz-
tatják őket, másrészről jobban megvédik az erőszakoskodók ellen. 
Azonkívül azt az őrgróf ellenségei is elismerik, tettei és utasításai 
is mutatják, hogy jobbágyaihoz kegyes, őket védelmező, jószívű 
földesúr v o l t . — Nem volt annyira rászorulva, mint az 1—2 
jobbágyos nemes, tehát nem is adóztatta őket annyira. 

Csakhogy így a kissebb nemesek lassan-lassan mind jobbágy 
nélkül maradtak volna s azért az érdekelt alsóbb megyék átira-
tára Békésvármegye nemessége magáévá tette azon nemesek sé-
relmét, kiktől a kérdéses jobbágyok elszöktek és fölszólították az 
őrgrófot a szökevény jobbágyok visszaadására. 

Volt még egy másik sérelem is. Már 1520-ban kiadta az őr-
gróf azt az utasítást, hogy a várnagyok a vár földeit ne hagyják 
idegeneknek is élni, hanem azokat csak az ő jobbágyai használják.2) 

Abránfy idejében ezt az utasítást nem valami szigorúan vet-
ték. Az új várnagyok ellenben mindjárt valósítani akarták. Mivel 
pedig a fegyver a várnagyok kezében volt, valósították is és sok 
helyütt a nemesektől eddig élt földeket elfoglalták. Csakhogy a 
határok éppen nem voltak olyan biztosan és szabatosan kijelölve, 
hogy e rendszabályt olyan könnyedén lehetett volna keresztül 
vinni, mert számosan a nemesek közül az így elvett földrészeket 
saját tulajdonuknak állították, s a várnagyok eljárását bitorlásnak 
mondták. 

A kettős sérelem ügyében Békésvármegye követei fölkeresték 
az őrgrófot még Magyarországon való tartózkodása idején (1524 

1) Szerémi i. m. 45. Münch. Más. — 2) Münch. Más. 
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okt. elején). Az őrgróf állítólag meg is ígérte, hogy a sérelmeket 
orvosolja. A helyett azonban Weinmann fogadott 12 cseh kato-
nát és azokat Gyulára küldötte az őrség szaporítására. Továbbá 
az akkoriban eladott Varasdról az ágyúkat és golyókat az őrgróf 
szintén Gyulára szállíttatta s a vár falain fölállíttatta; ') maga 
pedig hazánkból eltávozott. — A nemesség csak várta az elég-
tételt, de november közepén már kifogyott a türelme és köve-
teket küldött a királyhoz. A követek a királyt nem találták ott-
hon, mert a Csepelszigeten vadászott. Előadták tehát a megye pa-
naszát a királyi tanácsnak azon megtoldással, hogyha a király 
nem nyújt orvoslást, a nemesek maguk vesznek elégtételt. 2) A 
királyi tanács hívatta az éppen akkor Budán időző Sadobrics Pé-
tert s felszólította az elégtételadásra. 

Megkezdődött már most az elodázásnak, halogatásnak áldás-
talan munkája. Sadobrics időt nyert mindjárt azzal a kifogásával, 
hogy ő csak a vár felerészére nézve várnagy, értekeznie kell te-
hát előbb várnagytársával, Ahorn Jánossal. Azonkívül hivatkozott 
arra, hogy Pöstyéni Gergely, az alországbíró, már meg van bízva 
a panasz megvizsgálásával és így az ő közbenjárásával majd el-
intézik az ügyet. Ezzel aztán a követek is, Sadobrics is lejöttek 
Békésvármegyébe. 

Nov. 28-ára volt kitűzve Békésvármegyének ama közgyűlése, 
melyen a követeknek beszámolniok kellett. — Mielőtt azonban ezt 
és a következő fejleményeket ismertetnők, föl kell említenünk egy, 
a megyei közigazgatásra nézve szerfölött fontos eseményt. S ez 
az, hogy a vármegye székhelye megint megváltozott s a gyűlések 
színhelye ettől kezdve egy félszázadig Kamut volt. A gyulai vár 
1524—28-iki számadásai annyira köztudomásu dolognak tüntetik 
ezt föl, hogy midőn a várnagy vagy alvárnagy a megyegyűlésre 
megy, ezt néha csak azzal jelzik: N. N. Kamutra utazott, vagy 
N. N. Kamutra megy a megyéhez. 3) 

Mi volt az oka a megyei székhely ez új változtatásának? A 
törvény, mint láttuk, tulajdonkép tiltotta, tehát valami jelentős ok-
nak kellett a megye nemeseit rábírnia e rövid idő alatt már 2-ik 
változtatásra. 

l) Münch. Reichsarchiv. Brand.CCIV. f. 2. m. 170. — 2) A megye e fenyegetése hely-
telen dolog volt ugyan, de megmagyarázható abból, hogy ő tulajdonképen csak a kisasszony-
napi országgyűlésben alkotott 11. sz. törvényczikkely végrehajtását sürgette, i) Münch. Reichs-
archiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. 
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Ha összevetem a székhely változtatásának idejét a Branden-
burgi György ellen tett panasszal, nyilvánvalónak látom az első-
és fő-okot a változtatásra. A nemesség nem akart oly helyeken 
(Békésen, Mezőberényben) gyűlésezni, hol az, akivel oly éles vi-
szályba keveredett, s akitől valódi vagy vélt jogait s az egész 
megyei tisztikar lételét féltette: Brandenburgi György volt a föl-
desúr. Gyűléseinek, határozatainak szabadságát tette volna ki 
veszélynek. 

A második ok volt a megye teendőinek könnyebb elintézése. 
Ez időben a megyék a közigazgatás, törvénykezés terén már tel-
jesen megszerezték ama nagy jogaikat, melyek a magyar megyei 
szervezetet oly elsőrangú intézménynyé tették. Beleszólásuk volt 
az adózás és honvédelem ügyeibe is s az egész ország kormány-
zására követeik, küldöttségeik által szintén nagy befolyásuk volt. 
Mindez szükségessé tette, hogy a megyei nemesség sűrűn tartson 
gyűléseket. A gyulai vár említett számadásaiban 4 éven át föl-
vannak jegyezve Békésvármegye gyűléseinek napjai, mert a vár-
nagyok szerződésük szerint kötelesek voltak a gyűléseken meg-
jelenni s ott az őrgróf érdekeit esetleg megvédeni. E számadás 
adatai szerint tehát gyűléseket tartott Békésvármegye a követ-
kező, mindig hétfőre eső napokon: 

1524. október 17, november 14 és 28 (közgyűlés), deczem-
ber 5 és 12-én. 

1525. január 9, 30, márczius 13, ápril 3 (a május haviak -
úgy látszik — a rákosi országgyűlés miatt elmaradtak), junius 
12 (ezután következett a hatvani országgyűlés), augusztus 7, 21, 
szeptember 4, 11, 18, október 16, 23, november 6. 

1526. január 4. (a királyhoz küldendő követeket ezen válasz-
tották meg), február 5., márczius 5., (megint követeket választot-
tak, a kik a rézpénz ügyében a királyhoz menjenek), ápril 9., 23., 
junius 18., (közgyűlés), julius 2. (ezután következtek a készülődé-
sek a mohácsi csatára), okt. 23. (Következett a székesfehérvári) 
koronázó országgyűlés.) 

1527. január 21, (közgyűlés) február 11., 25., márczius 11. 
(Következett a budai országgyűlés, azután az alább elbeszélendő 
hadjáratok) augusztus 12., szeptember 2., 9., 23. 

1528. január 13., márczius 2., április 27., május l l . 1 ) 
1) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. és CCIV. f. 1. 
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A mint e sorozatból láthatjuk, néha minden héten gyűlés volt, 
s ezeken a tisztikaron kívül legalább 12 esküdt nemesnek kellett 
jelen lennie. Távolabb lakó nemestől nem is lehetett kívánni, hogy 
magán ügyeit elhanyagolva, minden héten a székhelyre menjen, s 
1—2 napot a közügynek szenteljen. Oly helyet kellett tehát ki-
szemelni, hol nemesek nagyszámmal laktak, úgy hogy köztük min-
dig elegendő számú törvényszéki tagot (assessor) lehessen találni. 
Ilyenek voltak akkoriban Ölyved, Bélmegyer, Nemes-Kereki, Halász-
telek is, de egy sem esett úgy a megye közepére, mint Kamut, s 
ez is épp oly nemesség lakta hely volt, mert itt (Kis- és Nagy-Kamu-
ton) még 1561-ben is 16 nemesi család lakott.1) 

Az 1524. november 28-ik közgyűlésen egy pár lovastól kö-
rülvéve, megjelent Sadobrics is. Jól számított, mikor katonákat is 
vitt magával, mert roppant zajos gyűlés volt. A nemesség elége-
detlen volt a követek jelentésével és Sadobrics sok lárma után 
alig birta kivinni, hogy ne váltsák be fenyegetésüket, hanem küld-
jenek előbb Pöstyéniért.2) Sok idő múlva, decz. 17-én, végre 
csakugyan költséget adott a gyulai uradalom az egyik szolga-
bírónak, hogy Budára menjen.3) De Pöstyéni vagy azért, mert el 
volt foglalva, vagy mert erre föl volt biztatva, nem jött el. 

így érkezett el az 1525-ik év. Január közepén a várnagyok 
a vár jegyzőjét Ádám deákot küldték föl Budára, hogy Pöstyéni-
től legalább valami mentegetődző levelet hozzon, melylyel a zúgo-
lódó nemességet csitíthassák. Ezt meg is nyerték és január 29-én 
Sadobrics ezt mutatta föl a megyegyűlésen. Csakhogy azzal ép-
pen nem lecsillapodást, hanem még nagyobb elkeseredést okozott. 
Híre járt mindenfelé, hogy a nemesek erőszakhoz nyúlnak. Feb-
ruár 7-én a várnagyok Simándra siettek, mert attól tartottak, 
hogy a nemesek elpusztítják. Nem sokára a büngösdi halastavat 
kellett fegyveres erővel őriztetni, mert vármegyénk nemesei annak 
elrontásával akarták magukat megbosszúlni. 

Időközben (február 19. körül) Brandenburgi György Budára 
jött és Sadobricsot magához rendelte, hogy vele ez ügyben újabb 
védelmi módokról tanácskozzék.4) Legjobbnak találták, ha most a 
király lép közbe és ő inti vármegyénket, továbbá Zaránd- és Arad-
vármegyéket, (melyek e tekintetben vármegyénkkel egyetértettek) 

!) V. ö. leleszi lt. a. 1561. f. 1. nr. 18. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV f. 36. 
— 3) U. o. CCIV. f. 2. m. 170. — 4) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. 

I. ß 
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türelemre. — Nagy nehézségek után márczius 1-én csakugyan ki-
állította a királyi kanczellária a vármegyéket csitító rendeletet. 

Előadja ebben a király, hogy amint Brandenburgi György 
panaszából értesült, a vármegyék tisztikara és nemesei az őrgróf 
jószágait néhány, a törökök elől futó jobbágy miatt el akarják 
pusztítani. E fenyegetés beváltása nagy sérelem lenne az őrgrófra, 
mert ő nem kényszerítette azon jobbágyokat, hogy uradalmába 
költözzenek, továbbá e jobbágyok nem lázadtak föl uraik ellen, 
hanem életük megmentése végett futottak. Különben is a királyi 
tanács már elhatározta, hogy Martonosi Pöstyéni Gergely alor-
szágbíró a viszályok kiegyenlítése végett teljes hatalommal felru-
házva, Békés-, Zaránd- és Aradvármegyékbe menjen, s ő eddigelé 
csak a folytonos törvényszéki ülések miatt nem rándulhatott le. -
Várják be tehát a vármegyék türelemmel Pöstyéni megérkeztét, s 
addig senkinek kérésére se vigyék vissza a kérdéses jobbágyokat. 

E levéllel fölfegyverkezve, az időközben váradi kanonokság-
gal is megjutalmazott Sadobrics megint el mert menni vármegyénk 
márczius 13-iki gyűlésére. Gúnyosan fogadták a nemesek. Nem is 
kívánták tőle, hogy mutassa föl a királyi halasztó rendeletet. Tud-
ták úgy is, hogy olyasmit hozott. A helyett a gúny és vádasko-
dás éles fegyverével támadták meg. Szemére hányták, hogy szánt-
szándékkal húzza-halasztja a dolgot. E vád (?) annyira kihozta Sa-
dobricsot sodrából, hogy mihelyt Gyulára ért, mindjárt írt Pöstyé-
ninek, hogy jöjjön le Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára (márcz. 
25.) vagy legalább bizonyítsa, hogy nem a várnagyok okai a huza-
vonának. 

A másik sérelem, t. i. a vitás határrészeknek önkényes lefog-
lalása a gyulai uradalom részére, még égetőbb volt megyénk ne-
meseire nézve. Az Ábránfyak azt állították, hogy a várnagyok az 
ő gerendási birtokukból Eperjeshez, csabai birtokukból a Fövényes-
hez csatolt kerekegyházi pusztához erőszakkal foglaltak le egyes 
földeket. Gerla határát pedig Békés felől csonkították meg. Az 
Ajtóssyak Kígyós területét vélték megcsonkítottnak. A kamuti ne-
mesek a Mező-Szentmiklóshoz és Gyúrhöz foglalt földeket állítot-
ták sajátjuknak. — E sérelem orvoslásának elhalasztása a nemesek 
jövedelmének megrövidítésével is járt. Itt tehát nem elégedtek meg 
a nemesek azon gúnyos megjegyzéssel, hogy az őrgróf azért ha-

!) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 41. 
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lasztatja a határrendezést, mert rá van szorulva az ő földeik bitor-
lására, hanem ennek megbosszulására még más, addig hallatlan 
módhoz is folyamodtak. 

Megtiltották jobbágyaiknak, hogy az őrgróf malmaiban őröl-
jenek és az őrgróf 3 városának, (Gyula, Békés, Simánd) piaczain 
vásároljanak és eladjanak. — Szóval mai kifejezéssel élve sztráj-
koltak. Hogy ekként a kereskedelem az egész vidéken megakad, 
hogy jobbágyaiknak nagy fáradságot és időveszteséget okoznak, 
azzal nem törődtek. Az elkeseredés és bosszúállás nyilatkozik ez 
elhatározásban, ezek pedig nein tekintenek a közjóra. 

A várnagyok azzal vigasztalták az őrgrófot, hogy e tilalmat 
a nemesek nem sokáig fogják fentartani, mert nincsenek malmaik 
(ez csak részben volt igaz, inert Ant-Kesziben, Gerlán és Körözs-
Ladányban voltak más malmok is) és mert a városok nélkül el 
nem lehetnek. De, hogy tulajdonképen nagyon féltek az új rend-
szabálytól s a nemesek fölszólalásaitól, kitűnik Sadobrics 1525. 
márcz. 17-iki leveléből. Leirja ebben az eseményeket, tudatja, hogy 
a várat híven őrzik, dicséri az új udvarbíró gazdálkodását, szóval 
— irja — »Méltóságod ügyei jól állanak, csak már egyszer ezek 
a jó nemes urak hallgatnának. De ha nem hallgatnak, kiabáljanak 
a mennyit akarnak; ha Isten velünk, ki ellenünk?« ') (kivált ha va-
laki olyan erős várban irogatott levelet, mint Sadobrics.) 

Mi lett a dolognak vége? addig mig nálam szerencsésebb 
ember Sadobrics két évről hiányzó (1525. ápril, 1527. okt.) leve-
lezését föl nem fedezi, el nem dönthető. Ápril 3-án Sadobrics még 
perel a megyével Gyúr határai miatt.2) Ettől kezdve azonban 
a számadások szűkszavú megjegyzéseiből Ítélve — elnémultak a 
kissebb viszályok az országos, kormány rendszert buktató, nagy 
mozgalom miatt. 

E mozgalom éle részben Brandenburgi György ellen is irá-
nyult, mert ő is tagja volt a királyi tanácsnak. Az ifjú királyi pár 
nagy aggodalommal nézett a Szent-György napi országgyűlés elé 
s hogy a viharban támogatójuk legyen, már ápril elsején meghív-
ják az országgyűlésre.3) De Brandenburgi György nem jött, hanem 
május 1-én Olsnából (a mai Öls Sziléziában) írt Sadobricsnak, 

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 41. — 2) U. o. f. 2. nr. 170. — 3) Budapesti 
Szemle. 1883. 355. 

G* 
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hogy menjen fel Budára s majd Weinmanntól megkapja az utasí-
tásokat, miképen mentse ki őt az országgyűlés előtt elmaradása 
miatt*) Sadobrics csakugyan felment s ott hallotta meg azon ha-
tározatot, hogy a jobbágyas nemesek minden 10 kapu után egy 
lovast kötelesek kiállítani s azokkal Hatvanban a junius 24-ikére 
hirdetett nagy országgyűlésen megjelenni. 2) 

A rákosi országyűlés eloszlása után Brandenburgi György is 
lejött Budára,3) de sem ő, sem várnagya nem tartották tanácsosnak 
a rákosi országgyűlés ebbeli határozatának egészen ellenszegülni, 
hanem felfogadtak a gyulai uradalomra eső 100 helyet 50 lovast, 
(mert átlag véve a gyulai uradalomban 1000 kaput számítottak 
össze) másrészt pedig kérdezősködtek Világosvárott a nádor 
tisztjeinél és Temesvárott a főispánnál, Czibak Imrénél, vájjon ők 
mi tévők lesznek? Annyira féltek a felingerült nemesség haragjá-
tól, hogy ez időtájt a vár négy szegletén ablakokat vágták a falba 
s oda ágyúkat helyeztek el s a kapukat is a kerékgyártókkal ki-
javítgatták. Ezenkívül kémeket tartottak s azokkal a nemesség 
szándékait, például: midőn Mező-Túron a hatvani országgyűlés előtt 
előleges értekezletet tartott, kitudni igyekeztek. Végül pedig Hat-
vanba Sadobrics nemcsak maga ment el, hanem két gyulai nemes 
embert is vitt magával : Oláh Jánost és Somogyi Ferenczet. Ezek 
nemesi joguknál fogva részt vehettek az országgyűlésen, másrészt 
pedig, mint az őrgróf főjobbágyai (jobbagiones principales) az ő 
érdekeit is védelmezték. O nekik kellett kitudni, mit akar a nemes-
ség Brandenburgi ellen vádként fölvetni, s innen van, hogy a hat-
vani országgyűlésen kémekre 22 forintot költöttek el (körülbelül 440 
forintot mai értékben.4) Somogyit később ellenségei arról vádolták, 
hogy a hatvani gyűlésen ő kiabált legjobban az őrgróf ellen.5) 

Sadobrics maga is úgy volt meggyőződve, hogy a hatvani 
országgyűlés alkotásai állandóak lesznek s azért az itt szerzett 
törvények kéziratát a vár tisztviselői számára megvette; de más-
különben is igyekezett az új viszonyokhoz alkalmazkodni. A ne-
mesekkel való ügyet, kivált a határok rendezését, most már vá-
lasztott birákra bízta. A választott biróság november elején jött 

Fraknói V. jegyzetei. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CC1V. f. 2. nr. 170. és 
Kovachich: Vestigia Comitiorum 587. — 3) Budapesti Szemle 1883. 355. — 4) Münch. Reichs-
archiv. Brand. CC1V. f. 2. nr. 170. — 5) Münch. Más. 1529. év. 
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Gyulára Kállay János, Bessenyő István és inás előkelőbb neme-
sekből állott ez; jelen volt az őrgróf uradalmi ügyvédője Torday 
János is; közjegyző gyanánt az aradi káptalan egyik kiküldötte 
szerepelt. ') A határok rendezése nagyobbrészt az előállított tanúk 
vallomása alapján történt. November 13-án jegyezték fel a Kígyós 
és Kerekegyháza, november 14-én a Csaba és Kerekegyháza közt 
levő határpontokat, november 16-án pedig a Békés és Gerla közt 
levőket2) De hogy a tisztek nem voltak megelégedve a határjá-
rás eredményével, mutatja, hogy a következő februárban a határ-
járások folytatását megakarják akadályozni s e végre Sadobrics 
Kállay Jánost Aradon föl is kereste. Később mind a két várnagy 
Budára ment uj tanú vallatások kieszközlése végett és márczius 
11. körül új, bizonyára kedvezőbb tanúvallatásokat tartattak az 
aradi káptalan által. Ugyanakkor a szökevény jobbágyak ügyében 
még mindig folyt a tanúvallatás. Az eperjesi jobbágyok érdekében 
pedig az Abránfyakkal ujabb pert kezdenek, s lehet, hogy csak 
megtorlásként az Abránfy Miklóstól okozott károkért, a vitás föl-
dekről 122 köböl kölest hordattak el. Volt tehát okuk arra, hogy 
a büngösdi halastavat és az uradalmi erdőket megyénk nemesei 
elől újra őrizzék. Márczius 18-ika körül pedig Zaránd megyével 
volt megint oly éles viszály, hogy az őrgróf falvait a nemesek el 
akarták pusztítani. 

Ez időtájt a vármegyék megint sűrűn tanácskoztak a fenye-
gető török veszedelem elhárítása végett. így 1526. márczius 21-én 
Nagylakon tartott hét vármegye gyűlést; ápril 17-én pedig Aradon. 
Az előbbi gyűlésből követeket is küldöttek a királyhoz. Az ápril 
17-iki gyűlést Sadobrics és társa részben az őrgróf ellen irány-
zottnak tartották, mert a megyék szándékának kipuhatolására 
egyik szolgájukat odaküldötték. A Szent-György napi rákosi or-
szággyűlésen mind a két várnagy, továbbá az uradalmi ügyvédő 
több nemessel együtt részt vett s mivel 67 forintot költöttek el, 
bizonyos, hogy a hatvani országgyűlés alkotásainak megsemmisí-
tésében ők is közreműködtek. 

Visszatérvén a várnagyok, hogy megyénket némileg megpu-
hítsák, Haranghy Lénártot szerették volna az őrgróf részére meg-
nyerni és e végből május 10-ike körül Oláh János által 5 forintos 

l) Münch. Reichsarhiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 2) Dl. 31048. 
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ajándékot küldenek neki;!) de Haranghy későbbi magaviseletéből 
következtetve nem értek czélt. 

Végre-valahára aztán hozzákezdtek a török háborúra való 
készülethez is. Bizonyára tárgya volt ez Békésmegye junius 18-án 
tartott közgyűlésének is. A félelem természetesen megyénkben is 
nagy volt, mert hisz rég tudva volt, hogy Szolimán hatalmas se-
reggel közeledik hazánk felé. Junius 22-én pedig elindult Budáról 
Szegedi Deák Gergely s hozta Békés- és Biharmegyékhez a ki-
rály azon rendeletét, hogy julius 2-án a megyei hadak Tolnán 
legyenek.2) 

A gyulai várnagyok úgy tettek, mintha reménykednének, hogy 
Brandenburgi György is eljön szorongatott hazánk védelmére. Ju-
nius 21-én indult el az őrgrófhoz Ferber János, az ő káplánja, ki 
egyúttal a békési plébániát is birta. Julius 3-án Békési Vajda Já-
nost egyenesen a töröktől való félelem miatt küldik Sziléziába. 
Azután jártatták és készítették azt a nagy hadi-lovat, melyen az 
őrgróf volt harczolandó. Felfüstölték két ökörnek a húsát; vettek 
mézet és eczetet; összegyűjtöttek egész szekér élelmiszert; de aki 
nem jött el, az Brandenburgi György volt. 

Sajnálattal kell jelentenünk, hogy eddigelé nincs adatunk arra, 
hogy megyénk nemesei rendes csapatként jelen lettek volna a mo-
hácsi mezőn, noha Perényi Ferencz váradi püspök hadaival Gyulán 
keresztül vonult Szeged és úgy Mohács felé.3) A csatlakozásra 
volt tehát alkalom. Azt látjuk azonban adatainkból, hogy az Ab-
ránfy, Komlósy, Haranghy, SZÍVÓS, Török, Simay, Mező családok 
azon tagjai, kik 1526 előtt élnek, 1526 után is szerepelnek. Leg-
feljebb Körözs-Tarcsai Vér Andrásra gondolhatunk, hogy talán a 
mohácsi csatában esett el, mert valóban ez időtájt tűnik el sze-
meink elől. A hadban leginkább jártas békésmegyei urak: Abránfy 
Miklós és Bodoki Székely Benedek mint titeli bánok4) másutt vol-
tak elfoglalva. Megyénk többi nemesei talán Zapolyai János erdé-
lyi vajdához akartak csatlakozni s ezért küldtek a gyulai várna-
gyok augusztus 10-én két szolgát Lippára annak megtudására, 
vájjon odaérkezett-e a vajda? Két nemes azonban valóban részt 

!) Münch. Reichs-archiv. CCIV. f. 2- nr. 170. — 
3) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 

2) Engel: Monumenta Ungrica. 224. — 
4) Engel: Monum. Ungrica. 234. 
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vett a mohácsi csatában. Az egyik volt Susalics István, a másik 
Serjényi Mihály. Kapitányai voltak ama 44, nagyobb részt Temes-
vár körül fogadott zsoldosnak, kiket a gyulai uradalom a király 
seregéhez küldött. Susalics és Serjényi megmenekültek az augusz-
tusi 29-iki szörnyű csatából s megmaradt embereikkel szeptember 
8-ikára érkeztek Gyulára hirdetve a rémületes veszteséget, muto-
gatva kapott sebeiket. Serjényinek katonái és lovai majd mind 
ott vesztek. 



VI. FEJEZET. 

Politikai és hadi történet 
1526—1552-ig. 

borzasztó csapás megyénkben is egyelőre roppant csen-
det okozott. A gyulai várnagyok 50 napig éjjel-nappal 
őriztették a vár kapuit s készültek az ostromra, de 
peisze ez nem következett be. 1) — Hogy később a 

megyei nemesség a trónért vívott harczokban miféle pártot fog 
követni, mutatja az, hogy az október 26-iki tokaji értekezleten 
megyénk nemesei közül jelen voltak Abránfy Péter s fia István és 
Miklós (Sebestyén fia a volt titeli bán.2) A november 10-iki szé-
kesfehérvári országgyűlésre pedig még a gyulai várnagyok is el-
küldötték néhány lovassal az alvárnagyot.3) így tehát a vidéken 
még álmukba sem ötlött az embereknek, hogy más legyen a ki-
rály, mint Zapolyai János. 

Az újonnan választott és koronázott király Abránfy Pétert 
nevezte ki megyénk főispánjául.4) 

Abránfynak sajnos olyan zivataros és mozgalmas időszakban 
kellett vezetnie megyénk kormányát, aminő, tudtunkra, Békésvár-
megyét addigelé nem érte. Már a következő 1527. év január 21-én 
tartott megyei gyűlésből követeket kellett küldeni Fekete Iván 
(Cserni Joán) nevű rácz paraszt-csapat-vezér ellen, kinek kegyet-
len, dúló-fosztó népe rettenetes rablásokat követett el Szeged kör-

i) Münch. Reichsarchiv. CCIV. f. 2. nr. 170. CCIX. f. 36. — 2) Horváth : Verbőczy Em-
lékezete. II. 252. A Fraknói: Magyar Országgyűlési Emlékek I. 10. I.-on másolatból közölt 
meghívó hibás. — 3) Münch. Reichsarchiv. CCIV. f. 2. nr. 170. — 4) Jászay : A magyarnem-
zet napjai a mohácsi vész után. 241. 
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nyékén és többi közt megyénk nyugati részén is. Márczius 11 -én 
újra nevezetes közgyűlést tartott megyénk nemessége. Ekkor vá-
lasztották meg a szónokokat, akik a megye nevében ősi szokás 
szerint az űj királyt, Jánost, üdvözöljék. Ekkor kellett követeket vá-
lasztani a márczius 17-ére hirdetett budai országgyűlésre is.1) A 
választás Haranghy Lénártra és Susalics Istvánra esett, akik kö-
zönségesen használt nevükön (Ispán Lénárt és Horváth István) elő 
is fordulnak a budai országgyűlés végzéseinek aláírói közt.2) Je-
len volt ugyanott Abránfy Péter főispán is. 

De legközelebb érintette megyénket ezen időben a Fekete 
Iván ellen indított hadjárat. Amit János király meg nem tett az 
elkövetett erőszakoskodások és gyilkosságok megtorlása végett, 
azt megtette azért, mert Fekete Iván február elején Ferdinánd el-
len királyhoz pártolt át.3) A rácz paraszt-had ellen János király 
udvara elégségesnek tartotta magyar paraszt-hadnak indítását s 
e végből keresztes hadjáratot hirdetett a Körözs-Maros-közén s 
a felkelők gyűlőhelyéül Gyulát jelölte ki.4) Perényi Péter erdélyi 
vajda volt megbízva a keresztesek szervezésével s ő márczius 17-ike 
körül már Gyulára jött. Papok és tanítók vezették ide a felkelő 
népet. A gyulai uradalom maga is kénytelen volt hozzájárulni a 
közvéleménytől annyira sürgetett keresztes hadjárathoz s hogy a 
gyarlón fegyverzett nép között legyen egy pár rendes katona is, 
adott 16 lovast; az uradalmi jobbágyok élére pedig hadban jártas, 
fizetéses kapitányt állított.5) 

A kereszteseknek legalább egyrésze ápril 9-én még Bánhe-
gyesen volt ( i) s így csak ez idő tájt indult az egész keresztes 
had a Temesvártól északra táborozó ráczok ellen. A mai Pécska 
és Arad közt keltek át a Marozson, s a Fellak és Vinga közt eső 
Szőllős városnál ütköztek meg Fekete Iván csapataival. Perényi 
nem tudta elég gyorsan rendbe szedni az ő parasztjait s a rácz 
lovasok rettenetes mészárlást követtek el a gyalogosok között; 
utóbb pedig Perényinek lovasait is szétverték. A temérdek elesett 
közé számították megyénk fő családjának egyik tagját Abránfy 
Györgyöt, de ez valótlan, mert ő még 1533-ban is él.7) Az ütkö-

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 2) Fraknói: Magyar Országgyű-
lési Emlékek. I. 128. — 3) Századok 1883. 18. 1. — 4) Szerémi i. m. 163. — 5) Münch. 
Reichsarhiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 6) U. o. — 7) Szerémi i. m. 164. V. ö. Harr. M. 
nr. 18. p. 36. 
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zetnek még ápril 15-ike előtt meg kellett történnie, mert e napon 
Ahorn János udvarbíró már elküldi az egyik uradalmi ispánt, Bérczy 
Pétert a vár seregeinek megvígasztalására, hogy a szenvedett vesz-
teség miatt el ne keseredjenek; ápril 25-én pedig már arra gon-
dolnak, hogy a ráczoknak az útját kitudják s az uradalomba való 
betörésüket megakadályozzák. ') 

Fekete Ivánt azonban Zapolyainak okvetlenül meg kellett sem-
misítenie s azért a békéről szó sem lehetett. Új vezért s új se-
reget kellett tehát előállítani. Vezérül most Czibak Imrét, a nem 
régiben kinevezett váradi püspököt szemelte ki Zapolyai. De se-
rege nem volt; újra népfelkelést kellett tehát szervezni. Május vé-
gén Czibak már hozzáfogott a felkelők összegyűjtéséhez és be-
gyakorlásához. Gyülekező helylyé Aradot tet te2) már csak azért 
is, mert innen legkönnyebben megakadályozhatta a ráczoknak át-
kelését a Maroson. A harczra alkalmas férfiaknak táborba vitele 
éppen a legnagyobb munka idején természetesen roppant nehézsé-
gekbe ütközött. A gyulai várnagyok több ízben küldenek követe-
ket és ajándékokat Czibakhoz, hogy a szegény jobbágyok iránt 
legyen kegyelmesebb. Küldenek neki puskaport is, julius közepén 
pedig két pattantyúst, mert ilyenekre Czibaknak nagy szüksége 
volt.r) Julius 22-én végre Aradtól keletre Ződinél (ma Szép-falu) 
átkelt Czibak immár begyakorlott hadával a Maroson és szekér-
tábort ütött. Három nap múlva történt meg a döntő ütközet s 
abban Fekete Iván serege megsemmisült. Nem sokára maga Fe-
kete Iván is bevégezte életét.4) 

Megyénk ez oldalról tehát megszabadult a veszedelemtől. De 
alig hogy ez megtörtént, felütötte itt is fejét a pártviszály s vá-
lasztani kellett ki legyen a király, Zapolyai János-e vagy Ferdi-
nánd? Mint említők, Békésvármegyében nem is gondoltak arra, 
hogy más lehessen király, mint Zapolyai János. A gyulai várna-
gyok maguk is elismerték Zapolyai megválasztatásának érvényét. 
1527. február 3-án Sadobrics még János királyhoz megy; márczi-
usban pedig a János királyt üdvözlő szónokok úti-költségeire az 
uradalom egy forintot fizet.5) Később pedig nem tesz ellene sem-
mit, hogy jobbágyai a Fekete Iván s így közvetve Ferdinánd ellen 

!) Münch. Reichsarhiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 2) Szerémi i. m. 166. — 3 ) Münch. 
^ Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 4) Szerémi i. m. 166—8. — 5) Münch. Reichs-

archiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. 
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indított háborúban részt ne vegyenek. Igaz, hogy időközben, 
május elseje körül, János király el akarta foglalni a gyulai várat. 
Legalább a várnagyok nagyon féltek ettől, úgy hogy egész neki 
készültek az ostrom állapotnak: ökröket füstöltek fel, éjjelenkint 
néhány zsoldost folyton a vár körül járkáltattak, Váradon új gya-
logokat fogadtak, egyes nemeseket is segítségül hívtak s hogy a 
bátorságot annál könnyebben szívükbe öntsék, a gyulai polgárok-
tól bort hozattak s 8 hordóval el is fogyasztottak; egy hordó jó 
bort pedig Czibak Imrének ajándékoztak, hogy az őrgróf ügyeit a 
királyi udvarban védelmezze. ') De, mint láttuk, ínég azután küldöt-
tek puskaport és pattantyúsokat Czibaknak a Fekete Iván ellen 
folytatott háborúra s így május elején az ostrom nem azért fenye-
gette a várat, mintha a vár tisztei már elpártoltak volna Zapolyai 
Jánostól, hanem annak más, előttünk ismeretlen oka volt. 

Csak augusztus hónapban kapták meg a gyulai várnagyok az 
őrgrófnak azon rendeletét, hogy János királyt elhagyva, Ferdinánd 
ügyét igyekezzenek, ha kell fegyveres erővel is, előmozdítani. 
Brandenburgi György ez elhatározása nagyon természetes. Az ő 
uradalmai közül a ratibori herczegség Sziléziában s így Ferdinánd 
hatalmában volt, a gyulai és vajda-hunyadi várak oly vidéken estek, 
hol Zapolyai János volt az úr. Ratibort nem tehette ki az elvesz-
tés veszélyének, mert az, közelebb esvén Németországhoz, sok-
kalta értékesebb volt megmaradt magyarországi várainál; Ferdi-
nándhoz kellett tehát állania. Így még azt is remélhette, hogy, ha 
sikerül Zapolyait megsemmisíteni, még Gyulát és Vajda-Hunyadot 
is megtarthatja. Azért adta ki tehát a rendeletet Zapolyai meg-
támadására és Zapolyai még annyit se tudott kivinni, hogy a két 
vár tisztjei semlegességet tartsanak.2) 

A gyulai vár átpártolása Ferdinánd részére roppant befolyást 
gyakorolt a Körözs-Maros köz politikai pártállására. Sőt mond-
hatjuk azt is, hogy a gyulai vár ekkoriban országos fontosságúvá 
lett, mert, bár őrsége csekély volt, elhelyezése s felszerelése ki-
sebb, ostrom-ágyúkkal nem biró seregeknek inegvíhatatlanná tette. 
Azonkívül közeliben volt Világos vára, Báthory István nádoré: 
Boros-Jenő vára a pankotai és déznai kastélyokkal együtt Losonczy 
Antalé. Mind Báthory István, mind Losonczy Antal Ferdinánd párt-
ján állottak s most ők is kiadhatták a rendeletet, hogy tiszteik 

i) u . o. — 2) Münch. Más. 1528. Münch. Reichsarchiv. Brand. CCVI. f. 1. 
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Ferdinánd ügyét pártolják, *) anélkül, hogy e miatt birtokaikat az 
elpusztításnak tették volna ki, mert hisz könnyű volt belátni, hogy 
ha a három vár (Gyula, Világos, Boros-Jenő) tisztsége és őrsége 
összetart, akkor a zaránd- és békésvármegyei Zapolyai-párti ne-
messég mozdulni sem tud. 

A Ferdinándhoz való átpártolásból a gyulai várnak mindjárt 
jövedelme is lett, mert a Zapolyay-párti egri püspöknek, Erdődy 
Simonnak, Gyula körül eső zarándmegyei tizedeit a tisztek a vár 
számára lefoglalták.2) De hogy másrészt megyénk nemessége 
körében az átpártolás mekkora elkeseredést okozott, mutatja Sa-
dobrics október 27-ki levelének eme részlete ; »Az Isten tudja 
csak, mekkora károkat szenvedek, Méltóságod szomszédjaival mek-
kora ellenségeskedésbe keveredtem, úgy hogy néha alig kerültem 
ki a halált.«3) Tudjuk, hogy a szilárdabb jellemű nemesek, mint 
például Egey Antal, holtig hívek maradtak Zapolyayhoz4), s e vi-
déken is egy forintot szavaztak meg kapunként rendkívüli adóúl 
Zapolyay számára.5) Egyik békésvármegyei birtokos, Dóczy János 
pedig folytonosan János király mellett hadakozott.6) De utóvégre 
a nagy többség mit tehetett ? ha nem akarta vagyonát az elkob-
zásnak kitenni, legalább is vissza kellett vonulnia az éles politikai 
pártállástól. Októberben Zapolyaynak tokaji veresége után maga 
Abránfy Péter a főispán és Haraszthy Gergely, az Abránfy jószág 
egy részének ura, is Ferdinándhoz mentek.") 

Október elején Brandenburgi György Ahorn Jánost Budára 
rendelte, ideiglenesen az udvari bíróságot Sadobricsra bízta. Ké-
sőbb az őrgróf maga is Magyarországba jött (ez ízben utoljára) 
és jelen volt Ferdinándnak november 3-ki koronázásán Székes-
fehérvárott. s) Ez időtájt úgy látszott, hogy Gyula vára urat fog 
cserélni, mert Perényi Péter nagyon szerette volna azt maga szá-
mára megszerezni. Az Ígéretekben kifogyhatatlan Ferdinánd meg 
is igérte neki, hogy öt hónap alatt ki fogja váltani (pénzzel vagy 
más birtokkal) Brandenburgi György kezéből Gyula várát s neki 
fogja adni. Ki is állították november 5-ről az adománylevelet.!)) 
Lehet, hogy Brandenburgi egy ideig maga is komolynak vette 

l) Münch. Reichsarchiv. CCIX. f. 36. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CC1X. 36. -
3) U. o. CCIX. 36. — 4) Liber Regius I. 437. — &) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCX. 36. 
CCIV. f. 1. — G) Szerémi i. m. 175. — Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. 36. (1527. okt. 
27. — 8) u . o. CCIV. f. 1. CCV. f. 12. — 9) B. o. II. 129. 
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Ferdinánd ilyetén igéretét s azért hivatta el Ahorn János udvar-
biráját. De csakhamar kiábrándult annyira, hogy élt a kedvező 
alkalommal a gyulai uradalom s a hozzá kötött jogok gyarapí-
tására. E végből elkérte s meg is nyerte Zapolyáy János egyik 
vezérének, Dóczy Jánosnak, békésvármegyei falvait Gyomát és 
Tölgyet; továbbá Mezőgyáni Boldizsárnak a gyulai uradalom terü-
letébe ékelt faluját Bánkamarást. ') De még közelebbről érdekli 
megyénket s mutatja Brandenburgi György szívósságát az, hogy 
most újra hozzáfogott régi vágyának valósításához s elkérte Fer-
dinándtól megyénk főispánságát.2) 

Tudván ekkép, hogy a bekövetkező vár-ostromban egy pár 
teljesen biztos emberre is szüksége lesz, Ahorn Jánost visszaren-
delte Gyulára és hű puskaművese, Koncz Markvárd által kilencz 
német zsoldost fogadtatott s azokat Gyulára küldötte.3) Továbbá 
Sadobricsnak tanácsára4) azon pert, melyet Báthory István nádor 
ellen némely, a világosi és gyulai uradalmak közt vitás földekért 
folytatott, megszüntette, hogy igy a két vár őrsége minden viszályt 
félre tévén, együttesen működhessék Ferdinánd javára. 

Sadobrics, hogy az őrgróf rendeletét annál jobban foganato-
síthassa s Ferdinánd ügyét még inkább előmozdíthassa, deczember 
5-én5) szövetséget kötött nemcsak Világosvár és Boros-Jenő tisz-
teivel, hanem még más, e vidéken birtokos Ferdinánd-pártiakkal 
is. Nevezetesen Szakolyi Ferencz aradi préposttal, Szakolyi János-
sal, Kovácsházi és Szent-demeteri Bessenyey Istvánnal, Fekete 
Miklóssal és Getyey János volt al-nádorral, a ki a szent-andrási 
uradalom egy részét birta. E szövetség aztán levelet irt Ferdinánd ki-
rályhoz, hogy küldjön közibök egy kapitányt, a ki velők együtt 
harczoljon a ráczok és János király ellen. De Ferdinándnak nem 
volt arra való katonája s csak annyit tett meg, hogy kinevezte 
közülök Bessenyei Istvánt királyi kapitánynak.ü) E szövetkezés 
által felbátorítva, a várnagyok a János király részére megszava-
zott 1 forintnyi adót az uradalom jobbágyain behajtották ugyan, 
de azt (813 frt dénárt) a vár számára lefoglalták s nem adták 
oda annak, kinek számára megszavazva volt. Állítólag János ki-
rály e miatt annnyira megharagudott, hogy levelet küldött az 
udvar-bíróhoz s abban fenyegetődzött, hogy félre téve minden 

i) Münch. Más. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 36. — 3) U. o. CCIV. f. I. 
— 4) U. o. CCIX. f. 36. (1527. okt. 27.) — &) U. o. CCIV. f. 1. — 6) U. o. CCIX. f. 36. 
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más dolgát, egész seregével Gyula vára ellen jön. De persze 
ebben sokkal fontosabb ügyei meggátolták. Czibak pedig azzal 
állott bosszút Sadobricson, hogy megfosztotta ót a váradi kano-
nokságtól. ') 

De, ha ekként nagy tevékenységet fejtettek ki a várnagyok 
Ferdinánd érdekében, másrészről Zapolyay János sem volt egészen 
tétlen. Fekete Iván leveretése után újra szert tett egy népszerű 
rácz vezérre, Radics Boszit (a magyarok Boszilkó papnak is hív-
ták) nevűre, akinek Kún-Szent-Mártont ajándékozta. Ez Lippa 
környékén összegyűjtötte a szétszórt ráczokat, mintegy 1000 em-
berből álló csapatot szervezett s azzal a Ferdinánd-pártiakat e vi-
déken három hónapon keresztül folytonos aggodalomban tartotta. 
Gyula város birája és 12 esküdtje, az egész uradalom jobbágyainak 
nevében is, már 1527. október 28-án segítséget kérnek az őrgróf-
tól Radics ellen, mert nagyon félnek, hogy Radics János király-
hoz menet az uradalmon fog keresztül vonulni s akkor őket meg 
fogja támadni.2) November hóban még mindig Lippa körül tar-
tózkodott: deczember elején Világosvár alá jött s innen Simándra 
vonúlt s a simándiaktól 50 forint adót és 4, kilencz-kilencz lovas 
szekeret csikart ki. A Ferdinánd-párti szövetségesek e miatt na-
gyobb részt a gyulai várba szorultak és deczember 16-ka körül 
Temesvárra küldtek segítségért. Azonkívül zsoldosokat fogadtak Ra-
dics ellen (a gyulai uradalom például 46 lovast, utóbb 91 -et); 1528. 
január elején pedig népfelkelést akartak ellene szervezni olyfor-
mán, hogy minden 5 jobbágy közül az ötödik ember táborba vo-
nuljon, a többi négy pedig élelmezze és neki fél hónapra egy 
forintnyi zsoldot fizessen. Megválthatták magukat ez alul akkép, 
ha öten együtt egy lovas katonának zsoldját magukra vállalják. '*) 

Szerencsére ez új népfelkelésre nem volt szükség, mert Radics 
seregével János király parancsára Váradra ment, s innen kisérte 
királyát egész a szinai ütközetig (márcz. 6.) 

Radics elvonulása után a Ferdinánd-párti szövetségesek 1528. 
január 10-én Békés-, Zaránd-, Arad- és Csanádvármegyék nemessé-
gével közös nagygyűlést tartottak Simándon. Sadobrics, a hány 
embere csak volt, magával vitte Simándra. Itt aztán nyíltan fel-
állították a kérdést a nemesek előtt, Ferdinánd-pártiak lesznek-e 

!) U. o. CC1X. 36. és CCIV. f. 1. — 2) U. o. CCIX. f. 36. — 3) U. o. CCIV. f. 1. és 
CCIX. 36. (1528. jan. 20.) . 
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vagy sem? A nemesség a kényszerűség előtt meghajolt. Ekkor a 
szövetségesek elhatározták, hogy kizárják János királyt a Körözs-
Maros közéről. Evégből a Fehér- és Fekete-Körözsökön levő hi-
dakat mind lefűrészeltették s a révekhez őröket állítottak. Főként 
azt akarták ezzel megakadályozni, hogy János király és Radics 
leveretésük esetén ne menekülhessenek Várad felől Lippa és Soly-
mos váraiba;1) (ezek 1514. óta Jánoséi voltak.) 

Sőt most már annyira vérszemet kaptak a szövetségesek, 
hogy elhatározták a Maros mentén lakó rácz földműveseknek ki-
irtását is és irtak a temesvári, lugasi és karánsebesi Ferdinándpár-
tiaknak, hogy a kitűzött pontban ők is egyszerre támadjanak az 
ott lakó ráczokra és öljék le őket.2) Tagadhatatlan, hogy e moz-
golódásokkal a gyulai várnagyok nagyban megbénították János 
királynak készülődését a tavaszi döntő hadjáratra. Ebben állott 
akkoriban Gyulavárának országos fontossága. írja is Sadobrics az 
örgrófnak, hogy Ferdinánd királytól Gyulavárának ebbeli szolgá-
lataiért méltán várhat jutalmat. 

A ráczok kiirtása azonban nem sikerült akként, mint a hogy 
a Ferdinándpártiak azt tervezték. Sőt azt sem tudták a szövet-
ségesek megakadályozni, hogy a szinai ütközet után Radics visz-
sza ne fusson Lippára. (Megjegyezzük itt, hogy Szerémi hibásan 
tette a szinai ütközet napját márczius 20-ra, mert az Szadobrics 
1528. márcz. 17-iki levele szerint két héttel előbb, márczius 6-án 
történt.)3) April 15-ikén Radics már nemcsak hogy Lippán tartóz-
kodott, hanem még Mező-Túrra valami gyűlés-félét is hirdetett és 
oda útazni készült.4) Ha Szerémi György adata való, akkor Radics 
nem sokára ezután befejezte életét.5) 

Amint János király seregével Nagy-Várad és Debreczen vi-
dékéről Tokaj-felé húzódott és ekként a gyulaiak a megtámadta-
tás veszélyének többé nem voltak kitéve, a várnagyok hozzá fog-
tak az 1527-iki koronázáskor nyert jogok érvényesítéséhez. Elő-
ször is Dóczy Jánosnak falvait foglalták le. Hogy Dóczy János 
ebben meg ne akadályozhassa őket, Nagy-Kőrös felé kémeket kül-
döttek s aztán a falvak lakosainak kijelentették,, hogy ezentúl min-
den tartozásaikat az örgrófnak kötelesek lizetni; a birtokon talált 
jószágokat pedig (szarvasmarhát, juhot) a szomszéd Décsére haj-

1) u. o. — 2) u. o. CC1X. 36. (1528. jan. 20. — 3) Münch. Más. — 4) Münch. Reichs-
archiv. Brand. CC1V. f. 1. — 6) I. m. 245. 
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tották.') Mekcsei László Szegvárról felszólalt ugyan ez ellen, mert állí-
tása szerint Dóczy Gyomát és Tölgyet még II. Lajos idejében elzá-
logosította neki hatezer forintért; 2) de erre semmit se adtak. Na-
gyobb baj volt ennél, hogy a nevezett falvakat Révay István is 
elkérte Ferdinándtól és ennek adomány levele 9 nappal hamarább 
kelt, mint a Brandenburgi Györgyé.3) Azonkívül Dóczy János 
és valami György prépostnak rokona szintén pörbe idézték az őr-
grófot. Az így támadt per a következő ápril és május hónapban 
még mindig folyt.4) De hát joggal vigasztalta Sadobrics Branden-
burgi Györgyöt azzal, hogy »beati possidentes.« Ok vannak a fal-
vak birtokában s hogy az elhajtott barmokat Dóczy János később 
meg se találhassa, azokat ápril hó 10-én Gyomától még messzebbre, 
Kétegyházára hajtatták, a falvakat pedig szépen beigtatták a gyu-
lai vár tartozékainak lajstromába.5) 

Valamivel csendesebbek lévén az állapotok, márczius hó ele-
jén Sadobrics a királyhoz indult. A főbb ügyek, melyeket el kel-
lett intéznie, voltak: az adó elengedés, az egri püspöktől 1527-ben 
elfoglalt tized és Czibak Imre javainak ügyei. 

Az adó elengedés ügye abban állott, hogy a gyulai uradalom 
jobbágyainak egy része az előbbi királyoktól nyert szabadalmak 
szerint királyi adót nem fizettek, (persze ennek fejében a földes-
úrnak annál többet kellett szolgálniok.) Azonban az 1527-iki ko-
ronázó országgyűlésen a Ferdinándpártiak minden 3 forint értékű 
ház után kivétel nélkül egy forintot ajánlottak fel Ferdinándnak a 
török háborúra. E határozat alól szeretett volna Sadobrics kibú-
vót találni. Az előbbi gyenge királyok alatt bizonyára talált volna 
is, de Ferdinándban emberére akadt. Előterjesztésére a király azt 
válaszolta, hogy a koronázáson jelen volt az őrgróf is s tudhatja, 
hogy akkor senki se emlegette az ő szabadalmait, sőt ellenkezőleg 
mindnyájan fölfüggesztették és ez esetre érvénytelennek nyilatkoz-
tatták kiváltságaikat: »azért, ha mi most az őrgróf úrnak meg-
adnánk e kiváltságot, akkor a többiek is mind hasonlóképen 
követelnék az ő kiváltságaikat és amennyi kárt szenvednénk 
az elengedett adóval, akkora sőt még nagyobb kárt szenved-
nénk a többi pénzek behajtásának elhalasztásával és késedelme-

!) Münch. Reichsarchiv. Brand. U. o. CCIV. f. 1. — 2) u . o. CCIX. 36. — 3) U. o. 
(1528. ápril 10.) — 4) U. o. CCIX. 36. (1528. márcz. 24. és CCIV f. 1. — 5 ) U. o. CCIV. 
. 2. nr. 170. f. 1. és Münch. Más. 1528. 
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zésével.« Igy tehát Sadobrics nein kapott semmiféle adó elen-
gedést. i) 

A tized ügyében sem tudott valami nagy sikert kivívni. Szer-
fölött jellemző mind az őrgrófra, mind kortársaira az a nagy húza-
vona, ami a lefoglalt tizedek ügyében történt. Kétségtelen, hogy 
e tized az őrgrófot nein illette; de az őrgróf emberei azzal érvel-
tek, hogy azt Ferdinánd ellenségétől foglalták le s a jövedelmet 
zsoldosok fizetésére s így Ferdinánd ügyének előmozdítására for-
dították. 2) Azonban Szalaházy Tamás már az időben Ferdinánd 
részéről ki volt nevezve egri püspöknek s így az is kétségtelen, 
hogy Ferdinándpárti szempontból tekintve jogilag a lefoglalt tized 
őt illette. Különben is mit ér akkor az őrgróf szolgálata, hogy ha 
a zsoldosokat a más zsebéből fizeti. ? A lefoglalt tized értéke Sa-
dobrics szerint ezer forintra rúgott,3) Ahorn János pedig száma-
dásaiban mint 600 forintnyi kétségtelen bevételt tünteti fel.4) E 
600 forint miatt folyt tehát a két nagy befolyású férfiú: Bran-
denburgi György és Szalaházy Tamás között a perlekedés. Sadob-
rics ez ügyben előterjesztést tett a királynak; kikérte Károly her-
czeg közbenjárását is. Károly herczeg Ferdinánd kanczellárjának 
személyesen is szóllott ez ügyben; de a kanczellár Ferdinánd ki-
rály rendeletére minden megjegyzés és ajánlás nélkül küldötte át 
előterjesztését épen az érdekelt félhez, Szalaházy Tamáshoz. Sa-
dobrics ekként kénytelen volt márczius 19-én Budára jönni és ott 
szorgalmazni a tized elengedésének az ügyét. Az őrgróf már haj-
landó volt egyezségre lépni Szalaházyval s már megajánlotta a be-
szedett tized értékének felét. De Sadobrics még mindig nem akarta 
ezt Szalaházynak bejelenteni,5) hanem tudakozódott, hogy vájjon 
Báthory István és Losonczy Antal, kik váraiknak tartozékaiban 
szintén lefoglalták az egri püspök tizedét, adtak-e ezért valami 
kárpótlást Szalaházynak? Báthory és Losonczy azt állították ugyan, 
hogy ők már kiegyeztek, de Sadobrics nem hitte el; gyanakodott, 
hogy csak az őrgrófot akarják rábírni a fizetésre, maguk pedig 
semmit sem fizetnek; azért még tovább tudakozódott.'») Ezen ha-
lasztásnak a szegény jobbágyok itták meg a levét. A Zapolyay-
párti egri püspök tizedszedői már január elején egyházi tilalmat 

i) Münch. Más. 1528. márcz. 17. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. f. 38. 
3) Münch. Más. 1528. márcz. 17. — 4) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 1. — '=) U. o. 
CCIX. f. 38. — 6) Münch. Más. 
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vetettek a gyulai vár Zarándmegyében eső tartozékaira l) (ezzel 
megszűnt a templomokban a nyilvános isteni tisztelet.) Most, hogy 
János király vereséget szenvedett, márczius közepén ismételte ez 
egyházi tilalmat a Ferdinándpárti egri püspök. Pedig nem sokára 
következtek a húsvéti ünnepek s úgy látszott, hogy az ártatlan 
köznép az urak kapzsisága miatt a legnagyobb ünnepeken sem 
mehet templomba. Sadobrics alig birta kivinni Szalaházynál, hogy 
legalább húsvétig függeszsze fel az egyházi tilalmat s csak ennek 
lehetett köszönni, hogy Virágvasárnapon például Fövenyesen, 
Kétegyházán meg volt a rendes barkaszentelés.2) 

Ugyanazon a napon, melyen Sadobrics az őrgrófnak az ügy 
állásáról jelentést tett (márczius 24), maga Szalaházy Tamás is 
levelet írt az őrgrófhoz, s hivatkozván arra, hogy az őrgrófnak a 
helyes meghatalmazó levelek kiállításával szolgálatot tett, kéri 
őt, hogy az 1527-iki tizedet, ha természetben nem, legalább pénz-
ben fizettesse meg a gyulaiak által, mert nagy szükségben van. 
E levelek csak húsvét napján (ápril 12) érkeztek meg Plassen-
burgba3) (Kulmbach mellett a bayreuthi herczegségben), ahol akko-
riban az őrgróf tartózkodott s így nem csuda, hogy az őrgróf 
elhatározása nem jöhetett meg Budára ápril 11-ikére. E miatt aztán 
az egri püspök újra akadékoskodott. Sadobrics erről értesítvén az 
őrgrófot, egyúttal jelenti, hogy mind Báthory, mind Losonczy 
megfogják adni a beszedett tizedet.4) Ekként az őrgrófnak lehe-
tetlen volt magát kivonnia s végre kiutalványoztatta a tized érté-
kének egy részét. Ahorn János junius 24-ike körül fizetett ki az 
egri püspöknek 440 forintot s ezzel e kínos ügy véget ért.5) 

Még szomorúbb a harmadik ügy, mely végett Sadobrics már-
cziusban Bécsben és Budán tartózkodott. Látszik ebből, hogy 
még oly nagy urak is, mint Brandenburgi György, mint a hiúz 
leselkedtek kortársaik ballépéseire, hogy azok javait elkoboztassák 
s a maguk számára adományoztassák. Brandenburgi György még 
1527. november elején Székesfehérvárott elkérte Ferdinándtól 
Czibak Imrének ama javait, melyek Gyula várának szinte a torkába 
estek, úgymint: Gyula-Varsánt, Ságot és Eleket. Szóval meg is 
igérte neki Ferdinánd, de, mivel éppen akkor Ferdinánd Czibakot 
minden áron el akarta tántorítani János királytól s a maga párt-

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. 36. — 2) u. o. CCIX. 38. — 3) U. o. CCIX. 36. 
és 38. — 4) u. o. CCIX. 36. — &) U. o. CCIV. f. 1. 
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jára vonni, nem merte az igéretét Írásban kiadni') s vele a 
Czibaknak adott ígéreteket kétségesekké tenni. 1528. márczius 
elején azonban végleg megszakadt minden tárgyalás Czibakkal. En-
nélfogva az őrgróf elérkezettnek látta az időt, hogy az igéret bevál-
tását a gyulai várnagyok szorgalmazzák s a kérdéses három falut 
tettleg lefoglalják. Mire azonban az ő rendelete Budára érkezett 
és Sadobrics kezéhez jutott, megtörtént a szinai csata és Czibak 
éppen újra követet küldött a helytartótanácshoz. Ennélfogva, midőn 
Sadobrics megkérdezte az egri püspököt, vájjon csakugyan lefog-
lalhatja-e Czibak említett birtokait? ez azt mondotta, hogy azt 
nem szabad tennie, annál kevésbé, mer t : »a király ő felsége és 
Magyarország helytartói (Regentes Hungáriáé) most kegyelmet 
adtak Czibak úrnak oly föltétel alatt, hogy visszaadja a püspök-
séget és békén marad.« Még jellemzőbb Thuróczy Miklós királyi 
udvarmesternek tanácsa : ne bántsa most — mondá Sadobricsnak — 
Czibakot, mig át nem adja a püspökséget, de : »mihelyt átadja a 
püspökséget, foglald el az ő javait és tettesd magad, mintha nem 
tudnád a király ő felsége és Czibak Imre közt kötött egyezséget.« 

Sadobrics ezt megírván, tanácsolja egyúttal az őrgrófnak, hogy 
kérjen új adománylevelet, melyben necsak úgy általában legyen 
elmondva, hogy a király Czibaknak Gyula körül eső javait az őr-
grófnak adja, hanem Gyula-Varsány és Elek falvak meg is le-
gyenek nevezve.2) 

Sadobrics húsvétkor (— ápril 12 —) újra fennt járván Budán 
jelenti, hogy Czibak ápril 15-ére igérte meg a püspökség átadását 
Maczedóniai Miklós, a Ferdinándtól kinevezett váradi püspöknek, 
Maczedóniai Lászlónak, testvére, már el is indult a püspökség át-
vételére. Ha Czibak csakugyan beváltja igéretét, akkor minden 
szolgájával együtt kegyelmet kap. Ha nem váltja be, akkor kérje 
az őrgróf az ő javai közül Gyula-Varsányt, Ságot és Eleket. 
»Székes-Fehérvárt, Szent-Imre napján 1527.« kelettel. Vájjon csak-
ugyan megtörtént-e a püspökség átvétele vagy sem ? megtudhatja 
az őrgróf a király oldala mellett tartózkodó Maczedóniai Lászlótól, 
a kit testvére bizonyára rögtön értesíteni fog az eredményről. -
Kérte egyúttal Sadobrics az őrgrófot, a ki ez időtájt szintén 
Ferdinánd mellett Prágában időzött, hogy ajánlja őt Maczedóniai 
László kegyeibe.3) 

1) u . o. CCV. 12. — 2) u . o. CCIX. 36. — 3) U. o. CCIX. f. 56. 
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De ha Sadobrics abban reménykedett, hogy igy elvesztett 
kanonokságát nem sokára visszanyeri, nagyon csalatkozott. Az 
őrgróf hátrahagyott levelei közt ma is megvan a királyhoz inté-
zett és Sadobrics ápril 12-én keltezett útmutatásai szerint készült 
folyamodvány fogalmazata, *) a mi világos jele annak, hogy Macze-
dóniai Miklós eredmény nélkül tért vissza Váradról. Ekként a gyulai 
uradalom jókora területét nem kerekítette ki az őrgróf Gyulavar-
sány, Ság és Elek határaival, s tisztei az ez évben készült birtok-
lajstromba nem merték fölvenni Czibak javait. Sőt mint látni fogjuk, 
az a Czibak, akit ily ravaszul akartak kitudni anyai örökségéből, 
nem sokára búsásan visszaadta a kölcsönt, s ő az őrgrófnak nem 
3 faluját, hanem egész gyulai uradalmát három városával és 
46 falujával nyerte el. 

Mind ezen ügyek, melyek Sadobrics bécsi és budai útait a 
kortársak előtt oly emlegetettekké tették, érintették ugyan me-
gyénk lakosságát is, de még sem annyira, mint a negyedik: me-
gyénk főispánságának kérdése. Említettük már, hogy Ferdinánd 
Brandenburgi Györgyöt nevezte ki békésmegyei főispánná. Ez 
nem volt nehéz dolog; sokkal nehezebb volt ennél e kinevezés 
kihirdetése és a főispáni hivatal tettleges elfoglalása. Ahorn János 
1527. deczember 13-ika körül lehozta ugyan Gyulára a kinevező 
oklevelet, de mint 1528. január 4-én kelt levelében irja az őr-
grófnak, nem merték azt kihirdetni. A levél e soraira az őrgróf 
is azt jegyezte meg: helyes!2) így tehát még a régi tisztikar 
vezette megyénk ügyeit akkor, midőn a január végén tartott budai 
Ferdinánd-párti országgyűlésre követeket választottak, s valamint 
márczius elején is, midőn az adó ügyében Ferdinánd királyhoz 
követeket küldöttek.3) E követek Sadobricscsal együtt mentek fel 
Bécsbe. Itt érte őket a szinai ütközet hire, s ezt az alkalmat 
Sadobrics mindjárt fölhasználta, hogy Brandenburgi György főis-
pánságának útját egyengesse. 

Az ő előterjesztésére a király személyesen megparancsolta 
Békésvármegye Bécsben levő követeinek, hogy az őrgrófot főis-
pánjokul fogadják s neki mindenben engedelmeskedjenek.4) Budára 
visszajővén Sadobrics, a nádortól is kért egy levelet, melyben 
megparancsolta megyénk nemeseinek, hogy a főispáni hivatal el-

!) U. o. CCV. f. 12. — 2) u. o. CC1X. 36. — 3) u. o. CCIV. f. 1. — «) Münch. Más. 
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foglalása ellen ne akadékoskodjanak.1) De mindezen előkészü-
let nem akadályozhatta meg a megyei nemesség roppant nagy 
felzúdulását Brandenburgi György főispánsága ellen. A márczius 
végén tartott közgyűlésen Kamuton2) ki is tört az. Sadobrics 
maga a következőképpen tesz erről jelentést a kinevezett főispán-
nak (Brandenburgi Györgynek): »Békésvármegye követei, akiknek 
Ferdinánd élő szóval kinyilatkoztatta abbeli akaratát, hogy Mél-
tóságodat főispánjukul ismerjék el, a nemesség előtt nagyon jól 
terjesztették elő 0 Felségének akaratát. Méltóságod személyében 
én is üdvözöltem őket és kívántam Méltóságod nevében jó szom-
szédságot és minden jót. Ok mindnyájan kalap levéve mondottak 
köszönetet Méltóságodnak. Végre előmutattam nekik a király 
0 Felségének levelét s a megye főispáni hivatalát 0 Felsége 
levelének erejével elfoglaltam. De a nemesek semmikép se akar-
tak beleegyezni. Azt kiáltották és mondották: »Az őrgróf úr 
előbbi királyoktól is többször hozott hozzánk levelet, magának 
akarván foglalni a megyét, de mivel Őméltósága igen hatalmas, min-
dig féltünk, valamint most is félünk, hogy a nemeseket jobbágyokká 
teszi; folyamodtunk azért az elébbi királyokhoz, hogy méltóztas-
sanak bennünket kiszabadítani Őméltóságának hatalma alól és igy 
mindig kiszabadítottak. Most is követeket akarunk küldeni azon 
urakhoz, kik a király 0 Felsége személyében kormányoznak.« És 
csakugyan küldöttek is két nemest Budára s azok ott sok vádat 
emeltek Méltóságod ellen, mondván : hogy Méltóságod elfoglalta 
az ő javaikat; elhurczolta az ő jobbágyaikat; elkérte 0 Felsége 
híveinek javait és még több ilyet.« 

Hanem persze ápril elején Sadobrics is fölszaladt Budára, és 
mint az őrgrófnak ápril 10-én éppen Nagypéntek napján jelenti, 
megfelelt a vádakra, fölkereste az urakat lakásaikon és kivitte, 
hogy Békésvármegye követei rettenetes választ kaptak. E választ 
aztán irásba foglalták és Húsvét után Sadobrics visszament Gyu-
lára, s mint irja, ismét kísérletet fog tenni, hogy Őméltósága szá-
mára az említett főispáni hivatalt minden áron megszerezze.3) 

Ápril 27-én olvasták fel a választ megyénk nemesei előtt, 
de ekkor is találtak a nemesek valami kibúvót, úgy, hogy ju-
nius elején János deákot újra el kellett küldeni a királyi levelekkel 

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIX. 36. — 2) U. o. CCIV. f. 1. — 3) U. o. 
CCIX. 36. 



102 Békés vármegye története 1526—1552-ig. 

a főispáni hivatal biztosítása végett. x) De végre is Ferdinánd 
akkoriban hatalmának tetőpontján állott, Zapolyay Lengyelország-
ban bujdosott, tehát kénytelen volt megyénk nemessége megha-
jolni s elfogadni a Brandenburgi Györgytől kinevezett alispánt: 
egyik, kiváló, békésvármegyei család tagját, Simay Mátyást.2) A 
gyulai vár 1528-ki számadásában már benne van, hogy a békés-
vármegyei alispán, mint az őrgrófnak egyik tisztviselője, szolgá-
lataiért négy (gyulai) köböl búzát kapott.3) 

Mire ekként az őrgróf kitűzött czélját elérte, a gyulai vár-
ban tisztviselő változás következett be. A leirt roppant zavarok 
és ellenségeskedések között nem csuda, ha Ahorn Jánosnak, az 
egyik várnagy és udvarbirónak, nem volt kedve itt Magyarorszá-
gon szolgálni, ahol a nyelvet nem értette, ahol — mint maga meg-
vallja — az ország törvényeiben és szokásaiban járatlan volt s ahol 
őt minduntalan kijátszhatták. Kérte tehát fölmentését már 1527. 
október elején. De az őrgróf azt nem adta meg, sőt mint láttuk, 
deczember elején visszaküldötte őt Gyulára. Ismétli kérését 1528. 
január 4-én.4) De az őrgróf annak teljesítését mindig halogatta. 
Végre, amit nem tudott elérni kérelemmel, megnyerte azt várnagy 
társának, Sadobricsnak, áskálódásával. Mig a jó német 1528. január 
4-én maga ajánlja Sadobricsot az udvarbiróságra, Sadobrics már-
czius 17-én nyíltan megírja az őrgrófnak, hogy ő Ahornnal együtt 
nem szolgál; vagy bocsássa el tehát Ahornt és tegye helyébe 
Facsádi Békés Jánost, vagy őt mentse fel a várnagyság alól.5) 
April 10-én ismétli kérelmét s egyúttal úgy tesz, mintha ő visz-
sza akarna vonúlni s egyezkedik előre Békés Jánossal a fizetés 
iránt.6) De másrészt nagyon jól tudta, hogy az őrgróf az akkori 
körülmények között semmikép se bocsájthatja el őt, hanem inkább 
elhatározza magát Ahorn visszahívására. S valóban az következett 
be. Junius hónapban Brandenburgi György elküldé két tanácsosát, 
Lötz Jánost, a berneki kasznárt, és Ferber Jánost, udvari káplán-
ját, Gyulára; adott nekik 16 pontból álló utasítást, hogy azok 
szerint Ahornt számoltassák meg négy évi udvarbirósága idejéből, 
alkudjanak meg Sadobricscsal és Békés Jánossal s ekként hozza-
nak rendbe mindent Gyulán.") Lötz Jánost pedig Gyula és Hunyad 
várára nézve kinevezte az ő helytartójává, aki folyton e várakban 

1) U. o. CCIV. 1. — 2) U. o. CCIV. 1. és CCIII. 25. — 3) U. o. CCIV. f. 1. — 4) U. 
o. CCIX. 36. — 5) Münch. Más. — 6) Münch. Reichsarhiv. Brand. CCIX. 36. — 7) Münch. Más. 
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tartózkodjék s a tisztviselők felett az ő nevében felügyeletet gya-
koroljon. Junius végén a két meghatalmazott csakugyan Gyulára jö t t ; 
Ahorn junius 28-án beadta számadását, kötelezvényt is állított ki ma-
gáról, hogy, ha számadásában az őrgróf valami hibát találna, megfelel 
érette. Helyette várnagygyá és udvarbiróvá lett Sadobrics Péter ; 
másik várnagygyá Sadobrics ajánlata szerint csakugyan Békés Já-
nost tették. A két várnagy julius 13-án állította ki magáról a 
hitlevelet. Ferber János és Ahorn augusztus hónapban elmentek 
Gyuláról s magukkal vitték azt a pénzt, a mennyi a négy évi jö-
vedelemből még megmaradt. ') 

Nem sokára, hogy így a tisztviselők ügye rendezve lőn, el-
multak a Ferdinándpártiak felett a békés napok és újra harczol-
niok, szenvedniük kellett. Czibak Imre már julius 1-én fenyegeti a 
gyulaiakat, hogy, ha a Ferdinándpártiaknak pénzben vagy embe-
rekben segedelmet adnak, úgy megbünteti őket, hogy még az any-
juk tejét is keserűnek fogják találni, s hogyha csak egy íillérnyi 
kárt okoznak neki, készen tartsák az erszényeiket. 2) De persze e 
levélre nem sokat adtak, hanem elküldötték azt a királyhoz. Job-
ban megijesztette őket Laszky Jeromosnak 1528. szeptember 4-ikén 
Lippáról irt levele. Ebben azon valóban megtörtént dologról érte-
síti a gyulai birót, hogy megkötötte a szövetséget Zapolyay és a 
török császár között, s azért, ha megakarnak menekülni az enyé-
szettől, János király pártjára álljanak, még pedig rögtön, mert el-
repül a jó alkalom.3) Ugyanez időtájt Ábránfy Péter oly ellensé-
ges módon viselte magát, hogy emberei az őrgróf helytartóját, 
Lötzöt, elakarták fogni, s az utat Gyula és Buda közt elállották.4) 
Ábránfy Péter fia, István, szintén visszapártolt Zapolyayhoz, de előbb 
megtette azt a tréfát, hogy eljött a gyulai várba s fegyvereseket 
és puskaport kért azon ürügy alatt, hogy akarja védeni csabai 
kastélyát a Zapolyay pártiak ellen ; s mikor, a miket kért, meg-
kapta, maga is Zapolyay mellé állott. 

A Ferdinándpártiak szeptember végén még egy kísérletet 
tettek, hogy e vidéken Zapolyay embereit tönkre tegyék. Szep-
tember 21-ikén Török Bálint, Ferdinándpárti temesi főispán, 500 
lovassal Gyulára jött s itt népfelkelést szervezett a lippai ráczok 
ellen. Hogy még nagyobb sikerrel működhessék ágyúkat és puská-

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. — 2) Bécsi Stats-archiv. — Bunyitay V. 
szives közlése. — 3) U. o. — 4) Münch. Más. 1529. 
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kat kért a gyulai várból. A várnagyok adtak volna is, de Lötz 
János, az őrgróf helytartója, ellenállott. Lötz, hogy az ágyúk 
megtagadását igazolja, tanácskozást tartott Gyula előkelő polgá-
raival Oláh Jánossal, Asztalnok Péterrel, Kovács Mátyással; továbbá 
Szakolyi János és András, Bessenyei István, Belicza és Majláth nevű, 
a gyulai várba szorult nemesekkel. Azonban Lötz várakozása 
ellenére ezek is mind Török részére állottak s a fegyverek kiada-
tását sürgették. Lötz mindamellett így is megtagadta a kérelmet, 
de ezzel a gyulai polgároknak és nemeseknek haragját vonta ') 
magára. Mivel a várnagyoknak az őrgróf még julius 11-ikén meg-
parancsolta, hogy, ha Perényi Péter erdélyi vajda, vagy Török 
Bálint temesi főispán őket Ferdinánd nevében harczra szólítják, 
teljes erejükkel segítségükre legyenek, a pénz- és emberekben való 
segítséget Török Bálinttól nem lehetett megvonni; így az urada-
lom 500 forintot költött Török huszárjainak élelmezésére, a gyulai 
lakosok szintén fizettek s azonkívül a fegyverfoghatók személyesen 
is hadba vonultak. A hadjárat ekként megtörtént, de minden különö-
sebb eredmény nélkül. Az biztos, hogy Lippát nem tudták elfoglalni s 
visszavonulásukkal alkalmat adtak a Zapolyaypártiaknak arra, hogy 
a maguk nagy győzelméről terjeszthessenek dicsekvő híreket. 2) 

Alig hogy Török elment, október elején Gyulára jött Perényi 
Péter, erdélyi vajda és tábort ütött Szélhalmon, Gyula és Szent-
benedek között (körülbelül a mai kálvária dombnál.) Czélja volt, 
hogy Czibak Imrét Váradon ostrom alá vegye. Czibak tudta ezt 
s már előre írt a gyulaiaknak, hogy Perényit fogják el és adják 
át János királynak. Persze a gyulaiak ezt nem tehették meg, de 
viszont Perényi sem tudta Czibakot megsemmisíteni. Mivel Peré-
nyi is megsarczolta Gyula városát, a gyulai uradalomból pedig 
24 lovat vitt el, nem csuda, hogy Gyula városa ekkora szoron-
gatások között október 7-ikén ugyancsak keserves hangon kért se-
gítséget az őrgróftól.3) 

Pedig ez még csak kezdete volt a bajoknak. Nem sokára Pe-
rényi visszavonulása után eljöttek a ráczok s megbosszulták Török 
Bálint hadjáratát Kétegyháza, Bánhegyes és Bánkamarás felpré-
dálásával.4) Október végén Békésmegye elpártolt Ferdinándtól, 

Haan L. másolata a müncheni Reichsarchivból. — 2) A M. T. Akadémia Történ, bi-
zottságának oklevélmásolatai II. füz. 28. — 3) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCVI. 2. és Haan 
másolata. — 4) Haan említett másolata. 
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nem fogadta el többé az őrgróftól kinevezett alispánt, Simay Má-
tyást, sőt annak minden birtokát l e f o g l a l t a . A papság is Zapo-
lyay ügyét kezdte pártolni. A pülyi (most Nagy-Pély) plébános 
elhagyta plébániáját és Váradra ment Czibak Imréhez, aki éppen 
azt a kanonokságot adta neki, melyet az új-év elején Sadobricstól 
elvett. Lötz János úgy akarta Sadobricsot kárpótolni, hogy a pülyi 
plébániát neki adta; de ez ellen felszólalt Oláh János, a gyulai 
bíró, azt állítván, hogy ő a pülyi plébánia jövedelmét kibérelte és 
a haszonbért az elpártolt papnak már előre lefizette. 

A gyulai plébánosra is mindinkább erősen gyanakodtak, hogy 
Zapolyayval tart. Gyanússá tette már az is, hogy Abránfy Péter-
rel unokatestvér volt s mint gerlai birtokos azon perbe, melyet a 
gerlai malom gátjainak emelése miatt az őrgróf folytatott, szintén 
bele volt keveredve. E miatt már a mult márczius végén meg akarta 
őt fosztani az őrgróf a gyulai plébániától. E végből meg is paran-
csolta Sadobricsnak, hogy foglalja azt le a maga számára, de 
Sadobrics ügyesen visszautasította ezt a veszedelmes ajándékot: 
»örök hálát mondok Méltóságodnak — írja — e kegyességéért, 
de az elfoglalás mostanában nem történhetik meg; jövendőre, ha 
valamit vétkezik a plébános Méltóságod ellen, akkor tessék őtet 
megfenyíteni s végül mégis szolgálataiban tartani. Méltóságod min-
dig tehet velem jót, ha arra alkalmas idő lesz; de most attól fél-
hetünk, hogy még azt is elveszítjük, amivel birunk.« 2) Sadobrics 
tehát nem akarta felégetni a hidat maga után. Lötz október végén 
biztosabb híreket nyert arra nézve, hogy a plébános titkon Zapolyay 
híve; tehát lefoglalta annak jövedelmét, nevezetesen a gyulai malmot. 
Most meg az összes gyulai polgárok állottak ellent, azt mondván, 
hogy így a káplánok nem temetik el halottjaikat, nem keresztelik 
meg a gyermekeket, úgy hogy megint kénytelen volt a malmot 
visszaadni.3) 

Időközben Zapolyay visszajött hazánkba és 1528. november 8-ika 
után megyénk északnyugati részén vonult Szegvár és úgy Makó felé. 
Makótól nem messze találkozott a segítségére küldött török ba-
sával s innen vonult először Temesvár ellen, november végén pe-
dig Lippára jött s több mint fél esztendeig állandóan itt, tehát 
Gyula közelségében lakott. 4) 

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIII. f. 25. — 2) U. o. CCIX. f. 36. — 3) Haan i. 
másolata. — 4) Szerémi i. m. 242—3. 
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Innen van, hogy november közepén Simánd körül már törö-
kök és ráczok táboroztak s a Gyulából való kivonulás veszélyessé 
lón. Mindamellett Lötz november 22-én kilovagolt Gyuláról s két 
nap alatt Vajda-Hunyadra vágtatot t hogy az udvarbírót az őrgróf 
számára ott is megszámoltassa. ]) 

A tél a vár javítgatásával és erősítgetésével kisebbszerű ostrom-
állapotban, de minden nagyobb baj nélkül telt el. Legfeljebb Békés 
János várta türelmetlenül felmentését; kérte ezt már november 
elsején, mert a felesége meghalt, rokonai nagyobbrészt elestek a 
csatákban, haza kellett mennie kis gyermekeinek nevelése, bir-
tokainak gondozása végett.2) A felmentés azonban egész télen át 
késett. Simay Mátyás is, aki az őrgróf szolgálatáért anyját, fele-
ségét és minden gyermekét elhagyta, egészen az őrgróf segítsé-
gére és tartására szorult.3) 

1529. február havában szorosabb lett az öv Gyula vára kö-
rül. Jenőt és Losonczy Antal várait (Pankotát) Zapolyay János el-
foglalta, február 6-án pedig a segítségére adott török csapattal 
Világos vár ostromát kezdette meg. Majd két hónapig sikertelen 
volt az ostrom s a várnagyok több ízben küldöttek urokhoz, Bát-
hory István nádorhoz, segítségért, de mindig hiába. Végre is a 
várnagyok fegyverszünetet kötöttek Zapolyayval oly feltétel alatt, 
hogy, míg az ország sorsa el nem dől, a vár semleges lesz. Ezt 
is csak azért engedte meg Zapolyay, mert a nádor rokona volt. 
Kikötötte azonkívül, hogy a világosi várnagyok a jelenlévő törö-
köknek adjanak át négy török lovat, egy török foglyot és a be-
lőtt ágyúgolyókat.4) 

Nem csuda, ha ilyen körülmények között Lötz János életve-
szélyben forgott, midőn, Vajda-Hunyadról Gyulára márczius közepén 
visszajött. Különösen Czibak emberei szerették volna útját állani s 
már fogadást is tettek rá, hogy a »német kutyát« bizonyosan el-
csípik ;5) valamint az sem csuda, hogy ez időtájt a gyulai bíróvá-
lasztás akkora nehézségbe ütközött. Oláh Jánost az őrgróf felmen-
tette a bírói hivataltól s ekkor a város polgárai az ő kiváltság-
leveleik szerint választottak bírót. A választás Asztalnok Péterre 
esett, de ő azt nem fogadta el, hivatkozván agg korára, de meg 
arra is, hogy készebb lenne a vár börtönében tölteni azt az egy 

!) Münch. Más. 1529. — 2) Münch Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. — 3) U. o. CCIII. 
f. 25. — 4) u. o. CCIV. f. 10. — 5) Münch. Más. 1529. 
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évet, mintsem a bíróságban. így tehát kénytelenek voltak egy har-
madikat keresni s megválasztották Szűcs Pált. ') 

Fppen ez időtájt az őrgróf, mintha csak érezte volna, hogy 
magyarországi földesuraskodása a végit járja, újra megpróbálta a 
gyulai uradalomnak eladását, vagy elcserélését. Láttuk, hogy en-
gedélye erre régen meg volt; említettük az 1519-iki tárgyalást 
Thurzó Jánossal; 1524-ben is megbízta Ahornt, hogy Gyula vá-
rára valami alkalmas vevőt keressen s ez év deczemberében fennt 
is járt e végből Ahorn Budán és Pozsonyban; de mivel az alku-
dozásnak híre futamodott a jobbágyok között s ezek nagyon meg-
ijedtek, hogy hatalmas pártfogójukat — az őrgrófot — elvesztik, 
megint abba maradt.2) Aztán pedig Drágffy János és Ferenczy 
Balázs, akik vevőkül jelentkeztek, megölettek.3) így elmaradt az 
ügy egész 1529-ig; ez év elején tanácsot kért az őrgróf Sadob-
ricstól az eladásra nézve. Sadobrics hivatkozik arra, hogy ő már 
1523 óta folyton sürgette az eladást, most pedig azt ajánlja, hogy 
az őrgróf Ferdinánd királynak adja cserébe valamelyik sziléziai vagy 
csehországi birtokért. Leírja, hogy mily nagy jelentőségű lenne 
Gyula birtoka Ferdinándra nézve. Ezt most körös-körül veszik az 
ellenséges várak: Jenő és Pankota öt, Solymos és Lippa nyolcz, 
Csálya öt, Csanád hét, a csabai kastély egy, Várad nyolcz mér-
földre esik s mindezeket Gyula várából két ezer emberrel féken 
lehetne tartani, sőt a Zapolyaypártiakat is meg lehetne belőle hódítani. 
Az őrgróftól most pénzért egy magyar úr sem veszi meg, mert 
a vár tartozékain törökök és ráczok táboroznak s bár a jobbá-
gyokat személyükben nem bántják, az élelmiszereket irgalom nél-
kül behajtják. Azon helységek lakosai pedig, akik Zapolyay János-
nak nem fizették meg az adót, még pedig azért, mert a gyulai 
várnagyok azt rettentő fenyegetések között megtiltották, mások 
jószágain rejtőzve bújdosnak. E helységek voltak Püly, Vári, Fö-
venyes, Mező-Szentmiklós, Vesze, Györké, Gyúr, Berény, Kondoros, 
Szénás és Décse. Megírja azt is Sadobrics, hogy: még ha a min-
denható Isten békét is adna, más embereknek lenne békéje, de 
Méltóságod várának soha, mert az urak és nemesek annyi pert 
támasztanának Méltóságod ellen, hogy majdnem több lenne a ki-
adás, mint a bevétel.4) Hogy Sadobricsnak legalább is részben 

!) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. — 2) U. o. CCIX. 36. — 3) Münch. Más. 
1529. — 4) Münch. Más. 1529. 
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igaza volt, bizonyítja Weinmann Jánosnak május 17-iki levele. Je-
lenti ebben, hogy beszélt Thurzó Elekkel Gyula várának megvé-
tele végett, de nem akarja megvenni, mert nagyon közel van a 
törökhöz. 1) A következő junius végén még mindig nem sikerült az 
eladás, mert az őrgróf éppen e végből sürgeti Sadobricsot, hogy 
küldje el, a különben már útban levő, a vár összes jövedelmeiről 
szóló s így az eladást megkönnyítő kimutatást.2) Hogy ekkoriban 
komoly tárgyalásról már szó sem lehetett, mindjárt látni fogjuk. 

Sadobricsnak idézett jelentéséből látjuk, hogy János király 
hadai mind közelebb-közelebb nyomultak Gyulához. Nyilvánvaló volt, 
hogy az ostrom nemsokára bekövetkezik. Erősíteni kellett tehát a 
várat annál is inkább, mert nagyon rossz állapotban volt. Május 
elején a jobbágyok a vár árkait ásták;3) kevéssel előbb Weinmann 
cseh zsoldosokat küldött a várba, akik a török naszádosok miatt 
Tisza-Varsánynál alig tudtak átkelni a Tiszán.4) 1529. május 15 
és 20 közt már meg is jelentek a törökök a város alatt; de mi-
vel látták, hogy Sadobricsnak és a hozzácsatlakozott nemeseknek 
u. in. Váry Tóbiásnak és Serjéni Mihálynak több mint 70 lovasa 
van s azokkal és 20 gyaloggal erősen ellenáll, még a várost se 
lövették, hanem visszavonván ágyúikat, Világosvárra mentek. 
Május 25-én éjjel mintegy ezer török, rácz, lengyel és magyar kato-
nából álló csapat Vári falut akarta felprédálni. A lakosok azonban 
ezt meghallván felszedték a hidat s így a faluba nem juthattak, 
de az ökreiket elhajtották. Ha Váry Tóbiás és Serjéni nincs, Gyula 
városát kétségkívül elfoglalják a törökök. Hálából a kettő a vár-
ban kapott helyet; Váry a külső kapuban, Serjéni a sütő-házban. 
A várban voltak még Szakolyi András és János temesi alispá-
noknak feleségei.5) 

Hogy a várnak veszedelme teljes legyen, Békés János semmi 
áron nem akart tovább szolgálni, úgy hogy Lötz, az őrgróf hely-
tartója és Sadobrics kénytelenek voltak helyette várnagynak tenni 
a magyar törvényekben jártas Simay Mátyást, alvárnagyul pedig 
kinevezni Móré Gáspárt, és kérni ehhez az őrgróf gyors, utóla-
gos beleegyezését.6) Továbbá éles viszály ütött ki Gyula város 
lakosai és a vár tisztei között. így, midőn Gyula város bíráinak 
hivatalos bizonyítványt kellett volna kiállítania Ispán Gálné ellen 

!) U. o. — 2) u . o. és Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. — 3) U. o. CCIV. 
10. — 4) U. o.CCV. 7. — 5) Münch. Más. 1529. — 6) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. 



109 Békés vármegye története 1526—1552-ig. 

Sadobrics javára, a biró azt megtagadta, állítólag megijedve az 
özvegy asszony fenyegetésétől. (!) ') Május közepén pedig Somogyi 
Ferencz, előkelő gyulai polgár és nemes ember, éjjel egy hajón 
el akart szökni a törökökhöz, de elfogták s a nála levő posztót 
rögtön a várba szállították. A németek nagyon örültek a posz-
tónak ; Lötz abból vette ki évi fizetését;2) Orbán pattantyús is 
sietett kérni az őrgróftól abból egy ruhára valót.3) Ámde a 
gyulaiak Somogyi pártjára állottak. Sadobrics Somogyit nemesekből 
és nem nemesekből álló fogott bíróság elé állította; vádlóként 
Oláh János lépett fel. De Somogyi az összes vádpontok alól föl-
mentést nyert, föltéve, hogy egyik-másik dologban ártatlanságát 
esküvel bizonyítja. 

Lötz János nem nyugodott bele az ítéletbe, hanem azt 
az őrgróf elé fellebbezte. Ez is nagyon rossz vért szült a polgá-
roknál, mert joggal vetették ellene, hogy miért kell nekik oly 
nagy költségeket tenni s idegen országban, ahol a nyelvet teljes-
séggel nem értik, perlekedni ? Azon kivül kezességet vállaltak Somo-
gyiért 1000 forintig s kérték a posztót, hogy azt Somogyi hitelező-
jének visszaadhassa. De Lötz ebben is ellenállott, ami az ellen-
ségeskedést csak növelte.4) Körülbelül hasonló ügy miatt Ítéltek 
a várnagyok fej- és jószágvesztésre egy másik gyulai polgárt, 
Filléres Lászlót, és csak az atyjának és barátjainak közbenjárására 
kegyelmeztek meg neki s változtatták az ítéletet 100 arany birságra.5) 

E viszálykodás miatt szomorúan nézhetett elé a vár a mind-
inkább közeledő ostromnak; már széltében beszélték s való is volt, 
hogy János király Gyula várát Czibak Imrének ajándékozta oly 
föltétel alatt, hogy azt az őrgróftól elfoglalja.6) Nem sokára hal-
lották, hogy Czibak seregével csakugyan elindult. A várnagyok 
erre Gyulának azon polgárait, kikről gyanították, hogy Czibakkal 
tartanak, a várba hozatták és fogságra vetették; megparancsolták 
a többieknek, hogy másik birót válaszszanak és senkit se ereszsze-
nek be a városba, a ki Zapolyay- vagy Czibak-párti. De ez erő-
szakos rendszabály semmit se használt, sőt ellenkezőleg a lakos-
ságot elpártolásra birta. 1529. julius 17-én éjjel Czibak csakugyan 
körülfogta a várat és várost. A város egy része kerítve volt ugyan, 
de azért azzal nagyon könnyen boldogúlt, mert a polgárok maguk 

i) Münch. Más. 1529. — 2) U. o. — 3) Münch. Reichsarchiv. Brand. CC1V. f. 10 
i) Münch. Más. 1529. — &) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 10. — <*) U. o. CCV. f. 12. 
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fölnyitották a kaput, élelmiszereket szolgáltattak és a sánczkosa-
rak készítésében s egyáltalában a vár meghódításában Czibak se-
regének segítségére voltak. Abránfy János, a plébános is jó szol-
gálatot tett Czibaknak s azért jutalmul ez időtájt (1529. szeptem-
ber 30. előtt) kapta a váradi olvasó kanonokságot. ') A városban 
csak az egy Váry Tóbiás állott ellen szolgáival Czibak emberei-
nek, de ez is mindjárt az első rohamnál a várba szorult. A vár 
őrsége 37 cseh és 15 magyar katonából állott, de a tisztek kö-
zött nem volt meg a kellő egyetértés és az önfeláldozás. Mindjárt 
az ostrom első napjaiban egy éjjel a vár nagy veszedelemben forgott, 
mert Sadobrics a kaput felnyittatta és néhány magyar őrrel a kapunál 
lévő fegyvereket magukhoz vévén, kivonúlt úgy, hogy a kapu 
nyitva maradt ; az őrgróf német cselédei és a cseh katonák ebben 
árulást sejtettek és Sadobricstól elvették a kulcsokat; később visz-
szaadták ugyan, de a nyugalom és teljes egyetértés a várban nem 
állott helyre. A várőrség elégedetlenkedett a rossz élelmezés és 
a miatt, hogy még egy száraz betegszobát sem kapnak, hanem 
betegen is, esőben és szélben egyaránt, a falakon kell tartózkod-
niok. A rossz élelmezés miatt betegség is tört ki a legénység 
közt és többen meghaltak. Az ostrom a város elfoglalása után 
külömben csak annyiból állott, hogy a várat szorosan körülkerí-
tették, az élelmiszerek bevitelét megakadályozták és a falakon 
vigyázatlanul mutatkozókat lelövöldözték.2) 

A várbeliek minden reményüket abba helyezték, hogy majd 
kívülről jön valami felmentő sereg. Mindenfelé küldöttek követeket 
és segítséget kértek. Az ostrom kezdetén rögtön tudósították 
Lötz Jánost, aki akkor Budán tartózkodott, hogy az őrgrófot ér-
tesítse és zsoldosokat küldjön. Küldöttek Török Bálinthoz is két-
szer, ígérték, hogy helyet adnak neki a várban, csak jöjjön. Az 
egyik követ, Móré Gáspár alvárnagy, útközben meghalt; a másik 
csak egy ingben tudott megszabadulni az ellenség kezéből. Kül-
döttek továbbá Kacziánerhez is, Ferdinándnak magyarországi fő-
vezéréhez, és az egri püspökhöz, de a segítség sehol sem mutat-
kozott. Az őrgróf még csak egy kémet sem küldött várába, hogy 
azzal az ő szolgáit megvigasztalja.3) 

Pedig az élelmiszerek a várban rohamosan fogytak. 1530, 
január elején beállott az éhség s az őrség kénytelen volt fegy-

!) Kállay lt. — 2) Kontz Konrád elbeszélése. Münch. Más. 1530. — 3) Münch. Más. 1530. 
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verszünetre lépni Czibakkal. A fegyverszünet feltételei voltak a 
következők : a) a fogságban levő gyulai polgárokat és a többie-
ket, kik Czibak, illetőleg Zapolyay ügyének pártfogása miatt voltak 
foglyok, szabadon bocsátják, viszont Czibak szabadon ereszti a 
várbelieknek elfogott embereit; b) a fegyverszünet ideje alatt min-
den nap küldenek a várba egy napra való élelmet; c) küldenek a 
várba két hordó bort és ha az elfogy, ismét kettőt; d) a kato-
nák hármankint-négyenkint kimehetnek a városba enni és inni, de 
nem szabad verekedést vagy czivakodást kezdeniök; e) a váron 
nem szabad semmit se építeni, de viszont az ostromlók se na-
gyobbítsák sánczaikat vagy sánczkosaraikat; a főfeltétel pedig az 
volt, hogy a fegyverszünet 75 napig tart s ez idő alatt a vár-
őrség küldjön követet az őrgrófhoz s ha segítséget nyer, jó, ha 
pedig nem, akkor átadja a várat. >) 

E fegyverszünetről való hírt tulajdonképen Sadobricsnak kel-
lett volna az őrgrófhoz elvinnie, de, mivel őt kevéssel azelőtt egy, 
az ablakon belőtt, ellenséges golyó megsebesítette, Koncz Konrád 
az őrgróf puskaművese vállalkozott a követségre és a segítség 
kieszközlésére. Sadobrics Péter és Simay Mátyás 1530 január 10-én 
állítják ki Konrád számára a megbízó levelet, egyúttal igazolják 
eddigi eljárásukat.2) Koncz el is ment Ansbachba, de ígéretnél 
egyebet nem kapott az őrgróftól. Az őrgróf Ferdinándtól kért 
segítséget, de ez is csak annyit tehetett, hogy január 25-én Bud-
weisból rendeletet küldött Perényi Péter erdélyi vajdához, Bethlen 
Elek alvajdához és a szebeniekhez, hogy ők Erdély felől mentsék 
fel Gyula várát az ostrom alól. 3) De persze ezek semmit sem te-
hettek. Volt még egy terve Brandenburgi Györgynek Gyula és 
Vajda-Hunyad megmentésére. Ő ki előző évben még a levelezést 
is megtiltotta a Zapolyaypártiakkal, most egyszerre czélszerűnek 
vélte a semlegességet s nem ugyan személyesen, de testvére, Al-
bert porosz herczeg és nagybátyja, Zsigmond lengyel király útján 
szerette volna rávenni Zapolyayt, hogy hagyja meg őtet azon vá-
rak birtokában s ő akkor semlegességet parancsol a vár őrségé-
nek. Ennek keresztülvitele végett Weinmann János és Harnber-
ger Miklós tanácsosait Budára küldte. Velők együtt jött vissza 
Kontz is. Weinmann aztán Budán megparancsolta Kontznak, hogy 
adja tudtára az őrségnek Brandenburgi György eme tervét s kérje 

i) Kontz. i. elbeszélése szerint. Münch. Más. 1530. — a) U. o. — 3) Münch. Más. 
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azt, hogy csak addig tartsák a várat, míg Brandenburgi György-
nek említett terve sikerül. 0 maga pedig a lengyel királyhoz 
Krakkóba sietett, hogy annak közbenjárását sürgesse. Kontz Gyu-
lára érkezvén elmondta az útasítást. De egy volt a bökkenő: 
Weinmann azt nem adhatta ki neki írásban s mikor pedig csak 
úgy élőszóval adta elő, az őrség egyszerűen nem hitte el neki. 

Igy aztán letelt a fegyverszünet ideje a nélkül, hogy csak egy 
szál Ferdinándpárti katonát látott volna a gyulai őrség. Nem 
volt menekülés. Éhen nem akart az őrség harczolni s ennélfogva 
márczius 16-án a várnagyok a gyulai várat minden felszerelésével 
együtt átadták Czibak Imrének. Ekként vesztette el Brandenburgi 
György Gyulát, így került az ismét magyar földes úr kezére. 

Kontz e várfeladásban árulást látott. Pedig bajosan volt igaza, 
mert, mint látni fogjuk, hiába tartotta volna még tovább az őrség 
a várat, segítséget vagy felszabadulást úgy sem kaphatott volna; 
annyi azonban való, hogy a két várnagy Czibaknak nagy szíves-
séget tehetett a vár ilyetén feladásával, máskülönben érthetetlen 
lenne, hogy Sadobrics visszakapta Czibaktól a kanonokságot, sőt 
még azonkívül Gyulán is kapott egy jövedelmező oltár-igazgató-
ságot. 2) Siinay Mátyás pedig visszanyerte birtokait, sőt, ami még 
furcsább, a Zapolyay-párti főispán és nemesség elfogadta őt me-
gyénk alispánjának is.3) Bajos dolog tehát elhinni, amit Sadobrics 
és Simay márczius 11 -én írnak az őrgrófnak, hogy t. i. nagy sí-
rás és szomorúság közt adták volna át a várat Czibaknak;4) 
inkább hihető az, mit Kontz látott, hogy t. i. vígan, málváziai 
bort iddogálva ülték meg a vár átadásának áldomását.5) 

Nem vehetünk búcsút Brandenburgi Györgytől anélkül, hogy 
el ne mondanók itt mindjárt, miféle lépéseket tett ő Gyula várá-
nak visszaszerzése ügyében. Eddigi tetteiből is sokkal szívósabb 
természetűnek ösmerjük őt, hogy sem belenyugodott volna abba a 
veszteségbe, amelynek — legalább részben — önmaga volt az oka. 
Fennt említett terve szerint csakugyan íratott levelet Albert test-
vére által Zapolyaynak; továbbá Weinmann is rábírta Zsigmond 
lengyel királyt, hogy az őrgróf érdekében Zapolyaynál közben jár-
jon. János király 1530. május 5-ikén válaszol Albert herczegnek 
és tudatja vele, hogy nem adhatja vissza Gyula várát még a vár 

i) U. o. 1530. — 2) Kállay lt. 1533 — 3) B. 0 . I. 154—5. — 4) Münch. Más 1 530. 
— 5) U. o. 1530. 
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további semlegességének föltétele alatt sem. Körülbelül ugyan ezt 
írta május 16-án Zsigmond lengyel királynak is. Helyesen jegyzi 
meg e levelekben János király kanczelláriája, hogy a semlegesség 
nem engedhető meg, inert Magyarország egységes ország és szük-
séges, hogy itt minden vár alá legyen vetve a királyi hatalomnak. 
Rossz néven veszi Zapolyay Brandenburgitól azt is, hogy még 
csak levelet sein írt neki egyenesen, hanem mások által irat. •) 

Látván Brandenburgi, hogy így nem boldogul, Ferdinánd 
pártján maradt. A híres augsburgi birodalmi gyűlésen, noha vallási 
tekintetben élesen összetűzött Ferdinánddal, Gyula és Hunyad várai 
kedvéért mégis megtette azt, hogy kérelemmel fordult hozzá s 
augusztus 10-én kiállított biztosító levelet kapott tőle. Meg-
igéré ebben Ferdinánd, hogy, ha Gyula várát visszatudná szerezni, 
azt nem adja másnak, hanem csak az őrgrófnak. 2) 

Persze ez az eset sokáig váratott magára, sőt azt Branden-
burgi György nem is érte meg. Czibak halála után (1534.) néme-
lyek reménykedtek ugyan, hogy az őrgróf visszakapja Gyulát, még 
pedig leginkább azok, akik azt hitték, hogy ez által régi vagyo-
nukhoz vagy befolyásukhoz juthatnak. Ilyen volt Oláh János, a 
volt gyulai biró, aki 1535-ben kint is járt Anspachban;3) ilyen 
volt Ispán Gálné, aki férje elvesztett javait szerette volna vissza-
kapni.4) De ezek reménykedése hiába való volt. Amint azonban a 
béke tárgyalások Ferdinánd és Zapolyay között megindultak, Bran-
denburgi György állandó ügyvivőt tartott Magyarországon, hogy 
az őt a várak visszaszerzésére nyíló alkalmakról rögtön értesítse. 
És ez ügyvivő, csodák-csodája! nem más mint Ispán Gálnak, az 
őrgróf egykori, halálra üldözött udvarbírájának íia: Gyulai Gaál And-
rás. Ez 1537. máj. 5-én Eperjesről küld neki tudósítást,5) 1539-
ben pedig, a nagyváradi békekötés után, Budáról tesz neki jelen-
tést a gyulai uradalom állapotáról; biztatja, hogy a jobbágyok 
őtet kívánják vissza, s azért az uradalmat semmi áron se adja el. 
Az ügyvivőségnek ára lett volna Ispán Gálnak 1520-ban elvett 
birtoka.1') E tudósítás alapján az őrgróf követeket küldött János 
királyhoz és azok által kérte várainak visszaadását. Felkérte köz-
benjárásra Ferdinánd királyt is. De János király 1540. ápril 12-én 
Diószegen kelt leveleiben mind a kettőjöknek tagadó választ adott. 

i) Münch. Reichsarchhiv. Brand. CCVI. f. 1. — 2) Münch. Más. — 3) U. o. — «) U. o. 
1)35. — 5) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 1. — 6) U. o. CCIV. f. 5. 
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Nem adhatja vissza — irja — Gyula és Hunyad várát először is azért, 
mert a várnagyok őt onnan üldözték s az üldözés megakadályozására 
csak úgy kaphatott hadvezért, ha az elfoglalt várakat neki adja; 
másodszor azért nem adhatja vissza, mert, ha a török megtudná, 
hogy e két várnak más és pedig német ura lett, nagy bajt csi-
nálna; végül pedig magában az országban is lázadás támadna, ha 
e várakat az őrgróf kezébe adná; már pedig éppen akkor is a 
Majláth-féle lázadás leverésével foglalkozott. •) 

Brandenburgi György aztán nem is tett több lépést. 1543-
ban meghalt. Kis fia, György Frigyes, fenntartotta jogát s össze-
köttetésben maradt Gaál Andrással. 1552-ben újra alkalom nyilt a 
régi jogok érvényesítésére. Gaál András február közepén írt is az 
őrgrófnak, hogy február 22-én országgyűlés lesz Pozsonyban s 
küldjön oda két biztost Gyula és Hunyad vára visszakövetelése 
végett. De az őrgróf nem felelt. Márczius 10-én Gaál újra írt s 
megjegyezte, hogy az országgyűlés határozata szerint ki-ki visz-
szanyeri birtokait, bármiként vesztette is azt el; újra sürgeti tehát 
az őrgrófot, hogy éjjel-nappal gyorsan küldje biztosait a várak 
visszaadásának sürgetése végett Pozsonyba. 0 majd Pozsonyban 
fogja azokat várni az egyik bírónál. A levelet márczius 27-én 
megkapta György Frigyes,2) de legalább tudtunkra nein tett lé-
péseket, hogy ő is magyarországi földesúr legyen. Gyulát -
mint látni fogjuk — úgy se kapta volna vissza, mert az akkorára 
sokkal nagyobb jelentőségű vár lett, hogysem magán földesúr ke-
zében maradhatott volna. 

Immár újra felvehetjük Békésvármegye történetének fonalát 
ott, ahol azt elhagytuk, az 1530-ik évnél. Gyula elfoglalásával 
megyénk felszabadult a lidércznyomás alól; békésebb, nyugalma-
sabb napok következtek rája. Teljesen Zapolyaypárti lett. János 
király parancsolatjainak engedelmeskedett, ennek adományai voltak 
érvényesek, Ferdinándéi ellenben érvénytelenek, sőt a Ferdinánd-
pártinak maradt Getyei János jószágait is elvesztette, s azokat 
János király országbírája Pöstyéni Gergely kapta meg. A me-
gye székhelye megmaradt Kamuton. Itt állított ki 1532. május 
3-án bizonyítványt arról, hogy a Tárcsái Vérek nem akarták ki-
adni nagynénjüknek örökségét;4) 1533. október 21-én pedig arról, 

!) U. o. CCV. f. 12. — 2) u . o. CCIX. f. 38. — 3) Orsz. lt. Acta Monial 55/23. -
4) Muzeumi lt. 
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hogy a fentebbi ügyben a felek békésen megegyeztek. >) Mindkét 
levelen öt gyűrű pecsét volt, tehát a négy szolgabíró és az alis-
pán együttesen hitelesítették; mindkét évben alispán volt Simay 
Mátyás. 1532-ben az egyik szolgabírót Kereki Borsos Istvánnak 
hívták. 

1536-ban Békésvármegye főispánja megyénk egyik akkoriban 
legjelesebb embere Bodoki Székely Benedek volt. Említettük róla, 
hogy 1526-ban, tehát a legválságosabb időben, titeli bán volt. A 
mohácsi vész után hűségével annyira megnyerte Zapolyaynak ke-
gyét, hogy 1529-ben őt tette azon sereg vezérévé, amelylyel ő 
Lippáról Mohácsra a török császár elé és onnan a Duna balpart-
ján Pest felé vonult.2) Maga a véresszájú Szerémi György is meg-
jegyzi róla, hogy igen jó és híres ember volt, de később megsán-
tult. Ez kényszeríté, hogy a hadvezéri pályától visszalépjen s olyan 
hivatalok után nézzen, melyeket odahaza mezőmegyeri kastélyában 
is elvégezhetett. 1533-ban gyulai várnagy vo l t ; 3 ) 1536-ban julius 
26-án már mint békésvármegyei főispán más fogott bírákkal együtt 
a Nadányiak és Haraszthy Ferencz közt keletkezett határpert akarja 
békés módon elintézni.4) Alispánja volt Simay Gáspár, Mátyásnak 
rokona ; a sárréti szolgabíró pedig Haranghy Nagy Gergely, aki-
nek jelentésére a megyei tisztikar bizonyítványt állít ki arról, hogy 
az újszállási kunok egy bucsai jobbágyot elhurczoltak.5) 1537-ben 
a megyei tisztikarnak becsületbeli ügyben kellett tanúvallatást tar-
tania. (1) Székely Benedek főispán volt még 1 548-ban is tehát egész 
haláláig.7) Az ezt követő 1549-ik évben van feljegyezve a megye 
első névleg ismert jegyzője, nemes Deák Lukács; vele egy időben 
mint szolgabírák Kamuti Pinczeg Gergely és Endrődi Bernóthy 
András említtetnek még pedig Donáttornya, az akkoriban, de 
csakis rövid időre megyénkhez csatolt helység határainak ügyében.8) 

Ezen húsz év alatt megyénk lakossága megszaporodott és 
vagyonikig is eléggé gyarapodott. Legalább a gyulai uradalom-
hoz tartozó városokról és községekről ilyesmit hallunk. 1535-ben 
azt írja Ispán Gálné, hogy a gyulai uradalom kétszer annyit ér, 
mint öt évvel azelőtt.9) 1539-ben pedig a gyulai földesúr azzal 

i) Harr. X. nr. 6. — 2) Szerémi i. m. 2ó4. 258. V. ö. Szádeczky: Szerémi Emlékirata 
kiadásának hiányai. 31 1. — 3) Harr. M. nr. 18. — *) Nad. lt. f. 13. — 5) U. o. f. 9. Ezen 
is 5 pecsét volt. — 6) U. o. f. 5. — U. o. f. 15. — ») Orsz. Lt. Acta Monial « *o és 58 58. 
— 9) Münch. Más. 
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dicsekszik, hogy van száz olyan jobbágya, akik közül mindegyik 
ezer forintot adhat ; ezer pedig olyan, hogy száz forintot fizethet 
neki. ') Tehát Bajoni Benedek dicsekvése jobbágyainak módossá-
gával nem állt egyedül. 

De e húsz év sein volt elegendő arra, hogy megyénk elvá-
laszsza sorsát Gyula váráétól és így újra kénytelenek vagyunk visz-
szatérni e vár történetének előadásához. Czibak elfoglalván Gyulát 
János király ígérete szerint neki ajándékozta az t ; még ez évben 
Vajda-Hunyadot is megkapta, mert azt szintén ő foglalta el. Sőt 
nemsokára még hatalmasabb, gazdagabb főúr lett a Körözs-Maros-
közén, mint volt Brandenburgi György. 

Családi viszálykodás szolgáltatott erre alkalmat. Említők már, 
hogy 1529-ben Báthory István nádornak vára, Világos, oly egyez-
séget kötött János királylyal, hogy semlegességet tart s a vár a 
nádoré marad. Világosvárhoz azonban jogot tartott Báthory And-
rás is s ez három évig folytonosan biztatta az egyik síri papot 
(Síri Világosvár alatt esett) Lászlót, a Szent-Kereszt kápolna igazga-
tóját, hogy cselvetéssel foglalja azt el Báthory István várnagyai-
tól, Németi Balika Bálinttól és Komornyik Ferencztől. 1532. már-
czius 28-án, mikor az egyik várnagy szent misére ment, László 
pap néhány betanított jobbágygyal élelemszállítás ürügye alatt 
bejutott a várba s a maradék őrséget leverve, a várat Báthory 
András számára lefoglalta. De ezzel megszűnt a vár semlegessége, 
mert János király csak Báthory Istvánnak, a nádornak, ígérte azt 
meg. Czibak tehát, amint hallotta, hogy Világosvár Báthory Endre 
kezére került, rendbe szedte csapatait, előhozatta ágyúit, Világos 
vár ellen indult s azt a hadi dolgokban járatlan pórnéptől csak-
hamar elfoglalta s még ez év nyarán a gyulai várban egy lugas-
ban pihente ki fáradalmait. 2) — Itt látogatta őt meg János király 
még ez évben október 30-án s megerősítvén Oláh Jánost kígyósi, 
vett részbirtokában, levelét nem a várban, hanem a városban kel-
tezi. 3) Amint ebből látszik, nem a várban vett szállást. A követ-
kező évben decz. Lippáról Budafelé utazván János király, 3 napig 
pihent Gyulán, de megint nem a várban, hanem a városban a plé-
bánián. 4) Szerémi szerint az lett volna ennek az oka, hogy Czi-
bak nem engedte meg a várba való beszállást, de ez bajosan 

!) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 5. — 2) N. R. A.9'64. Szeréminek Világosvár elíoglalá -
sáról szóló elbeszélése (246—9. 11.) semmit sem ér. — 3) B. 0 . II. 136. — *) Szerémi i. m. 306. 
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igaz. Talán egyszerűen kényelem okáért nem ment a király be a 
szűk gyulai várba. 

Czibak, mint tudjuk, 1534 augusztus hó 11-én éjjel Felmérnél 
veszté életét. Halálának egyik okozója, Dóczy János, békésmegyei 
birtokos volt. Mint említők, Dóczy birtokait Brandenburgi György 
a gyulai uradalomhoz kapcsoltatta; nem lehetetlen, hogy Czibak az 
ekként Gyula várához csatolt falvakat éppen úgy nem akarta vissza-
adni, mint ahogy nem adta vissza a Gaál családnak Medgyest és 
egyéb rész-birtokait •), s ha e gyanítás való, megvan magyarázva, miért 
volt oly dühös ellensége egymásnak a két Zapolyay-párti ember ? 

Czibak halálának megbosszulásában tevékeny részt vett unoka-
öcscse, Patóczy Miklós s ez által akkora hatalomra és tekintélyre 
tett szert, hogy, midőn Zapolyay János királytól nagybátyjának 
birtokait nevezetesen: Gyula, Világosvár és Vajda-Hunyad vára-
kat kérte, ez nem merte kérelmét egészen megtagadni. Nem adta 
ugyan neki Hunyad várát, mert azzal az akkoriban hozzá pártolt 
Török Bálintot kellett megjutalmaznia; de odaadta Gyulát és 
Világosvárt.2) 

Patóczy Miklós birta aztán Gyula várát egész 1542-ig. 1541 
végén nevezetes lépésre határozta el magát. Az a csalfaság, mely-
lyel Szolimán Buda várát kezére kerítette, felnyitotta legalább egy 
időre a törökbarátok szemeit; elhatározták, hogy a nagyváradi 
békét végrehajtják s az országot egészen Ferdinánd király hatalma 
alá adják. Alkudozásba léptek e végből Ferdinánd meghatalmazott-
jával Serédy Gáspárral s 1541 deczember végén létre jött a gya-
lui egyezkedés. Ez egyezkedés alkalmával jelen volt Patóczy Mik-
lós is és deczember 29-én nemcsak a saját, hanem egyúttal a tá-
vollevő Székely Benedek és Ábránfy VI. István nevében is hűsé-
get fogadott Ferdinándnak. Ebből látjuk, hogy megyénk nemes-
sége most már szintén hajlandó volt Ferdinánd királyságát elis-
merni. Némely vérmes reményüek már annyira biztosnak vették 
azt, hogy a Tiszántúl nem sokára Ferdinánd hatalma alá jut, hogy 
1542-ben már birtokokat is kérnek Ferdinándtól maguk számára. 4) 

Pedig ez még nagyon sok időbe került. Patóczy Miklós 1542 
elején meghalt. Gyermekei nem lévén, Gyula és Világosvár test-
vérére, Patóczy Ferenczre, szállottak.5) Ez birta ezeken kívül még 

!) Münch. Más. 1535. 
— 3) Történeti Lapok. II. 1155 

— 2) Évk. XV. 54—55. és Erdélyi országgyűlési emlékek. I. 131. 
. — 4) Harr. A. nr. 14. — 5) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCV. f. 12. 
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a Lippától keletre eső eperjesi kastélyt is s így e vidéken még 
bátyjánál is hatalmasabb úr lőn. Erőszakos és hatalomra vágyó 
férfiú volt s mint ilyen rögtön észrevette, hogy a gyalui egyez-
kedés alkalmasint az ő kárával fog járni. Innen van, hogy, midőn 
a gyalui egyezkedést a kolozsvári országgyűlésen az ország ren-
deinek is jóvá kellett hagyniok, ő csak bizonyos föltétel alatt akart 
arra ráállani. Nevezetesen kérte a rendeket, járjanak közbe a ki-
rálynál, hogy Gyula és Világosvár az ő kezén maradjon; ettől 
tette függővé további magaviseletét. Ferdinándnak október elsején 
adott felelete nem volt nagyon kedvező. A királyi tanácsosok ellene 
voltak az egyenes tagadó válasznak, s így a király csak ezt írta 
vissza: »ami Patóczy Ferencz úr ügyeit illeti Gyula és Világos 
várakat illetőleg, mivel e jószágok nagy férfiaké, 0 felsége alku-
dozni fog velük és tehetsége szerint igyekezni fog, hogy Patóczy 
úr kívánatának elég tétessék.« 2) 

Igaz, hogy Ferdinánd máskép nem választhatott; mert, még 
ha Brandenburgi Györgyöt ki is tudta volna elégíteni, Báthory 
András Világos várát semmikép sem engedte volna át. Már pedig 
— úgy látszott — Báthorynak megsértéséből sokkal nagyobb kár 
háramlott volna Ferdinándra, mint haszon Patóczy Ferencz megnye-
réséből. És mégis ezen felelettel sokat ártott Ferdinánd saját 
ügyének. Ez tette Patóczyt ellenségévé a gyalui egyezkedésnek; 
ezért igyekezett ő azt minden erejéből megakadályozni; ezért lőn 
oly nagy ellensége Fráter Györgynek, hisz máskép nem is remél-
hette, hogy megmarad Gyula és Világosvár urának. 

Vele ellentétben megyénk nemessége majd két évig egész 
őszintén fáradozott azon, hogy Tiszántúl és Erdély Ferdinándnak 
átadassék. E végből a Körözs és Maros mentén eső többi me-
gyék Arad, Bihar, Csanád, Csongrád, Külső-Szolnok, Temes és 
Zaránd nemességével mintegy külön szövetséget alkotott. E szö-
vetséges nyolcz megye egyenlőre Izabella királyné hatalma alatt 
állott ugyan, de Erdélyhez csak annyi köze volt, hogy mindkét 
helyen egy személy, Fráter György a váradi püspök és helytartó, 
vezette az ügyeket. 3) 

E tiszántúli szövetség nemesei 1542 augusztus 16-án Nagyvá-
radon tartottak országgyűlést. Ez alkalommal nem helyeselték 

l) Erd. Orsz. gy. Emlékek. I. 131. — 2) U. o. 142. — 3) Erd. Orsz. gyül. Emlé-
kek. I. 107. 
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Fráter Györgynek kétszínű politikáját, aki színleg megakart hó-
dolni és adót fizetni a török császárnak, hogy azt hazánktól tá-
vol tartsa. E miatt meg is tagadták az adót, melyet a helytartó 
ily czélra kért, a helyett őszintén akart Ferdinándhoz csatlakozni 
s hódolatuk és kivánataik előterjesztésére Soinlyay Mihályt küldöt-
ték Ferdinánd királyhoz. A megbízó levelen Békésmegye neve és 
követének pecsétje a negyedik helyen áll s nem ok nélkül követ-
keztetjük ebből, hogy akkoriban megyénk népessége nagyobb volt 
Csanád, Arad, Csongrád és Külső-Szolnok megyékéinél. 1) 

A vérmes reményeket, melyeket sokan a Ferdinándhoz való 
csatlakozás sikere felől tápláltak, meglehetősen lehűtötte ugyan a 
pesti szerencsétlenség, mindamellett az 1543. január 6-án ismét 
Nagyváradon tartott tiszántúli részleges országgyűlés még hű maradt 
Ferdinándhoz és másfél forintnyi adót ajánlott fel neki az ország vé-
delmére. Megígérték, a nemesek azt is hogy személyesen, jobbágyaik-
kal együtt felkelnek a király mellett harczolni. Kérték a királyt, hogy 
Fráter Györgyöt bízza meg e vidéken a bíráskodással, mert a 
nagy távolság és a törökök portyázásai miatt bajos, sőt veszé-
lyes nekik Pozsonyba fáradniok. — Ennek tolmácsolása végett 
Vezsenyi Mihályt kiildötték Ferdinándhoz.2) Addig is azonban, 
míg a követ odajárt, gondoskodni kellett az adó helyes felhasz-
nálásáról, az olcsó igazságszolgáltatásról s az eláradt bajok és 
birtokháborítások megszüntetéséről. E végből még Váradon elha-
tározta a nyolcz megye nemessége, hogy böjt első vasárnapján, 
február 11-én új országgyűlést tart s ennek színhelyéül Gyulát 
tűzte kí, mely e nyolcz megyének meglehetősen közepére esett. 

A részleges országgyűlés csakugyan megtartatott, de nem a 
várban, hanem a városban. A hozott határozatoknak egyik pontja 
ugyanis ekként szól: »Patóczy úr is a nemesek fogságba vetésén 
s javaik elfoglalásán kívül olyanokat tesz, minőket nem kellene 
tennie. Megértheti ezeket a királyné Ő Felsége az elnyomottak-
nak és kárvallottaknak könyörgéséből.« Lehetetlen, hogy e hatá-
rozatot olyan várban szerzették volna, melynek Patóczy volt az ura. 

A gyulai országgyűlés, mint a szegényebb nemeseknek gyü-
lekezete, elkeseredett hangulatban volt. A királyné személyén kí-
vül nem kíméltek itt egyetlen főurat, magát Fráter Györgyöt sem. 
Nyíltan követelik: »Parancsolja meg a királyné 0 Felsége a kincs-

i) Magyar országgyűlési_Emlékek. I. 466. 485. — 2) U. o. 490—95. 
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tartó úrnak (Fráter Györgynek), hogy az országnak eddig gyak-
ran szerte-széjjel tékozlott jövedelmét csak az ország hasznára, 
0 Felségének és felséges fiának szükségleteire fordítsa; mert lát-
ván a nemesek az ilyen roppant nagy rendetlenséget s az ő el-
nyomatásukat, azt többé nem tűrhetik, de nem is akarják és köl-
csönösen hitet adtak egymásnak, hogy, ha valaki az urak közül e 
gyűlésnek esküvel erősített rendelete ellen feltámad és jogaikat, 
szabadságukat megsérteni akarná, az ilyen köz-békeháborító ellen 
fölkelnek s nem engedik, hogy őket elnyomják.« Megtámadták, 
mint láttuk Patóczyt; élesen kikeltek Petrovics Péter temesi 
főispán és Boros-Jenő meg Pankota ura, Losonczy Antal ellen is. 

Hogy az adók csakis az ország szükségleteire fordíttassanak, 
elhatározta a nemesség, hogy a kincstartó mellé néhány esküdt 
nemest ád, a kik az adók hováfordítására felügyelnek. A török 
császártól parancsolt élelmiszerek szintén a kincstartó kezéhez 
küldendők. Hogy az igazságszolgáltatás olcsóbb legyen, elhatá-
rozták, hogy a kincstartó mellé adott esküdt nemesek a megyei 
törvényszékektől megfellebbezett ügyeket felülbírálják. Megszorí-
tották Fráter György hatáskörét azzal is, hogy kötelességévé 
tették az urak tanácsának fontosabb ügyekben való kikérését. A 
birtokháborítók és erőszakoskodók ellen pedig — mint láttuk 
fegyveres felkelést fogadnak. Sőt, hogy minden erőszakoskodás-
nak véget vessenek, elhatározták, hogy minden nemest megesket-
nek ez országgyűlés határozataira. Ezek közül egyik a következő: 
»mások elfoglalt jószágait adják vissza; az elhurczolt jobbágyo-
kat bocsássák vissza; a jobbágyokat szokatlan szolgálatokra ne 
kényszerítsék; hagyjanak fel a borok kimérésével és szűnjenek 
meg a nyomorult népet bármiként zaklatni.« Ha pedig valaki az 
esküt »az ő megyéjének alispánja és szolgabírája előtt nem 
akarná letenni, az ilyen először az alispántól rögtön behajtandó 
100 forintban marasztaltassék el; ha pedig ezen büntetés vagy 
birság után sem engedelmeskedik, az alispán az ilyennek javait 
elfoglalhatja, végre még halált is kérhet a fejére.« 

Amint e végzésekből látjuk, a Gyulán összegyűlt nemesség 
félvén a török haragjától, ekkor már hajlandó volt a török csá-
szárnak élelmiszereket szolgáltatni; s elismerte Izabellát király-
nőnek. Ennélfogva megyénk nemessége bajosan értett egyet 

i) U. o. 499—502. 
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azokkal, akik 1543. junius 29-én Debreczenben tartanak gyűlést 
és még mindig Ferdinánd királynak hódolnak; ') inkább azokkal 
tartottak tehát, akik titkon Ferdinándpártiak maradnak ugyan, de 
nyiltan Izabellát, illetőleg annak helytartóját, Fráter Györgyöt 
vallják uruknak. 

Időközben Patóczy Ferencz mindinkább kedvesebb embere 
lőn Izabella királynőnek. Külömben ez nem is csoda, hisz egy évig 
a fiatal királyné Lippán lakott; Patóczy születéshelye és kastélya, 
Eperjes, pedig onnan alig egy órányira esett. 1545-ben majdnem 
helytartójává tette az özvegy királyné Patóczyt, de Fráter György-
gyei szemben azt kivinnie nem sikerült.2) 1549-ben, midőn Fráter 
György Erdélyt és a Tiszán-túlt ismét át akarta adni Ferdinándnak, 
a királyné pedig annak ellenszegült, Patóczy volt egyike azoknak, kik 
kérték, hogy jöjjön ki Erdélyből s lakjék újra Lippán. Izabella el is 
inclúlt, de az állhatatlan asszony Dévánál megváltoztatta szándé-
kát és visszatért; Patóczy pedig megneheztelve, ott hagyta őt s 
egyik várába vonúlt.3) Alig hogy e kudarcz érte, jött a hir, 
hogy a török császár Becse és Becskerek átadását követeli. Ez 
nagyon megijesztette Petrovicsot és szövetséges társait: Patóczyt 
és Losonczyt. A félelem hatása alatt engedtek Fráter György 
meghívásának, 1549. augusztus hóban összejöttek és gyűlést tar-
tottak Simándon. Nem volt más menekvés a török követelése 
elől, mint a gyalui egyezség végrehajtása; a kényszerűség, meg 
tán Fráter Györgynek ékesszólása levette a három főurat lábáról 
s beleegyeztek, hogy Fráter György Ferdinánd király követével, 
gróf Salm Miklóssal Erdély és Tiszántúl átadása iránt újra egyez-
ségre lépjen.4) 1549. szeptember 8-án Fráter György és Salin 
csakugyan megkötötték az egyezséget Nyírbátorban.5) 

Midőn ez új egyezség végrehajtására került a sor, Patóczy 
Ferencz már Békésvármegyének főispánja volt. Mint ilyen 1550. 
január 26-án Gyulán sajátkezüleg aláirt megbizó levéllel küldi el 
Bélmegyeri Deák János hivét Nádasdy Tamás nádorhoz.6) Gondol-
hatjuk, hogy miért ? Gyula várának megtartása forgott szóban. 
Nem valami jóval biztathatták, mert még ez évben újra dühös el-
lensége lett az Izabella hatalma alatt levő ország részek átadásá-

1) U. o. 507—10. — 2) Erd. Orsz. gyül. Emlékek I. 123. — 3) Tinódy elbeszélése. 
Régi Magyar Költők Tára III. 13. — i) U. o. 13—20.11. — 5) Erd. Orsz. gyül. Emlékek. 250. 
— 6) Nádasdy lev. 
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sáliak. Mint főispán magával vonta megyénket is. Ennélfogva me-
gyénk más »Tiszakebel«-beli megyékkel együtt szintén követeket 
küldött az 1550. juliusban tartott gyula-fehérvári gyűlésre. Itt te-
hát meghallhatták a szultán parancsát, hogy a barátnak (Fráter 

a ráczokat, továbbá a budai basát, Kásziinot is, Fráter György meg-
buktatására. Tervök azonban Fráter György szívós kitartása s rop-
pant tevékenysége miatt meghiusult és Kászim basa 1550. novem-
berben kénytelen volt visszavonulni. 

Patóczy látván, hogy Fráter György győz, azt hitte nincs 
más menekvés, mint futni Lengyelországba. E végből, mint Tinódy 
Sebestyén megénekelé : 

., Patóczy Ferencz Gyula várába ére, 
Feleségét, gyermekét ő hamar felkölté, 
A vízre rakodék, Sarkadban kiszálla, 
Kölesérett a föld népe rátalála, 
Ott ő mind népével akada fogságba, 
Fogva őt bevivék jó Bihar Váradba." 2) 

Azonban Fráter György nem akarta őt tönkre tenni s azért 
nem sokára szabadon bocsátotta, sőt 1551. áprilban maga Fráter 
György írja róla, hogy: fegyveres erővel Erdélybe készül törni. 
De e szándékát már nem volt ideje végrehajtani, mert májusban 
végre bevonult Ferdinándnak rég várt serege Erdélybe és julius 
19-én Izabella aláírta lemondását Erdélyről és a Tiszántúli részek-
ről. Patóczy, hogy szeretetét, hűségét egykori királynéja iránt ki-
mutassa, nem hagyta őt el az Erdélytől való búcsúzás szomorú nap-
jaiban, hanem elkísérte új lakhelyére, Kassára. Innen augusztus 
végén visszasietett Gyula várába most már azzal az elhatározással, 
hogy hazája és tűzhelye védelmére fegyvert fog eddigi szövetsé-
gesei a törökök ellen. 

!) Régi Magyar Költők Tára III. 20. 1 — 2) u . o. 27. 1. — 3) Történelmi Tár. 1880.370. 

Patóczy Ferencz aláírása. 
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S valóban erre nagy szükség is volt. A török semmi áron 
nem nyugodott bele Erdélynek és a Tiszántúlnak átadásába. Szo-
koli Mehemet bég 1551. augusztus végén a Maros mentéig nyo-
mult, hogy a németek kezére került várakat elfoglalja. Erre Pató-
czy Ferencz és Varkocs Tamás szeptemberben megyénk területén 
is népfelkelést szervezett, úgy hogy egy ideig Erdőhegynél majd 
tízezernyi sereg táborozott. ') De ezzel nem akadályozhatták meg, 
hogy a Maros mentén levő várak, köztük Patóczynak születéshe-
lye, Eperjes is, a török hatalmába ne kerüljön. Végre október 8-án 
maga Lippa is a töröké lett s abba 5000 főnyi török csapat vett 
szállást. Innen aztán a begler-bég Temesvár felé majd később téli 
szállásokra vonult. Megyénk területét az elfoglalt várak közül legköny-
nyebben Csálya várából érhette veszedelem s azért Patóczy maga is el-
küldötte lovas hadnagyát Henyey Istvánt, hogy annak viszszafoglalá-
sában segítsen. A visszafoglalásra küldött csapat vezére volt Nagy 
Horváth, másként -Marinics Ferencz, akivel Gyulavára történetében 
még annyiszor fogunk találkozni. A visszafoglalás éjjeli támadással 
csakugyan sikerült is. 2) Sokkal nagyobb gondot adott ennél Lippa 
visszahódítása. Erre Patóczy szintén Gyulán gyűjtötte és rendezte 
csapatait, idejött bajtársa, a hírhedt Balassa Menyhért is. 3) Ösztö-
nözte erre Patóczyt az is, hogy Lippa visszahódításától függött, 
megkapja-e atyai örökségét, Eperjes várát? Nem csoda tehát, ha 
élénk része volt azon kemény küzdelemben, melyet e hely meg-
szerzéséért a szép számú keresztény sereg vívott. — Lippa visz-
szafoglalása után Fráter György és a király hadai Eperjest is 
megvívták, de ennek ára fejében a vár aztán Fráter György ke-
zén maradt. 

Minél jobban erősödött Ferdinánd hatalma Erdélyben és 
a tiszántúli részeken, Patóczyra nézve annál égetőbb lett a kér-
dés, mi lesz majd ő vele? Megmaradhat-e a gyulai várban vagy 
át kell-e azt adnia, miként Világosvárt ekkorára már vissza-
szolgáltatta Báthory András kezeihez? Földönfutóvá lesz-e, vagy 
továbbra is lesz, hová fejét lehajtsa? Szerencséjére segítségére 
jött az, a kivel eddig folyton újjat húzott: Fráter György. Ki-
tűnt, hogy Patóczy ok nélkül tartotta Fráter Györgyöt olyan 
nagy ellenségének, mert ellenkezőleg éppen ő volt az, a ki ekko-

i) Történelmi Tár. 1880. 271. 1. Forgách F. Magyar Históriája. — 2) Márki: Aradvár-
megye története I. 535. — 3) Régi Magyar Költők Tára III. 40. 
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riban az ő pártját fogta. 1551. szeptember 15-én éppen ő tesz 
olyatén ajánlatot Ferdinánd királynak, melyet, ha az elfogad, 
Patóczy holta napjáig Gyula ura maradhatott volna. E végből a 
következőket írta Ferdinándnak : »En eddigelé Nagyságos Eperjesi 
Patóczy Ferenczet nem dicsértem Felséged előtt, de most a kö-
rülmények arra buzdítanak, hogy őt Felségednek ajánljam. Ha 
Felséged élni akar az ő szolgálatával, tapasztalni fogja, hogy 
nem haszontalan szolga ő, hanem ellenkezőleg olyan, aki Felsé-
gednek e vidéken nagy hasznára lehet. Ugyanis neki igen nagy 
tekintélye van a nemesek között s mindnyájan különös szeretettel 
viseltetnek iránta, részint azért, mert mindenki iránt bőkezű, ré-
szint, mert a főnemesekkel közel rokonságban van. Igaz, hogy ő 
egészségére nézve gyenge, de olyan kitűnő s a hadi dolgokban 
annyira jártas vitézeket tart, hogy e tekintetben csak kevés em-
bert hasonlíthatok hozzá, elébe pedig egyet sem teszek. Azon-
kívül annyi vagyona van, hogy, ha Felséged két-három hónapig 
nem adna neki fizetést, akkor is el tudna Felségednek szolgálni 
a magáéból.« — Ajánlja ennélfogva, hogy a király tartsa meg 
Patóczyt Gyula várában, mert ő úgy is nem sokára meghal, egy 
leányán kívül pedig gyermeke nincs, tehát a vár úgy is nem so-
kára 0 Felségére, vagy Brandenburgi György örököseire száll át. ]) 

Ferdinánd szeptember 26-án kelt levelében nem fogadja el 
egészen Fráter Györgynek ajánlatát: »nem kételkedünk — írja 
Fráter Györgynek — hogy uraságod Patóczyval együtt könnyen 
megérthetik és megfontolhatják azon okokat, melyek miatt Patóczy 
úr kívánalmainak Gyula vára tekintetében eleget nem tehetünk.« 
De hogy némi kárpótlást adjon Patóczynak, hajlandó őt bizonyos 
számú lovasokkal, mint zsoldos hadvezért szolgálatába fogadni s 
egyelőre, mig a zsoldot kifizetik, Gyula várát biztosítékúl lekötni. 
Külömben megbízza az alkudozások vezetésével Castaldót és így 
Patóczyt ahhoz utasítja,2) 

Közbe jött azután a török hadjárat, aztán Lippa ostroma, 
Fráter Györgynek meggyilkoltatása s így az alkudozások 1552-re 
maradtak. 

Castaldó minden áron azon volt, hogy Gyula várában mielőbb 
királyi katonatisztek parancsoljanak, s azért, félig-meddig Patóczy 
pártjára állt. Visszaadta neki örökségét, Alsó-Eperjest s azon 

!) Történelmi Tár 1880. 267. — 2) u . o. 654—5. 
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fáradozott, hogy, ha már el akarja venni Ferdinánd Gyulát Pató-
czytól, legalább egy másik, bár csekélyebb várat adjon érte cse-
rébe. Evégből 1552. február elsején kissé túlságosan is kiemelvén 
Gyula várának fontosságát (még Lippánál és Temesvárnál is jelentő-
sebb helynek tartja), ajánlja a királynak, hogy adja érte oda Bodókő 
várát, vagy adjon készpénzben 25,000 arany forintot. ') Különben a 
Szeged visszafoglalására indított hadjárat éppen alkalmas ürügyül 
szolgált Castaldonak arra, hogy Horváth Bertalan nevű zsoldos csapat-
vezért Gyulára küldje,2) úgy hogy Ferdinánd királynak, ha nem is a 
várban, legalább annak közelében fegyveres csapata volt elhelyezve. 

Ferdinánd azonban sokallta a Gyula váráért adandó vált-
ságot, utasította Castaldót új alkudozásokra s a váltságdíj 
lehető leszorítására; márczius 7-én pedig megsürgeti, hogy mi-
előbb fejezze be az alkudozást. Márczius 20-án Patóczy egy em-
berét küldötte Szebenbe Castaldóhoz és felajánlotta, hogy Bodó-
kőért és 8000 forintért átadja Gyula várát: a bulcsi apátságért 
pedig követelt 5000 forintot. Ez ajánlatot mind Castaldó, mind a 
veszprémi püspök és Werner György, Ferdinándnak éppen Sze-
benben időző biztosai, méltányosnak találták s ajánlották a király-
nak, hogy azt fogadja el.3) — Ugyané napokban Castaldó rossz 
híreket hallott Gyuláról; úgy mondták, hogy Patóczy magánkívül, 
félholtan fekszik a várban, a körülötte levők pedig a törökkel 
akarnak czimborálni. Castaldó nem tulajdonítja ezt Patóczynak, hanem 
inkább vejének, Bebek Györgynek. Éppen azért egyrészt meghagyta 
a lippai főkapitánynak, Áldanának, és Opersdorf János vértes had-
nagynak, hogy jól vigyázzanak, nehogy Gyula vára kiragadtassék 
kezeik közül4), másrészt pedig Antoni Márk nevű titkárát Gyulára 
küldötte, hogy a szerződést Patóczy és a király között részletei-
ben is megállapítsa és elkészítse. Antoni megfelelt megbízatásá-
nak s már 1552. ápril 13-án Ferdinánd király megerősítette Bécs-
ben az ekként létrejött szerződést. A szerződés fő pontjai a kö-
vetkezők : a) Patóczy 1552. május 1-én átadja a királynak Gyula 
várát minden hadi szerszámokkal együtt; b) ugyanazon nap meg-
kapja (vagy személyesen, vagy megbízottja útján) Bodókő várát s 
bírják azt ő és felesége éltük fogytiglan; c) a bodókövi vár-

i) Történelmi Tár 1891. 640. — 2) U. o. 1880. 599, 800. 11. — 3) Történelmi Tár 
1891. 655. B. O. I. 160. Itt Verner neve hibásan Vernhoffnak van írva. V. ö. Tört. Tár. 1892. 
145. — 4) Történelmi Tár 1891. 657. 
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nagyoka királynak is hűséget fogadnak s megesküsznek, hogy Patóczy 
és neje halála után rögtön átadják a várat a királynak; d) a Gyula 
várában levő hadiszerekért s az aradi prépostsághoz csatolt bulcsi 
apátságért kap 151)00 forintot, még pedig annak felét Húsvétkor 
(ápril 17-én), másik felét május 1-én; e) egy fél év múlva különös 
kegyből kap még ezer forintot. >) 

Patóczynak nem volt szüksége erre a különös kegyre. Mikor 
Ferdinánd a szerződést aláírta, ő már elköltözött oda, ahol nincs 
szükség a várakra. Még kevésbé ijedt meg tehát Amhád basának 
május elején a íilippopolisi táborból írt rettenetest fenyegető leve-
létől. Ápril 14-én Castaldó Szebenben már megkapta a hírt Pa-
tóczy elhunytáról és rögtön meghagyja Áldanának és Varkocs 
Tamásnak, a váradi várkormányzónak, hogy a várba menjenek s 
az özvegygyei egyezkedjenek; a várat pedig semmi áron se eresz-
szék ki kezeik közül. Patóczy várnagyának és udvarbírájának is 
írt, hogy a várőrséget 0 Felsége hűségére eskessék.2) April 16-án 
pedig már panaszkodik a királynak, hogy Gyula átvétele némi 
nehézségekbe ütközik, mert Patóczy veje, Bebek György és név-
rokona, Patóczy Boldizsár, két nappal Patóczy Ferencz halála 
előtt a várba jöttek s azon ürügy alatt, hogy jogaikra viselnek 
gondot, nem akarnak a várból kimenni.3) Egy darabig az özvegy 
is ellenkezett, mert nem adták át neki Bodókő várát.4) De mind-
amellett azon nagy fegyveres erőnek, mellyel épen akkor Ferdi-
nánd itt e vidéken rendelkezett, senki sem állhatott ellen és 
Áldana Bernát Castaldótól megbízást nyervén, május elején vagy 
tán már előbb átvette Gyula várát. Nem sokára a király tisztei a 
jövedelmező gyulai várkormányzóságon kapdosnak. 

így jutott vissza Gyula vára nagy viszontagságok után a 
magyar király kezére; így lőn 14 éven keresztül olyan védő gáttá, 
melynek rendeltetése volt a török hódítás romboló áradatát leg-
alább egy kis időre feltartóztatni. 

E kis időszakot méltán nevezhetjük végvár-kori éveknek s az 
az országos szerep, melyet Gyula vára ekkor játszott, joggal 
követeli, hogy annak új fejezetet szenteljünk. 

1) Liber Regius. II. 26—27. — 2) Történelmi Tár 1892. 144. — 3) U. o. 145. -
4) Száz. 1888. 729. 



VII. FEJEZET. 

A végvárkori évek. 
1552—1566-ig. 

0 hogy Balassa Bálint oly gyönyörűen megénekelte a 
végházakban való életet, mert másutt (legalább a Gyula 
végvárkori éveiről fenmaradt iratokban) úgyis minde-
nütt ez életnek sötét oldalaira találunk; mindig csak a 

zenebonát, a zsoldosoknak folytonos perpatvarait, a íizetetlenség 
nagy átkát, az ebből keletkezett elégedetlenséget, a szegény nép-
nek borzasztó zsarolását stb. is olvassuk. 

Amint Gyula végvárrá lett, eleintén úgy látszott, mintha 
megint idegenek zsákmányává válna. Castaldónak jutalmul a vár 
megszerzéséért 2000 forintot utalványoz ki Ferdinánd király a 
vár jövedelmeiből. J) A vár fő gondviselője s az ott elhelyezett, 
továbbá a városban állomásozó királyi zsoldos csapatoknak fő-
vezére pedig egy másik idegen: Aladona Bernát lőn. Ez volt az, 
akit a magyar hajdúk maestro di campo hivataláról közönségesen 
Nagy Kampónak hívtak s aki a spanyol katonáknak jó hírét-nevét 
Magyarországon annyi időre tönkre tette. Nagyszájú és kapzsi, 
alapjában véve pedig gyáva ember volt. Gyulát átvévén mindjárt 
arra kérte a királyt, hogy annak kormányzóságát Lippáéval egy-
gyütt megtarthassa, a zarándmegyei tizedet pedig Gyula megerő-
sítésére fordíthassa. 2) Megrakta ezenkívül Gyulát zsoldos csapa-
tokkal; megfogadta Henyey Istvánt, Patóczynak volt lovashadna-
gyát ; ide rendelte Tóth Mihályt a szomorúan hirhedt és oly sze-

i) Történelmi Tár. 1892. 144. — 2) U. o. 149. 
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rencsétlen kezű hajdú-vezért; itt tartotta továbbá Gyalui Vass 
Lászlót (külső-szolnokmegyei nemes) és Nagy Andrást.*) Május 
végén és junius elején Áldana még mindig Gyulán tartózkodott 
és haragudván a miatt, hogy a király az alsó részek főkapitányává 
Losonczy Istvánt, a temesvári hőst, tette, folytonosan akadályo-
kat gördített Losonczy nemes szándékai elé. Serege, miként Lo-
sonczy jelenti, nagyon rendetlen és fegyvertelen volt.2) S midőn Lo-
sonczy azt akarta volna, hogy Tóth Mihály hajdúival Becskereket 
meglepje és visszafoglalja, ő Tóthot ettől eltiltotta. Junius köze-
pén végre Lippára indult s hogy azt még jobban megerősítse, 
Gyuláról is elvitt két ágyút. 3) 

E közben az ország figyelme Temesvár felé fordult, melynek 
falainál élet-halál harcz folyt. Megyénk nemesei közül is ott küz-
dött három főember: Abránfy Imre, Péter főispán unokája, 
Haraszthy Ferencz, a gerlai uradalom egy részének tulajdonosa, és 
Dóczy Miklós, Gyoma és Tölgy ura. 4) 

Losonczy, mint tudjuk, hiába várta Ferdinánd többi vezérei-
től a felmentő sereget; az a csapat, mely a segítség nyújtásra 
megindult, Gyulán szervezkedett. Losonczy neje ugyanis Tóth Mi-
hályt megbízta, hogy csapatot gyűjtsön s Temesvárra új katoná-
kat vigyen. Azonban alig kelt át Tóth Mihály hajdúival a Maro-
son, rendetlen hadát szétverték a törökök s így semmi remény 
nem volt többé; 5) hiába hozta ki Dóczy Miklós életveszély között 
Losonczynak utolsó, segítséget sürgető levelét, 6) elhagyatva, el-
árulva meg kellett neki halnia. Vele együtt esett el Haraszthy 
Ferencz is; 7) Abránfy Imre pedig fogságba jutott s csak később 
nagy váltságdíjért (1300 frtért) szabadult meg.8) 

Ugyanazon a napon, midőn Losonczy Temesvárból kivonult, 
Áldana elrontatá Lippát s nagy seregével gyáván megfutamodott. 
Henyey István és Vass László, kiket az utolsó napokban oda ren-
delt, üresen találták a várat s minthogy a hátrahagyott ágyúk 
között kettő még ép volt, azokat kárpótlásul a Gyuláról elhozot-
takért a gyulai várba szállították.!)) Temesvár és Lippa eleste 
borzasztó rettegést okozott e vidéken. A lakosok nagyobb része 

!) Az előbbiekre 1. az alábbi idézendő adatokat, az utolsóra Die. Conscrip. 1552. — 2) 
Hadtörténelmi Közlemények. 1893. 225. — 3) U. o. 227. és 331. — 4) U. o. 318.5) u . o. 345. 
— 6) U. o. 347 — ?) U. o. 361. — 8) Szepesi k. lt. Prot. 4. f. 156. — 9) Történelmi 
Tár. 1892. 281. 
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elfutott, úgy, hogy még ez év őszén is körül-belül húsz falu állott 
lakatlanul megyénk területén. ') Nincs kétség benne, hogy Amhád 
török vezér ekkor Gyula várát is könnyű szerrel elfoglalhatta volna, 
de ő Lippáról egyenesen Szolnok és Eger ostromára indult. 2) 

Eger dicső védelme némi lelket öntött a tiszántúli lako-
sokba is s így volt idő arra, hogy az Áldana csúfos futása után 
kormányzó nélkül maradt gyulai vár védelmét is rendezzék. Elég 
hibásan külön választották a vár őrségét a városban állomásozó 
zsoldosoktól, az úgynevezett mezei hadaktól. Henyey István lett a vár-
kormányzó, Vass László pedig a jövedelmet kezelő udvarbíró; 
Horváth Bertalan a városban állomásozó csapatok vezérévé nevez-
tetett ki. Ezek október havában még mindig tartottak az ostrom-
tól s azért október 9-én Horváth Bertalan Castaldótól gyalogokat 
és lándzsásokat kér a vár védelmére. Október 18-án pedig a 
vár tisztjei a zsoldosok kifizetését sürgetik, mert ezek (például 
Zerottini (vagy Zierotin) oda küldött zsoldosai) nem akarnak a 
várba bemenni, míg zsoldjaikat ki nem fizetik.4) De bár mennyire 
féltek is a gyulaiak az ostromtól, a törököknek az egri kudarcz 
után nem volt kedvük új vállalatba fogni. 

A következő télen és tavaszon változás állott be a gyulai 
őrségben. Amely csapatok csak ideiglenesen voltak ide küldve, 
például Zerottinié, azok elvonultak. Horváth Bertalan is más állo-
mást kapott,5) helyeiket új s állandóbb zsoldos kapitányok és had-
nagyok foglalták el. Legnevezetesebb ezek között Mágócsy Gáspár, 
akit Zerottini (vagy inkább Zierotin Károly, fogadott meg 150 
lóra, vagyis hogy 150 lovast tartson. G) Utána következett a rácz 
eredetű s előbb Lippán szolgált Ocsarovics Demeter 83 lovassal; 
azután a Temesvár védelmében is résztvevő Marinics Ferencz, akit 
Nagy Horvátnak, Petropolyai Horvátnak vagy egyszerűen Horváth 
Ferencznek is hivtak, 80 lovassal; kisebb csapatvezérek voltak 
Tóth Mihály, Székely Márton és Fogacsy Gáspár; 25, 10, 6 ló-
val. 7) Henyey eredetileg csak 25 lóra kapott fizetést, de aztán 
felemelték 84-re. Henyey ezenkívül igyekezett a várat is jobb karba 
hozni, mert, mint mondja és az összeírásokból szintén kitűnik: »0 
Felsége háza igen felette szertelenül vagyon.« s) Castaldó a szük-

!) Die. Conscrip. cottus Békés, Zaránd. — 2) Történelmi Tár. 1872. 282, — 3) U. o. 
484. — 4) U. o. 487. — V. ö. Történelmi Tár. 1892. 487. és Nádasdy lev. — 0) Nád. lev. 
Mágócsi 1555-iki levele. — Évk. II. 112. Die. conscript. cottus Békés és Regesta decim. 
— 8) Évk. II. 111.—3. 

I. . 9 
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séges felszerelések beszerzését és elküldését Varkocs Tamás vá-
radi tiszttartóra hárította, de ez két mázsa ónnál többet nem adott. 
1553. márczius 12-én újra kéri tehát Henyey a hadi szereket vagy 
pedig, ha azok meg nem adatnak, kéri felmentését. !) Ügy látszik, 
valamivel elhallgattatták,mert Gyulán maradt. Ellenben tiszttársa 
Yass László, aki már január 4-ikén kérte felmentését, azt csak-
ugyan meg is nyeré. 2) Február havában a király némi zsoldot is 
küldött katonáinak Sárkány Farkas által3) s így e végvár fenn-
maradása annyira mennyire biztosítva volt. 

Szükség is volt reá, mert Ferdinánd uralma ellen megyénk 
területén még ez évben hatalmas zivatar tört ki. A tiszántúli ne-
mesek látván, hogy Ferdinánd nem birja őket a török ellen meg-
védeni, visszatértek 1550 előtti politikájukhoz s elhatározták, hogy 
János király fiát, János Zsigmondot, és özvegyét Izabellát ismét 
trónjukra ültetik, adófizetői lesznek a török szultánnak, hogy így 
megmentsék hazájukat a teljes meghódoltatástól. Megyénk neme-
sei közül különösen a Nadányiak (Gyárfás és Gergely) voltak e 
politikának szóvivői; de a megvalósításra indított mozgalomban 
részt vettek más, megyénkben birtokos urak is; nevezetesen: Iktári 
Bethlen Gábor és György, a szentandrási uradalom negyedrészé-
nek birtokosai; továbbá Henczhidai Horváth János, Balkány, Csé-
fány és Környe falvakban birtokos és a Nagyteleken birtokos 
Majsay László. A mozgalom fővezére tudvalevőleg Petrovics Péter, 
volt temesi főispán és most Munkács vár ura vala. Bethlen Gábort 
már 1552 deczember 19-én arról vádolják, hogy részes a Petro-
vicscsal való összeesküvésben;4) 1553 január elején Vass László, 
gyulai udvarbíró, Bethlen Gábort és Györgyöt, továbbá Ártándi 
Kelement nevezi meg az összeesküvés részeseiként. 5) Ferdinánd 
király február 7-én ki is adja a parancsolatot elfogatásukra,(i) de 
azt nem volt oly könnyű végrehajtani. Ellenkezőleg az összeeskü-
vők most kezdtek csak igazán szervezkedni s mindenek előtt el-
határozták, hogy tervük kivitelének költségeire mindenik 1000 fo-
rintot ad, -) aztán pedig hadat gyűjtöttek s a tavasz kezdetén Ár-
tándi Kelemennek Kereki nevű vára körül táborba szállottaks) úgy, 
hogy a király Nagyváradon állomásozó serege nem boldogulhatott 

!) U. o. — 2) Történelmi Tár. 1892. 663. Urb. et conscript. — 3) Évk. II. 112. — 
4) Történelmi Tár. 1892. 655. — *) u. o. 663. 667. — 6) U. o. 669. — <) U. o. 654. — 
8 ) U. o. 681. 
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velők. Kereki alól küldötték követeiket, Bethlen Györgyöt és Maj-
say Lászlót, Izabella királynéhoz s ezek ápril 29-én nagy remé-
nyekkel tértek vissza; leveleket is hoztak a királynétól, kis fiától 
és Petrovicstól. ') Ekként fölbátoríttatván, Izabella levelével köve-
tet küldöttek Toygun budai basához s jelentették, hogy Váradtól 
nem messzire táborba szállottak s újra megakarnak hódolni a szul-
tánnak, adót is fizetnek, csak segítse meg őket. A budai basa igérte 
is pártfogását,2) de a fennálló fegyverszünet miatt rendes háborút 
az ő kedvükért nem kezdhetett. Az összeesküvők csapatai pedig 
magukban véve nem voltak elégségesek valamelyik erősebb vár 
megvívására s azért várniok kellett Petrovicsra. 

Petrovics azonban sokáig késett. Időközben Nadányi Gyárfás 
volt, már csak lakásánál fogva is, a közvetítő az összeesküvők 
tábora és a török bégek között. A budai pasának az összeeskü-
vőkhöz küldött és Bekffy Bálint békésvármegyei nemestől hozott leve-
lét Nadányi mindjárt Izabella királynéhoz küldötte. Azonkívül Kereki-
ben 60 lovast tartott és mint junius 17-én kelt levelében írja, 
junius 6-án azért jött vissza Kerekiből Körözs-Ladányba, hogy 
jobbágyait fölfegyverezze és Kerekibe küldje. Ekkor ugyanis meg 
akarták akadályozni az összeesküvők, hogy az újonnan kinevezett 
váradi püspök, Zaberdin Mátyás, Váradra vonúlhasson.:i) E terv 
azonban nem sikerült. Végre julius 20-án megérkezett Petrovics 
Lengyelországból Munkácsra;4) julius 21-én írt aztán Nadányi 
Gyárfásnak s többi párthíveinek.5) Ártándi Kelemen elébe akart 
indulni, a váradi püspök pedig Báthory György vezérlete alatt 
400 lovasból és 200 gyalogból álló csapatot küldött ellene, hogy 
útját állják. A lovasok közt ott volt Ócsarovics Demeter gyulai 
hadnagy is az ő csapatával. Hét mértföldre Váradtól a királyi 
sereg csakugyan utóiérte Ártándit, akinek alig volt több 300 lo-
vasánál. A számbeli egyenlőtlenséget látván, Ártándi csapatai már 
futásnak indultak, de a királyi csapatok oly rendetlenül rohantak 
utánuk, hogy Ártándi ezt észrevévén, 50 válogatott lovassal 
visszafordult s az egész királyi sereget széjjelverte és tőlük 
négy zászlót e l v e t t . í g y aztán csakugyan Petrovicshoz jutha-
tott s rábírhatta őt az előnyomulásra. Julius 29-ike előtt indul-
tak el Munkácsról és julius 30-án Petrovics már Debreczenben 

l) U. o. 682. — 2) U. o. 683. — 3) Bécsi Statsarchiv. A »G. d. X.« jel csak »Gerva-
sius de Nadan«-ra érthető. — 4) Kam. Lev. — &) Történelmi Lapok. II. 691. — 6) Nád. lev. 

9 * 
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volt. f innen augusztus 2. Kenderesre, másnap pedigKörözs-Ladányba 
jött s itt hosszabb ideig tartózkodott.2) Innen szólította fel augusz-
tus 3-án Zaberdin Mátyást, a váradi püspököt, hogy hagyjon fel 
a felfegyverkezéssel, adja át Várad várát és városát neki, mint 
Izabella és János Zsigmond megbízottjának, szóval, hogy hódoljon 
meg.:5) Persze a püspöknek esze ágában sem volt ezt megcse-
lekedni, ellenkezőleg erősen fegyverkezett és várta Tahy Feren-
czet, akit a király segítségére küldött. Igaz, hogy ez nagyon 
lassan haladt, mert csak augusztus elején indult el Bécsből s 
augusztus 17-én még nem haladt túl Nyitrán4), de szerencsére, 
Petrovics sem tudott valami nagyobb sikert kivívni, s azért foly-
ton a budai basára várakozott. Augusztus vége felé Ladányból 
Póhalomra ment,5) hogy hamarább találkozzék vele. Végre szep-
tember közepén csakugyan elindult a budai basa és vármegyénk 
északi részén keresztül vonúlt Nagyvárad ellen. A pártviszálynak 
vármegyénk lakossága adta meg az árát, mert a török csapatok 
Szeghalmot és Kis-Károlyt felégették.(i) Szeghalmot hihetőleg 
azért gyujták föl, mert egy részét a váradi káptalan, tehát 
Ferdinánd párthívei birták. 

Petrovicsnak és a budai basának Nagy-Váradot megvenniök 
nem sikerült, mert Tahy mégis pár nappal megelőzte őket. — A 
török sereg és az összeesküvők csapatai szeptember 20-ika kö-
rül Váradtól két mértföldre ütöttek tábort; szeptember 24-én Tahy 
körülbelül 8000 emberből álló seregével ellenök vonúlt. Ekkor 
nem mertek szembeszállni, hanem Kereki várához húzódtak; 26-án 
és 27-én esőzések voltak és igy Tahy nem követhette őket; 28-án 
Kerekihez érvén, hült helyüket találta. Már akkor átkeltek a Be-
rettyón ; utoljára pedig a királyi seregtől folytonosan nyomatva, 
Nádudvarig hátráltak. Később pedig a bala-szentmiklósi (most 
Török-Szentmiklós) vár védelme alá húzódtak. Egyik összecsapás 
alkalmával 100 embert veszítettek is. Ekkor Tahy ostrom alá 
vette Kereki várát s Ártándi Kelemen pár nap alatt meghódolt.7) 
Vele együtt kért kegyelmet a királytól Bethlen G á b o r s az egy 
Dóczy Miklóst kivéve, a többiek: Nadányi Gyárfás és Gergely, 

!) Kam. lev. és Monum. Hung. Hist. I. oszt. III. k. 18—22. — 2) Történelmi Lapok. 
11. 659. 660. V. ö. 400 magyar levél 111. — 3) Monum. Hung. Hist. 22—3. és Bécsi Staats-
archiv. — 4) Nád. lev. — 5) Négyszáz magyar levél 111. A levélíró »Borhalom«-nak írja a 
helység nevét, de e viJéken csak Póhalom nevű helység létezett. — G) Csáky lt. 10/21. — 
') Nád. lev. — 8) Qkt. ?5-én már ki is állították részükre a kegyelemlevelet. Lib. reg. II. 54. 
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Horváth János stb sem késlekedtek. •) A budai basa fegyverszü-
netet kötött, Petrovics pedig nagy szégyennel vonult vissza Mun-
kácsra. 

Mig megyénk északi része ilyen veszedelmes összeesküvés-
nek volt színhelye, délen Gyula vára is kiállotta az első tűzpró-
bát. Már augusztus végén híre járt, hogy Kászim basa, a lippai 
beglerbég, a Körözsök felé húzódik,2) s körülbelül október elején 
egy török csapat valóban megkísértette Gyula elfoglalását; 
de az őrség készen várta, s bár a gyulai lakosság maga nagy 
károkat szenvedett, az őrség mégis az ostromló törököket nagy 
diadallal űzte vissza.3) 

Ezzel vége volt az 1553-ik évre a nagyobb hadi kalandok-
nak s hozzáláthatott a várkormányzó, hogy az elhanyagolt váron 
javítgasson valamit. A váradi püspök, mint az alsó részek főka-
pitánya s így a gyulai várnak is felügyelője, e végre Aldin 
Ferencz építőmestert küldé Gyulára az építések vezetésére; s ez 
Gyulán tartózkodott 1554. február 14-kéig. Vele jött egy időre 
váradi Képíró Albert is; ez Mindenszentek körül lerajzolta a vá-
rat bizonyára azért, hogy a király is láthassa s udvarában ta-
nácskozhassanak annak megnagyobbításáról. A mestert meg is jutal-
mazták másfél köböl búzával. 

A következő 1554 év elején a gyulai hajdúk'próbáltak szeren-
csét a törökök és ráczok ellen, de minő szerencsével ? azt nem tudjuk, 
mert az egészről csak abból értesülünk, hogy magukkal vitték egyik 
gyulai lakosnak, Bácsi Albertnek, csónakját s azt Fellaknál elveszítet-
ték.4) Mielőtt azonban a nagyobb hadi kalandok megkezdődtek volna 
a gyulai katonai tisztikarban nagy változás történt. — Mágócsy 
Gáspár, a lovaskapitány, és Henyey István, a várkormányzó, sehogy 
se tudtak egymással megférni s kölcsönösen vádaskodtak egymás 
ellen. A magyar kamara, a melyré a tiszteknek a fizetése volt bízva, 
a viszályok lecsendesítése s a hátra levő zsold kifizetése végett 
Armpruszter Kristófot küldte ki teljes hatalmú biztosul. Ennek 
nagyon sok időt el kellett töltenie az előkészületekkel, inert csak 
úgy remélhetett sikert, ha a katonák hátralevő zsoldját legalább 
részben kifizeti. Pénzt pedig nagyon nehéz volt szereznie. Ápril 
30-án még csak Eperjesen volt5) s innen elindulván, először is 

i) Következtetjük ezt abból, hogy birtokaikat nem kobozták el. — 2) Négyszáz magyar levél. 
111. _ 3) Verancsics munk. III. 154. V. ö. Ben. resol. f. 112. — •») Urb. et conscript. — &) Kam. lev. 
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Báthory Andrást mint az ország főkapitányát, kereste föl Kesé-
dén. Ez azt ajánlotta neki, hogy a béke érdekében az egyik 
tisztviselőt Gyuláról el kell bocsátani. S hogy ez alkalommal za-
vargás vagy pártütés ne történjék, menjen le a váradi püspök is 
Gyulára, mert ő nagy tekintélyivel bir s közelebb is lakik Gyulá-
hoz. Innen Armpruszter Váradra ment s a püspök beleegyezett, 
hogy az ügy megvizsgálásában s a viszály elintézésében ő is 
részt vegyen; de Báthorytól is kért néhány katonatisztet s egy 
pár tekintélyes férfiút, hogy helyesebb Ítéletet mondhassanak. Még 
nagyobb gondot okozott a pénz beszerzése, pedig a nélkül a 
püspök nem akart elindulni, mert a gyulai katonákat már az 
éhség környékezte s a nélkül a békítés, tisztújítás nem ért volna 
semmit. Armpruszter kért kölcsön pénzt Báthorytól, de az nem 
adott, hanem csak sürgette az elutazást. Végre egy Bornemissza 
Tamás nevü pozsonyi kereskedőtől vettek fel kölcsön részint posz-
tóban, részint készpénzben 2102 forintot, az adóból pedig nagy 
nehezen behajtottak körülbelül 4500 forintot s így aztán az egész 
bizottság május 20-án csakugyan lejött Gyulára. Armpruszteren és 
a püspökön kívül Forgács Simonnak és Szirmay Lajosnak neveit 
ismerjük a bizottság tagjai közül. 

A bizottság azonnal megkezdette működését. Átadták Henyey-
nek és Mágócsynak a király leveleit és megpróbálták e két fő-
embert kibékíteni. De minden fáradozásuk kárba veszett. Ekkor 
kimondották, hogy egyiknek távoznia kell. De hogy melyik? arra 
nézve a vélemények megoszoltak; kihallgatták még magukat a 
közkatonákat is s kitűnt, hogy mind a két tisztviselő tulajdonké-
pen hibátlanul s becsületesen szolgált s csakis a kölcsönös gyű-
lölet az oka, hogy egy helyen mind a kettő meg nem maradhat. A 
váradi püspök inkább Henyeyt szerette volna megtartani, de mi-
vel a többiek Mágócsy mellett kardoskodtak, belenyugodott abba 
is. Henyey hallván ez ítéletet rögtön férfias szilárdsággal átadta 
a kulcsokat a váradi püspöknek, kiköltözött a várból, el is ment 
Gyuláról s azontúl mint lovas kapitány két évig a váradi püspök 
mellett szolgált; zsoldosai azonban továbbra is Gyulán maradtak 
s ott szolgáltak. 

Henyey távoztával a bizottság a király utólagos beleegyezé-
sének reményében Mágócsy Gáspárt nevezte gyulai várkormány-
zóvá. Meghagyta azonban egyúttal kapitánynak s a két alkapitányt 
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Marinics Ferenczet és Ócsarovics Demetert alája rendelte. Ekként 
Mágócsy az eddig külön álló két hivatalt egy kézben egyesítette 
s az összes, Gyulán állomásozó királyi csapatok felett rendelkezett. 
Ez volt a helyes s a dolog természetének megfelelő intézkedése, 
inert hisz csak így lehetett remélni, hogy újabb súrlódások és ösz-
szeütközé-

VI ' r 

• a g O C S J Mágocsy Gáspár kezeirása. 

hivatalát 
bizonyos feltételek alatt foglalta el. Ilyenek voltak hogy a vár 
erősítése rögtön megkezdessék, hogy hadi szereket, úgymint: ágyú-
kat, puskaport, golyókat stb. hozassanak, hogy a kapitányok kö-
telesek legyenek szükség esetén a várba vonulni, hogy a kémeket, 
híradókat, a várbeli szolgákat a király fizesse s végül, hogy mel-
léje egy várnagyot adjanak. Ez utolsót Mágócsy oly türelmetlenül 
sürgette, hogy a bizottság mindjárt kénytelen volt kinevezni Jász 
Lukácsot, ki előbb világosvári várnagy volt s neki, ismét utó-
lagos jóváhagyás reményében, 20 lóra fizetést rendelni. 

Viszont bizonyos dolgokban Mágócsynak is útasításokat adott 
a bizottság. Mutatják ez utasítások, mily szörnyű nyomort hozott 
a zsoldos katonaság e vidékre, különösen Gyula városára. Meg-
parancsolják Mágócsynak,- tartassa tiszteletben az egyházakat, pa-
pokat és szerzeteseket. Meghagyják, hogy az ispotályban levő sze-
gényeket segítse; vigyázzon, hogy a katonák a lakosokat házaik-
ból ki ne kergessék, azokat erőszakosan el ne foglalják; az ipa-
rosoktól és kereskedőktől az árúkat erővel el ne vegyék; a rab-
lókat és gonosztevőket ne védelmezzék; a jobbágyokat ne nyo-
morgassák ; a falvakat tetszésük szerint ne osszák szét maguk kö-
zött s a királyi adóhoz ne nyúljanak. 

Ekként aztán rendezve lőn a gyulai vár és őrség állapota. 
Marinics ugyan egy kissé elégedetlenkedett, de Ócsarovics és a 
többiek belenyugodtak az új viszonyokba. ') Az új várkormányzó 
tehát nyugodtan fordíthatta figyelmét a vár főczéljára a törökök 
visszaszorítására s a lakosság védelmére. Ez évben a gyulai vi-
tézek két kis portyázásban vettek részt. Az első a lovagkornak 
utolsó fölcsillanása volt. A két farkasszemet néző vár vitézei kö-

!) Armpruszter Kristóf jelentése. Regesta decim, cottus Békés. 
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zött e vidéken is megkezdődtek a párbajra szóló folytonos kihívá-
sok. Mivel pedig e párbajok alkalmával nagyon könnyen véres 
csetepaték történtek, a magyar vitézeknek elvolt tiltva a vezérek 
tudta és beleegyezése nélkül az ily párbajokat elfogadni. A törö-
kök ingerlései azonban mindinkább tűrhetetlenekké váltak; utoljára 
már annyira mentek, hogy mindenféle csúf ajándékot is küldözget-
tek a kihívottaknak. A gyuláik közül névleg Ocsarovics Demetert 
ismerjük a kihívottak közül. Zaberdin, mint az alsó részek főka-
pitánya, tovább nem tűrhette a dolgot s engedélyt kérvén Báthory 
Andrástól, továbbá maga mellé rendelvén a gyulai lovasokat, ezek-
kel, valamint saját katonáival együtt augusztus 30-án megjelent 
a pankotai mezőn. Serege 1200 lovasból és 100 darabantból ál-
lott. Először egy váradi vitéz, Székely Balázs, állott ki vívni egy 
keresztényből mohamedánná lett, Kunovics Mehemed nevű agával. 
Hosszú volt a küzdelem, de Isten segítségével Székely Balázs le-
verte a törököt s mégis ölhette volna, ha testvérének kérésére 
meg nem kegyelmez neki. A magyar vitéz győzelme oly leverő 
hatást gyakorolt a jelenlevő törökökre, hogy a többi párbaj mind 
elmaradt, mert egy sem állott ki a küzdőtérre s a magyar vité-
zek szidalmai közt megszégyenítve vonultak vissza. Felhasználta 
egyúttal a püspök ez alkalmat, hogy Világos várát Báthory And-
rástól átvegye s a király katonáinak őrizetére bízza. 100 dara-
bontot (gyalog puskás) küldött oda, már csak azért is, hogy a 
Mokra jó bora ne legyen egészen a töröké, hanem annak legalább 
a felét biztosítsa a keresztény földes urak számára. ') 

Magában véve jól sikerült, de alapjában véve mégis szomorú 
volt a másik portyázás, melyben a gyulai vitézek még ez évben 
részt vettek. Szeptember közepén történt, hogy a szolnoki bég 
Derecske városát (Bihar m.) elpusztította s lakosait fogságba vitte. 
Viszonzásul a váradi püspök magához vévén a gyulai őrség egy 
részét is a Szolnokkal csaknem szemben levő Kengyel , nevű rácz 
várost verte fel s annak lakosait hajtotta el, hogy ezen foglyok-
kal a derecskei lakosokat kicserélhesse. 2) 

Az ősz véget vetvén az ilyen hadi kalandoknak, Mágócsy a 
vár állapotára fordította figyelmét. Sürgette a megerősítést, a fel-
szerelést a királynál, a nádornál stb. Követelte hogy küldjék mái-
ki azt a biztost, aki a kapitányokat megeskesse, hogy szükség ese-

1) Nád. lev. — 2) u . o. 
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tén csapataikkal a várba vonulnak. •) A vár megerősítésére annál 
nagyobb szükség volt, mert a török éppen ez évben nevezetes lé-
pést tett aria, hogy lábát a Maros jobb partján is megvesse. E 
végből ugyanis a régi és csekély jelentőségű Nagy-Lak és Csálya 
várak helyett az aradi prépostsági templom körül új erősséget 
kezdett építeni. Ezt 1554 és 55 telén nagy erővel folytatta, úgy 
hogy ekkor már bizonyossá vált, hogy ott várat csinálnak. Ennek 
megakadályozására a püspök a gyulai kapitányokat küldötte ki, 
hogy a szegény, dolgozó népet szétűzzék s a vár építést megaka-
dályozzák. 1555. január 16-án el is indultak ezek2) katonáikkal, 
de bizony szándékukat nem valósíthatták, mert hisz erőszakhoz 
nyúlniok a szigorúan rájuk parancsolt fegyverszünet tiltotta. Ara-
don csakugyan felépült a vár és ott új szandzsákságot szervez-
tek a törökök. :i) 

Az új (1555) év tehát nem valami szerencsésen kezdődött a gyu-
laiakra nézve. Márczius elején ínég nagyobb szerencsétlenség érte 
őket, mert a lovasok egyrészét portyázás alkalmával megverték 
és levágták. Mágócsy állítólag éppen akkor Váradon tartózkodott 
s így a szerencsétlenség okát magáról elhárította.4) 

Junius közepén a gyulai őrség meglehetős szorult állapotban 
volt, mert Mágócsy junius 15-én újra nagyon sürgeti a segítséget, 
kivált a hadi szereket, továbbá a lovasok és darabontok szaporí-
tását, mert már alig győzik a sok virasztást. Említi a gyulai vár 
szerencsétlen helyzetét, mert míg Váradtól, ahonnan segítséget 
nyerhetne, széles lápok választják el, délfelé tágas mezők terül-
nek el, ahol a török kedvére terjeszkedik. Mivel pedig az éve le-
telt, kéri felmentését, vagy legalább a szükséges hadi szereket, 
hogy továbbra is híven szolgásson. A király persze Mágócsy ké-
résébe nem egyezett bele; sőt ellenkezőleg azt parancsolta, hogy 
1556-nak nyarát is Gyulán töltse el.5) 

így tehát Mágócsynak is részt kellett venni 1555 augusztus 
végén azon cselvetésben, mellyel a váradi püspök Bala-Szentmiklós 
(most Török-Szentmiklós) várát akarta hatalmába ejteni. A kísérlet 
nem sikerült s mégis a törökök azt a fegyverszünet megszegésé-
nek tekintették s Ferdinánd követeit e miatt roppant szemrehá-
nyásokkal illették. (i) 

i) Nád. lev. és Bécsi Statsarchiv. — 2) Nád. lev. — 3) Nád. lev. — *) U. o. — ») Nád. 
lev. Mágócsynak 1555. és 1557-iki levelei. — 6) Nád. lev. és Verancsics. IV. k. 1555. okt. 10. jelent. 
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A következő 1556. év roppant mozgalmas és válságos lón 
megyénk életében. Újra megindult a mozgalom János Zsigmondnak 
visszahozatalára, még pedig mint tudjuk, teljes sikerrel. A siker 
kivívása azonban áldozatokba került s ezek egy része ismét me-
gyénkre hárult. Megyénk nemesei közül most kivált a déli részen 
lakók bonyolódtak bele a pártviszályba. Ilyen volt első sorban Ra-
dák László edelesi birtokos, a ki ez idétt özv. Losonczy Istvánné-
nak borosjenei Várnagya vala. Az ő elpártolásával a János-Zsig-
mondpártiak mindjárt várat is nyertek, ahol összegyűlhettek s a 
melynek védelme alatt bátrabban mozoghattak. Az összeesküvők 
feje és Izabella királynétól kinevezett kapitánya Kecskeméti Pató-
csy Boldizsár aradmegyei birtokos vala. Patócsyval és Radákkal 
tartottak Bethlen Gábor és sógora Mándy Kelemen, Henczhidai 
Horvát János, Varjassy János, Zsákay András, Majsay László és a 
mi mozgalmuknak megyénkben még nagyobb jelentőséget adott, 
a csabai kastélynak ura: az ifjú Ábránfy Imre.1) Boros-Jenővel 
egygyütt a pankotai és déznai várak is kezükbe jutottak. Bethlen-
Ősiben szintén megerősített kastélyuk volt. Azután pedig segítsé-
gükre hívták a lippai beglerbéget, Kászim basát, és Zaránd mellett 
táborba szállottak. April 15-én már annyira fenyegették a gyulai 
várat, hogy Ocsárovics a kit a király magához hívott, nem mert 
elindulni, hanem Gyulán maradt.2) Nem sokára Ábránfy Imre Bo-
ros-Jenőbe ment s ott Ígéretet tett a János-Zsigmondpártiaknak, 
hogy törököket fogad be kastélyába s majd azok, meg a többi pár-
tosok onnan a mezőséget egészen a maguk részére foglalják, 
Gyula ellen portyáznak, Gyula városát felégetik s így a vár ost-
romát előkészítik. 

Amint Mágócsy erről értesült, rendbe szedte hadait, fölszerelt 
néhány ágyút s aztán még azon éjszakán, amelyen biztos értesí-
tést vett Ábránfy szerződéséről, a csabai kastély ellen vonult. Mi-
vel a kastély elég erős volt s kőbástyákkal és toronnyal birt, 
egész éjszaka lőtték és vítták a királyi csapatok, hajnalban pedig 
rohamot intéztek ellene s bevették azt. Elesett maga Ábránfy is 
több szolgájával együtt, de viszont a gyulaiakban is többen 
meghaltak vagy megsebesültek.3) Igy halt meg az utolsó azon 
Abránfyak közül, kik egykor a törökök ellen fegyverrel védték 

!) V. ö. Lilier Regius 11. 94, 104, 109. 133, 137, 144, 170. 11. és az alább idézendő 
adatokat. — 2) Nád. lev. — 3) B. O. I. 162—3. 
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hazájukat; nem török fegyver, hanem magyar kéz oltotta ki éle-
tét. Az ostrom alkalmával nála fogták el Patócsy Boldizsárnak és 
Radák Lászlónak egy-egy szolgáját s így a királypártiak, bebi-
zonyítva látván az ő árulását, mind igazságosnak tartották az ő 
halálát. Csak egy volt, a ki ezt nem tudta belátni: az édes 
anya (Patócsy Margit), a ki még egy fél év múlva is csak Mágócsy 
haragjának és az ostromló csapat egyik vezére, Szterzenkowycs Má-
tyás cseleinek tulajdonította fia szörnyű halálát. Szerinte Szterzen-
kowycs hitet adott rá, hogy nem fogja megölni, csak jöjjön ki egy 
pár szóra a kastélyból, s midőn kijött, az alattomban elrejtett, ke-
gyetlen hajdúkkal atyai házának ajtajában érdemetlenül vágatta le.') 

Abránfy halála után megkezdődött a rombolás munkája. A 
bástyákat és a tornyot ledöntötték, az árkokat behuzatták s az 
egészet felégették. Kissé feljebb északra ott volt Székely Benedek 
fiainak mezőmegyeri kastélya. Ezt is lerontották, hogy ne lehes-
sen a János-Zsigmondpártiaknak fészke.2) 

Mágócsy a csabai kastély lerontása után azt hitte, hogy a 
János-Zsigmondpártiak és a törökök abbahagyják előbbi tervüket: 
Gyulán a város elfoglalását (a török várat a békekötés értelmé-
ben nem foglalhatott). De e reményében csalatkozott, mert augusz-
tus elején a boros-jenei pártütők és a lippai törökök Kászim basa 
vezérlete alatt megjelentek s többször, kivált pedig augusztus 12-én 
kemény támadást intéztek a város ellen. De, bárha a város egy 
részben csak gyarló sövénynyel volt körülkerítve, az őrség vitézül 
ellenállott, több előkelő törököt, továbbá Petrovicstól ide küldött 
ráczot megölt és az ellenséget visszavonulásra kényszerítette. Az 
ellenség azonban nem elégedett meg egy kudarczczal, hanem 
Erdőhegynél tábort ütött s onnan még egy párszor kísérleteket 
tett. De, bár volt 11 nagy ágyúja is, még sem tudta tervét vég-
rehajtani. Utoljára is kényszerült teljesen visszavonulni.3) 

Hogy a gyulai vitézek az 1556-ki évet teljes dicsőséggel 
rekeszszék be, október havában Arad felé egy kis kirándulást tettek 
és oly szerencsések voltak, hogy a lippai szandsákbéget, Halunt, 
kegyetlenül elverték. Elvették tőle még a szandsák zászlót is s 
különösen azt az ezüstöt, melybe a lófark volt foglalva; azon-
kívül nyertek pánczélt, sisakot s más egyéb zsákmányt.4) 

i) Pozsonyi Kápt. Lt. Prot. 11. 114. 1. Szepesi Kápt. Lt. Prot. IV. f. 156. — 2) ß. 0 

I. 163. — 3) Bécsi Staatsarchiv. — 4) Kászim beglerbég 1556-iki levele. Nád. lev. 
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Nagyon hihető, hogy ezen győzelmek hatása alatt adta át 
Radák László a kezén lévő várakat a király pártiaknak; ő maga 
is egy időre a király szolgálatába lépett, ') Boros-Jenő őrizetét 
pedig Mágócsy a Csaba ostromában részes Szterzenkovics Má-
tyásra bízta. A bor-tized beszedésénél most kiváló fontosságúvá 
lett pankotai kastély várnagyává Eötvös Jánost nevezte ki. 2) 

Alig hogy ez oldalról biztosítva volt a gyulai vár, észak 
felől új és még nagyobb veszedelem kezdette fenyegetni. A hős-
lelkü Zaberdin Mátyás váradi püspök meghalt, s nem sokára a 
János-Zsigmondpártiak Váradot körülkerítették. Az új váradi püs-
pöknek, Forgách Ferencznek, testvére, a hős Forgách Simon, a 
vár védelmére küldetvén, még be tudott ugyan jutni s 1556—57 
telén hősiesen védelmezte a várat, de tavasz nyiltával előre lát-
szott, hogy az élelmiszerek fogyta miatt kénytelen lesz magát 
megadnia. Mágócsy márczius 4-én írt levelében erősen biztatta 
ugyan a váradi őrséget kitartásra,3) de segítséget nem nyújtha-
tot t ; serege is csekély volt ahhoz, de meg éppen akkor a nagy 
fizetetlenség miatt az ő katonái is annyira elégedetlenkedtek, 
hogy 95 lovas Várad ostromának vezetőjéhez, Varkocs Tamáshoz, 
szökött át s őriztetnie kellett a kapukat, hogy e rossz példát 
még többen ne kövessék. Csak nagy könyörgéssel bírhatta rá az 
őrséget arra, hogy türelemmel várjon addig, mig a királyhoz kül-
dött követe, Földváry István, visszaérkezik.4) 

Vérszemet kapván a János-Zsigmondpártiak Várad elbukásán, 
elhatározták, hogy Gyulát ís ostrom alá fogják venni. E tekin-
tetben azonban összeütközésbe jöttek pártfogóikkal a törökökkel, 
mert ezek szintén szerették volna Gyula birtokát megszerezni. 
Annyira nagyrabecsülték ez időben Gyula értékét, hogy híre járt, 
hogy a törökök Gyuláért át fogják adni Lippát és Temesvárt a 
János-Zsigmondpártiaknak. A török, hogy az erdélyieket meg-
előzze, még februárban leveleket Íratott Mágócsyhoz, hogy adja 
át a szultánnak Gyula várát. Mehemed a szolnoki bég, Musz-
tafa a szegedi bég s Ali budai basa leveleikben egyaránt nagy 
jutalmakkal csábítgatják Mágócsyt a vár átadására. De Mágócsy 
e leveleket, mint hűségének bizonyítékait, mind a királyhoz kül-
dötte, 5) A János-Zsigmondpártiak pedig elhatározták, hogy Gyula 

*) Károlyi es. oklevt. III. 310. — 2) \ j u z it. Városok és Várak számadásai. Die. conscript. c. 
Zaránd. — 3) Nád. lev. — U. o. — 5) Évk. XV. 85. és Nád. lev. A szolnoki bég lev. febr. 25. kelt. 
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ostromára 3000 embert fogadnak; ebből 2000 embert fizetnek 
majd a megyék, 1000-et pedig a királyné.') Izabella 1557. junius 
26-án már meg is bizta Yarkocs Tamást a katonák fogadásával, 
kölcsön vett e végre tőle 1500 forintot és biztosította őt, hogy 
e kölcsönt Biharvármegye adajából neki megtéríti.2) Azonban az 
ostromból még sem lett semmi, mert a portán járt követek oly 
kedvezőtlen válaszszal tértek vissza, hogy az erdélyieknek elment 
a kedvük Gyula vára ostromától s nem voltak hajlandók a török 
számára kikaparni a sült gesztenyét. 

Pedig talán nem is lett volna olyan nehéz Gyula megvívása, 
mert hisz épen akkor megint viszály volt a gyulai vitézek között. 
Marinics Ferencz junius elején panaszra ment a királyhoz Mágócsy 
ellen. A panasz oka az volt, hogy 1556-ban Marinics Ferencz szá-
mos, János Zsigmondhoz átpártolt úrnak jószágait hűtlenség alap-
ján elkérte a királytól s meg is kapta azokat.3) Ámde előzőleg 
Mágócsy e jószágokat szétosztotta a katonák között, mert azok 
éppen akkor hónapokon keresztül nem kaptak zsoldot s így nem 
volt miből élniük. Marinics mégis követelte, hogy a neki adomá-
nyozott jószágokat Mágócsy vegye el s adja át neki. Mágócsy 
ezt nem akarta megtenni, míg a fizetés meg nem jő, Marinics 
pedig e miatt a királyhoz indult. Nagyon helyesen mondja ekkor 
Mágócsy, hogy mielőtt a vitézeknek birtokot adnának, kérjenek 
előbb tőle véleményt, mert odafent Pozsonyban sem a kérelme-
zők érdemeit, sem pedig az adományozandó birtok állapotát nem 
isinerik.4) 

Az 1558-iki év csendesebben folyt le. Legfőképp arról neve-
zetes, hogy a török nyomról-nyomra mindinkább közeledett Gyula 
várához. Már régen (legalább is 1555. óta) volt egy kastélya 
Feltóton (ma Taucz), Pankota és Világosvár között.5) 1556-ban 
Erdőhegynél táborozván Kászim basa, szintén készített egy palánk-
nak nevezett erősséget, melynek sánczai földből, épületei fából 
voltak. Ehhez hasonlót csináltatott 1558. nyarán Gyulához még 
közelebb, Ótlakán alúl, Jánosházán.6) Ez már határozottan aka-
dályozta a gyulaiakat abban, hogy Arad ellen egyenes támadáso-
kat intézhessenek. Szeptember havában még közelebb nyomult 

i) Erdélyi orsz. eml. II. 83—4. és Nád. lev. 1557. jul. 19. kelt levél. — 2) Muz. lt. — 
3) Mágócsy 1557. jul. 15. levele. V. ö. Erd. Orsz. Eml. II. 23. 1. — •*) Mágócsy 1557. jun. 8. 
levele. Nád. lev. — 5) Muz. lt. Várak és Városok szám. V. ö. Urb. et conscript. 1561. — 6) U. o. 
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Gyulához s alig egy mértföldnyire, Varsándon, akart új palánkot 
készíteni s így a gyulaiakat mintegy békóba verni. Ezt már nem 
tűrhette Mágócsy s azért összehívta a nemeseket, népfelkelést 
rendezett s a maga katonáival együtt mintegy 4000 emberrel a 
török ellen vonult s a palánk felépítését valóban megakadályozta. ') 

Ha végig tekintünk Mágócsy várkormányzásának három utolsó 
évén, ha látjuk, a sok hadakozásokat, viszályokat, melyek e vidé-
ken dúltak, ha tudjuk, hogy néha az őrség 15 hónapig sem ka-
pott zsoldot s a vár felszerelése mily csigaléptekkel haladt; nem 
csodálkozhatunk, hogy Mágócsy tovább nem akarta viselni e rop-
pant nehéz hivatalt. Voltak még neki más személyes indító okai 
is s azok közt nem lehetett az utolsó az, hogy kapitánysága s 
várkormányzósága alatt összegyűjtött vagyonát más békésebb vi-
déken nyugodtan élvezhesse. Nem hallgatott tehát Verancsicsra, a 
ki íigyelmezteté, hogy hiszen fáradozásával szülőföldjét védelmezi, 
hanem mindig türelmetlenebbül sürgette fölmentését. Mivel pedig 
csupán levél útján ezt ki nem vihette, 1558 november elején egye-
nesen Bécsbe ment, hogy ott az udvarnál nyerje ki fölmentését. 
Alig hogy felért, borzasztó hírt kapott Gyuláról. 0 ugyanis távol-
léte idejére Szterzenkovics Mátyást tette helyettesévé, rábízván 
egyúttal az egész őrség felett való hatalmat. Marinics Ferencz a 
mellőztetés miatt még jobban elkeseredve, Szterzenkovicsot orgyil-
kosokkal megölette. 2) Már most csakugyan intézkedni kellett. Mágó-
csy, bár mennyire sürgette is a győri püspökből, Desseőífy János-
ból és Gailer Zsigmondból álló bizottság, 3) semmi áron sem akarta 
tovább megtartani a kormányzóságot. Kénytelenek voltak tehát a 
kormányférfiak mást keresni. Szemüket Hevesi Bornemissza Bene-
dek kassai kapitányra vetették, aki a várkormányzóságot csakugyan 
elfogadta. 1559 január 5-én készíti el a magyar kamara utasítá-
sát, 4) de még sok időbe került, míg az új várkormányzó hivatalát 
csakugyan átvehette. Február 17-én indult el Egerből5) s márczius 
elejére ért Gyulára. Vele jöttek a kamara biztosai : Faigel Péter, 
sárosi udvarbíró, Móré Gáspár a felvidéki seregek őrnagya és 
Szőllősy Márton s ezek márczius 9-én adták át neki a várat. G) 

!) Verancsics. VII. 242. V. ö. Évk. XI. 12. — 2) Verancsics. 273. Hogy a helyettes 
Szterzenkovich volt, azt abból következtetem, hogy az ezidétt szereplő lovas kapitányok és 
hadnagyok közül a többiek mind élnek később is, csak az ő holt hirét emlegetik folyton. — 
3) Történeti Lapok. III. 133. — 4) Évk. VIII. 61. — 5) Verancsics VII. 362. — 6) Urb. et conscript. 
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Magával hozta azonkívül unokaöcscsét ifjú Bornemissza Benedeket, 
akit aztán gyulai várnagygyá tet t ; továbbá egyik földijét, Berthóti 
Kristóf sárosmegyei nemest, ') és bizonyára még más új embereket is. 

Mágócsyra nézve azt határozta a király, hogy mint lovas 
kapitány továbbra is Gyulán maradjon s az új várkormányzót ta-
nácsaival támogassa. Azonban csakhamar kitűnt, hogy ez roppant 
helytelen intézkedés volt. Az új kormányzó elődjére semmiben se 
hallgatott, hanem azt folyton sértegette. Mágócsynak ekként al-
kalma volt arra, hogy most már végleg távozhassék Gyuláról.2) 
Hihetőleg Bornemissza vádjaira a magyar kamara Simándy Péter 
és Deák Mihály tagokból álló bizottságot küldött ki, hogy az 
egri káptalan bizonyságának jelenlétében Mágócsy ellen vizsgála-
tot tartson a vár jövedelmeiről. 3) De Mágócsy sem maradt adós. 
Pozsonyba utazott s oly kemény vádakat emelt Bornemissza ellen, 
hogy őt ezek miatt a király elé idézték.4) Bornemissza egyelőre 
nem ment, mert a törökökre vigyáznia kellett. Épp az ő idejében 
október, vagy novemberben történt, hogy a jánosházi törökök egész 
a gyulai kapukig kalandoztak, a csorda nagy részét elhajtották s 
körülbelül húsz katonát fogságba ejtettek. A második portyázás 
alkalmával a gyulai katonák lettek a győztesek, inert a török csa-
patot megverték, egész a palánk sánczáig folytonosan üldözték 
és sokat közülök fogságba ejtettek. 5) Innen van, hogy ez idő tájt a 
gyulai vár tömlöczében állandóan 50—60 török eszi a rabkenyeret. r>) 

Időközben Bornemissza a többi hadnagyok előtt is annyira 
gyűlöltté tette magát, hogy állása teljesen tarthatlanná vált, úgy 
hogy 1560. január havában királyi parancsra hirtelen kiment Gyu-
láról s nem is jött oda többé vissza. 7) Midőn pedig híre járt, hogy 
tán újra visszaküldik Gyula várába, Ócsarovics Demeter kapitány, 
Székely Márton és Földváry István hadnagyok az összes őrség 
nevében kijelentik, hogy, ha visszaküldenék, akkor ők és a lakosok 
kivonulnak s a gyulai végházat üresen hagyják. s) 1560 nyarán 
ellene is vizsgálatot tartanak, hogy megtudják mennyi jövedelmet 
szedett be a vár uradalmából. !)) 

Bornemissza helyébe hirtelenében megint Kassáról küldöttek 
egy várkormányzót s ez Törteli Kún Balázs előbb kassai alkapi-

i) N. R. A. 1763. 43. — 2) Évk. VIII. 63—4. — 3) Benig. resolut. 84, 87. — 4) Évk. 
VIII. 65. — 5) Verancsics VIII. 115. — 6) Urb. et. conscripí. — 7) Évk. VIII. 65. — «) U. o 
66. — 9) U. o. 101. 



1526 

tány vala. Ö neki azonban nem volt akkora hatalma, mint két előd-
jének, mert csak a vár védelmét bízták reá, a jövedelem kezelé-
sére pedig egy külön királyi biztost, Péchy Gáspárt, küldöttek le. '), 
Könnyebben fordíthatta volna tehát figyelmét a török portyázá-
sainak megakadályozására. De éppen az ő idejében más, jelenté-
kenyebb hadi esemény nem történt, mint hogy a jánosházi kastély 
augusztus hónapban elégett s a törökök azt pusztán hagyták, 2) 
úgy hogy ez által a gyulai őrség megint szabadabban lélegzett. 
Körülbelől aug. végére esik a Kún Balázs, Péchy Gáspár, Vicz-
mándy Mátyás és Söjtöry Balázsból álló bizottság működése a 
Bornemissza várkormányzósága alatt befolyt jövedelemről. :s) Azt 
akarták ezzel elérni, hogy legyen némi alapjuk a számadás meg-
ítélésére; de másrészt a népben fölébresztvén a gyanút, sokat 
ártottak a várkormányzók tekintélyének. 

Időközben Gyulán a várkormányzóság s az udvarbíróság el-
választása megint viszályokra adott alkalmat. Péchy Gáspár sehogy 
sem tudott megegyezni Kunnal sem pedig a többi hadnagyokkal, 
a kikkel még vallási viszályba is keveredett. J) Megint oly férfiút 
kellett tehát keresni, akire mind a két hivatalt rá lehet bízni. E 
férfiúban aztán még egyéb kellékek is szükségesek voltak: vagyo-
nosnak kellett lennie, úgy, hogy a sajátjából is fizethesse egy 
darabig a zsoldosokat, ha a kamara elegendő pénzzel egyelőre 
nem rendelkezik; előkelő családból is kellett származnia, mert a 
gyulai várkormányzósághoz most még egy új, hangzatosabb hiva-
talt akartak csatolni: az alsó részek főkapitányságát, mely Zaber-
din halála óta hiába várt gazdájára. 

Ilyen hivatalra nem volt alkalmatos olyan Bornemissza Bene-
dek, — vagy Kún Balázs-féle ember, mert például Bornemissza 
maga is megvallja, hogy biz ő szegény legény. Egészen másra, e 
vidéken teljesen ismeretlen férfiúra kellett tehát esnie a választás-
nak s e férfiú volt Kányaföldi báró Kerecsényi László. 5) 

Kerecsényi zalamegyei származású, de Tótországban is bir-
tokos, előkelő, régi családból származott. Innen vai hogy néme-
lyek horvátnak is nevezik. 1555-ben Szigetvár kormányzóságát 
viselte elég szerencsétlenül, mert épp az ő idejében történt, hogy 

Péchy Gáspár 1560. nov. 9. levele. Nád. lev. — Négyszáz magyar levél. 376. 1. 
— 3) Évk. VIII. 101. N. R. A. 1763. 43. —4) Péchy Gáspár levelei nov. 9. és decz. 7. Nád. lev. 
— 5) über Reg. II. 173. 
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a törökök Sziget körül három várat elfoglaltak s eként az össze-
köttetést Kanizsa és Szigetvár közt megszakították vagy legalább 
megnehezíttették. Nem sokára le is mondott ezen hivataláról s a 
kormányférfiaknak csak 1560-ban fordult ismét feléje a figyelme. 
Része lehetett ebben bátyjának Kerecsényi Mihálynak is, ki akkor 
Nádasdy Tamás nádor mellett alnádor volt. Ajánlotta tovább öt 
erre a hivatalra hűsége a Habsburg házhoz, mert így nem lehe-
tett tartani tőle, hogy majd János Zsigmond pártjára áll.') Alku-
doztak vele a várkormányzóság és főkapitányság elvállalása 
ügyében már 1560 októberében, mert Péchy Gáspárt azzal intik 
türelemre, kitartásra még november 9-ike előtt, hogy majd meg-
érkezik Kerecsényi.2) De az alkudozások nagyon lassan haladtak 
s még lassúbb volt Kerecsényi útja. 1560. deczember 8-án már ki 
volt nevezve főkapitánynak és gyulai várkormányzónak s útban is 
volt Gyula felé, de e nap megállott Semptén, s ott Báthory And-
rástól kölcsönt vett fel a morvaországi Nikolsburg megvételére, 
Csak 1561. január 31-én ért Kassára. Onnan indult el február 
2-án a vár átadása végett kiküldött biztosokkal együtt mintegy 
1000 lovassal és 260 darabanttal. 4) A gyulai lutheránus tanító, 
Fabriczius Demeter, már február 7-én elkészítette az üdvözlő ver-
set az új várkormányzó ünnepies bevonulására,5) de bizony még jó 
sokáig kellett várnia az elszavalással, mert e bevonulás csak egy hónap 
múlva történt meg. Biztos, hogy Kerecsényi 
csak 1561 márczius 6-án vette át a várat,6) a 

kiküldött biztosok pedig, egy részről a törökök, másrészről a Já-
nos-Zsigmondpártiak leselkedvén rájuk, nagy veszedelem között 
márczius 25-re értek vissza Kassára. 7) 

i) Századok 1882. 458—71. 11. — 2) Péchy 1560. now 9. lev. — 3) Mu z . It. — 4) Bé-
csi Staatsarchiv. — 5) Évk. XV. 111. — 6) R e g . decim., cott. Békés. Urb. et conscript. — 

Bécsi Staatsarchiv és Nád. lev. Verancsics rosszul értesült volt, midőn írta, hogy Zay Ferencz 
is lekísérte Kerecsényit Gyulára. 

I. 10 

Kerecsényi László aláírása és czimere. 
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Kerecsényi várkormányzósága alatt maga a vár és Gyula vá-
rosa, valamint Békésvármegye területe valamivel békésebb napo-
kat látott. Kerecsényi ugyanis legalább eleintén az előbbi várkor-
mányzóknál több sereggel rendelkezett. A régi lovas-hadnagyokon 
kivül az ő idejében Gyulán szolgált még Kerecsényi Mátyás, az 
ő öcsse, a ki még birtokait is elzálogosította, csakhogy bátyját 
ide követhesse, ') továbbá itt szolgáltak még Balázsdeák Márton, 
Beke Pál, Nagy Mátyás és Vadlövő Benedek. Egy csomó német 
gyalogost is küldöttek Gyulára, kik Perckstaller Mátyás kapitány-
sága alatt állottak.2) Nem lehet tagadni, hogy az így megszapo-
rodott gyulai vitézek kissebb hadi kalandokban, apróbb portyázá-
sokban nem sikeresen harczoltak. Igy például 1561. ápril előtt 101 lo-
vas elkalandozott egész Szegedig. A szegedi bég ezt megtudván, 
300 lovast küldött üldözésükre s ezeknek vezére Ferhát aga volt. 
A gyulaiak szembeszálltak velők s mindjárt az első összecsapásnál 
Ferhátot a lóról lelökték és lefejezték ; aztán az egész török csa-
patot egész a Tiszáig üldözték, 37 törököt élve elfogtak, körül-
belül 66-ot levágtak. Az elvett két zászlót, a fogoly törököket és 
Ferhát fejét s a zsákmányt ápril 30-án hozták Gyulára a győztes 
vitézek. ') Még ez évben több ilyen összecsapásuk volt a törökök-
kel s noha ők is vesztettek, nagyobb részt mégis ők nyertek. Azon 
kívül Kerecsényi titokban az aradi és csanádi várakat felgyújtatta, 
el is foglalhatta volna, hogy ha a fegyverszünet ebben nem aka-
dályozza. 4) Természetesen a törökök sem maradtak adósak. Igy 
például még 1561-ben felégették a vári malmokat,5) 1563. pün-
kösd napján pedig Békés városát kirabolták.6) 

Ugyancsak Kerecsényi idejében a gyulai vitézek más felé is 
kitűntek hadi ügyességükkel, mert Kerecsényinek mint az alsó ré-
szek főkapitányának kötelessége volt a mezei táborozásokban is 
részt venni hadaival. Igy 1562-ben Székely Mártont küldé a Szath-
már várába szorított Znay Ferencz fölmentésére; midőn pedig Mal-
kucs temesvári basa Váradtól Temesvár felé húzódott, Kerecsényi 
többi lovasaival megtámadta őt. Némi küzdelem után abban egyez-
tek meg, hogy az itju vitézek szálljanak szembe és törjenek lánd-
zsát. A magyarokra nézve gyászos kimenetelű lett e bajvívás, mert 

Századok. 1882. 469. — 2) Regest, decim. — 3) Kerecsényi máj. 1. levele. Nád. 
lev. — •») Kerecsényi okt. 19. és nov. 23. levelei. Nád. lev. — 5) Regest, decim. — 6) Pesty: 
Krassó. m. t. III. 83. 
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a nagyreményekre jogosító, ifjú Óvári Pongrácz Kristóf abban el-
e s e t t . 1 5 6 5 - b e n Kerecsényi maga ment el lovas hadának legna-
gyobb részével a felső Tisza mentére a János-Zsigmondpártiak 
ellen harczolni, biztosítván magát előbb arról, hogy, ha a vár az 
ő távollétében ellenség kezébe jutna, őtet azért semmiféle vád nem 
érheti. 2) A Kis-Arnál vívott heves csatában a gyulai vitézek végre 
megmutathatták más felé is híres bátorságukat és hadi ügyessé-
güket. Két gyulai hadnagy Székely Márton és Giczy János pedig 
különösen kitüntették magukat, de meg is szenvedtek érte. Giczy 
lánzsaszúrást kapott, Székely Mártonnak pedig lova elfáradván, fog-
ságba esett s azontúl eltűnik szemeink elől.3) — Ez időtájt a 
Gyulán maradt csapatok is diadalmas csatát vívtak egy hídnál a 
törökökkel. 

Kerecsényinek érdeme az is, hogy az ő idejében végre-vala-
hára komolyabban hozzá láttak a vár erősítéséhez. Ugyancsak ő 
állásánál és rokoni összeköttetésénél fogva többször közben járt, 
hogy Miksa király és János Zsigmond közt béke létesíttessék. Az 
ő neje ugyanis, Báthory Erzsébet, Báthory Istvánnak és Kristóf-
nak, a János-Zsigmondpártiak főembereinek, édes testvére volt. 
Ezekkel Kerecsényi a béke érdekében folyton levelezett, sőt olykor-
olykor, mint például 1561 október 2-án és deczember 7-én Sarkadon 
találkozott is. Felesége is el-elment látogatóba Váradra s fel van 
jegyezve, hogy egy ilyen látogatásból 1561 deczember 3-án ér-
kezett Sarkadra.4) Hogy közvetítésével nem sokat ért el, annak 
egyik fő oka az ő nagy hiszékenysége volt.5) 

De máskülömben Kerecsényi is éppen úgy elégedetlen volt 
állásával, mint elődei. Az oka ennek az volt, hogy a kamara a 
katonák zsoldját vagy éppen nem, vagy csak nagyon rendetlenül 
űzette; viszont a kamarai tanácsosok úgy vélték, hogy a gyulai 
vár jövedelmeiből és a várhoz csatolt hat vármegyének adajából 
tulajdonképpen kitellik a zsold és nem nagyon siettek Kerecsényi 
követeléseinek kiegyenlítésével. E miatt aztán Kerecsényi majd-
nem minden évben lemondott; végre úgy akarták kiegyenlíteni a 
dolgot, hogy Kerecsényi katonáit nem fogja többé a kincstár 
fizetni, hanem átadja neki a gyulai vár összes jövedelmeit, a hat 
megye adaját s évenkintmég bizonyos meghatározott összeget s 

!) Istvánffy: Hist. de r. Hung. 1758. kiadás 256. és 258. — 2) Évk VII. 53. — 3) Ist-
vánffy i. m. 283. — 4) Regest, decim. — 5) Bécsi Staatsarchiv, és Évk. VII. 49—55. 

1 0 * 
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abból Kerecsényi fizesse az 500 lovast és 350 darabantot. Már 
1563. őszén felmerült ez a terv. Ekkor ugyanis Kerecsényi a 
koronázó országgyűlésen fenjárt s a koronázás napján az ünne-
pies kivonuláskor Tótország zászlaját vitte; ') de akkor nem tud-
tak megegyezni, mert Kerecsényi azt a meghatározott összeget 
nagyon nagyra tette.2) A következő év tavaszán leküldött a 
kamara egy bizottságot Gyulára, hogy ez itt a helyszínén győ-
ződjék meg a szükségletről, a meglevő fedezetről s aztán így 
határozzák meg a még hiányzó összeg nagyságát. A bizottság 
tagjai voltak a csanádi püspök, Thurzó Ferencz, két német biztos 
és Hosszúthóti György kamarai tanácsos. Ezek 15,000 forintra 
tették a hiányzó összeget s úgy egyeztek meg Kerecsényivel, 
hogy ezt évenkint Csehország közjövedelméből neki biztosan ki-
fizetik. 3) A király azonban nagyon sokallta a 15,000 forintot s 
hosszú alkudozás után leszorították azt 10,000 forintra. Kerecsényi 
1564. október elején felment Bécsbe s ott végre megkötötték a 
szerződést október 5-én. A szerződés szerint az összes őrség 
fizetése 31,000 forintra tétetik; ennek fedezetére szolgálnak a hat 
vármegye adaja, melyet 9000 forintra, a vár jövedelmei, melyet 
12,000 forintra becsülnek s az említett, Csehország közjövedel-
méből fizetendő 10,000 forint. A szerződés érvénye 1564. május 
14-étől kezdődik. 

Az új szerződés három évig sem szabályozta a gyulai vár 
viszonyát az ország kormányához, mert elkövetkezett a végvár 
bukása. 

Mielőtt azonban ennek elbeszélésére áttérnénk, több oly dol-
got kell ismertetnünk, melyeket a hadi események előadásában 
kénytelenek voltunk mellőzni, pedig azok a végvár történetében 
csak oly fontosak, sőt tán fontosabbak valának, mint a hadi ese-
mények. 

így szólanunk kell arról, mennyibe került a vár fentartása, 
erősítése és milyen volt a felszerelése? Ezek nélkül a végvárkori 
események képe nagyon hiányos lenne. De meg, mint észreve-
hető volt, eddigelé a vármegyei tisztikarról s annak működéséről is 
mélyen hallgattunk, de csak azért, hogy így, külön választva a 
hadi eseményekről világosabb képet adjunk. 

l) Bél: Apparatus ad Hist. Hung. 312. — 2) Évk. V. 27. — 3) U. o. 27. — *) B. O. 
II. 148—51. 
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A vár fentartására először is őrség kellett. Ez időben ez 
őrség másból mint zsoldos katonákból nem állhatott. Ezeknek 
száma pedig roppant gyorsan s folytonosan növekedett. A mo-
hácsi vész előtt Brandenburgi György őrgróf eleinte még csak 
21—24 gyalogot tartott a vár őrizetére: ha ehhez hozzáadjuk a 
várnagyokat, pattantyúsokat és cselédeket, körülbelül 40 emberre 
tehetjük a rendes őrség számát. E szám aztán szükség esetén 
fogadott zsoldosokkal néha 100-ig emelkedett. 1528-ban Sadob-
rics nagy dolognak tartja, hogy a királypárti nemesek szolgáival 
együtt néha 75, néha 100 lovasa volt. Igaz is, hogy az 1528-ki 
szerződés szerint csak 16 lovast lettek volna kötelesek tartani. 
Ugyanakkor pedig az állandóan fizetett gyalogoknak száma 45-re 
rúgott, az 1529-iki följegyzés szerint pedig 52-re, (köztük 37 cseh, 
15 magyar). Nagyot mondunk tehát, ha azt állítjuk, hogy az 
1529-iki ostrom alkalmával 200 ember védte Gyula várát. ') 

Czibak és a Patóczyak idejében mennyi volt az őrség száma ? 
arra nézve számadatokkal nem rendelkezünk. Mikor a király Gyula 
várát átvette, két évig megkülönböztették a várőrséget és a hely-
őrséget. 1553-ban a várőrség 130 darabontból (puskás gyalogok) 
állott; 2) a helyőrség csupa lovasokból, de ennek száma a hadna-
gyok folytonos változtása miatt ingadozó volt. Még ugyanaz 
évben Mágócsy 100 új darabontot fogadott s azok közül 60-at 
a város védelmére rendeltek. 1554-ben a várőrség és helyőrség 
vezérlete egy kézben pontosíttatván, ettől kezdve biztosabb ada-
tokkal birunk az őrség számára nézve. Az 1554. május 23-iki fize-
tés alkalmával a lovasok száma 458, a darabontoké 250 volt. Ez 
utóbbiak közül 150 a várat, 100 a várost őrzötte.4) Két évvel 
később 465 lovas és 250 magyar darabont volt,5) tehát ez idő 
alatt csak 7-el szaporodott. Ismét két évvel később a kamara leszál-
lította az őrség számát s azt akarta, hogy a lovasok száma 400, 
a darabontoké 200 legyen.6) Azonban Bornemissza ezt az utasí-
tást nem tartotta meg, sőt ha egyik levelének hitelt lehet adni, 
az ő idejében a lovasok száma 602, a darabontoké 402 volt. 7) Az 
1564-iki szerződés, mint láttuk, a lovasok számát 500-ban, a da-

i) V. ö. Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 17. CCIV. f. 10. CCIV. f. 1. és 
Münch. Más. 1528. — 2) Évk. II. 113. — 3) Muzeumi levéltár. Várak és városok számadásai. 
— 4) Regesta decim, cottus Békés. — 5) Bécsi Staatsarchiv. — 6) Évk. VIII. 89. -
7) U. o. 91. 
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rabantokét 350-ben állapítja meg, de kimondja, hogy ostrom ese-
tén a király több katonát is köteles beküldeni. ') 

Ennyi katonának a fizetése természetesen nagyon sokba ke-
rült. Brandenburgi Györgynek, mivel oly kevés zsoldost tartott, 
mindig volt két három ezer forint jövedelme a gyulai vár uradal-
mából; 2) ellenben a királynak éppen semmi, sőt állandóan rákel let t 
fizetnie. S ennek oka nagyon természetes. A gyulai vár jövedel-
mét az 1528-iki összeírás 6520 forintra teszi.3) 1554 májusban 
Armpruszter, ez év őszén Kisserjéni Pál és Bornemissza Ferencz 
királyi biztosok,4) 1559-ben a vár átadására kiküldött bizottság,5) 
1561-ben pedig Bélaváry György ellenőr6) írják össze a gyulai 
vár jövedelmeit, de akár mennyire számítgatták azt, 10—11000 
forintnál többet ki nem tudtak sajtolni. 1553-ban csak 2512 frt. 
68 dénár 7) 1557-ben például 9311 forint 69 dénár volt a rendes 
jövedelem,8) holott ugyanakkor a katonák zsoldja 34000 forin-
tot tett ki. 9) 

A hiányzó összeget tehát máshonnan kellett fedezni. E végre 
szolgált először is a vármegyék adaja. Alighogy Ferdinánd király 
a Tiszántúlt átvette, a magyar kamara mindjárt rendezni töreke-
dett az adószedés ügyét. 1552 elején Kisserjéni Ferencz kamarai 
tanácsost küldötte le vidékünkre. Ez május elején Gyulára és Lip-
pára érkezett s minden egyes megye számára külön adó-rovót 
rendelt. 10) Békésmegye ilyen adórovója volt 1552 elején Békési 
Tamás. n ) Ezt az intézkedést a mi vidékünkön Temesvár ésLippa 
elfoglalása megsemmisítette. Az 1552-iki második adórészletet már 
a gyulai vár védelmi vonalán eső hat vármegyének közös adóro-
vója Gaál András szedte be. E megyék voltak Békés és Zaránd 
egészen, Arad, Csanád, Csongrád és Külső-Szolnok részben. Különö-
sen megjegyzendő, hogy e két utóbbi megyéből sokáig csak a 
Tisza balpartján eső rész adózott Gyulához. Gaál megmaradt adó-
rovónak 1553-ban is, 12) 1554-ben pedig Luka Jánost nevezték ki 
s ő maradt három éven keresztül. Segéde volt egyideig Pogándy 
János nevű. 13) 1558-ban Békési Deák András; ,4) 1559-ben Bor-

i) B. o. II. 149. — 2) Lásd a 149. 1.1) alatt idézetteket. — 3) Münch. Más. 1528. — *) Má-
gócsy 1566. febr. 29. levele. Kam. Lev. — 5) Urb. et conscript. — 6) U. o. — 7) Regest-
decim. — 8) Muz. lt. Várak és Városok szám. — 9) Bécsi Staatsarchiv. — 10) Kisserjéni 
1552. máj. 4. lev. Nádasdy lev. — n ) B. O. II. 137. és Szennyesi 1553. jul. 6. lev. Kam. lev. 
— 12) B. 0 . II. 137—139. — 13) Armpruszter jelentése. Regest. Decim, és B. 0 . 1. 140—1. 
14) Die. conscript. 
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nemissza Menyhért és Pesti Deák Imre, ') 1562-ben Földváry Ist-
ván, 1564-ben Telegdy István, 1565-ben Reszery (Resery) Ferencz 
voltak az adórovók. 2) Az adó-jövedelem 1552 őszén egyszerre 
borzasztóan megcsökkent (pl. Békésmegye az első félévben 1992 
frt 75 dénárt, a másodikban csak 733 frt 58 d. fizetett,) de aztán 
megint folytonos emelkedést mutat. 1552-ben a második adó (hat 
megyéből) 1686 forint 50 dénárt, 1553-ban 1846 forintot 1554-ben 
1868 forint 50 dénárt, 1555-ben 4046 forintot és 50 dénárt3), 
1558-ban 4589 f r to t 4 ) tett ki. Öt évvel később Kerecsényi egyik 
lovashadnagyra, Földváryra, bízván a behajtást, ez az első félévben 
megvett az adózó jobbágyokon 8368 forint 50 dénárt, a máso-
dik félévben 8181 forint 80 dénárt, összesen tehát 16550 forint 
és 30 dénárt. 5) Ez azonban oly borzasztó megszorítás volt, hogy 
azt folytatni nem lehetett s azért az 1564-iki szerződés e megyék 
adaját átlagosan 9000-re forintra tette. 6) 

De természetesen még ez is kevés volt s azért a királynak 
ezenfelül tekintélyes összeget kellett a katonák fizetésére fordí-
tania. Mivel pedig az ország jövedelem forrásai borzasztóan ki 
voltak merülve, e lizetés roppant lassan és rendetlenül történt. A 
zsold elmaradása vagy, mint akkoriban nevezték, a fizetetlenség ál-
landó átka a végházaknak. Gyulán sem volt máskép. 1552-ben a ter-
jedelmes Biharmegye adajából 1161 frt 25 dénárt fordítottak a 
gyulai katonák lizetésére. 7) Mégis 1553 elején a királyi kincstár 
már 4028 forinttal tartozott a gyulai katonáknak. E tartozás ki-
egyenlítésére a király a váradi várban lévő élelmi szerekből és a 
váradi püspökség jobbágyainak füstpénzéből 5000 forintot utalvá-
nyoz ki.8) De a katonák, midőn e dolgot nekik a kiküldött biz-
tosok, Kisserjéni Pál és Turkovics János, jelentették, az élelmi sze-
reket nem akarták elfogadni, hanem pénzben vagy posztóban kö-
vetelték zsoldjukat. 9) Október hónapban valóban küldött is a ki-
rály ezer forint értékű posztót; akkor egyszersmind a vár őrize-
tére okvetlenül szükséges 150 darabontot 1554 január elsejéig 
kifizették. ,0) A lovasok egyrészben még mindig fizetetlenek ma-
radtak. Ekkor aztán keserves négy hónap következett a gyulaiakra. 

i) N. R. A. 1763. 43. — 2) Die. conscript. — 3) B. O. II. 137—41. — Die. cons-
eript. — 5) B. o. II. 142. és Muz. lt. Várak és városok szám. — 6) B. 0 . II. 150. — ') Die. 
eonserip. cottus Bihar. — 8) Muz. lt. Várak és Városok szám. — 0) Kisserjéni és Turkovics 
1553. okt. 8. lev. Kam. lev. — Muz. lt. Várak és Városok szám. 
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Színét sem látták a fizetés-mesternek vagy királyi biztosnak úgy, 
hogy, mint említők, már az éhség környékezte őket. Végre Armpruszter 
május 23-án négy hónapi zsoldjukat kifizette '), s mivel a várban 
levő darabontok a hosszú várakozás miatt teljesen elvesztették 
kedvüket a további szolgálattól, hogy megmaradjanak, még 66 
forint ajándékot is kellett nekik adni. 2) Ugyanekkor a zsoldfizetés 
úgy volt megosztva, hogy a darabontokat a Gyulához tartozó hat 
megye adajából kellett fizetni, •'*) a lovasokat pedig Pesti Ferencz 
Biharmegye adórovója fizette. Innen van, hogy Mágócsy 1554 
augusztus 8-án Biharmegye adajából vesz fel 960 forint 50 dé-
nárt a gyulai katonák fizetésére. 5) Felügyelő a zsold kiszolgál-
tatására a váradi püspök, mint az alsórészek főkapitánya, volt. 
Ugyancsak ő tartotta meg a lusztrákat, vagyis a vizsgálatokat, 
vájjon megvan a katonaság kikötött száma, s jó-e az egyes ka-
tonák fegyverzete s felszerelése ? Azonban a püspök maga is foly-
tonosan pénzzavarokkal küzdött s így a pontos fizetésre nem va-
lami nagy gondot fordíthatott.6) 1554 szeptemberben már megint 
baj van Gyulán, mert a zsold ismét elmaradt, pedig Biharmegye 
adajából tellhetett volna. 7) Szeptember 20-ika után Pesti Ferencz 
kifizetett ugyan két hónapi zsoldot, s) de még mindig sok volt 
hátra. Felmerült azonkívül az a gyanú is, hogy némely hadnagyok 
több ember után vesznek fel fizetést, mint a mennyit valóban tar-
tanak. 9) Rendezni kellett tehát már egyszer véglegesen a fizeté-
sek ügyét s a kamara kimondotta, hogy hajlandó egy szakembert, 
Vydmann György nevű fizetés-mestert küldeni Gyulára a fizeté-
sek rendbehozatalára, de kívánta azt, hogy a kincstár szorult álla-
potára való tekintetből a katonák engedjenek el két havi zsoldot. Ml) 
A gyulai vitézek 1554 november 1-én kiállított levelükben teljesítik e 
föltételt n ) s Vydmann ez év végén csakugyan kifizette a hátra-
levő zsoldot egész november l-ig. 1555 február 12-én Zaberdin 
püspök és Pesti Ferencz megjelentek Gyulán, az előbbi megszem-
lélte a csapatokat, az utóbbi pedig január 31-ig kifizette őket. I2) 
Később a február havit is megkapták. 

!) Armpruszter jelentése Regest.decim. — 2) B. 0 . II. 139. — 3) Muz. lt. Várak és Vá-
rosok szám. B. O. II. 139—42. — 4) B. 0 . II. 145. — 5 ) Muz. lt. Várak és Városok szám 
— 6) Luka János 1554. okt. 8. lev. Muz. lt. — 7) Kisserjéni és Bornemissza 1554. szept. 20.. 
lev. Kam. lev. — b 0 . II. 144. — 9) Kisserjéni és Bornemissza i. lev. — 10) Werner 1554. 
szept. 24. lev. Kam. lev. és. B. 0 . II. 145. — U) B. 0 . II. 143—4. — >2) Pesti 1555.márcz. 
11. lev. Kam. lev. 
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Hanem azután várhattak. Szeptemberben a városban szol-
gáló darabantok már tudatják, hogy ha a hónap letellik, két na-
pot sem várnak, hanem elmennek. Október 12-én pedig maga 
Pesti Ferencz is megvallja, hogy, a gyulaiak immár hat hónapja 
nem kaptak zsoldot. ') Végre október végén nagynehezen kifizet-
ték az 1555. szeptember 30-ig leszolgált zsoldot.2) 

Erre még nagyobb szünet következett; csak nyolez hónap 
múlva, 1556. augusztus elején adott meg Pesti a bihari adóból 
három havi zsoldot s ekként ki voltak elégítve 1555. deczember 
végéig.,T) I)e az eddigiek még istenes állapotok voltak ahoz 
mérve, a mik ezután következtek. Várad 1556. végén ostrom alá 
jutott, a következő évben elbukott s ezzel vége volt azon jövedelmi 
forrásnak is, a honnan eddig a gyulai lovasok zsoldjára ha nem 
csurrant, csöppent: Biharvármegye adajának. A következő egész 
télen hiába várták a gyulaiak a íizetésmestert, pedig 1556-ról 
egy szikra fizetést sem kaptak. Mágócsy végre Földváry Istvánt 
küldötte Bécsbe a királyhoz a fizetés sürgetésére. A követ két hó-
napig semmire sem tudott menni;4) utoljára is jó reménységgel, 
de üres kézzel bocsájtották el és csak juniusban utalványoztak 
3000 forintot, a mire joggal mondhatá Mágócsy, hogy mi az 
annyi népnek?5) Nem is telt ki belőle a hátralevő zsold, úgy 
hogy 1558. február 2-án Mágócsy azt írja Petheő Jánosnak, a 
kassai főkapitánynak. »Az én magam állapotjáról egyebet nem 
tudok írni kegyelmednek. Teljességgel elbúsult ember vagyok ez 
uraim nagy fizetetlenségé felöl.«6) 

S ez az állapot nem változott sem Bornemissza, sem pedig 
Kerecsényi alatt. Kerecsényi 1562. márczius 30-án azt írja, hogy 
a gyulaiak már 40 hónap óta fizetetlenek.7) Tehát 1559-től kezdve 
nem kaptak zsoldot s így Bornemisszának ama levelei, melyekben 
pénzt sürget,8) mind sikertelenek maradtak. 

Ilyenek voltak az állapotok s kétségbeejtőknek kellene azo-
kat mondanunk, ha csupán a várkormányzók leveleiből ítélnők 
meg. De másrészt a kormányférfiakat sem tekinthetjük annyira 
lelkiismeretleneknek, hogy a zsoldot minden ok nélkül tagadták 

!) U. o. — 2) Hogy előbb nem, következik abból, hogy a nagybányai kamara ispán csak 
okt. 8-án adott e végre pénzt a biztosoknak. Kam. lev. — 3) Exped. Camer. — 4) Földváry 
1557. ápr. 17. és Mágócsy 1557. máj. 36. lev. Nád. lev. — 5) Mágócsy 1557. jun. 22. lev. 
Nádasdy. lev. — 6) u. o. — <) Bécsi Staatsarchiv. — 8) Évk. VIII. 97—8. 
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volna meg, vagy ok nélkül késedelmeskedtek volna annak lekül-
désével. Feltűnő az is, hogy a gyulai vitézek seregestül még sem 
pártolnak át János Zsigmondhoz s nem hagyják üresen a várat. 
Világos tehát, hogy mégis volt valami jövedelmi forrásuk; a ma-
gyar kamara tanácsosai pedig határozottan abban a meggyőző-
désben voltak, hogy a gyulai vár uradalma s a hat vármegye 
adaja elégséges az őrség fentartására. Mágócsy szerint ezt a 
meggyőződést Pesti Ferencz keltette bennök. ') Bornemissza maga 
is megvallja: »hiszen úgy vagyon a híre és én magam is, inig 
ide nem kísértettem vala, azt hittem, hogy e háznak nagy jöve-
delme vagyon.« 2) S valóban bajosan volt igazsága Mágócsynak, 
midőn azt hirdette, hogy a gyulai uradalom jövedelme még a 
darabantok fizetésére is kevés, mert az uradalom évi 5000 forin-
tot, 250 darabantnak zsoldját, még Brandenburgi György idejé-
ben is hozott. A lovasok fizetése pedig első sorban a hadna-
gyokra és kapitányokra hárult; ezeknek pedig éppen a király 
kegyéből nagyon sok szép mellékjövedelmük volt; joggal kíván-
hatta tehát tőlük a király, hogy magánvagyonukból is szolgálja-
nak egy kissé a hazának. így például Mágócsy kapta a csanádi 
káptalan birtokait haszonélvezetül; Marinics Ferencz pedig az aradi 
káptalanéit, mig e testületek ismét helyreállíttatnak, a mire bizony 
várhattak és addig jókora jövedelmet szedhettek.3) Az eltűntek, 
vagy János Zsigmondhoz pártoltak javai szintén a gyulai vitézeké 
lettek. Igy kapta példáúl Marinics Balassa Menyhért javait;4) így 
birta Ocsarovics 1553-ban Dóczy Miklós birtokait; az Ábránfy-
birtok egy hetedét Székely Márton kerítette kezére;5) a Telegdyek-
nek és Varkocs Tamásnak Makón s annak környékén eső hatal-
mas birtokai Tóth Mihályé, Marinicsé és Mágócsyé voltak;6) Kere-
csényi roppant sokat nyert Hagymássy Kristóf és a Kállayak 
elkobzott vagyonával, különösen Mező-Túrral.7) 

Ha az ilyenek nem voltak elégségesek, addig könyörögtek a 
királynál, mig a magszakadás czímén a kincstárra szállott, vagy 
egyébként a kincstárhoz tartozó falvakból adott nekik egyet-mást. 
Igy Pejkes Péter és Székely Márton Kúnszentmártont,s) Henyei 

!) Mágócsy 1557. márcz. 8. levele Nádasdy lev. — 2) Évk. VIII. 97. — 3) Oltványi: 
A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak története. 48. Liber Reg. II. 81. — 4) Liber 
Reg. II. 131. — 5) Die. conscript. — 6) Armpruszter 1554-iki jelentése. Regest, decim. — 

Kállay lt. 1561. — 8) Liber Reg. II. 110. 
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István Dombiratost, ') Kasztellánfy Kristóf Dombegyházát,2) -
Ocsarovics Kétegyházát kapják.3) Jász Lukács Fövenyesen szerez 
egy pár jobbágytelket.4) Gyula néhai urának, Patóczy Ferencz-
nek, ősi javait a Marosmenti Eperjest és Pálülését (most Paulis), 
amint veje, Bebek György, hűtlen lesz, Kerecsényi Mátyás kapja.5) 

Szép jövedelmük volt ezenkívül a lovasoknak a foglyok vált-
ságából és egyéb zsákmányból is, ha t. i. a szerencse kedvezett. 
Szinte hihetetlen, hogy egy kis zsákmányért milyen messzire elka-
landoztak. Az 1561-ki szegedi harczot már említettük; de 1559. 
elején még messzebbre jártak, mert ekkor Tolna város alatt fog-
ták el Hoóz Gáspárt, Busbeck Augérnek, a konstantinápolyi nagy-
követnek titkárát tiz, őt kísérő törökkel együtt. Hoóz hiába ma-
gyarázta nekik, hogy ő a király embere, s hogy fontos leveleket 
visz magával, mégis Gyulára hajtották őt a törökökkel együtt s 
csak itt bocsátották szabadon.6) Hogy aztán az ilyen mellé-
kes jövedelmek nem voltak megvetendők, eléggé mutatja Mágócsy 
példája. Ö is ott volt Gyulán az 1556-tól 1559-ig tartó nagy 
íizetetlenség idején, s mégis meggazdagodott úgy, hogy 1559. 
márczius elején, midőn átadja a várat, a király biztosai ő tőle 
kérnek és ő tőle vesznek kölcsön 3000 forintot a gyulai őrség 
némi lecsillapítása végett.7) Ugyanő, alig hogy elszármazik Gyu-
láról, zálogba veszi Torna várát, mely már a XV. században 
10,000 frtot ért.8) Később mint Magyarország egyik leggazda-
gabb embere halt meg. De nem is csoda, hiszen oly csekély volt 
az ellenőrzés, hogy, midőn Mágócsynak a gyulai várkormányzásról 
szóló számadásait végre-valahára 1563. november 5-én a ma-
gyar kamara teljesen átvizsgálta, kitűnt, hogy 13.290 forint és 78 
dénárral maradt adósa a kincstárnak.9) 

Ámde, ha volt is miből megélnie a gyulai őrségnek, mégis 
roppant átka lőn a végvidéknek az, hogy a kamara a kialkudott 
zsoldot nem fizethette, mert így aztán a katonáknak ürügyük volt 

l) U. o. 101. és N. R. A. 1088. 28. — 2) N. R. A. 1791. 6. és Évk. XVI. 86. -
3) Liber Reg. II. 119. — *) U. o. 93. — U. o. 226. — 6) Verancsics i. m. VIII. 14. — 
7) Évk. VIII. 96. — 8) Csánki: Magyarország Tört. Földrajza. I. 244. — 9) Csánki D. Bor-
nemissza Benedek gyulai kapitányságáról szóló szép értekezésében ez összeget, melyről Má-
gócsy nem tudott számolni, 47 ezer forintra teszi. (Évk. VIII. 96.) Azóta azonban a Nemzeti 
Muzeum levéltárában (Várakés Városok szám.) rátaláltam egy kimutatásra, mely csak 13,290 írt 
78 dr.-ra teszi a világos adósságot (liquidae restantiae), a többieket pedig mint kétes követe-
léseket sorolja fel. Ezeket tehát nem szabad, mint biztos dolgot, Mágócsy rovására irni, mert 
lehet, hogy később ezekre nézve igazolta magát. 
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arra, hogy a népet zsarolhassák. Kimentek a falvakra, erővel el-
vették az élelmiszereket és takarmányt úgy, hogy ők néha még 
nagyobb ostorai voltak a szegény jobbágyságnak mint a törökök, 
s az ellen az 1559-ki V. törvényczikkely sem nyújtott orvoslást. 

Pedig a kincstárnak nemcsak az őrség fizetéséről, hanem 
egyszersmind a vár folytonos erősítéséről s a hadiszereknek gya-
rapításáról is kellett gondoskodnia. Építgették a gyulai várat már 
1553-ban, s mint említők, e végre Aldin Ferencz építőmestert küld-
ték Gyulára. De az, amit ekkor tettek, csekélység volt s azért 
Mágócsy, midőn átvette a várat, kiköti, hogy az erősítés rögtön 
megkezdessék és Zaberdin, mint az alsó részek főkapitánya, jelölje 
ki azon helységeket, melyek jobbágyai a kézimunkát teljesítsék. ') 
Mivel pedig a püspök másfelé volt elfoglalva, ő maga hajtotta 
Gyulára a jobbágyokat s megkezdette a vár építését, különösen 
pedig a vár árkainak kitisztítását, mert azok már annyira tele 
voltak iszappal, hogy a Körözs leapadásakor az árok feneke is 
kilátszott.2) Nagy akadék volt, hogy a török is épp ez időtájt 
építette az aradi várat s a szegény jobbágyokat arra kényszerí-
tette. E miatt aztán Gyula vára nem jutott elég munkáskézhez, 
úgy hogy 1555 közepén egy időre a várépítést abban kellett hagyni.3) 

Nagyobb mértékben Kerecsényi kezdette meg és folytatta a 
vár erősítését. E végre kieszközölte a királynál azt, hogy a tiszán-
túli összes jobbágyok, sőt még a szegediek és jászok is Gyulán 
teljesítsék a közmunkát.4) E miatt azonban Kerecsényi meglehetős 
keményen összeütközött Verancsics Antal egri püspökkel, mert az-
előtt a Nagy-Kúnság és Jászság, meg Heves megyének tiszán-
túli része Eger várához robotolt. Verancsics mit sem tudván a ki-
rály azon rendeletéről, mely a régi állapotot megváltoztatta, 1561 
márczius 18-án keményen bevádolta Kerecsényit a királynál ebbeli 
erőszakoskodása miatt.5) S midőn Kerecsényi neheztelt, joggal 
hányta szemére, hogy őt mint eddigi békés birtokost a dolgok 
megváltoztáról a királyi rendelet felmutatásával értesítenie kellett 
volna.6) A király végre úgy békítette ki a két várkormányzót, 
hogy egy év múlva az eredetileg Egerhez robotoló jobbágyságot 
megint oda rendelte vissza.") 

Armpruszter jelentése. 1554. Regest, decim. — 2) Mágócsy 1554. nov 18. lev. 
Nádasdy lev. és Bécsi Staatsarchiv. — 3) Mágócsy 1555. jun. 15. lev. Nádasdy lev. — 4) Ve-
rancsics i. m. VIII. 263. 273. — 5) Verancsics i. m. VIII. 254. — 6) U. 0. 257—61. 1. — 
7) U. o. 273. és 350—60. 
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Az építés vezetésére Mirandola Pált küldötte a király Gyu-
lára. ') Ha Verancsics állítása való, ez év májusában egyszerre 
4—5000 ember is dolgozott a vár megerősítésén,2) úgy hogy az a 
budai basa figyelmét is felébresztette s azért híre ment, hogy an-
nak megakadályozására készül.3) Máshonnan is értesülünk, hogy a 
gyulai vár árkát 1561 juniustól következő juliusig mindig ásták s 
azért a nagymalom nagyon kevés jövedelmet hajtott.4) Minő vál-
tozás történt ekkor a vár bástyán, ? azt alább a gyulai vár ostro-
mánál fogjuk előadni. 

A hadi szerek gyarapítása ís folytonos gondot adott. Mikor 
a király Gyula várát kézhez kapta, nagyon kevés volt. Ez nem is 
csoda, mert szinte hihetetlen, mily csekély hadiszert tartottak elég-
ségesnek a mohácsi vész idejében egy várnak védelmére. így pl. 
1528-ban, midőn az új várnagyok átveszik a gyulai várat, a kö-
vetkező hadiszereket jegyzik föl: a torony bolthajtásában voltak a 
tüzes golyók; a torony felett volt két ágyú, egy harang; a belső 
vár fala felett volt egy ágyú a város felé, egy major felé; a vár 
négy szegletén vágott ablakokban volt négy ágyú, összesen tehát 
tíz; azonkívül volt három réz, 95 vas szakállas, a felső kapuban 
pedig 17 csehpuska. A sötét bolthajtásban őrizték a puskaport, s 
volt egy portörő szerszáma is.5) 

1553-ban Henyey szükségesnek tartja a vár felszereléséhez a 
következőket: először is két, tíz fontos golyót vető taraczkot, 
mert csak 4 régi vas taraczk volt, melyekben Henyey szerint bízni 
nem lehetett; továbbá kér 104 prágai szakállast, 20 mázsa pus-
kaport, a farkas nevú ágyúhoz pár száz golyót, aztán pedig salét-
romot, kénkővet, ón és egyéb érczet.fi) Henyeynek azonban nem sike-
rült ezeket beszereznie, mert, midőn átadja a várat Mágócsynak csak a 
következő hadiszerek voltak benne: kilencz ágyú, (a legnagyobb 
11 fontos golyót vetett ki); 100 prágai és csetneki szakállas; 19 
hordó puskapor; 28 és '/2 f ° n t ágyúpor; egy hordó kén ; 23 sze-
nes labda, (melyből égő parazsat szórtak az ellenségre); 3 gyújtó 
koszorú; 40 targoncza; egy puskaportörő száraz malom.7) Má-
gócsy folytonos sürgetésére a kamara 1555-ben némi gondot for-
dított a hadiszerek gyarapítására; így küldött le ként, s) aztán 

i) Verancsics i. m. 363. Évk. V. 26. — 2) Verancsics i. m. 273. — 3) U. o. VIII. 279 
— 4) Regest, decim. — 5) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. I. — «) Évk. II. 113. -
7) Urbaria et conscript. — 8) Ram. Lev. 
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500 forintot adott Verner Györgynek a sárosi udvarbírónak, hogy 
Gyula számára szakállasokat, port és aczélt vegyen.1) Ezek 1556 
márcz. 12-én Eperjesen vesztegeltek, mert a János-Zsigmondpár-
tiak miatt bizonytalanok voltak az utak.2) Később azonban leszál-
lították, mert bizonyos, hogy 1559-ben, midőn Mágócsi átadja Bor-
nemisszának a várat, ez sokkal jobban fel van szerelve. Ekkor már 
18 ágyú volt; az egyiket közülök Csabáról hozták át, de ez csak 
'/4 fontos golyót vetett; csetneki és prágai szakállas volt 153; 
szenes labda 2464; gyújtó koszorú 13; volt továbbá szurok 448 
darab kéreg edényben. 3) 

De ez még mind kevés volt; s ezek közül is Bornemisza 
meg Kún Balázs idejében nagyon sok elromlott, úgy, hogy midőn 
Kerecsényi átveszi a várat, már csak 16 ágyú volt s ezek közül 
is 6 eltört, hasznavehetetlen állapotban. Volt ezekhez 940 golyó 
is, de a rozsda úgy megette őket, hogy alig lehetett valamire 
használni. A szakállasak száma 135-re apadt; gyarapodottt azon-
ban a felszerelés egy vízi puskapor-malommal és három fecsken-
dővel. 4) Szerencsére ekkor már komolyan hozzáfogtak a hiányzó 
hadiszerek leküldéséhez. Bécsben és Trencsényben vették meg a szük-
séges dolgokat s 1560 november 13-án a királyi kanczellária ki-
adja a rendeletet a megyéknek, hogy a hadi szereknek Kassáig 
való elszállításáról gondoskodjanak, 5) november 25-én pedig in-
tézkedik a király, hogy a Kassára szállított hadiszereket, ha a 
Gyulára kiküldött királyi biztosok még nem lennének ott, a kassai 
kapitány vegye át s őrizze a biztosok megérkeztéig. 6) Ezeket a 
hadiszereket 1561 márczius elején Kerecsényi s a velejött bizto-
sok szerencsésen lehozták Gyulára s innen érthetjük meg, miért 
volt nekik szükségük oly nagy (1260) emberből álló kíséretre. 
Ekkor hoztak a) Bécsből: 200 szakállast; 100 kicsiny, tüzes szer-
számokra alkalmas puskát; 20 mázsa ólmot; 200 darab vas le-
mezt; b) Trencsénből hoztak: 100 mázsa ágyúport; 100 nagy-
szakállast; c) Kassáról hoztak 6 ágyút, köztük 4 súgárágyút (fal-
conetta); 1290 ágyúgolyót. ') Mivel pedig ez időben egy Bereczk 
nevú ágyúöntő is működik Gyulán s annyira el van foglalva, hogy 
Verancsics hiába eseng utána, 2) bizonyos, hogy az ágyúk és pus-
kák száma lassan-lassan még inkább gyarapodott. Hogy ennyi fel-

!) Muz lt. Várak és Városok szám. — 2) Kam. Lev. — 3) Urb. et Conscript. —4) Urb. et 
consc. — 5) B. o. II. 147—S. — 6) Kam. Lev. — 7) Urb. et. consc. — 8) Verancsics. VIII. i. m. 369. 
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szerelés valami nagyobb ostrom esetére nem volt elégséges, azt 
majd a vár ostromának leírásánál látni fogjuk. 

Szólhatunk végre valahára Békésmegyéről is. A harczi ese-
mények zaja között alig hallunk róla egyebet, mint hogy ő is se-
gédkezet nyújtott e vidéken a magyar király uralmának fentar-
tásához. Patóczy halála után főispánját 1554 ápril elsején említik 
először kútforrásaink s ez volt: Mágócsy Gáspár. ') Ez adatból 
látjuk azt is, hogy főispánná lett még várkormányzósága előtt s 
gyaníthatjuk, hogy közte és Patóczy között nem is volt más. Az 
utánna következő várkormányzók szintén kineveztettek egyúttal 
Békésmegye főispánjainak is, sőt Bornemissza Benedek, 2) Kún 
Balázs3) és Kerecsényi László4) egyúttal Zarándmegyének is 
főispánjai valának s így alkalom adtán az egyes megyei ügyekben 
intézkedtek is. 

Alispán volt 1556—60-ig az öreg Susalics István,5) az ő ha-
lála után pedig egy ideig Gyulai Gaál István. Ez utóbbira rábízták 
egyszersmind Csongrád és Külső-Szolnok megyék alispánságát is. 6) 
A szom-
széd Za-

ránd 
várme-

gyei al-
ispánt 

pedig egyúttal a másik két, Gyulához tartozó megyének Arad- és 
Csanádnak alispánjává tették. Innen van, hogy 1560-ban az orosháziak 
és mogyorós-fecskésiek közt felmerült határper elintézésénél mind 
Susalics, mind Szentmiklósy Balázs zarándmegyei alispán szerepel-
nek, az elébbi mint Békésmegye az utóbbi mint Csanádmegye érde-
keinek védelmezője.") Ez intézkedés azért történt, mert bár a ne-
vezett vármegyék rendes tisztikara feloszlott, mégis a nemesség-
nek Férdinándhoz hü része összegyűlt, s legalább a bíráskodás 
terén gyakorolták régi jogaikat Gyula városában. Egész 1561-ig 
az alispánok vették át a szolgabíráktól a beszedett adót s ők 
szolgáltatták azt át az adórovónak.8) 

A végvárkori évekből ismerjük legjobban megyénk szolgabí-

i) Muz. It. — 2) Gaál It. — 3) Leleszi It. A. 1561. f. 1. nr. 18. — «) Évk. XV. 110. Régi 
m. Nyelvemlékek. III. — 5) Szepesi Kápt. It. Prot. 4. f. 156. — c) Lelesz. A. 1561. f. 1. nr. 
1 8 . - 7 ) B. 0 . I. 170. — 8) Pesti 1555. szept. 26. lev. Karn. lev. 

Gaál István kezeirása. 
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ráit s az adóösszeírásokból megtudjuk azt is, ki, melyik járásnak 
állott az élén? A keleti járás szolgabírája volt 1552-ben Bélme-
gyeri Toldy Tamás; 1553-tól 1556-ig Varsány Bálint; 1558-ban 
Nagy János és 1560-ban ismét Varsány Bálint. A sárréti járás szolga-
bírája 1552- és 53-ban Zokor Gáspár; 1556—60-ig pedig Edelesi 
Haranghy László. Az északnyugati járásban 1552—60-ig Seres 
Boldizsár; a délnyugati járásban pedig ugyancsak 1560-ig az öreg 
Kamuti Pinczeg Gergely voltak a szolgabírák. ') Az alispánok fize-
tése ez időszakban is 12 forint, a szolgabíráké pedig 4—4 fo-
rint volt. 2) 

Kerecsényi átvévén az alsó részek főkapitányságát, az adó-
beszedést is elvette a megyei tisztikartól s katonákra bizta. Ezzel 
tehát még szűkebbre szorult megyénk hatásköre s ezért nagyon 
kevés kárpótlást nyújtott az, hogy néha, mint például 156+-ben, 
a tisztikar nélkül szűkölködő Külső-Szolnok és Csongrád várme-
gyék polgári ügyeiben is intézkedhetett. 3) 

Ezenkívül még csak két jelét találjuk annak, hogy a megye 
él és működik. 1557-ben Zaránd megyével együttesen Szedecsi 
Balázst, Mágócsynak egyik emberét, küldötte követül a pozsonyi 
országgyűlésre.4) 1561 Vízkereszt táján pedig Ábránfy Istvánt és 
Földváry Istvánt választották követekül a királyhoz némely nagyon 
sürgetős és fontos ügyekben. Mivel azonban Ábránfy beteg lett a 
főispán és az alispánok helyébe, a megye föltételezett beleegyezésé-
vel, Gyulai Gaál Andrást nevezték ki. Útiköltségre Gaál András-
nak 100 forintot szavaztak meg. A követek szerencsésen el is vé-
gezték a rájuk bízottakat és Gyula városába visszatérvén, a me-
gyegyűlésnek általános helyesléssel fogadott jelentést tettek. Ugyanez 
időtájt Kún Balázs eltávozván, Kerecsényi és megyénk nemesei 
megsokalták a 100 forint útiköltséget s annak felét Gaál And-
rástól visszavették. Gaál az ilyetén — ha igaz — egy cseppet 
sem bőkezű magaviselet által sértve érezvén magát jogaiban, e 
miatt pert kezdett megyénk nemessége ellen s a királyi kanczel-
lária rendeletére a leleszi káptalan embere Szalánkemeni Péter 
1561 szeptember végén 23 nemest idéz meg Bélmegyeren, Ka-
muion, Nemes-Kerekiben és Csatáron a király elé; megjegyzi azon-
ban a konvent embere, hogy három kamuti nemest Pinczeg Se-

i) Die. conscript. — 2) b. O. II. 137. — 3) Évk. XVI. 64—5. — Mágócsy 
1557. jun. 8. lev. Nádasdy lev. 
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bestyént, Kamuti Jánost és Siska Benedeket nein tudott meg-
idézni, mert azok az ő udvarházukból: »a töröktől való félelem-
ből és rettegésből bátorságosabb helyekre húzódtak.« ') 

Egymás után dőltek ki tehát azon épületnek oszlopai, mely 
e területnek lakosait összefűzte s a közös hazához kapcsolta. 
Most már csak azon szomorú kötelesség vár reánk, hogy az utolsó 
támasznak, a gyulai várnak, elbukását s vele a régi Békésmegye 
összedőlését adjuk elő. 

i) Leleszi lt. A. 1561. f. 1. nr. 18. 

I. 11 



A gyulai vár ostroma. 1566. 

hullámoktól folytonosan nyaldosott s alapjában megin-
gott gátnak sorsa előre sejthető. Gyula vára ostromát a 
törökök már oly régóta tervezték, az utat ehhez a pa-
lánkok építése, a falvak néptelenítése által annyira elké-

szítették s Kerecsényi 1561 óta annyiszor híresztelte, hogy nem 
is volt meglepő, mikor 1566-ban a hír valósággá vált. 

Mielőtt az ostromot előadnók, lássuk minő volt az a kis pont, 
melynek bírásáért annyi vér folyt el ? minők voltak az előkészü-
letek az ostromlottak és ostromlók részéről ? s kik voltak a főbb 
emberek a vár védői között ? 

A régi gyulai várat éppen úgy, mint egyéb régi várainkat, 
nagyságra nézve nem szabad az újabb kori várakkal összehason-
lítani. A bécsi Staatsarchivban az 1562-ik évnél ma is őriztetik 
az egykori gyulai vár pontos, földmérőtől fölvett térképe. Egy 
másik, hozzá mellékelt tervrajz mutatja, miként akarták azt akko-
riban átalakítani, kiváltképen pedig kiugró bástyáit az új hadi 
módnak megfelelőleg újra építeni. Mivel a térképek elsejére ola-
szul van ráirva, hogy a középső főépület: »Questo sia tutto di muro 
quelo che fatto de 1035« (ez egészen kőből van s az 1035-ik évben 
készült); nagyon hihető, hogy a térképek készítője Mirandola Pál 
volt, a kit — mint láttuk — 1561-ben éppen e végből küldöttek 
Gyulára. Ezen térkép teljesen, egész hitelesen tárja elénk a régi 
gyulai vár alakját, nagyságát, megegyezik a lelettárakban itt-ott el-
szórt adatokkal is ; ezt kell tehát alapul vennünk, midőn a régi 
gyulai várról beszélünk. Vannak ugyan még ezenkívül más raj-



G
yu

la
 1

56
6-

ik
i 

al
ap

ra
jz

a.
 





1526 

zok, képek is, de bármennyire hízelgők is a régi Gyulára nézve, 
közülük csak azt fogadhatjuk el valónak, a mi a bécsi térképpel 
megegyezik. A többi ezzel ellenkezőt, (például az Ortelius Redivivus-
nál kiadott rajzokat, hol Gyula hegyek között s egy kis tenger 
mellett eső városként van feltüntetve,) mint egyik-másik, a gyulai 
várat soha nem látott festő vagy metsző képzeletének szülemé-
nyeit, teljesen elvetjük. Elfogadjuk ellenben Zündt Mátyásnak Nürn-
bergben készített rajzát; s részben Zenoi Domokosnak 1566-iki 
rajzát. ') Sajnos, hogy ez utóbbi csak a várra szorítkozik s itt is 
nagyon túloz ; a Zündt Mátyáséban pedig a tájékozás el van hi-
bázva s így kénytelenek vagyunk az ide mellékelt alaprajzzal eze-
ket kiegészíteni, s előadásunkat érthetőbbé tenni. 

E szerint tehát a gyulai erősség három részből állott: a belső 
és külső várból és a kerített városból. A belső vár ott állott, a hol 
a mai óvár; s az öreg toronynak alsó része s az északkeleti szeg-
leten levő kettős támasz, a délnyugati szeglet közelében levő rondella 
kétségtelenül a régi várból valók, mert az 1562-iki térképen világosan 
felismerhetők. E belső várat a ma is meglevő négyszög épület dél-
nyugati oldalától alig húsz lépésnyire mély árok választotta el a 
külső vártól. Ez körül-belül a mai kastély-épületig terjedt s fő 
kapuja körül-belül a mostani kápolna helyén állott. Mivel ebben 
néhány, az északkeleti oldalon lévő, kicsi házon s egy kerek, ágyú-
települ szolgáló dombon (olaszul cavalliero) kivül más semmi sem volt, 
itt a huszárok a kivonulás előtt rendbe állhattak s innen az egész külső 
várat huszár-várnak is nevezték. A belső és külső várat a Fehér-
Körözs-főága vette körül. Az erősített városzrészt a Körözs s en-
nek, a puskapor-malomnál kiszakadó ága választották el a vártól. 
Amint Zündt képe mutatja az erősített városrésznek öt kapuja 
volt, kettő a mezőségre, három pedig a meg nem erősített város-
részbe (a mai belvárosba) vezetett. 

A régi várnak eredetileg négy tompa-szögű bástyája volt. 
1562-ben úgy akarták átalakítani a várat, hogy a külső és belső 
várnak összesen négy hatalmasan kiugró bástyája legyen s egy-
szersmind mind a két vár kettős sánczczal és kettős árokkal vé-
tessék körül. De, amint Zündt és Zenoi térképei mutatják, a ket-
tős sánczolatot csak a belső várnál tudták elkészíteni s innen van, 
hogy ettől kezdve a belső várba két hid s két kapu vezetett. A ket-

!) Ez utóbbit újra közlik Nelli Miklós 1574-ben és Henrichetto Ádám 1578-ban. 
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tős falat (murus duplex) vagy inkább sánczot (hisz csak földből 
volt!) Schesaeus nevű szász író is említi. A hegyesen kiszökellő 
bástyák kiépítésére nem volt elég munkaerő és idő. Egy bástyát 
azonban a várnak délkeleti oldalán mégis építettek, úgy hogy 
ettől fogva, amint azt Zündt képe mutatja, de meg egy 1566-iki 
följegyzés is mondja, ') a várnak összesen öt, nagy bástyája volt. 

1565 végén már erősen emlegették és 1566 elején a konstan-
tinápolyi követ világosan megirta Miksa királynak, hogy a török 
császár roppant készületeket tesz az új háborúra s megírta azt is, 
hogy: »véleménye szerint az első támadást Gyula ellen intézik.«2) 
Oly régen várták már e támadást, s mégis a mikor a válságos óra 
elérkezett, az a kormányféríiakat meg a gyulai őrséget teljesen 
készületlenül találta. Vagy lehet-e nagyobb készületlenség mint az, 
hogy ily döntő hónapokban a gyulai vár fél évig tulajdonképen 
kormányzó nélkül állott? Kerecsényi még 1565 közepén felmon-
dott, de a király akkor ezt az ügyet elhalasztotta,3) ez év de-
czember elején pedig magához hivatta. Kerecsényi Marinics Fe-
renczre bízta a várat, a ki különben már 1564-ben helyettese 
volt4), és Kassán keresztül gyorsan Bécsbe ment. Ide deczember 
17-én érkezett meg5) s ettől kezdve folyton Bécsben, Nikolsburg-
ban és Pozsonyban tartózkodott. Mig ő odafent járt, Gyulán híre 
ment, hogy a temesvári törökök a vizek befagyását felakarják 
használni s Gyulát az alatt megvívni. Marinics ezt hallván, 300 
fiatal puskást és lándzsást rendelt be a falvakról s azokat a kato-
nák közé beosztva a város őrizetére rendelte.G) 

A hír nem valósult, mert a Temesvár körül gyülekező törö-
kök tulajdonképpen János-Zsigmond segítségére készülődtek.7) De 
már ez a csekély készülődés is megijesztette a fej és kormányzó 
nélkül levő őrséget és lakosokat úgy, hogy sok jeles katona el-
távozott és János-Zsigmondhoz szerződött. Ócsarovics Demeter is 
el akart menni s engedelmet is kért erre gróf Salmtól, időközben 
pedig ingóságait elhordatta Gyuláról. Ábránfy István pedig csak-
ugyan kihúzódott Gyuláróls) s a királypártiak abbeli aggodalma, 
hogy János-Zsigmondhoz szegődik, valóban teljesült. 9) 

Útött tehát az utolsó óra, hogy a kormány Gyulára megint 

i) Évk. VIII. 43. — 2) u . o. 33. — 3) Évk. VIII. — *) Muz. lt. — ») Évk. VIII. 28. 
- 6) U. o. 29. 1. — 7) U. o. 29. és 32. — ») U. o. 30—1. 1. — ») Világosan mondja ezt 

1568-ban János-Zsigmond. Bunyitay: A váradi püspökség története II. 249. 
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kormányzót küldjön. A végső szükségben azonban nem volt más, 
a kire e roppant fontos és nehéz állást bízhatta volna, mint 
megint Kerecsényi László, mert hiszen egészen új, e vidéken isme-
retlen féríiút állítani a vár élére teljesen lehetetlennek látszott. Fé-
lig-meddig kérésre fogták tehát a dolgot és a király fölszólítja 
Kerecsényit, hogy vállalja el újra a várkormányzóságot, mivel ő: 
»a helyet, annak fekvését s minden tulajdonságát másoknál job-
ban ösmeri s ott a királynak és zaklatott, szegény .Magyarország-
nak jobban szolgálhat, mint bárhol másutt.« ') Kerecsényi hajlandó 
is volt újra elfogadni a fényes, de most veszedelmes hivatalt, de 
túlságos követelésekkel lépett fel s magán az országgyűlésen 
nyilvánosan kijelentette, hogy addig Gyulára vissza nem tér, míg 
követeléseit nem teljesítik. 2) Követelte nevezetesen, hogy adjanak 
Gyulára elegendő őrséget, körülbelől még 2—3000 embert, űzes-
sék ki az eddig elmaradt zsoldot, adjanak ágyút és egyéb hadi-
szereket. :t) A túlzó követeléseket a király oly rögtön nem telje-
síthette s a király méltán rossz néven veszi Kerecsényinek, hogy 
most, midőn már Gyula felé kellene járnia, oly teljesíthetetlen föl-
tételekhez köti állomásának elfoglalását. Hivatkozik hazaszeretetére 
s nem hiszi: »hogy továbbra is annyira megátalkodottan fogja 
sürgetni ama súlyos föltételeket, s eléje helyezné azokat kedves 
hazája érdekének, melynek most sokkal nagyobb, szebb és haszno-
sabb szolgálatot tehet, mint valaha.« 4) De Kerecsényit még ez 
sem indította meg, hanem újra tovább alkudozott. Kérte, hogy 
adjanak neki legalább 1500 katonát, hadiszereket s a katonáknak 
legalább is már leszolgált zsoldja fizettessék ki, máskülönben pe-
dig ismét kéri a fölmentését. Természetes, hogy most már a ki-
rály, még ha akarta volna is, nem adhatta meg ezt a fölmentést, 
hanem ápril 20-án Augsburgból írt levelében újra sürgeti, hogy 
az ő magán ügyeinek s bajainak, miket leveleiben hosszasan előszám-
lál, tegye elébe a közjót. Jórészt teljesíti utóbbi, mérsékelt fölté-
teleit, de kéri, hogy már most aztán repüljön Gyulára.5) Kere-
csényi ennek a levélnek engedelmeskedett s így már most ápril 
végén volt Gyula várának legalább kinevezett kormányzója. 

Sajnos e kormányzó választásnál is utóiérte hazánkat az utolsó 
pillanatokban való kapkodás átka. Kerecsényi éppen nem volt alkal-
matos férfiú arra a veszélyes hivatalra, a melyet most úgy hirtelenében 

1)_Évk. VIII. 36. — 2) U. o. 38. — 3) U. o. 44. — *) U. o. 3 8 - 8 . — 5) U. o. 45—6 



166 A gyulai vár ostroma 1566. 

a nyakába varrtak. Lelkének két hibája akadályozta őt abban, ami 
Gyulavára védelmében leginkább lett volna szükséges: a szívós 
kitartásban. Röviden jellemezve: kapzsi és hiszékeny ember volt. 
Maga Mágócsy (pedig jóbarátja) megvallja róla, hogy mértéktelen 
vagyonszerzése által az őrséget és lakosságot magától elidege-
nítette. ') 1563-ban pedig Miksa azt írja róla, hogy kegyetlen zsa-
rolásai miatt 8000 jobbágy szökött el a gyulai vár vonalában eső 
vidékről. 2) Az összeszerzett vagyont harmadik feleségével Tersáczky 
Klárával még tovább élvezni egyik fővágya volt ;í), s azért életét 
merészen koczkára tenni nem volt hajlandó. Hiszékenysége pedig 
annyira ismeretes volt, hogy e miatt közönségesen ki is nevették. 
Maga Kerecsényi megvallja ezt 1561 október 12-iki levelében: 
»irton irok császár 0 Felségének, hogy az török azt elvégezte 
tanácsokban, hogy, ha erejek leszen, megszállják Gyulát, de soha 
nem akarák hinnie, hanem még megcsúfolnak, mondván, hogy sok 
híreim vágynák, de ők azt jobban tudják.« 4) Érdekes e tekintetben 
a királynak 1565. május 19-iki, Kerecsényihez írt levele is; mint 
valami gyermeket, úgy tanítja ebben a király Kerecsényit, hogy 
valótlanok és lehetetlenek azok a hírek, melyeket a török császár 
táborba-szálltáról s Gyula ellen való indulásáról mostanában Bécsbe 
küldött. 5) E hiszékenység nyilvánul, mint már említők, a sógorai-
val, Báthory Istvánnal és Kristóffal, való levelezésben is s ez volt 
a főoka, hogy kész pénznek vette a töröknek ígéreteit is. Ez volt 
az oka, hogy még az utolsó pillanatban sem nyilt fel a szeme, 
hanem, úgy szólván, vakon rohant bele a kelepczébe. 

Lássuk már most, ha a vezért láttuk, a többi tiszteket is. 
Sajátságos s félig-meddig megszégyenítő, hogy e tisztek között 
nem találjuk Békésmegye fiait. Az Abránfyak, Nadányiak, Simayak, 
Körözs-Tarcsai Veérek, a Bélmegyeri Kardosok, a Haranghyak, a 
Kereki és Bodoki Székelyek vagy a Halásztelken, Kamuton, Csa-
táron, Ölyveden lakó kissebb nemesek neveit hiába keressük az 
egykorúak tudósításaiban. Van olyan tudósítás is, hogy maguk a gyu-
lai lakosok sem nagy kedvvel indultak neki a városuk védelmének, 
annyira, hogy hajlandók voltak városukat János-Zsigmond csapa-
tainak elárulni.6) Csupa idegenek, messzeföldről hirtelen ideküldött 
vagy legfeljebb pár év óta itt szolgáló zsoldosok ontják vérüket. 

1) Évk. VIII. 30. — 2) u . o. V. 26. — 3) Monum. Hist. Hung. II. oszt. XVI. k. 314. — 
Nádasdy lev. — 5) Bécsi Staatsarchiv. — 6) Mágócsy 1566. ápr. 24. levele. U. o. 
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Annál inkább megérdemlik, hogy följegyezzük neveiket. ') Az alka-
pitányok voltak: Marinics Ferencz horvát származású, Zemplénme-
gyéből házasodott férfiú; Ocsarovics Demeter, ki mint neve is mu-
tatja rácz volt, katonái is legnagyobb részt ráczokból állottak s 
kapitányokat nagyon szerették, mert sokat kiváltott a rabságból, 
sokat fegyverrel, lóval vagy pénzzel ajándékozott meg. A harma-
dik alkapitány Henyey Miklós, Kerecsényinek sógora, Dunántúlról, 
Baranya megyéből származott s csak most küldetett csapatával 
Gyula várába. A lovas hadnagyok közül Ghiczy János veszprém-
megyei ember volt; Földváry István és Zichy György szintén Du-
nántúlról származtak. Kerecsényi Mátyás származását, László test-
véréről szólván, fentebb előadtuk. 2) Brebiri Melit György erede-
tileg horvát, de házassága révén Zemplén- és Szatmárvármegyék-
ben is birtokos ember volt. Balázsdeák Mártonnak, a ki csak gyu-
lai szolgálata alatt emelkedett nemességre, 3) Kilithy Istvánnak, a 
gyalogok hadnagyának, és Fekete Demeternek, a kapuőrök fel-
ügyelőjének, származását nem ismerjük,4) az azonban bizonyos, hogy 
nem békésmegyeiek. A szomszéd megyék nemesei közül is csak 
három akad, aki az ostrom gyötrelmeinek kiteszi magát: Jász Lu-
kács arad-, Serjéni Miklós csanád-, és Bánrévy Péter külső-szolnok-
megyei családok tagjai. Bánrévy különben békésmegyei embernek is 
tekinthető, mert birtoka volt itt. Mivel Kerecsényi a vár védelmére német 
gyalogokat is kért, Schwendi, Miksa királynak felsővidéki fővezére, 
Geriger (másként Gerger és Jörger !') Farkas kapitány alatt két 
zászlóalj német katonát küldött oda; ezeknek hadnagyai voltak 
Hoppenracht Vilmos és Rothenau Bernát. 6) Az őrség számát tel-
jes biztonsággal nem lehet megállapítani, körül-belől 2000-re ment; 

!) E névsornak összeállításánál, s a vár ostromának leírásánál két főforrást haszná-
lunk. Az egyik: »Kurzer Bericht, was massen die Festung Jula in des Erbsfeind Gewallt kom-
men« cz. 1566-ban valószínűleg Rothenau Bernát német hadnagy elbeszélése alapján készült 
újság. (V. ö. Évk. V. 30.) Újra lenyomtatta Schrott Martin: Wappenbuch 1581. 257—59. lev. 
Ebből idézem én is. — A másik főforrás Istvánffy: Hist. de rebus. Hung. 1758-iki kiadás. 
288—292 11. Mindazon adatok, melyekre nézve a következőkben más forrásokat nem idézek, e 
két forrásban találhatók. — 2) Hogy ő 1566-ban is Gyulán szolgált, csak Zsámboki említi. L. 
Bontini: Hist. Regni Hung. 1680-iki kiadása függelékében. 692—3. — 3) Károlyi okit. III. 343. 
— 4) A kit itt Kilithinek irunk, azt Zsámboki (i. h.) »Glithy«-nek, Istvánffy: »Quelidius«-nak 
írják. Keledi tehát nem lehet. Azt tartom leghihetőbbnek, hogy Kilithi nevét akarja jelenteni a 
Glithy alak.— Istvánffy Geriger- a Bericht Gerger- Schwendi Jörger-nek írja. Évk. VIII. 49. 
— 6) Rothenaut Szamosközi. (Monum. Hung. Hist. II. oszt. XXI. köt 52.) és Bizari (Schwandt-
ner: Scriptores I. 701.) említik. 
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azonkívül még a benszorult lakosok is nyújthattak a védelemben 
némi segítséget. 

Nagy gondot adott azonkívül az ostromra készülő várnak 
fölszerelése is. Kerecsényi még haza sem jött s már Schwendi 
leküldötte Gyulára Bay Ferenczet, hogy a várat s annak felsze-
relését és élelmezését vizsgálja meg. Bay jelentése szerint puska-
por, ágyú, golyó és gyújtó koszorú elég volt, élelmiszerekben sem 
volt valami nagy hiány, de annál nagyobb volt a takarmányban. 
Még nagyobb baj volt, hogy az építésre és javítgatásra szükséges 
szerszámok, csákányok, ásók stb. hiányoztak; vas és ólom teljes-
séggel nem volt;1) egy, 1566. ápril elején készült jegyzék rész-
letesen felsorolja, mi volna még szükséges az ostrom idejére. 
Nevezetesen : az öt nagy bástya mindenikére kellett egy-egy ne-
héz ágyú; továbbá öt taraczk, négy súgár ágyú, ezekhez 400 golyó, 
200 kettős szakállas, 400 fél szakállas, 400 mázsa puskapor, 100 
mázsa ólom, 70 mázsa kén, 100 mázsa salétrom, 200 mázsa vas, 
4 ágyúmester, húsz puskaműves, a sánczásáshoz szükséges szer-
számok; továbbá olaj, bőrveder és 1000 darab lándzsa.2) Mind-
ezekből azonban oly rövid idő alatt már keveset lehetett össze-
szerezni. Midőn Geriger német kapitány május közepén Gyulára 
érkezett, még mindig nagyon sok hiányzott, : j) egy részét azon-
ban Kerecsényi magával hozta, nevezetesen a taraczkokat, me-
lyekre nagy szükség volt, mert az oldallövésekre nagyon alkalma-
tosak voltak.4) 

Az ostromra való előkészületekhez tartozott volna az is, hogy 
a gyulai és egri várkormányzók az egész vidéket, melyen a török 
hadseregnek át kellett vonulnia, teljesen elpusztítsák, a lakosokat 
elköltöztessék, a falvakat felégessék. A király, bármennyire saj-
nálta is a szegény népet, áprilisban kiadta erre nézve a rendele-
tet5), azonban mind Kerecsényi, mind pedig Mágócsy ellene mond-
ták ennek a szörnyű rendszabálynak, amely legalább is Gyula vá-
ránál külömben sem akadályozhatta volna meg az ostrom megkez-
dését. ,;) 

Minő előkészületeket tett a török Gyula megvívására? arra 
nézve részletes adatokkal nem rendelkezünk. Bizonyos az, hogy 
Szolimán szultán még május eleje előtt útnak indította az ő húgá-

i) Évk. VIII. 41. — 2) u . o. 43—4. — 3) U. o. 49. — *) U. o. 51. — &) U. o. 39—40. 
— 6) U. o. 40. 47—49. 
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nak fiát, Pertaff basát, Görögország beglerbégjét, Gyula ostro-
mára s őt evégre szerdárrá nevezte ki. i) Segítségül melléje ren-
delte a tatárokat, az oláh vajdát és a temesvári beglerbégségben 
elhelyezett hadakat.2) A török sereg gyülekező helye Temesvár 
volt. A sereg számát biztosan megállapítani lehetetlen; némelyek 
100 ezer lovast és 2000 janicsárt emlegetnek; s a tatárok számát még 
ezen kivül 40,000-re teszik. Kétségtelen azonban, hogy ez nagyí-
tás és a megszálló sereg száma 40,000 embernél aligha volt több.:<) 

A török végvárak őrségei Temesvár körül már gyülekezni 
kezdettek, de azért a gyulai vitézek nagy vakmerőséggel folytat-
ták portyázásaikat a Körözs-Maros közén. April elején Csanád 
mellett vertek szét egy török csapatot; ápril 10-én Szeged tájé-
kán mérkőztek meg ismét győztesen a törökökkel; ápril 14-én 
pedig Lippa és Arad közt nagyobb összeütközésük volt. Ekkor 
ugyanis Marinics a világosvári új várnagyok beiktatására 300 lo-
vast és darabantot küldött Világosvár felé. Ezek meghallották, 
hogy a lippai törökök éppen akkor indulnak Temesvár felé, meg-
támadták tehát őket és oly szerencsések voltak, hogy körül-belül 
100 törököt levágtak, 11-et pedig elfogtak. A magyarok közül 
csak egy esett el, egy pedig rabságba jutott.4) Ezek az apró 
csipkedések azonban csupán arra valók voltak, hogy a törökök csak 
annál jobban készüljenek. Már márczius 20-ka körül azt jelentették 
Marinicsnek az ő kémei, hogy a temesvári bég tizenkét szandzsák-
béggel együtt a barjam ünnepkor, ápril 19-én, fog megindulni.5) 
Valóban ápril havában a török sereg Temesvár körül mindinkább 
szaporodott. Május 26-án Marinics már azt jelentheti, hogy a temes-
vári basa hét faltörő ágyúval megindult és junius 2-án a Maros 
innenső partján lesz.ü) Méltán fogta el Marinicsot ekkor az aggo-
dalom, mert hisz az újra kinevezett várkormányzó ekkor még min-
dig messze Gyulától, Ungvárott, alkudozott Schwendivel, hogy tőle 
mentül több katonát és hadiszert csikarkasson ki. Május 28-án végre 
elindult és erőltetett menetekben Ecseden és Zsákán keresztül, öt 
nap alatt Gyulára érkezett.7) 

Már most aztán egész erővel készültek az ostromra. Marinics 
junius 6-án készítette el végrendeletét s példáját bizonyára szá-

i) Évk. VII. 27. VIII. 48. és XVI. S9. - 2) Évk. VIII. 54. - 3 Évk. VII. 27. 
4) Évk. VIII. 42. — 5) U. VIII. 39. — 6) U. o. VIII. 50. — ') U. o. 52. V. ö. Történelmi 
Tár. 1878. 464. 
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mosan követték, mert hisz mindenki elmondhatta azt, a mit Mari-
nics ír végrendeletében : »meggondolom ez mostani időnek nagy 
háborúságát, ki mostan e szegény Magyarországra jövendő, fő-
képen ez Gyula várára és városára, kikben én nekem az én feje-
met és életemet az úr Isten segítségével jó kedvvel kell szeren-
csére vetnem az közönséges keresztényeknek ellensége és dühös-
sége ellen, az törökök ellen.« 

A rég várt ostrom julius 2-án megkezdődött. Kerecsényi fel 
akarta használni lovas katonáit s azért egy kilométernyi távolságra 
elibe ment a török seregnek s kemény csatát vívott vele egész 
estig s akkor a megerősített város részbe vonult vissza; a török 
pedig még azon éjjel tábort ütött. Mivel az ellenség a sáncz-
kosarakat készen hozta magával, hamar elkészítette az ágyútele-
peket s hatalmas ágyúit a város sánczai ellen szegezte. 

Kerecsényi már előre kijelentette Schwendinek, hogy nincs 
szándékában a várost sokáig védelmezni.2) S valóban öt nap 
múlva felgyújtották a keresztények a várost és a külső- vagyis 
huszárvárba vonultak vissza. A törökök is most ennek az ostro-
mához fogtak s leapadván a Körözsök, az ágyú telepet közelebb 
hozhatták. A keresztények vitézül oltalmazták magukat, de sok 
szerencsétlenség érte őket. Igy három nagy ágyújuk egymásután 
szétszakadt és közülök sokat megölt vagy megsebesített; a vívó 
árkokban leselkedő janicsárok a falakon mutatkozókat rögtön le-
lőtték; midőn pedig egy borzasztó ágyúlövés az egyik bástyának 
felső részét letörte, a szétrombolt gerendákból egy szilánk Ocsa-
rovics Demetert a homlokán megsebesítette. E csekély seb csak-
hamar annyira elmérgesedett, hogy a hatalmas, erős férfiút az 
őrség roppant fájdalmára csakhamar sírba vitte. 

Miután az ellenséges ágyúlövések a külső vár falait annyira 
szétrombolták, hogy a katonák azon felmászhattak s a bástyák-
nak kis ablakai, melyeken keresztül az ostromlottak kilövöldöz-
hettek vagy kelevézeket dobhattak, teljesen össze voltak rom-
bolva, Pertaff elérkezettnek látta az időt, hogy csapatait rohamra 
vezérelje. Julius 17-én jókor reggel kezdődött a roham, de a 
keresztények is vitézül viselték magukat, s nemcsak ágyúkkal és 
puskákkal ritkították meg az ellenség sorait, hanem gyújtó ko-
szorúkat is hánytak rájok úgy, hogy sok töröknek ruhája ineg-

1) Évk. XV. 87. — Évk. VIII. 51. 
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gyuladt s a miatt összeégett. Az egyik oldalon Henyey Miklós 
buzdította az őröket, a másik oldalon pedig Jász Lukács és Föld-
váry István tüntették ki magukat. Délig tartott a kemény küzde-
lem s ekkor Pertaff visszavonulót fúvatott. Kétezer embere ugyanis 
már elesett, nagyon sok megsebesült s a rettentő hőségben pedig 
már mind kiállott. 

De az ostromlottaknak is nagy áldozatukba került a roham 
visszaverése. Legnagyobb kár volt Henyey Miklósért, a ki a nagy 
melegben sisak nélkül járt-kelt a védők között s ekkor fején nyil-
lövést kapott s ebbe három nap alatt belehalt. A többi sebesül-
tek is nagyobbrészt belehaltak sebeikbe, csak Földváry István volt 
oly szerencsés, hogy kigyógyult. Állítólag ezután történt volna, 
hogy Kerecsényi a várból Gerigerrel együtt kitört s vagy 800 
törököt levágott, számos keresztény foglyot megmentett stb. •) Sőt 
némelyek azt is híresztelték, hogy magát PertaíT pasát is lelőtték és 
az egész török sereget elűzték.2) De ezek csak mende-mondák valá-
nak. Az ily híreket csak azért szokták terjeszteni, hogy a keresztények 
közt lelkesedést gerjeszszenek. Valójában odakünn nagyon ke-
veset tudtak a gyulai vitézek sorsáról s a király nagyon is szük-
ségesnek tartja Kerecsényit kitartásra buzdítani. E tárgyban kelt 
második, julius 26-iki levelét3) Gyulai Gaál András vitte be nagy 
veszély közt a török táboron keresztül Gyula várába.4) 

PertaíT basa az első roham sikertelenségével semmit sem 
gondolva, folytatta ágyúival s kitűnő pattantyúsaival vár rombo-
lását. Mivel a földsánczok az ágyúgolyóknak jól ellenállottak, 
egész más módhoz fordult, t. i. rézsútosan lövette a sánczokat s 
eként a czölöpökről, melyek a földet összetartották, a külső réte-
get leverette, aztán pedig szalmát s egyéb gyujtószert hordatott 
oda s így a czölöpöket is félig elégette. Végre belátták a védők, 
hogy a huszárvárat tovább tartani lehetetlen. Julius 25-én tehát 
feladták azt is és a belső várba vonultak. A visszavonuláskor az 
ellenség annyira sarkukban volt, hogy a hidakat csak félig tud-
ták lerontani. Az ellenség még azon éjjel a hidak mellett új 
gátakat emelt, a következő nap minden ágyúját a leégett hu-
szárvárba szállította s igy egész közelről lövette a vár bástyáit 
és tornyát. A lövetés oly rettentő volt, hogy a régi tornyot, 

!) Évk. V. 29. — 2) Verancsics Mihály jul. 25-iki lev. ír erről Verancsics Antalnak i. 
m. IX. 168. — 3) Évk. VIII. 54—6. — *) Gaál lt. 
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melynek erősségét az ide jött németek egyike ugyancsak meg-
bámulta s melynek építését némelyek nagy tudákosan a rómaiak-
nak tulajdonították, félig ellőtték. 

Nem csoda, ha ennek következtében a belső vár bástyái 
is csakhamar tönkre mentek. De védelmiil ott voltak még a 
vízzel telt árkok, Gyulának utolsó menedéke. Régi terve volt 
azonban a töröknek, hogy a Körözst a vár mellől elvezeti s le-
het, hogy már Varsándon is ezért akart volna kastélyt építeni. 
E terve megvolt most az ostromkor is, ') de, mig a huszárvár a 
keresztények kezében volt s míg a Körözs árja nagy volt, azt 
nem valósíthatta. A védők szerencsétlenségére azonban augusztus 
elején a Fehér-Körözs nagyon leapadt s így a török tervét csak-
ugyan végrehajtotta. Ennek következtében a vár nagy árka egé-
szen kiszáradt; egyidejűleg a várkapuval szemben az ellenség oly 
nagy halmot hányt, hogy az a vár sánczaival egyenlő magas volt. 
Erre aztán emeletes fatornyot rakott s azt nedves bőrökkel betakarta, 
úgy hogy a várbeliek abbeli erőfeszítése, hogy azt felgyújtsák, 
sikertelen maradt. Az árkot is oly fával töltette be, melyet nem 
lehetett meggyújtani. 

Erre augusztus 3-án a hányt halomról és a betöltött árkon 
keresztül újra erős rohamot intéztek. Ez is hajnalhasadáskor 
kezdődött és délig tartott. Sok török meghalt, mert a védők 
vitézül viselték magukat. Legnagyobb érdeme volt ebben Ghiczy 
Jánosnak és a sebéből felépült Földváry Istvánnak, továbbá Ki-
lithy István gyalog-hadnagynak. Ellenben Kerecsényi gyáván viselte 
magát. A rohamban a temesvári basa is erősen megsérült. — 
Viszont a védők közül Bánrévy Péter és Ghiczy János sebet kap-
tak. Hoppenracht Vilmos német hadnagy és az ifjú Osi Gáspár 
pedig elestek. Balázsdeák Mártont már előbb ágyékon találta és 
megölte egy golyó. 

A második rohamnak visszaverése a messze távolban megint 
túlzott hirekre adott alkalmat. Miksa király táborában azt híresz-
telték, hogy a törökök Gyulától visszavonultak, hogy a temesvári 
basa elesett, egy másik előkelő bég lábát vesztette.2) 

Pedig mind ebből egy szó sem volt igaz. Való volt, hogy a védők 
a roham visszaverése után újra reménykedve fogtak hozzá a sán-
czok kijavításához, de a török is, távol attól, hogy elvonult volna, 

Évk. VIII. 50. — 2) Évk. V. 29—30. 
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még erősebben működött az utolsó menedék lerombolásán. A vé-
dőket még egy,jó karban levő sáncz védelmezte; ezt az ellenség 
aknával akarta felrobbantani és 27 rőf magas dombot készített, 
hogy annak védelme alatt aknát ásson és még egy rohamot in-
tézzen. Mikor ezt Kerecsényi meglátta, éjjel egy nyílvesszőn leve-
let lőtt a török táborába s jelentette, hogy hajlandó az alkudo-
zásokra és a vár feladására. Másnap egy török jött a vár elé s 
azt kiáltotta be : »Kerecsényi légy nyugodt, még ma kapsz vá-
laszt leveledre.« 

A védők szerencsétlenségére ezen napokban már a harmadik 
magyar kapitány, Marinics Ferencz is halott volt. Az őrség közt 
pusztító vérhas s nem török fegyver ölte meg azt a férfiút, a ki 
14 éven keresztül őrzötte Gyula várát. — A németek kapitánya, 
Geriger Farkas pedig fiatal ember volt, a magyar nyelvet sem 
tudta eléggé, a várőrség sorsa tehát egészen Kerecsényi kezében 
volt. A hadnagyok már csak állásuk és koruknál fogva sem vol-
tak alkalmasak arra, hogy Kerecsényivel szembeszálljanak és szük-
ség esetén a védelem vezetését átvegyék. — Mindamellett Jász 
Lukács és Ghiczy János, amint a török kiáltásából megértették, 
hogy mi forog Kerecsényi elméjében, rögtön hozzámentek és 
szemrehányást tettek neki az ilyen, feladásra vezető lépésért. 

Kerecsényinek azonban e szemrehányásra volt egy jó kifo-
gása. Azt mondta: csak azért tette e lépést, hogy sógorához 
Báthory Kristófhoz küldhessen. Ezt pedig nem engedik meg, ha 
csak némi reményt nem ad a feladáshoz. Egyelőre tehát nyolcz 
napi fegyverszünetet kötött Kerecsényi a törökkel s az alatt egy 
csausz és két janicsár jött be a várba kezesekiil. Kerecsényi is 
küldött ki három magyar vitézt kezeseknek, kiknek nevei közül 
csak Sárkány András ismerhető fel, a másik kettőnek a nevét 
(Bussles Janusch és Folkheto Albert) úgy elferdítette a német tu-
dósító, hogy nem ismerünk rá. Időközben Kerecsényi csakugyan 
elküldött Báthory Kristófhoz. Mivel az nem volt otthon, a Vára-
don tartózkodó János Zsigmond egyelőre két más urat, Borne-
missza Farkast és Gyulai Mihályt küldötte Kerecsényihez, de ezek 
csak annyit jelentettek, hogy Báthory nem sokára megérkezik. 
Később aztán Báthory csakugyan lejött s látszólag, mintegy köz-
vetítő volt, hogy a várőrségnek Pertalf lehetőleg nagy kedvez-
ményeket adjon a kivonulásra. De titokban, legalább többek állí-
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tása szerint biztatta sógorát a vár hathatós védelmére, mert még 
is inkább akarta látni Gyula várát Miksa király birtokában, mint a 
törökökében. Az alkudozások tolmácsai a keresztények részéről 
Melith György, a törökök részéről Kunovics Mehmet, az aradi 
szandzsák bég valának. A hadnagyok és a közkatonák a hosszan-
tartó alkudozásokból csak annyit láttak, hogy Kerecsényi mindenféle 
szép ajándékot, különösen egy órát, továbbá szép pánczélt és más 
hadiszereket küldött PertalTnak; ez viszont dömöczki szablyát ajándé-
kozott neki. Sőt arra is ráértek, hogy a nagy melegben a szerdár 
egy kis jeget kérjen a szorbet hűsítésére s ő viszont Kerecsényi-
nek dinnyékkel, új szőllővel s egyéb gyümölcsökkel kedveskedett. 

Végre a meghosszabbított fegyverszünet is eltelt s ekkor 
Kerecsényi összehívta a várőrségét, mind a magyarokat mind pe-
dig a németeket. De nem, mint Zrinyi, a dicsőséges halálra, ha-
nem a feladásra buzdította őket. Emlegette, hogy a várat tovább 
nem lehet tartani, mert a sok beteg miatt nem tudják azt építeni. 
Előadta nekik PertalTnak feltételeit, aki megengedte, hogy vagyo-
nukkal együtt szabadon elvonulhatnak, a podgyász és a betegek 
elvitelére 400 szekeret szolgáltat kezükhöz, csak az ágyúkat és 
egyéb hadiszereket kell bennhagyniok. Kezesekül felajánlotta a 
viddini béget, az ő vejét, a lippai béget és az aradi bé-
get, Kunovics Mehmedet, úgy, hogy ha csak egy török is 
ellenszegül a keresztények kivonulásának, e bégeket mind le-
szúrhatják. Felmutatta továbbá Kerecsényi PertalT hitlevelét, me-
lyen rajta voltak a bégek pecsétjei is. A várőrség eleintén nem 
akart a feladásba belenyugodni, emlegették Buda, Temesvár és 
Erdőd feladását s a törököknek ott elkövetett, gyalázatos csalá-
sait. Kerecsényit azonban hiszékenysége kelepczébe csalta. Még ő 
biztatta a várőrséget, hogy itt nem kell ettől tartaniok, mert ilyen 
nagy biztosítékokat még soha sem nyújtottak a törökök és ezt a 
békés kivonulást nem valami közönséges basa ígéri, hanem egy 
vezérbasa, a szultánnak fő embere, szerdárja, aki nem csal. 

A várőrség végre szintén belenyugodott s a vár feladásáról 
szóló szerződést mind Kerecsényi, mind a hadnagyok, tán az egy 
Ghiczy Jánost kivéve, aláírták, 1566 augusztus 30-án. Három nap 
telt el a szükséges szekerek beszerzésével. Időközken, hogy a ki-
vonulás még biztosabb legyen, PertalT azt üzente Kerecsényinek, 
küldjön ki annyi pénzt, hogy abból a janicsárok egy havi zsold-
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ját kifizethesse, mert akkor azok remélhetőleg nem zúgolódnak s 
nagyobb türelemmel viselik el a keresztények kivonulását. Kere-
csényi csakugyan 4000 tallért küldött a janicsárok agájának. E 
közben is oly ügyetlen volt, hogy csak ezután kívánta, hogy a 
basa vezetesse el a törököket a sánczokról és általában vonulja-
nak ki a városból. Ámde Pertalf ebbe nem egyezett bele. Végre 
abban állapodtak meg, hogy néhány erdélyi nemes ember legyen 
kezes arra nézve, hogy a kivonulókban az ágyúkkal semmiféle 
kárt nem tesznek. A többi kezeseket is kicserélték a szerződő fe-
lek. A védők részéről ekkor adott kezesek közül csak Kerecsényi 
Mátyás nevét jegyezték föl. ') 

A kivonulás szeptember 2-án délben kezdődött. Először men-
tek a betegek és a köznép. Ezek kivonulása alkonyatig tartott. 
Ezután mentek a németek, úgy a magyar gyalogok, azután a lo-
vasok, végre Kerecsényi a török kezesekkel együtt. 

Mikor a törökök látták, hogy a németek már kivonultak a vár-
ból s a magyarok jó része is kihúzódott, egyszerre nagy cso-
móban a várba siettek. Kerecsényi haragra lobbant s azt kiáll-
tot ta: ez a ti hűségetek ? azt felelték neki: csak ágyúkkal nem 
szabad lőni, menjetek tovább, ki tart vissza ? Mikor mindnyájan 
kijöttek, a bégek megmutatták Kerecsényinek Pertaff basát és rá-
beszélték, hogy térjen be egy kissé hozzá és kössön vele isme-
retséget. 

Kerecsényit bámulatos hiszékenysége most sem hagyta el. 
Bement a kelepczébe, vesztére önmagának, vesztére az egész ki-
vonuló seregnek. Betért Pertaff sátorába az erdélyi kezesekkel 
együtt s így önként átszolgáltatta magát ellenségének kezébe. Bilin-
cset vertek lábára, kezére s fogolylyá lett. 

Ez jeladás volt a törököknek. A kezesekül adott bégeket 
nem fenyegette többé veszély; a préda-szomjas törökök utána ro-
hantak tehát a kivonuló őrségnek és alig egy negyed mérföld-
nyire Gyulától a Körözs mellett megtámadták őket. A szerencsét-
len kivonulók közül a lovasok elfutottak, a gyalogok pedig a sze-
kereket egymás mellé állítván, egy darabig védelmezték magukat 
s kivált a német gyalogok lövéseikkel sokat ártottak a hitszegő 
ellenségnek, de utóvégre is a sokaság, különösen 2000 janicsár-
nak csatlakozása, elnyomta őket. Szerencsére, már este s a táma-

i) L. Zsámbokinak Bor.fini: 1680,-iki kiadásához mellékelt értekezését 613. 
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dás közelében egy jókora mocsár volt, úgy, hogy e kettőnek vé-
delme alatt a kivonulók egyrésze, állítólag négy száz, ha nem 
is vagyonát, legalább csupasz életét megmenthette. A megmene-
kültek közt volt Ghiczy János, Serjéni Miklós, Zichy György, 
Kilithy István s az egyik német hadnagy Rotenau Bernát. Ellenben 
Melit György és Jász Lukács Kerecsényivel együtt rabságba ju-
tottak s bár Melit Györgyöt később kiváltották, Jász Lukács még 
egy év múlva is a rabság keserű kenyerét ette. ') Geriger Far-
kast, ki szintén fogságba esett, később Haracli Lénárt, nagybátyja, 
váltotta ki. Kerecsényit, mint aféle fő rabot, PertaíT a szultánhoz, 
illetőleg, mivel az időközben meghalt, Musztafa nagyvezérhez 
küldötte. Szelaniki Musztafa török író, midőn Kerecsényi elő-
vezettetését elbeszéli, a nagyvezér ajkaira olyan szavakat ad, 
melyekből kitűnik, hogy a törökök maguk is elismerték a 
szerződésszegést a kivonuló gyulai őrség megtámadásában. 2) 
— De ez nem akadályozta a törököket abban, hogy Kerecsé-
nyit továbbra is fogságban ne tartsák, mert hisz váltságából sok 
pénzt reméltek. Kerecsényi pedig, ki még a szalmaszálhoz is ka-
paszkodott, hogy életben maradhasson, ugyancsak ápolta bennük 
ezt a reményt, midőn Hosszuthóti Györgyhöz, Miksa királynak 
Belgrádon keresztül útazó követéhez, barátaihoz, ismerőseihez le-
veleket küldözött. A lassú alkudozás miatt azonban soha sem sza-
badulhatott meg, mert Belgrád börtönében utóiérte őt az, a mi-
nek kikerülésén annyira fáradozott: az ingyen megváltó halál. 

Gyula elestével ledőlt az utolsó támasz s dőltében megyénk 
nemességét két részre szakította; egyik Erdély felé, másik Eger 
és Kassa felé menekült. Ez volt az ok, hogy a távolban a tiszti-
kar újra meg nem alakulhatott s így a régi Békésvármegye 1566-ban 
teljesen befejezte pályafutását. 

i) Évk. XV. 87. — 2) Hadtörténelmi Közi. 1891 225. I. 



IX. FEJEZET. 

Vallás-történet, iskolák, műveltségi állapotok 
1566-ig. 

EKESVARMEGYE területén az ős magyarok, vagy még 
más, előttük itt lakozó népek vallásáról semmiféle emlék 
nem maradt reánk. Vájjon a »Pogány-halom,« »Égető-
halom,« »Aldozó-gát« helynevek vannak-e valami össze-

köttetésben a magyar ősvallással ? bizonytalan. Még talán legköny-
nyebben lehet a magyar ősvallás emlékének tartani a Vésztőtől 
északra eső s már 1330 körül előforduló Bálványos-halmot, >) mert 
e név nagyon könnyen onnan származhatott, hogy a halmon va-
lami régi kurgán állott. Továbbá, ha a korhán helynevek valóban 
a kurgán szóból származtak, akkor ily kurgánok voltak Csaba és 
Kigyós közt a régi Vadadon (most Kerekegyházán) és Kamut 
meg Mező-Szentmiklós között. 

A tizenegyedik században a kereszténység elterjedése éppen 
a mi vidékünkön nagy nehézségekbe ütközött. Krónikáink egyhan-
gúlag iivA állítják, hogy a kereszténység dühös ellene: Vata »de 
C a s t r o Biílus« származott.'2) Hogy pedig e »Belus« név hibás ki-
írás »Bekus« helyett s azalatt Békésvármegye értendő, világos a 
következőkből: megyénk nevét régentén s még 1411-ben is »Be-
kus«-nak irják,3) tehát csak egy betűvel különbözik a »Belus« 
szótól, továbbá a krónikák másutt mondják, hogy Vata a váradi 
püspökkel együtt Gyécse berezegnek követe volt Salamon király-
hoz.4) Világos tehát, hogy Tiszántúl lakott, itt pedig a »Belus 

i) Muz. lt. — 2) Hist. Hung. Fontes Dornest. II. 154. III. 60. — 3) Zichy es. okmány-
túra VI. 157. — 4) Hist. Hung. Fontes Dom. II. 178. 
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névhez hasonló vár Békésen kívül nem létezett. Továbbá fenma-
radt egy hagyomány, mely szerint Szent-Gellért meggyilkolásában 
a Kórógyiak is részt vettek. Békésvármegye északkeleti határától 
nem messze sokáig létezett egy Kórógy nevű falu, melynek földes 
ura 1220 körül Vata íia: Gyula.1) E Gyula, mint más oklevelek-
ből kitűnik, a Csolt nemzetségnek tagja volt. A Csolt nemzetség 
pedig békésmegyei származású. Itt, a mai mágori pusztán állott 
Csolt monostora; itt birta Csolt fia Csolt Fást még a tatárjárás 
előtt;2) itt voltak egyéb ősi birtokai is, mint Gerla, Csaba stb. 
Ezen Csolt nemzetség tagjai közül annyian viselik a Vata nevet,3) 
hogy lehetetlen azt merő véletlenségnek tulajdonítani, s ennél fogva 
inkább arra vezetjük azt vissza, hogy a Péter király elűzésében 
tagadhatatlanul nagy érdemeket szerzett Vata volt a nemzetség 
őse s annak nevét akarták a nemzetség tagjai legalább maguk 
között fentartani. 

Szent-László király uralkodása azonban megyénkben is ele-
nyésztette a pogányságot s ugyan ő megyénkhez közel Nagy-Vá-
radon püspökséget alapítván s megyénket a váradi püspök gond-
viselésére bízván, megszilárdította itt is a katholikus egyházat. A 
váradi püspök megyénket két főesperességre osztotta, a békésire 
és a szeghalmira. A békésihez megyénk délnyugati, a szeghalmi-
hoz az északnyugati fele tartozott. A kettőt egymástól Bélmegyer-
től északra a Fásderék, Süvöltő, odább a Büngösd, azontúl pedig 
a Kettős- és Hármas-Körözs választotta el.4) 

A keresztény hit hirdetésére s a népek oktatására eleintén 
számos kis egyház és monostor épült. Olyan kis helyen, minő pél-
dául : Sima, két kőegyház is volt, 5) Orosháza határán pedig négy 
kis egyház állott. 6) Minő nagy hatásuk volt ezeknek megyénk 
egyes pontjainak elnevezésére, azt fentebb méltattuk. A monosto-
rok közül ismerjük: a) a gerlait; b) a tőke-monostorit és c) a 
csolt-monostorit. 

A gerlai 1388-ban még fennállott, mert kegyuraságáról még 
rendelkeznek.") Ennek apátja volt birtokos Szilágy-Somlyó mellett 
Keresteleken.8) A mai gerlai kastélytól keletre állott. Ma a »mo-

!) Váradi Lajstrom. 387. — 2) Váradi Lajstrom 364. Solt filius Solt kiejtésére nézve 
v. ö. a 323. számot, hol a somogymegyei Csicsal falu »Sisol«-nak van irva. — 3) Évk. XI. 
76. — 4) Kitűnik ez a többször idézett 1552-iki jegyzékből. Venczel Antal úr gyűjteményében. 
— 5) Szepesi Kápt. lt. Ser. XI. f. 2. nr. 13. — 6) Dl. 30,352. — 7) B. 0 .1 . 33. — 8) Hazai Okm. VI. 91 • 
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nostor ere« helynéven s némi épület maradványokon kivül semmi 
nyoma sincs. 

A tőke-monostori nevét 1456-ban említik. ') Szentetornya kö-
rül állott. 

A csolt-monostorinak apátja, Lád, 1220 táján egy járomteleki, 
békésmegyei birtokos mellett tanúskodik.2) A monostor túlélte a 
tatár pusztítást. 1330 táján László nevű apátja Torda határjárása 
alkalmával őrködik, hogy földeit el ne vegyék.3) 1332-ben pedig 
János nevű apátja 15 garast űzet pápai tized fejében.4) 1357-ben 
kelt levélből tudjuk meg, hogy egyháza Mindenszentek tiszteletére 
volt szentelve és akkor kegyurai az Ábránfyak voltak. 5) 1383-ban 
még osztoznak a kegyuraságán6), de ettől kezdve eltűnik minden 
emlékezete. 1552-ben, midőn Csolt falu már régen egybeolvadt 
Mágorral és rendesen ezen a néven volt ismeretes, csak egyszerű 
plébános végezi itt az isteni tiszteletet s fizet a trienti zsinatra kül-
dendő követek útiköltségére három forintot.7) Kéttornyú egyháza 
azonban a mai mágori dombon sokáig daczolt az idő erejével-
1733-ban Békésvármegye kiküldöttei még bámulva állottak fenn-
álló tornyai előtt, de nem tudták megfejteni, miféle monostorról tesz-
nek tanúságot. A tornyok 1786. 
dőltek le. Az épületből még ma-
radt pár faragott kő, u. m. 
egy sarokleveles, kis oszlopláb* 
a keresztboltozat egyik gerin-
czének darabja és egyik falosz-
lopnak a töredéke. Ezek mind 
arról tesznek tanúságot, hogy 
ez egyház kétségtelenül román 
stylben épült. Hihetőleg ezen 
monostor egyházából való azon 
kis, román stylű feszületdarab 

J Csoltmonostori oszlopláb. 
is, melyet most a gyulai ínu-
zeumban őriznek s mely az Árpád-korban használatos egyházi sze-
rek közül egyedül maradt reánk. 

Ezekhez sorolható még azon tordai apátság is, melyet eddig 
a biharmegyei és a Berettyó jobb partján eső Tordán kerestek. 

i) Münch. Más. - 2) Váradi lajstrom. 247. - 3) Muz. lt. — *) Monum. Vaticana Hang. 
I. s. I. 50. v. ö. 76. 1. - 5) B. 0 . II. 12. - 6) B. 0 . I. 33. — Wenzel Antal úr gyűjt. 
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De hogy ez a békésmegyei és a régi Berettyó balpartjától délre, 3 
mérföldre levő Tordán létezett, arra több adat van. Ilyen, hogy a békés-
megyei Tordát 1330 körül O-Tordának nevezték;') hogy ennek magas 
dombon álló, nagy egyháza volt s annak romjai 1726-ban egészen 
Csökmőig ellátszottak.2) Már pedig mindez kis falusi templomra nem 
vonatkozhatik. Említik a tordai apátságot 1221-ben egy peres ügyben. 
Ebben az apát és a monostor kegyura, Vilk, esküvel bizonyítják, hogy 
3, Apáthi faluba való lakos a tordai apátság jobbágyai. A bírák 
egyike Illés békésmegyei ispán volt3) s ez megint arra mutat, 
hogy békésmegyei helyről van szó. 

Mikor még fennállott, nem tartozott megyénk területéhez, de 
azért nagy hatást gyakorolt megyénk lakosságára a gyulai mo-
nostor. Ennek birtokául tartják általában a Kígyós mellett eső 
Apáti falut (ma puszta). E mellett a mai szabadkai pusztán hajdan 
Boldogasszonyfalva, röviden Boldogfalva állott s mivel a gyulai 
monostor egyháza Boldogasszony tiszteletére volt avatva, e kis 
helységet tarthatjuk a monostor birtokának. Sajátságos, hogy ezzel 
meg Szentbenedek volt határos. Kétségtelen, hogy e helység Szent-
Benedek tiszteletére emelt egyházától vette nevét, annak tisztele-
tére pedig bár ki is építhetett templomot, de mégis leghihetőbb, 
hogy Szent-Benedek íiai emelték azt birtokukon alapítójuk tisz-
teletére. 

Mindezek azonban csak hozzávetések, találgatások, mert a 
gyulai monostor4) oly régen megszűnt, hogy birtokai a 14-ik szá-
zadban már kézről-kézre járnak. Csak egy maradt meg belőle, a 
legfőbb, a legáldásosabb: egyháza s abban a boldogságos Szűz-
nek csodatevő képe, a melyhez a 14. és 15-ik században sűrűn 
zarándokolnak az ájtatos hívek.5) 

A tatárjárás az egyházi szervezetben is okozott némi válto-
zást. Az apró, kis egyházak elpusztultak és nagyobb, népesebb 
plébániák alakultak. Még 1391-ben is fedetlenek a csejti, félhalmi 
és sima-szigeti kis egyházak.6) A Gyarmat mellett eső Fúregyháza, 
a Torda mellett eső Peterdegyháza, a Kígyóstól nyugatra eső 
Rotyma temploma hiába várták, hogy új hitközség telepedjék meg 

i) Muz. lt. — 2) Váradi káptalan lt. Prot. VI. 58—61. — 3) Váradi regestrum. 366. 
szám. — Anjoukori okm. I. 313. Hogy a »Circa Album fluvium Crys«-ben a »circa« any-
nyit jelent, mint »mellett,« arra nézve v. ö. u. o. III. 197. — 6) Monum. Vaticana Hung:. s. I. 
t. IV. 76. — 6) Szepesi Kápt. lt. Ser. XI. f. 2. nr. 13. 
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körülöttük. 1332-ben a békési főesperességben még csak hat, a szeg-
halmiban pedig nyolcz olyan plébánia van, mely tizedet fizet a 
a pápának. ') • 

Hanem ettől kezdve azután egész 1540-ig nagy fellendülést 
tapasztalunk a katholikus hit-élet terén. Lassan-lassan minden, va-
lamirevaló községben megalakulnak a plébániák, úgy, hogy 1552-ben 
a békési főesperességben 40, a szeghalmiban 22 plébánia létezik. 
Néha egy-egy faluban mint például Mezőberényben, Csákón és 
Szentetornyán kettő is van, ami onnan származott, hogy idők folytán 
két, kissebb község egybeolvadt. Mezőberényről tudjuk, hogy 1347-
ben még két községből ál lot t ;2) a 15-ik században a két község 
már rég egybeolvadt, csak az egyik plébániának neve: Bal-Berény, 
emlékeztetett a régi állapotra. Csákó is eredetileg két községből 
Csákóhegyesből és Ördöngösből állott. A két község egyesülvén 
Csákóhegyes kerekedett felül, a régi Ördöngös nevét csak a plé-
bánia neve tartotta fenn. Szentetornyán pedig a rég elpusztult 
Kupa falu plébániája volt a második. 

A plébániákon kívül a nagyobb helyeken még kápolnák is 
épülnek vagy egészen külön, vagy a plebánia-templomhoz ragasztva. 
Ahol ennyire nem telt, legalább több oltárt állítottak fel az egy-
házakban mint például: Egén. Lassan-lassan biztosabb és állandóbb 
jövedelmet biztosítottak a lelkészeknek is. Kiilön jobbágytelkeket, 
erdő- és malom-részeket ajándékoztak a lelkészek fentartására. De 
az már ritkaság számba ment, hogy egy plébános, mint például 
a gyulai, egész falunak legyen földesura. Ha az 1552-iki úti-költ-
ség kivetésből szabad következtetnünk a gyulai után a décsei és a 
szeghalmi voltak a leggazdagabb javadalmak. Nem megvetendő 
volt a gyulavárii sem, mert ennek plébánosa azon ritka szeren-
csében részesült, hogy az egész falu terméséből a kilenczed fe-
lét neki adták. A többiek, az egy harangit kivéve, nagyon egy-
formák lehettek, mert majd mindegyikre három forint volt kivetve. 

A hitélet felvirágzására mutatnak az egyes alapítványok, melyeket 
megyénk birtokosai tesznek; így például Ábránfy Bálint 1489 előtt a 
váradi székesegyházban néhány, örökös szent-misére 300 forintyi ala-
pítványt tesz; 3) Ábránfy Mátyás pedig a lippai kolostor számára 

l) Monum. Vaticana Hung. I. s. I. 45. 50, 53, 70, 76, 84, 88, 89. — 2) Anjoukori okm. 
V. 124. — 3) Harr. M. 18. 50. 1. 
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tesz hagyományokat. •) Végrendeletükben szintén megemlékeznek 
az egyházakról s azok papjairól. 2) Sajátságos szokás volt a 
temetkezéseknél az, hogy a holttesttel együtt egy lovat is vittek 
azon egyházba, a melyben vagy a mely mellé a holtat eltemették. E 
ló aztán vagy az egyházé lett, vagy a rokonok pénzért kiváltot-
ták. 3) Hitbuzgóságra mutat az is, hogy a régi békésmegyei ka-
tholikusok közül számosan jártak búcsúra, nem csak Gyulára és 
Váradra, hanem még Rómába is ; 4 ) továbbá az, hogy megyénk 
fiai közül számosan léptek az egyházi pályára vagy a szerzetesek 
közé nemcsak az iparos osztály, hanem a legelőkelőbb családok 
tagjai közül is. 5) 

E hitbuzgóság felvirágoztatására bizonyára sokat tettek azon 
kolostorok, melyek a 15- és 16-ik században megyénk területén ke-
letkeztek. Ezek tulajdonképpen a Maróthy család ideköltözésének 
köszönhetik létüket. Maróthy János látván, hogy odalent Bosnyák-
országban és a Száva mentén mily nagy eredménynyel működnek a 
szigorú ferencz-rendíí szerzetesek, elhatározta, hogy új uradalmá-
ban is meghonosítja őket. Már 1408-ban kapott engedélyt a pá-
pától, hogy Váriban Szent-László tiszteletére a ferencz-rendűek 
számára kolostort építhessen. 6) De e tervét nem valósíthatta meg 
s a kolostor nem Váriban, hanem Gyulán a vár és a plébániai 
templom között, körül-belül a mai takarék-pénztár előtt levő téren 
épült fel. Védőszentül pedig nem Szent-Lászlót, hanem a boldog-
ságos Szüzet választották. 1452-ben már itt tartották a ferencz-
rendűek tartományi gyűlésüket, 7) 1491 -ben szintén. s) A szerze-
tesek legnagyobbrészt koldulásból tartották fenn magukat, azonkí-
vül a Maróthyak a gyulai uradalom jövedelméből rendeltek szá-
mukra évenkint 4 köböl búzát9) s még egyéb kedvezményekben 
is, például szabad őrlésben, 1ü) részesítették őket. A kolostorban 
rendesen tiz szerzetes tartózkodott; közülök 4 egyházi szónok, 
4 gyóntatóatya volt. Azonkívül öt szerzetes növendék és 8 világi 
testvér tartózkodott a kolostorban. Ezek közül a legnagyobb rész 
ács- varga- czipész- és egyéb mesterséggel foglalkozott. Abban az 
esetben, midőn a szerzetes növendékek tanítója (lector) Gyulán 

l) Nad. lt. f. 18. — 2) B. O. I. 132. Dl. 35774. — 3) B. 0 . I. 33. — «) Évk. XVI. 
70—2. — 5) L. Ábránfy, Simay családok. — 6) Hevenesi kéziratai a budapesti egyetemi 
könyvtárban. XXX. 139. — Évk. XV. 69. — 8) U. o. XVI. 76. — 9) Münch. Reichsarchiv. 
Brand. CCIV. f. 2. 170. — ">) Münch. Más. 1528. 
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tartózkodott, mint például 1542—44-ben, a növendékek száma ter-
mészetesen nagyon felemelkedett. 

A kolostor elöljáróit (guaidiánjait) csak 1528-tól kezdve 
ismerjük s ezek voltak: 1528-ban Várady János; 1529—1531-ig 
Várady Péter, ki egyszersmind felügyelője (visitator) volt az er-
délyi őrségnek (custodia); 1531—1533-ig Horhy Mátyás, ki előbb 
a borosjenei őrségnek volt őre, később az egész tartománynak fe-
jedelme lőn; 1533—1535-ig Kathona Pál, ki azelőtt marosvásár-
helyi guardián volt; 1535—1537-ig Szegedy János; 1537—1539-ig 
Debreczeni István, aki előbb váradi s még előbb gerlai guardián 
volt, most pedig egyszersmind a tartománynak tanácsosa is lőn; 
1539—1542-ig Cserőgyi István, aki előbb a szlavóniai őrségnek 
felügyelője volt, később pedig pesti szónok lett; 1542—1544-igÁrok-
tövy Balázs, ki a tartománynak egyszersmind tanácsosa, előbb pedig 
budai guardián volt; 1544—1546-ig ismét Horhy Mátyás; 1546— 
1548-ig Várady János; 1548— 1550-ig Szabadkay Bálint; 1550— 
1552-ig" Szigethy Tamás, kit azután váradi guardiánná választot-
tak, de rövid időn vértanú halált szenvedett; 1552—1554-ig Sze-
gedy Ferencz; 1554— Pálkay András. 

Amint Gyula várát Czibak keritette kezére a gyulai ferencz-
rendűekre jó napok virradtak fel. Az 1531-iki tartományi gyűlést 
a ferencz-rendűek Váradon Czibak pártfogásával tartották meg s 
ekkor az ő kérésére a gyűlés a gyulai kolostort konventi méltó-
ságra emelte s megengedte azt is, hogy ennek egyházában orgona 
állíttassák fel. 1533-ban junius elsején pedig ugyancsak Czibak 
védelmével Gyulán tartották meg tartományi gyűlésüket. 1548-ban 
megengedték a gyulaiknak, hogy kertjükben szöllőt ültethessenek, 
tehát akkor még eszükágába sem jutott, hogy nyolcz-kilencz 
év múlva el kell távozniok. Pedig bizonyos, hogy Mágócsy, ha 
előbb nem, Zaberdin halála után (1556 augusztus 12-én), elűzte 
őket. Egyházuk gazdagon föl volt szerelve egyházi szerekkel. Az 
1556-ban biztosság okáért Ecsedre szállított egyházi ruhák közül 
még 1619-ben is megvolt Kassán 8 szépen hímzett miseruha és 
két palást. ') 

A másik ferencz-rendű kolostor a gerlai 1531-ben keletke-
zett. Az ez évi tartományi gyűlés azt határozta, hogy »Gerlára 
küldessék négy szerzetes, ha annyival Abránfy úr megelégszik; 

!) Az eddig előadottakra nézve L. Évk. XV. 67—77. 
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különben pedig küldessék hat.« 1535-ben a guardiánon, Debreczeni 
Istvánon, kívül még hét szerzetes és öt világi testvér tartóz-
kodott Gerlán. A szerzetesek közül három szónok, kettő gyón-
tató és egy kántor volt. 1535—1537-ig Ujlaky Péter volt a guar-
dián. Úgy látszott tehát, hogy a gerlai kolostor felvirágzik s még 
népesebb lesz, mint remélték. Annál meglepőbb tehát az 1537-iki 
tartományi gyűlésnek eme határozata: »A gerlai kolostor adas-
sék át a püspöknek és a kegyuraknak, a testvérek pedig vonul-
janak ki onnan.« ») Sajátságos, hogy éppen ez időtájt dől ki az 
Abránfyaknak két oszlopos tagja, Abránfy János, a váradi olvasó-
kanonok, és Abránfy V. István a volt gyulai várnagy; lehet, hogy 
a gerlai kolostor megszüntetése is ezzel van összefüggésben. 

A harmadik kolostor, mely ezen időtájt megyénkben virágzott 
s a nővilág neveltetésére nagy hatást gyakorolt, a gyulai ferencz-
rendű apáczák, másként Klára-szüzek (Klarissák) háza. Branden-
burgi György tiszteinek számadásai gyakran emlegetik e kolostor 
kiváltság-leveleit, de bizony nem mondják meg azoknak az évszá-
mát s így azt sem tudjuk meg, ki s mikor alapította e házat ? 
Abból, hogy a vár jövedelmeiből e kiváltság-levelek szerint éven-
kint ki kellett szolgáltatni nyolcz köböl búzát, nyolcz köböl kölest 
és négy hízott sertést, 2) következtethetjük, hogy talán itt is a Maró-
thyak áldásos keze működött. Hiszen Brandenburgi Györgyre nem 
is gondolhatunk, Frangepán Beatrix és Corvin János zilált vagyoni 
helyzete pedig bajosan hihetővé teszi, hogy ők ilyen, nagy költ-
ségbe kerülő épület emeléséhez fogtak volna. 1535-ben az apá-
czák gyóntatója volt Etey János nevű ferencz-rendű szerzetes.3) 
1553—1554-ben Henyey, 1561-ben Kerecsényi még mindig pon-
tosan kiszolgáltatja a vár jövedelméből nekik a búzát, de sajnos, 
már nem úgy mint jogos illetéket, hanem mint alamizsnát. 4) Volt 
azonkívül a gyulai apáczáknak némi ingatlan birtokuk Gyulán a Barát-
utczában s ezt az adóösszeírások 1552—1564-ig folyton az övéknek 
írják.5) Egy 1563-iki jegyzék egyszer Királyságot is a gyulai apá-
czák birtokának mondja,6) de ez tollhiba, mert az 1563-ban is a Margit-
szigetről Bihar-Szentjánosra menekült apáczáké volt. ") Bizonyos 
ebből, hogy a Kláraszűzek itt voltak egész Gyula várának eles-

1) Évk. XV. 77—9. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 3) Évk. 
XV. 71. — 4) Decim, conscript. — 6) Dical. conscript. — 6) B. 0 . II. 143. — Bunyitay i. 
m. II. 501. 
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téig, s a hitújítók nem üldözték el őket oly hamar, mint a szer-
zeteseket, mert amint másutt, akként itt is elnézőbbek voltak irán-
tuk. Általában tehát a kath. egyház megyénkben is föltétlenül ural-
kodott legalább is 1535-ig. Hitágazatai áthatották az egész la-
kosság gondolkozásmódját, úgy hogy például a kath. egyháztól 
vérfertőztetésért kárhoztatott embert a megye nemessége is 1479-
ben mint eretneket ítéli el s bárhol megölhetőnek nyilvánítja. ') 

Gondoskodott az egyház az isteni tisztelet külső fényéről is, 
amint erről a gyulai plébániai egyház drága kelyhei s ruhái, a 
ferencz-rendűek selyemből, damaszk szövetből készült, aranyszá-
lakkal hímzett, gyöngyökkel, drágakövekkel ékített miseruhái ta-
núskodnak. 2) Nem volt elhanyagolva az egyházi ének és zene sem; 
hisz 1508-ban az iskolás gyerekek éneklik a temetéseknél a zsol-
tárokat,3) 1532-ben pedig Gyulán egy orgona-készítő is megél, s 
Gergely nevű orgonista működik. 4) 

A kath. egyház vezetése alatt volt az egyetlen jótékony in-
tézet, melynek emléke fennmaradt, a gyulai ispotály. Kitűnik ez 
mindjárt abból, hogy kápolnája is volt Szent-Elek tiszteletére, to-
vábbá igazgatóságát, mint egyházi javadalmat, egyházi férfiaknak 
adományozták, b) noha másutt az ilyen ispotályokat világiak szok-
ták kormányozni. Nem csupán kórház volt ezen intézet, mint ne-
vének mai értelméből talán következtethetnők, hanem Armpruszter 
1554-iki jelentése szerint az elaggottaknak, koldusbotra jutottaknak 
menedékháza is. (i) Fentartásához a gyulai uradalom évenkint 4 
sertéssel járult. 7) S ezenkívül volt téglavetője 8) és Fövenyesen 
néhány jobbágytelke. !)) 

Mivel Fövenyest csak a Maróthyak szerezték meg és csatol-
ták a gyulai uradalomhoz, ,ü) világos, hogy e jobbágy telkeket az 
ispotály a XV. századnál előbb nem kaphatta, 

Áttérhetünk már most ez időszak második, nagy, vallási ese-
ményének, a protestantizmus elterjedésének, elbeszélésére. 

A Magyarország történetében is oly roppant hatású vallás-
újitás Békésvármegyében 1541. után lép fel. Hirtelenében azt le-
hetett volna ugyan gondolni, hogy Brandenburgi György pártfo-
gása mellett hamarabb kezd terjedni vármegyénkben a protestan-

i) Dl. 36,421. — 2) Évk. XV. 75—6. — 3) Szerémi i. m. 44—45. — 4) B. 0 . II. 135. 
— 5) Münch. Más. 1523. — 6) Regest, decim. — Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. I. 
2. nr. 170. — 8) Münch. Más. 1529. — 9) Urb. et conscript. - - 10) L. Fövenyesnél. 
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tismus mint bárhol másutt a magyar alföldön. De a ki figyelme-
sen elolvasta vármegyénk általános történetének 1520—30. évek-
ről szóló részletét, az beláthatja, hogy Brandenburgi a tőle any-
nyira pártfogolt vallásújítás érdekében itt, vármegyénkben semmit 
sem tehetett. 1520-ban volt utoljára Gyulán, így tehát személyes 
jelenlétével és udvari embereivel nem mozdíthatta elő az ügyet; 
1524-ben pedig a gyulai vár élére egy katholikus papot volt 
kénytelen állítani. Lehet, hogy e katholikus pap, Sadobrics Péter, 
éppen nem viselte magát paphoz illően, ') de legalább külsőleg 
ragaszkodott a régi vallás hitágazataihoz és szertartásaihoz. Innen 
van, hogy 1528-ban a gyulai várban teljes épségében fennáll még 
az apostolok tiszteletére emelt kápolna, minden egyházi szerekkel 
együtt2), s ott ez évi húsvétkor még külön, az uradalomtól díja-
zott egyházi személyek végzik a nagyhéti szertartásokat.3) Innen 
van, hogy ugyanakkor a Gyula körül eső falvakban még lelkiisme-
retesen megtartják az egri püspöktől kihirdetett egyházi tilalmat.4) 

Ama nagy gyűlölködés, mely vármegyénk és a gyulai ura-
dalom között fennállott, okozta, hogy a lehető legrosszabb aján-
lat lett volna a protestantismusra nézve, ha azt itt Brandenburgi 
György pártfogolja. Ami Brandenburgi Györgynek tetszett, az 
vármegyénk nemességének csak azért sem tetszett. — Ha mégis 
Brandenburgi a hitújítás érdekében e vidéken valamit tett, az csak 
annyiban állott, hogy a katholikus papságot szolgalelküvé tette. 
Az a kegyuraság, mely a 16-ik századig a katholikus egyháznak 
annyi fényt és vagyont adott, ekkor sok vidéken hurokká és bi-
lincscsé vált, mely az egyház szabad működését gátolta és sok 
helyen meg is fojtotta. A kegyurak annyira hozzá voltak szokva, 
hogy tetszésük szerint osztogathatják a javadalmakat, hogy semmi 
különöst nem találtak benne, ha azokat az ő magán érdekükben 
véghez vitt szolgálatok megjutalmazására fordították vagy olyan-
nak adták, a ki a katholikus hittől titkon, vagy akár. nyiltan is 
elpártolt. Brandenburgi György is így jutalmazgatta az ő tiszt-
viselőit egyházi javadalmakkal s követelte tőlök egyúttal, hogy 
mondjanak le egyik kiváltságukról, a bírói mentességről, s vessék 
magukat egészen alá az ő uradalmi törvényszékének. így adta 
példáúl a vári-i plébániát, a békési Mária-kápolnát és a gyulai 

J) Erről vádolja Kontz. Münch. Más. 1530. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 1. 
— 3) U. o. Ahorn számadása 1527. decz. 13— jul. 1. — 4) U. 0 . CCIX. f. 36. és 38. 
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ispotály igazgatóságát Sadobrics Péternek; a békési plébániát 
pedig egyik udvari káplánjának, Budai Ferber Jánosnak.') Ez 
utóbbi különféle megbízatásokkal folytonosan utazgatván,2) a plé-
bániát tettleg soha sem igazgatta, hanem helyettest tartott. Sa-
dobrics pedig várnagyi hivatalával el lévén foglalva, nemkülön-
ben cselekedett. A helyetteseknek nemcsak a jövedelem nagyobb 
részét kellett odaadniok a kinevezett javadalmasoknak, hanem még 
elvárták tőlük, hogy némi ajándékkal is kedveskedjenek.3) Hogy 
a gyulai plébánost politikai pártállása miatt Brandenburgi egy-
szerűen meg akarta fosztani javadalmától, azt az 1528-ik év ese-
ményei közt már említők. Mindezen és hasonló dolgok gyöngíték, 
vagy teljesen megsemmisítők a katholikus papság függetlenségét 
s alkalmatlanná tevék azt e vidéken is, hogy olyan rettenetes, val-
lási zivatarral, minő volt a protestantismus, szembeszálljon. 

Mikor Czibak Imre vette át Gyula várát, akkor a katholikus 
egyház e vidéken még erősödni látszott. Ekkor tartják a ferencz-
rendííek Gyulán tartományi gyűlésüket; ez időtájt keletkezik a 
gerlai kolostor; a Nadányi-családnak egyik tagja, a Mező-Túron 
lakó Nadányi Krisztina, ez évek egyikében — 1532-ben — írja 
végrendeletét s abban lelkét még a Boldogságos Szűznek is ajánlja 
s gyermekei pártfogójául a lutheránusokat gyűlölő Czibak Imrét 
kéri föl.4) Ugyancsak 1532-ben Ajtósi Bradács Miklós még lelke 
nyugalmáért (pro refrigerio animae) tesz alamizsnát.5) Mindezen 
adatok szerint tehát nincs itt a protestantismusnak semmi jele 
sem s hibásan gondolták némelyek, hogy Gálszécsy István ez idő-
tájt már Gyulán hirdette volna az új vallást, mert ő, távol innen, 
az ugocsamegyei Gyulán működött. 

Czibak utódjának, Patóczy Miklósnak, vallási érzelmeire vilá-
got vet, hogy nagybátyjának lelkéért Páduai Szent-Antalhoz akar 
folyamodni s e végre Páduába alamizsnát küldetni.6) De az ő 
testvérének, Patóczy Ferencznek, családjában volt egy nő, a kit 
nem ok nélkül tarthatunk a protestantismus első pártfogójának e 
vidéken. E nő volt Patóczy Ferencznek felesége: Thurzó Margit. 
Alig hogy Patóczy Miklós meghal, Gyuláról az egyik tanító 
Wittenbergbe indúl7) s két év múlva, mint az új vallás nyilt hir-

i) Münch. Más. 1520—25. Az új plébánosok e r r e n é z v e adott kötelezvényei. — 2 Münch. 
Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 3) U. o. CCIX. f. 36. — 4) Kállay lt. — •">,. B. 
O. II. 135. — 6) Évk. XV. 62. — Franki: Hazai és külföldi Iskolázás a XVI. században. 
1873. 297. 
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detője, jelenik meg Gyulán. E férfiú volt Szegedi Kiss István. Ő, 
mint aféle vándorapostol, nem sokáig tartózkodott ugyan itt, de 
a gazdag gyulai polgárság közül az alatt is számos és buzgó 
követőre tett szert, ü t követték aztán más, szintoly fáradhatat-
lan és tevékeny hitszónokok. Ezek közé tartozott talán Ozorai 
Imre is, a kiről a hagyomány azt tartja, hogy békési plébános 
vala; eddigelé azonban egykorú tanúra, mely e hagyományt meg-
erősítené, nem akadtam. Végig olvastam e végből az ő, 1535-ben 
megjelent »Krisztusról és az ő egyházáról, továbbá az Anti-
Krisztusról és az ő egyházáról« czímű művét, de biztos nyomra 
ott sem találtam. Beszél ugyan Gyuláról, Váradról, Biharról és 
Püspökiről, de hogy hol működött ő maga ? arról egy szóval sem 
emlékezik. ') Arról pedig szó sem lehet, hogy ő már 1535-ben 
itt, Békésvármegyében hirdette volna a hitújítás tételeit, mert 
éppen akkor nyomtatott könyvének utolsó lapján az ő pártfogó-
jának, özv. Perényi Gáborné szül. Frangepán Katalinnak, czímere lát-
ható. Ebből megtetszik, hogy ő is ennek védelme alatt Ugocsa-
vármegyében lépett föl újításaival.2) Annak megfejtésére, hogy 
mért beszél éppen Gyula városáról ? untig elég, ha fölteszszük, 
hogy azon Ozorai Tamásnak a ki 1527-ben Gyulán a Malomzug út-
czán lakott, rokona v o l t . K ü l ö m b e n Ozorai e müvében még na-
gyon kevéssé tér el a katholikus hit ágazataitól, s inkább csak a 
katholikus egyházba belopódzott visszaélések ellen küzd. Kitűnik ez 
Gyulára vonatkozó eme szavaiból is : »A város meg arra fogadja 
őket. Azaz az egyházi emberek eladják Urunknak testét és vérét 
és ím ezek megveszik. Hogy ez bizony legyen, ebből megtetszik : 
mert, ha az gyulai plébános két hétiglen avagy egy hónapiglan oly 
embereket nem tartand, hogy kik Urunknak testét, vérét hozzájok 
vegyék, ha képes volna, hogy az plébános oly jámbor volna, mint 
Istennek angyala, sem tartanák az plébánosságban. Viszont, ha 
az város nem fizetend, bizony sem az plébános, sem az káplánok 
hozzájuk nem veszik, hanem még azt mondják, hogy nem tartoz-
nak vele. Igaz azonképen cselekesznek az falukon is.« -1) 

A harmadik hitújító, ki vármegyénkben működött, volt Torday 
Benedek körös-ladányi prédikátor. Ot Nadányi Gyárfás és István párt-
fogolták és szükség esetén bárki ellen is védelmezték. 1551-ben 

A M. T. Akadémia könyvtárában levő példányban a 226. és 342. 11-on. — Szabó 
K. Régi Magyar Könyvtár I. 3. 1. — 3) Haan Más. — 4) Ozorai i. m. 226 1. 
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azonban kénytelenek voltak rajta túladni, mert oly erkölcsi hibát 
követett el, hogy további jelenlétével a hitújítás ügyét, vagy mint 
ő mondja, az »Isten igéjét« beszennyezte és veszélyeztette 
volna. 1551. augusztus 28-án hitlevelet állíttattak ki tehát vele s 
megígértették benne, hogy a váradi és egri egyházmegyében nem 
vesz lakást a Nadányiak beleegyezése nélkül, ha pedig ez ellen 
vétene, felhatalmazást ad arra, hogy őt a Nadányiak lefejezhes-' 
sék; s azután elbocsájtották. ') 

Mindezek föllépését azonban nem szahad túlbecsülni. Neveze-
tesen nem szabad gondolni, mintha vármegyénk lakossága mintegy 
varázsütésre elhagyta volna a katholikus hitet, vagy éppen már 
1550. körül az egész vármegye protestáns lett volna. Hisz' még 
1552-ben a békési főesperességben 12, a szeghalmiban 13 és a 
kölesériben 3 plébános megfizeti a trienti zsinatra küldendő követ 
útiköltségeit.2) A iizetés akkor sem volt kedvelt dolog, s ha meg-
tették, csak azért cselekedték, mert a pápának és püspököknek 
felsőségét elismerték. 

Úgy látszott, hogy rossz világ következik a protestáns ige-
hirdetőkre 1552-ben, midőn Patóczy Ferencz meghalt s Áldana a 
gyulai várat a király nevében átvette. Áldana ugyanis rögtön fel-
lépett a vármegyénkben tartózkodó protestáns papok ellen, amint ez 
kitűnik Szegedi Kiss István életéből, a kit Békésről rögtön elűze-
tett. Durva katonái Kiss Istvánt ingóságainak nagyobb részétől 
is megfosztották.3) De e zaklatás nagyon rövid ideig tartott. -
Áldana, mint láttuk, 1552. junius végén Lippára ment, onnan 
Erdély felé menekült, tehát az új vallás hirdetői tőle többé nem 
félhettek. Sőt ellenkezőleg, ha eddig a gyulai vitézektől féltek, 
ezentúl éppen azokban lelték legnagyobb támaszukat. Horváth 
Bertalan, a városban állomásozó hadak kapitánya, nyíltan párt-
fogolta őket4), s ha való, hogy Sztáray Mihály, a katholikus egy-
ház intézményeinek dühös ellenfele, ez időtájt a békésvármegyei, 
s nem a baranyavármegyei Gyulán tartózkodott, azt csak Horváth 
Bertalan pártfogásának lehet tulajdonítani. 

A protestantismus napja vármegyénkben azonban akkor kelt 
föl még csak igazán, midőn Mágócsy Gáspár lőn a várkormányzó 

i) Nad. lt. f. Lrae ad Varadianos peranentes. — a) Venczell A. gyűjt. — 3) Sze-
gedi Kis: Loci communes theologiae sincerae. Bázel 1594. czimű müvéhez csatolt, Szkaricza 
Mátétól írt életrajz. — *) Történelmi Tár. 1892. 654. 
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és kapitány egy személyben. Zaberdin Mátyás ha helyesen is cse-
lekedett, mint az alsó részek főkapitánya, hogy belenyugodott 
Mágócsy választásába, mint püspök annál óriásibb hibát követett 
el. Mágócsy volt az első, ki nyiltan és teljesen szakított a régi 
vallással, s azért 1559. januárban katholikus módon nem akart 
esküt tenni, bárha erre törvényesen föl is szólították. ') Hogy meny-

'nyire buzgó pártfogója volt a protestánsoknak s üldözője a katho-
likusoknak, arra nézve jellemző a következő eset. 1558. elején 
Mágócsy két pap érdekében (az egyik volt Szegedy Gergelv egri 
kanonok, a másik Torday Péter váradi kanonok) ajánló levelet írt 
Verancsicsnak és Verancsics teljes készséggel teljesíti a Mágócsy 
óhajtását már csak azért is, mert, mint írja neki, »úgy lát-
szik, hogy kegyelmed már nem útálja teljesen s nem veti visz-
sza a mi katholikusainkat.« 2) Második felesége volt ez időtájt 
Majsay Eulália, a protestánsok egyik hatalmas pártfogójának, 
Majsay Imrének a leánya. E nőt a protestáns írók szintén mint 
vallásuk egyik oszlopát emlegetik. 3) 

Nagyon természetes, hogy Mágócsy buzdítása és vezérlete 
alatt lassan-lassan az egész gyulai várőrség, s a város lakosainak 
gazdagabb része mind protestánssá, még pedig ez idétt lutherá-
nussá lőn. Ez annál könnyebben megtörténhetett, mert a gyulai 
plébánia üresen állott s a plébánia jövedelmének egy részét 
Mágócsy az ő igehirdetőjének, Ferencz papnak, adta.4) A fe-
rencz-rendűek Gyuláról eltávoztak s egyházi szereiket 1556-ban 
Ecsed várába szállították;5) a plébánia-templom egyházi szereit, 
több századnak kegyeletes ajándékait, pedig Kassára szállították 
és ott 1100 forintért eladták.6) A kórházat is kivették a kath. 
papok kezéből és világi gondviselőre (curator) bízták.)T) A vár-
beli kápolnáhan is megszűnt a katholikus istenitisztelet. Mágócsy 
még átvette ugyan Henyeytől a kápolnát s az egyházi szereket, 
de 1559-ben már csak a bútorok között számol be 22 darab 
miseruhával s a hozzátartozókkal, a kápolnáról szó sincs.s) 

Bornemissza nem volt ellensége a katholikus egyháznak, sőt 
abból, hogy gúnyosan emlékezik meg azokról, kik Wittenbergben 

i) B. O. I. 168. — 2) Verancsics összes munkái. VII. 210. — 3) L. Muz. lt. Várak és 
Városok szám. 1558. Rácz: A zarándi egyházmegye története. 1880. 117. V. ö. Mágócsy csa-
lád. — Regest decim, diversorum cottuum. 1556. — 5) Évk. XV. 75. — 6) B. 0 . I. 
169—8. — 7) Muz lt. Várak és Városok számadásai. 1558. — 8) Urb. et conscript. 
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tanulnak, következtetni lehet, hogy ellensége volt a protestantis-
musnak.') De ő rövid ideig tartó várkormányzósága alatt annak 
határt nem vethetett, annál kevésbé, mert a többi tisztviselők, 
mint például Marinics Ferencz, Földváry István, Jász Lukács, 
Borbély György, Kristály János, mind buzgó lutheránusok voltak 2) 
s lehet, hogy a gyűlölködésnek a várkormányzó s a többi tisztek 
között egyik oka a vallási viszály is volt. 

Törteli Kún Balázs szintén a hitújítás híve volt, de az ő 
befolyását a hitújítás terjesztésében ellensúlyozta a jövedelmet 
kezelő királyi biztos : Péchy Gáspár. Ez utóbbinak helyzete éppen 
azért vált tűrhetetlenné Gyulán, mert katholikus volt. Keserűen 
jegyzi meg azért a gyulai tisztekről Péchy: »Azon egyetlen di-
csőséget méltán követelhetik ezen emberek a maguk számára, 
(a jóknak sérelme nélkül legyen mondva), hogy ők telve-tömve 
vannak igazsággal, mert, midőn ők több mint dalmát ügyességgel 
tálalják ki a hazugságokat, világos, hogy minden igazságot ma-
gukban tartanak vissza, és így igazsággal teljeseknek dicsőíthetik 
magukat.« 3) 

Kerecsényi még Gyulára sem érkezett s máris tudták a gyulai 
lutheránusok, hogy az ő felekezetükhöz tartozik; egyenesen ezért 
üdvözli őt már jó előre Szikszay Fabriczius Demeter, a gyulai 
híres protestáns iskola tanítója.4) Két évvel később, midőn Szikszay 
Wittenbergből visszatérve pártfogóit versekben dicsőíti, a protes-
tantizmus főoszlopai között első helyen megint Kerecsényi Lász-
lót említi; aztán következnek a nemesség, a polgárság, az ekko-
riban már János Zsigmondhoz pártolt s Váradon lakó Majsay 
Imre. 5) Nincs kétség tehát benne, hogy Kerecsényi idejében a 
lutheránus vallás Békésvármegyében hathatósan terjedett, hiszen 
például Kerecsényi idejében történt, hogy Szegedi Kiss Istvánért, 
a hitújítás e híres apostoláért, midőn ő fogságba jutott, Gyulán 
nyilvános könyörgést rendeltek el. 6) Azon kereskedő, ki később 
Szegedi Kiss Istvánt rabságából kiváltotta, Mező Ferencz, szintén 
Kerecsényi idejében költözött le Magyar-Bródból Békésre. ") 

A hitújítás ezen nagyfokú terjeszkedésének megakadályozá-

1) Évk. VIII. 58. — 2) A három utóbbira nézve 1. B. O. I. 168. A másik kettő vallá-
sát lehet következtetni abból, hogy Kerecsényivel és Mágócsyval nagy barátságban voltak. — 
3) 1560. decz. 7 levél. Nádasdy lev. — *) Évk. XV. 111. — 5) B. 0 . I. 182. — 6) Kiss Ist-
ván idézett életrajza. — 7) Bécsi Statsarchiv. 1561. nov. 23. lev. 
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sára a katholikus egyház keveset, mondhatni semmit sem tett. A 
váradi püspökök közül ez időben Fráter György állam-férfiúi, Za-
berdin hadvezéri gondokkal voltak túl terhelve, Forgách Ferencz 
pedig megyéjét sem látta. 1557-ben a váradi székesegyházi káp-
talan is eloszlott. így a katholikus papság közt nagy fejetlenség 
uralkodott. 1552-ben, mint említők, a szeghalmi főesperességből 
még 13, a békési főesperességből 12 plébános megfizeti ugyan a 
trienti zsinatra küldendő követek útiköltségeit, de sokan adósak is 
maradnak; még pedig a szeghalmi főesperességben 9-en, a bé-
kési főesperességben 27-en. ') 

Nem sokára a gyulai plébániától elszakították Apáti falut,2) 
a Szent-Móricz kápolnától pedig a fövenyesi részeket. Békésen 
hasonlóképen bántak a Mária-kápolna ingatlanaival. Az ily és ha-
sonló dolgok megakadályozására 1554. május 23-án Zaberdin 
váradi püspök és Armpruszter Kristóf királyi biztos a következő 
utasítást adják Mágócsynak : »Vitézlő Mágócsy Gáspár úr minde-
nekelőtt köteles lesz az egyházakat tiszteletben tartani és azok 
szolgáit segíteni. Súlyos büntetés terhe alatt parancsolja meg a 
katonáknak és másoknak, hogy az egyházak szolgáit és a szer-
zetes testvéreket ne átkozzák, semmikép se gyötörjék és jövedel-
meikhez ne nyúljanak.3)« Képzelhetjük, hogy mennyire megótal-
mazta ez utasítás a katholikus papokat, mikor annak végrehajtása 
Mágócsyra volt bízva! ? Hisz Mágócsy még csak Apáti falut sem 
adta vissza a plébániának, hanem valamint előbb Henyey István 
és Székely Márton, éppen úgy most ő a maga javára lefog-
lalta s bár nagy ravaszul szolgája, Luka János, adórovó által az 
összeírásban a gyulai plébánost íratta be tulajdonosnak, (különben 
Pozsonyban a kir. kamara észrevette volna a csalást), mégis tett-
leg ő húzta annak jövedelmét4). 1559-ben Forgách Ferencz váradi 
püspök megkísértette, hogy a katholikus javadalmakat e vidéken 
még egyszer helyreállítsa. Volt ugyanis néhány, a katholikus val-
láshoz hű maradt nemes, akik őt értesítették e javadalmak állapotá-
ról. Ilyen volt Gaál Bertalan, kinevezett csongrádi főispán, a 
püspök megmaradt, csekély jövedelmének kezelője, ennek testvére 
Gaál András, továbbá az ő egyik szolgája Ajtósi Török Imre, s 

Venczell Antal úr gyűjteménye. — 2) Dicales conscript. cottus Zaránd. — 3J Arm-
pruszter jélentése Regest, decim. 4) V. ö. Dical. conscript. cottus Zaránd. 1555. Regest, decim, 
divers, cottuum. 1556 és Benignae Resolutiones. Ferd. I. 84—87. 
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a gyulai származású és Gyulán háztulajdonos Kamonczy Gergely 
esztergomi kanonok. >) Forgách ezek jelentése alapján kérdőre 
vonatta a gyulai polgárokat az egyházi szerek elidegenítéséért2) 
s aztán előterjesztést tett a királynak, hogy a gyulai várhoz kap-
csolt, de eredetileg egyházi természetű telkeket adja vissza. .Mivel 
Kamonczy egyúttal Ferdinánd királynak káplánja volt, s különben 
is Ferdinánd tőle telhetőleg igyekezett a katholikus vallást meg-
menteni, az előterjesztésnek s ;kere lőn. A gyulai Szent-Móricz 
kápolnát Szegedy Gergely egri kanonok, a békési Mária kápol-
nát s ennek javait pedig Kamonczy Gergely kapta meg.3) Nem 
sokára a gyulai plébániát még inkább meg akarta erősíteni a 
király az által, hogy ott hiteles helyet rendeztet be; azért mondja 
az 1563-ki 53-ik törvényczikkely : »hogy az egri püspök úr foly-
tonosan tartson két kanonokot Gyulán az ő egri káptalanából s 
ezek egyike legyen azon hely plébánosa a jövő országgyűlésig.« 

Ahol ez intézkedéseket a legnagyobb haraggal fogadták, az 
Gyula vára és városa volt. Gyulai Gaál András 1562-ben azt 
állítja, hogy ő az eretnekek üldözései miatt nem maradhat Gyulán, 
inert éppen azért, hogy a király Ü Felségénél a katholikus papok 
Gyulára való behelyezéséért s azon városban a katholikus hit vé-
delméért fáradozott, halállal fenyegetik.4) S jellemző, hogy a 
királyi kanczellária a panaszos ez állítását elfogadja s nem tartja 
valószínűtlennek. Az 1563-ki idézett törvényczikkely sem sokat 
lendített a katholikusoknak ügyén, mert hisz annak végrehajtása 
s megtartása a katonaságtól függött, ez pedig annyira erőszakos 
volt a katholikusokkal szemben, hogy például Kerecsényi Mátyás 
1564-ben Kamonczytól elvette a Mária kápolna ingatlanait.5) 

Hogy szellemi téren tettek-e megyénkben a katholikusok va-
lamit a hit-újítók támadásainak visszaverésére, adatok hiánya miatt 
meg nem mondhatjuk. Annyit tudunk csupán, hogy a ferencz-
rendűek ez időtájt külön egyházi szónokokat választottak, bizo-
nyára azért, hogy veszélyeztetett vallásukat a szó fegyverével is 
védelmezzék. Ilyen szónokok voltak Gyulán: 1537—39 Pécsy Mi-
hály; 1542—44 Atyay Péter; 1548—52 Zákány Balázs.«) 

Amint látjuk, folyt tehát a küzdelem itt is a régi és az új-hit 
követői között, de a hatalom már egészen a protestánsok kezében 

i) I.. az illető családoknál. — B. 0 . 1. 166. — 3) Urb. et consciipt. 1561. — 
4) Gaál lt. — 5) Századok. 1870. 631. — 6) Évk. XV. 71. 
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volt s tán nemsokára övék lett volna a diadal, ha e hatalmat ki 
nem csavarja kezükből a török. 

Ami az iskolákat illeti bizonyos, hogy minden plébános egy-
úttal az ifjúságot is köteles volt oktatni, de az összes gyermekek 
tanításáról szó sem volt. Nagyobb iskola, olyan t. i., ahol a tudo-
mányos vagy tisztviselői pályára ez időszakban okvetetlenül szüksé-
ges latin nyelvet is tanították, tudtunkra csak Gyulán létezett. 
Hogy másutt miért nem ? annak egyszerű oka az, hogy megyénk-
ben nem voltak káptalanok vagy népesebb monostorok. A gyulai 
iskolát nem lehet összeköttetésbe hozni a ferenczrendűekkel, mert 
hisz egy 1518-iki levél annyira a gyulai plébániához tartozónak 
mondja azt, hogy állítólag még az épületet is a plébánosnak kel-
lett fentartania. ') Különben is a ferenczrendűek 1535-iki név-
sorában tanító nem fordul elő. Az iskolában a tanulók nemcsak 
oktatást, hanem élelmezést is nyertek, ami kitűnik mind Szeréiny-
nek szavaiból, mind az 1561—2-iki udvarbírói számadás ezen ada-
tából: »1561. deczember 19. a nagyságos úrnak (Kerecsényinek) 
megbízásából a gyulai iskolában tanuló iskolásoknak segítségül 
adtam egy köböl búzát.« ') Ez iskolának növendékei énekeltek a 
plébánia-egyházban már 1508-ban; nem lehet tehát annak kelet-
kezését a protestantismusnak tulajdonítani. De viszont az is tagad-
hatatlan, hogy azt ők csakhamar kezükbe kerítették s híressé tet-
ték. Ez időben tanítók voltak ez iskolában: Szegedi Kiss István 
1545-ben és Szikszay Fabriczius Demeter 1557—62-ig. 2) Zsibóti 
(máskép Szibolti) Demetert e tanítók közé számítani, tévedés. :i) 
Ha egy későbbkori írónak hihetünk, a gyulai iskolának tanít-
ványa volt a XVI. század egyik jeles orvosa: Bassarági Vitus János. 

Megyénk tudományszomjas ifjai felsőbb iskolák nem létében 
messze földön a pécsi, budai, utóbb pedig a külföldi: bécsi, krak-
kai, wittenbergi és más egyetemeken sajátították el a szükséges 
ismereteket Méltónak tartjuk, hogy ez ifjak nevét e lapokra föl-
jegyezzük. Mivel az országban hajdan négy »Gyula« helység volt, 
az itt fölsorolt gyulaiak közül egyik-másik tán nem is a békés-
megyei Gyuláról származik, de nagyobb része bizonyosan idevaló 
volt. Mutatja ezt már az is, hogy e tanulók később Csanádon, 
Aradon, Egerben és Váradon kapnak alkalmazást. Bécsben tanul-

!) Decim. Regest. — 2) B. 0 . I. 182. — 3) Pozsonyi Kápt. lt. Protoc. 8. nr. 82. 
4) Bod Péter a Magyar Athenásban. 
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tak: 1416. István, László, 1423. Bereczk fia Benedek, 1434. Máté, 1438. 
Miklós; 1439. Antal, 1445. Varga Tamás, Mátyás fia Gergely és János 
fia Kálmán, 1446. Mihály, 1449. Gyárfás, János (később aradi olvasó-ka-
nonok,) mind gyulaiak; 1451. Békéssy Gergely (eredeti neve: Bicze Ger-
gely, később gyulai udvarbíró) 1466: Pozsár Miklós gyulai és Ákos Do-
bozy; 1495. Csula Ambrus gyulai; 1525. Kelemen fia Ambrus dobozi, 
1526. István gyulai és 1566. gyulai Makay István.1) Krakkóban tanul-
tak: 1493. Gyulai János, Ambrus, Mihály és Gergely; 1504. Békési Lite-
rati László; 1511. Gerlai Abránfy János, Gyulai László, 1513.Dávid; 
1517. Orosházi Tóbiás és Gyulai Péter; 1519. Gyulai Albert, Mihály fia; 
1521. Kamonczy Gergely; 1527. Gyulai Gábor; 1536. Valkay 
Kelemen (később ily nevű a gyulai bíró.)2) A wittenbergi egyete-
men Szegedi Kis Istvánon kívül Gyulay Gáspárt 1544-ben, Mágó-
csy Andrást 1559-ben, Békésy Istvánt 1566-ban találjuk.-'5) 

Mindezek csak csekély részét tették azoknak, a kik a tudo-
mányos pályára léptek. Kívülök még számos békésmegyei embert 
találunk, a kik szintén végeztek iskolákat s másutt nem is, leg-
alább az igazságszolgáltatás terén működtek. Ilyenek voltak : Üly-
vedi István, az Abránfyak ügyvédője 1411-ben; Olyvedi Szakállas 
Gergely, szintén az Abránfyaknak az ő, többször jelentékeny és 
bonyolódott pereikben ügyvivőjük,5) Ölyvedi Deák Gergely, Ajtósi 
Deák Mátyás. Az edelesi nemesek közül is vált ki egy pár olyan 
ügyvédő, hogy hírük megyénk határain is túlterjedt. Ilyen volt: 
Edelesy Márton 1469—73. a Kállai Lökösök, Sáryak és Tordayak 
ügy védője,6) Edelesy Tamás 1494—1500. Kállay Erzsébet, 1493. a 
Kövendi Székelyek és később 
a Lendvai Bánffyak ügyvé- • . . c / © 
dője; ") Endrődi Haranghy C * / ' v ^ ^ ' / W c ^ y 
Miklós is 1507-ben az erdélyi v / í r ~ o ^ 
kaptalan előtt képviseli meg- / ^ 
bizóit. S) Náluk még feljebb Nadányi Krisztina aláírása. 

vitte Komlósy Ferencz, a ki 1506-ban az országbírónak jegyzője 
volt. A többi nemesek is fölvitték legalább annyira, hogy tudtak 

i) Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. 265. Fraknói: Magyarországi 
tanulók a bécsi egyetemen 46—87. Hazai és Külföldi iskolázás 229—35. 
A krakói magyar tanulók háza. 120. 119. 113. 122. 141. - 3) Franki: Hizai és külföldi 
iskolázás. 1873. 298—308. — *) Egri kápt. magán lt. nr. 19. div. 1. t. 1. fr. 7. — r\ Dl. 
16,811. A gr. Pongrácz család lt. 1475. év. — 6) Kállay lt. és gr. Pongrácz 1. C;áky lt. 
3 13. _ 7) u. o. és Dl. 20,921. — 8) Dl. 32,557. — Magyar Történelmi Tár XII. 41. 1. 

13» 
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írni-olvasni, a mint ezt pl. Abránfy Péterről bizonyos. Sőt előkelő 
nők sem maradtak hátra, hanem a kolostorokban nevekedvén, a 
női kézi munkán kívül az irást és olvasást is elsajátították. Na-
dányi Krisztina aláírásának biztos, szép vonásai kétségtelen tanú-
bizonyságai ennek. 

A nem nemes iíjak az egyházi pályán vagy mint magán jegy-
zők, Íródeákok használták fel tudományukat. Ilyenek voltak: Bé-
kési Deák Gellért, a ki már 1446-ban meghatalmazottja volt a 
Maróthyaknak; ') Gyulai Deák István, a ki 1518-ban Báthory Ist-
vánnál, a későbbi nádornál, volt jegyző; 2 ) Gyulai Gyúry Deák 
András, a ki 1523 előtt Brandenburgi Györgynek volt titkára, ké-
sőbb pedig aradi olvasó kanonok;:{) Békési Deák Tamás az 1552-iki 
adórovó;8) Békési Deák András, ki majd adórovói, majd udvarbí-
rói, majd tizedszedői hivatalt viselt.J) Biztosan békésmegyeiek to-
vábbá azon Egei István, ki 1523-ban csanádi és Orosházi 
András, a ki 1555-ben váradi kanonok volt. Ezeken kivül 
Váradon, Aradon és Csanádon két-két, Egerben és Ó-Budán egy-
egy Gyulai nevű kanonokot találunk, kiknek egy része bizonyo-
san a békésmegyei Gyuláról származott. 

A műveltségi állapotokra nézve kútforrásaink sokkal kevesebb 
tudósítást tartalmaznak, hogy sem arról összefüggő képet alkot-
hatnánk. Mindössze egy pár jellemző adatot emelhetünk ki, melyet 
mások talán haszonnal használhatnak fel. Középkori papjaink művelt-
ségének fényes, noha — sajnos — egyetlen emléke azon zsolozs-
más könyv (breviárium), mely jelenleg a szegedi ferenczrendű ko-
lostor könyvtárában 1763. sz. őriztetik, s melyet 1454-ben Imre 
gyulai plébános készíttetett. Kitűnik ez a következő megjegyzé-
sekből: »Explicit lectionale super festa sanctorum per circulum 
anni. Anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo quin-
quagesimoquarto in profesto exaltationis sancte crucis hora fere 
tertia Amen. Seribi et elfici procuratus per honorabilem magistrum 
Emericum plebanum de Gyula et canonicum eclesie Varadiensis 
anno domini suprascripto« (folio 222) és ismét: »Explicit com-
mune sanctorum per me infelicem Paulum de Jeneu, anno ut 
supra, die vero quinto kai. Octob.« (fol. 246.) Tehát a könyvet 
Jenei Pál nevű másoló írta és szép, festett kezdőbetűkkel és díszí-

1) 1)1. 14,002. — 2) Münch. Más. — 3) U. o. 1523. évnél. — *) B. 0 . II. 137. és Szeny-
nyesi 1553. jul. 6. lev. Kam. lev. — 5) Dical. conscript. és Regest, decim, cottus Békés. 
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tésekkel ékítette. Hogy lakásukra nézve e korbeli, főbb családaink 
nem valami nagy kényelmet kerestek, kitűnik Abránfy Gáspárnak 
és Boldizsárnak a Bodoki Székely fiúkkal 1551-ben kelt szerződé-
sükből. Ezen alkalommal az Abránfyak átadják a Székelyeknek ősi, 
még Abránfy Sebestyéntől lakott házukat, de kikötik, hogy a he-
lyett nekik ugyanott olyan lakóházat építsenek, a melyben három 
szoba és egy kamara legyen. ') Hogy miféle bútorok és házi sze-
rek tartoztak egy nemesi háztartáshoz, kitűnik Ajtósy Mihály öz-
vegyének 1510-iki végrendeletéből. Ebben fiára hagyja a házat, 
továbbá hét ökröt, kilencz tehenet, kilencz nagy és három kicsiny 
ólomcsészét, kilencz kerek, hét négyszögletes tálat, öt ólom kan-
csót, két rézmozsarat, három vaskanalat; mostoha leányainak pe-
dig hagyja a szekrényben levő fehérneműit.2) Följegyzésre méltó 
még, hogy e vidéken őseink, mikor jó kedvük volt, a czithera 
hangjainál mulattak s ilyenkor nem feledkeztek meg a czitherások 
megjutalmazásáról sem. 1553-ban Henyey várkormányzó Imre czithe-
rásnak és társának két köböl búzát utalványozott, 1561 szeptem-
berben pedig Kerecsényi az előtte játszó czitherásoknak három 
köblöt. 

i) Harr. M. 18. — 2) Dl. 35,774. — 3) Regest, decim. 



X. FEJEZET. 

Igazságszolgáltatás. 

régi megye egyik fontos teendője volt a vitás ügyek-
nek eldöntése, a büntettek megtorlása; s hova-tovább 
fejlődött, e tekintetben annál nagyobb hatáskörre tett 
szert. Nem hagyhatjuk tehát szó nélkül az igazságszol-

gáltatást sem s ismertetnünk kell, hogyan és hol kerestek várme-
gyénk lakosai jogsérelmeik ellen orvoslást? 

Ez időszakban egységes törvénykezésről szó sem lehetett. A 
lakosok különféle társadalmi osztályokra voltak osztva s társa-
dalmi állásuk határozta meg a fölöttük álló, illetékes bíróságot. 
Először is a papság ki volt véve a világi törvényszékek illetékes-
sége alól; nemcsak mint alperes, hanem mint felperes is, csupán 
az egyházi törvényszékek előtt volt köteles megjelenni. A neme-
sek felett fontos ügyben csak a király, vagy annak helyettese, 
a nádor, mondhatott ítéletet. A megyei törvényszéknek tehát 
csupán a nemesség kissebb vitás ügyei és a jobbágyok perei 
maradtak, de az utóbbiak csak abban az esetben, ha a földesúr 
nem birt úgynevezett szabad-ispánsággal vagyis úri-székkel. Ilye-
nek voltak vármegyénkben a gyulai uradalom és a Simay-család, 
továbbá 1495. óta a margitszigeti apáczák. Ezek jobbágyai tehát 
ki voltak véve a megyei törvényszék joghatósága alól. 1484-ben 
Mátyás király a szentandrási uradalom jobbágyait is kivette a rendes 
törvényszékek joghatósága alól és az uradalomhoz tartozó hely-

i) Dl. 16,811. Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. Szepesi káptalan lt. 
Scrin. XI. f. 2. nr. 4. 
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ségek biráit hatalmazza föl a vagyoni ügyekben való bíráskodásra, >) 
de ez állapot 1490-ben megszűnt. 

Ezenkívül még az ügyek mineműsége is határozott a bíró-
ságok tekintetében. Nevezetesen a leánynegyed, hozomány és árva-
ügyek az egyházi törvényszékek elé voltak utalva. Innen van, hogy 
1220. körül Miklósfia Mikó a váradi püspök, Sándor, előtt támadja 
meg János járomtelki lakost nejének hozományáért s az ügyben 
valóban a püspök megbízottja, István fő-esperes, ítél.2) 1369-ben 
pedig Kánya Mihály a váradi püspöki helytartó előtt követeli és 
meg is nyeri nagyanyjának leánynegyedét a bélmegyeri nemesek-
től s azt később a békési plébános hasítja ki az ő számára.3) 
Azonban egy századdal később a Kismarjaiaknak és Tordayaknak 
Nadányi Mihály ellen szintén leánynegyed kiadása végett indított 
pere már az országbíró előtt folyik.4) Legnehezebb volt az egy-
házi személyek helyzete akkor, ha a plébánosoknak saját kegy-
uraik vagy annak jobbágyai ellen kellett pereskedniük. De erélyes 
plébánosok azért ezt is megtették. így 1400-ban Márton gyulai 
plébános Losonczy László özvegye,5) 1508-ban pedig Mátyás 
gyulai plébános Frangepán Beatrix ellen indított pereket.6) Hogy 
az ilyenek megakadályozására Brandenburgi György miféle mód-
hoz folyamodott, arról a vallás-történetben szóltunk. 

Az Árpád-korban vármegyénk lakosai közt folyt perekről 
több esetet följegyzett a váradi tüzes-vas-próba lajstroma. Mivel 
élénk világot vetnek a törvénykezés akkori módjára, felsoroljuk 
azokat. 1214. körül várjobbágyok és várnépek bevádoltak egy 
várjobbágyot gyilkosság miatt Pál, békési ispán, előtt. Ez a vád-
lottat elküldötte Váradra s mivel tüzes-vas hordásánál nem égette 
meg kezét, fölmentette. A bizonyítás tehát egyszerűen az »isten-
ítéletre« volt alapítva. A bizonyítás megtörténtéről jelentést tett 
Pócs poroszló (pristaldus, mint akkor nevezték), a ki eszerint a 
bírónak az ítéletmondásban úgyszólván jobb keze volt.7) 1219-ben 
a várjobbágyok és várnépek gyilkosság, tékozlás és fosztogatás 
miatt a király előtt vádolják be Csáb és Sikond nevű várjobbá-
gyokat. De a király nem személyesen ítél, hanem Illés békési 
ispánt bízza meg az ügy megvizsgálásával és eldöntésével. A 
bizonyítást itt is a tüzes-vas próba helyettesítette; a végrehajtó 

i) Dl. 16811. — 2) Váradi lajstrom. 247. sz. — 3) B. O. I. 23—34. - •») U. o. 9 5 - 9 9 . — 
-5) Buuyitai: A váradi püspökség tört. III. 461. — «) Münch. Más. — ») Vár. lajstr. 324. szám. 
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poroszló Egneg (Egregy?) faluból való András volt s az ügy a 
felperesek győzelmével végződött, de Csábra és Sikondra még 
sem szabtak halálbüntetést, mert három év múlva is élnek. ') 

Ha a tolvajok ellen rögtönítélő bíróságot kellett kiküldeni, 
szintén a király bízott meg egy-két ispánt. így történt az például 
1219-ben, midőn a Szeghalom vidékiek panaszt tettek a tolvajok 
elszaporodása miatt.2) A birtok-perek 1221-ben négy ispánból 
alakított és a királyt helyettesítő bizottság előtt folytak; 1222-
ben a nádor előtt,3) 1229-ben pedig az országbíró előtt indí-
tottak ilyetén pereket. A rabszolgákért indított per 1229-ben, 
szintén az országbíró előtt folyt le.4) 

A várnépek közt felmerült egyenetlenségeket, ha csak kisebb 
ügyekről volt szó, az ispán helyett udvarbírája (curialis comes) 
intézte el. így például 1220. körül Bocsor arról vádolván a 
Szövő faluból való Jánost, hogy a király ökreiből négyet nem 
adott át neki, ez ügyben Dámján udvarbíró ítél.5) A későbbi 
jobbágyoknak megfelelő szolgák és szabadosok peres ügyeinek 
elintézésére hatalma volt a »billogos«-nak vagy bélyegesnek (bilo-
cus) is. 1219-ben ilyen volt Szőny (Zeuen) nevű, a ki Illés főis-
pánnal együttesen ítél.6) Valamivel előbb ilyen bírája volt Békés-
vármegyének Simon. Ez mivel a tolvajsággal vádoltak hetedszeri 
inegidézésre sem jelentek meg előtte, bejelentette e dolgot a 
nádornak. A nádor erre a vármegye piaczain kikiáltatta, hogy, ha 
a vádlottak nem jönnek a billogos elé, nyilvános gonosztevőknek 
fognak tartatni. Most már megjelentek és Simon Gábor nevű 
poroszlója által Váradra küldötte őket, de a kitűzött napon a 
poroszló csak maga jelent meg Váradon, sem a felperesek, sem 
az alperesek nem voltak láthatók.7) Ha ugyanazon úrnak szolgái 
egymás közt perlekedtek, akkor uraik ítéltek felettök. így példáúl 
1219-ben a csökmei lakosok felett földesuruk, Smaragd pozsonyi 
főispán, mond Ítéletet.8) 

A XIV-ik században a már megalakúlt önkormányzati vár-
megye két tekintetben szolgálja az igazságszolgáltatás ügyét. A 
kissebb ügyekben döntő ítéleteket mond, a nagyobb bűnügyekben 
és birtok-perekben pedig a főbíróságokat segíti az igazság kide-
rítésében. Bizonyítványokat állít ki az erőszakoskodásokról,9) majd 

i) Váradi lajstrom 42. sz. V. ö. 347. — «) 101. sz. — ») 361. — 4) 347. 346. — 
5) 258. sz. — 6) 67. sz. — 7) 178. sz. — 8) 119. sz. — 9) B. 0 . 1. 18. B. 0 . II. 10. 
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az egyik szolgabírót kiküldvén, vizsgálatot tart a panaszoknak 
valódiságáról vagy valótlanságáról. ') Még később a vármegye 
törvényszékére hárul az úgynevezett általános nyomozás, commu-
nis inquisitio, a bizonyításnak egyik gyakori eszköze2) A XYl-ik 
században a becsületbeli ügyek elintézésével, az örökségeknek el-
osztásával még inkább bővül a vármegyei törvényszék hatásköre.3) 

A nagyobb perek közül egynehánynak az emléke reánk ma-
radt. Jónak látjuk azok ismertetését, inert nagyobb részt szomo-
rúak ugyan, de tanuságosak s bizonyára a maguk idejében nagy-
ban foglalkoztatták megyénk lakosságát. így a XIV-ik század vé-
gén a Simay család két ága élet-halálra perlekedett egymással. 
1390-ben Simay István fiai Simay Jánost és ennek íiait arról vá-
dolták a király előtt, hogy az ő földeiket élik, erdejüket kivágták 
és egyiküket, Benedek nevűt, megsebesítették. A vádlottakat a ki-
rály parancsára 1390 szeptember 28-án megidézték a nem sokára 
bekövetkező Szent-Mihálynapi törvényszéki ülésekre az országbíró 
elé. A vádlottak ekkor nem jelentek meg. Újra megidézték őket 
Vízkereszt nyolczadára. Ekkor a vádlottak meghatalmazottja (pro-
curator) megjelent ugyan, de felmutatta Zsigmond királynak Te-
mesvárott, 1391 január 11-én kelt levelét, melyszerint a király 
Pósafy István és Kanizsay István közbenjárására a vádlottaknak 
elengedte a fejvesztés büntetését és a bírságokat, de oly kikötés-
sel, hogy a vádlóknak Szent-György nap előtt eső pénteken Bé-
késvármegye jámbor embereinek nyilatkozata szerint eleget tegye-
nek. Bebek Imre országbíró nem ítélhette el tehát a vádlottakat 
fejvesztésre, de legalább fejváltságot szabott rájuk s becsülte min-
denik fejét 50 márkára, tehát összesen 300 márkára s meghagyta, 
hogy ennyi értékű földet vagy egyéb jövedelemforrást birtokaik-
ból kiszakítsanak. Hogy ezt megtehessék, Húsvét és Szent-György 
nap között valóban fölmérték az egész simái uradalmat s a becsii-
levelet a vádlók 1391 májusában az országbíró elé terjesztették. 
Most már ki akarta volna mondani az országbíró, hogy az ura-
dalomból mennyi adandó át a vádlóknak, de ime! a vádlottak újra 
nem jelentek meg az országbíró előtt. Bebek Imre kapott az al-
kalmon s kimondván, hogy Simay János és öt fia e távolmaradás 
miatt a királyi kegyelmet elvesztették, fej- és jószágvesztésre itéli 

i) Nad. lt. f. 15. — 2) Dl. 16811. 15577. 17770. Kállay lt. 1501. — 3) Nad. lt. f. 5. 
Évk. XVI. 61. B. 0 . 1. 154—5. 
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őket. ') A kemény ítéletet nem hajtották ugyan végre, de a pör 
hatalmas bírság nélkül nem mult el s bizonyára hozzájárult a 
Simay család későbbi elszegényedéséhez. 

A bűnfenyítő perek között nagy hévvel indult meg és igazán 
súlyos vádakkal volt tele az Abránfyaknak pere Maróthy Mátyus 
ellen 1468-ban. Az Abránfyaknak és Maróthyaknak uradalmai több 
ponton érintkezvén a határjelek bizonytalansága miatt már az öreg 
Maróthy János bán idejében súrlódások keletkeztek a tulajdono-
sok között. Maróthy szokatlanul élesen követelte mindazon földek 
használatát, melyeket jobbágyai a gyulai uradalomhoz tartozóknak 
mondottak; az Abránfyak ellenben, mint ősi békésmegyei birtoko-
sok, nem jó szemmel nézték az új birtokost s hivatkoztak arra, 
hogy a vitás földterületeket az ő elődeik mindenkor békében bír-
ták. De aztán Zsigmond király közbevetésére 1419-ben valahogy 
kiegyeztek. 2) Azonban az iíjú Maróthy Mátyus nem ösmert semmi 
kíméletet s a határ-sértésekért, továbbá jobbágyainak sérelmeiért 
önhatalmilag s erőszakosan vett elégtételt Abránfy Tamásnak és 
fiainak birtokain és jobbágyain. Nevezetesen 1467. május 1. körül 
négy, a simándi vásárra menő gerendási jobbágytól tiszteivel el-
vétette azok lovait és ökreit. Ugyanaz időtájt a gyulai hetipiaczra 
jövő soproni, csorvási és mezőmegyeri jobbágyoktól szekereiket 
lovastól együtt elraboltatta. Még nagyobb kárt tétetett azzal, hogy 
elküldvén békési tiszteit és huszonnyolcz békési jobbágyát a Gerla 
és Békés közt eső Fábián-foka nevű halastóra jobban mondva cze-
gére, azt teljesen kihalászták s a rekeszeket elrontották. Nagy 
károkat okoztak még a békésiek a fásiaknak és tarcsaiaknak, továbbá 
a simándi jobbágyok a gerendásiaknak úgy, hogy az Abránfyak 
falvaiban tizenhat jobbágytelek elpusztult, összes káruk pedig 600 
forintra rúgott. 3) A következő esztendőben Maróthy Mátyus még 
tetézte a sérelmeket. Ez év szeptember 14. körül a gyulai várna-
gyok, a békési és simándi kastélyok tisztei és az udvarbíró ti-
zennégy gazdatisztet és szolgát küldöttek Gerendásra s ott ezek 
hat jobbágyot fogságba ejtettek és Gyulára hurczoltak s hármat 
közülök oly kikötéssel bocsátottak ki a börtönből, hogy a gyulai 
uradalomba jönnek lakni. Nem sokkal később a kondorosi jobbágyok 
Két-Sopronból tizenkét juhot hajtottak el, a simándi kastély tisztje 
pedig, midőn Abránfy a Fehér-Körözs felső völgyében eső birto-

1) Szepesi kápt. 1'. Scrin. XI. f. 2. nr. 13. — 2) Münch. Más. — 3) B. 0 . I. 81—3. 
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kairól az ő sertéseit Békésvármegyébe hajtatta, a kövérebbe-
ket kiválogatta és maga részére tartotta. A gyulai várna-
gyok pedig 32 hízott sertést és öt juhot vettek el. De mindez 
még semmi se volt a Szent-András-nap táján elkövetett hatalmas-
kodáshoz képest. — Ekkor a gyulai uradalom tisztjei egész 
hadsereget szerveztek az uradalom jobbágyaiból; nevezetesen ma-
gukhoz vettek Gyuláról 40, Békésről 31, Berényből 4, Décsé-
ről 13, Veresegyházról 9, Fábián-Sebestényből 10, Szénásról 11, 
Kondorosról 10 jobbágyot, s egy éjjel Két-Sopron falura rohantak. 
Itt a házakat feltörvén, a jobbágyoknak összes bútorait és jó-
szágait, nevezetesen több mint 3000 juhát, 400 szarvasmarháját és 
100 lovát elhurczolták és elhajtották és több jobbágyot a kegyet-
len törökök szokása szerint összekötött kezekkel egész éjszakán 
keresztül lovaik mellett hurczoltak s így összesen ez évben több 
mint 1000 forint kárt okoztak. •) 

Abránfy az 1467-iki erőszakoskodások miatt Pálóczy László 
országbíró előtt tett panaszt. Ez a panasz valódiságának megvizs-
gálására az aradi káptalannal együtt több királyi embert küldött 
ki s ezek közül Olyvedi Földes Demeter már 1467 julius 2-án 
teljesítette a vizsgálatot és Maróthy Mátyust tiszteivel együtt a 
Szent-Jakab-napi nyolczadra a király elé idézte. Abránfy Tamás 
Szakállas Gergelyre bízta a per lebonyolítását, de Maróthy Má-
tyus ügyvédői, Szerecseni Ádám, Hazugdi István és Herendi Ke-
nyérsütő Benedek, el tudták halasztani az ítéletmondást 1469 Víz-
kereszt nyolczadáig. Ekkor sem haladtak tovább a periratok má-
solatainak kiadásánál.2) 

Az 1468-iki sérelmek megtorlása végett Abránfy egyenesen 
a királyt, vagy helyesebben a királyi személyes jelenléti törvény-
széket kereste meg. E törvényszék a vizsgálat megejtésével a Csa-
nádi, aradi káptalanokat és Békésmegyét bízta ineg. S ezek elég 
gyorsan elvégezték a rájuk bízott teendőt úgy, hogy két hónap 
múlva a két-soproni hatalmaskodás után a törvényszék már tár-
gyalhatta a peres ügyet. Az Ábránfyak ügyvédője itt is Szakállas 
Gergely, Maróthyé pedig Szerecseni Ádám volt. A kártételek iga-
zolva lévén, csak arról volt szó, vájjon való-e a vádló állítása, 
hogy t. i. mindezek Maróthy Mátyusnak tudtával és akaratával 
történtek? Mátyus úrfi maga is beismerte az okozott sérelmeket, 

l) Dl. 16,811. — 2) B. 0 . I. 80. 
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de kijelenteté ügyvéde által, hogy ő azokat tiszteinek és jobbá-
gyainak nem parancsolta, különben meg kész a károkért eleget 
tétetni jobbágyaival. Szakállas a vád igazolása végett hivatkozott 
az összes, szomszédos békésmegyei nemesek bizonyságára. Maróthy 
ügyvédője szintén beleegyezett e tanúk kihallgatásába. A személyes 
jelenléti törvényszék tehát nem tehetett egyebet, minthogy kitűzte 
ez általános nyomozás idejéül 1469 május 2-ikát, helyéül Békésme-
gye törvényszékének későbbi székhelyét Kamutot, kijelölte a kirá-
lyi embereket s várta a hiteles jegyzőként oda kiküldött aradi káp-
talan jelentését. ') 

E jelentés azonban sohasem érkezett meg. Nagy dologról, 
nemesi birtok megsértéséről volt szó, s ha valakire rábizonyul; 
hogy ezt tudva és akarva cselekedte, fej- és jószágvesztés lesz 
annak a büntetése. Abránfy Tamás éppen akkor súlyos betegen 
feküdt. A török-verő hőst kegyetlen köszvény gyötörte. A jámbor 
emberek, vitézlő, nemes urak meg ott forgolódtak ágya körül s 
kérték, hogy ne vigye végletekig a dolgot, úgy is mi haszna lenne 
belőle, ha egy gondatlan, fiatal embert tönkre tenne. A beteg em-
ber csakugyan engedett. Beküldött az aradi káptalanba, kihívatta 
onnan a két legelőbbkelő kanonokot, Gyulay János olvasó- és Gyán-
téi István őrkanonokot Mező-Megyerre s búzaszentelő nap után, 
ápril 26-án, ezek előtt jelentette ki, hogy nem kivánja a május 
2-ikára kitűzött általános nyomozás megtartását, sőt ellenkezőleg 
Maróthy Mátyus és tisztei ellen megszünteti a pert és visszavonja 
összes panaszait.2) 

De ha nehéz volt ez időtájt, bűnügyekben igazságot nyerni 
még nehezebb és még több időt kivánó volt egy-egy birtok-per-
nek elintézése. Például felemlítünk itt hármat. Az egyik volt az 
egri káptalannak Püski, Fejérem és Vesze visszaszerzésére indított 
pere, a másik Bakócz Tamás és érdektársainak követelésük bizto-
sítására a gyulai uradalom ellen indított pere, a harmadik a csu-
daballai pör. 

Az egri káptalan még Szent-László királytól kapta Püspökit, 
Kötesdet és Fejéremet. Püspökiből lett idővel Püski, Kötesd el-
pusztult, Fejérem határában pedig keletkezett Vesze. IV-ik Béla 
1261-iki levelében megjegyzi, hogy e falvakat az egri egyház, 
szolgáló népekkel együtt (cum conditionariis) kapta s ez érthe-

Dl. 16811. — 2) B. 0 . II. 82—3. 
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tővé teszi, hogy e falvak később könnyen idegen kézre kerülhet-
tek, mert a szolgáló népek eltávozván vagy kihalván, a falvak ha-
tára üresen állott. Az uratlan birtokra aztán részben egy Mihály 
nevű békésmegyei nemes, részben az Ábránfyak tették rá ke-
züket. Mihály aztán, mivel Fejéremen telepedett le, Fejéremi 
vezetéknevet vett föl és igyekezett magát megerősíteni a könv-
nyen szerzett birtokban Szécsényi Simon országbíró 1394-iki ité-
let-levelével. Továbbá 1397 október 27-én Békés- és Zaránd me-
gyék nádori gyűlésén azt adta elő, hogy ő e falvakat régen birja 
s mivel ez állítását a két megye nemesei is bizonyították, Bebek 
Detre nádor erről neki levelet is adott. 

Az egri káptalan 1399 végén tette meg az első lépéseket 
régi jószágainak visszaszerzésére s e végből Imre deákot, az ő 
ügyvédőjét, Simándra küldötte, a hol Békés- és Zaránd megyék ne-
mesei a főispánok vezetése alatt közgyűlést tartottak. Itt Imre 
deák visszakövetelte Fejéremet Fejéremi Mihálytól és fölmutatta 
I. Károly király 1327-iki levelét, a melyben át volt írva IV. Bé-
lának 1261-iki megerősítő levele s abban Fejérem csakugyan elő-
fordult. Úgy látszik, hogy Fejéremi Mihály sejtett valamit, mert 
magával vitte Simándra leveleit s felmutatta azokat a főispánok 
előtt. Ezek ebből mindjárt látták, hogy e pört nem lehet csak úgy 
hirtelenében eldönteni s azért azt az országbíró elé utalták. 

Itt 1400-ban a Szent-György-napi nyolczadon kellett volna 
kezdődnie a pörnek. — De, ha meg is kezdődött, nemsokára el-
akadt az, mert Fejéremi Mihály meghalt, azután bekövetkezett az 
országos fölkelés Zsigmond király elűzésére s Nápolyi László 
trónraléptetésére. Ekként fiának, Barnabásnak, volt ürügye reá, hogy 
a bizonyítékok fölmutatását elhalaszthassa egészen az 1404 Szent-
Mihály-napi nyolczadra. — Ekkor pedig nem jelent meg. Megidéz-
ték 1405 Szent-György napra. Az idézést nem sokkal az új tár-
gyalás előtt magán Fejéremen adta át Ölyvedy Lukács, királyi em-
ber, s Fejéremi Barnabás még sem jelent meg. Megbírságolták 
ugyan most már kétszeresen, de mégsem Ítélték el, hanem elren-
delték, hogy három heti piaczon ki kell kiáltani a nevét s úgy 
idézni meg az országbíró elé! Ez is megtörtént. 1405 szept. 13, 
14 és 15-én Ölyvedy Balázs királyi ember Simándon, Gyulán és 
Békésen kihirdette a sokaság előtt, hogy Fejéremi Barnabás a 
Szent-Mihály-napi nyolczadon (október 6-tol november 15-ig) az 
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országbíró előtt megjelenjék a további következmények terhe 
alatt. 

Ha barátai nem, akkor ellenségei bizonyára tudtára adták 
Fejéreminek ezt az utolsó, végleges idézést; hallhatta az elmara-
radás következményeit is és mégis a nyolczadon egybegyűlt or-
szágbírói törvényszék hiába várta maga elé. — Mint előre kije-
lenté, nélküle is ítéletet mondott tehát az országbíró, még pedig 
úgy, hogy először is megbírságolta 21 márkára, aztán pedig Fe-
jéremet IV. Béla kiváltságlevelének alapján az egri káptalannak 
ítélte vissza. — így kapta meg az egri káptalan 6 évi pereskedés 
után régi birtokát, Fejéremi pedig, hacsak a bírságot el nem en-
gedték neki, drágán fizette meg a 6 évi használatot. — Még ez 
év decz. 20-án be is iktatták a győztes fölperest visszaszerzett 
falujának birtokába. 

A következő tavasz elején a káptalan leküldvén embereit a 
visszanyert falu ügyeinek rendezésére, ezek megdöbbenve tapasz-
talták, hogy Fejéremnek tulajdonképen alig van határa. Okozta pe-
dig ezt az, hogy, míg Fejérem idegen kézen volt, közte és a káp-
talan másik faluja, Püspöki között új, Yesze nevű, falu keletkezett 
s azt egy gazdag, békésmegyei család az Abránfy birta. Újra pört 
kellett tehát indítani s Vészét, mint a káptalan földjén alakult köz-
séget, megszerezni. Ez pedig még több időbe került, mint Fejérem 
visszaperelése. 

1406. márcz. 19. adja ki a király a váradi és aradi káptala-
noknak, meg Békésvármegyének a rendeletet, hogy vizsgálják meg, 
való-e az egri káptalan panasza, hogy az Abránfyak a Fejérem 
határán levő Yesze falut elfoglalva tartják és élik. A vizsgálatot 
egy hónap múlva megtartották s természetesen a panaszt valónak 
találták. Közbejött halasztások miatt a vizsgálatról szóló jelenté-
seket csak 1409 Szent-Mihály nyolczadán mutatta föl Imre deák, 
a káptalan ügyvédője, a nádor előtt. Az Abránfyak ügyvédője, Oly-
vedy István, a káptalan keresetére azt felelte, hogy Yesze nem Fe-
jérem határán épült, hanem attól különböző község s mint ilyen 
az Abránfyak örök jogon birt faluja, a mint erről a család később 
fölmutatandó okiratai tanúskodnak. 

A nádor erre 1410 Vízkereszt nyolczadát tűzte ki az ilyetén 
okiratok fölmutatására. Mivel ekkor az alperesek nem jelentek meg, 
a nádor megbírságolta őket. A következő nyolczadon a nádor Ozo-
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ray Pipo közbenjárására elhalasztá a pör folytatását 1411 Vízke-
reszt nyolczadára, mert az alperesek egyike, Ábránfy István, Ozo-
rayval együtt az olasz háborúba indult. Végre elérkezett az okira-
tok fölmutatásának ideje. Az egri káptalan keresetének igazolása 
végett most is IV. Béla 1261-iki megerősítő levelére hivatkozott, 
mely világosan mondja, hogy az egri egyházé: »Békésvármegyé-
ben a Fehér-Körözs mellett levő Fejérem a szolgáló népekkel, 
Püspöki szintén szolgáló népekkel és malomhelylyel.« Hivatkozott 
továbbá arra, hogy Vesze Fejérem és Püski közt éppen az emlí-
tett malomhely mellett esik, a malom czölöpjei még látszanak s 
ennek bebizonyítása végett fölajánlotta a helyszíni szemlét. 

Az Abránfyak közül most a két legtekintélyesebb családtag, 
Dénes és István, személyesen jelent meg a nádor előtt s Ölyvedy 
István most már csak a távollevőket képviselte. — A két sze-
mélyesen jelenlevő Ábránfy visszavonta ügyvédőjük 1409 Szent-
Mihály nyolczadi nyilatkozatát; bevallotta, hogy Veszére nézve 
tulajdonjogot igazoló okirataik nincsenek, s már most csak azon 
egyetlen állítás volt menedékük, hogy Vesze tulajdonkép ősi jó-
száguknak, Gerlának, határvonalain belül esik. Ennek bebizonyítá-
sára ők is helyszíni szemlét kértek. 

A helyszíni szemle idejét julius 1-ére tűzte ki a nádor és az 
meg is történt s az egri káptalan javára dőlt el. Kitűnt ugyanis, 
hogy Vesze valóban Fejérem és Püski közt, Fejéremtől egy kő-
hajításnyira, Püskitől pedig három nyillövésnyire állott, ellenben 
Gerlától egy fél mérföldnyire esett. A malom-czölöpöket nem ta-
lálta ugyan meg a bizottság, de azt látta, hogy Vesze mellett 
malomra csakugyan alkalmatos hely van és néhány tanú emléke-
zett reá, hogy ott valaha malom volt. 

A helyszíni szemléről való jelentés felmutatása után kellett 
volna a nádornak Ítéletet mondania, de ezt az Abránfyak folyto-
nos távolmaradásukkal megakadályozták úgy, hogy utoljára őket 
is három piaczon való kikiáltással kellett megidézni, míg végre 
1415 Szent-Jakab nyolczadán megjelentek s ekkor a helyszíni szem-
léről való jelentés felolvastatott. Azonban a pernek még sem lett 
vége, mert a nádor a döntő ítélet előtt Vesze értékét meg akarta 
becsültetni s a becsű napjául kitűzte október 18-át. Ekkor azonban 
az Abránfyak ellenállottak s a falu megbecsülését nem engedték meg. 

Ez volt az utolsó lépés, a melyet az egri káptalan kerese-
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tének meghiusítára tettek. Most már aztán érdekükben állott bé-
kéért könyörögni, mert, ha döntő ítéletre kerül a sor, a bírság 
egyik-másiknak az összes vagyonát elnyeli. Az egri káptalan nem 
akarta őket megsemmíteni, belenyugodott tehát, hogy a tíz éves 
pörnek egyezség vessen véget. 1416 Nagy-Csütörtök napján Oláh 
István egri kanonok a káptalan nevében kijelenti a váradi kápta-
lan előtt, hogy az Abránfyaknak minden kártételeit megbocsátja, 
ezek pedig visszaadják a káptalannak Vészét s kijelentik, hogy, ha 
még egyszer pört indítanának, azonnal elmarasztalhatok ama bün-
tetésben, mely a párbajban vésztőkét szokta érni. ') 

Országos jelentőségű volt az a per, melyet Bakócz Tamás 
és az Ernuszt testvérek Corvin János ellen a végből indítottak, hogy 
nekik 10,000 forintnyi adóssága biztosítására a gyulai és hunyadi 
uradalmat kösse le. A követelés onnan keletkezett, hogy 1494-ben 
Kinizsy segített Corvin Jánosnak Rakolnak nevű vára visszafogla-
lásában, de ezen segítség fejében a hadi költségekért 10,000 fo-
rintot követelt és julius végén kierőszakolta Corvintól, hogy e 
10,000 forint biztosítására a gyulai és hunyadi uradalmakat kö-
tötte le zálogul. E záloglevelet Kinizsy aztán Bakóczra hagyta. 
Beleegyezett ebbe Kinizsy özvegye is, de Corvin tagadta a köve-
telés jogosságát először azért, mert Kinizsy nem hagyhatta a zá-
loglevelet Bakóczra, másodszor azért, mert maga Kinizsy is erő-
szakkal csikarta azt ki tőle. 

Mindamellett Bakócz és a két Ernuszt megindították a nádor 
előtt a zálogolás iránt való keresetüket. Ez 1496. május 29-én 
meg is ítélte nekik követelésüket s elrendelte, hogy a gyulai ura-
dalomból tiz ezer forint értékűt lefoglaljanak s azt zálogként 
Bakócznak és érdektársainak adják át. Mind a nádor, mind Bakócz 
Corvinnak politikai ellenfelei voltak s így könnyű volt a pert meg-
nyerni a nádori törvényszék előtt. De Corvin éppen azért nem 
nyugodott bele, hanem a királyhoz fordult s kinyerte azt, hogy 
a király elhalasztotta az ítélet végrehajtását. Egy fél év múlva 
azonban Bakócz pártja került felül s a gyenge király 1497. 
január 15-én visszavonta engedélyét, s mint ma mondanók, sza-
bad utat engedett a törvénynek. Corvin János pedig az akkori-
ban szokásos erőszakos eszközökhöz nyúlt az ítélet végrehajtásá-
nak megakadályozására és tiszteinek kiadta a rendeletet, hogy az 

l) Egri kápt. magán 1. t. Nr. 19. d. 1. f. 1. Frust. 6—7. 
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uradalom megbecslését s abból 10,000 forint értékű vagyonnak 
kihasitását ne engedjék. A tisztek nagyon is buzgón teljesítették 
földesuruknak parancsolatját úgy, hogy 1497. márczius 19-én 
Petri Derzsi Jánost, a királyi kúria jegyzőjét, és Boldogasszony-
falvi Jakab ó-budai kanonokot, midőn ezek, mint hivatalos sze-
mélyek, a törvényszék ítéletét végre akarták hajtani, Török János 
és Gyulai Simon gyulai alvárnagyok katonáikkal és cselédeikkel 
együtt valósággal megtámadták őket, a városból kikergették és, 
mivel kocsijukat Bakócznak két szolgája hajtotta, ezeket a lóról 
lerántották és jól elverték. Ez által aztán untig eléggé kimutat-
ták, hogy a repulsiót (visszaűzést) vagyis az ítélet végrehajtásának 
megakadályozását akarják. 

Szomorú lehetett volna e repulsiónak következménye; tán e 
miatt veszendőbe ment volna az egész gyulai uradalom, ha Bakócz 
és érdektársai továbbra is a hatalom polczán maradnak. De nem 
sokára ez után a nemesség oly keményen felzúdult Bakócz ellen 
s oly erősen támogatta Corvint, hogy Bakócz csak másfél év 
múlva merte fölvenni a per fonalát s a nádor mind Corvint, mind 
az alvárnagyokat megbírságolván, a visszaűzést jogtalannak jelen-
tette ki s újra elrendelte a 10,000 forint értékű rész kihasitását 
s Bakócznak és érdektársainak való átadását. Azonban ugyan-
akkor Ulászló minden áron békére akarta birni Corvint s azért e 
második ítélet végrehajtását is elhalasztotta. Csaknem egy év telt 
belé, mig Bakócz e második fölfüggesztő rendeletet is vissza-
vonatta s a nádort az ítélet végrehajtására felhatalmaztatta. Ez 
sietett fölhasználni a nyert hatalmat s két nap múlva, 1499 szep-
tember 6-án küldte hivatalos embereit, Bégányi Ferenczet és Bol-
dogasszonyfalvi Jakabot. Ezek is ugyancsak siettek s nem telt 
bele egy hét, már szeptember 12-én Gyulán voltak. Corvin és vár-
nagya Enyingi Török Imre most is elrendelték a visszaűzést: az 
alvárnagyok Nagy István és Mágócsy Márton nem tartották szük-
ségesnek, hogy ezt személyesen végezzék, hanem elküldötték az 
uradalomnak két másik tisztjét az említett Török Jánost és Oly-
vedi Deák Gergelyt. Ezek magukhoz vették a cselédeket és job-
bágyokat, meg a katonák egy részét s felhúzott nyilakkal, akko-
riban még divatos számszerigyekkel (ballista) s más fegyverekkel 
mutatták ki ellenállásukat. S mint a hivatalos emberek szomorúan 
jelentik, még annyi időt sein hagytak nekik a városban tölteniök. 
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hogy valamit ehettek volna, vagy legalább egy pohár bort ihat-
tak volna. 

Most következett volna a harmadik visszaűzés s ez után a 
fegyveres erővel való végrehajtás, de erre már nem került a sor. 
Corvin János a tót- és horvátországi bánságban végleg megerő-
síttetvén s a törökök ellen dicsőén harczolván, Bakócz nem látta 
czélszerűnek, hogy őt s vele együtt a nemességet teljesen maga 
ellen ingerelje. Abban maradt tehát a per Corvin haláláig. Ez után 
egy darabig bizonytalan lévén, kié lesz a gyulai vár? a pert megint 
nem lehetett megkezdeni. De, amint Corvin János özvegye és le-
ánya Erzsébet Gyulára behelyezkedtek, 1507 Szent-Mihály nyolcza-
dán újra feleleveníti Bakócz keresetét Perényi Imre nádor előtt. 
Ekkor aztán megyénk alispánjának jelenlétében megtörtént a 3-ik re-
pulsio. Időközben bekövetkezett Corvin Erzsébetnek, majd Frangepán 
Beatrixnak halála s így nem volt kin keresni a 10,000 forintot. ') 
Brandenburgi Györgygyei szemben Bakócz nem mert valami na-
gyon követelőleg fellépni, de, mint egy 1517-iki leveléből kitűnik, 
követelését még ekkor is fentartotta.2) E per ékesszólóan mutatja 
igazságszolgáltatásunk ekkori szomorú állapotát. 

Még ennél is szomorúbb eset volt a csudaballai pör. Itt egy-
szerű alaki hiba miatt prókátori fogásokkal 30 éves jogos tulaj-
donost fosztottak meg birtokától. 

1475 elején történt, hogy a pálosrendű szerzetesek fejedelme, 
János, Buda-Szentlőrinczen a szentlőrinczi kolostort nagyon közelről 
érintő újságot hallott. Volt a kolostornak Ványától északra Ecseg 
nevű faluban jövedelmező birtoka, melyet szeretett volna nagyobbí-
tani. Megvette volna tehát szívesen a szomszédos Csuda-Ballát, 
csakhogy, amint értesítették, egy gazdag budai polgár, Kovács 
István, elhalászta előle. Ment e miatt az országbíró elé. Éppen 
Kovács Istvánt is ott találta. Annak fülehallattára tiltakozik tehát 
Csuda-Balla ilyetén megvétele ellen, mert az ország törvényei sze-
rint a kolostornak, mint szomszédos birtokosnak, lett volna azt joga 
megvennie. Kovács meghallgatja a panaszt s akkor János rendfe-
jedelem nagy bámulatára s örömére azt mondja, hogy nem lesz 
abból kára a kolostornak, a miért ő vette meg Csuda-Ballát, mert 
hiszen ő azt az egész falut ott az országbíró előtt, ünne-

!) Az eddigiekre lásd Münch. Más. 1507. s 1511. évek. — 2) Münch. Reichsarchiv. 
Brand. CC1X. f. 38. 
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piesen a buda-szentlőrinczi kolostornak ajándékozza örök alapít-
ványul. 

Kiállítják a hivatalos iratokat, a pálosokat beiktatják Csuda-
Balla birtokába minden ellenmondás nélkül, 2) s ezek határjárásokat 
tartatnak ott, majorságot rendeznek be, Békésvármegyétől elsza-
kíttatják s Külső-Szolnokhoz csatoltatják. Egyszer csak 12—14 év 
múlva előáll Bodoni Csuda Imre, s követeli a pálosoktól Csuda-Bal-
lát. Azt állította ugyanis, hogy az ő atyja, Mátyás, 1465-ben jog-
talanul adta el e falut Mogyorósy János borsodmegyei nemesnek 
s így azt Mogyorósy János ennek fia Ferencz, továbbá a későbbi 
szerzők (Kovács J. s a pálosok) jogtalanul bírták és bírják.3) 

A pálosok majdnem tehetetlenül állottak e támadással szem-
ben. I. Mátyás halála és az azt követő zavarok hátráltatták ugyan 
a per menetét, de 1493. Szent-Mihály nyolczadán már kénytele-
nek voltak megidéztetni Mogyorósy Ferenczet, ki kezességet vál-
lalva adta el 1474-ben Csuda-Ballát Kovácsnak.4) Nagynehezen az-
tán összeszedték az ő birtokjogukat igazoló leveleket, s bemutat-
ták az országbírónak. Az oklevelek jegyzékére azonban ezt írta 
valamelyik ügyész (Verbőczy?): »Hol a királyi beleegyezés? 
Nincs sehol. És mivel az ősi javak csak 3 okból idegeníthetők 
el, t. i. 1) fej válts ágért, 2) fogságból való kiváltásért, 3) más ősi 
örökség kiváltásáért; a pálosok levelei pedig ezen három ok közül 
egyet sem említenek, e helység visszaadatott az örökösnek Csuda 
Imrének, László unokájának.« 5) 

Volt még Csuda Imre követelésének másik alapja is. Valaho-
gyan igazolta, hogy 1465-ben atyja csak Zsigmond és Péter fiai-
ért kezeskedve adta el Csuda-Ballát, őt pedig nem említette. Azért 
írjuk, hogy valahogyan, mert a pálosoktól fölmutatott 1465-iki 
adásvételi szerződésben elég különös módon benne van Csuda 
Imre is. 6) Az eddig ismert iratokból nem tűnik ki, hogyan igazol-
hatta tehát az ő nevének kihagyását, de az bizonyos, hogy Szent-
györgyi Péter országbíró 1505-ben az ő állítását elfogadta, Csuda-
Ballát neki vissza ítélte, a pálosokat pedig útasította, hogy keres-
senek kárpótlást Mogyorósynál. 7) Ha nem kaptak, az az ő sze-
rencsétlenségük volt. 

Az eddigi peres esetek elbeszélésében több helytt fordulnak 

l) Dl7 17,640. — 2) U. o. 17,644. — 3) U. o. 16,293. — *) Dl. 20,52. - 5) U. o. 
25,791. — 0) U. o. — "') U. o. 16,298. 

14* 
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elő a »királyi emberek.« Ezek a XIV. és XV-ik században vár-
megyénk legjobb módú családjai közül kerülnek ki. De a 
XVI-ik században nagyon gyakran csak egy telkes vagy teljesen 
vagyontalan nemes embereket is látunk soraikban. Ispán Gaál 
példának okáért gyakran olyanokat jelöltek ki királyi emberekül, 
a kik az ő szolgái vagy érdektársai voltak. Érdekes, hogy 1475-
ben a Simayak elvesztik egyik perüket a Kállayak ellen, mert a 
túriaknak hatalmaskodását békésvármegyei királyi emberrel vizs-
gáltatták meg.1) Világos ebből, hogy az 1351. XXII-ik törvény-
czikkely, mely szerint a királyi embernek azon vármegyéből szár-
mazónak kellett lennie, a hol az alperesek laktak, ekkor még ér-
vényes volt. 

A királyi emberek mellett az igazságszolgáltatásnak nagy 
segítségére voltak a »hiteles hely«-ek vagyis a katholikus egyház 
káptalanai és konventjei. Ezek küldöttek tanúbizonyságot a királyi 
emberek mellé s ők tettek jelentést a királyi emberek eljárásáról. 
Vármegyénk területére főként három hiteles hely terjesztette ki 
működését; az ó-budai, az aradi és a váradi káptalan. A váradi 
és aradi káptalan közt vármegyénk területe általában úgy oszlott 
meg, hogy a Körözsök jobb partján eső rész jobbára a váradi 
káptalanhoz, a balparton eső az aradihoz tartozott. Szinte kivé-
telnek tűnik fel, hogy 1297-ben a felhévvizi konvent tesz jelen-
tést Szent-András állapotáról;2) 1377-ben pedig az egri káptalan 
ad bizonyságot a szentandrási beigtatásról.3) A XVI-ik században 
a Váradon keletkezett új, Szent-István-káptalan emberei szintén 
működnek vármegyénk területén.4) 

Nagy változás állott be e tekintetben 1556-ban. Az aradi 
káptalan már pár évvel azelőtt feloszlott, az ó-budai, melynek jog-
hatósága az egész országra kiterjedt, még régebben megsem-
misült; a váradi két káptalan közül a székesegyházinak tagjai 
szétszóródtak; a Szent-István káptalan még éldegélt ugyan ke-
gyelemből, de ez meg János-Zsigmondpárti volt. — Nem maradt 
tehát más hátra, mint vármegyénket a jó távol eső egri káptalan 
működése köréhez csatolni. Ettől kezdve tehát az egri káptalan 
emberei tanúskodnak a vármegyénkben, továbbá Zaránd-, Arad-, 
Csanád- és Csongrádvármegyékben történő beiktatásokról és ineg-

i) Kállay lt. — 2) B. o. I. 14. — 3) Hazai Oklevéltár 305. — Har. f. X. nr. 71 és 
Gaál lt. 
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idézésekről.') E káptalan elé kellett menniük a nemeseknek, ha 
érvényes szerződéseket stb. akartak kötni. Ámde Eger messze 
volt, az odavezető út a törökök folytonos kalandozásai miatt bi-
zonytalan, s ezért az 1563-iki országgyűlés Gyulán kisebbszerű 
hiteles helyet akart szervezni, amint azt fenntebb a vallástörté-
netnél előadtuk. Az egrinél még távolabb eső leleszi konvent 
eddigi adataink szerint csak egy ízben, 1561-ben, végzett várme-
gyénkben megidézést.2) 

Peres ügynek párbajjal való eldöntése, tehát az istenítéletek 
utolsó nyoma vármegyénkben 1479-ben fordul elő utoljára. Ekkor 
akarta Nadányi Mihály vagyonának negyedét ilyen módon meg-
tartani. Mégis jobbnak látta a békés kiegyezést.3) 

A büntetések szigorúságát mutatja az, hogy, mint a politikai 
történetben előadtuk, nemes embereket is elég sűrűn fej- és 
jószágvesztésre ítélnek. Hamis pénz használatáért Abránfy Mátyást 
és Bernátot tömlöczbe vetik és összes jószáguktól akarják meg-
fosztani.4) 1480-ban Mátyás király anyja, a kegyes nagyasszony, 
szemkiszúrással fenyegeti a szentandrási jobbágyokat, ha gazda-
tiszteinek nem engedelmeskednek.5) A törvények ezen szigorúsága, 
a perköltségeknek nagysága okozta a gyakori barátságos egyez-
kedéseket, továbbá, hogy egyes peres felek rendes bíróságok 
helyett választott bíróságokat kerestek. Ezek tagjai voltak az 
úgynevezett fogott emberek. Nevezetes ilyen választott bíróság 
volt az, a mely 1523. junius 7-én Orosházán összeült és Komlósy 
Ferencz meg unokahúga, özvegy Varjassy Györgyné született 
Komlósy Anna, közt a leánynegyed végett támadt pert szeren-
csésen el is intézte.6) 

Akaratlanúl is választott bírósághoz kényszerítette a sérelmet 
szenvedetteket azon visszás helyzet, melyet az úri-szék teremtett. 
Például 1518-ban Ispán Gaál, a gyulai udvarbíró, tiszttársának, 
Nagy Péter békési ispánnak, nevében a berényi biró és jobbágyok 
ellen pert indított. Rendes körülmények között éppen az udvar-
bírónak és az ispánnak kellett volna ítélkezniük; de hogyan mond-
hassanak ítéletet a saját ügyükben? Fölkérték tehát Gyula város 
tanácsát, hogy ítéljen köztük és a herényiek közt. A tanács ma-
gára is vállalta s valóban el is marasztalta az alpereseket. — A 

!) N. R. A. 1088. 28. B. 0 . I. 186. és Muz. lt. 2) Lelesz A. 1561. f. I. nr. 18. — 
3) B. 0 . 1. 99. — U. o. 110. — 5) D. L. 18,387. — 6) D. L. 30,286. 
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herényiek az őrgrófhoz fellebbeztek s valóban joggal, mert a 
gyulaiak maguk is érdekelt felek voltak. Arról volt ugyanis szó, 
hogy a herényiek állítólag nem segítették Nagy Pétert Vég Imre 
nevű kereskedő elfogásában, a ki különösen a várnagyoknak és 
néhány gyulai polgárnak 3—4000 forint kárt okozott. Természe-
tes, hogy a gyulaiaknak érdekükben állott a herényieket elma-
rasztalni abban, hogy a megszökött Vég Imre helyett a 3—4000 
forintot ők kötelesek megfizetni.') 

Belátta e helyzet visszásságát az őrgróf is s 1519-ben két 
fő-jobbágyát, Asztalnok Pétert és Oláh Jánost, bízta meg a job-
bágyai közt felmerülő peres esetek elintézésével. 1529-ben azon-
ban e megbízást visszavonta s a bíráskodást újra a várnagyokra 
ruházta.2) Fennmaradt azonban az úri-szék is s az uradalmon kí-
vül állók az előtt kerestek igazságot. Ez úri-szék tagjaiul a vár-
nagyok néhány szomszéd nemest kértek fel.3) 

i) Münch. Más. 1518. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIII. 10. — 3) U. o. CCIV. 
f. 2. nr. 170. 



XI. FEJEZET. 

Birtokviszonyok. 

földnek eleinte nálunk sem volt semmiféle becse, innen 
van, hogy a Xl-ik és XII-ik században nem falvakat, 
hanem legeltetésre való jogot és szolgákat ajándékoz-
nak királyaink. E szolgák aztán kiválasztották a foglal-

kozásokra legalkalmasabb területet; ha e foglalkozás csak halá-
szatból állott, meg esett, hogy azon faluban, melynek területén az 
illetők halásztak, tulajdonképen egy talpalatnyi földjük sem volt. 
Ha e szolgák azon faluból, melyben adományozásuk alkalmával la-
koztak, később elköltöztek vagy kihaltak, jóformán megszűnt, vagy 
legalább is kétségessé lett az adományosnak minden joga úgy, 
hogy később csak nagy fáradsággal, vagy semmikép se tudta azt 
érvényesíteni. 2) A XUI-ik század elejétől kezdve a földnek értéke 
kezdett emelkedni; mutatják ezt azon perek, melyeket a várjob-
bágyok és várnépek az elidegeníttetteknek vélt vár-földekért kez-
denek; továbbá az, hogy birtok adományozásoknál vagy vételek-
nél most már a falvaknak határait is kijelölik. 

De minő volt e határ pontoknak kijelölése?! Egy-egy fok 
vagy ér, egy-egy bokor vagy halom alkották a megkülömböztető 
jelt. A Xlll-ik század végén ugyan itt-ott dombokat is hánynak 
nagyobb biztosság okáért, de mindezek emlékezetét csakhamar el-
mosta az idő. Ennek következtében folyton új, meg új határ-perek 
keletkeznek, s mivel a föld értéke folyamatosan emelkedik, mind-
inkább nagyobb elkeseredéssel, sokszor erőszakoskodással is foly-

*) Hazai okm. I. 13. — 2) Lásd az egri káptalan perét az igazságszolgáltatás cz. 
fejezetben. 
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tatják azokat. Másutt alig ismeretes szokás volt megyénkben az, 
hogy 1398-ban az új határ-dombokba téglákat is tettek. ') 

A határokért folyt torzsalkodások sokszor véres verekedé-
sekké fajultak, sőt néha ember életbe is kerültek. Így 1480-ban a 
bélmegyeri nemesek egy félhalmi jobbágyot, Nagy István nevűt, 
megölnek, mert állítólag az ő erdejükben vágott fát. Négy év-
vel később a túriak egy csuda-ballai határt védő jobbágyot vertek 
agyon. 1536-ban pedig a szentetornyaiak és királyságiak közt 
egész csata volt a vitás földek miatt s ez alkalommal egy Ugrón 
Pál nevű királysági embernek fején 4 sebet ejtettek, más 5-öt ha-
lálra sebesítettek, Vég Balázst pedig elevenen a határdomba akar-
ták temetni, hogy a királyságaik annál jobban megemlékezzenek 
a szentetornyai határra. 

A falvak határain belül a lakosság a földeket tetszése szerint 
használta még abban az esetben is, ha a jobbágyoknak több föl-
desuruk volt; hisz a földesúr jövedelme nem az ő földterüle-
tének nagyságától, hanem jobbágyainak számától függött. S azért 
eladásoknál, zálogbavetéseknél vagy az örökségek kihasításánál 
nálunk sem a határt osztják szét, hanem mindig csak a falu te-
rületét, utczáit, sorait, esetleg csak egyes házait. 2) 1514-től kezdve 
pedig már nem is a házakat, hanem a jobbágyok személyeit osz-
togatják fel, néha egészen a sorsra bízván, kinek melyik jobbágy 
jusson?3) Nem csuda, hisz ezek már örökös jobbágyai, mondhatni 
rabszolgái voltak földes uraiknak, a kiket eladhattak, vagy ha meg-
szöktek, erővel is visszahurczolhattak. 

Azon falvakban, melyeknek egy közös földesuruk volt az el-
különítő határjeleket éppen nem tartották meg. Gyulának és Vá-
rinak például 1438-ban közös határvonaluk van Ősi, Gelvács és 
Várajt felé.4) Ez a szokás abban az esetben, ha a falvak külön föl-
des urat kaptak, megint viszálykodás forrásává vált, mert nagyon 
nehéz volt meghatározni az eddig közösnek használt földből, meny-
nyi tartozik az egyik s mennyi a másik községhez. 5) 

Arra nézve, hogy a községek egész területét a tulajdonosok 
egymás közt fel akarták osztani s a szántóföldeket, réteket, lege-
lőket megfelelő részekre akarták szaggatni, csak egy, ez időszak 

i) B. O. II. Teleky lt. Gyomron El. XV. f. 1. Kállay lt. Acta Monial. Poson. 55/23. -
2) B. 0 . 1. 32—3. L. Pázmánynál. — 3) Lelesz. Protoc. 76. 151—7. lev. *) B. 0 . II. 43—5. 
— 5) Ez eset állt be, midőn Királyságot kiszakították a szentandrási uradalomból. Dl. 20,626. 
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végén előforduló adatra bukkanunk. Nevezetesen 1561-ben a Gyu-
lai Gaálok Fövenyesen a maguk szántóföldeit, rétéit el akarják 
választani a gyulai várhoz és a fövenyesi plébániához tartozó ré-
szektől, továbbá Jász Lukács birtokától.') Ez elválasztás eredmé-
ménye bizonyára új község keletkezése lett volna s mivel ilyennek 
nyomára nem akadunk, kétséges, hogy vájjon a király, ez ügyben 
kiadott rendeletét végrehajtották-e ? 

Az a sok apró község, mely eleintén megyénk területén ke-
letkezett, világosan mutatja, hogy itt a kis birtokosok túlnyomó 
számban laktak. Számukat később szaporította a felszabadított és 
megnemesített várjobbágyság. Lassan-lassan azonban, a mint a 
föld értéke nagyobbodott, a gazdagabb és takarékosabb családok 
itt is több és több falut szereztek össze s azokat azon községgel, 
melyben állandó lakásuk volt, összeköttetésbe hozták s így egy, 
azon községről elnevezett birtok-testet vagy uradalmat alkottak. 
Ez uradalmak befolyását megyénk történetében lehetetlen félreis-
merni, s azért jónak látjuk azoknak gyarapodását vagy kissebbe-
dését, továbbá birtokosaiknak változásait itt külön tárgyalni. Te-
hetnők ezt ugyan az egyes községek történetében is, de akkor 
nem adnánk világos képet róla s minduntalan ismétlésekbe esnénk. 
Ez időszakban megyénkben öt ilyen uradalom volt, még pedig be-
tűrendben ezek: gerlai, gyulai, körös-ladányi, simái és szentandrási. 

a) A gerlai uradalom az 1383-iki osztozkodás szerint Gerla, 
Csaba, Mező-Megyer, Tarcsa, Fás, Mágor, Vésztő községekből ál-
lott s 4 századon át ezek képezték az uradalom törzsökét. Időn-
ként hozzá tartozott még: Murony, Vesze, Fejérem, Füss és Ede-
les egy része is. 2) Továbbá kiegészítő részét képezték megyénk 
határán kivül a Fehér-Körözs és Maros völgyében eső, hegyesvi-
déki birtokok. Nevezetes, hogy a Fehér-Körözs felső völgyében 
levő területen a birtokos család az ott telepített falvak közül az 
egyiket Csoltnak, a másikat Gerlának nevezte el, úgy, hogy e miatt 
aztán az ősi Gerlát Al-Gerla, az újat Fel-Gerla névvel kellett meg-
különböztetni. 3) A Maros mellett Aradmegye területén szerzett 
birtoknak czélja volt, hogy ott a család hegyi várat emeljen, s eb-
ben az olyan támadások ellen, minő volt a tatárjárás, magát és 
alattvalóit megvédhesse. S valóban a család Kapronczán (ma Kap-
rucza) emelt is egy kissebbszerű erősséget. Körülötte pedig las-

Gaál lt. — 2) B. 0 . I. 31—33. Anjoukori okm. V. 361—3. — 3) B. 0 . I. 136. 
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sän-lassan apró oláh falvakat telepítettek. A békésmegyei falvak 
két pont körül csoportosultak; az egyik volt Csolt, mely mellett 
estek: Vésztő, Fás, Füss és Mágor; a másik Gerla, amelytől, az 
egy Tárcsát kivéve, nyugatra estek a többi falvak. Az uradalom 
a XV-ik század elején gyarapodott Szarvassal; 1440 körül pedig 
a Csabától nyugatra eső Gerendás, Két-Sopron, Csorvás, Apácza 
és Ordöngös-Hegyes falvakkal. 1458-ban e birtokok végleg a gerlai 
uradalomhoz csatoltatnak s nem sokára ezekhez csatlakozik az 
újonnan telepített Csákó-Hegyes is.1) Ellenben 1415-ben elveszett 
Vesze és Fejérem, melyekre a gerlai uradalom tulajdonosai csak 
úgy, mint valami uratlan jószágokra, tették rá kezüket.2) A muro-
nyi részbirtok, Tarcsa és Edeles egy része szintén idegen kézre 
jutott, Füss hihetőleg Vésztőbe olvadt bele. 

A gerlai uradalom tulajdonosai az egész időszakon keresztül 
az Abránfy család tagjai valának. De nem sokáig birták azt egyenlő 
mértékben. Megbomlott az egyenlőség a család tagjai között már 
1350-ben, mert az Abránfy család névadója ekkor az uradalom 
'/16-od részét egészen a maga számára szerezte meg.3) A dolog 
úgy történt, hogy a család egyik tagjának, ki az uradalom negyed 
részét birta, Martonosnak, leányai követelték leány-negyedüket vagy 
pénzben, vagy pedig birtokban. Hogy a birtok idegen kézre ne 
jusson, Ábrahám váltotta meg azt, vagyis a negyedrésznek egy 
negyedrészét, 100 márkáért. Kitűnik ebből, hogy ekkor az egész 
uradalmat 1600 márkára vagyis 6400 forintra becsülték. Ábrahám 
fiai 1383-ban osztották maguk között négy felé az uradalmat. 
1469-ben az uradalom még mindig négy részre van osztva.4) 
Roppant aránytalanság keletkezett a tulajdonos családok között 
akkor, midőn Ábránfy II. Tamás megszilárdította magát a Csabától 
nyugatra eső mezőségi falvak birtokában. Ettől kezdve az ő ága 
mindig hatalmasabb és gazdagabb volt, míg III. István ága csak a 
körözsmenti falvakban birt egy-két telket, s onnan is lassan-lassan 
Biharvármegyébe szorult.5) A XVI-ik században a gerlai uradalom 
birtokosai sűrűn változnak. 1508-ban egy részét megveszi Haraszthy 
Gergely6); másik részét, részint neje révén, részint zálog czíinén 
megkapja Székely Benedek. ") Székely Márton 8) és Szterzen-

!) V. ö. B. O. I. 78, 84, 136. — 2) Egri kápt. magán lt. nr. 19. Div. 1. f. l . f r . 7. -
3) Anjoukori okm. V. 361—3. — *) B. 0 . I. 84—5. — 5) Évk. XVI. 55. 65—6. Die. cons-
eript. cottus Bihar. — 6) B. 0 . I. 136. — ?) V. ö. B. 0 . I. 151. Harr. M. nr. 18. pag. 29—32. 
— 8) Lelesz. Protoc. 76. f. 147—8. 
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kovics Mátyás') házasságuk révén egy részt szintén kezükre kerí-
tenek úgy, hogy 1556—64-ig az uradalom nagyobb része hét, 
némelyik része nyolcz részre van osztva. Tárcsát már régen el-
adták; Edeles és Szarvas egy része is más kezekre jutott, úgv, 
hogy ekkor az uradalom csak a következő falvakból állott: Gerla, 
Csaba, Mező-Megyer, Gerendás, Csorvás, Apácza, Csákó-Hegyes; 
a Sebes-Körözs mellett: Fás, Mágor, Vésztő és Szarvas egy része.2) 

b) A gyulai uradalom már 1418-ban »districtus de Gyula« 
néven, külön birtoktestként fordúl elő.3) Alapítója hihetőleg maga 
a király volt, inert alkatrészei közül Békés, Gyúr, Doboz, Szerhet 
és Vári előzőleg vagy várföldek, vagy királyi birtokok voltak. 
1387-től 1402-ig Losonczy László és fia Losonczy János birták. 
1403-ban kapta meg Maróthy János. Ekkor az uradalom a kö-
vetkező falvakból állott: Gyula, Bagd, Karkó, Újfalu, 3 Szent-
móricz, Izsák, Turgony, Szerhet, Alsó- és Felső-Doboz, Szanna, 
Györké, Szentbenedek, Kakucs, Püly, Kamarás, Vári, Békés, 
Berény, Gyúr, Décse, Bakadegyház, Bercsénegyház, Kereszttúr, 
Veresegyház, Kondoros, Pitvarosegyház, Buzér-Hegyesegyház, 2 
Kerekegyház, Bagyusegyház, Fazekasegyház, Szénás, Simánd, Atyás, 
Kávás, Fajdas, Köbli, Somos, Mórocz és Hégenháza, össze-
sen : 43.4) Első pillanatra megtetszik, hogy e falvak három fő 
pont körül sorakoznak, u. m. Gyula, Békés és Simánd körül, s 
valóban később az uradalom e három város szerint, három ispán-
ságra oszlott. Sőt egy időben, inig a békési kastélyt el nem 
hanyagolták, a Békéshez tartozó helységek külön kerületként sze-
repelnek. 5) 

Szerfölött megnagyobbította a gyulai uradalmat Maróthy 
János részint új falvak megszerzése, részint ilyenek telepítése 
által. 1418-ban már a gyulai uradalomhoz számítja Medgyest, 
Kevermest, Lőkösházát, több ezekhez tartozó pusztákkal.fi) Ugyané 
vidéken ő telepítette Bánhegyest és Bánkamarást; megvette to-
vábbá az Erdőhegyi családnak a gyulai uradalomba beleékelt bir-
tokait : Kétegyházát, Fövenyest, Alabiánt és Györké egy részét'.) 
Megszerezte továbbá Békés mellett Murony felét. Adományként 
kapta Zsigmond királytól 1429-ben Vadászt és az ehhez tartozó 

i) Pozsonyi kápt. lt. protoc. 11. nr. 124. — 2) Dical. conscript. — 3 Dl. 10,711. — 
i) Münch. Más. — B) Hazai okm. IV. 441. — 6) Dl. 10,711. — Dl. 1 1,158, 11,258 11,666. 
B. 0 . II. 34—5. 51. 
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falvakat, úgymint Sámolykeszit, Bántolmácsot, Papfalvát. Karánd-
révét, Madzagfalvát, Csermelyt (ma Csermő), Bánhodost, Király-
mezőt, Belezfalvát, Tivadart és Belényszeget. Ez utóbbiakat 
Vadászon kívül mind oláhok lakták, a kik sokkal kevesebbet fizet-
tek a magyaroknál s legnagyobbrészt csak állattenyésztéssel fog-
lalkoztak. ') 

Maróthy János fia, László, csere útján megszerezte Vészét, 
Püskit és Fejéremet; cserébe adván érte a pestvármegyei Monor 
Zsiger és Újfalu falvakat.2) E csere ellen özvegye később tilta-
kozást emelt, de már késő volt. Tiltakozás azért történt, mert a 
cserébe adott birtokok többet értek a kapott három kis falunál.3) 
De éppen ez mutatja, mennyire törekedett Maróthy László birto-
kait Gyula körül összepontosítani, mert kész volt evégből áldoza-
tokra is. Hihetőleg a Maróthyak idejében gyarapodott a gyulai 
uradalom, tán csak egyszerű telepítéssel, Mező-Szentmiklós és 
Fábián-Sebestyén falvakkal vármegyénkben, Simánd közül pedig 
Pél egy részével és Herczeg-Móroczczal. Hogy a földesuraknak 
szőllőhegyük és így boruk is legyen, a Világos mellett eső Meszt 
községet is megszerezték. 

A Maróthyak halála után Corvin János idejében a gyulai 
uradalom csaknem feloszlott. A tapasztalatlan fiatal embert szolgái 
nagyon könnyen rábírták egyik-másik birtokának elajándékozására. 
Rákényszerítették ezenkívül ilyesmire pénzügyi zavarai is, mert 
szolgáit fizetni nem birván, fizetésük fejében mindig egy-egy bir-
tokát vetette zálogba. 1490-ben a békési kastélyt a hozzá csatolt 
tizenegy faluval Bánczay Andrásnak adta, de azután tőle már 
1493-ban visszavette.4) Mező-Berényt 1496-ban Derencsényinek aján-
dékozta,5) 1498-ban Szénást Várkonyi Mihály nevü nemes kezén 
találjuk.6) 1497-ben Fábián-Sebestyén Corvin János várnagyjaié, 
Enyingi Török Imréé és Andrásé lesz s örökre elszakíttatik a 
gyulai uradalomtól.7) 1504-ben Medgyessel Gerdosics Péter nevü 
vitéz tisztviselőjét jutalmazza meg.8) Kissebb szolgái közül pedig 
Török Jánosnak még ezelőtt adott Gyulán egy nemesülést.9) 

Frangepán Beatrix sem tudta magát e vidéken máskép fenn-

!) B. 0 . II. 42. V. ö. Münch. Más. 1528. — 2) Egri kápt. magán lt. nr. 14. d 2 f. 1. 
fr. l. _ 3) u. o. fr. 3. — «) Hazai Okm. IV. 441. és Münch. Más. 1493. — 6) B. 0 . I. 109. 
— 6) Dl. 20,701. — 7) V. ö. Dl. 20,324. 20,602. és 20,701. 36,349. hg. Eszterházy cs. kis-
martoni lt. 45. E. 100. — 8) Dl. 21,349. — 9) B. 0 . II. 124. 
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tartani, minthogy a gyulai uradalomból öt falut (Fajdas, Somos, 
Kávás, Hégenháza és Újfalu Zarándvármegyében) elszakított és 
azokat a Plavnai Benkovics családnak adta. Nem is kerültek többé 
vissza. 

Brandenburgi György, midőn 1510-ben megkapja a gyulai 
uradalmat, az adománylevélben 85, a gyulai uradalomhoz tartozó 
helységet soroltat fel.2) Ezek közül azonban legalább is 20 csak 
puszta volt; továbbá az őrgróf jogfenntartás kedvéért beleiratta 
a Corvin Jánostól és özvegyétől elajándékozott falvakat is, pedig 
azok közül tettleg csak Szénás került vissza az uradalomhoz. Eze-
ket, összesen hetet, szintén leszámítva, a gyulai uradalom 55 egész 
helységből és három rész-birtokból állott. — Hogy Brandenburgi 
György az uradalmat mindenkép gyarapítani igyekezett, azt a 
politikai történetnél láttuk. Állandó sikert azonban csak Ispán Gaál 
akaratlanul megszerzett birtokaival tudott elérni. 1528-ban az ura-
dalom ekként három városból és 46 faluból áll.3) Az ő idejében 
szakadt el a gyulai uradalomtól Veresegyház és jutott Susalics 
István birtokába.4) 

Czibak és a Patóczyak idejében a gyulai uradalom változat-
lan maradt, legfeljebb Patóczy P>rencz szakította el a Fövényes-
hez tartozó kerekegyházi pusztát s adta át Gyula városának. 5) 
Szentbenedeket pedig 600 forintért elzálogosította Kaczkfy György-
nek. 6) De, amint a király megkapta az uradalmat, mindjárt szerte-
széjjel kellett abból ajándékokat osztogatnia a gyulai vitézeknek. 
Dombiratos, Kétegyháza, Nyárszeg, Fövenyes egyrésze így jutott 
idegen kézre. Mező-Szentmiklóst pedig Kaczkfy Györgynek adták 
zálogba. 7) Nem csuda ha ennek következtében a gyulai uradalom 
erősen megfogyatkozva nézett a halál elé. 1562-ben 24 zaránd-
megyei és 16 békésmegyei, összesen tehát csak 40 helységből áll. 

c) A körözs-ladányi uradalom Körözs-Ladány, Póhalom, Füzes-
Gyarmat és megyénk határán kívül Kovácsi (ma Puszta-Kovácsi, 
Biharmegye) helységekből állott. Ezek voltak állandó alkatrészei; 
mint kissebb, hol lakott, hol lakatlan helységek már 1321-ben hoz-
zátartoznak Kis- és Nagy-Barsa, Teked másként Szent-György, 
Méhes és Nyésta (ez utóbbi Biharmegyében.)8) Körös-Ladányhoz tar-

i) Münch. Más. 1508. V. ö. Dl. 23,434. — 2) Münch. Más. — 3) U. o. — * V. ö. 1)1. 
20,701. és Acta Monial. Poson. «s/to. — 5) Liber Reg. 11. 136. — G) Szepesi kupt. Prot. 4. 
f. 156. — 7) Harr. A. nr. 14. — ») Nad. lt. f. 12. 
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tozott még Szent-Mihály nevű puszta, Póhalomhoz pedig Varsány-
egyház. ') Nyésta csakhamar elveszett, de a XV-ik században na-
gyobbodott az uradalom a Méhes határában telepített Süvöltő fa-
luval és Bucsával. 2) A XVI-ik században a Füzes-Gyarmat mellett 
eső Pázmány és Kis-Harang nevű falvak egyrésze szintén ez ura-
dalomhoz tartozott. 3) Tulajdonosa folyton és változatlanul a Na-
dányi család volt. 

d) A simái uradalmat négy kis helység: Sima, Csejt, Félha-
lom és Sima-Sziget alkotta. 4) Nem is nagyobbodott. Tulajdonosa 
volt a Simay család. De ez nagyon elágazván, szegénységre jutot t ; 
már a XV-ik század végén eladta vagy elzálogosította uradalmá-
nak egyrészét. Azonkívül a leánynegyedeket sem tudta készpénz-
ben kifizetni s ennek következtében az uradalom részei női ágra, 
például a Ragyolczyak, Simái Mezők stb. kezébe jutottak. 1556-ban 
Simán öt, Csejten hat, Félhalmon hét, Sima-Szigeten négy birto-
kos osztozik. 5) 

e) A szentandrási uradalmat még Zsigmond király adta Hu-
nyadi Jánosnak. 1456-ban három helységből: Szent-András-, Csaba-
csüd és Szentetornyából és az ezekhez csatolt 11 pusztából 

lomból Szentetornyát a buda-vári új prépostságnak ajándékozta,7) 
de csakhamar más birtokkal cserélte ki azt, úgy, hogy 1477-ben 
újra elajándékozhatta azt az ó-budai Szent-Erzsébet kápolnának.s) 
Nem sokára azonban Szenttetornya megint visszakerült a szentand-

!) B. 0 . I. 98—9. — 2) Nad. lt. f. 12. — 3) Dical. conscr. — *) Szepesi kápt. lt. Ser. 
XI. f. 2. nr. 13. — 5) Dical. conscript. — 6) Münch. Más. V. ö. Dl. 18,387, — 7) B. 0 . 1.88. 
— 8) Dl. 17,935. 

Szilágyi Erzsébet czimere. 

állott.6) Szaporodott az újonnan 
telepített Királyság faluval, azon 
kívül a Hunyadiak egyéb uradal-
maikból hozzácsatolták: Donáttor-
nyát, Komlóst a (mai Tót-Komlós) 
és Ötvenablakut (ma Ötvenes, Arad-
megyében) megszerezték még hozzá 
Körözs-Szentmiklóst is. Mátyás ki-
rály az egész uradalmat anyjának 
Szilágyi Erzsébetnek eltartására 
rendelte. A király anyja, mint ke-
gyes asszony, 1471-ben az urada-
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rási uradalomhoz. Ennélfogva 1484-ben az egész uradalmat aján-
dékozhatta az özvegy Hunyadiné Jánosné s később Mátyás király 
Corvin Jánosnak.') 

Hanem, ha a Hunyadiak őrizték a szentandrási uradalmat, 
Corvin annál hamarább túladott rajta. Állítólag még Mátyás 
király életében s az ő beleegyeztével az egész uradalmat 
Dobozi Dánfy Andrásnak, Mátyás király egyik vezérének, ajándé-
kozta. 2) Dánfy aztán úgy megerősítette magát ez uradalom bir-
tokában, hogy Corvin Jánosnak a visszaszerzésre irányuló igye-
kezetei 3) sikertelenek maradtak. könnyen szerzett birtokot 
Dánfy, örökösei nem lévén, elosztogatta. 1490-ben Királyságot 
és Donáttornyát a margitszigeti apáczáknak ajándékozta oly föl-
tétel alatt, hogy az apáczák minden nap az ajándékozótól kije-
lölt szándékra szent-misét mondassanak. Míg ő él, addig ő húzza 
a jövedelmet, halála után azonban a két falu rögtön az apáczákra 
száll át .4) Ez öt évvel később csakugyan be is következett. 5) A 
többi falvakból Szentandrást, Csabacsüdöt, Szentetornyát, Otven-
ablakút és Komlós egyrészét testvére Márton kapta.6) Körözs-Szent-
miklós pedig Dánfy Józsáé lett. 7) Leolvadt az uradalom nyolczból 
öt falura. 

Dánfy Márton 1508 elején meghalván, a szentandrási urada-
lom négyrészre szakadt. Egyrésze lett a Paksy családé ; második 
részét megvette Kecskeméti Patóczy Bertalan özvegye ; a harma-
dik rész Dánfy Márton egyetlen leányának, Annának, jutott; a 
negyedik részt a király Toldy Mihálynak adta, aki Dánfy Már-
ton özvegyét Makófalvi Makó Borbálát vette nőül. s) 

Mielőtt előadnók, miképen változtak ezentúl a négy részre sza-
kadt uradalom földesurai, föl kell említenünk két nagy hatalmú 
főúrnak a szentandrási uradalom megszerzésére tett lépéseit, mert 
ha ezek sikerülnek, akkor a szent-andrási uradalom még egyszer 
teljes nagyságban tündökölhetett volna. 1508 junius 13-án van kel-
tezve egy királyi adománylevél, amely szerint Il-ik Ulászló az arad-
megyei ötvenablakú, a békésmegyei Szentandrás, Csabacsüd, Szente-
tornya, Szentmiklós és Királyság, továbbá a csanádmegyei Donát-
tornya egész falvakat Podmaniczky Jánosnak és Razviai Horváth 

i) Schönherr: Corvin János 31. — á) Dl. 19,649. — 3) Hazai okm. IV. 441—2. 
4) Dl. 19,688. — 5) Dl. 20,324. — «) Dl. 20,626. V. ö. Harr. f. V. nr. 27. — ") 26,697 — 
8) Dl. 22,283. 
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Jánosnak ajándékozza, inert, az adománylevél előadása szerint, e 
falvak néhai Corvin János ajándékozásából néhai vitézlő Dánfy 
Andrásé voltak, ennek halálával aztán visszaszállottak Corvin Já-
nos fiára Kristófra, Corvin Kristóf magvaszakadtával pedig a ko-
ronára s ennélfogva a király által szabadon adományozhatok. ') 
Szomorú jele ez adománylevél annak, hogy a királyi kanczelláriát 
a kérelmezők mily könnyen félrevezethették holmi hamis és hazug 
adatokkal! Hiszen Dánfy András hamarább meghalt, mint Corvin 
János, sőt hamarább mint Corvin Kristóf született, tehát, ha az ő 
halálával visszaszállott volna a szentandrási uradalom az ajándé-
kozóra, az csak Corvin János lehetett volna. De ez sem lehetett 
jogilag, mert hiszen Corvin nem úgy adta e birtokokat Dánfy 
Andrásnak s maga Il-ik Ulászló sem úgy erősítette meg Dánfy 
Andrást az uradalomban. Azonkívül, mint láttuk, Dánfy András 
Királyságot és Donáttornyát a margitszigeti apáczáknak adta, 
a király ez ajándékozásba beleegyezett2) és azt megerősítette; a 
többi részét az uradalomnak pedig Dobozi Dánfy Márton bírta, 
kézzel fogható tehát, hogy a kérelmezők egész előadása vagy 
tökéletes tudatlanságon, vagy szándékos ferdítésen alapult s mégis 
oly vakmerők voltak, hogy ez adománylevél alapján magukat az 
összes falvak birtokába be akarták iktattatni. Természetes, hogy 
mindenütt ellenmondással találkoztak a tettleges birtokosok részé-
ről. Különös szerencséje volt a tettleges birtokosoknak, hogy köz-
tük voltak a margitszigeti apáczák is, mert ezek ügyészei oly jár-
tasak voltak a peres ügyek vezetésében, hogy 1520-ig folytonosan 
el tudták halasztani a per megkezdését s így megakadályozták, 
hogy Horváth János és Podmaniczky János az uradalmat tettleg 
birtokukba vegyék. 1520-ban is a fölperesek (a volt adományo-
soknak immár jogutódai) csak annyit tudtak kivinni, hogy az alpere-
seket az 1521-iki Szent-György napi nyolczadokra oly kikötéssel 
idézték meg, hogy, ha akkor sem jelennek meg, a király meghall-
gatásuk nélkül mond ítéletet. De ebből semmi se lett. 1525-ben 
Horváth János lia Gáspár újra lépéseket tesz, de ekkor sem ha-
ladtak tovább a periratok másolatainak kiadásánál. 3) Azután pedig 
következett a mohácsi vész, a borzasztó párt-villongások s az 
egész ügy feledésbe ment. A margitszigeti apáczák féltek ugyan 
továbbra is Horváth Gáspár erőszakoskodásától s azért, amint 

1) Dl. 21,848. — 2) Dl. 20,324. 20,316. — 3) Dl. 23,395. 
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Horváth Ferdinánd király pártjára állott s így Zapolyay János ki-
rály haragját magára vonta, rögtön János királyhoz fordultak s a 
Horváth Gábort esetleg megillető jogot is a maguk részére ado-
mányoztatták. ') De e biztosítékra nem volt szükség. Ők is, a 
többi Dánfy örökösök is szépen bennültek a nyert birtokban. 

A szentandrási uradalom első részének birtokosa az egész 
XVI-ik századon át a Paksy család maradt, még pedig 1508— 
12-ben I-ső Mihály és I-ső János; 1520-ban I-ső Mihály fia: Gás-
pár és László; 1536-ban I-ső János fia: Il-ik János; 1556-ban en-
nek 2-ik fia: György; 1559—64 harmadik fia Lajos. 2) 

A második rész sem sokszor változtatta urát. 1508—12 közt 
Patócsy Bertalan özvegye: Dorottya birta; 1520-ban fiainak Pa-
tócsy Imrének és Boldizsárnak kezén találjuk; ezek később leány-
negyed- és anyai hozomány-jogon nőtestvérüknek, Margitnak, előbb 
Abránfy István, 1539-től kezdve Kaczkfy György deák feleségé-
nek adták. 1536-ban már ő bírja. Második férjének halála után 
Zay Ferencznek megbízottja, Luka János adórovó, elvette tőle, 
mint állítólag Zay Ferenczet megillető jószágot. De az özvegy 
oly erélyesen tiltakozott ez ellen, hogy nem sokára visszakapta 
részét s 1559—64 ő birta; de egy kissé e részt meg is csonkí-
totta, mert 1562-ben Szentandrás egynegyedét első ura volt gaz-
datisztjének, Rácz Kristófnak, ajándékozta s ez birta 1564-
ben is. 

A harmadik részhez, melyet 1512-ben Anna, Dánfy Márton 
leánya, birt, Telegdy István is jogot tartott úgy, hogy 1509-ben 
Telegdy Istvánt, 1520-ban pedig fiát Miklóst a Horváthok és 
Podmaniczkyak szintén perelik, mert az ő beiktatásuknak ellene-
mondottak. 1536-ban e negyedrészt Iktári Bethlen Gábor kezén 
találjuk. Az ő leánya, Anna, előbb Mándy Kelemenhez ment férj-
hez s innen van, hogy 1556-ban e harmadik részt Mándi Kelemen 
és Bethlen György özvegye birta. Mándi Kelemen hűtlenségbe 
esvén, birtokait elkobozták, de csakhamar meghalt s ekkor özve-
gye, Bethlen Anna, kegyelmet nyert s a szentandrási uradalom e 
részét is kezéhez kapta. 1560-ban egyedül birja e harmadik részt; 
nemsokára férjhez ment Glésán Miklóshoz s innen van, hogy 

i) Acta Monial. Poson. « / « . — 2) Dl. 21,815. 22,283. 23,395. Acta Monial. Poson. 
55/23. Dical. Conscript. — 3) Dl. 21,815. 22,283. 23,395. Pozsonyi kápt. 1. Protoc. 11. nr. 
124. Acta Monial. Poson. 55/23. N. R. A. 17. S3 43 Die. conscript. 

I. 
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1562—64 éveken az adó-összeírások Glésán Miklóst nevezik e 
negyedrész urának. ') 

A negyedik rész urául 1512-ben Toldy Mihály kis fiát, Mik-
óst, említik. Később e rész Getyey János alnádor kezébe jutott. 
1520-ban már ő birta. A mohácsi vész után Getyey Ferdinánd-
párti lévén, János király elvette itt levő részét és azt, az ő or-
szágbírójának, Martonosi Pöstyéni Gergelynek, adta. 1552-ben vár-
megyénk is Ferdinánd hatalma alá kerülvén, Nádasdy Tamás köz-
benjárására Getyey János íia, Gergely, visszakapta e negyedik ré-
szét a szentandrási uradalomnak. De nem minden baj nélkül, mert 
e részhez jogot tartott Toldy Miklós is és Békésvármegye tör-
vényszéke valóban neki is Ítélte. Tettleg azonban e birtokrészt 
Patócsy Margitnak, a második rész tulajdonosnőjének, ura, Kaczkfy 
György, tartotta kezében. Kaczkfy átadta ugyan Getyeynek az ő 
birtokát, de nyugtatványt kért tőle arról, hogy őt Toldy Miklós 
keresete ellenében megvédelmezi és az addig beszedett jövedele-
mért sem őt, sem mostohafiait, Ábránfy Istvánt és Imrét nem 
fogja háborgatni. Getyey Gergely időközben meghalt anélkül, 
hogy e nyugtatványt kiállította volna; erre Kaczkfy visszafoglalta 
a birtokrészt, hogy megkapja nyugtatványát, de különben kész 
volt azt átadni Getyey örököseinek. Kés3bb csakugyan megkapta a 
nyugtatványt s 1556-ban valóban Getyey Gergely özvegye birja 
e negyedik részt. Nem sokára egyik leányát Ujlaky Sebestyén 
nevü nemes vette el s e negyedrészt neki adta át. 1559—64 
években Ujlaky Sebestyént írják e negyedrész birtokosának.2) 
Megjegyzendő még, hogy a szentandrási uradalomhoz csatolt, de 
csekélységénél fogva ritkán emlegetett tótkomlósi rész az ura-
dalom szétszaggatásánál a negyedik résznek jutott, s igy azt is 
egy ideig a Getyeyek birták. 1553-ban a tótkomlósi rész nem 
állott egyébből, mint egy puszta házból.3) 

Több, ma Békésvármegye területén eső s eredetileg is vár-
megyénkhez tartozó község más vármegyénkbeli uradalomhoz volt 
csatolva. Ennek volt következménye, mint említők, hogy e köz-
ségek, egyet kivéve, ez időszak végén vármegyénktől mind elsza-
kadtak. A Csákyak körösszegi uradalmához tartoztak: Szeghalom, 

1) Dl. 22,283- 23.395. Acta Monial. Poson. 55/-23. Harr. V. nr. 23. és Dical. conscript 
N. R. A. "63/43. _ 2) Dl. 22,283. 23,395. Acta Monial. Poson. 55/23. Kaczkfy 1553. jul. 31. 
lev. Nádasdy lev. N. R. A. w^/ig. i"63/43. Dicales conscript. — 3) Kaczkfy idézett lev. 
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Kis-Károly, melyek ma megint Békésvármegye részei, Csökmő, Barsa 
és Darvas, melyek csak estek hajdan vármegyénk területén. 
Szeghalom eredetileg egy külön kis uradalomnak volt feje. Hz 
uradalom Szeghalmon kivül még Csökmő és a biharvármegyei Iráz, 
Bökény és Fehéregyháza falvakból állott. Tulajdonosa volt a 
Geregmezei Veér család. Ez elvesztette hűtlenség miatt még 
1398-ban 1405-ben kapta Maróthy János;2) 1445. után pedig 
mint leánynegyed Csáky Ferencznére született Maróthy Annára 
szállott, s így a Csákyak kezébe jutott, ezek pedig körözs-szegi 
uradalmukhoz csatolták. 

A szintén biharvármegyei, henczhidai uradalomnak három fa-
luja volt vármegyénkben : Balkány, Cséfány és Környe.3) Hogy 
ezek közül Környe miért maradt meg vármegyénk kötelékében 
állandóan, annak okát fentebb elmondottuk. 

A zsákai uradalomhoz tartozott már 1301-től kezdve Ösvény.4) 
A szolnoki uradalom egyik tekintélyes részét képezte a most 

megint vármegyénkhez tartozó Fehéregyháza.5) 
Megtetszik ez előadásból, hogy vármegyénk területe lassan-

lassan a nagybirtokosok tulajdonává vált volna, hacsak Magyar-
ország pénzügyei 1-ső Mátyás korától kezdve meg nem rendülnek 
s a nagy uradabnak elaprósodásnak nem indúlnak. — Ha vesszük 
például átlag az 1500-ik évet, az ekkor vármegyénk területén eső 
falvakból 45 tartozott az uradalomhoz és csak 24 volt kis-birtoko-
sok kezében s ezek is mind szűk határúak, kevésbé lakottak. Nem 
csuda, ha ennek következtében vármegyénk kis-birtokosai mint 
gazdatisztek az uradalmaknál szolgálnak0), vagy egész egyszerű 
földmívesekké válnak, a kik közül például az egyik Edelesy 1520-
ban idegen határban vad madár tojásokat szed össze élelmezésére.') 

Azonban, mint láttuk, a XVI-ik században az említett uradal-
mak gyorsan foszlanak széjjel. Az Abránfyak, Simayak nem birják 
többé kifizetni pénzzel a leánynegyedeket, kénytelenek tehát tűrni, 
hogy idegen nevűek kapják meg az ősi birtok egy részét. A nagy 
gyulai uradalom birtokosai pedig tisztviselőiket nem birják íizetni 
másként, mint ingatlanok átadásával. A XV-ik század végén és 
XVI-ik században egyátalában nagy volt a pénzetlenség e vidé-

i) Pesty: A eltűnt régi vármegyék. I. 13. — 2) B. O. II. 19 — 3) B. O. II. 125. 
•») V. ö. B. 0 . I. 57. Die. conscrip. cottus Bihar. — &) N. R. A. ^ u . — B. 0 . I. 86. Dl. 
16,811. — ") Nad. lt. Másolatok. 

15* 
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ken s azért a kinek egy kis készpénze volt, csakhamar sok bir-
tokot össze tudott szerezni. Ott van példáúl Veér I. András bir-
tokszerzése. Ez mint debreczeni ispán egy kis készpénzre tett 
szert s 1471-ben 1800 forintért zálogba veszi Abránfy Bálint birto-
kait; 1473-ban Kamanyay Mihály részeit; 1476-ban a Nadabyaknak 
birtokait '); 1480-ban a Csegődyektől megszerzi Józsa János tár-
csái részét bizonyára nem ingyen2); 1482-ben a két legelőkelőbb 
Abránfy: Sebestyén és Péter vetik zálogba nála tárcsái és edelesi ré-
szeiket, 3), tiz év múlva példájukat követi rokonuk, Abránfy Bene-
dek.4) A sok zálogolásnak utoljára eladás lőn a vége úgy, hogy 
Veér András csakhamar nemcsak egész Tárcsát kerítette a ke-
zére, hanem Edelesen, Szarvason és Fáson is tekintélyes részbir-
tokoknak lőn ura.5) Vagy ott van második példának Ispán Gaál 
története, amint azt fentebb, a politikai történetben előadtuk. -
Csakis az ősiség törvénye volt tehát az, a mi a kis-birtokos csalá-
dokat a teljes elzülléstől és vagyoni megsemmisüléstől megmentette. 

Végül a birtokviszonyok jellemzésére fölemlítjük még azt, 
hogy bár a községeknek határa közös volt, a község belterülete 
a birtokosok száma szerint teljesen fel volt darabolva. Növelte e 
földaraboltságot az, hogy minden birtokos a maga területén kü-
lön birót tartott. — Így példáúl Szentandráson, Csabacsűdön és 
Szentetornyán 1559-ben a négy birtokos szerint négy bíró is van. 
Gerendáson ugyanakkor öt bírót is említenek.(í) Eként a községi 
belterületek külön igazgatás alatt állván, nagyon könnyen szét-
szakadtak; viszont, ha két közel eső falut egy birtokos kerített 
kezére, nagyon könnyen egy bírót rendelt a kettő felé s akkor a 
két község egyesült. Innen van, hogy példáúl 1560-ban más bir-
tokost kapván Békésnek egyik útczája, Hosszúaszó, 1564-ben már 
külön faluként fordúl elő.') Ellenben, mint említők, Mágor és Csolt, 
Ördöngőshegyes és Csákóhegyes egy faluvá egyesültek.8) 

i) Gr. Teleki lt. Gyomron. Elench. XV. f. 1. — 2) Muz. lt. — 3) B. O. I. — 4) U. o. 
106. — 5) V. ö. Die. conscript. — G) N. R. A. i"63/43. _ 7) Die. conscript. — 8) L. Vallástör:. 



XII. FEJEZET. 

Nemzetiség, népesség, gazdálkodás, ipar, 
kereskedelem, egészségügy. 

OGY vármegyénk népessége ez időszakban folytonosan 
magyar volt, kétségtelen. A honfoglalás előtt itt lakó 
csekély számú szlávokat a magyarság csakhamar magába 

olvasztotta; a politikai történetben érintett, csekély fokú, idegen 
betelepítés szintén nem adhatott hosszabb ideig külömböző nyelvű 
színezetet a lakosságnak. Még legtovább megőrizték nyelvüket a 
vármegyénk nyugati szélén letelepült kúnok, de ezek, mint lát-
tuk, nem tartoztak vármegyénk kötelékéhez. A bús magyarnak 
vigasztalói közül ez időszakban csak egyetlen egy tűnik fel az 
idők homályából. Az 1563-ki család-összeirás említ egy Virrasztó 
Márton nevű czigányt! ') 

Hogy a XVI-ik században vármegyénk összes lakossága ma-
gyar volt, azt az összeírásokban előforduló gyönyörű magyar ne-
veken kívül 1557-ben Mohamed temesvári kádi is igazolja. — Ez 
fölsorolván a békési nahiében (kerületben) eső falvakat, mindenik 
után oda teszi, hogy : magyar, csak az egy, ez időtájt várme-
gy énkhez került Dónáttornyáról jegyzi meg, hogy szerb lakosai 
vannak.2) 

A legnagyobb nehézség vármegyei történetírásunkban a né-
pesség számának meghatározása. Először is jól megjegyzendő, 
hogy csak megközelítő meghatározásról lehet szó; továbbá, hogy 
olvasóink e tekintetben túlságos követeléseket ne támaszszanak, 
másrészt pedig, hogy a jogtalan kételkedéseket eloszlassuk, előre 

i) Haan másolata. — 2) Török kincstári Defterek. II. 1890. 303—204. 1. 1. 
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bocsátjuk, hogy miként határoztuk meg megközelítőleg vármegyénk 
régi lakosainak számát összesen és községenkint külön feltüntetve. 

Legnagyobbrészt megvan Békésvármegye lakosainak össze-
írása, tehát a legrégibb vármegyei népszámlálás, 1563-ból. Ekkor 
ugyan a régi vármegyét csak három év választotta el a bukástól, 
de sokkal több lakosa vármegyénknek azelőtt sem volt. Kitűnik 
ez a kapuk számának összevetéséből. Példának okáért ugyanazon 
békésvármegyei falvakban, melyek 1 524-ben a gyulai uradalomhoz 
tartoztak, 1524-ben 284, 1525-ben 243, 1526-ban 227, 1528-ban 
318, 1556-ban 468, 1560-ban 486, 1562-ben 723, 1564-ben 635 
kaput számítanak, i) Igaz, hogy a kapuk növekedése függött az 
adóprés megszorításától is, s innen van, hogy 1562-ben Kerecsényi 
hirhedt adószedése idejében legnagyobb a kapuk száma, de oly 
nagy mértékű gyarapodás, mint aminő a XVI-ik század 20-as és 
60-as évei közt mutatkozik, még sem tulajdonítható egyedül a 
szigorúbb adóbehajtásnak, hanem részben a népesség szaporodá-
sának. Az egész vármegye kapuinak számát csak az 1552—64-ik 
évekről tudjuk kimutatni. 1552. juniusban a kapuk száma volt 
1328. E szám mutatja a régi s még nagyobb rabló-hadjáratokkal 
vagy pusztításokkal meg nem bolygatott vármegye állapotát. Két 
hónap múlva Lippa elfoglalása után és Szolnok ostroma idejében 
a lakosság oly rémületbe esett, hogy tömérdeken elfutottak vár-
megyénk területéről. Ennek lehet tulajdonítani, hogy 1553. júniu-
sában csak 605, októberben pedig 609 kaput talált az adó-rovó. 
Petrovics ez évi táborozása vármegyénk északi részén s a törö-
köknek első, 1553-ki támadása Gyula ellen még inkább fogyasz-
tották a lakosságot és így a kapuk számát is úgy, hogy 1554-ben 
a tavaszi összeíráskor csak 445, az őszi összeíráskor pedig 462 . 
kaput jegyez föl az adórovó. A következő, aránylag elég békés esz-
tendőkben azonban a kapuk száma rohamosan emelkedik. 1556-ban 
950, 1560-ban 981, 1562-ben 1947, és 1564-ben 1623 kapu volt.2) 
Tehát elérte, sőt fölülhaladta az 1552-iki futás előtt létező számot, 
a miből következtethető, hogy 1563-ban legalább is annyi volt a 
népesség, mint 1552. előtt. 

Ha azon gyér adatokat, mely egyes községek népességéről 
a XIV-ik és XV-ik századokból ránk maradtak, összevetjük az 

V. ö. Münch. Reichsarchiv. Brand. IV. f. 2. nr. 170. és Dical conscript. — 2) B. O. 
II. 137—141. és Dical. conscript. 
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1563-iki összeírással, vagy az 1562-iki adórovással, szintén azt kell 
következtetnünk, hogy vármegyénk népessége 1563-ban sem volt 
csekélyebb, mint a régi századokban. — Példának okáért Simán 
1391-ben a helyszíni szemle után után 28 népes telket találtak; 
1563-ban ugyanott följegyeznek 47 családot; az 1562-ik adórovás 
szerint volt ott legalább is 18 kapu, s ha egy kapura 1 és '/2 

családot számítunk, amennyit joggal számíthatunk'), körülbelül ugyan-
azon számhoz jutunk. Csejten 1391-ben 9 népes telek, 1562-ben 
9 kapu volt, Sima-Szigeten 1391-ben 3 népes telek, ugyanott 
1564-ben tíz kapu volt.'2) Füzes-Gyarmat 1479-ben 28 telekből, 
1562-ben 62 kapuból; Méhes 1479-ben 12 telekből, 1562-ben 20 
kapuból; Körözs-Ladány 1479-ben 24 telekből, 1562-ben 49 ka-
puból; Póhalom 1479-ben 20 népes telekből, 1562-ben 21 kapu-
ból; Bucsa 1479-ben 9 telekből, 1562-ben 18 kapuból állott.3) 

Nyugodtan rábízhatjuk tehát magunkat az 1563-iki össze-
írásra. De sajnos az összeírás nem egészen teljes és hiányát más-
honnan hozzávetőleges számításokkal kell pótolni. Nevezetesen 
hiányzanak belőle a sárréti falvak, az adót nem űzető, kuriális 
vagy együléses, nemes falvak és Gyulának Békésmegyében eső 
része. E hiányt a nem nemes falvaknál meglehetős könnyű kipó-
tolni, mert ezeknél meg van az 1562-iki kapu szám; s ha már 
most látjuk, hogy Détéren 16 kapunak 44, Kondoroson 80 kapu-
nak 103, Décsén 140 kapunak 170, Gerendáson 60 kapunak 112, 
Dánfokon 6 kapunak 9 család felel meg, talán nem hibázunk, ha 
másutt is a családokat átlag legalább is egyharmaddal többre tesz-
szük, mint amennyi a kapuk száma. Így lesz aztán: 

Füzes-Gyarmaton 62 kapunak megfelelőleg 82 család 
Körös-Ladányon 42 » » 56 
Pázmányban 1 8 » » 24 
Bucsán 1 8 » » 24 
Csejten 9 » » 12 család.4) 
A nemesi falvaknál azonban már az adóösszeírások is cser-

ben hagynak bennünket. Ezeknél tehát kénytelenek vagyunk az 
1557—58-iki török deftereket hívni segítségül. Ezek a nemes 
falvakat is felsorolják s megmondják nem ugyan a családok szá-

!) Acsády : »A jobbágy népesség száma a mohácsi vész után 32-ik lap. — \ . ö. 
Szepesi kápt. lt. Ser. XI. f. 2. nr. 13. és Dical conscript. — 3) B. O. 1. 96—97. és Dical. 
conscript. — 4) Dical. conscript. 
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mát, de legalább a házakét. A jobbágyoktól lakott s az 1563-iki 
összeírásban foglalt falvakat összevetvén e defterrel látjuk, hogy 
átlag minden házban két család lakott. Ennek alapján teszszük aztán: 

Edeles lakosságát 15 háznak megfelelőleg 30 családra 
Endrőd » 35 » » 70 
Halásztelek » 32 » » 64 
Nemes-Kereki » 22 » » 44 
Ölyved » 35 » » 70 
Bélmegyer » 20 » » 40 
Kamut » 20 » » 40 
Csatár lakosságát 10 háznak megfelelőleg 20 családra. ') 
Ajtóst Csatárral vesszük egyenlő népszerűségünek s azért 

teszszük népességét 20 családra. — Dancsházáról és Nagy-Harang-
ról a biztos adatok szintén hiányoznak; ha azonban legalább 4 
házból vagy 8 családból állóknak veszszük őket, akkor semmi esetre 
sein számítunk többet, mint a mennyi lakossal tettleg birtak. 

Szintén nehéz feladat Gyula békésmegyei részének lakosságát 
megállapítani. Eredetileg Gyula volt e vidéken a legnépesebb vá-
ros. 1526-ban például a gyulai lakosság 255 forint 50 dénárt űze-
tett hadi adóba; ugyanakkor Békés a rendesen hozzászámított fal-
vakkal együtt csak 52 forint 50 dénárt. 2) 1527-ben Gyula egyrészé-
ben 357 családot számítanak fel, holott ugyanakkor Békésen csak 
112-őt. 3) De az 1552-iki események miatt a gyulai lakosság szá-
mában borzasztó apadás állott be. A király katonái kiűzték a la-
kosokat házaikból, elpusztítottak több mint 200 házat, zsarolásaik-
kal tűrhetetlenné tették a lakosok helyzetét.4) Nem csoda, ha ennek 
következtében a népesség úgy megfogyatkozott, hogy 1553-ban 
Gyula csak 40 frt 64 dénárt fizetett füstpénzül, holott ugyanakkor 
Békés 76 forintot.5) 1556-tól kezdve pedig megszakad minden 
közelebbi tudósítás, mert Gyula szabadkirályi várossá tétetvén, 
kivétetett az adórovók joghatósága alul. Csak az 1556-iki »tized« 
összeírás nyújt némi tájékozást a lakosság ekkori számára nézve, 
mert ez a Zarándmegyében eső négy utczáról 155 családot jegyez 
föl. Ennek alapján a Békésmegyébe eső hat utczára legalább is 200 
családot vehetünk fel. 6) Ezen adatok és hozzávetések alapján ké-

1) Török kincstári Defterek 203—204. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 1. 
— 3) Haan másolata. — 4) Dicales conscript. cottus Zaránd 1552. Armpruszter jelentése. Regest, 
decim. — &) Regest, decim. 1554. — 6) Regest, decim, divers, cottuum. 
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szítettük a következő táblázatot, mely megyénk 1563-iki lakosságát s 
az akkor idetartozó falvakat tünteti fel. Megjegyezzük még, hogy 
minden családra öt személyt szám mi minden kétség nélkül lehet. ') 

15 

20 

25 

Ajtós 20 c salad 100 lakos 
Alsó-Doboz 60 » 300 
Apácza 42 » 210 
Békés 515 » 2575 » 
Bélmegyer 40 » 200 
Bucsa 24 » 120 
Csaba 99 » 495 
Csabacsűd 55 275 
Csákó-Hegyes 13 » 65 
Csarna 16 » 80 
Csatár 20 » 100 
Csejt 12 » 60 
Csorvás 57 » 285 
Dancsháza 8 » 40 
Dánfok 9 » 45 
Décse 170 » 850 
Détér 44 » 220 
Dónáttornya 62 » 310 
Edeles 30 » 150 
Ege 50 » 250 
Endrőd 70 » 350 
Fábián-Sebestény 33 » 165 
Fás óó » 165 
Félhalom 33 » 165 
Felső-Doboz 24 » 120 
Füzes-Gyarmat 82 » 410 
Gerendás 112 560 
Gerla 67 » 335 
Gyom a 27 » 135 
Gyula 200 » 1000 
Gyúr 67 » 335 
Halásztelek 64 » 320 
Kamut 40 » 200 
Káka 14 család 70 lakó 

!) Acsádi i. m. 30 
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35 Kígyós 51 család 255 lakó 
Királyság 49 245 
Kondoros 103 515 
Környe 24 » 120 
Körözs-Ladány 56 280 

40 Körözs-Szentmiklós 8 40 
Körözs-Tarcsa 47 235 
Mágor 55 275 
Méhes 23 » 115 
Mező-Berény 68 340 

45 Mező-Megyer 119 595 
Mező-Szentmiklós 19 95 
Murony 18 90 
Nagy-Telek 12 » 60 
Nagy-Harang 8 40 

50 Nemes-Kereki 44 220 
Nemes-Ölyved 70 350 
Németi 15 75 
Orosháza 39 195 
Pázmány 24 120 

55 Pó halom 34 170 
Püski 3 15 
Remeteháza 57 285 
Sima 47 235 
Sima-Sziget 12 60 

60 Sopron 56 » 280 » 
Szana 11 55 » 
Szarvas 13 * 65 » 
Szénás 138 » 690 . 
Szentandrás 29 145 » 

65 Szentetornya 88 440 » 
Tölgy 14 » 70 
Vári 56 » 280 » 
Verebes 11 55 » 
Veresegyház 26 » 130 » 
Vesze 20 100 » 

71 Vésztő 60 300 
tehát összesen: 3739 család 18,695 lakos. 
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Nincsennek ide számítva a jobbágyos nemesek, az iparosok és 
kereskedők. Ha 128 jobbágyas s megyénkben birtokos nemes kö-
zül csak fele lakott megyénk területén s körülbelül ugyanennyi 
kereskedő és iparos családot tételezünk fel, akkor is megyénk la-
kosainak száma alig éri el a 19,000-t, a 20,000-t pedig semmi 
esetre sem multa felül. Igaz, hogy éppen 1563-ban sokkal kissebb 
volt megyénk területe, mert, mint fentebb kimutatók, ekkor csak 
532,947 katasztrális holdra, vagyis körülbelül 53—54 négyszög 
mérföldre terjedt. De még ekkora területhez viszonyítva is, szer-
fölött csekély a lakosság száma, mert, ha a legnagyobb számot, 
20,000-t veszszük is fel, akkor is egy négyszög mérföldre csak 
27 ember esik, mig például 1880-ban ugyancsak egy négyszög 
mérföldre 3537 lélek esett. 

Amint a táblázatból látszik, nagyságra nézve Békésvármegye 
községei ekként következtek: Békés, Gyula, Décse, Szénás, Mező-
Megyer, Gerendás, Kondoros, Szentetornya, Füzes-Gyarmat, End-
rőd, Ölyved, Mező-Berény, Gerla, Gyúr, Halásztelek, Dónát, Alsó-
Doboz és Vésztő. A többi község lakosainak száma nem érte el 
a 300-at sem. 

A lakosság főfoglalkozása ez időszak elején kétségtelenül a 
jószág-tenyésztés volt s ez bizonyos fokban ezen időszak végéig 
megmaradt. A lótenyésztésben megyénk nagy hirnek örvendett. 
Szilágyi Erzsébetnek a szentandrási uradalomban szép ménese volt 
s abból 1463-ban egy kúnnak egy lovat, Nadányi Andrásnak pe-
dig kettőt ajándékoz. 

Hogy az Ábránfyaknak nagy ménesük volt bizonyos, msrt 
1468-ban csak Sopronból 100 m é n e s b e l i lovat hajtanak el.2) Olyan 
kis községből, mint aminő volt a régi Varjas-Földvár, arról tesz-
nek panaszt, hogy negyven lovukat erőszakkal elvették. ;í) A mar-
gitszigeti apáczák attól kezdve, hogy Királyságot és Donáttor-
nyát megnyerték, Királyságon külön csikóst tartottak. 4) A gyulai 
uradalom még nagyobb mértékben tenyésztette a lovakat úgy, 
hogy 1500-ban csak az egyik alvárnagynak 100 darab lova legelt 
Décse határán. 5) Brandenburgi György szintén Décsén tartotta 
a ménesét s ott külön csikósa volt, de azonkívül Gyulán külön 
lovászmestert is tartott, Jobst nevűt. Ez 1524 októberben Vincze lo-

i) Dl. 15,836. és 15,887. — 2) Dl. 16,811. — 3) U. o. 19.412. — •«) U. o. 20,602. -
») U. o. 20,979. 
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vászszal együtt viszi fel Budára a csikókat. Ezenkívül Brandenburgi 
gazdatiszteivel pénzért is vétetett lovakat; példának okáért 1525. 
szeptemberben Ahorn János udvarbíró Kondoroson vett egy sárga 
lovat 26 forintért; ugyanott egy kanczát 14 frt 72 dénárért, Né-
met Jánostól egy sárga, poroszka lovat 13 forintért. Ugyanez idő-
tájt vett Szénáson három lovat 17 frt 75 dénárért; Gyulán pedig 
vett hat kocsilovat 123 forintért. ') 1528-ban is sürgeti Branden-
denburgi Sadobricsot, hogy számára jó lovakat küldjön;2) attól 
kezdve pedig, hogy Gyula végvár lett, mindenik, nemesvérű pari-
pát kedvelő figyelme e vidékre fordult s Mágócsyt, Bornemisszát, 
Kerecsényit egyaránt sürgetik nemesvérű hátas- és kocsilovakért.3) 
Az 1561-iki szegedi harczon nyert lovakból Kerecsényi egygyel 
Miksa trónörökösnek kedveskedett.4) 

A szarvasmarha tenyésztésről kevés nyom maradt fenn. 1370-
ben panaszkodnak a Haranghyak, hogy Nadányi Miklós két, ösz-
szesen 12 forintot érő ökrüket elvette. 1468-ban az Abránfyaknak 
400 darab szarvasmarháját hajtják el Sopronból. 1520-ban Bran-
denburgi György elrendelte, hogy az udvarbíró minden évben 100 
darab bornyút vegyen s azt felnevelje, hogy így ne kelljen az 
uradalomnak azt a jobbágyoktól beszednie. De e rendeletét nem 
hajtották végre. Brandenburgi különben megyénkben összeszedett 
szarvasmarhákkal élénk kereskedést űzött Szilézia és Németország 
íelé. Udvarbírájának számadása tele van erre vonatkozó adatokkal, 
így 1525 Szent-Györgynap táján 20 darab ökröt vesz 48 forint 
8 dénárért; a gyulai pünkösdi vásárkor pedig 27 öreg ökröt vesz 
101 frt 85 dénárért; 11 fiatal ökröt pedig 25 forintért; a Szent-
Eleknapi vásárkor hetet vett 33 frt 78 dénárért. Ezeket legtöbb-
nyire Mező Mihály nevű szélhalmi ispán hajtotta fel Sziléziába. 
1528-ban az őrgróf egyszerre 200 darabot vétet. Az összeszedett 
vagy a jobbágyoktól adott ökrökben néha nagv pusztítást tett a 
marhadög. 1526-ban például 81 darab pusztult el.5) 1528-ban az 
őrgróf bivalyok után is kérdezősködik, de Sadobrics azt feleli, hogy 
neki bivalyt nem adtak át. 6) 1527. julius 9-én az udvarbíró Ver-
bőczi István tiszteitől Csuda-Balláról hozatott bivalyokat. ') 

A juh-tenyésztés egyik legfőbb kereseti ágát képezte ez idő-

1) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170. — 2) Münch. Más. — 3) Nádasdy 
lev. 1557. — 4) Bécsi Staatsarchiv. — 5) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr. 170.— 
6) U. o. CCIX. f. 36. — 7) u. o. CCIV. f. 2. nr. 170. 
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szakban megyénk lakosságának. Elterjedésére mutat, hogy 1468-
ban az egy Sopron faluból 3000 darabot hajtanak el. ') A gyulai 
uradalom külön is tenyésztette, eleintén a gyulai majorban, később, 
például 1559-ben, Békésen is.2) 1525-ben a gyulai majorban 265 
bárány le t t ; 3 ) de az 1525-iki zivatarban 238 elpusztult. 1553-ban 
Orosházán 84 darab tized bárányt adnak vagy váltanak meg, te-
hát az ez évben ellett bárányok száma 580 volt. Kígyóson ugyan-
akkor 60, Kétegyházán 62, Eperjesen 39, Apátiban 149 tized bá-
rányt adnak vagy váltanak meg.4) 1561-ben a békésmegyei tized 
kerülethez tartozó három (keleti, délnyugati és északnyugati) szol-
gabírói járásból 1116 bárányt szedtek be tized fejében.5) Nem 
csuda tehát, ha a várkormányzók a gyulai őrséget legnagyobb 
részt bárányhússal tartották. Például Bornemissza 1559-ben 1577 
darabot fordított a várőrségének, cselédségének s a szálló vendé-
geknek élelmezésére. Egy bárány ára átlag 30—40 dénár volt. 6) 

A sertés-tenyésztés megyénk keleti, erdős részében szintén 
kedvelt foglalkozás volt. Az Árpád-korban a doboziak legeltették 
a királynak sertés-nyájait s ebből a váradi püspök még 1273-ban 
is tizedet kapott. T) Váriban, Kesziben, 8) Remeteházán, Détéren 9) 
és Gerlán ,0) szintén ráakadunk a sertés-tenyésztés nyomaira. A 
gyulai uradalom sertés-tenyésztő jobbágyai minden öt darabból 
egyet adtak földesuroknak; ha kevesebb volt egy jobbágynak, 
akkor darabját négy dénárral váltotta meg. ") A makkos erdők 
használatáért szintén fizettek némi csekélységet. ,2) 

Ugyancsak az erdős helyeken volt szokásban a méh-tenyész-
tés. Dobozon a dömösi prépostságnak 1138-ban 60 kas méhe és 
külön méhésze volt. I3) 1561-ben az említett békési tized kerület-
ben 47 méh köpüt kapnak tized fejében l4) s ebből az évi méhkas 
szaporodás világosan látható. 1563-ban Békésen 13, Váriban 11, 
Alsó-Dobozon 5, Verebesen 4, Détéren, Szannán, Remeteházán és 
Gerlán 3—3, Vésztőn 2, Mező-Berényben, Felső-Dobozon, Püski-
ben, Dánfokon, Csabán, Szentmiklóson, Méhesen, Fáson, Mágoron 
és Tárcsán 1—1 méhtartó jobbágy lakott. Egynek átlag 3—1 

!) Dl. 16,811. — 2) Regest, decim — 3) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. 2. nr 
170. _ 4) várak és városok számadásai Muz. lt, — 5) Documenta. Ecclesi. az országos lt.-
ban. 157. — 6) Regest, decim. — ?) Knauz i. m. I. 59. Banyitay i m. 248. — * I» 21,999. 
— 9) Urb. conscript. 1559—1561. — ">) Dl. 16.811. — « ) Urbaria et conscript. 1559—1561 
— 12) Münch. Más. 1527. és N. R. A. 1763. 43. — 13) Knauz i. m. I. 95. - « Documenta 
Eccl. az országos lt.-ban. XV. 7. 
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kassa volt. *) Bizonyosan tartottak még méhet Bél-Megyeren és 
Kerekiben, de azok nemes ember létükre nem űzettek tizedet s 
így nem is kerültek a jegyzékbe. Amint látjuk a Körözsöktől tá-
volabb eső helységekben méh-tizedet sehol sem fizetnek. 

A könnyű megélhetésre nagy módot adott vármegyénk la-
kosságának a keleti és északi részeken oly bőven fizető halászat. 
Már 1232-ben említik Gyula vidékén a váradi püspök halászait.2) 
Vésztő még a nevét is a halfogásra szánt »vészektől« vette. 
Ahol a folyó kisebb volt, mint például Doboz és Békés közt, ott 
a Körözst egy czegével átaltették s úgy fogták a halakat.3) 
Ugyancsak a hal bővebb tenyésztése végett a földesurak régtől 
fogva külön halastavakat rendeztek be, felhasználván e végből a 
szélesebb fokokat, egy pár gáttal elzárván azt a rendes folyó 
viztől. Nagyon régi és értékes volt a Nadányiaknak »Révő« vagy 
»Rívő« nevü halastavuk. Ez már 1321-ben osztozkodás tárgyát 
képezte.4) Hasonlókép régi volt az Abránfyaknak »Fábiánfoka« 
nevü halastavuk. Mivel e fok alsó része benyúlt a békési határba 
is, állandó viszálykodás forrása lön a gyulai uradalom és az 
Abránfyak között.5) A gyulai uradalomhoz tartozó halastavak vol-
tak Békésen az »Avas« és a »Büngösd.« Az előbbi nem volt 
más, mint a Körözs medernek a nagy-malomtól Kereki határáig 
terjedő tilalmas része; — innen a neve is »Avas;« — a másik 
pedig a büngösdi szakadéknak Csarnától Bél-Megyer felé terjedő 
része volt. Volt még ezen kivül Nyárszegen — Gyomán túl 
egy, Dobozon egy »Doboz-közi« és egy ismeretlen ponton levő 
»Ökör-örvény» nevű halastava. — A nagy halászatokat rendesen 
október végén vagy november elején szokták megtartani.6) 1559-
ben például az »Avas« tóból Békésen 717 nagy halat fogtak ki, 
azonkívül még 4 frt 25 dénárért eladott, apróbb halakat. A vári-i 
jobbágyoknak kötelességök volt négy halászt tartaniok, s ezek 
minden böjti napra két kosár (scafíia) halat tartoztak beszállítani 
a várba.7) A vár egyik árkát haltartónak használták s az el nem 
fogyasztott halakat egyelőre abban helyezték el. Volt is a vár-
nak annyi hala, hogy 1557-ben a sózott hal eladásából 43 frt 

Regest, decim.. — 2) Hazai okmánytár I. 13. — 3) B. 0 . I. 229. — 4) \ a d . lt. f. 
12. Harr. M. 18. — 5) b. o . I. 82. Dl. 31,048. — 6) Münch. Más. 1528. Urb. et conscript. 
1559—61. Münch. Reichsarchiv. Brand CCIV. fasc. I. — Urb. et conscript. 
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jövedelmet vettek be. ') A halászatáról egész napjainkig neveze-
tes Körözs-Tarcsán 1482-ben Rekeszd, Közép-Sziget, Sebes-Ér 
és Ürmösdombi nevű halastavak voltak.2) Bél-Megyer szintén 
tele volt halastavaknak használt medrekkel. 1433-ban Büngösd, 
Tordacs, Megyer-Telek, Közép-Tó és Hajderék, 1468-ban még 
ezenkívül Zsiresd, Fástorok és Malomér nevű halastavakat emle-
getnek itt. 3) A Hármas-Körözs mellett az említett nyárszegin kívül 
még Félhalmon volt három (két Arócsa és a harmadik »Kovács-
fok« nevű), Endrőd és Gyoma közt a Körözs jobb partján egy 
»Hosszútó« másként »Szele« nevű, mindjárt e mellett Simán egy 
névtelen... halas-tó. Hogy Halásztelek mivégre alakult ? a neve 
is mutatja, de azonkívül is ismerjük ott még a »Zimán« nevű 
tavat; 4); másutt, mint például Fejéregyházán, Öcsödön elég bő-
séges halászatot nyújtott a Körözs medre is. 1448-ban például a 
Pálóczyak állítása szerint a kúnszentmártoniak 24 nagy edény ha-
lat fogtak Fejéregyházán s annak egy részét besózták;5) az 
öcsödiek pedig 1559-ben 80 nagy halat és 4 forintot szállítottak 
a gyulai várba halászati jövedelműi.6) 

A nagyobb vadakat már ez időben kezdték mesterségesen 
tenyészteni. 1447-ben Nadányi már azt panaszolja, hogy a Ha-
ranghyak Bucsán az ő szarvasait megöldösték. 7) Gyulán a vár 
mellett volt egy kis vadaskert, de az 1528-iki átadáskor csak 
kilencz szarvas volt benne.8) Lötznek 1528-ik jelentése szerint a 
gyulai uradalom mindenféle négy lábú és szárnyas vaddal bővel-
kedik. 9) A farkasokra úgy látszik, nagyon vadásztak értékes bő-
rük miatt 1526-ban az udvarbíró hét farkasbőrt küld Brandenburgi 
Györgynek s 1528-ban Koncz újra vett az ő számára.10) Érdekes, 
hogy 1530. tavaszán Czibak emberei szerettek volna darvakat 
lövetni Konczczal, mert ő neki puskája volt hozzá, de a német 
inkább eltörte a puskáját, mert attól félt, hogy majd ellene for-
dítják. A doboziaknak hivatalból jól kellett érteni a vadászathoz, 
mert minden húsvétra kötelesek voltak 200 vadlibát vagy vad-
ruczát ajándékozni földesuruknak.1 ') 

A földművelésnek első nyomaira vármegyénkben jó későn. 

1) Várak és városok számadásai. Muz. lt. — 2) Teleky lt. XV. f. 1. — 8) B. O. 1.30, 
54. 77. _ 4 Dl. 19,587. Szepesi kápt. lt. Seri. XI. f. II. nr. 13. Just lt. 1425. — B. 0 . I. 
58. 59. _ 6) nj r . A. 1703 43. — 7) Muz. lt. — 8) Münch. Reichsarchiv. Brand CCIV. t. 1. 
9) u o. — 10) Münch. Más. 1530. Koncz jelentésében. — ») Urb. et conscript. 1559. 
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csak 1394-ben akadunk. 1) De még ezen túl is voltak falvak, 
melyek szántás-vetéssel éppen nem, vagy nem minden évben fog-
lalkoztak. 1554-ben például a két Dobozról és Szanáról azt 
írják, hogy erdők és vizek közt lévén, nincs semmi vetésük.2) 
1560-ban Póhalom és Sima, 1561-ben Dánfok, Endrőd és Verebes 
nem űzetnek gabna-tizedet, mert ez évben nem vetettek semmit.3) 
A földművelés rendes módja nálunk is abban állott, hogy a job-
bágy teljesítette az összes munkát s a termésből i/9-et földes-
urának adott. Az egytelkes nemesek pedig maguk gazdálkodtak. 
Később a jobbágyas földesurak is arra kötelezték egyes jobbá-
gyaikat, hogy néhány darab földet egyenesen a földesúr számára 
műveljenek meg. Ez volt a majorsági, másként »allodialis« gaz-
dálkodás. A szentandrási uradalomban már 1463-ban építik a ma-
jor-házakat. 4) 1472-hen a Cséfyek és Czoborok Gyármánülésén, 5) 
1475-ben a pálosok Csuda-Balián tartanak béreseket,(;) ami szintén 
majorsági gazdálkodásra mutat. A gyulai uradalomban már 1525-
ben rendszeres majorsági gazdálkodást folytatnak.7) Az 1561-iki 
összeírás szerint Mező-Berény, Gyúr, Kondoros, Décse, Szénás, Eper-
jes és Piily voltak azon helységek, melyek a földesúr számára szántani 
és vetni voltak kötelesek;8) de az 1525-iki számadás szerint még 
Kétegyháza, Bánhegyes, Szentmiklós, a Gyula mellett eső Szél-
halom, Szentbenedek és Györké szintén ezek sorába tartoztak; 
ellenben például Békés, Détér, Gyula és más falvak jobbágyai 
erre nem voltak kötelesek. 

A majorságilag gazdálkodó uradalmak természetesen gazda-
tiszteket, ispánokat is tartottak e végre. A gyulai uradalomban ez 
ispánok feje volt az udvarbíró, (provisor curiae), ami a későbbi tiszt-
tartóval körülbelül egyet jelent. Ezek közül ismeretesek: 1461 Csemeni 
Gyerög György;9) 1467—70 Békési Bicze Gergely;1") 1510 
Szilasi Deák Balázs; ") 1515—20 Ispán Gaál; 12) 1520 Asztalnok 
Péter; '3) 1524 Német János; '4) 1524—28 Ahorn János; 1 5 2 8 -
30 Sadobrics Péter; ,5) 1536 Kis-Serjéni Ferencz; 16) 1543 Móricz 
Péter; 17) 1553 Gyalui Vas László; IS) 1560—61 Békési Deák 

i) B. 0 . I. II. — 2) Nádasdy lev. — 3) Regest, decim. — Dl. 15,846. — 5) U. o. 
17,320. — 6) U. o. 17,698. — 7) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — 8) Urb. 
et conscript. 1561. — 9) Dl. 15,638. — ">) Dl. 16,985. B. 0 . 1. 81. — 12) Münch. Reichsar-
hiv. Brand. CCIV. f. I. — 13) B. 0 . II. 125. 6. Münch. Más. 1520. — Münch. Más. 1520. 
— 15) Münch. Más. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — «) Münch. Más. 1628. — ") A. Monial 
55. 23. — 18) Fábián: »Aradvármegye leirása.« 116. — i 8) Kam. lev. 
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András;1) 1561—63 Pesti Deák Imre.2) Az alájuk rendelt ispá-
nok közül említik: Szakáli Imrét, aki 1458-ban békési ispán volt; 3) 
Andrást, ki 1497-ben décsei ispán;4) Kis Imrét, aki 1498-ban 
szintén Décsen volt ispán. 5) Hogy Nagy Péter, máskép Ispán 
Péter 1518-ban békési ispán volt s hogy Berény is hozzátarto-
zott, már említők.6) 1534-ben Czibak Imrének szénási gazda-
tisztje Bénó nevű volt. 7) Békési Deák András is, mielőtt udvar-
bíróságra emelkedett, a békési ispánságot viselte. 8) 

A szentandrási uradalomban 1463-ban Temesközi János és 
Varjassy János, 1480-ban ismét Varjassy János említtetnek ispá-
nokul. 9) 1495-ben Komlósi Huszár Pál csabacsűdi, "») 1514—17 
Haranghy Lénárt, békésmegyei alispán, királysági és dónáttornyai, 1') 
1536-ban Kovács László szentetornyai, 12) 1536-ban Kristóf szent-
andrási l3) gazdatisztekként fordulnak elő. E felsorolás mutatja, 
hogy utoljára csaknem minden helységben tartottak ispánokat. 

A gerlai uradalomban hol laktak a gazdatisztek? nem tudjuk. 
1470-ben Abránfy Sebesténynek hat tisztjét, úgymint Kenézi Ber-
talan, Nagy Bálint, Kulcsár János, Földes Antal, Csenke Balázs, 
mindmegannyi ölyvedi nemeseket és Csatári Bedek Tamást em-
lítik 14), s közülök nem egy biztosan csak gazdatiszt volt. 1493-ban 
az Abránfyaknak kilencz nemes tisztjük fordul elő.15) 

A gazdatisztek egyébként a nem nemesek sorából is vétet-
tek.16) Készpénz-fizetést bajosan kaptak, legalább Békési Deák 
Andrásról 1554-ben az van feljegyezve, hogy fizetése fejében 
Détér falu jövedelme volt neki utalványozva. I7) Az ispánok segít-
ségére a szabadosok voltak rendelve. Ilyen volt például 1525-ben 
Mező Mihály szélhalmi lakos. ts) 1527-ben említenek két györkei 
»praedialis«-t, a kik olyan teendőket végeztek, mint a szabadosok. 1!l) 

Vármegyénkben ez időszerint a gabnaneműek közül búzát, 
árpát, zabot és kölest termesztettek. A termelés nagyságára nézve 
pontos, megbízható adataink nincsenek. Legnagyobb akadály az, 
hogy az e vidéken divatos mértékek nagyságát nem ösmerjük. 
Annyi bizonyos, hogy kétféle köböl volt használatban : a gyulai 
és simándi. A simándiból három tett ki egy gyulai köblöt. Mind-

i) Regest, decim — 2) Luka János levéltára. — 3) Harr. M. nr. 18. — *) Dl. 20,602. 
— 5) Dl. 20,701 — 6) Münch. Más. — 7) A. Monial. 55, 23. — 8) Regest, decim. — », Dl. 
15,836—15,862. és 18,387. — ">) Dl. 20,626. — ") U. o. 22,591. és 22,894. — A. Mo-
nial. 55, 23. — 13) Harr. V. 71. — B. 0 . L 87. — 15) Teleky lt. El. XV. f. I. — »») Dl. 
20,602. — ") Nádasdy lev. — 18) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. I. — 19) U. o. 

I. 16 
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amellett, mig valami szerencsésebbkezíí ember fölfedezi e mérté-
kek viszonyát ujabb mértékeinkhez, fölsoroljuk az adatokat, me-
lyek a termelésre vonatkoznak, hogy legalább némi halvány fogal-
mat nyújtsunk róla. 

1525-ben a gyulai uradalomban a kilenczedes asztagból 72 
gyulai köblöt csépeltek ki. Ebből következtetve, az egész urada-
lomban 648 gyulai vagyis 1944 simándi köblöt termesztettek a 
jobbágyok. ') Majorságilag azonban még több mint felényit, 344 
gyulai vagyis 1032 simándi köblöt, termesztett az uradalom. 1554-
ben a gyulai uradalom Békésvármegyéhez tartozó részében körül-
belül 35,000 katasztralis hold területen, a kilenczedszedők jegyzéke 
szerint 1683 gyulai, vagyis 5049 simándi köböl búza termett.2) 
1559-ben a békési tized-kerülethez tartozó három u. m. keleti, 
észak nyugati és délnyugati szolgabírói járásban 8470 3/4, 1560-ban 
12,170 3/4, 1561-ben ugyanott csak 4200 simándi köböl búza 
termett; mivel azonban a féltizedet a lakosság ekkoriban már a 
töröknek fizette (az egy Várit kivéve), a termés összege tulaj-
donképpen még egyszer annyira teendő.3) 

Árpából 1525-ben az egész gyulai uradalom 152 gyulai köb-
löt vett be, s ebből csak 51 köböl volt kilenczedes. 1554-ben azon a 
területen, melyet fentebb a búzánál érintettünk, 2007, 1559-ben 
21201/4, 1560-ban 860, 1561-ben-ben 1080 simándi köböl árpa 
termett. Zabból 1525-ben az egész gyulai uradalom 66 köblöt 
kapott; 1559-ben az említett három járásban 190 simándi köböl 
zab termett; de itt is, mint az árpánál és búzánál, tulajdonképpen 
még egyszer annyit kell számítani. 

Az árpát serfőzésen kívül használták még abrak gyanánt, 
továbbá sertéshízlalásra, miután a sertéseket a makkról lehajtot-
ták. A zabot szintén étették abraknak, de kisebb mértékben; 
ezen kivül adtak még a külömböző falvakból összeszedett serté-
seknek is, hogy összeszoktassák őket. 

Kölest csak egyes falvakban termeltek, de ott elég bőven. Berény-
ről, Mező-Szentmiklósról, Kondorosról biztosan tudjuk, hogy e helye-
ken szokás volt termeszteni. 1525-ben a gyulai uradalomból bejött 96 
gyulai köböl, tehát 30-al több, mint a mennyi zab. Használták a 
leromlott sertések javítására, az összeszedettek összeszoktatására és 

i) Münch. Reichsarchiv Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — 2) Nádasdy lev. — 3) Regest, 
decim, és Documenta ecclesiastica 15 7, 15/9. 
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köleskása készítésére, a mi a gyulai őrség élelmezésében nem 
utolsó helyen állott. t) 

Miként Kerecsényi egyik levelében írja, a termés nagysága 
vármegyénkben roppant változó volt s az esőzéstől függött. Ha 
eső nem volt, a szárazság mindent kiölt.2) 1561-ben például az 
elvetett mag ki sem kelt, hanem csak 1562-ben hajtott ki, oly 
borzasztó szárazság volt; s legtöbb helyen még a magot sem 
adta meg. Ugyanakkor Gyúrón még a szöcske is pusztított. De 
1563-ban már bő termés volt, mert példáúl Décsén 777 V2 kalangya 
és 4000 vontató búza, 910 vontató árpa, Szénáson 404 kalangya 
és 2150 vontató búza, 454 vontató árpa termett. Egy kalangya 
e vidéken 26 kévéből, egy kereszt 13 vagy 14 kévéből állott.3) 

A vetemények közül termesztették a borsót és káposztát. 
Némely falvak lakosai kötelességszerüleg foglalkoztak a vetemé-
nyezéssel. 1561-ben a remeteháziakról azt írják, hogy csak vetemé-
nyezésből és kertek műveléséből élnek. A gyulai vár kertjét a várii 
és püski-i jobbágyok művelték.4) 1536-ban említik a királyságiak-
nak Királyság és Szénás határán eső kertjeit. Szőllőt az egész 
vármegyében sehol sem műveltek csak Gyulán. A gyulai urada-
lomnak a vár mellett volt egy szőllőskertje, melyben évenkint 
két-három hordó bor termett.5) Máskülönben a békésvármegyeiek 
makrahegyi (a Boros-Jenőtől Ménesig terjedő hegységet nevezték 
régen Makrának), baranyai, várad- és göncz-vidéki borokat ittak. 6) 

Kendertermelésre mutat, hogy Kígyós és Fövenyes közt 
1398-ban »Kenderhely« nevű határrész fordúl elő.7) A lenből ki-
lenczedet adtak Györké, Fövenyes, Mező-Szentmiklós, Mező-Berény, 
Gyúr, Püski, Vesze és Alabián falvak.8) 

A jószágtenyésztés nagy elterjedése okozta, hogy a kaszálók-
nak meglehetős értékük volt. 1391-ben, a simái uradalom becsű-
jénél mindenütt külön kiteszik a kaszálókat.9) Az Abránfyak és 
Maróthyak közt levő villongásoknak egyik oka a Fábiánfoka mel-
lett eső kaszáló. >°) A gyulai uradalomban minden május elején 
kiment egy ispán vagy szabados s kijelölte azon réteket, melvek-

i ) Münch. Reichsarchiv. Brand. C C I V . f . II. nr. 170. és Regest, decim. — 2) Docu-
menta ecciesiastica 16/29. 15 9. _ 3) Regest decim. 1561—3. — *) Münch. Reichsarchiv. 
Brand. C C I V . f. II . nr. 170. Münch. Más. 1528. Urb. et c o n s c r i p t . 1559—61. — Münch. Más. 
1528. — 6) várak és Városok számadásai. Muz. lt. — B. O. II. 52. — «) Münch. Más. 
1528. és Urb. et conscript. 1561. — ») Szepesi kápt. lt. Seri. XI. f. II. nr. 13. — 10) Münch. 
Más. 1419. 

16* 
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ről a jobbágyok a füvet egyenesen a vár számára voltak köte-
lesek lekaszálni. ') Ilyen falvak voltak : Vári, Détér, Kondoros és 
Décse. 2) 

Legnagyobbrészt mindig jószágtenyésztő és földművelő lakos-
sága lévén vármegyénknek, miként ma, akként a középkorban is 
aránylag kevesen foglalkoztak az iparral és kereskedéssel. Csak 
Békésen és Gyulán laktak tulajdonképpen iparosok. — A békési 
jobbágyok közt 1467-ben Kovács, Molnár, Szabó és Varga neve-
zetűek fordulnak elő;3) Gyulán pedig 1468-ban két Szűcs, egy 
íjgyártó, egy Szíjgyártó, két Ötvös nevűek élnek.4) Kétségtelen 
pedig, hogy ezek mesterségükről hivattak eként. A vármegyei ne-
mes családok közt előforduló Ötvös, Szabó nevűek elődei szintén 
kézművesek voltak, de fölgazdagodván, jó pénzért nemességet s 
egy kis földbirtokot szereztek. 1525-ben már 12 czéh virágzott 
Gyulán, s ezek egyúttal »kalandos« vagyis »temetkező« társu-
latok is voltak, s még a várbelieknek is segítséget nyújtottak az 
elhúnytak tisztességes eltakarításában. A 12 czél közül névszerint 
csak a takácsokét nevezik meg,5) de biztos, hogy ezenkívül külön 
czéhet alkottak még az ötvösök, mert a hírneves Dürer Albertnek 
atyja, Ajtósy Antal, már a XV-ik század elején Gyulán tanulta 
meg az ötvös mesterséget s 1492-ben Gyula város bírája »Auri-
faber« vagy »Ötvös« Miklós nevet visel.6) Az említetteken kívül 
még varga, kályhás vagy fazekas, kovács, lakatos és paizs-
gyártó mesterséggel foglalkozók fordúlnak elő úgy, hogy, ha hoz-
zájuk számítjuk még az ácsmesterséggel is foglalkozó molnárokat, 
éppen kijön a 12-ős szám.') 

Az ipar-engedély megadása 1496-tól kezdve Gyulán nem a 
földesúrtól, hanem a várostól függött . s) Rendkívüli iparágak közé 
tartozott az orgonakészítés. 1532-ben egy Miklós nevű or-
gonakészítő élt Gyulán.(J) A női kézimunka tanítása szokásban volt 
s egyes családok tagjai e tekintetben nagy ügyességre tettek 
szert. 1478-ban I. Mátyás király megjutalmazza Simay Péter leá-
nyát, Veronikát, a ki »a gyöngyös díszítések és aranyfonalas hím-
zések készítésében Beatrix királynénak segítségére volt.« I0) Továbbá 

i) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — 2) Urb. et conscript. 1559—1561. 
— 3) B. 0 . 81—82. — 4) Dl. 16,811. — 5) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. 
6) Liber regius II. 134—5. — 7) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. N. R. A. 
1703 43. _ 8) Liber regius II. 135 — 136. — 9) B. 0 . II. 135. — Kovachich : Formuláé 

Styli 230. 
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szokásban volt a serfőzés, s ehhez egyes jobbágycsaládok is ér-
tettek, a nélkül, hogy állandóan azzal foglalkoztak volna. — A 
dömösi egyháznak Décsén lakó jobbágyai 1138-ban 25 köböl 
»márcznak« hívott sört voltak kötelesek szolgáltatni1). 1525-ben 
a gyulai uradalomban serfőzésre egész éven át 78 gyulai köböl 
árpát használtak fel. 1526-ban májusban az udvarbíró Dobozon főzet 
sert, s e végre komlót vesz. 1527. februárban pedig >márcz«-ot 
főzet s szintén komlót vesz hozzá.2) Az őrgróf idegen zsoldosai-
nak jobban ízlett a magyar bor az itt készített sörnél s nagy 
zúgolódás volt közöttük, mikor az udvarbíró sörrel kezdte őket 
tartani.3) 

Legjövedelmezőbb iparág volt ez időben a molnárság, csak-
hogy a malmok nem az egyes molnárok, hanem a földesurak 
tulajdonai voltak. Túlnyomó számban a vízimalmok voltak elter-
jedve, de 1449-ben már szárazmalmot is említenek Pázmányban.4) 
A Fehér-, Fekete- és Sebes-Körözsök csekélyebb medrei éppen 
alkalmatosak voltak arra, hogy azokon malmokat építsenek; ellen-
ben a Kettős- és Hármas-Körözsökön tudtunkra egyetlen egy 
malom sem állott. A Fehér-Körözsön már 1261-ben említik a 
Fejéremhez, később Veszéhez tartozó malom-helyet;5) később 
pedig ezen állottak a gyulai uradalomnak nagy jövedelmű mal-
mai és pedig: Váriban volt egy három-kövű malom s a mellett 
még egy, a szürke-posztó készítéshez szükséges »kölyű* vagy 
»kalló,« Gyulán volt két malom: a nagy malom, mely ismét két 
részből állott, a tulajdonképeni „nagy malom«-ból és a »velenczé«-
ből, összesen négy kerékkel, a másik volt a két kövü »fok 
malom.« Alabiánban volt egy két kövű malom ugyancsak kölyűvel; 
Békésen volt két malom: a két kerekű Szent-Pál malom és a hét 
kerekű »Hatos« malom; ennek szintén volt »kölyű«-je.6) 

Ezenkívül a Fehér-Körözsön az Ábránfyaknak volt két mal-
muk Gerlán. 7) 

A Fekete-Körözsön Doboznál volt egy háromkerekű malom, 
ugyanott egyik fokon egy kissebb malom.8) 

A Sebes-Körözsön Vésztőnél és Csoltnál vagyis Mágornál az 

l) Knauz I. M. 1. 92. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV f. II. nr. 170. 
U. o. CCIX. 36—9. — *) B. 0 . I. 64. — 5) Egri kápt. magán lt. nr. 16. d. 4. f. R. 3. 
6) Münch. Más. 1528 Regest, decimal. 1561. Urb. et conscript. 1559. — 7) B. 0 . I. 33, 149. 
— 8) Münch. Más. 1511. 
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Abránfyaknak, 1) Szeghalom mellett a Csákyaknak volt vízimalmuk.2) 
Körözs-Ladánytól délre, a mai Mihályhalomnál állott a malom. 
Ennek készítőjét, vagy egyik molnárát Mihálynak hívták s róla a 
malmot Mihálymolnának (malmának), a mellette eső halmot pedig 
Mihálymolnahalomnak nevezték már 1479-ben. 

Ha oly csekély esésű folyónak, mint aminő a Fehér-Körözs, 
annyi malmot kell hajtania, mint ekkoriban Váritól kezdve Békésig 
kellett, éppen nem csoda, hogy ha a meder folytonos eliszapodásnak 
kitéve s a malomtulajdonosok a malmok és gátak emelésére vol-
tak utalva. 1528-ban a gerlai malomnak és gátjainak felemelése 
akkora visszaduzzadást idézett elő, hogy az alabiáni, gyulai és 
vári malmok közül egynek sem forgott a kereke. 3) 

A malom jövedelemre nézve jellemző, hogy 1525-ben a gyulai 
vár bevételei között a malmok jövedelmei szerepelnek legelső he-
lyen. És pedig ekkor a gyulai malom 313 forint, a várii 357 frt 
50 dénár, ennek kölyüje 11 frt ; a békési hatos malom 807 frt 95 
dénár, a Szent-Pál-malom 45 frt 90 dénár, az alabiáni malom 297 
forint 41 dénár, ennek kölyüje 15 frt 50 dénár hasznot hajtott, 
összesen tehát 1848 forint 26 dénárt. 4) Az 1526 után bekövetkező 
zavaros években e jövedelem erősen megcsappant. 1527-ben csak 
473 frt 25 dénárra, 1528-ban pedig 827 frt 25 dénárra rúgott. 5) 
Később Gyula végvár korában még jobban megapadt a jöve-
delem; 1559-ben például az alabiáni malom csak 52 frtot és 9 gyulai 
köböl lisztet adott. 

A kereskedelem ez időszakban meglehetős korlátolt volt. 
1403-ban az egész megyében csak Békésnek volt vásárja; G) ké-
sőbb pedig, amint Szentandrás várossá tétetett, 7) itt és Gyulának 
megyénkhez csatolt részében tartottak vásárokat. A gyulai vásárok 
Pünkösdkor, Szent-Elek napján (julius 17-én) és Szent Mihálykor es-
tek. Hetipiaczait már 1467-ben említik.8) Ez hétfőn, a békési heti-
piacz pedig kedden tartatott. 

Mint az iparosok, akként a kereskedők is nagyobb számmal 
csak Gyulán és Békésen tartózkodtak. Itt fordulnak elő »Kalmár« 
nevezetűek, kiket foglalkozásukról hívtak ekként.9) A gyulaiak ke-

i) B. 0 . I. 33. — 2) U. o. 107. Nad. lt. f. 24. — 3) B. 0 . I. 150. és Münch. Reichs-
archiv. Brand. CCIV. f. 36. — *) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — 5) Münch. 
Más. 1528. — 6) Egri kápt. magán lt. nr. 16. d. 4. f. I. fr. 3. — Dl. 15,836. — 
8) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. I. és II. nr. 170. Acta Monial 56—79. B. 0 . I. 81. 
9) Dl. 16,811. 
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reskedésének nagy lendületet adott az, hogy Mátyás király az 
itt lakó kereskedőket a vámfizetés alól felmentette. ') Nem csuda, 
ha ennek következtében Gyulán már a XV-ik század végén, gaz-
dag kereskedő családok (mint például a Somogyi, Oláh, Asztalnok 
stb.) tűnnek fel s mindenfélét: vasat, ólmot, posztót, stb. árulgatnak 
és kereskedésüket kiterjesztik egész Futakig. 2) 

A kereskedés előmozdítására szolgáló útak közül különösen 
nevezetes volt kettő; az egyik a Szolnok alatt, a Tisza balpartján 
eső, hajdan népes Tisza-Varsány városból Bánrévén s itt a Hár-
mas-Körözsön átlépve Décsén, Mező-Szentmiklóson keresztül Gyu-
lára vonult, Gyuláról pedig Simándra és Lippára vezetett;3) a 
másik út Mező-Túrról, Póhalmon, Simaszigeten, Kiskárolyon ke-
resztül, Szeghalomra, innen pedig Csökmő és Körösszeg irányá-
ban Nagyváradra vitt. Mivel pedig a Névtelen jegyző kétszer 
is ezen a vonalon vezeti végig a honfoglaló magyarokat s ugyan-
itt vonul el az »Ördög-árka« is, talán nem alaptalan azon gyaní-
tásunk, hogy az ördög-árka eredetileg út volt; egyrészt mutatta 
az irányt egyik földvártól a másikig, másrészt pedig kiöntések 
alkalmával a kiemelkedő gát valósággal út gyanánt szolgált. 

A kereskedés akadályozására szolgált a sokféle vám. Vámot 
szedtek Szarvason,4) Egén, 5) Körözs-Ladányban, 6) a később Bi-
harmegyéhez csatolt Kiskárolyban és Szeghalmon, továbbá a 
gyulai uradalomban: Décsén, Gyúrón, Békésen, Gyulán és Váriban. 
Természetesen legtöbbet jövedelmezett a gyulai, azután a décsei 
vám. 8) Közülök a kiskárolyi, szeghalmi, décsei és gyúri úgyneve-
zett száraz vámok voltak, melyeknek eltörlését a mohácsi vész 
korában annyira sürgették. 

Előadván ekként a lakosság foglalkozását, szólanunk kellene 
még arról, miként gondozta egészségét. De erről jóformán semmit 
sem tudunk. Biztos, hogy a betegeket a borbélyok gyógyították. 
1561-ben például Dénes borbély, amiért a foglyokat gyógyította, 
két köböl búzát kapott.9) 1536-ban a szentetornyaiak és király-
ságiak verekedése alkalmával megsebesültek egyrésze Makóra, más 
része Gyulára jött magát gyógyíttatni. "») 1518-ban említik, hogy 

i) Liber regius. II. 134—136. — 2) Münch. Más. 1518. Münch. Reichsarchiv. Brand. 
CCIV. f. I. és f. II. nr. 170. — 3) Münch. Más. 1530. Koncz elbeszélése. — 4) B. 0 . I. 85. 
— 5) U. o. II. 121. — 6) U. o. I. 97. — 7) Dl. 23,348. — ») Münch. Más. 1404. Münch. 
Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — ») Regest, decim. — ">) A. Monial. »'23. 
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a gyulai plébániához egy fürdőház is tartozik. ') A gyulai várban 
is volt külön fürdőszoba s annak kályháját 1525 julius 24-én 
az udvarbíró megigazíttatja.2) Föl van jegyezve, hogy 1554-ben 
Békésen és környékén pestis dühöngött. 3) A gyarló egészség-
ügyi viszonyok mellett is egyes emberek nagy kort értek el. Ott 
van például Ábránfy I. Sebestény. Ha a posasini diadalkor csak 
26 éves volt, akkor 70 évet élt s 70 éves korában még főispá-
noskodott. Susalics Istvánról is tudjuk, hogy 1514-ben lett gyulai 
alvárnagy és 1560-ban halt meg. Ha alvárnagysága kezdetén csak 
20 éves volt, akkor 60 évet élt. Gyulai Gaál András legalább is 
1514-ben már életben volt s 1584-ben még tanúskodik, tehát 
több mint 70 évet élt.4) 

1) Münch. Más. 1518. — 2) Münch. Reichsarchiv. Brand. CCIV. f. II. nr. 170. — 3) Di-
cales Conscript. — 4) L. az illető családoknál. 
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XIII. FEJEZET. 

Politikai és hadi történet 1685-ig. 

ZERÖTSZÁZHATVANHATBAN azon igazgató és bírás-
kodó szervezet, mely a Békésvármegye területén lakó 
népességet egy egészszé forrasztotta és ekként a kö-
zös hazához kapcsolta, s mely e területre mintegy reásü-

töt te nevének bélyegét, megszűnt. 1589-ben az egri káptalan egy 
beiktatás alkalmából világosan írja, hogy »Békésvármegyének al-
ispánja vagy szolgabírái nincsenek.« ') Ugyanezt mondja 1613-ban 
a leleszi konvent2) s 1643-ban egy Olasz János nevű szendrei 
katona csúfolódva utasítja el a panaszttevő, szegény öcsödieket 
azzal, hogy »sem uratok nincs, sem vármegyétek.« 3) 

Kérdezhetnők azonban, miért oszlott föl teljesen a tisztikar ? 
Miért nem tett úgy, mint Pest, Heves és más vármegyék : hogy t. i. 
a szomszéd hatóság területéről intézte volna megyénk igazgatá-
sát ? Vagy legalább miért nem csatlakozott egy másik megyéhez, 
mint pl. Külső-Szolnok Heveshez, Csongrád Borsodhoz ? 

Megfelel erre a megyénkből kiszorult nemességnek, a földön-
futóknak története. 

1553. óta folyton két irányzat, két párt küzdött megyénkben 
a hatalomért. — Az egyik a Habsburg házbeli királyoktól várta 
az oltalmat a török ellen; a másik Erdély példájára a töröknek 
való meghódolással, adófizetéssel ügyekezett volna kikerülni a tel-
jes török uralmat, s menteni a mit lehet. 

Az erdélyi párt fegyveres erővel is megkísérté kivinni azt, 

i) Muzeumi lt. — 2) Statut. R. f. 3. nr, 90. — 3) Rédey lt. 
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hogy megyénk az erdélyi fejedelemség részeihez (partium) csatol-
tassék, de mind 1553-ban, mind 1556-ban rajta vesztett. Ettől 
kezdve párthívei visszavonulva, összetett kezekkel várták Gyula vára 
bukását. Mikor pedig ez elközelgett, s már nem fenyegeté őket a 
veszély, hogy jószágaikat elkobozzák, az erdélyi fejedelemnek szom-
szédos területére, Biharvármegyébe húzódtak. Ide tartoznak első 
sorban a Nadányiak, a Körös-Tarcsai Veérek, a Glésánok, Bereczk-
íiek, Endrődi Bernótiak, az Abránfyak közül éppen a leggazdagabb 
VII. István, Péter főispán unokája, s Varjasy Boldizsár, a ki csakha-
mar váradi várnagy lőn; a kissebb nemesek közül a Haranghyak és 
Szeghyek Szabolcsmegye déli részein Földesen stb. vonták meg ma-
gukat. Egy részük pedig vagy itt maradt, vagy később megint 
visszaköltözött megyénkbe. Az ölyvedi Gyaraky, Kis, Vad, Csapó 
a dánfoki Bekfy és Hencz, a halásztelki Szekeres családok tagjai 
később, pl. a XVII. században is, itt éldegélnek megyénk területén. 

Ellenben a királypártiak Eger, Tokaj, Szatmár környékére 
bujdostak. Gaál István »Gyulából török miatt bujdosásban lévén,« 
1569-ben Zemplénmegyében vállal szolgálatot. Gaál András Lele-
szen telepedik meg. Abránfy Boldizsárnak, Sebestyén unokájának 
»az igen nemes és főnemzetből származott, s hajdan javakban bő-
velkedő, de a kegyetlen törököktől szülőföldéről elűzött s minde-
néből kifosztott, nyomorúságos« hivatalnoknak Druget Miklós Ke-
reknyén (Ung m.) ad egy telket, hogy legyen hová fejét lehaj-
tania. Testvére I. Gáspár, rokonai (Péter főispán ivadékai) Abránfy 
I. és II. Farkas szintén királypártiak s vele együtt bujdosnak. 
A Simay-rokonság: a Mezők, Lantosok, továbbá a Susalicsok, 
Kaczkfyak, Szegi Dóczyak, Paksyak sem tántorodnak el a király-
tól s azért ők is a felső Tiszamentére húzódnak. *) 

Szó sem lehetett tehát arról, hogy az ekként megoszlott ne-
messég egy helyen összegyülekezzék, s újra tisztikart válaszszon. 
A régi Békésvármegyének meg kellett szűnnie nemcsak azért, mert 
területe ellenség kezére jutott, hanem azért is mert vezérlő em-
berei közt nem volt egyetértés. 

Ámde a nemesség nagy részének kibujdosása után is itt ma-
radt egy osztály a régi Békésvármegye lakosai közül, még pedig 
a legszámosabb: a jobbágyság. Ezt ide kötötte nemcsak a meg-
élhetés gondja, hanem az akkori magyar törvény is. Örökös job-

J) Az adatokat lásd az egyes családoknál. 
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bágya, mondhatnók rabszolgája volt földesurának. Hiába költözött 
volna ki; földesura megfogatta s visszaküldötte vagy hurczoltatta 
volna régi helységébe, mert másutt nem adhatott neki földet, hogy 
arról neki szolgáljon. Innen van, hogy az 1563-ban összeirt décsei 
és szénási jobbágyok 1573-ban is Décsén és Szénáson laknak1) 
1580-ban pedig a gerlai, csabai, gerendási és csorvási jobbágyok 
vagy ugyanazok, vagy ugyanolyan nevűek, mint az 1563-ban ösz-
szeirtak.2) 

Ennek a derék, magyar néposztálynak, mely a megyei tisz-
tikar föloszlása után is megőrizte Békésvármegye nevét és fön-
tartotta emlékét, továbbá a földnek, Békésvármegye területének 
történetét (s nem a nem létező megyei szervezetét) adjuk elő, mi-
dőn Békésvármegye sorsáról a török uralom alatt beszélünk. 

Megyénk lakossága félig török uralom alatt volt már Gyula-
vára eleste előtt. — A Sebes- és Hármas-Körözs jobb partján la-
kozók, hogy a Szolnokból és Török-Szentmiklósból kijáró törökök 
rablásaitól megszabaduljanak, behódoltak, azaz adófizetésre köte-
lezték magukat már 1554-ben. 3) A balparton lakozóknak az 1553-
iki fegyverszünet értelmében már 1554. nyarán a tized f e l é t a t ö -
röknek kellett íizetniök.4) 1557-ben a fejadó kivetése végett a te-
mesvári török defterdár följegyzi (bevallások alapján) a megyénk-
beli helységek házait, megjegyezvén azt is hány régi s hány új 
azokból;5) a jánosházi kastély fölépítése után pedig megyénk hely-
ségeit is kiosztották a szpáhik (hűbéres lovasok) között timárúl 
(hűbérül), ha a hely jövedelme 20,000 oszporánál (akcse) vagyis 
300 írtnál többre nem rúgott, vagy a zaimok (tisztek) között 
ziainetül, ha jövedelme a 20,000 oszporát vagy akcsét felülhaladta.li) 
A leggazdagabb helyek, mint Békés, Csuda-Balla és Szentandrás 
a szultán birtokai, khászai lettek.") 

1566-ban e félig török uralom teljessé vált. A jobbágyság 
eddig első sorban magyar földesurának szolgált, azután a török-
nek is, ettől kezdve első sorban a töröknek s aztán a magyarnak. 

Ugyanakkor megalakult a megyénk területét jó részben ma-
gába foglaló gyulai szandzsákság (katonai kerület.) Tulajdonkép 

i) V. ö. Haan Más. és Évk. XIV. 33. — 2) V. ö. Haan Mis. és B. O. I. 198. - a V. 
ö. Dk. conscript. cottus Bihar. - *) Zaberdin 1554. szept. 3. lev. Nádasdyhoz Nádasdy lev. 
5) Török kincstári defterek ford. Velics A. II. k. 1890. 2 0 3 - 4 . — «) Évk. XI. 1 4 - 1 5 . 
7) V. ö. Defterek. II. 203. 283. B. O. II. 242. 
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nem volt ez egészen új hivatal, hanem az 1557—66-ig fenálló 
aradi szandzsákságot helyezték át ide, az ő szemükben ellensé-
ges terület közelébe. A gyulai szandzsákság állott a békési és 
aradi járásból (náhie) és a zarándi járásnak Erdőhegy körül eső 
részéből, s tartozott a temesvári helytartósághoz (vilajet, pasalik). 2) 
E vidéken a legjövedelmezőbb szandzsákság hirében állott, mert 
egy 1595. előtt készült összeírás szerint évi jövedelme 298 ezer 
akcsére rúgott, holott a lippai 210 ezer, a csanádi 207, a boros-
jenei pedig csak 164 ezer akcse jövedelmet adott.3) 

Megyénknek a Hármas- és Sebes-Körözs jobb partján eső 
része, amint 1554-ben a szolnoki szandzsákság lajstromába (def-
terébe) íratott be, ott is maradt. 1678-ban is ez volt az állapot.4) 
A szolnoki szandzsáksággal együtt e rész egyideig a budai hely-
tartósághoz, az egri helytartóság felállítása után (1590) pedig 
ehhez volt csatolva. 5) Hogy tehát megyénk iránt nem nagy ke-
gyelettel viseltetett a török, az ilyetén felosztásból több mint bi-
zonyos. 

Nem annyira saját területének biztosítására, mint inkább újabb 
hódoltatások végett a török nemsokára Gyula elfoglalása után 
megyénk területén két, faczölöpök közé hányt földsánczokkal ke-
rített erősséget, úgynevezett palánkot készített, az egyiket Béké-
sen, a másikat Szarvason. A hely kiszemelése a török katonai tu-
dományának becsületére válik. A gyulai szandzsákbég alá ren-
delte még az erdőhegyi palánkot is. 1584 elején a gyulai szand-
zsák bég hidat csináltatott Tamáshidánál (ma Tamásda), s miként 
az erdélyiek gyaníták, ott is palánkot akart készíteni, de ebben 
megakadályozták. 

A gyulai várban s a hozzákapcsolt erősségekben elhelyezett tö-
rök katonaság számáról és minőségéről világos képet nyújt az 
1590—91-iki zsoldlajstrom. 

E szerint Gyulán volt ulúfedzsiknek nevezett zsoldos lovas 
276 ember. Vezérelte őket 4 aga: Mohamed, Veli, Ramazár és 
Musztafa nevűek; az első 6, a második 7, a harmadik 8, a negye-
dik 5 tizednek parancsolt. 

A müsztaíizok vagyis janicsárok két részre voltak osztva. 
Nagyrésze a belső várat, kisrésze pedig a külső várat védelmezte. 

i) Évk. XI. 21. — 2) V. ö. Évk. XI. 16—17. Defterek II. 203—4. és B. O. II. 240. — 
3) Hadtörténelmi Közlemények. 1894. 349. — Évk. XI. 17. — 5) B. 0 . II. 265. 
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A belső várban volt 112 ember, Abdi dizdár parancsolása alatt. 
Ennek helyettese volt Oszmán kiája. Mellettük külön számvevőt is 
tartottak Húszéin Boszna személyében. Ugyancsak az ő csapatuk-
hoz volt osztva az őrség papja, vagy inkább hitszónoka, aki ekkor 
Mevlana Muhjeddin nevet viselt. 

A külső várban csak 36 müsztaíiz tanyázott; agájuk volt 
Omár, ennek helyettese pedig Khurvem kiája. A janicsárok összes 
száma 148-ra rúgott. 

A janicsároktól különböző, önkéntes gyalogokból, vagyis az 
azábokból 106 volt Gyulán. Két aga vezérlete alatt állottak. Az 
első neve volt Ibrahim s alatta állottak Bekír kiája és Ferhád reisz 
(magyarosan réz.) A második aga Musztafa nevet viselt s Ibrahim 
kiáján kívül még egy másik szintén Ferhád nevű reisz volt tiszttársa. 

A magyaroktól leginkább utált martalóczok sem hiányoztak. 
Volt ilyen 74 s egynéhány törököt kivéve csupa szerb nemzeti-
ségű. Hüszein és Mohamed agák vezérelték őket. 

A műszaki csapatok közül (müteferrika) említi a zsoldlajstrom 
Teszvidzs aga kapudánt, vagyis a vízi szállításra s hajózásra fel-

ügyelőt, a topcsik, vagyis pattantyúsok tizedesét, Velit és kiájáját 
Alit s a hidak felügyelőjét Mohammed agát. (Önkéntelenül eszünkbe 
jut itt, hogy a pattantyúsokon kívül a magyar őrségnek semmiféle 
műszaki csapatát sem említik.!) 

A gyulai őrség összes száma volt 709 ember. 
A palánkok közül Erdőhegyen volt legnagyobb az őrség 

száma; itt 260 katona állomásozott. Ezután következett Békés és 
úgy Szarvas. 

Békésen Zülfikár és Hasszán agák alatt 73 ulúfedzsi s Ibra-
him aga vezérlete alatt 37 müsztaíiz (janicsár) volt elhelyezve. A 
müsztafizokhoz voltak beosztva a topcsik, kiknek tizedese Haszszán 
vala és Khurrem inüezzin (vagyis imádságra hívó.) A jancsáraga 
helyettesét Piri kiájának hívták. 

Az azábok száma 38-ra rúgott; tiszteik voltak Mohamed aga, 
Hainza kiája és Ferhád reisz. 

A martalóczokat, számra 29-et, Malkocs aga és Juszuf szer-
máje vezérelte. 

Ekként a békési őrség száma 238-at tett ki. 
Szarvason Bajezid Timurkan aga és Szulejmán kiája, továbbá 

Haszszán aga 117 ulúfedzsit, Haszszán aga, Ibrahim kiája és Ahmed 
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reisz 34 azábot, Dzsafai aga, Hadzsi Szafar szermáje és Oszmán 
Ali 20 martalóczot vezéreltek. A martalóez csapat itt csupa 
szerbből állott. 

Agyúkkal Szarvas még jobban föl volt szerelve, mint Békés 
s azért itt három pattantyús tiszt: Muhammed Timur szertopcsi, 
Mohamed Murád topcsi kiája és Mumi Diváne szerbölük-topcsián 
állomásozott. Ezenkívül a palánkra gondot viselt még Báli dizdár 
(várnagy) és Szulejmán őrségi kíája. Ekként Szarvason összesen 
195 ember volt elhelyezve. 1) 

A gyulai szandzsák bég e szerint 1402 ember felett rendel-
kezett béke idején, holott a magyar király ugyanazon területnek 
védelmére béke idején csak 850 embert tarthatott. 

A szandzsák bégek közül ismerjük a később borzalmas ke-
gyetlenségeiről elhíresült Khádim (herélt) Dsáfert, aki 1580 körül 2) 
szolgált itt, Pijálét, ki 1583 elején egy Murád bin Daud nevű gyu-
lai lovas vitéz tetteiről adott elismerő bizonyítványt. :í) Szinánt, 
aki 1586-ban állott gyulai szandzsákság élén.4) Helyetteseik vol-
tak az alajbégek (magyarosan olajbégek), kik közül Húszain nevű 
1588—9-ben fordul elő. 

Ha már most látjuk, hogy mind Békésen mind Szarvason 
több mint 2/3-ada a katonaságnak lovas, mindjárt gondolhatjuk, 
hogy e palánkok nem védelemre készültek, hanem támadásra. S 
valóban az egykorúak levelei tele vannak panaszszal, hogy a bé-
kési, szarvasi törökök (a hozzájuk csatlakozó gyulaikkal együtt) a 
szultánnak adót fizető, s annak védelme alatt álló erdélyi fejede-
lem országát folyton rabolják, pusztítják. Elkalandoztak nemcsak 
Váradig, hanem azon túl is Er-Mihályfalva vagy más oldalról Be-
lényes vidékére. 6) Mennyivel kegyetlenebbül bánhattak a magyar 
királynak, vagy, — mint akkoriban mondák, — »a német földével ?!« 

Az egri, kállai és tokaji végvárak vitézei nem is tudták el-
viselni, hogy legalább kísérletet ne tegyenek e rablófészkek lerom-
bolására. Békést 1584 körül, Szarvast 1588 körül akartík megle-
petéssel kézre keríteni, de vállalkozásuk a török ébersége miatt 
meghiusult. A Szarvas ellen összeállott csapatot valami István ke-
resztnevű magyar (Balázsdeák István ?) vezérelte. 7) 

i) Török kincstári defterek. I. 376—78.11. — 2) Hadtörténelmi Közlemények. 1892. 399. -
3) Török defterek. II. 564. — 4) B. 0 . II. 190—2. — U. o. 194. 199. és Évk. XI. 36. —«) Évk. 
XI. 29—40. 11. — 7) Török Kincstári defterek. I. 320, 353, 368, 370. 11. 
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Eljött azonban a tizenötéves török háború. — Ez megyénk-
ben is megrendítette a török uralmat, megsemmisítette a gyulai 
szandzsákság 3 palánkját. Csak az vala baj, hogy ennek irtóztató 
ára volt: megyénknek teljes elpusztulása. 

A háború első 3 évében a gyulai törökök a dunántúliaknak 
nyújtottak segítséget. Mehemed gyulai szandzsák bég résztvett az 
1593 októberben vívott pákozdi ütközetben s ott megsebesült. 
Sebesülve is visszakellett sietnie, mert ez év deczemberében az ő 
zászlajához tartozó szarvasi palánkot annyira fenyegették a keresz-
tény hadak, hogy deczember 10. táján még a temesvári begler-
bég is Szarvason táborozott, az ő helytartósága területét védel-
mezendő. A budai pasa pedig 1594 jan. 4-én az akkor még törökpár-
tinak vélt Báthory Zsigmond erdélyi fejedelmet is fölkérte, hogy 
Szarvasra vigyáztasson és oltalmazza meg az ellenségtől. 

Az 1594-iki hadjárat kezdetén a gyulai bég — Mehemed — 
a budai pasa segítségére sietett, de a turai véres ütközetben ápril 
28-án elesett. 

Utóda nem mehetett oly távol állomásáról, inert kerületét 
közelebbről, Erdély felől, fenyegette veszély. Báthory Zsigmond 
fölmondta a török barátságot, s 1595-ben éppen a temesvári 
beglerbégséget, — melyhez a gyulai szandzsákság is tartozott, — 
támadta meg. A gyulai törökök is résztvettek aug. 1-én Jófő 
(ma Dobra) hunyadvármegyei város elpusztításában, az aug. 
13-án vívott facsádi (ma Facsét) ütközetben pedig maga a szand-
zsákbég is harczolt. De szerencsétlenül, mert életét vesztette. 

Midőn Borbély György — az egykoron gyulai végházi vitéz, 
ekkor pedig ünnepelt hadvezér, — Lippát ostromolta (aug. 15—18.), 
a lippai törökök a gyulaiaktól kértek segítséget. De a gyulaiak 
azt válaszolták, hogy közülök is sokan elestek és bégjük nincs, 
tehát nem segíthetnek. E választ az ostromló sereg vitézei el-
fogván, annak felmutatásával siettették Lippa föladását. Borbély 
ezután Boros-Jenőt kezdte vívni, s mivel az lassan ment, időköz-
ben az újonnan kinevezett gyulai szandzsákbégnek — Cserkesz 
Omernek — ideje volt állomását elfoglalni.') 

Válságos idő következett ekkor a gyulai szandzsákságra. Az 
új bég egyfelől tarthatott attól, hogy Boros-Jenő megvétele után 
az erdélyi had Gyula ostromára jő, másfelől október közepén egy-

i) Évk. XI. 41—43. 
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szerre csak arról értesült, hogy a királyi hadsereg Miksa főher-
czeg vezérlete alatt Szolnokhoz érkezett. — A török-szentmiklósi 
törökök Gyulára futottak s ezáltal még nagyobb rémületet ger-
jesztettek. — Omer bég ily körülmények közt minden erejét Gyula 
védelmére akarta egyesíteni s azért október 22-én a szarvasi, 
október 24-én pedig a békési palánkot fölégettette s azok ágyúit 
Gyulára vitette. — így aztán könnyű volt azon 1000 katonának, 
kiket Miksa Gyula várának kikémlelése végett e vidékre küldött, 
e palánkokat s még — állítólag — Erdőhegyet is 6 nap alatt 
elfoglaltaknak hirdetni. Szomorúbb volt az, hogy e kém-csapat 
vármegyénk területét ellenséges területnek tekintette s Gyula 
környékén sok falut lerombolt. Zsákmányra tett ugyan szert, de 
e zsákmány magyar pénzből és vérből került ki. Egy darabig -
legfeljebb 1596. szeptemberig — Szarvast 300 emberből álló ke-
resztény csapat meg is szállotta,') de mind Borbély, mind Miksa 
seregei visszavonúlván, Gyula ostromát meg sem kezdették. 

A keresztény csapatoktól kezdett pusztítást 1596-ban foly-
tatták a temesvári beglerbég segítségére jött tatárok. Ezek, mi-
előtt a beglerbég, Lippa ostromára indúlt volna Békésre jöttek 
és ápril 20-ika körül mind Békés városát, mind egész környékét 
kegyetlenül földúlták s a lakosokat részint fölkonczolták, részint 
rabságba hurczolták. -) 

Megmenekült ez alkalommal vármegyénknek sárréti része. Két 
év múlva ez is hasonló sorsra jutott. — A N.-Váradot ostromló 
török sereg mellé rendelt tatárok az itt eső falvakat is fölégették 
és lakatlanokká tették.3) 

Maradt még hely, hol nem dobtak üszköt a házakra? Ott 
volt Gyula. Ezt meg az akkori háborúkban nagy jelentőségre 
emelkedett portyázó hajdúk semmisíték meg. »1600-ban junius 
16-án« — írja Szepsi Laczkó M á t é — »az hajdúk Gyula városát 
meghágák s felverék s megégeték, nagy, gazdag nyereséget 
hozának.«4) 

A vár oltalma alatt azonban pár év alatt helyreállott a vá-

1) V. ö. Győri régészeti és történelmi füzetek IV. 152. 1. Hadtörténelmi közlemények 
1894. 355. B. O. II. 224. Zsilinszky: Szarvas város történelme. 16—17. és a Zimmermann 
Pétertől 1604-ben készített Szarvast ábrázoló (különben csak képzeleti) rézmetszetre írt ver-
sek. — 2) Baranyai Decsi János magyar históriája. Monum. Hung. hist. II. oszt. XVII. k. 252. 
— 3) Dical conscript. cottus Bihar és B. O. I. 235. — 4) Magyar Történelmi Tár. IV. 62. V. ö. 
XII. 288. 
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ros. A gazdag kereskedők, iparosok portékái újra ingerelték a pré-
daszomjas hajdúkat. Mikor tehát a Dampierre Duval Henrik és 
Lippay Balázs vezérlete alatt álló hajdúk 1604. szept. 19-én Tót-
váradjánál az Erdély felé nyomuló törököket és Betlen Gábort 
megverték, onnan a hegyeken és Boros-Jenőn keresztül Gyula 
ellen indultak és először ügyesen alkalmazott csellel a török őrség 
egy részét kicsalták a városból. A kirohanó őrséget aztán meg-
rohanták s a visszafutókkal együtt ők is a városba jutottak. A 
várost kirabolták és fölgyújtották, 10 török zászlót, sok lovat és 
rabot nyertek el. De még ez sem volt nekik elég. Rárohantak a 
várra is, csakhogy az sokkal erősebb volt, hogysem így hirtele-
nében meg lehetett volna vívni. Az őrség oly sűrű golyózáport 
bocsátott rájuk, hogy számosan meghaltak, egy golyó Dampierre 
sisakját is súrolta, s e miatt csaknem futva vonultak vissza. ') 

Ha fölemlítjük még azt, hogy a gyulai törökök a velők far-
kasszemet néző sarkadi kastélyt 
az 1598—1602-ik években két. 
szer elfoglalták,2) és mind a két-
szer elvesztették, hogy továbbá 
1602 augusztus elején Bektes 
temesvári beglerbég Gyulán tábo-
rozva Jenő ellen akart indúlni,3) 
a nagyvezér pedig szeptember-
ben Szarvashoz szállott, hogy 
Székely Mózesnek Erdély elfogla-
lására segítséget nyújtson,4) el-
mondottuk mind, a mi a 15 éves 
háború történetéből vármegyén-
ket érdekli. 

Gyula városának második 
kirablása és fölégetése évében 
(1604.) a lippai magyar várkor-
mányzó, Rákóczy Lajos, árpát 
kért kölcsön a gyulai szandzsák-
bégtől, Huszaintól, de ez 1604. 

!) Hadtörténelmi közi. 1894. 483—4. Mogyoróssy: Gyula hajdan és most. 78—81. — - Mo-
gyoróssy i. m. 77. V. ö. Teleky lt. Gyomron. El. XXII. f. 1. 1609. év. — 3 Évk. XVI. 91. -

Szalay : Magyarország története. IV. 427. 
17* 

Húszain bég pecsétje. 
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jun. 24-én írt levele szerint még egy fél véka árpát sem tud kül-
deni, hanem darutoll és aranyos keszkenő ajándékozásával ügye-
kezik ellenfelét engesztelni, hogy ne haragudjék, a miért kérését 
nem teljesítette.') 

Micsoda dolog ez, hogy 5 0 Q mérföld ura egy fél véka 
árpát nem tud szerezni s küldeni ?! Vájjon csak cselvetésből nem 
küld ellenségének olyan gabonát, melyet élelmiszerül is használha-
tott, vagy valóban nem volt neki?! — A körülmények arra mu-
tatnak, hogy Húszain nem hazudott. Nem volt árpája s nem is 
szerezhetett, mert megyénk területe — első ízben ekkor — la-
katlan pusztaság vala. 

Tekintsünk csak végig a tizenötéves háború után fölmerülő, 
szórványos adatokon! Békés város 1610-ben lakatlan; Gyúr és 
Berény lakosai csak 1616-ban kerülnek vissza. Endrőd 30 évig, 
Öcsöd körülbelül 25 évig üresen áll; a régen leggazdagabb s legnépe-
sebb községek: Décse, Kondoros, Csabacsúd, Szénás, Szente-
tornya, Csákóhegyes, Apácza, Orosháza, Báboczka az egész idő-
szakon keresztül hiába várják vissza régi lakosaikat. — Ha a Körö-
zsök jobb partjára tekintünk, ott is csak ily szomorú kép tárúl 
elénk. Szeghalom több mint ötven évig lakatlanúl áll; környékén: 
Torda, Környe, Méhes, Balkány, Cséfány, Ösvény, Bucsa, Kis-
Harang, Sima-Sziget, Póhalom, Sima és Csejt nem is épültek föl 
többé. Kis-Károly határa is majd 30 évig üresen hevert.2) — S 
ezek csak azok, melyeknek lakatlan voltáról határozott adataink 
vannak, de hogy még több hely is elpusztult, mutatja Békés város 
elöljáróságának ama dicsekvő szózata ; »Sőt az környül levő puszta 
helyek mind ebből az mi városunkból építtettenek.« 3) 

Jóllehet a roppant elnéptelenedést maguk a törökök okozták, 
később ők maguk is ugyan megbánták, mert annak kárát ők is meg-
érezték. »A nagy pusztán,« — mint Bethlen G. fejedelem 1619-ben 
a temesvári pasához írt levelében mondja—elszaporodtak a »lopó 
tolvajok« s egész a török lakta várak és városok alá merészked-
tek. Ki volt ugyan adva a jenei és váradi kapitányoknak, hogy, 
ha csak tiz csavargó latort »hallhatnak is valahol az pusztán csa-
varogni, azonnal az gyulai, lippai, csanádi vezéreknek hírt adja-
nak,«4) ennek azonban azonkívül, hogy megtudjuk, hogy az emlí-

!) Évk. V. 33—4. — 2) Az adatokat lásd az egyes községeknél. — 3) Mogyoróssy i. m. 
234. V. ö. Teleky lt. El. XXII. f. 1. — 4) ß. 0 . II. 216. 
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tett nagy puszta Gyula, Lippa és Csanád közt, tehát a Körözs-
Marosközön terült el, egyéb haszna nem lehetett. 

De meg továbbá, — bár általában a török nem bánta, ha a 
kissebb falvak lakatlanokká válnak, mert annak határát a szomszéd, 
népesebb községnek bérbe adván, könnyebben hozzájutott hűbéré-
nek jövedelméhez, e vidéken mégis sok volt az ilyen furcsa jóból. 
Békéstől H.-M.-Vásárhelyig, Szentandrástól Makóig több mint 50 
falu határa állott üresen, s az a 3—4 (Békés, Makó, H.-M.-Vásár-
hely, Szentandrás, Szentes) népesebb város annyit nem bérelhetett. 
Ennélfogva itt a török természete ellenére a visszatelepítés sür-
getésére volt kényszerítve. — Innen van, hogy egy Zülfikár nevű, 
egykoron (1595.) szarvasi aga 1635-ben ezzel biztatja a budai 
pasát a szarvasi palánk újból való készítésére : »Az a hely meg-
építtetvén, az a tartomány egy esztendőben megépül, mindenek 
helyekbe visszajönnek,« ') A gyulai vitézek pedig 1633-ban panasz-
kodnak az erdélyiekre, hogy az Erdélybe futott adófizető jobbágyo-
kat nem akarják visszaadni.2) 1647-ben maga a szultán is közbe-
veti magát s azt parancsolja az erdélyi fejedelemnek: »Az elbuj-
dosottakat azon falukra visszaküldjétek, a hódoltságról elfutott 
szegénységnek visszajövetelét meg ne gátoljátok.« 3) 

Még más baj is volt. Bármennyire megváltozott is a való-
ságban vármegyénk területe, a török a deftereken nem változta-
tott semmit. Továbbra is a régi, 1596. előtt levő állapot szerint 
osztogatta a tímárokat a szpáhiáknak. Szinte óhatatlan volt azon-
ban, hogy egyik-másik elpusztult falu üres határára a szomszédos 
lakosok marháikat néha-néha át ne hajtsák legeltetés végett a nél-
kül, hogy bért fizettek volna. — Ez által azonban a szpáhia ha-
szonélvezeti jogát sértették meg és kétségessé tették még a jövőre 
nézve is. Azért e tekintetben is rendeletet küldött 1647-ben a 
szultán az erdélyi fejedelemnek: »Az gyulai szandzsákságban van-
nak puszta faluhelyek; azoknak földeit, határait némelyek kapdoz-
ván rajtok, felosztották: parancsoljuk, hogy azon faluk határai, 
helyei a régi szpáhiák kezénél, birtokában maradjanak... és a szpáhi-
áknak az elosztott puszta faluk helyeit bírni engedjétek.«4) Innen van, 
hogy a gyulai alajbég, Musztafa, 1672-ben nem engedi meg az eperjesi 
puszta használatát egy kígyósi embernek — ingyen, mert az neki 

l) B. O. II. 224. — 2) u. o. 221. - 3) U. o. 229. — *) U. o. 229. 
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ki volt osztva hűbér, fizetés, fejében, s nincs igaza a kígyósi em-
bernek, midőn e miatt Musztafát hatalmaskodónak mondja. ') 

A magyar lakosságban is roppant változásokat hozott létre 
az 1596- és 1598-ki rombolás. — így jórészt megszüntette a job-
bágyságnak rabszolga-szerű, röghöz kötött állapotát. A futás után 
nagyon kevés földesúr tudta összeszedni örökös jobbágyait s ki-
vinni, hogy újra térjenek vissza lerombolt falvaikba. — Hogy mégis 
jövedelmezzen a föld, kénytelen volt megelégedni az úgynevezett 
taksás jobbágyokkal. Ezek megalkudtak vele bizonyos évi bérben 
s ha azt leűzették, máshova költözhettek. Békés, M.-Berény, Nagy-
Harang és Öcsöd lakosai pl. ilyenek voltak.2) — A kik pedig egy 
kis pénzre tudtak szert tenni, azok még nagyobb jogokat nyertek. 
Mindig pénz szűkében levő uraiktól egy kis pénzért s ajándékért 
megváltják s elbocsáttatják magukat.3) Azután pedig megneme-
sítik őket s a megmaradt egytelkes nemesség szaporodik az arma-
lis (czímeres-levélt nyerő), bocskoros nemesekkel. 

Megszületett a községek önkormányzata is. Nem csupán a 
közös, osztatlan határ tartotta össze egy-egy falu vagy város la-
kosait, hanem a közös adózás is. A földesúr immár nem külön 
szedte be minden egyes jobbágy adaját, — mert nem is szedhette, -
hanem a jobbágyok testülete — a község — fizette az előre meg-
állapított adót. Ezt az elöljárók vetették ki a község tagjaira, ők 
is szedték be, ők adták át a (török és magyar) földes uraknak. 
A község — mint ilyen — kezd bérelni földeket az összes la-
kosság részére, s alkudozik az összes nevében. 4) Létrejő ekként 
a község tagjai közt az összetartozóság érzete, egyesek ügye a 
községé lesz, de viszont a község ügyei minden egyest érdekel-
nek. Együtt gazdálkodnak, együtt védelmezik magukat s a vég-
szükség esetén együtt menekülnek. 

Hogy még ezzel sem volt vége az 1596—8-iki rombolások-
tól okozott változásoknak, látható a birtok viszonyokról szóló 
fejezetben. 

A tizenöt éves háború befejezése után csend, békesség uralko-
dott megyénk területén 1658-ig. A körözsmenti és sárréti közsé-

i) Évk. XIV. 40. — 2) Teleky lt. Elench. XXII. f. 1. 1640-ik év. gr. Károlyi cs. okit. 
IV. k. 500. 1. Rédey lt. 1642. év. Évk. XVI. k. 50. 1. — 3) B. 0 . I. 218. Nad. lt. 1654. év. 
Harr. M. 18. 41—2. 11. Egri kápt. Orsz. lt. Prot. H. 599. — Évk. XVI. 50. Nad.lt. f. 5. és 
rendztl. 1645. gr. Károlyi lt. cista 37. nr. 18. 
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gek közül egynehány lassan-lassan felépült, s lakosai nyomo-
rogva várták a jobb időket. 

A török a lefolyt háborúban nagy vérveszteséget szenvedett 
s korántsem volt oly hatalmas, mint az előtt. 1626—7-ben Béké-
sen pl. csak 45 ember állomásozott a régi 229 helyett. A 45 
közül 3 pattantyús volt (Zülíikár aga, Gazanfer kiája és Musztafa 
Zülíikár tizedes) a többi pedig lovas, Musztafa aga és Ahmed alemdár 
(zászlótartó) nevű tisztek alatt. ') Az elpusztított szarvasi palánk 
helyreállítása is oly sok időbe került, hogy ez maga világosan 
mutatja a töröknek megcsappant hadi erejét. Mint említők, egy 
vakbuzgó török már 1635-ben biztatja erre a budai pasát.2) Az 
erdélyiek, kik szeretnék ezt megakadályozni, de nincs rá törvényes 
okuk, figyelemmel kísérik az ügyet. Az ő jelentéseikből tudjuk, 
hogy csak 3 év múlva, 1638-ban kezdték a fényes portán e ter-
vet komolyan emlegetni, 3) de azért még 1645-ben is csak a terv-
nél voltak.4) Végre 1660-ban kész volt a palánk. Igaz, hogy ekkor 
jelentőségét nagyban emelte a védelme alá épített és akkoriban 
méltán híres szarvasi híd. 5) 

Nagyobb töröksereg a tizenöt éves háború után 2 ízben tá-
borozott megyénk területén. 1629-ben Bethlen Gábor halála hí-
rére Murteza budai vezér pasa Gyulára rendeli Ibrahim temesvári 
beglerbéget és Mumi bácsi béget. Ezek el is jöttek deczember 
elején Gyulára, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak az er-
délyi kormányzónak. De az erdélyiek féltek az ilyen veszedelmes 
segítségtől s a kormányzó — Bethlen István — addig könyörgött 
a vezérpasának, míg visszarendelte a csapatokat. Ibrahim decz. 
17-én indult vissza seregével.6) 

Ugyanezen Bethlen István föllázadván Rákóczy I. György ellen, 
1636-ban megyénk területén vezette keresztül a mellé adott tö-
rök sereget Szalonta felé. Szolnokról jövet Öcsödnél keltek át a 
Körözsön és szeptember 28-án Szarvasnál táboroztak, 29-én a 
gyomai és egei mezőre, 30-án Nemes-Kerekihez szálltak. Október 
1-én értek Gyulára s innen öt nap múlva indultak a szalontaiakra 
oly nagy dicsőséget szerző ütközetre. Visszajövet Gyuláról Lip-
pára indultak.7) 

l) Török defterek. I. 423. - 2) B. 0 . II. 224. - 3) U. o. 225. - *) ü . o. 226. -
5) V. ö. Budapesti Szemle 1860. 341. 1. B. O. II. 245. 260. - «) B. 0 . II. 2 1 8 - 2 0 . Évk. 
XVI. 92—3. — 7) Történelmi Tár 1884. 308—9. 11. 



264 Politikai és hadi történet 1685-ig. 

Kissebb hadakozásokban azonban nem volt hiány. A magyar 
királynak kállai, ónodi, szendrei és füleki váraiban tanyázó katonái 
egész idáig leszáguldoztak s pl. 1619-ben a gyulai szandzsákbé-
get 60 agával együtt levágták. ') Másrészt a gyulai törökök Bo-
ros-Jenő elvétele miatt roppant mérgesek voltak az erdélyiekre 2), 
s Boros-Jenő, Sarkad, Szalonta őrségeivel nagyon hamar össze-
kaptak. Természetesen ezek sem maradtak adósok. Innen van, hogy 
1646-ban a gyulai alajbég az erdélyiek egyik megbízottjával a 
foglyokra és egyéb ügyes bajos dolgokra nézve egyezkedett. :i) 
1651. jan. 29-én a jeneiek a Jenőbe utazó Muharin nevű fő szpá-
hiát fiával együtt levágták. E miatt a gyulai törökök annyira meg-
haragudtak, hogy a jenei katonákkal soha többé ki nem békültek 
s bosszúból 1652. szept. 8-án a B.-Jenőben lakó nemességet és az 
őrséget ügyes cselvetéssel ki csalták falaik mögül és közülök sokat 
lesből megöltek. E harczban a törökök vezére Memhet gyulai 
alajbég vala.4) 1655. januárban pedig néhány, csavargó gonosztevő 
három, gyulai, favágó török meggyilkolásával újra elkezdte a cse-
tepatét. A gonosztevők közül kettő szalontai levén, Rákóczy II. 
György, hogy a török haragját elhárítsa, az egyiket Váradon, a 
másikat Szalontán nyársra húzatta. Azonkívül a budai pasához 
küldött követének is meghagyta, hogy őt ez ügyben kimentse. Kö-
vete — Sebesi Ferencz — 1655 ápril 18-án indult el N.-Váradról 
és Mező-Keresztes, Sas, Vekerd helységeken keresztül ápril 19-én 
délben Füzes-Gyarmatra érkezett. Itt megebédelt s az igen megáradt 
Balkány erén át Ványára ment.5) Látjuk ebből a N.-Várad s Mezőtúr 
közt vivő régi útnak elhanyagolását s a Füzes-Gyarmat és Ványa 
közt elnyúló Balkány ér jelentőségét. 

Az 1658-ik év megint nagy sanyarúságot hozott annyit 
szenvedett megyénkre. Junius 8-ika körül mintegy 1000 em-
berből álló erdélyi csapat Gyula őrségét szerette volna meg-
lepni, de az nem sikerült.6) Ez év őszén a Sárrétet újra 
megrabolta a török szövetséges: a tatár .7) Az 1660-ik év 
pedig N.-Váradot juttatta a török kezére. Ezáltal (Boros-Jenő már 
1658-ban megvívatván) Gyula megszűnt szoros értelemben vett 

i) Magyar Történ. Eml. II. o. XIII. k. 109. 1. — 2) B. O. II. 217. — 3) Kemény: No-
titia archivi Capit. Albensis II. 343. — 4) Fábián: Aradvármegye leirása 88. Szalárdi : Siralmas 
krónika 260—2. — 5) Győri Történelmi Füzetek 1861. 196—204. 11. — 6) Szalárdi i. m. 361. 
— 7) Csáky lt. 22/26, 15/io. Salamon: Magyarország a török hódítás korában 229. 
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végvár lenni, mert közvetetlenül keresztény kézen levő területtel 
nem érintkezett. — Szandzsákbégjei (Omar 1671, Hadzsi Hajdár 
1679, Ahmed 1681) nyugodtan osztogathatták ki rendeleteiket a 
mezőtúri lakosok védelmére.1) 

Alig kezdte megyénk sárréti járása az 1658-iki tatárrablást 
kiheverni, újra kellett éreznie a háború súlyát, de most már nem 
a törökök részéről, hanem a magyarokéról. A Zrínyi-Veselényi 
összeesküvés felfedezése és a felkelés megsemmisítése után (1670), 
akik 1. Leopold királynak nem akartak meghódolni, »bujdosó ma-
gyarok« néven a váradi és szolnoki török szandzsákságnak területére 
húzódtak. Így telepedett le Szőcs vagy Szűcs János nevű mezei 
kapitány Füzes-Gyarmaton, mások (pl. Szendrőnek és Ónodnak a 
bujdosó magyarokkal tartó, volt őrsége) Ványán, M.-Túron és a 
körül eső falvakon. 2) Körözs-Ladány és Kis-Károly lakosairól is 
határozott adatunk van, hogy, ha egyébbel nem szállásadással és 
és élelmezéssel szolgálták a felkelés ügyét. 3) A bujdosók maguk 
is belátták, hogy hosszas (9—10 évi) szállásolásukkal roppant 
terhére vannak e vidéknek s azért már 1676-ban az erdélyi feje-
delem útján kérték a szultánt, hogy »újabb a jenei, gyulai és tö-
mösvári szandzsákságokban való quártélyrúl (szállásról) mihamarébb 
és sietve parancsoljon és tegyen rendelést.« 4) De ebben erősen 
ellentállottak a gyulai törökök s nem engedték, hogy a Körözsön 
által jöjjenek. 1679. ápril 15-én, midőn híre járt, hogy Leslie tá-
bornok Tiszántúlra nyomul hadával, a bujdosó szendreiek és óno-
diak Teleki Mihályhoz írt levelükben ekként festik keserves álla-
potukat : »Mi nekünk, uram, elől tűz, hátul víz. Hátunk megett az 
Körözs; azon minket az török cselédestül által nem bocsát. Egy 
kevéssé voltunk a télen által az Körösi-Vásárhelyen, ott sem szen-
vedének bennünket az törökök, csak el kelle jönnünk. Nem ártana 
az jenei pasát felőle megtalálni, hogy, ha valami rossz híreink len-
nének, bocsáttatna által az Körözsön az szarvasi hídon bennün-
ket, bárcsak addig, míg az ellenség visszafordulna.« 5) Tököly Imre 
pedig 1678-ban úgy játszotta ki a törököket, hogy ez év már-
czius 23-án Túrról előre átküldötte a hadait Gyoma környékére s 
azután 25-én írt a gyulai bégnek: »Ne bánja, ha (a hadak) ott 

l) B. 0 . II. 246—S. — 2) V. ö. A. Bujdosók levéltára. 50, 58, 59. 94—6. és M. Törté-
neti Emlékek. II. oszt. XVIII. k. 130. — 3) M. Történeti Emi. i. k. 130, 138. 11. — 4 B. O. 
II. 233. — 5) A bujdosók lt. 95—6. 
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abrakolnak a Körözs mellett való falukon.« ') Persze, mire a bég 
a levelet megkapta, Tököly kuruczai már jóltartották magukat és 
lovaikat. 

Megyénknek a gyulai szandzsáksághoz tartozó része 1683-ban 
érezte jobban a katonai élelmezés terhét. Apafy Mihály, erdélyi fe-
jedelem, Bécs ostromára kénytelen volt a török hadat elkísérni. A 
csatát sem látott, kedvetlen, erdélyi sereg visszajövet október 20-án 
M.-Túrnál táborozott. Innen 22-én lekerült a szarvasi hídhoz s itt 
jött át a Körözsön s Szarvastól nem messzire Halásztelek mellett 
a mezőn tábort ütött. Innen 24-én Félhalomhoz, 25-én Békés-
hez, 26-án Yeszéhez szállott. A szomszéd falvak, de kivált Békés, 
ugyancsak küldözgették a különféle élelmi szereket, a szarvasi és 
gyulai bégek pedig görög és sárga dinnyékkel kedveskedtek a 
fejedelemnek. 2) Ugyancsak ekkor történt, hogy békésmegyei föl-
desúr személyesen is megjelent birtokán s így eleven földesurat 
láthattak a lakosok: Rédey Ferenczet Öcsödön 3) és Teleki Mi-
hályt Békésen. 

Két év múlva újra keresztény sereg jelent meg megyénk te-
rületén. De ennek czélja már egészen más volt. Nem a török ha-
talom fentartásán, hanem lerontásán fáradozott, nem is dinnyé-
vel, hanem golyóval fogadták azt a bégek. Megkezdődött a ke-
mény küzdelem Gyula várának visszafoglalására s így megyénk te-
rületének a török iga alól fölszabadítására. Nehéz volna azt egy 
lélekzetre elmondani, szenteljünk azért rá külön fejezetet. 

i) Évk. IX. 59. — 2) Évk. VIII. 138—44. — 3) Rédey lt. 1654-ik évnél. 



XIV. FEJEZET. 

A gyulai vár visszafoglalása. 

mit 1566-ban a török sereg 2 hónap alatt elfoglalt, 
annak visszaszerzése a XVII. század vége felé csaknem 
tíz évbe került. 

Ennek megértésére 2 dolgot előre kell bocsátanunk. 
Az egyik az, hogy a törököknek e vár megtartásában a pár-

toskodó magyarok is segítségére voltak. — Tököly Imrét, — hogy 
1685. okt. 15-iki elfogatásáért kiengesztelje — az új török szer-
dár (hadvezér) 1686. elején Gyulára hozta s itt az akkori gyulai 
szandsákbéget, Ali basát, bízta meg, hogy Tökölyt hadaival segítse. ') 
Ettől kezdve 4 éven Gyula városa lőn Tököly hadakozásainak ki-
induló pontja, innen tett kísérleteket, hogy Munkács várát fölment-
hesse, hogy még egyszer egykori hatalmának színhelyére, Felső-
Magyarországra, juthasson s a magyarokat pártjára vonhassa. Szol-
gáit, ingóságait is idehozta; egy szóval itt lakott ő 2) s minden 
erejével azon munkálkodott, hogy Gyula vára minél tovább párt-
fogójának — a töröknek — kezén maradjon. 

A másik az, hogy a török uralom alatt Gyula várának kör-
nyéke egészen megváltozott. 

Általános a vélemény, hogy a régi gyulai vár legnagyobb 
erőssége abban állott, hogy hozzáférhetetlen mocsarak közt esett. 
Ez igaz is, de csak az 1685—95-ik évekre. Míg a magyaroké 
volt Gyula vára, való ugyan, hogy Sarkad felől ily mocsarak vé-
delmezték, de ez nem sokat segített rajta, mert a felől nem te-

i) Gróf Tököly Imre levelei 1882. 262. 1. Angyal D. Tököly Imre 164. — - Évk. 
IX. 59—60. 



268 A gyulai vár visszafoglalása. 

nyegette veszély. Ellenben Arad felől, miként azt az 1566-iki ost-
rom igazolta, nem volt nehéz Gyula várát megközelíteni, sőt a tö-
rökök azt is megtették, hogy a Körözst elvezették a vár árkaiból. 
Ennek oka nagyon természetes. A régi, népes Gyula város szán-
tóföldeinek egy része éppen a Körözs balpartján, Arad felé terült 
el; továbbá Csaba és Arad felé akkoriban Alabián, Györké, Szél-
halom, Szentbenedek, Boldogfalva, Apáti, Ság, Elek, Püly, Gyula-
Varsány és Szerhet nevű népes falvak állottak. Ezek nem enged-
hették, a keresztény földes urak sem akarták, hogy a Körözs ezen 
az oldalon is kedvére csatangoljon, a szép termő-földek nádas 
mocsarakká váljanak, s az utak ingoványokba veszszenek. Ámde a tö-
rök nem gondolt a nevezett falvak elpusztulásával. Gyula városá-
ban legnagyobb részt kereskedő és iparos törökség telepedett le; 
ez pedig nem gazdálkodott s így bátran megtehették s meg is 
tették azt, hogy Gyula várát és városát Csaba és Arad felől is 
megközelíthetetlen mocsarak környékezzék. 

A keresztény seregeknek tehát Gyula vára körül gyűrűt kel-
lett alkotniok, hogy így azt mindig szorosabbra vonván a gyulai 
őrséget kiéheztetéssel kényszerítsék arra, a mire más váraknál 
szokásos rendszeres ostrommal, vitézi elszántsággal kényszeríteni 
nem lehetett. 

E gyűrű egyik pontja lőn Szolnok vára. Ezt a keresztény se-
reg 1685. október 12—19. közt hódította meg. Még e hó végén 
megyénk területén is megvetette lábát, elfoglalván a jól megerő-
sített, de lanyhán védelmezett Szarvas várát. Ugyanekkor előnyo-
mult a keresztény sereg egész Gyuláig, de a lakosság és az őr-
ség megijesztésen kívül egyelőre egyebet nem tehetett, sőt, mi-
vel a magyar csapatok nagyon előre siettek, míg a németek meg-
érkeztek, közülök a gyulai törökség sokat megölt. ') A másik pont 
a Gyulát körül zárandó gyűrűben ez év deczember 6-án került a 
keresztény sereg kezébe; s ez volt Arad vára. 2) 

A következő év elején Szarvast Heisler tábornok pár száz 
némettel és 1500 kuruczczal őriztette. 3) Volt is reá oka, mert 
Ahmed szerdár éppen azért jött Gyulára, hogy Szarvast vissza-
foglalja. Terve nem sikerült, mert serege gyenge volt ahhoz, hogy 
Szarvast megvívja, s azért februárius végén gyulai táborából Te-

i) O. II. 235. — 2) Mittheilungen Des Kriegs-Archiv. 1885. 253—254. — 3) Bu-
nyitay: N.-Várad a török foglalás korában 72. 
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mesvár felé vonult. ') Szarvas ekként megtévén a szolgálatot, a 
keresztény seregek még ez év junius 3-án lerombolták, a palán-
kot hidastul fölégették s odahagyták.2) 

Az év vége felé Gyula jövendő sorsára nézve megint neve-
zetes dolog történt. A keresztény seregek elfoglalták Szegedet és 
Lippát, úgy hogy ettől kezdve a Maros-vonalon Gyula, Borosjenő 
és Nagyvárad összeköttetését a török birodalommal mindig el le-
hetett vágni. Mindamellett 1687-ben a gyulai törökök még oly 
erősen érezték magukat, hogy a várból egy, kémlelés végett 
megjelent keresztény csapatra kitörtek; de szerencsétlenül jár-
tak, mert a keresztények visszaverték, egész a város kapujáig ül-
dözték őket, s az éppen akkor támadt köd leple alatt a városba is 
behatoltak; itt aztán a török őrséget lemészárolták, a házakat ki-
rabolták és felgyújtották; arra azonban nem voltak elegendő szám-
mal, hogy a várat bevegyék, vagy a városban magukat megtart-
sák, így tehát gazdag zsákmánynyal visszahúzódtak.3) 

Gyula megrablása jeladás lett az egész vidéknek elnépte-
lenítésére. — A Marostól egész a Sebes- és Hármas-Körözsig 
az összes lakosságnak ki kellett költöznie, hogy ott a gyulai őrség 
semmiféle élelemre ne találjon. Ez volt a legnagyobb s legkeser-
vesebb áldozat, melyet Békésvármegye lakossága a török uralom 
alól való megszabadulásért hozott. Elzüllött, elköltözött ősi fész-
kéből s egy-egy községbe a régi lakosok közül alig származott 
vissza kettő-három, a kik meg tudták mondani a néptelenné vált 
falvak neveit, ki tudták jelelni imígy-amúgy határpontjait. Mező-
Túr, Nagy-Bajom s Debreczen vidéke fogadta be a menekülőket 
s némelyek közülök, mint például az Ölyvedi Vad család, Tokaj 
vidékére is elszállingózott.4) — Innen van, hogy 1691. októberé-
ben, midőn Tököly újra Gyula vidékére kerül, itt néptelen puszta-
ságra talál. Egy erdélyi nemes ember, Almády István, meg is írja-
egész őszintén, hogy október 24—31-ig: »ezen egész hét alatt 
mind csak Gyula és Jenő között való pusztákon, ligeteken teker-
gettünk, bizony igen sokat éheztünk, koplaltunk.« 5) Saját tapasz-
talásából tudta tehát Tököly a Körözs-Maros-köznek állapotát s 
nem csuda, ha nem is nevezi azt másképpen, mint »gyulai pusz-

l) Angyal D. i. m. 165. — 2) Alvinczi P. okmánytára (Magyar Történelmi Emi. I. oszt. 
XIV. k.) I. 220. — 3) Birkenstein. Erzherzogliche Handgriffe Augsburg 1689. 147.1. — *) Harr. 
B. B. nro. 11. — 5) Tököly és főbb híveinek emlékezetes irási. 748. I. 
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tának.« Innen van az is, hogy már 1690-ben Halas, Kecskemét, 
Nagy-Kőrös, Czegléd és Jászberény lakosainak parancsolja meg 
egyik török vezér, hogy Gyulára élelmiszereket szállítsanak. *) Sőt 
már 1688. márczius és május hónapokban arra ügyekezik Gyula 
várának gondviselője, Ali basa, hogy Nagy-Kőrös és Kecskemét 
városokat a gyulai szandzsáksághoz csatolja s így a gyulai vár 
élelmezésére kötelezze.2) Pedig az igazi szorongattatás még csak 
most következett be a gyulai őrségre! 

1692. elején a Debreczenben állomásozó keresztény sereg 
Auersperg tábornok vezérlete alatt meglepetéssel akarta kezébe 
keríteni a gyulai várat. A kemény fagy elhárított minden akadályt, 
egyenes irányban jöhettek Gyula felé. Auersperg január 9-én in-
dult el Debreczenből három vértes ezreddel, továbbá száz lovas 
muskatérossal (puskással), maga mellé rendelt egy rácz csapatot, 
vitt továbbá magával százfontos mozsár-ágyút, egy tábori-ágyút, 
létrákat s egyéb, a várvíváshoz szükséges tárgyakat. Egy nap alatt 
Berettyó-Újfaluba ért. Itt csatlakozott hozzá Molnár nevű ezredes 
hatszáz hajdúval. Innen három nap alatt Gyula közelébe ért, attól egy 
mérföldre megállapodott s az előkelőbb tisztekkel este tanácsko-
zást tartott. Elhatározták, hogy a kerített várost mindjárt másnap 
reggel három helyen rohanják meg. A hajdúk a jobb oldalon, a 
malom mellett, a kaszaperegi kapunál; a ráczok a bal oldalon; a 
huszárok és a lovaikról leszállott muskatérosok a közepén támad-
nak. Halálbüntetés terhe alatt megparancsolták, hogy senki el ne 
szakadjon a csapat zászlajától, hanem egyik palánkból a másikba 
rohanjanak, s a mennyire lehetséges, egyenesen a várba nyomuljanak. 

Az ezen rohamról szóló elbeszélésből látjuk, hogy a török meg-
változtatá a régi Gyula város kerítéseit. Nemcsak a Körözs bal-
partján eső s akkor külön városnak nevezett részt vette körül sö-
vényből és földből álló sánczokkal, hanem a Körözs jobb partján 
levőt is s azt ismét két részre osztotta s a Körözs ágaival elkü-
lönítette. Ekként három palánk keletkezett a vár előtt; az els5 a 
Körözs balparti részét, a másik a mai nagy templom környékét, 
a harmadik a mai Könyök- és Korona-útczákat foglalta magában. 

Januárius 15-én hajnalban három órakor indultak el a keresz-
tény csapatok s éppen midőn a vár órája hatot ütött, megkezdték 
a rohamot. A kapuk őrsége vigyázatlan volt s még mindenki mély 

Mogyorósy i. m. 82.208. — 2) Hornyik: Kecskemét város leirása. II. 270. 
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álomba volt merülve úgy, hogy mind a három roham minden ne-
hézség nélkül sikerült s a csapatok mindenütt a városba jutottak. 
Szerencsétlenségre a könnyű győzelem elvakította a magyarok és 
ráczok szemeit, berohantak a házakba, lemészárolták a fölrettent 
lakosokat, összeszedték vagyonukat. A zsákmányolásban felbom-
lott minden fegyelem, hiába való volt minden fenyegetés, a vár 
felé senki sem indult. Ez alatt a megrettent törökök a vár-kapu 
előtt szekerekből egy kis sánczot rögtönöztek s magukat abban 
védelmezték, de annak a veszedelemnek, hogy a vár felvonó híd-
ját lebocsássák s az ellenséget mintegy hátukon vigyék a várba, 
a várat nem tették ki. Más hiba is történhetett a támadásnál, mert 
bármennyire szépítik a német tudósítók a dolgot, azt el nem ta-
karhatják, hogy a meglepetés, a cselvetés nem sikerült. Auersperg 
tábornoknak meg kellett elégednie a külső város megsemmisítésé-
vel. Ezért is a tartalékban hagyott lovasság egy részét kellett 
berendelnie. Ez fölgyujtá a házakat s azután a sereg a kira-
bolt és megsemmisített városból, miután a vár vívására semmi 
reménység sem mutatkozott, visszavonult. A keresztényeknek az 
egész roham nem sok véráldozatukba került; sebesültekben és ha-
lottakban körülbelül 50-et vesztettek; a törökökből, a kereszté-
nyek állítása szerint, 300 fegyverfogható férfi, több mint 200 nő 
és gyermek veszett el. A fölgyújtott városnak tüze oly pirosra fes-
tette az eget, hogy az egész Nagy-Váradig ellátszott. Ha nem is 
sikerült a meglepetés, mégis nagy volt a remény, hogy Gyula vára 
még 1692-ben keresztény kézre kerül, mert ez év junius 5-én a 
Gyulát körülvevő gyűrű egy hatalmas erősséggel, Nagy-\ árad vá-
rával szaporodott. Elfogta ennek hirére a gyulaiakat a félelem úgy, 
hogy a kiket nem tartott itt a végső szükség vagy a szigorú kö-
telesség, már a következő szeptemberben Temesvárra menekültek. 
Azonkívül elkövetkezett az idő, hogy a nagy pusztaság miatt Gyula 
várát, mint a nagy beteg embert, mesterségesen kellett táplálni. 
Tököly, hogy pártfogójának, a töröknek, kedvében járjon, már 1692. 
végén magára vállalta, hogy fürge huszáraival a Maros mentét őrző 
keresztény seregen keresztül élelmet szállíttat a gyulai várba. S 
csakugyan Daróczy András hadnagy vezérlete alatt 1692. deczem-
ber havában Nándorfehérvárról elindúlt egy kis kurucz csapat s 
1693. februárius 10-én már vissza is érkeztek urukhoz Tökölyhez, 

i) Theatrum Europei. Idézve Mogyorósynál: »Gyula h.íjdan és most. 1QJ—-10. 
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ki akkoriban a szerbországi Pozserolczán tartózkodott, s felmu-
tatták a gyulai török tisztek elismervényét, hogy a szultán élését 
becsületesen beszállították Gyulára.') 

Alig volt vége az első expeditiónak, máris újra készülhettek 
Tököly hadai.. A nagyvezér márczius 6-án kötelezte Tökölyt, hogy 
a Temesvár, Gyula és Boros-Jenő megsegélésére indított török had 
mellé 500 lovast adjon, »mert a szultán félti azon helyeket.« Tököly 
csakugyan küldött csapatot Sándor Gáspár vezérlete alatt. Ápril 
4-én és 5-én indultak el a hadak a Dunától és a szekereken csol-
nakot is vittek magukkal, mert a réveket, hidakat kerülve, titkos 
úton igyekeztek általmenni a pusztán és a Temesen. April 19-ike 
körül Sándor Gáspár lovasaival egy nap és egy éjjel szerencsésen 
át is költözött a Maroson, noha Deák Pál és Kis Balázs nevű rácz 
hadnagyok ott őrködtek a Maros mentén. Május 12-én már újra a 
Duna mellé, Újpalánkára érkeztek a kurucz hadak és Sándor Gáspár 
most is bizonyítványt hozott a gyulai pasától, hogy Tököly hadai 
derekasan viselték magukat. Sándorral együtt ment le Törökor-
szágba a gyulai pasának fia is, a ki május 18-ika után Konstanti-
nápoly felé indult, bizonyára azért, hogy a gyulai vár számára 
segítséget sürgessen.2) 

Erre valóban szükség is volt, mert már 1693. elején Bécsben 
a hadi-tanács elhatározta, hogy Boros-Jenő és Gyula várát Heister 
vezérlete alatt ostrom alá véteti. Heister Boros-Jenőt ez év júniu-
sában csakugyan megvívta, de Gyula ostromához nem kezdhetett 
hozzá, mert időközben őt csapatával együtt a fősereghez rendel-
ték. Két hónap múlva fellép Gyula vára ostromának történetében 
azon férfiú, a ki e tekintetben legtöbbet fáradozott. S ez volt 
Pollandt tábornok. Augusztus elején a Maros mentét őrzi, hogy 
Gyulára élelmet ne vihessenek, de bizony kijátszották figyelmét s 
egy csapat átszökött a Maroson. Ekkor azon parancsolatot kapta, 
hogy legalább a visszaindulóknak útját vágja el s e végre magyar 
és rácz csapatokkal is erősítse seregét. 3) Szerencsére, nagyon ke-
vés élelmi-szer lehetett az, a mit augusztus elején a török csapa-
tok Gyula várába szállítottak, mert a következő szeptemberben a 
török nagyvezér, mihelyt Belgrádot az ostrom alól fölszabadította, 
mindjárt arról gondolkozott, miként lehetne Gyulára egész télre 

!) Tököly naplója, közli Nagy Iván. 33-ik lap. — 
esi Kriegs-Archiv. 1693. XIII. 5. 

2) Tököly i. m. 49—91. 11. — 3) Bé-
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való eleséget bevitetni. E végre körülbelül 4000 emberből álló 
sereget szállított át Belgrádnál a Dunán. Croy, a császári sereg 
fővezére, szeptember 22-én értesült a török ezen szándékáról és 
rögtön Szeged felé küldötte gróf Hofkirchen tábornokot, hogy 
azoknak a Marosnál útját állja. Pollandtnak is megvolt parancsolva, 
hogy vigyázzon és hacsak lehet, az élelmet szállító sereg átkelé-
sét akadályozza meg. Azonban Pollandt csapatai nem voltak elég-
ségesek, hogy a 4000, sőt némelyek szerint 10,000 emberből álló 
sereg átkelését megakadályozzák. Hofkirchen pedig nem ért ide-
jében a Maroshoz, de azért rögtön a Gyula felé tartó törökök 
után nyomúlt. A török csapatokkal együtt jövő kereskedők már 
be is mentek a városba, de a rendes katonákra erősen ráestele-
dett, s azért ezek a városon kívül a temetőben ütöttek tábort. Itt 
bukkant rájuk Hofkirchen október 7-én. Rögtön megtámadta őket; 
egy részüket leölte, és a mi még nagyobb haszon volt, az összes 
élelmiszereket elvette tőlük. ') 

Sajnos, még e miatt sem bukott el Gyula vára. Segítségére 
jött most a török őrségnek a tatár sereg. Ez egy héttel később 
indult el Belgrádtól s a Maroson átkelve, szintén Gyulához érke-
zett. Ez nem hozott ugyan élelmi szert, hanem szerzett itt a 
Tiszántúl. Október 17-ike körül feldúlta a Debreczen, Karczag és 
Újfalu közt eső vidéket. 

A rablásból visszatért tatároktól a gyulai őrség és lakosság 
sok marhát vett meg s azok húsát felfüstölték úgy, hogy ha ke-
nyerük nem is volt, eszkimó módra, hússal jól élhettek. Ugyan-
ekkor a gyulai török tisztek még egy utolsó kísérletet tettek arra, 
hogy gabonához is jussanak. Elküldötték a gyulai kádit a Bel-
grádon időző nagyvezérhez s az kapott ott császári jegyet és föl-
hatalmazást, hogy a Duna-Tisza közti és a Hármas-Körözs jobb-
partján eső Kecskemét, Nagy-Kőrös, Czegléd, Mezőtúr és Ványa 
városokhoz rendeletet küldhessen gabona-szállítás végett. A kádi 
erre meg is írta a kemény levelet, ámde az említett városok 
jobban féltek a nyakukon levő szolnoki német őrségtől, mint a 
Belgrádról fenyegetődző töröktől s nem adtak a levélre semmit.2) 

i) Mitteilungen des Kriegsarchiv 1889. évf. 152. Békésmegyei rég. és tört. társ. év-
könyve IX. k. 68. I. — 2) E rendeletet a Békésmegyei Oklevéltár II. 214—5. l.-on a Török-
Magyarkori államokmánytár után 1593-iki kelettel közli. Azonban a másoló vagy fordító egy 
százas számot az évszámból kihagyott, mert Túrt, Ványát, Czeglédet csakis akkor, hogy Szol-
nok keresztény kézre jutott, tehát 1685. után csatolták a gyulai szandzsáksághoz. 
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Mindamellett biztosítva volt Gyulavára megint egy télre. Sőt 
a török még ez után sem hagyta abba ügyekezését, hogy e tél 
folyamán gabonát szerezzen az őrség számára. E végből szerző-
dött Tökölyvei, hogy ez 300 lovast küld Gyulára, hogy itt telel-
jen s a mennyire lehet, az ellenségnek ártani igyekezzék. A kül-
dött kurucz-csapat vezére most Horvát Ferencz volt. November 
30-án indult el Új-Palánkról s nyolcz-kilencz nap alatt Gyulára ért. 
De hiába nyargalta be a vidéket, sehol egy falut, sehol élelmi 
szert nem talált. Deczember 12-én a Tisza jobb partján eső Algyő 
falut verte fel, onnan egypár marhát szerzett, a lakosok egyré-
szét pedig foglyul hozta s megizente, hogy semmi-féle pénzért 
vagy értékért nem bocsátja őket szabadon, hanem csak enniva-
lóért. De viszont a szegedi várkormányzó azt üzente vissza, hogy 
ha a foglyok mind a tömlöczben vesznek is, még akkor sem enged 
Gyulára élést szállíttatni. Mivel pedig Gyulán pénzért sem lehe-
tett élést kapni, a várbeli élelmi szerekből pedig nem akartak 
nekik adni, kénytelenek voltak visszamenni az Al-Dunához. ') 

Az 1694-ik év úgy virradt hazánkra, hogy a bécsi hadita-
nács az ez évi hadjárat egyik czéljául Gyula elfoglalását tűzte ki. 
Kinevezte Heissler tábornokot tiszántúli vezérnek s ez januárius 
19-én azon szándékkal indult el Bécsből, hogy Gyulát még a té-
len meglepi. A Gyula ostromára indulandó csapatok gyülekező he-
lyéül Debreczent jelölte ki. 2) Az idegyűlt keresztény csapatok 
egy része a befagyott mocsarakon keresztül kikémlelés végett már 
januárius 21-én megjelent Gyula alatt és az éppen fáért kijáró 
törökök közül 37-et levágott. Annál fájdalmasabban esett ezen 
csapás a gyulai török őrségnek, mert a nélkül is kevesen voltak 
s alig győzték a vár árkában a jeget mindennap betörni, hogy 
így azon keresztül az ellenség a várhoz ne férhessen. 3) 

Nagyon alkalmas idő volt tehát januárius vége a gyulai vár 
ostromára, de a keresztények addig készülődtek, hogy a fagy 
megszűnt, a vizek megindultak és így a már megindult csapato-
kat is vissza kellett rendelni téli állomásaikra. 

Heissler erre azt határozta, hogy tavasz nyiltával fogja meg-
kezdeni Gyula ostromát. Minden intézkedés arra czélzott, hogy 
azt mielőbb megszállja, csakhogy április elején a nagy vizek min-
den közlekedést lehetetlenné tet tek;4) azután pedig Heisslernek 

i) Évk. IX. 68—70. — 2) Bécsi Kriegsarchiv. V4- — 3) Évk. IX. 72. — 4) U. o. 71. 
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Péterváradra kellett sietnie, hogy a keresztény fővezért, Caprarát, 
a török fősereg ellen segítse. Most tehát megint csak arra igye-
keztek a keresztények, hogy Gyula várát kiéheztessék. Pollandt tá-
bornokra bízták az ostromzárat. Pollandt csapataival Csanádnál 
állott, de bizony nem tudta megakadályozni, hogy julius elején 
Arnót nevű pasa, mintegy 1500 lovassal Gyulára élelmet és fize-
tést ne szállítson. ') 

Bécsben meglehetős rossz néven vették Pollandtól, hogy Ar-
nót pasa csapatait elszalasztotta; hanem azután augusztus végén 
kiköszörülte a csorbát. Hírét vette ugyanis, hogy a gyulai őrség 
künn van a mezőn gabonát gyűjteni. Utána ment tehát és sike-
rült neki a törököket éppen akkor meglepnie, mikor a gyűjtött ga-
bonát vitték hazafelé. Nagy rettegés vett erőt a törökökön s az 
élelmiszert elhányva futottak a város felé. A keresztények utánuk 
oly szerencsésen, hogy ők is bejutottak a palánkba és a városba 
minden akadály nélkül. A lakosokat mind beszorították a várba. 
Pollandt megvetvén lábát a városban, végre rendes ostrom alá 
akarta venni a várat s e végre négy ágyút, két mozsarat s más 
hadiszereket kért a haditanácstól. 2) Jelentése szeptember 10-ike 
körül érkezett meg a császári udvarba s megparancsolták a lippai 
várkormányzónak, hogy Pollandtnak segítségére legyen s némelyek 
már abban reménykedtek, hogy az ez évi hadjárat Gyula meghó-
dításával fog végződni. 3) 

E remény újra korainak bizonyult. A keresztény fősereg Péter-
váradnál nagy szorongatásban volt s azért pár nap múlva ment 
a parancsolat Pollandthoz, hogy seregével gyorsan oda siessen. 
Pollandt tehát felégettette a belső várost is, összetapostatta a 
gyulaiaknak kukoricza vetéseit s azután kivonult a városból. 

Gyulavára sorsa nem itt, hanem Péterváradnál d ő l t el. A tö-
rök nagyvezér hiába vítta ott a keresztény sereg táborát; októ-
ber 2-án kénytelen volt visszavonulni. De m i e l ő t t téliszállásokra in-
dította volna seregét, Belgrádnál megállapodván, innen Temesvárt 
és Gyulát akarta egész télre elegendő eleséggel ellátni. A sege-
delmet és élést vivő hadvezérre Dzsaffer pasa, ruméliai beglerbég, 
lőn. Serege 20,000 török és tatárból állott és október 11-én 
kezdte meg az átkelést a Dunán. 

i) Évkönyv. IX. k. 73—4 — 2) Bécsi Kriegsarchiv */«• — L ' — 4 ) Évkönyv. 
IX. k. 75. 

16* 
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Csakhogy másrészről a keresztények is mindent elkövettek, 
hogy legalább is Gyula megsegélyését megakadályozzák. Veterani 
parancsolatot kapott, hogy Erdélyből Lippa felé vonuljon s ott 
őriztesse a Maros átjáróit, másrészről pedig ugyancsak október 
11-ike körül Caprara fővezér Gronsfeld tábornokot 8 ezreddel kül-
dötte a Maros mellé, hogy a törökök átkelését meghiúsítsa. Mind 
Veterani, mind Gronsfeld ügyesen és híven oldották meg feladatu-
kat. Dzsaffer serege Temesvárt megsegítvén, október 19—20. tá-
ján ért a Maroshoz és szembe találta a keresztény sereget. Nem 
mert tehát hozzáfogni az átkeléshez, hanem visszafordult. Erre a nagy-
vezértől új, kemény parancsolat jött, hogy még egy kísérletet kell 
tenni s így október 25—26-ika körül a török sereg java, a jani-
csárok és szpáhiák, újra megjelentek a Marosnál. A keresztény sereg 
azonban az átjárókat taraczkokkal is megerősítette s így teljes 
őrültség lett volna a Maros vizébe magukat leöletniök. Visszafor-
dultak tehát s november 7-én Dzsalíer pasa már Pancsován volt. ') 
Gronsfeldnek egy ideig szándéka volt Gyula vára alá vonulni s 
azt megvívni,2) de azután fölöslegesnek tartotta a vérontást csak 
azért, hogy pár nappal hamarabb húzzák fel Gyula vár tornyára 
a magyar király zászlaját. 

Tököly Imre Gyula vára állapotát jól ismervén, már október 
22-én kimondotta Gyula vára felett a halálítéletet: »Az élés nem 
léte miatt elveszettnek kell gondolni Gyulát, mert a télen sem 
tarthatja fönn magát, nem hogy a jövő hadjáratig.« S valóban 
deczember elején már a végső szükség jelentkezett Gyula várá-
ban. A pasa a janicsár agát 60 katonával együtt Temesvárra kül-
dötte segítség végett. De útközben a Marosnál ezeket is elfogták, 
a pasa fia is csak kevesed magával menekülhetett meg.3) Erre a 
gyulai pasa követeket küldött Szegedre, hogy a vár feladása fe-
lől alkudozzanak. 1694. deczember 21-én kész volt a Gyula vára 
feladásáról szóló jelentés. Főbb pontjai a következők : 

A törökök átadják a várat az összes hadiszerekkel együtt. 
A keresztény rabokat elbocsátják. Az ezentúl érkező segítséget 
már el nem fogadják. Az ott lakó ráczokat velük menni nem kény-
szerítik. Viszont a keresztények megengedik, hogy a törökök fegyve-
resen vonulhassanak ki. — A janicsárok egy zászlót is kibonthat-

i) Mittheilungen des Kriegsarchivs. 1889. 156. és Évkönyv. IX. 74—77. — 2) Bécsi 
Kriegsarchiv — 3) Mogyorósynál i. m. 88. 
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nak. — A törökök 320 szekeret és 50 nyergelt lovat kapnak az el-
költözésre. A mi portékát nem akarnak magukkal vinni, azt Gyulán 
eladhatják s őket minden bántódás nélkül Temesvárig kísérik. 

E szerződést Liebenberg nevü kapitány négy nap alatt Bécsbe 
vitte. A király már karácsony napján este megerősítette, úgy, hogy 
a vár átadása tulajdonképpen 1695. januárius 1-én már megtör-
ténhetett volna. De a néptelen vidéken nagy fáradságba és sok 
időbe került a szükséges szekerek összeszerzése. A beállott nagy 
fagyok is késleltették a törökök kivonulását s így történt, hogy 
a keresztény seregek tulajdonképpen csak 1695. januárius 12-én 
vonultak be az olyan régen vívott, oly nehezen megvehető Gyula 
várába. ') 

E nap berekesztése a török uralom gyászos éjszakájának s 
halvány sugara a Békésvármegyére virradandó szebb jövőnek. 

!) Mittheilungen des Kriegsarchivs 1889. 186. 1. Midőn a törökök a szerződés első pontja 
szerint a hadi szereket átadták, kitűnt, hogy a 20 kissebb-nagyobb réz ágyú közül 7 még I. 
Ferdinánd király idejéből való volt, tehát 1 552—66-ban került Gyulára. Volt még ezenkívül 4 
vaságyú, 4 taraczk, 100 mázsa jó, 160 mázsa romlott puskapor, 34 mázsa ón (ólom), 1 má-
zsa ón (ólom) golyó, 9 mázsa kanócz, 4000 üres, 1500 megtöltött kézi gránát, 93 janicsár 
puska stb. A Theatrum Europei után idézi Mogyorósy i. m. 210. 



XV. FEJEZET 

Vallás-történet, iskolák, műveltségi állapotok. 

Z időszakban az uralkodó vallás megyénk területén tu-
lajdonképp a mohamedán volt. De ennek hívei csak 3 
helyen: .Gyulán, Békésen és Szarvason laktak ') s ennél-
fogva isteni tiszteletre szánt helyei, személyei is csak 

e helyütt voltak. Gyulán két mecset emelkedett, egyik a várban 
az őrség, a másik a városban a polgárság számára. A városbelit 
tulajdonképp a keresztény templomból alakították át s csak a mi-
naretet építették maguk; a várbeli a külső várban egészen a tö-
rökök műve volt.2) 

Az uralkodó vallás követői azonban — bár némi megszorí-
tással — megengedték a keresztény vallások gyakorlatát is. 

A katholikus egyház előbbi hatalmának és elterjedésének csak 
árnyéka maradt meg. A lakosság egy része, kivált miután a föl-
desurak ebbeli rendelkezése alól fölszabadult, ragaszkodott ugyan 
régi hitéhez, de nem voltak papjai. Néha-néha Szegedről egy-egy fe-
renczrendű szerzetes tévedt el hozzájuk. 1587-ben a gyulai ka-
tholikusok hallván, hogy N.-Váradon jezsuiták vannak, rögtön me-
nedéklevelet kértek a szandzsákbégtől, s egyik jezsuita atyát, Szi-
szeki Márkot, nagy könyörgéssel rábírták, hogy Gyulára jöjjön. 
Ez teljesítette kérésüket s a Gyulán és környékén lakó katholi-
kusokat meglátogatta, hitökben megerősítette, vallásbeli tudatlan-
ságukat eloszlatni ügyekezett, de állandóan ő sem maradhatott itt. 
Azon reménye, hogy majd nevel és küld ide kath. lelkészeket már 
a következő évben meghiusult, inert neki és társainak kellett tá-

Kincstári defterek. I. 376—8. — 2) Gyula 1722-iki képe szerint. 
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vozniok kellett N.-Váradról. ') Voltak-e XVIÍ. században megyénk 
területén kath. hitközségek? arra adatunk nincs. Legfeljebb az egy \ e -
meskerekiben lehetett, mert erről bizonyos, hogy e században fenn-
állott s még sincs a helvét vallású hitközségek közé fölvéve.2) 

Az ágostai ev. hitfelekezetnek ez időszakban semmi nyoma. 
A helvét vagy református hitfelekezet kétségtelenül legelter-

jedtebb volt ez időszakban megyénk területén. A makai másként 
körözs-marosközi egyházkerület (senioratus) már 1567-ben aláírta 
a helvét hitvallást3) s 1569-ben maga a kernet feje (seniora), Sze-
gedi Lőrincz, Békésen lakik. Vele együtt még 3—4 megyénkbeli 
lelkész írja alá az unitáriusok ellen irányzott hittételeket.4) A Se-
bes- és Hármas-Körözs jobb partján eső rész 1591-ig a túri más-
ként a kunsági kerülethez tartozott. Ez évben a túri és körözs-
marosközi kerületeket egyesítették s az ujat alföldinek nevezték, 
1635-ben azonban újra makai és túri kerületekre osztották.5) A 
XVII. században a helvét hitvallású zsinatok akadálytalanul intéz-
kednek megyénk területén, még büntetik is azt a papot, ki a ke-
resztség kiszolgáltatásának módján változtatást tett. 1685-ben még 
20 református hitközség virágzott itt, tehát legfeljebb 1—2 kivé-
telével az összes ekkor fennálló községek lakosai e vallás hívei 
voltak. 6) 

Veszedelmes vetélytársa támadt a református hitfelekezetnek 
az 1570-ben itt is megjelent unitárius hittérítőkben. Basilius Ist-
ván, kolozsvári unitárius pap, ez év tavaszán Békésre jött s ott 
csakhamar többeket az unitárius vallásra hódított. Aztán egy er-
délyi ifjút itt hagyván papul, maga H.-M.-Vásárhelyre, Makóra, Te-
mesvárra indult. Onnan visszajövet Simándon hallotta, hogy a bé-
kési református esperes (senior), Szegedi Lőrincz, Békésen hagyott 
emberét elfogatta. Visszasietett tehát ide s itt találta a reformá-
tusok tiszántúli superintendensét, Melius Péter debreczeni papot, 
kit Szegedi hitközségének megmentésére segítségül hívott. Basi-
lius és Melius akkori szokás szerint nyilvános vitatkozást is tar-
tottak vallási tételeik bebizonyítása végett.7) Melius a győzelmet 
ugyan magának tulajdonítja,8) de az unitárius felekezetet e vidé-

!) Socherus: História Provinciáé Austriae Societatis Jesu. 1740. 382—3. — - \ . ö 
Nad. lt. és Lampe História ecclesiae reformatae. 1728. 641. — 3) Lampe i. m. 126. — 4 IV 
o. 243—49. — 5) Rácz: A zarándi egyházmegye története. 136. — 6) Haan: Békésmegye 
hajdana 128. Lampe i. m. 641—42. — 7) Kanyaró: Az unitáriusok Magyarországon. 79—87. 
8) Lampe i. m. 267. 
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ken teljesen meg nem semmisítette, mert Szegedi még 1575-ben 
is félti tőle hitközségét1) és Sziszeki Márk 1587-ben említi, hogy 
a kálvinista és árián ( = református és unitárius) hithirdetők e vi-
déken is roppant károkat okoztak a kath. egyháznak. 2) Egyesek 
megyénk lakosai közül, mint pl. Gyulai Ambrozi máskép Ötvös Já-
nos és Orosházi Szabó István innen elszármazván, az unitárius val-
lás lelkes támaszaivá váltak.3) 

A nép oktatására legalább 1596-ig elég gond volt. A refor-
mátus és unitárius hitközségek iskolákat tartottak fenn4) s a pász-
tor nélkül maradt katholikusok kénytelenek voltak ide küldeni gyer-
mekeiket. Persze ez iskolában főkép az akkori vallási vitákra ok-
tatták a gyermekeket nem pedig más ismeretekre. A jobb módú 
községek egyes jótehetségű ifjakat most is iskoláztattak a külföldi 
egyetemeken. Wittenbergben tanultak: Szénási Beleszi János 1577-
ben, Békési Imre 1585-ben, Gyulai Buza Mátyás 1585-ben, Békési 
János 1595-ben és Békési Gellai János 1596-ban.5) Heidelberg és 
Genf egyetemeit bizonyára még többen látogatták, de ezeknek 
névsora ismeretlen. 

Az 1596-iki rombolás után többé nem találunk olyan békés-
megyei férfiúra, ki felsőbb iskolákat végzett vagy az irodalmi és 
tudományos téren munkálkodott volna. 

A XVII. században az iskolák létezését csak az árulja el, 
hogy a reformátusok Debreczenből szoktak tanítókat kérni.6) 

A műveltségi állapotok a folytonos pusztítások, a bizonyta-
lanság, a lakosok futásai miatt szerfölött szomorúak voltak. A job-
bágyas nemesség és polgárság kiköltözvén, vármegyénk valósággal 
paraszt vármegye lőn. Az egyes községekben csak a pap és jegyző 
tudott írni, de ezek is ügyekeztek e vidékről szabadulni. Nagymihá-
lyi Lukács pl. esperes létére a békési papságot a kis Zsáka falu 
lelkészi állomásával cserélte föl.7) Jellemző az is, hogy 1672-ben 
Kígyóson egy Elekes Pál nevű bérlő nem tudja a hónap napját s 
idegen pecsétnyomót használ.8) 

i) Kanyaró i. m. 87. — 2) Socherus i. m. 382—3. — 3) Kanyaró i. m. 89. 95. — *) V. 
ö. Kanyaró i. m. 87. és Socherus i. m. 382—3. — 5) Franki, i. m. 312—8. — 6) Haan L. 
tudósítása szerint. — 7) V. ö. Lampe i. m. 641 és 420. — 8) Évk. XIV. 40. 



XVI. FEJEZET 

Igazságszolgáltatás. 

megyei tisztikar megszűnvén, a bírói teendőket első-
sorban a gyulai török bíró, a kádi gyakorolta. 

Ez pedig megyénkben is főleg arra ügyelt, hogy a 
gyilkosságokért vagy véletlen halálesetekért az egyese-

ket, vagy, — ha a tett okozóit nem lehetett kipuhatolni, — a 
községeket büntesse. A büntetés azonban nem börtönből, vagy 
kínzásból, esetleg felakasztásból állott, hanem pénzbírságból. Az 
akkoriakat tehát éppen leggyöngébb oldalukon — a zsebükön 
támadta meg az igazság őre s azért egész községek lakosai meg-
emlegetik, ha határukon holttestre bukkantak. A doboziak 1620-ban 
azzal igazolják egy darab földhöz való jogukat, hogy az ott ta-
lált holt emberért ők fizettek díjat; ') az ölyvediek eltagadják in-
kább határukat, mintsem ilyen vérdíj-íizetést magukra vállaljanak -) 
1642 körül azért szökik el egy öcsödi lakos, inert egy »orvot 
karóval agyonütvén, a sok fizetést elunta az törököknek.« :i) — Az 
ilyen eljárás persze óvatossá tette ugyan az embereket, de a va-
lóban véletlen halálesetnél meg a szerencsétlenséget fokozta. 1652 
elején Rédey János egy Nagy István nevű emberét küldötte Öcsödre. 
Amint a réven által ment, lovai a nagy kiabálástól elragadtak, a 
kocsis leesett a szekérről, s a kerék általment rajta, úgy hogy men-
ten meghalt. E miatt »csaknem rabságba esett s feleségestül futva 
szaladott el halottjával együtt.« 4) 

Hogy polgári ügyben is bíráskodott a kádi, annak csak egy-

1) B. O. I. 224. — 2) u. o. II. 167. — 3) Rédey lt. 1642. és 1654. évek. — Rédey lt. 
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szer van nyoma. Oláh Tamás gerendási jobbágy ügyében a többi 
gerendásiak ellen 1630-ban a kádi úgy ítélt, hogy Oláh Nadányi 
Gergely jobbágya legyen. ') 

Az utolsó, névleg ismert gyulai kádi, Ahmed ben Ali 1693-ban 
— mint említők — fordul elő, de ekkor nem mint bíró, hanem 
mint íródeák fáradozik azon, hogy Gyula várában továbbra is kádi 
mondhasson ítéletet. 2) 

Voltak olyan ügyek, melyeket a lakosok nem mertek a tö-
rök bíró elé terjeszteni. 1633-ban a herényiek írják: »Ama rossz 
pap miája mennyi sok búsulásunk vala, noha mindenben igazsá-
gunk volt, az mely igazságunk ki is tetszett az fejedelem ő Nagy-
sága székin, noha sok fizetésünk és fáradságunk lött miája.« :i) -
Ezek tehát az erdélyi fejedelem előtt perlekedtek. 

A megyénkben birtokos, de távollakó nemesség még kevésbé 
akart vétkezni törökösséggel (a török bíróhoz való folyamodással) 
s azért ezek gyakran választott bíróságra bízták ügyüket. Bihar-
megye tisztikara két ízben (1580 és 1620) mint ilyen bíráskodik 
megyénk lakosait ugyan közelről érintő dologban.4) Ha pedig 
ez nem tetszett, a királypártiak az ország főbírái (királyi hely-
tartó, nádor, országbíró) előtt kerestek igazságot, az erdélyi pár-
tiak pedig a fejedelemnél. 5) 

Az előző időszakban az igazságszolgáltatásban oly nagy sze-
repet játszó királyi emberekre nézve továbbra is fennállt azon 
szabály, hogy azoknak megyénkben lakos vagy legalább is itt bir-
tokos nemeseknek kell lenniök. 1596-ig nem is okozott nagy bajt 
e szabály megtartása, de már 1612-ben a királypárti Rédeyek csak 2 
olyan nemest tudtak keríteni az öcsödi iktatáshoz, akik félig-med-
dig idevalók voltak, mert azelőtt megyénkben laktak. fi) Az erdélyiek 
úgy segítettek magukon, hogy egyenesen a törvényszék jegyzőit 
(homines de curia transmissi) bízták meg az idézéssel, iktatással 
stb. ") vagy pedig egytelkes avagy csak armalista nemeseket 
tettek meg királyi emberekké. 8) 

A hiteleshelyi teendőket a királypártiak részére 1596-ig az 
egri káptalan és leleszi konvent, 1596-tól kezdve ugyanezek és 
még a jászai konvent végezték. °) Az erdélyi pártiak ezekre a 

i) Nad. lt. f. 18. — 2) B. 0 . II. 215. — 3) Károlyi cs. okit. IV. 248. — 4) B. 0 . 
I. 195—6, 221. — 5) V. ö. Évk. XV. 34—37. Nad. lt. f. 24. — 6) Lelesz. Stat. R. f. 3. nr. 
90. — 7) Telekylt. El. XXII. f. 1. — 8) Rédey lt. 1652—54. évek. — ») B. 0 . I. 202, 255. 

t 
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váradi káptalan helyébe lépett requisitorokat kérték föl. •) Külön-
ben e hiteleshelyek emberei most már a töröktől való félelemből 
nem jártak ki megyénk területére, hanem csak a legközelebb eső 
várba (Kálló, Ónod, Szendrő és 1596-ig Eger, Erdély felől pedig 
Boros-Jenő, Sarkad, Szalonta, Várad) mentek s ott hajtották végre 
az idézést, beiktatást stb. Utolsó eset, hogy Bozsódi Mihály ki-
rályi ember Budai Simon váradi requisitorral megyénkbe meg-
jelent, 1570-ben fordul elő s ezek sein mertek Körözs-Ladánynál 
tovább menni, hanem Póhalomról és Bucsáról odaidézték a bírá-
kat s úgy rendezék el, hogy e helységek '/4 része Fügedi Lász-
lónénak szül. Peterdi Erzsébetnek szolgáljon.2) 

Ha nem is legfontosabbak, de legszámosabbak voltak azon 
ügyek, melyek elintézéséhez nem kellettek királyi emberek és hi-
teles helyek: a községek lakosai közt előforduló perek. Ezeket az 
ez időszakban újjá alakult községi tanácsok döntötték el. 

Míg az előző időszakban csak a városokban adott a földesúr 
kisebb-nagyobb fokú bírói hatalmat a városi elöljáróságnak, a fal-
vakban pedig a bíró inkább csak sáfárja volt földesurának, (azért 
mondják olykor villicusnak), most a községek önkormányzatának 
megalakultával valóságos ítélő bíró lőn. Még olyan kis községben 
is, mint akkoriban Öcsöd volt, főbírót választottak s ez a másod-
bíróval és 8 esküdtel együtt alkotta a tanácsot, mely 1642-ben 
magát büszkén »polgári szék«-nek nevezte. 3) Békés,4) Szentand-
rás, 5) Füzes-Gyarmat és Szeghalom,6) tanácsainak bíráskodásiról 
szintén vannak adataink. Csak ezen időszakban, a magyar földes-
urak távollétében keletkezhetett azon szokás, hogy közmegegye-
zéssel a békési tanácsot felsőbb bíróságnak fogadták el, s a falusi 
tanácsok Ítéletétől ehhez feljebbeztek. 7) 

i) Nadányi lt. és Teleki lt. El. XXII. f. 1. — 2) Nad lt. f. 7. — 3) Rédey lt. — *) Te-
leky lt. El. XXII. f. 1. 1642. — 5) Rédey lt. 1648. — 6) Nad. lt. Lrae Pázmán. — Bé-
késvármegye jegyzőkönyve. I. 25—27. 11. 
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Birtokviszonyok. 

tekintetben is ez időszak története roppant változatos 
volt, de vármegyénk lakosai ugyan nem örültek ennek 
a változatosságnak. 

A dolog természeténél fogva tulajdonképp s 
egyedül a töröknek kellett volna rendelkeznie, mint hódítónak. 
Csakhogy a földműves jobbágyok a volt magyar földesúrnak valá-
nak mintegy tulajdonai, rabszolgái, s ha a török nem engedi meg, 
hogy a jobbágyok a magyar földesuraknak is szolgáljanak, ezek 
jobbágyaikat elköltöztetik s a föld lakatlan marad. Ennélfogva a 
török beleegyezett abba, hogy a jobbágyok a keresztény földes-
uraknak is szolgáljanak, kétfelé adózzanak, vagyis mint akkor 
mondták, megyénk területe hódoltság legyen. 

E vidéken kétféle hódoltságot különböztettek meg: ma-
gyarországit és erdélyit. Az első területén a magyar király, a 
másodikén az erdélyi fejedelem adományozta a kincstárra szállott 
birtokokat. Az a kérdés, milyen hódoltság volt vármegyénk területe? 

A kérdésre adataink nyomán e feleletet adhatjuk: 1596-ig vár-
megyénk mind jogilag, mind tettleg magyarországi, 15.96—1660-ig 
tettleg erdélyi s ezentúl ismét magyarországi hódoltság volt. 

Első állításunkat semmi sem igazolja jobban, mint az, hogy 
a gyulai uradalom Gyula elfoglalása után Eger várához csatolta-
tot t s így közvetetlenül az egri várkormányzó, közvetve pedig vár-
megyénk többi részével együtt a Kassán székelő szepesi kamara 
rendelkezése és gondviselése alatt állott. Innen van, hogy a bé-
késiek, mig Eger vára keresztény kézen volt, 200 sertést voltak 
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kötelesek Eger várának adni, ') innen van, hogy Ungnad Kristóf 
egri várkormányzó Öcsödöt,2) Kolonics Bertalan Eperjest elzálo-
gosítja s ez utóbbi kötelezi magát, hogy a szepesi kamarától a 
záloglevelet megszerzi.3) A szepesi kamara is, ha pénzre volt szük-
sége (pedig mikor nem volt?), a gyulai uradalom egy-egy részét 
vetette zálogba. Igy pl. 1578-ban Kondorost 1550 forintért, ugyan-
akkor Décsét 1300 forintért.4) — A mi pedig megmaradt, azt a 
király osztogatta szét egyes hű katonáinak megjutalmazására. így 
kapta Pongrácz Frigyes, szatmári lovas hadnagy, Vészét és Püskit,5) 
Gyűrt és Berényt Sárközy Mihály, Balázsdeák István és Kövesdy 
Bertalan,6) Békés harmadát Széky Pál. ") 

Annyira magáénak tartotta a magyar király Békésvármegye 
területét, hogy a Nadányiakat, a miért az erdélyi fejedelemségbe 
húzódtak, birtokaiktól meg akarta fosztani s el is ajándékozta azok 
elkobzott falvait egyes, egri hadnagyoknak.8) Csakhogy ennek az 
elkobzásnak végrehajtására már nem volt az egri vitézeknek ele-
gendő erejük. A magyarországiak ezen kihívó cselekedetére János-
Zsigmond azzal felelt, hogy a Nadányiakat megerősítette ősi ja-
vaikban, 9) de máskülönben sem ő, sem utódai vármegyénk terüle-
tén birtokot nem adományoztak. 

1596-ban Eger vára a török kezére jutott s Békésvármegye 
még messzebbre esett a magyar király végvári seregétől. Ellen-
ben Boros-Jenő az erdélyi fejedelemé lett, továbbá Sarkadon, Sza-
lontán erdélyi hajdúktól őrzött palánkok készültek. Ez által az 
erdélyiek vármegyénk közvetetlen szomszédságába jutottak. Fölhasz-
nálták tehát az alkalmat s vármegyénk területét erdélyi hódolt-
sággá tették. 

Ettől kezdve tehát az erdélyi fejedelmek az uratlanul maradt 
birtokokat, sőt néha az ilyen jobbágyokat-is saját híveiknek ado-
mányozták, mint pl. Dobozt Veres Márton sarkadi kapitánynak, 10) 
Békést Teleky Mihály és Nádudvary János borosjenei hadnagyok-
nak, ") Szentandrást Szentandrásy György szintén borosjenei lo-
vaskapitánynak, >2) kilencz, Endrődön letelepedett uratlan, kóborló 
embert Váradi Bernóthy Gergelynek. Mi több, az erdélyi ország-

1) N. R. A. 65/s. — 2) Urb. et conscript. 88/2. — 3) B. O. II. 158. — * N. R. A. 
— 5) Évk. XV. 112. — 6) Turul 1888. 42. — «) Harr. X. nr. 10. — 8) Karol) cs. okh. III. 
384. — 9) Nad. lt. Lajstrom. — W) B. 0 . I. 218. 215. Harr. V. 80- — » ) Teleky lt. hl. 
XXII. f. 1. 1609. — 12) B. 0 . I. 214. 
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gyűlések pár évtized múlva egészen Erdélyhez csatoknak nyilvá-
nítják s egy kicsit nagyítva azt állítják: »Békésvármegye eleitől a 
Partiumhoz (részekhez) lévén incorporálva (kebelezve.)« 1) Ennél-
fogva aztán a megyénkbe lakó nemesség felett rendelkeznek, kö-
telességévé teszik, hogy a végvárakban fejenkint szolgáljanak, s 
midőn a rájok rendkívüli esetben, 1659-ben kivetett adót fizetni vo-
nakodnak, a nemességtől való megfosztással fenyegetik őket. 2) 

Csakhogy a szoros értelemben vett magyarországiak az er-
délyiek birtoklását sohasem ismerték el jogosnak és állandóan ta-
gadták azt, hogy Békésvármegye erdélyi hódoltság lenne. 

Leghatározottabban nyilvánult ez 1625 elején. Bethlen 1624-ben 
Csuda-Ballát Házy János váradi harminczadosnak adta. Ez ellen 
1625 jan. 24-én a füleki alkapitány neje és leánya nevében az 
egri káptalan előtt tiltakozott, állítván, hogy Bethlen adománya 
»Békésvármegyében a császár és király ő Felségével Bécsben szer-
zett és kötött szerződés és oklevél ellenére történt.« ;s) 

Még csak ez kellett, hogy megyénk lakossága a szenvedések 
poharát fenékig kiigya. Nem elég volt, hogy eddigelé már két 
úrnak szolgáltak, most már 3 felé is húzták őket s a törökön 
kívül egy-egy helységnek volt magyarországi és erdélyi földesura is. 

Az orosháziaknak ugyan nem fájt a fejük, (rég elfutottak és 
elhaltak), amiatt, hogy 1646-ban Rákóczy I. György Kis Péternek 
és Andrásnak, III. Ferdinánd ellenben Kovács Jánosnak és társai-
nak adták falujok határát.4) Ennek legfeljebb az a következménye 
lőn, hogy a két adományos közül egyik sem kapott bérlőt s így 
a határt még legelőnek sem használták. De másutt nem így volt, 
hanem erőszakkal, kivált pedig a lakosság marháinak elhajtásával 
iigyekeztek az adományosok jogaikat érvényre juttatni. Így az 
öcsödiektől 1643 tavaszán Bába István nevű ónodi katona 28 drb 
szarvasmarhát hajtott el, ugyanez év karácsony táján pedig Olasz 
János szendrei (Borsod m.) vitéz 240 darabot, mert Tatárszállását 
merték használni. 5) Mikor pedig kelet felé Fehéregyháza puszta ha-
tárán legeltették jószágaikat, akkor Gellén Gergely hajtotta el 
azokat. °) A szentandrásiakat régi földesuraik a Paksyak zaklat-
ták s csak Rákóczy I. György oltalmazta meg őket, hogy a fa-
lut el nem foglalták. 7) 

1) Évk. VIII. 16. — 2) u . o. 23. — 3) Egri kápt. orsz. lt. Prot. D. 552. — *) B. 0 . 
I. 238—9. — 5) Rédey lt. 1643—4. — 6) U. o. 1650. — i) B. 0 . II. 228. 
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A m.-berényiek szomorú sorsát hadd mondjuk az ő szavaikkal: 
»Ihol mostan is . . . . onnan felül úgymint Meggyaszóról levelet kül-
döttének . . . mi reánk szegény emberekre, jobbágyokká akarván 
fogni bennünket . . . Mindenek reánk támadtanak: ihol Chomaközy 
uram is felvitete bennünket ez télben, Jote Gergely, az szalontai 
kapitan, is reánk külde, szolgáinkat felköltöztette és elvivé közülünk.« ') 

A békésieknek a határukhoz foglalt, de a nádortól magyar-
országiaknak, Török Bálintnak és társainak, adományozott Muronyért 
másként Borosgyánért és egyéb határrészekért gyűlt meg a ba-
juk. 2) A fövenyesieket régi uraik a Gyulai Gaálok rémítgették és 
sarczolták, mert nem nekik, hanem az erdélyi földesúrnak — 
szolgáltak. 3) 

Ily szomorú viszonyok közt érkezett el az 1660-iki esztendő. 
Az erdélyiek két évvel az előtt Boros-Jenőt, ez évben Váradot s 
vele együtt a biharmegyei kisebb várakat és palánkokat Szent-
jobbot, Sarkadot, Szalontát elvesztették. Ennek következtében az 
erdélyiek épp oly távol estek megyénktől, mint a magyarorszá-
giak. Sőt, mivel akár Szilágy-Somlyó, akár Déva felül erős, török 
őrséggel megrakott vidéken kellett keresztül vonulniok, még ke-
vésbbé küldhettek ide rendeleteik végrehajtására hadi csapatokat, 
mint a magyarországiak. Ezek ugyanis Kálló és Ónod végvárak-
ban tanyázó katonáikat a N.-Várad és Szolnok közt eső hosszú, 
őrizetlen vonalon bármikor átküldhették. 

Így lőn aztán megyénk területe megint magyarországi hó-
doltsággá. Vesselényi Ferencz nádor 1662. február 3-iki adománya, 
melylyel Dobozt és M.-Berényt Galaczy Miklós, Marosi István és 
Gombos György katonatiszteknek, (a két előbbi Szendrőn, az utolsó 
Füleken szolgált), ajándékozta, legalább Dobozra nézve, érvényes 
lőn. •*) A magyarországi Dobóczyak és mások megyénk területén 
birtokaikat mint értékes jószágokat eladják, vagy zálogba vetik.r>) 

Most az erdélyiek jutottak azon sorsra, hogy tiltakozniok 
kellett a magyarországi adományozások ellen. Teleky Mihály az 
ekkoriban már hatalmas, kővári kapitány alig tudta kivinni, hogy 
Vesselényi nádor 1665-ben visszavonja azon adományt, melylyel 
előbb Détér, Csarna, Póvád-Domb, Telek, Ludad, Fás, Muronyhely 
máskép Borosgyán nevű pusztákat Farkas Fábián putnoki kapi-

1) 1633-iki levelük. Károlyi cs. okit. IV. 248. - 2) B. O. 249. V. ö. Teleky lt. I. E!. 
XXII. f. 1. — 3) Gaál lt. - 4) V. ö. B. 0 . I. 255. Évk XVII. 44. - &) B. 0 . 1. 2 5 6 - 8 . 
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tánynak és társainak ajándékozta ') s ekként a békési lakosokat 
csaknem minden földjüktől megfosztotta. 1669-ben pedig az eper-
jesi törvényszék előtt keres segítséget azok ellen, akik őt Békés 
város birtokában háborgatják. De itt sem ismerték el az ő bir-
tokjogát, hanem a bizottság azt felelte, hogy majd ajánlja ügyét 
a királynak. 2) 

Közben még a törököket is felbiztatták az erdélyiek, hogy 
Békésmegyét nekik engedjék »felhódolni, sőt a kik vakmerőségből 
nem akarnak engedelmeskedni és adajokat nem akarnák magyar 
uroknak felhozni, ő nagysága (a jenei vagy temesvári pasa) eről-
tesse reá őket, sőt engedjen szabados passust az nemességnek jó-
szágok közé való menetelben, küldésben és adajok felszedésében. 
Mi haszna ő Nagyságoknak és az török uraknak, iszpahiáknak 
abban, ha az magyarországiak bitangolják, húzzák-vonják ?! Hiszen 
jobb volna, ha mi, hatalmas császárunk (a szultán) hivei, birnók, 
mint sem ellenségei.« 

Hiába való volt ez; hiába való volt az erdélyieknek az 1685—6. 
években folytatott abbeli fáradozása is, hogy Békésvármegyét az 
erdélyi fejedelemséghez tartozónak tüntessék föl s igy visszasze-
szerezzék.3) Kisiklott az kezeik közül. 

A hódoltságnak 1660-iki változása új szenvedéseket zúdított 
megyénk lakosságára. Mikor ugyanis a lakosok hallgattak a ma-
gyarországiakra s nem engedelmeskedtek az erdélyi földesuraknak, 
akkor ezek borzasztóan fenyegették őket. Igy pl. a »Huszt tarto-
mányon lakozó urak és nemesek: Kendi Gábor és az többi« 1662. 
decz. 17-én írt levelükben a következő ékes megszólítással köszön-
töttek be a szentandrási bíróhoz: »Nein tudhatjuk, mi legyen az 
oka ti szentandrási, öcsödi, szentesi, mindszenti, vásárhelyi, fül-
deáki, makai hamis, törökös, vakmerő k . . . a fiak, bírák és pol-
gárok, hogy semmi válaszunk tőletek annyi idő alatt nem jöve ?« 
S megparancsolják: »Ez levelünket szentandrásiak életetök és 
jószágtok megmaradása alatt mindenütt meghordoztassátok« s a 
felsorolt ruhaneműeket felküldjék, mert különben orrukat és fülü-
ket elmetélik.4) 

A békésiek meg még rosszabbul jártak, mert, mikor a ma-
gyarországiaknak nem akartak engedelmeskedni, Török Bálint a 

i) Teleky lt. El. XXII. f. I. — 2) u. o. B. O. 232. — 3) Történelmi Tár 1886. 302, 
306. — 4) A csanádmegyei rég. és történelmi társulat évkönyve. II. 86—9. 
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szendrei kapitány és Bercsényi sanyargatta őket,1) mikor pedig 
Telekitől magyarországi uraikhoz pártoltak, akkor ez Kővárból 7 
lovas katonát küldött rájuk s közülük 4-et vasra veretve Kővárba 
hurczoltatott.2) 

Mindamellett mégis csak inkább a magyarországiakat kellett 
a nyomorúságos népségnek uralni, mert ezek könnyebben megbün-
tethették őt egyetlen kincsének, szarvasmarhájának elhajtása által. 
Így pl. Szél Mihály katona az alabiáni földön találván a veszei 
gulyát, azt elhajtotta s a lakosok csak 107 tallér lefizetése után 
kapták vissza. 

Azokon kívül, kiknek a megyénkbeli városokhoz és falvakhoz 
látszólagos vagy valódi joguk volt, akadtak még katonák, a kik 
a zavarosban halászva majd egyik majd másik fél küldötteinek adták 
ki magukat s lekóborolva a falvakon élősködtek, erőszakoskodtak. 
A békésiek, körözs-ladányiak,3) gerlaiak,4) doboziak5) tele vannak 
panaszszal a kóborló katonák ellen s így a birtokviszonyok bizony-
talansága is nagyban hozzá járult azon szomorú állapothoz, me-
lyet Bökönyi Mátyás, békési ember, 1667. május 8-án kelt levelé-
ben ekként rajzol: »Immár nem tudjuk, mit kelljen cselekednünk, 
mivel immár mások is akarnak parancsolni s parancsolnak is. Any-
nyira jutottunk az sok tolvajok miatt, hogy az szegénység, az hol 
lakik, itt-ott valami keveset szántanak, többnyire csak kertjük alatt, 
de különben ki nem mehetnek, hanem fegyveres kézzel őrizik ma-
gukat.« (i) 

így aztán megyénknek nem csak nyugati, hanem keleti fele 
is gyorsan közeledett a lakatlan némaság s az elvadulás — lakos-
sága pedig, — mint a doboziak irják, — az éhenhalás felé. 7) 

i) Teleky lt. El. XXII. f. 1. 1662. - 2) B. 0 . IL 238. Harr. B. 12. - J) Nad. lt. f. 
12. _ 4) u. o . f . 18. — 5) É v k . XVII. 45. - 6) Károlyi cs. okit. IV. 472. - 7) Évk. XVII. 45. 
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Nemzetiség, népesség, gazdálkodás, ipar, 
kereskedelem, egészségügy. 

török uralom megbontotta vármegyénk lakosságának 
egynyelvűségét. A XVII. század vége felé vármegyénk 
egykori székhelyén Kamuton oláhok (románok) ') Gyu-
lán, Békésen ráczok (szerbek) is laktak.2) 

A népesség számának meghatározása ez időszakban még na-
gyobb nehézségekbe ütközik, mint az előzőben, sőt teljesen lehe-
tetlen. A politikai és hadi történetből annyi sejthető, hogy 1596-ig 
leszámítva azt, hogy a keresztény iparosok, a jobbágyas nemesek 
s részben az egytelkes nemesek elfutottak, a népesség száma 
nem nagyon változott, de a XVII. században roppantál megapadt. 
A folyóvizektől távol eső falvak mind elpusztultak, pedig ezek 
(Orosháza, Szentetornya, Szénás, Csabacsűd, Apácza, Csorvás, Kon-
doros, Décse) voltak a legnépesebbek. A vármegyénk 1550-iki terü-
letén 1550-ben létező 71 város és falu közül 1685-ben leg-
feljebb 35 volt meg, tehát mondhatjuk, hogy a fele megsemmisült. 

De vájjon a megmaradt helységek lakossága nem szaporo-
dott-e az elpusztult falvak oda költözött lakosságával? Egykorú 
adatok ugyan nem, de későbbiek némi fényt vetnek e kérdésre. 
1698-han egy kamarai tiszt feljárja az akkor még lakatlan körözs-
menti helyeket s úgy nagyjából 13 helységben számítja össze, hogy 
azelőtt hány ház volt benne. — Állítsuk szembe az ő adatait az 
1557-iki defterével, mely szintén a házakat veszi alapúi, s ez ered-
ményhez jutunk: 

!) Haan: Békésvármegye hajdana I. 213. — 2) Évk. VIII. 143. 
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Békésen volt 1557-ben 200 ház, 1685-ben 200 
Egén » 24 i » 18 
Endrődön » 35 » » 20 
Fél halmon » 15 » » 30 
Gerlán » 9 » » 15 
Gyomán » 25 » » 20 
Körözs-Tarcsán » 24 » » 20 
Mező-Berényben » 30 » » 20 
Nemes-Kerekiben » 22 » » 17 
Nemes-Ölyveden » 35 » » 15 
Tehát a házak számában csak 2 helyt találunk szaporodást, 

7 helyen fogyást. 
Ha átlag a házak fogytak, a lakosság még inkább fogyott. 

Vármegyénk 1563-iki népességének kiszámításánál joggal vettünk 
föl egy házra 2 családot, de, hogy 1685-ben is lakott volna 2 
család egy házban, abban jogosan kételkedünk. Hisz' nem is há-
zak voltak már azok a lakások, melyekben 1685-ben a nép lakott, 
hanem csak félig földbe ásott, nyomorúságos viskók vagy kuny-
hók. 2) Ilyenben pedig nem lakhatott két család. 

Sőt az sem egészen bizonyos, hogy az 1698-ban és később 
megszámlált viskók mind lakottak voltak-e? 1731-ben pl. a hiva-
talos kiküldött Dánfokon 20 viskóhelyet és nyomot fedez föl, de 
a tanúk azt vallják, hogy a török világbancsak 4—5 gazda lakott itt. 
Csatárról és Tölgyről ugyancsak szavahihető tanúk mondják, hogy 
4—5 család lakott bennük.3) 

Untig elég ez abbeli állításunk igazolására, hogy vármegyénk 
népessége 1685-ben az 1563-ikinak alig egy negyedét tette ki s 
ötezernél többre semmi esetre sem rúgott. 

Ki ne találná ezt érthetőnek, természetesnek, ha tudja, hogy 
egy-egy tatárrablás és gyújtogatás mekkora rombolást tett a né-
pesség megapadására ? Röviden és velősen leírja ezt egy, Nagy-
Váradon 1659. Julius 19-én írt s Kis-Károly lakosságának sorsát 
előadó levél: »Ezek igen kevesen vannak, mert az országnak el-
múlt őszszeli pusztulásakor kik rabságba vitettek, kik pedig buj-
dosván, ez ideig is vissza nem jöttenek. Még az connumeratioban 
valók közül is némelyek nem szállottak még ez ideig haza, hanem 

1) V. ö. Kincstári defterek II. k. 203—4. és Urb. et conscript. 6 2 » . ~ ä ) Harr B. 12. — 
3) Évk. X. 40. és Harr. B. 12. 

19* 
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itt a körül való falvakon nyomorognak. A kik haza szállottak is 
házuk helyén hitvány kalibákat csinálva, azokban laknak félelem-
mel, derekas épületekhez kezdeni kedvetlenek lévén.« 

Hogy a gazdálkodásról némi fogalmunk legyen, tegyünk kü-
lönbséget a földesurak és a jobbágyok gazdálkodása közt. 

A török földesurak nem gazdálkodtak; sem földművelést, sem 
jószágtenyésztést nem űztek. Egyetlen egy adat van, -hogy Kis-
Károly török földesura (szpáhiája) szarvasmarhát tartott timárjá-
nak (hűbérének) legelőjén, s mivel azt elhajtották, ő meg bosszú-
ból a »magyar úr« marháit hajtotta el.2) 

A magyar földesurak majorsági gazdálkodása megszűnt. Job-
bágyaiktól egy ideig természetben kívánták be az őket illető részt, 
mint pl. Szénásy István a décseiektől, 3) sőt egyesek, akik N.-Várad és 
Boros-Jenő környékén laktak, azok még a XVII. században is így 
szedték be,4) de 1596. után nagyobbrészt, 1658. után pedig min-
denütt szokássá vált a termés-részt és egyéb szolgálmányokat 
pénzben megváltani. A váltságösszeget adónak nevezték s kitű-
zött időben (Mindenszentekkor vagy Karácsonykor) egyszerre vagy 
részletekben fizették.5) Erre kényszerítette a földesurakat lakásuk 
távolsága, de meg az is, hogy már alig volt örökös jobbágyuk, 
hanem csak »szerződött emberük.« 6) Ezek pedig csak ily évi adó 
fejében szállottak földeikre. Az új földesurak rá voltak e módra 
szorulva azért is, mert 3—4-en kaptak egy-egy falut s így annak 
jövedelmén csak úgy osztozkodhattak meg igazságosan, ha pénz-
ben veszik fel a falu évi jövedelmét.") 

A város vagy helység adajának nagysága alkuvás tárgya 
volt. A m.-berényiek 1619-ben 25 frtra alkudtak meg,8) 1672-ben 
34 tallérra;9) Öcsöd 1650-ben 80 frtot,1 0) Nagy-Harang 1643-ban 
12 frtot,11) Békés 1662-ben 200 tallért fizet. 12) A körözs-ladányiak 
1666-ban írják uruknak, hogy az olyan gazdák, kiknek 2 ökrük 
van, egy-egy tallért nem fizethetnek, inkább elköltöznek. 13) 

A községek lakosai ekként magukra maradván, szabadon foly-
tathatták a földművelést, ott a hol azt évről-évre a község]előljáró-
sága meghatározta. Termesztették a búzát- árpát, zabot és kivált 

i) Csáky lt. 22/26. — 2) U. o. — 3) Évk. XIV. 38. — 4) Csáky lt. 10/28. — 5) Károly 
cs. okit. IV. 500. és lt. cista 37. f. 18. — 6) Harr. M. 18. Csáky lt. 10/i8- — 7) Évk. XVII. 
44—47. — 8) Károlyi cs. lt. cista 37. f. 18. — 9) Károlyi cs. okit. IV. 500. — 1° Rédey lt. 
— ii) Évk. XVI. 50. — 12) Teleki lt. El. XXII. f. 1. — 13) Nad. lt. f. 12. 
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a kölest, melyre a török seregnek oly nagy szüksége volt. ') A 
törökök Gyulán megkezdték a kukoricza termesztését is, de a ma-
gyarok még ez időszak végén sem tanulták el tőlük. 2) 

Egyrészt a szükség, másrészt a kínálkozó alkalom okozta, 
hogy körözsmenti községek első ízben ez időszakban bérelnek köz-
ségüktől távolabb eső, hátasabb földeket vagy pusztákat s ott 
szántanak-vetnek, mint pl. a doboziak Berényben, 3) a gerlaiak Csa-
bán és M e z ő - M e g y e r e n , a körözstarcsaiak Nagy-Teleken,5) az 
ölyvediek a Csaba alatt eső Kerekegyházán.6) Ugyancsak a szük-
ség kényszerítette a jobbágyokat a kerti vetemények művelésére is. 
1683-ban mind Békés, mind a körüleső falvak káposztával, répá-
val, petrezselyemmel, veres- és fokhagymával kedveskednek az er-
délyi seregnek; a doboziak már a sárga- és görögdinnyét is te-
nyésztették. 7) Lenvetésüket az öcsödiek féltik 1650-ben. 8) 

Az idők bizonytalansága még inkább ráutalta a lakosságot a 
jószágtenyésztésre, mint az előző időszakban. Ezeket futás esetén 
magukkal vihették, a vetést ellenben nem. A jószágtenyésztés nagy-
ságát mutatja, hogy egyes községeknek nem elég a maguk ha-
tára, hanem még bérelnek is hozzá. Öcsöd Báboczkát, Szentandrás 
Veresegyházát, Fehéregyházát, Békés Gyúrt és Berényt legeltetés 
végett is kivették. 9) Ha azt olvassuk, hogy egy herényi jobbágy-
nak 78 szarvasmarhája van, lü) érthetővé válik, hogy egyes lako-
sok egész pusztákat bérelnek ki jószágaik tartására. ") A jó kö-
vér mezőkön szokásban volt az ökör-hizlalás is. Békés 1634-ben 
azon ígérettel engeszteli egyik megsértett földesurát, hogy majd 
évenként 100 darab ökröt hizlal számára. 12) 

A lótenyésztés hanyatlott. Az uradalmi nagy ménesek meg-
szűntek. Egyes jobbágyok azonban most is tartottak lovakat. 
1635-ben egy kis-károlyi jobbágynak 10 lova van, de 10 év múlva 
már az egész faluban csak 6 ló található. 13) Egy Gorzás nevű 
f.-gyarmati embernek egész kis ménese volt. I4) Az öcsödiek, szeg-
halmiak lovait is emlegetik, de csak mikor már elhajtották. Juh 
és sertéstenyésztésről éppen csak annyit tudunk, hogy nem ma-

1) Évk. VII. 140—1. Nad. lt. f. 12. B. O. II. 235. — Évk. IX. 75. V. ö. VIII. 1 4 0 -
44. — 3) B. O. I. 227. Évk. XVII. 45. — *) Nad. lt. rendezeti. — 5) Harr. V. 11. — «) B. O. 
I. 257. — 7) Évk. VIII. 138—44. — «) Rédey lt. — ») Harr. B. 12. B. B. 4. Károlyi cs. okit. 
IV. 472. — 10) Károlyi cs. lt. cista 37/-21- — « ) Harr. H. 44. Évk. XIV. 40. — 12) Teleki lt. 
El. XXII. f. 1. 1634. — 13) Csáky lt. 10/28. és W/29. — » ) Nad. lt. f. 18. — *6) Rédey lt. 
1650. és Nad. lt. Lrae Pázm. 
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radt egészen abba. Említésre méltó, hogy a Békésen lakó ráczok 
kecsketenyésztéssel is foglalkoztak. 

A halászati jogra a földesurak még távollétüben is féltéke-
nyek voltak. Szeghalmon a Körözs egyrészét (tilalmasnak hívták) 
K.-Ladányban a Rívőt vagy Folyástót magukénak tartották fenn. ») 
A többit kiadták haszonbérbe. A Büngözsdnek Méhesen folyó ré-
szét a nemeskerekiek először fele haszonért, azután 6 tallérért 
bérlik, 2) a doboziak, félhalmiak és gyomaiak a k.-ladányi Körözs-
ben bérelnek halászatot. 3) Természetesen a halászati jogért a tö-
röknek is fizetni kellett.4) 

Ennélfogva a hal meglehetős értékes lőn. A földesurak elvár-
ták, hogy víz mellett lakó jobbágyaik nekik egy-egy szép hallal 
kedveskedjenek, még ha pénzen veszik is. 5) 1683-ban pedig a bé-
kesiek és doboziak az erdélyi fejedelemnek kedveskednek harcsa, 
potyka, süllő és márna halakkal.6) 

A folyókon, fokokon vészeket, rekeszeket készíteni ez idő-
szakban is szokásos volt. 7) 

Ipart legfeljebb a gyulai törökök egyrésze űzött, de ennek 
sem volt valami nagy híre. Az építkezésre világot vet, hogy még 
a téglaégetésre is rest volt az itt lakó török, hanem inkább az el-
pusztult falvak templomainak tégláit hordatta be Gyulára, Szar-
vasra. 8) így aztán még hathatósabban közreműködött abban, hogy 
a lerombolt, fölégetett falvaknak kő se mutassa helyét. A fából 
vagy legfeljebb paticsból készült parasztházak a nagy tűzben úgyis 
tövig égtek. 

A malmok közül a gyulai nagymalom, a várii és az egyik 
dobozi maradt meg. A doboziak annyiban jól jártak, hogy ez 
most már nem Gyula városának, hanem az ő falujoknak hajtott 
hasznot.9) A többi malmok 1596-ban és 1658-ban elégtek. A kö-
rözs-ladányit a falu török földesura Mahmut szolnoki alajbég 
1666-ban akarta helyreállítani s e végből egyességre is lépett a 
magyar földesúrral. 10) 

A kereskedés annyiból állott, hogy a finom török szövetek 
(selyem, patyolat, bulyavászon, zsinórok, s az akkoriban annyira 
kedvelt karmazsin-csizmák) beszerzése végett a vidék lakosai föl-

1) Csáky lt. 22/25. 22/26 és Harr. M. 18. — 2) Nad. lt f. 5. — 3) Harr. M. 18. — 4) B. 
0 . II. 245. — 5) Rédey lt. 1634. — 6) Évk. VIII. 140—1. — B. 0 . I. 229. II. 167—8. 
(8 B. 0 . I. 280—3. — 9) Urb. et conscript. Évk. XVII. 45. — ">) Nad. lt. f. 5. 
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keresték a gyulai török kereskedőket. Erre kényszerítették őket 
magyar földesuraik is, a kik adó fejében és ajándékképpen leg-
alább is egy pár karmazsin-csizmát követeltek. Öcsöd, Nagy-Ha-
rang, Doboz, Vári mind erre kötelesek. ') Azonkívül a lakosok 
Gyulára és Szarvasra élelmi szereket és gabonát szállítottak el-
adás végett. k) 

A rév- vagy átkelés-vámot a török maga részére foglalta le 
és hűségesen szedte, 3) de hogy a kereskedés előmozdítására tett 
volna valamit, arról nincs semmi hír. A szarvasi híd — igaz — 
hogy e czélt is könnyítette, de ez hadi s nem kereskedelmi szem-
pontból készült. 

Az egészségügyre vonatkozó intézkedések közül csak arról 
értesülünk, hogy a török mind Gyulán, mind Szarvason fürdőt 
építtetett.4) Azonban ezt sem tisztán egészségügyi, hanem inkább 
vallási szempontból cselekedte. Ugyanez okból gyanítható, hogy 
midőn Békésen oly nagy török csapat állomásozott, mint például 
1591-ben, akkor itt is létesítettek fürdőházat. 

i) Csanádm. évkönyv. II. 88. Évk. XVI. 50. XVII. 44. VIII. 142. — B. O. II. 243 
245. 247. — 3) U. o. 246—50. — B. 0 . I. 280. 282. 298. 
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XIX. FEJEZET. 

Békésvármegye kiterjedése, 
területének védelme, felosztása s földrajza 

a h a r m a d i k időszakban . 

IELOTT a vármegyei szervezet és lakosság tetteit s a többi 
eseményeket előadnók, ismét élőnkbe áll azon kötelesség, 
hogy ismertessük e tettek, ez események színhelyét. 

A ki a Il-ik fejezetben mondottakat tekintetbe ve-
szi, az előtt szinte csodálatosnak tűnik föl, hogy az 1550-ig tartó 
területveszteségek s vármegyénk kiterjedésének összezsugorodása 
után, 1715-ben a vármegye második, illetőleg harmadik megalaku-
lásánál vármegyénk a vesztett területeket jórészt visszanyeri s ép-
pen akkor, midőn Csanádvármegye oly kis térre szőrül, a régi vetély-
társ, — Külső-Szolnok — Hevesbe olvad, a mi vármegyénk hódít. 

Ezen tüneménynek érdekes okai voltak. 
Ilyen volt a régi áthelyezésnek természetellenes, a földrajzi 

állapotokat lábbal tipró volta. Vármegyénk helyreállításakor már 
nem is gondoltak arra, hogy a természetes határokon túleső, vár-
megyénktől elszakított helységeket visszatartsák, sőt, ha akarták 
volna sem tudták. — 1729-ben pl. a budai kamara kiküld egy biz-
tost, hogy a bajomi várkastélyhoz tartozott, biharvármegyei Bal-
kány és Cséfány községeket a kincstár javára foglalja le. A biztos 
elmegy, bejárja Biharvármegyét s azután jelenti, hogy a kérdéses 
községeket sehol sem találja; talán a Szalonta és Várad között 
eső Cséffát keresik ? Ez úgyis a kincstár kezében van. ^ Persze 

!) Országos ltár. N. R. A. "9l/16. 
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a biztosnak eszébe sem jutott, hogy Szeghalomra és Füzes-Gyar-
matra jöjjön, ha meg akarja tudni, hol van a hajdan Biharhoz csa-
tolt Balkány és Cséfány területe. — Heves- és Külső-Szolnok vár-
megyék tisztikara is megjárta ezen időtájban. — Követelte ugyanis 
Tatari, Sima és Csejt pusztákat, mint a melyek hajdan Külső-Szol-
nok vármegyéhez tartoztak, *) Ellenben nem követeié Öcsödöt, Bá-
boczkát és Fehéregyházát, pedig ezeket megnyerhette volna, mert 
1552—64-ben valóban Külső-Szolnokhoz tartoztak, Simát és Csej-
tet pedig elvesztette, mert ezekről nem tudta kimutatni, hogy a 
török uralom előtt is az ő területén estek. A torzsalkodás a két 
puszta miatt már 1730-ban kezdődött azzal, hogy Heves-Külső-
Szolnok vármegyék tisztikara a simái bérlőre adót vetett ki.2) 1734-
ben s 1739-ben ismételte ezt s a simái csárda bérlőjétől erővel 
adót szedett, ráküldvén a vármegye pandúrjait. Ez ellen Békés-
vármegye felszólalt s elküldötte a vármegyei ügyészt, Haasz Józse-
fet, N.-Váradra, hogy ott a káptalan előtt jelentse ki Békésvár-
megye tiltakozását. Ez 1740. január 19-én teljesítette is megbíza-
tását, 3) s mint tudjuk, eredménynyel. 

Sokat ért Békésvármegye vesztett területének visszahódításá-
ban és a megnyertnek védelmében az eddig 1561 -ikinek tartott, 
de tulajdonképpen 1562-iki adóössszeírással is. Vármegyénk te-
rülete 1695—1720-ig egészen kincstári birtok volt, 1720-ban 
pedig nagyobb részét egy kincstári tisztviselő, Harruckern, kapta 
meg. Ennek köszönhető, hogy a féltékenyen csukott levéltárak 
korszakában a kincstári birtokokra ügyelő bécsi udvari kamara 
1717-ben újra kiadatta vármegyénk tisztikarának az 1562-iki ösz-
szeírást. Ez volt azután vármegyénk tisztikarának kezében a tá-
madó és védő fegyver, melylyel hódított is, védett is. Igaz ugyan, 
hogy a kamarai hivatalnok kegyetlenül rosszúl másolta le az adó-
rovást, csinált a helynevekből olyan maskurákat, hogy Csík Péter 
megyei jegyző tiz év múlva sem tudott egyikre-másikra ráismerni; 
igaz, hogy pl. Peszterő lett az ő másolatában Vésztő nevéből, Kon-
sicz Környéből, Szentkatharina Szentetornyából; való, hogy ször-
nyű mód eltótosította egyik-másik, becsületes, magyar nemes nevét 
(pl. Szakácsból Zupák lett nála,) de azért mégis csak hivatalos 
irat volt, a mely előtt tisztelettel meghajoltak a Békés vármegye 

l) Az egri káptalan országos ltára. Protocollum. H. H. 976. — 2) Békésvárm. jegyz. 
III. k. 329. IV. k. 337. — 3) Váradi kápt. orsz. lt. Prot. XI. Békésvárm. jk. VI. 42, 54. 



felosztása s földrajza. 301 

területén kapdosó többi vármegyék, annál is inkább, mert nekik, 
Bihart kivéve, régibb nem volt. Az pedig teljességgel nagv sze-
rencse volt megyénkre, hogy a négy határpont: Vári, Orosháza, 
Szentandrás és Füzes-Gyarmat világosan és hibátlanul bele volt irva 
ezen adórovásba. Sőt benne volt Gyula is, illetőleg annak csak 
egy része, de ki lett volna köteles tudni 1715-ben, hogy a török 
uralom előtt Gyula egy része Zarándmegyéhez tartozott?! A négy 
határpont világosan megjelölte a 4 vonalat, a melyen belül eső 
helységek s puszták Békésvármegyéhez tartozóknak mondattak ki s a 
melyekre az 1700-ban, illetőleg 1715-ben helyreállított megyei 
tisztikar joghatóságát azonnal kiterjesztette. 

Az így hivatalos összeírás alapján megnyert helységek né-
melyike az idők folyamán hozzájuk csatolt hajdani községek terü-
leteivel megszaporodva tért vissza a megyei joghatóság alá. A 
község hovátartozósága ugyanis eldöntötte a hozzácsatolt puszták 
hovatartozóságát is. Igy a kis Vári, mint valami szorgalmas méh, 
hozta magával Keszit és a később önálló községé fejlődő Kétegy-
házát; Gyulával jöttek Szentbenedek, Györké, Alabián és Föve-
nyes, Kígyóssal pedig Apáti és Eperjes határai. Mindezek legalább 
40 ezer holdnyi területtel ujabb hódítások voltak a haldokló Za-
ránd megyétől. 

Majdnem gondviselésszerűnek mondhatjuk azt, hogy fenn észa-
kon Füzes-Gyarmat megmaradt megyénk tartozékának. Ennek kö-
szönhető, hogy a Sárrét egészen el nem veszett. Füzesgyarmaton 
élt még a török uralom, még Tököly Imre idejében is a Békés-
vármegyéhez tartozás emléke s 1715-ben visszahozta nemcsak az 
időközben pusztákká vált Bucsát, Pázmányt és Nagyharangot, ha-
nem Kis-Harangot és Ösvényt is. Sőt részben neki köszönhető 
Szeghalomnak visszakerülése is. Mert a régi, Csáky-féle Szegha-
lom 1598-ban elpusztulván, több mint félszázad múlva gyarmati 
és körözs-ladányi származású jobbágyok, békésvármegyei szárma-
zású földesúr, — Nadányi Mihály és János, — buzdítására szállták 
meg Szeghalmot s ezek, meg a Nadányiak elfelejtették azt a régi 
királyi rendeletet, mely két századdal előbb e helyet elszakította 
Békésvármegyétől. - 1 7 1 5 - b e n tehát, sőt már 1700-ban is, megint 
vármegyénkké lett Szeghalom, Tordával, Károlyival és Balkánynyal 
együtt s Biharvármegyének fáradozása e helység és puszták visz-
szaszerzésére kárbaveszett. Biharvármegye ugyanis már 1713-ban 
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az országgyűlésen panaszt emelt, 1716-ben pedig újra tiltakozott 
az ellen, hogy Szeghalom, Füzes-Gyarmat, Pázmány, Nagy- és Kis-
Haratig helységeket és pusztákat Békésvármegye elfoglalta. ') Ezzel 
azonban először is túllőtt a czélon, mert azt, hogy Füzes-Gyarmat 
a török uralom előtt Biharvármegyéhez tartozott volna, nem tudta 
igazolni. Azután pedig nem sokára kezében volt Békésvármegye 
tisztikarának az 1562-iki összeírás s abból kisütötte, hogy valaha 
Dancsháza Békésvármegyéhez tartozott. — Utasította tehát 1717 
végén Pozsonyba küldött követét a vármegye, hogy ha Biharvár-
megye nagyon sürgetné Szeghalom visszaadását, akkor ők meg 
követeljék vissza Biharvármegyétől Dancsházát.2) Különben maga 
a természet is gátat vetett Biharvármegye szándékának, mert 
Szeghalom és Csökmő között akkora mocsár keletkezett, hogy 
Biharvármegye tisztei egyhamar nem tudtak átjönni. 

Az északnyugati határpont — Szentandrás — nem cseké-
lyebb jelentőségűvé vált megyénk területének mai megalakulásá-
ban. Csabacsűd és Szentetornya azért kerültek megyénkhez, mert 
mint puszták Szentandráshoz tartoztak. Különösen ennek köszön-
hetjük Szentetornya visszaszerzését, mert az 1715-iki tisztikar nem 
tudta, hogy az 1562-iki adórovás hozzá leküldött másolatában a 
Szentkatherina név csak hibás másolás Szentetornya helyett s így 
nem azért terjesztette ki joghatóságát Szentetornyára, mert az 
már az 1562-iki adózás szerint is megyénkhez tartozott, hanem 
azért, mert Szentandrásnak volt pusztája. Ugyanezen a réven ke-
rült megyénkhez Tót-Komlós területe, mert ez mint puszta szin-
tén a szentandrási uradalom kiegészítő része volt. Midőn azon-
ban Tót-Komlós faluvá lett, roppant erős támadásokat kellett me-
gyénk tisztikarának kiállania e község megtartásáért, s mint látni 
fogjuk, egy helység megtartása sem került annyi küzdelmébe, mint 
Tót-Komlósé. 3) Az pedig már szemeink előtt folyt le, mint vonta 
maga után Tót-Komlós Sámson és Puszta-Földvár községeket, 
Székegyháza és Szöllős pusztákat, 4) s mint lett ez által éppen 
napjainkban megyénk nagyobb kiterjedésű (legalább pár ezer hold-
dal) a hajdaninál. Védelmeznie kellett egy időben Békésmegyének 
Orosházához való jogát is,mert 1746-ban Csongrádmegye követelte,5) 
de hiába, mert sem történelmi, sem szokásjog szerint nem volt neki igaza. 

Csáky lt. Transumpt. nr. 15. pag. 8. — 2) Bék. jegyzőkönyv. I. 178. — 3) L. 
e mű XXII. fejezet. — •*) 1877. t.-cz. 22. §. — &) Bék. jegyzk. VIII. 568. 
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Az 1562-iki adórovás alapján visszakövetelte még megyénk 
tisztikara a mult század elején Királyságot, Fábián-Sebestényt és 
Ecsert is. 1732-ben még békésmegyei bizottság járt ez elpusztult 
községek határain s jelentést tón a helytartótanácsnak az ott lel-
hető templom-romokról. Később is joghatóságának megőrzése vé-
get t mindig vetett ki a szentesiekre, mint e puszták bérlőire, némi 
csekély adót (pl. 1744-ben és 1765-ben.) ') Ámde azon elv, mely-
nek segítségével Békésmegye Zaránd-, Csanád- és Biharmegyék-
től annyit hódított vagy visszaszerzett, e helyütt ellene fordult. A 
Harruckern-uradalom mind a három pusztát Szenteshez csatolta, 
és Szentes révén Csongrádmegyének lettek azok alkatrészei. Ek-
ként az 1733-ban leírt templomromok nemcsak az idők forgandó-
ságának, nemcsak a török uralom iszonyatosságának jeleivé vál-
tak, hanem utolsó emlékei egyúttal Békésmegye egykoron odáig 
kiterjedő joghatóságának is. 

Hasonló módon vesztette el Békésmegye a bánrévi pusztát. 
A mult században és a jelen század első felében a mezőtúriak 
folyton fizettek némi adót Békésmegyének a puszta felett való 
joghatóságának elismerése fejében, mígnem 1848-ban a puszta 
Mező-Túr határába nem olvadt bele. E veszteség azonban nem 
volt sérelem Békésmegye történeti jogán, mert Bánréve régentén 
nem tartozott megyénkhez, hanem csak a mult században terjesz-
tette ki rá joghatóságát a megyei tisztikar. 

1748-ig megyénknek csak egy szolgabírája lévén, a megye 
nem volt felosztva szolgabírói járásokra. 1748-ban keletkezett a 
két szolgabírói j á r á s : a békési és csabai. A békésihez tartoztak: 
Gyula, Gyula-Vári, Kétegyháza, Doboz, Békés, Vésztő, Szeghalom, 
Körözs-Ladány, Gyarmat és 1815-től kezdete Kígyós; a csabaihoz 
pedig: Csaba, Mező-Berény, Körözs-Tarcsa,Gyoma,Endrőd, Szarvas, 
Szentandrás, Öcsöd, Orosháza és Tót-Komlós. 1790-ben (illetőleg 
már 1785-ben, de más székhelylyel) két alszolgabírói állást szer-
veztek s az egyik alszolgabírónak Szarvast, a másiknak Körözs-
Ladányt jelölték ki lakhelyül; a szarvasi gondjaira bízták aztán 
Szarvast, Szentandrást, Öcsödöt, Orosházát és Tót-Komlóst, a la-
dányiéra pedig Ladány, Vésztőt, Szeghalmot és Füzes-Gyarmatot. 

Ez állapot maradt 1840-ig. Már 1836-ban lépéseket tett 
Békésvármegye, hogy a székhelyen központi szolgabiróság szer-

1) lk. VIII. 12—3. XII. 137. 
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veztessék. Négy évi küzdelem után elérte ezélját. Ekkor a gyulai 
(al) szolgabírósághoz osztotta Gyulát, Gyula-Várit és Dobozt; Ké-
tegyházát és Új-Kígyóst ellenben a csabai főszolgabírósághoz csatolta. 
Ugyanekkor a ládányi szolgabíróságot megszüntette, s az odatar-
tozó községeket a békési főszolgabíró gondjaira bízta. E helyett 
Orosházán állított föl alszolgabíróságot, melyhez Orosháza, Tót-
Komlós és Bánfalva tartoztak. Igy aztán a csabai főszolgabíró 
alatt két alszolgabíró állott. 

1867-ben a megye 6 szolgabírói járást állapított meg: a 
gyulait, csabait békésit, szeghalmit, szarvasit és orosházit. Tíz év 
múlva ezekhez járult hetedik a gyomai. 

Földrajzi tekintetben a megyénk a mult században két kü-
lönböző részből állott. Az egyik, a délnyugati, fátlan, s 1744-ig 
lakatlan síkság, a másik az északnyugati mocsaras, nádas rétség. 
Az első egyhangúságát alig szakította meg egy-egy domb, kútágas, 
vagy egy-egy, félig vadon legelésző gulya. Nem csuda, ha a pász-
toremberek el-el bámulgatták a délibábot, hisz nem volt ott egyéb 
látni való. Csak kora tavaszszal volt egy kis változatosság, mert 
ekkor a régi avart és száraz füvet fölgyújtották úgy, hogy az 
egész vidék lángba borultnak látszott. ') 

E pusztaság azonban mind szűkebb térre szorult, a szerint 
a mint Orosháza, Bánfalva népesebbek lettek, s az uradalmak a 
puszták egyrészét szántóföldekké kezdték átalakítani. Teljesen meg-
változott tájék képe 1845—60 években. Ekkor ugyanis a szom-
szédos városok, községek és az uradalmak között megtörtént a 
legelő-elkülönzés, aztán pedig megtörtént a tagosítás. Ettől kezdve 
szántóföldekké alakultak a régi legelők, az uradalmak majorok-
kal, a jobbmódú kisbirtokosok tanyákkal sűrűn behintették a gu-
lyák, ménesek járásait, fasorokkal vették körül birtokaikat s kar-
csú ákáczfákkal ültették be az utak széleit. Uj falvak (Csorvás, 
Szabad-Szenttornya, Nagy- és Kis-Szénás, Puszta-Földvár, Kon-
doros) is alakultak itt, úgy, hogy ma már az egykori, unalmas, 
fátlan sikság inkább szép kerthez hasonlít. A délibáb a csikósok-
kal, gulyásokkal együtt eltűnt; aranykalászt s öles tengeriszálakat 
renget ott az esti szél. 

Az északkeleti rész, a halaknak, rákoknak s vízimadaraknak 
tanyája, kanyargó ereivel, sebesebb folyású fokaival, ki-ki szélesedő 

i) B. 0 . I. 293. 
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derekaival egész más képet mutatott. Nád és káka borította a 
sekélyesebb helyeket, csak itt-ott bukkantak ki az emelkedettebb 
helyen épült falvak s a szántóföldeknek, kaszálóknak használt föld-
hátak. A teknős békák oly nagy számmal tenyésztek a mocsarak-
ban, hogy pl. 1755-ben a megye 60 pár teknős békával kedves-
kedik a kerületi hadbiztosnak. 1788-ban a gyulai uradalomban 
(tehát a gy.-várii mocsárt nem számítva) 111860 (1200 • -ö l e s ) 
holdnyi területet foglaltak el a mocsarak. Még e század elején 
vízáradások alkalmával a gyulai kastélyból egyenes irányban ha-
józtak a k.-ladányi kastély alá. így aztán a gólyák, darvak, vad-
libák és vadruczák ezrei vígan éltek a 3 Körözstől és Berettyótól 
öntözött rétségen, sőt a kócsagok is oly bőviben voltak, hogy pl. 
1 797-ben a mi megyénk küldte a kócsagtollakat a nemes testőr-
ség számára Bécsbe (számszerint 103-at) >) 

1867-re azonban, nem egész egy század alatt egész más vi-
lág lett e tájékon. A másvilágot pedig előidézte a megyénk ujabb-
kori történetében oly nagy szerepet játszó vízszabályozás. 

Az első lökést erre a vízimalmok által okozott károk adták. 
A panaszok ezek miatt oly régiek voltak, mint maguk a malmok. 
A szegény váriak folyton hangoztatták s igazuk is volt, hogy a 
gyulai malmok megölik őket. 2) A csabaiak a békési malmokra 
panaszkodtak. A dobozi malom útjában állott a fátszállító lápok-
nak, úgy hogy a szegedi várparancsnok is már 1758-ban sürgette 
annak megsemmisítését. :5) De legtöbb baj volt a szeghalmi, 
vésztői és gyarmati malmok miatt, mert azok egy másik várme-
gyének, Biharnak, okoztak roppant károkat s tulajdonképpen innen 
is indult meg a szabályozás ügye. E végből Biharmegye már 
1751. február 8-án arra kérte megyénket, hogy a szeghalmi és 
gyarmati malmokat akként rendezze, hogy azok árvizet ne okoz-
zanak, 1752-ben pedig már járt is egy küldöttség a szeghalmi 
malom megvizsgálása végett.4) De a gyulai uradalomnak szerfö-
lött nagy, vagyoni érdeke fűződött ahhoz, hogy e vízimalmok meg-
maradjanak, a megyei tisztikar pedig részben ez uradalomtól kapta 
fizetését s ennélfogva ellene voltak a gyökeres javításnak: a mal-
mok szétrombolásának. A szétágazó érdekek fölött álló hatóságnak, 
a helytartó-tanácsnak, kellett közbeszólni, hogy a vízszabályozás, a 

1) Jk. 1797. év. 468. — 2) Jk. VIII. 36, 76, 77. — 3) Jk. XI. 38, 39, 211, 212. -
4) Jk. IX. 518, 873. 
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mocsarak kiszárításának műve valóban megkezdessék. 1772-ben 
elrendelte, hogy a Sebes-Körözs medrét nem érdekelt férfiakból 
álló bizottság vizsgálja meg. Ez is okvetlenül szükségesnek tar-
totta a nagy Sárrétből kiinduló fokoknak és ereknek kitisztítá-
sát, ') úgy hogy sok húza-vona után 1778-ban megkezdették Vész-
tőnél az új, levezető-csatorna készítését s ugyanazon évben Szeg-
halomnál az Ördögárkának kitisztítását. 2) A következő években 
kitakarították az E n y v e s f o k o t é s ezzel itt egyelőre vége volt a 
szabályozásnak, részint azért, mert Krieger Sámuel országos föld-
mérő által az összes Körözsök szabályozásáról szóló tervet akartak 
készíttetni, részint, meit már akkor kitűnt, mily nagy hiba, ha a sza-
bályozást felülről lefelé végzik. A kitisztított fokokon oly bőven ömlött 
a víz Vésztő, Szeghalom, Körözs-Ladány-felé, hogy az ottlevő sza-
bályozatlan, kanyargós medrek nem birták azt levezetni, hanem szét-
terült az az említett községek, továbbá Békés és Körözs-Tarcsa hatá-
rain s úgy elöntötte azokat, hogy a lakosok kiakartak költözni Békésme-
gyéből.4) Ugyanez időtájt megyénk déli részén más czélból készítettek 
új csatornákat, de ezek közvetve a vizszabályozásnak is hasznára 
váltak. 1777-ben a csabaiak, hogy községükbe könnyebben lehes-
sen fát szállítani, a Fekete-Körözsnek remeteházi részétől a gyu-
lai Kis-Körözsig Hajósútnak nevezett csatornát, aztán pedig lejebb 
a veszei pusztától Csaba felé vivő s akkor majd 25000 • - ö l e t 
felölelő csatornát készítettek. E csatorna a község alatt vonult 
végig s a régi Fábiánfokánál tért vissza a Körözsbe. Ez szárí-
totta ki lassan-lassan a Csaba és Gerla között levő nagy mocsa-
rat. A Hajósút pedig nagy javára vált a Gyula és Sarkad között 
elterülő földnek.5) Nemsokára, még 1784 előtt Vida Imre gyulai 
jószágkormányzó a Hajósúttól kezdve Gyula északnyugati hatá-
rán a csíkoséri csatornát készítette. Ez végigvonult a veszei 
pusztán és a régi Ölyved helyén szintén a Fehér-Körözsbe tor-
kollott. Ugyancsak Vida ásatta Gyulától nyugatra a régi Fövenyes 
község határán a lencsési csatornát mely 400 hold földet tett 
szárazzá. A várostól délkeletre is ásatott egy csatornát, mely 450 
hold földet mentett meg az álló víztől. Doboz felett a 600 öl 
hosszú óvári csatorna szintén e czélra szolgált. (i) 

i) Jk. XIV. 22, 90. — 2) Jk. XVI. 104, 105. B. O. II. 173. — 3; Jk. XVI. 231, 17, 41, 19, 160. 
— 4) Jk. XXI. 203. XXII. 62. B. O. II. 173. — 5) Omazta Tóbiás János csabai jegyző tudósítása. 
— 6) Zanati 1784-iki térképei Károlyi lt. R. F. b. 5. 
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De még ez mind csak kezdet volt. A jelen század elején 
1803-ban Vay Miklós bárót nevezték ki királyi biztosnak a Kö-
rözsök szabályozása végett. A legnagyobb akadály 1801-ben a 
gyulai nagymalom leégése által megszűnt, mert a malmot nem enged-
ték újra felépíteni. így aztán, midőn 1805. máj. 6-án a királyi biztos 
lejött megyénkbe, nem volt nehéz kivinnie, hogy az összes vízi-
malmok, melyek az anya-medreken állottak, lerontassanak. Még 
az u. n. tombáczos malmokat is, minők Berényben és Tárcsán 
voltak, elhányatták. A külön e végre készült csatornákon levő mal-
mokat 1808-ban rombolták le Vésztőn, Szeghalmon és Gyarma-
ton. 1818-ban már a békési külön csatornákon álló malmok is le vol-
tak rombolva s ez időtájt meg szűnt az 1805 körül épült csabai 
vízi malom is; mert hiába való volt minden erőlködés, hogy az 
ily malmok az anyamederben felduzzadást és iszapolást ne okoz-
zanak. ') A malmok elhányásából bekövetkező jó eredményt már 
1808-ban örömmel jelezte egy megyei küldöttség. 

1822—23-ban járt itt lenn vármegyénkben Huszár Mátyás 
királyi földmérő s elkészítette az összes Körözsök és a Berettyó 
szabályozásának egységes tervrajzát. De biz azt nem hajtották 
végre, hanem mindenik vármegye a maga közmunkaerejével s jó-
formán a maga szakállára szabályozott. 1833-ban Zichy Ferencz 
gróf volt a Körözsök szabályozására kinevezett királyi biztos.2) 

Az 1820—35. években vármegyénk is Bodoky Mihály vezetése 
alatt a vármegyei közmunkaerővel több oly vízi-munkát vitt 
végbe, melyek, ha nem is voltak valami rendszeresek, mégis ideig-
óráig használtak, a kisebb árvizek ellen védelmet nyújtottak, a 
mocsarakat tápláló erüktől elvágták s így a földek kiszárítására 
sokat tettek. így pld. 1822-ben a Fekete-Körözs medrét a dűlt 
fáktól s a folyás egyéb akadályaitól kitisztították. 3) — 1827-ben 
Várinál a Bárdos és Katusa fokokat, illetőleg kiszakadásokat4) 
1830—35. közt a Fekete-Körözs keszii (gyula-várii határ) és re-
meteházi (gyulai határ) kiszakadásait5) betömték, egy-két átmet-
szést is készítettek és a folyók mellé gátakat raktak. 

Siirgetőssé tette és pedig a rendszeres szabályozást az, hogy 
Aradvármegye 1835—45. években a Fehér-Körözst szabályozta s 

i) Jk. 1801. év 367, 955. 1803 év 96. 1805. év 1, 51, 52, 251, 841. 1810. év 348. év 
202. 1818. év 480. - 2) Jk. 1833. év. 387. - 3) Jk. 1822. év 618. - *) Jk. 1927. év 927. 
— 5) Fényes: Magyarországnak állapotja. 1839. IV. 16. 

20* 
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így onnan a víz gyorsan lefolyván vármegyénkbe, itt pedig akadá-
lyokra találván, nagy károkat okozott. 1845-ben pld. Gyulát egé-
szen elöntötte, 203 házat és számos melléképületet romba döntött, 
69-et megrongált, összesen 106,507 frtra becsült kárt okozott. ') 
Ennek következtében 1846-ban gr. Károlyi György főispán meg-
alakította Gyulán a központi szabályozási hivatalt. E hivatal feje 
volt az 1838-ban meghalt Bodoky Mihály földmérő fia: Bodoky 
Károly. E hivatal mindjárt megkezdette a Körözsök és a Berettyó 
egységes szabályozására szükséges tervezet készítését és a fölvéte-
leket, de e tervezet az 1848—49-iki események miatt csak 1855-ben 
készült el teljesen s ekkor a felsőbb hatóságoktól is jóvá hagyatott. 
De egész terjedelmében e tervezetet nem hajtották végre. Nagy 
változást okozott mindjárt Gyula városának 1855-iki szerencsét-
lensége, mert ezt február hóban a 10 év előttinél még nagyobb 
mértékben elöntötte a két Körözs. Ennek következtében Békés- és 
Csanádvármegyék közmunkaerejével 1856—57-ik években Gyula-
Váritól kezdve egészen Békésig a Fehér-Körözs számára új és 
egyenes medret ástak. Ez Gyulát csakugyan megmentette az ár-
vízveszélytől, de sok szerencsétlenségnek okozója lőn, hogy egy pár 
évvel később a Szanazugnál ezen mederbe vezették a Fekete-
Körözst is, holott az eredetileg csak a Fehér-Körözs vizének be-
fogadására készült. Végre napjainkban a töltések kiljebb tételével 
segítettek ezen a bajon is. Másik baj volt, hogy az új meder kö-
vetkeztében Gyula és Csaba városok folyóvíz nélkül maradtak. Csak 
hosszas tárgyalás után sikerűit kivinni, hogy az aradvármegyei 
nádorcsatorna vizét megkaphatta vármegyénk s azt a nagy-pili 
malomtól kezdve a Fehér-Körözs régi medrébe, onnan a csabai 
csatornába s úgy Békésre vezethette 1864-ben. Ez a napjainkban 
u. n. élővíz-csatorna. Egy egészen új meder készült várme-
gyénk északkeleti csúcsán is. Itt a Berettyót vezették Füzes-Gyar-
mat és Szeghalom határán keresztül egyenesen a Sebes-Körözsbe 
1857—58-ban. A Kettős- és Hármas-Körözs rendszeres szabályo-
zása az 1869-ben Gyulán felállított folyammérnöki hivatalra várt s 
ez részben már megoldotta feladatát, részben még most is, különösen 
a Hármas-Körözsön készült átmetszésekkel, melyek közül főként a 
túri határban készült peresi és a Szarvas felett levő csergettyű-foki 
átmetszések nevezetesek, szorgalmatosan fáradozik azon, hogy vár-

!) Évk. X. 163—4. 
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megyénk lakossága a víztől elhódított területeken nyugodtan, az 
árvíz rémétől nem háborgatva, munkálkodhassék. A vízszabályozás 
hátralevő részét elvégezték és a mocsarakat kiszárították a magán 
vízszabályozó-társulatok. Ezek közül 1844-ben alakúit meg a káka-
foki, 1852-ben a hosszúfoki- és a Berettyó-szabályozási-, 1855-ben a ha-
lásztelki- társulat. Később keletkeztek az alsó-fehér-körözsi- és a berety-
tyó-ivánfenéki társulatok. így sikerült azután kivívni egy század alatt, 
hogy a nádat ma már más helyről hordják Békésvármegyébe s 
hogy a csíkok, rákok egykori fészke helyén az aratók kaszája peng.') 

A mocsarak kiszárítása, a legelők feltörése, a kertek szaporí-
tása s az útak befásítása következtében vármegyénk területe és 
éghajlata lakhatóbbá és enyhébbé vált. A mult században pld. a 
bögölyök és szúnyogok teméntelen sokasága emberre, állatra nézve 
egyaránt roppant kellemetlen volt. — Markovicz Mátyás 1748-ban 
ekként jellemzi az azoktól okozott bajokat: »Nyáron át a legyek 
és bögölyök oly roppant rajokban és seregekben tanyáznak itt, 
hogy a bögölyök az egyedül járó szarvasmarhát megölik s azért 
a bögölyök vérszomjas serege miatt nem is biztos itt junius, julius 
és augusztus hónapokban nappal kocsin vagy lóháton egyik hely-
ről a másikra utazni, kivált tiszta, csendes időben, mert a lovak és 
egyéb barmok a csípések kiállhatatlansága miatt vagy elragadnak, 
vagy a földre hengerednek s mind a kettő az utazó életét veszé-
lyezteti. Azért jobb itt ilyen időben egész éjszaka, vagy kora-reg-
gel, vagy későn este utazni. Ha erős szél vagy eső leveri a bö-
gölyöket, akkor ezt a körülményt fel lehet használni utazásra. Ha 
végre valami nagy szükség kényszeríti az embereket nappali uta-
zásra, be kell varrni a lovakat ponyvába és pokróczba, vagy pedig 
az ostor hegyére jó szőrös bivaly farkat kell kötni s azzal a kocsis 
roppant fáradsággal részint megöli, részint elűzi a bögölyöket.« 

»A méhek gyanánt rajokat képező szúnyogok pedig mindjárt 
napnyugatkor roppant zúgást csapnak és nyári időben annyira ár-
talmasak mind az embereknek, mind az állatoknak, hogy ha szo-
bádat már minden földmivestől készített szúnyoghálóval be nem fe-
ded, azon éjszaka semmi esetre sem alhatsz el. Nincs olyan hely, 
nincs olyan kamara, nincs olyan szeglet, a hol nyári időben szú-
nyog ne volna, s azért némelyek, mikor esteledik, az ablakok és 

!) Bővebben azért nem terjeszkedtünk ki a vízszabályozások ismertetésére, mert ezek 
történetét az ezredéves ünnepségre külön műben írja meg Gallacz János miniszteri tanácsos. 
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az ajtók mellett szalmatüzet gyújtanak, mások a házon kívül tőze-
get (szárított marha trágya) égetnek s annak tüzével akarják a 
kegyetlen szúnyogsereget távol tartani, de még így sem érik el 
teljesen kívánságukat. Ha nincsen takaród felett szúnyogháló, előbb 
elepedsz vagy izzadságban úszol, mintsem álmot láss!« 

Mikor vármegyénk területe a töröktől visszakerült, még ke-
vesebb erdő volt benne, mint azelőtt. A kis-károlyi, szeghalmi, a 
csapszegi és sikondszegi erdők megsemmisültek, a megmaradtak is 
oly hitványak voltak, hogy épületfa csak a dobozi erdőben került. 
Lassan-lassan azonban a földesurak gondviselése mellett ezek az 
állapotok javultak. Szeghalmon, Körözs-Ladányban, Békésen új erdő-
ket ültettek. 1788-ban már 7287 (1200 • öles) hold erdő volt a 
gyulai uradalomban, és a régiek az egykori Keszi helységnek vár-
megyénkhez való csatolásával a jókora terjedelmű keszii erdővel 
gyarapodtak. Vármegyénk nyugati részén pedig a tagosítás óta a 
majorok és tanyák mellett egész kis ligetek keletkeztek. így ala-
kult át lassan-lassan vármegyénk területe áldott, szép termékeny 
vidékké, szebbé és kellemesebbé, mint aminő valaha csak volt. 

1) B. 0 . I. 288—9. 



XX. FEJEZET. 

Az első kísérlet Békésvármegye helyreállítására. 
Békésvármegye a Rákóczy fe lke lés ide jében 1695—1715. 

ÉKÉSVÁRMEGYE 1694-ben és a következőkben majd 
nem egész 1700-ig még mindig csak a vadállatoknak és az 
ég madarainak lakóhelye vala. Ezt írja a váradi kápta-
lan 1703-ban püspökének. ') Jelentését szomorúan iga-

zolja Lindner Keresztély-Ferdinándnak, az udvari kamara tiszttar-
tójának és gyulai harminczadosnak, 1698-iki, a helyszínen végzett 
vizsgálata. Gyulaváritól kezdve Szentandrásig végig járja az ösz-
szes falvakat a Körözs mentén, de mindenik után hozzáteszi »most 
egészen lakatlan és puszta« kivéve Békést, a hol 10 ember la-
kott.'2) Magát a gyulai várba vetett helyőrséget is Magyarország 
ezen Kánaán földjén Nagyváradról szállított élelemmel kellett fen-
tartani. ;$) 

Az 1699-iki karloviczi békekötés biztosította hazánkat arról, 
hogy Békésvármegye területe többé nem fog a török hatalma alá 
kerülni. Meg lehetett tehát kezdeni a lépéseket, hogy a szörnyű 
pusztaság újra emberi lakóhelylyé változzék, s az egykori Békés-
vármegye újra feléledjen. A szétzűllött lakosság Szabolcsmegyé-
ből és Bihar északi részéből lassan-lassan fölkereste régi fészkeit. 
Ugyanakkor három nevezetes esemény történt, mely nagy befo-
lyással volt megyénk jövendő sorsára. Az első, hogy Arad várá-
nak felépítése után (1698—1701) Gyula vára megszűnt továbbra is 
rendes helyőrséggel biró végvárnak lenni. A hadi szertárt 1700. 

1) N. R. A. 1'62/s. — 2) Urb. et conscript. — 3; Hofkammer-Archiv. 
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aug. 3-dikán a hadi tanács feloszlatta és a benne levő szereknek 
Nagyváradra való szállítását elrendelte. 1701. januárban pedig a 
helyőrség csakugyan eltávozott. Magát a gyulai várat is le akar-
ták rombolni, de arra nem volt elég munkásuk. így aztán az aradi 
várparancsnok, kihez ettől fogva az egész 1720. októberig Gyula 
vára tartozott, csupán a ráczokra bízta annak őrzését. E rácz ka-
tonák Gyulán voltak már 1698-ban, mint a rendes hadseregnek 
segítségére rendelt »militia nationalis« tagjai és havonként 8550 
porczió kenyeret kaptak. Ezt azonban 1698. aug. végén elvonták 
tőlük, mert hisz a katonáskodás mellett földmíveléssel is foglal-
koztak. ') Ugyancsak a helyőrséget támogatta egy kissebb magya-
rokból álló hajdúcsapat, melynek hadnagya Szántó István volt.2) 

A második roppant hatású esemény volt, hogy Békésvárme-
gye mint fegyverrel visszahódított terület egy időre kiesett a ma-
gyar joghatóság kezéből. 1698. decz. elején gyulai kerületet ala-
kítottak belőle, s a szepesi kamara, melyhez addig Békésmegye 
birtokjogi tekintetben tartozott nemsokára megkapta az utasítást, 
hogy adja át Békésvármegye területét a Bécsben székelő császári 
udvari kamara budai administratiójának. Ez csakugyan meg is tör-
tént3) s ettől kezdve a gyulai kerületet a császári tiszttartó (Lind-
ner) igazgatta. 

Míg a bécsi haditanács és udvari kamara ekként rendelkezett 
megyénk területén, másrészről a magyar kanczellária is s kivált 
Nagyváradnak akkori jeles főpapja, Benkovics Ágoston, megtették 
a lépéseket, hogy Békésvármegyét az idegen hatóságok kezéből 
kiszabadítva a magyar hazának részévé tegyék. Annyiban czélt is 
értek, hogy I. Lipót király 1699. decz. 2-dikán oly hosszú idő 
után újra főispánt adott megyénknek Löwenburg János Jakab 
udvari kamarai tanácsosnak személyében. Ugyanaznap megbízta 
Benkovics Ágostont, mint Biharvármegyének főispánját, hogy Lö-
wenburgot Békésvármegye főispáni székébe iktassa be. 

Benkovics a következő 1700. márcz. 29-dikén meg is tar-
totta Békésvármegyének főispáni beiktató és valóban helyreállító 
(restauratoria) gyűlését még pedig megyénk területén kivül Nagy-
váradon. Másik különössége e gyűlésnek, hogy a kit be kellett 
volna iktatni, a főispán, még a szomszédságba se jött el, hanem 

Hofkammer-Archiv. — 2) Váradi káptalani lt. Acta antiqua f. II. nr. 16—27. — 3) Be-
tt ignae resolutiones 74-ik kötet. 
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helyettest küldött: Barlog Istvánt, a későbbi alországbírót, s az ő 
nevében ez tette le a főispáni esküt. 

Ugyanakkor megalakult, de nem választás, hanem kinevezés 
útján az első tisztikar is. Alispán lett Olasz Mihály, jegyző 
Lajos Mihály, szolgabíró Orbán János; tehát egyelőre csak 3 tag-
ból állott a tisztikar. A fizetést is ugyan szűkre szabták; az alispán-
nak 150, a jegyzőnek szintén 150, a szolgabírónak pedig 50 frtot 
állapítottak meg. 

E 3 ember csakugyan eljött Békésvármegyébe, mely már 1 34 
év óta nem látott magyar tisztviselőt, s ápr. 6-dikán Gyula várá-
ban megtartotta Békésvármegye első közgyűlését. Megtartotta egy-
úttal az első választást is: a szolgabíró mellé esküdtnek válasz-
tották Szőke Istvánt. Máj. 8-dikán tartották a második közgyűlést 
s ez alkalommal a Békésvármegyére országos adó fejében kirótt, 
71 frt és 3 krajczárt csupán a gyulai ráczokra vetették ki, mert, 
mint mondják, a többi falvak csakis akkor kezdettek népesedni. 
Némileg javult a helyzet már egy év leforgása alatt is, mert az 
1701. ápr. 5-iki közgyűlésen már 516 frt az adó, s ezt a kö-
vetkezőképpen vetik ki az egyes helységekre: Békés fizet 220, 
Szeghalom 150, Vésztő 71, Körözs-Ladány 25, Doboz 25, Bél-
Megyer 10, Gyula magyar része 10 frtot. 

Az új vármegyének sok baja volt a háborús időkben elvadúlt 
köznéppel. Sokan közülök azon ürügy alatt, hogy méhkasaikat őr-
zik, az erdőbe húzódtak s a rablóknak segítséget nyújtottak, úgy, 
hogy a kir. kanczellária kénytelen volt megtiltani az erdőkben való 
tartózkodást. Máskor egész községek nem akartak engedelmeskedni 
a vármegyei tisztikarnak, s nem jelentek meg a megye gyűléseire, 
úgy hogy az 1701. ápr. 5-iki közgyűlésen Békést, Szeghalmot és 
Vésztőt e miatt 12 frtra kellett bírságolni. Másrészt azok is, kik-
nek itt a magyarság érdekeit főként kellett volna védelmezniök, 
a magyar hajdúk, tudatlanságból vagy pártoskodásból ellene 
fordultak a tisztikarnak. Az 1700. jun. 8-iki közgyűlésen pl. Szántó 
István megtámadta az alispánt, s nagy lármával a többi hajdút is 
kihítta a gyűlésről. ') 

Pedig a békésvármegyei magyarságnak ugyancsak nagy szük-
sége lett volna az egyetértésre, mert, míg ők viszálykodtak, nagy 
veszedelem tolult fejők felé, s az alig megalakult vármegye 

!) Váradi káptalani lt. Acta antiqua f. II. nr. 16—27. 
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az enyészet szélére jutott. Már 1700. novemberében tanácskozott 
Aradon egy bizottság a felett, miként kellene a Maros mentén ha-
tárőrvidéket szervezni. E bizottság 1700. nov. 12-ikén már kije-
lentette, hogy a ráczok a vármegye hatósága alól ki vannak véve. ') 
E határozatot Békésvármegye 1701. febr. 10-iki közgyűlésén ki-
hirdették s ekként a gyulai ráczokra a békésvármegyei tisztikar 
többé adót nem vethetett.2) Nemsokára 1701-nek végén megér-
kezett Aradra az udvari kamara biztosa, De Culm Herdegen János 
Ferencz. Ez Békésvármegyét a kincstár számára újra lefoglalta, 
s megsemmisítette, ha kellett erővel is az eddigi birtokadomá-
nyozásokat, vagy birtokjogokat, mint pl. a váradi káptalanét s 
Nadányi Jánosét,3) hogy legyen mit osztogatni a ráczoknak. Úgy 
volt tervbe véve, hogy a ráczokból álló határőrvidéki katonaság 
állomásai lesznek Békésvármegyében Gyula és Szarvas.4) 

De ha határőrvidékké teszik megyénk területét, akkor ott 
nem állhat fenn a magyar megyei szervezet. Be kellett tehát kö-
vetkeznie az összeütközésnek Békésvármegye és az udvari ka-
mara tisztviselője közt. Különben is Lindtier nagyon hajlandó volt 
az önkénykedésre. O volt itt tulajdonképen az úr, mert hiszen a 
túlsúlyban levő, erőszakos, rácz katonaság őt támogatta. Már 
1700-ban mindenféle visszaélésekről vádolja őt egy kamarai hiva-
talnok, így pl., hogy a gyulai ráczvárosban a bormérést nagyon 
olcsón, csak 40 írtért adta ki, de a bérlőnek meg kellett ígérnie, 
hogy az ezen felül bejövő haszonnak felét Lindnernek adja. A sze 
gény és csekély számú jobbágyokat Lindner mindenféle ingyenes 
munkára kényszeríté; a magyar hajdúk hadnagyával Békésen egy 
malmot építtetett, s ahhoz a gyulai malomból egy követ adott, 
fát is szállíttatott oda, s e réven a malmot egy harmadrészben ő 
birta.5) 

1701. aug. elején pedig Békésvármegye tesz előterjesztést a 
magyar kanczelláriának Lindner túlkapásai ellen. Panaszolja, hogy 
Lindner beleavatkozik a megyei dolgokba, meg akarta ölni az al-
ispánt és a gyulai kath. plébánost, bujtogatta ellenök a különben 
s elvadult (effrenata) rácz katonaságot, Salis Zsigmond kiérdemiilt 
őrmestert pedig megverette. A kanczellária az udvari kamarával 
közölte a megye panaszát, ez pedig br. Thavonatot, a szepesi ka-

i) Márki Aradmegye tört. II. 270. — 2) Váradi káptalani lt. A. ant. f. II. nr. 16. — 3) N. 
R. A. l762/8. Harr. M. 18. — Márki i. m. 275. — 5) Urb. et conscript. 1 0 4 / s 5 . 
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mara igazgatóját bízta meg, hogy Lindner ellen vizsgálatot tart-
son. ') De biz ennek nem lett semmi eredménye. Lindner megtil-
totta s egyszerűen megakadályozta azt, hogy valaki Békésvárme-
gyéből a királytól kinevezett főispánhoz menjen, vagy oda aján-
dékot küldjön, s az alispánt, jegyzőt, szolgabírót, esküdtet megfosz-
totta hivatalaiktól.2) Lajos Mihály jegyző uram elkeseredve nézte 
ezen dolgokat; az utolsó megyei gyűlések jegyzőkönyveit már le 
se tisztázta a protokollumba, hanem inkább kaczagó kétségbe-
eséssel írta oda a protokollumnak egyik lapjára »1702. jun. 22-ikén 
közgyűlés tartatik Paphlagoniában, Hergot, Hergot.« 3) 

Természetes, hogy a bécsi kormány férfiaknak ezen eljárása 
itt Békésvármegyében is a Rákóczy felkelés karjaiba kergette a 
magyarokat. Nadányi János, kit összes birtokaitól megfosztottak, 
csakhamar Rákóczytól kért segedelmet. 4) Rákóczy maga pedig 
1703 nov. 28-án Tokajban kelt rendeletével meghagyta, a békési 
és azon vidéki lakosoknak, hogy Karczagra költözzenek, mert ott 
könnyebben megvédelmezhetik magukat.5) 

A békésmegyei magyarok, még ha nem akartak volna is, kény-
telenek voltak engedelmeskedni, mert hiszen, mint egyikük később 
megvallja, a ráczok miatt nem nyughattak. (i) A gyulai ráczok már 
1703 julius 20-án a pocsaji ütközetben a magyarok ellen harczol-
tak, 7) s rövid idő múlva a békésmegyei magyar helységeket mind 
rettenetes kegyetlenséggel feldúlták. 

így néptelenedett el Békésmegye most már 3-ad ízben, s az 
a 31 helység, mely 1698—1703. években újra megtelepült, me-
gint évek hosszú során hiába várta lakosait. A Gyula várába újra 
behelyezett németek s a most mellette tanyázó ráczok miatt szó 
sem lehetett erről mindaddig, míg vagy meg nem vívják Gyulát 
a magyarok, vagy a békesség helyre nem áll. 

Rákóczy Ferencznek egyik legbuzgóbb tábornoka, a Tiszán-
túl szinte túlságos szeretetéről emlegetett Károlyi Sándor, az előbbi 
módon, Gyula várának megvívásával szerette volna mielőbb vissza-
szerezni Békésmegyét a magyarságnak. Sok könyörgésére Rákóczy 
1705. április havában megengedte, hogy körülbelől 6000 ember-
rel Gyula vára ellen induljon. Az előkészületek megtétele után 
május 23-án hadainak egy részével Mező-Túron szállott táborba. A 

i) Hofkammer-Archiv. — 2) Harr. M. 18. — 3) Váradi káptalani lt. A. ant. f. II. nr. 16 
— *) Nad. lt. — 6) Ugyanott f. 2S. — 6) Harr. M. 18. — Márki i. m. 277. 
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ráczok meghallván az ő készületeit, meg akarták előzni s el akar-
ták vonni Gyula ostromától. E végből a szentandrási révnél kö-
rülbelől harmadfél ezeren átkeltek a Körözsön s egyenesen észak-felé 
haladva, Kunhegyest elpusztították, lakosait rablánczra fűzték, 
marháit elhajtották. Ámde május 24-én, midőn visszavonultak, Bóné 
és Nyíri ezredesek megtámadták őket. A ráczok szekértábort ala-
kítottak, s védelmezték magukat mindaddig, míg Károlyi egy zász-
lóalj gyalogságot 3 ágyúval Bonénak segítségére nem küldött. 
Az ágyúk tüzét a ráczok nem állhatván, május 25-én hajnalban 
kitörtek a szekértáborból, a magyarokat megverték, az ágyúkat 
elfoglalták, s gyorsan menekültek a Körözs felé. Szerencsére Ká-
rolyi, hadának nagyobb részével már útban volt a rablásnak meg-
torlására s még az nap déltájban a szentandrási révnél rábukkant 
a rácz csapatokra éppen akkor, mikor átköltözőben voltak. Itt aztán 
a Körözs jobb partján maradtakat neki szorította a víznek s úgy 
megverte őket, hogy a balparton levők is futásnak indultak, s 
nemcsak a magyaroktól elnyert ágyúkat, hanem még saját ta-
raczkjaikat és szekereiket is zsákmányul hagyták. 

Ekként nyitva állott az út Gyula váráig, s nemsokára, leg-
alább is máj. 31-én Károlyi már körültáborolta Gyula várát. A 
szentandrási vereségtől megrémült ráczok elhagyták a várost, s így 
csak a vár ellen kellett harczolnia Károlyi seregének. A várat 
ekkor 200, Heister ezredbeli német védelmezte Richter nevű had-
nagy vezérlete alatt. Ennyi ember nem volt elégséges a külső 
vár védelmére, behúzódott tehát a belső várba, s ott erősen tar-
totta magát. Károlyi először a várkaput akarta betörni, s e 
végre junius 5—6 közti éjjelen a várkapu előtt levő árkot betöl-
tette, deszkákat tétetett oda, hogy így másnap a várkaput bevá-
gathassa. Csakhogy a német őrségnek voltak tüzes golyói, s ezek-
kel felgyújtotta a deszkákat s az árok töltését, a kapuval szem-
ben levő házakat pedig összelövöldözte, úgy, hogy a kapuhoz a fel-
kelők semmikép sem férhettek. Igy nem sikerülvén a vár bevétele 
megpróbálta, hogy ágyúkkal törjön rést, de csakhamar meggyőző-
dött Károlyi arról, hogy ez is hiábavaló, mert valódi ostromágyúi, 
melyekkel rést törhetett volna, nem voltak. Bombákat is vettetett 
be a várba, de pattantyúsai nagyon rosszul' lőttek, alig egy kettő 
találta el a czélt, s ami a fő ez sem ártott semmit, mert a ma 
is meglevő, négyszögletű ó-vár csupa tégla, teteje pedig gyepből 
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állott, ott tehát a bomba nem gyújthatott semmit. Most tehát 
Károlyi 3-ik módhoz folyamodott, hogy a német őrséget megsem-
misítse. A vár délkeleti oldalán aknát ásatott a vár alá, hogy így 
azt puskaporral felrobbantsa. Időközben Rákóczytól parancsot ka-
pott, hogy hadaival a Duna-Tisza közére siessen. Vonakodva bár, 
de mégis kénytelen volt Károlyi a parancsnak engedelmeskedni, 
de meg akarta várni az utolsó kísérlet eredményét. Junius 23-án 
este a vár közelében elhelyezte gyalogjait, hogyha másnap a rob-
bantás következtében a váron rés támad, rögtön rohanjanak oda. 
24-én hajnalban a tűzmester az aknát csakugyan felrobbantotta, 
de vagy a puskapor volt kevés, vagy a vár falai voltak sokkal 
erősebbek, mint hitték; elég az hozzá, hogy a vár megingott 
ugyan, de össze nem omlott. Erre Károlyi elpusztított Gyulán 
mindent, elrontotta a hidakat, s aztán a Fehér-Körözs jobb part-
ján Békésre ment, s ott a Fekete-Körözsön átköltözvén Körözs-
Ladány, onnan Túr-felé indult. ') 

Ettől kezdve megyénk területéről csak akkor van szó, ha 
egyik-másik sereg végig vonul rajta. 1706. november 11 körül 
Thököly ráczai Tisza-Füred tájékáról Arad felé vonulva Doboznál 
táboroztak. 2) 1707. májusban, midőn Arad ellen indítandó tábor-
ról volt szó, Rákóczy Békéshez parancsolta a »füvellő« tábort és 
Sennyei Ferencznek megparancsolta, hogy a sarkadi élelmi szer-
tárt »az Körözs között levő, tolvajos helyeknek szekereivel és 
marháival hordassa össze.« 3) Károlyi pedig ez év julius 25-én és 
26-án Gyulától nein messze Vészén és Békésen keresztül vonult 
vissza Arad ostromától.4) 

Gyula és Arad ostromának volt legalább annyi haszna, hogy 
a gyulai ráczokat elűzte, a Maros mentieket pedig elbátortalaní-
totta, számukat megapasztotta, úgy, hogy többé nem mertek Bé-
kés és Bihar megyékben oly borzasztó módon garázdálkodni. Rá-
kóczy hadai is elkövettek mindent, hogy legalább a Körözsök vo-
nalán felül ne nyomuljanak, s e végre a sarkadi földvárba vitéz 
hajdúkat helyeztek, Körözs-Ladányt és Mező-Túrt sánczokkal vet-
ték körül, s ezekbe szintén őrségeket raktak. 5) Békésnek lakosait 

i) Az előadottakra nézve lásd Thaly Kálmán jeles értekezését: A sz.-andrási csata 
és Gyula ostroma 1705-ben. Évk. VI. 5—43.11. — 2) A r c h i v u m Rákóczyanum IV. k. 308—313. 
11. B. 0 . II. 255. — 3) Archivum Rákóczyanum II. k. 341. — *) Szalay : Magyarország tör-
ténete VI. k. 470. — 5) Évk. VI. 7. 1. 
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a fejedelem később szintén Sarkadra rendelte, mert így legalább 
szülőföldjükhöz közelebb, s annál buzgóbban szolgálhattak. A sar-
kadi vár és a többi sánczok védelme alatt megyénk keleti részén 
az erdők és mocsarak között ismét meghúzódtak egynehányan, s igy 
keletkeztek a Rákóczytól úgynevezett tolvajos helyek. Rákóczy, 
úgy látszik, bízott benne, hogy Békésmegye az ő uralma alatt 
teljesen helyre áll, s ennélfogva 1707. május 17-én Békésvármegye 
számára főispánt nevezett ki, Vay II. Ádám személyében •). Tud-
tunkkal azonban csak Mezőberény és Gyoma helység állott helyre, 
ezek is csak nagyon rövid időre. 2) 

1708-ban megijesztette Rákóczyt az a hír, hogy az aradi rá-
czok a szarvasi puszta várat fölakarják építeni. 3) Ez által 
ugyanis elvágták volna azon kereskedelmi vonalat, mely Makón, 
H.-M.-Vásárhelyen és Mező-Túron keresztülvonult s Rákóczynak 
területét a temesvári beglerbégséggel összekötötte. Mindenáron 
megakarta azt akadályozni, s e végre 1709 első felében azt pa-
rancsolta, hogy a sarkadi hajdúk fele Szarvasra költözzék át, s ők 
állítsák helyre a lerombolt várat. Megengedte egyúttal, hogy a 
békésiek is hazaszállhassanak, mert így annál könnyebben őrizhe-
tik a Körözs mentét. A sarkadiak julius 11 -én írt levelükben ké-
rik a fejedelmet rendeletének visszavonására, mert a pestis miatt 
úgy megfogytak, hogy a maguk sánczait is alig tudják megvé-
deni. 4) Nemsokára aztán a Rákóczy-felkelés ügye teljesen rosszra 
fordult, hadai a Felső-Tisza mentére szorultak, velük együtt men-
tek a békésmegyei magyarok is és Békésmegye alig kezdődő 
népesedése újra megakadt. 

!) Eredeti oklevél a gyulai muzeumban, Thaly Kálmán adománya. — 2) Századok 1872 
421. Harr. B. 12. — 3) Archívum Rákóczyanum. II. 260. — 4) Zsi'inszky: Szarvas várostör-
ténete 24. 1. 
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Békésvármegye második helyreállítása. 
Löwenburg János J a k a b f ő i s p á n s á g a 1715—1732. 

szatmári békekötés végre vármegyénkre is meghozta 
az áldásos békét, s a hosszú harczok alatt elnéptelene-
dett, elvadult vidék végre valahára állandó lakosokat 
nyert. Ideje is volt, mert az áldott rónaságokat akkora 

gaz és dudva lepte be, hogy még az egykori falvaknak helyeire 
sem találtak reá, magukat a templomok romjait is elborította s a 
felismerhetetlenségig befedte a dudva; az egykori határjelek elmo-
sódtak, a falvaknak még nevei is feledésbe mentek. 

Lassan, nagyon lassan kezdtek szállingózni egyes lakosok az 
elhagyott vidékre. A gyulai várból megint kivonult a rendes kato-
naság, helyükbe Gábor nevü kapitány vezérlete alatt rácz és oláh 
katonákat küldöttek a várba, s azok zsold helyett a város hatá-
rának egy részét kapták haszonélvezetül. Nem sokára jöttek ma-
gyarok is; Szeghalmot 1711-ben szállották meg újra, s már most, 
Istennek hála, állandóan a mai lakosoknak elei. A következő évben 
a békésiek is visszajöttek, ezután a doboziak, gyarmatiak, körözs-
ladányiak, öcsödiek, gerlaiak. Gyulára is leköltözött innen-onnan 
egy-két szökevény jobbágy, s 1715-ben már annyian voltak, hogy 
külön városi pecsétet is csináltathattak maguknak. Szóval 1715-
ben már két város és 7 helység létezett Békésvármegye terüle-
tén, s ezeket minden felügyelet és igazgatás nélkül hagyni nem 
lehetett. 

Időközben másként is kedvezőleg alakultak a körülmények 
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Békésvármegye helyreállítására. — A ráczok annyira megfogytak, 
hogy szó sem lehetett a gyulai és szarvasi határőrvidéki állomá-
sok felállításáról. Hisz már Gyulán is oláhokat voltak kénytelenek 
maguk közé fogadni. Lindner, ki annak legnagyobb ellensége lett 
volna, 1713. ápr. 22-én meghalt. A gyulai tiszttartóságot kérte 
ugyan egy másik német, de Comet József szegedi kincstári igaz-
gató azt indítványozta, hogy szüntessék meg az önálló gyulai tiszt-
tartóságot, csatolják Aradhoz s akkor elég lesz Gyulán egy kincs-
tári ispán is 150 frt évi fizetéssel. ') Az udvari kamara, mely még 
a 150 frt fizetést is sokallta, kapott az alkalmon s csakugyan ilyen 
ispánt nevezett ki Pelsőczy Bálint személyében. Ennek megadták 
ugyan a helyettes tiszttartó czímet, de tulajdonképpen ő is az aradi 
tiszttartónak volt alárendelve.2) 

Legtöbbet tett azonban Békésvármegye helyreállítására az 
1712—15-iki országgyűlés. Már 1712. május 22-ikén a koroná-
zás alkalmával m.gesküszik III. Károly, hogy a visszahódított terü-
leteket az országgal egyesíteni fogja és julius 11-én külön is 
megigérte, hogy Aiad-, Békés-, Csongrád- és Csanádvármegyéket 
Magyarország többi alkotmányosan kormányzott részeihez vissza-
csatolja. 3) — Az 1715. május 10-én szentesített törvényczikkelyek 
92-ike ismétli ezt, de mig a többi ott felsorolt vármegyéknél a vég-
rehajtást elodázták, Békésvármegye oly szerencsés volt, hogy itt 
e törvényczikkely még ez évben megvalósúlt. Okát ennek nem keres-
hetjük másban, mint abban, hogy Békésvármegyének 1699-től kezdve 
megvolt a maga kinevezett főispánja, Löwenburg János Jakab. Ez 
az ügyet, a vármegye helyreállítását, folytonosan sürgette, holott a 
többieknél csak a főispán kinevezése is sok halogatásba került. így 
történt, hogy mig Aradvármegye csak 1721, illetőleg 1735-ben, 
Csongrád csak 1723-ban, Csanád csak 1731-ben, Békésvármegye 
már 1715-ben teljesen a magyar közigazgatás joghatósága alá 
került. 

Miként 1700-ban, akként 1715-ben sem volt ideje és kedve 
Löwenburgnak ahhoz, hogy a vármegyei tisztikart személyesen ala-
kítsa meg, hanem most is Biharvármegye tisztikarához fordult. 
Most azonban nem annak főispánját, hanem az alispánját kérte meg, 
hogy menjen Békésvármegyébe és tartsa meg ott régiesen »szék-

Hofkammer-Archiv 1713. máj. 13. és jun. 9. — 2) V. ö. Jegyzőkönyv I. kötet 1. 2. 
lap. Harr. U. 108. — 3) Márki i. m. II. 293. 
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építő«, tisztújító vagy itt helyesebben alakuló közgyűlését. — Az 
alispán, id. Komáromi Csipkés György, 1715. julius 20 táján egy 
csomó biharvármegyei nemessel meg is érkezett vármegyénknek 
egykori székhelyére Békésre és julius 23-án ezek és egyéb ható-
ságok képviselőinek jelenlétében meg is tartotta az alakuló köz-
gyűlést. ') 

Jelen voltak ezen emlékezetes gyűlésen b. Cosa Lipót Antal 
aradi várparancsnok nevében Jandes Ferencz aradi várnagy, a sze-
gedi kincstári jószágigazgató nevében pedig Hanzel Antal aradi 
harminczados. Az előbbi azért küldött képviselőt, mert hadügyi 
tekintetben Gyula vára s a benne levő rácz-oláh katonaság még 
mindig az ő parancsnoksága alatt állott, az utóbbi pedig azért, 
mert birtokjogi tekintetben ő volt vármegyénknek főtisztviselője. 
Jelen volt különben a gyulai helyettes tiszttartó, Pelsőczy Bálint, is. 

A megjelent biharvármegyei nemesek mind olyanok voltak, a 
kik a vármegyénk területén levő falvakhoz vagy pusztákhoz többé-
kevésbé jogot tartottak. — Ilyen volt Rédey László, ki Öcsödöt, 
Nadányi Miklós, ki a körözs-ladányi uradalmat, Fráter Ferencz és 
Pécsi István, kik Sima és Csejt pusztákat, Szőke Mihály, ki Bal-
kányt és Kis Károlyt, Szeghy Gáspár és Jeney Ferencz, kik Nagy-
és Kis-Harang pusztákat, Komjáthy Zsigmond, Guthy Sándor, Vas-
váry István, kik általában egy-két birtokrészt követeltek. 

Mivel Békésvármegyében akkor tanult, nemes ember egyetlen 
egy sem volt, kénytelenek voltak a tisztikart egészen idegenekből 
megalakítani. Alispán lett a gyűlést vezető Komáromy Györgynek 
íia, iíj. Komáromy György, jegyző Zsemberi Sámuel, szolgabíró s 
egyúttal pénztárnok Bölcskey Molnár Miklós, esküdtek Nadányi 
Miklós és Dobozi Kis Ferencz, ügyész Tolnay István. A táblabírák 
közé beválasztották az összes, megjelent, nadrágos embereket, sőt 
még 5 földmíves jobbágyot is, kik különben nemes emberek voltak, 
u. m. a Békésen lakó Ábrány Györgyöt, Csarnay Ferenczet, Győri 
Ferenczet, Szűcs Istvánt és a Gerlán lakó Bécsi Istvánt.2) Mint e 
felsorolásból látjuk, a régi békésvármegyei családok közül csak a 
Nadányiak és Szeghyek egy-egy ivadéka jelenik meg ősei egykori 
vármegyéjében. 

E tisztikar tagjai közül hárman, u. m. itj. Komáromy György, 
Nadányi Miklós és Tolnay István 6 éven keresztül oszlopos tagjai 

i) Jegyzőkönyv. I. 1—3. — 2) Jegyzőkönyv. I. k. 1 — 5. 
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maradtak a vármegyei tisztikarnak, de a többiek igyekeztek mene-
külni ebből a szegény, elhagyatott, elvadult néptől lakott várme-
gyéből, a hol az alispánnak 200, a jegyzőnek 72, a szolgabírónak 
60, a pénztárnoknak 60, az esküdteknek 30, az ügyésznek 40 frt 
fizetésük volt. Zsembery egy év múlva leköszönt a jegyzőségről 
s a vállalkozó természetű Tolnay Istvánnal kellett helyettesíteni,2) 
Bölcskey is odahagyta hivatalát, s Nadányit kellett megtenni szol-
gabírónak.3) Az 1718-iki tisztújításnál sikerült Dobozy Mihályt meg-
fogni jegyzőnek, s Tolnay ekkor a szolgabíróságtól elválasztott 
pénztárnoki állást vette át. Ügyésznek Muraközi Mártont, esküd-
teknek pedig az egyik gerlai jobbágyot, Szűcs Mihályt és Löwen-
burg gyulavárii gazdatisztjét, Muraközi Józsefet, tették meg.4) Szer-
fölött jellemző e 6 évi tisztikarra a jegyzőkönyvnek 1717. tebr. 
9-iki észrevétele, hogy az esküdtek és táblabírák közül többen nem 
tudtak írni.5) 

Pedig e tisztikarnak nagy nehézségekkel kellett küzdeni. A 
köznép nem szívesen fogadta, sőt némely lázító emberek bujtoga-
tására 1715. novemberében az engedelmességet a tisztikarnak meg-
tagadta s kezdett a vármegyéből kiköltözni. °) Hogy a lakosságra 
az adó igazságosan legyen kivethető, a helytartótanács mindjárt 
a következő 1715. augusztusban elküldött ide 2, nem érdekelt hiva-
talnokot Tolnavármegyéből: Daróczy Ferenczet és Szlovenics Mi-
hályt, a kik szept. 2-án fejezték be vármegyénknek első összeírá-
sát. Ezeknek is segédkezet nyújtott a vármegyei tisztikar, mert 
Öcsöd lakosai éppen akkor, mikor a kiküldött összeírok várme-
gyénkben jártak, valami kósza hír következtében, hogy a tatárok 
az országba törtek, szétrebbentek. És így Bölcskey Miklós szolga-
bíró s Nadányi Miklós esküdt 1715. szept. 8-án utólag írták össze 
a visszatért lakosok csekély vagyonkáját.7) 

Sok baja volt a vármegyei tisztikarnak a gyulai várban lakó 
s Gábor kapitány vezetése alatt szolgáló rácz katonasággal. E 
katonaság mellé gyülekeztek más rácz és oláh földmívesek A 
vármegyei tisztikar követelte, hogy ezek. ne vonják ki magukat a 
közterhek viselése alól, s ha nem katonáskodnak, legalább adót 
fizessenek. Cosa aradi tábornok 1716. végén meg is parancsolta 
Gábor kapitánynak, hogy az ilyeneket vagy küldje el, vagy engedje 

1) Évk. XI. 121. — 2) Évk. XI. 120. 1. — 3) U. o. XIII. 91. 1. — «) Évk. XI. 121. 1. 
— 5) Jegyzőkönyv. I. 140. 1. — 6) U. o. 1. 1. — 7) U. o. 223. és köv. 11. 
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meg, hogy adót fizessenek. Nadányi Miklós össze is írt 17 ilyen 
rácz vagy oláh földmívest, de mint 1717. febr. 2-án jelenti, ezek 
az összeírás után mindjárt megszöktek. ') A visszamaradt rácz 
katonák pedig többször erőszakoskodtak s az igazságszolgáltatást 
megakadályozták.2) 

Azon rettenetes rombolásnak, melyet a török hódítás a Tisza 
és Körözsök mentén okozott, szomorú bizonyítéka Békésvármegyé-
nek Torontálvármegyével való egyesítése. Érintenünk kell e dolgot, 
mert ez nem csupán egyszerű történelmi tévedés volt, hanem vár-
megyénk lakosságának megadóztatásával s a tisztikarnak sokféle 
megterheltetésével járt. 

A török, mint tudjuk, teljesen eltörölte a régi magyar köz-
igazgatást, s még a megyék neveit sem hagyta meg. Ennek kö-
vetkeztében az ország déli részén eső Bács, Bodrog, Szeréin, 
Valkó, Temes, Krassómegyék határai teljesen összezavarodtak, úgy 
hogy azt biztosan senkisem tudta megmondani. Keve és Torontál 
megyékről pedig még azt se tudták, milyen tájékon estek. Maguk 
a régi földrajzírók is a legnagyobb zavarban voltak, midőn a tér-
képeken Torontál vármegyét kellett elhelyezniük. Egyáltalában az 
ekkori, legnagyobbrészt külföldi térképkészítők roppant hibákat kö-
vetnek el a Tiszántúl feltüntetésében. Még a folyamokat sem tud-
ják helyesen megrajzolni, s a helynekevet egészen elferdítik. Setet-
Tornye lesz náluk Szentetornyából, Delic Décséből, Zarkas Szarvas-
ból, Békésből előbb Bíkíst, azután Kíkist csinálnak, s ezt elhelye-
zik szépen Gyulától délre, Gyulát pedig a sarkadi tónak északi 
oldalára, Sarkadtól keletre rajzolják le. Persze egy németnek sem 
volt bátorsága, hogy Gyulára jöjjön, s tévedéséről meggyőződjék. 
A XVIII. század elején még mindig idegenektől tanulta a magyar 
ifjúság és értelmiség Magyarország földrajzát, s így nem csoda , 
ha vak vezető után verembe buktak. Az 1715-iki 92-ik törvény-
czikkely elrendelte Torontál vármegyének bekebelezését is. Már e 
törvényczikkely elárulja á roppant nagy járatlanságot a földrajz-
ban, mert hiszen e törvényczikkely alkotásakor a régi Torontál 
vármegye területe (Törökbecse és Nagy-Becskerek környéke) még 
a török kezében volt. De ha már meghozták a törvényt, végre 
kellett azt hajtani. Keresték tehát az ekként idő előtt visszake-
belezett Torontálmegyét. A hiábavaló fejtörésben némelyeknek az 

1) Jk. I. 183. 1. — 2) u . o. 150—159. 1. továbbá Harr. B. nr. 11. 
21* 
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a furcsa gondolatjuk támadt, hogy Torontál neve tulajdonképpen 
a »Túron túl« szóból származott, s azért nevezték volna e me-

A Körözs-Marosköznek a XVIII. század elején az iskolákban használt térképe. 

gyét Túrontúlnak, mert Budáról tekintve a Mező-Túr város mel-
lett elfolyó T úr vizén túl esett. Mint az ide mellékelt térkép mu-
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tatja, a 18-dik század elején arra tanították a nagy-szombati 
egyetemen az ifjúságot, hogy valaha Torontálmegye a Túr és 
Sebes-Körözs között, s így ami megyénknek északkeleti részén esett. 

Ezen ordas földrajzi tévedésnek a mi vármegyénk lakossága 
itta meg a levét. 1719-ben értesült Löwenburg főispán arról, hogy 
Torontálvármegyét a nádor Békésvármegyéhez csatolta, s erről a 
hadi tanácsot is értesítette. 

Most következett a tévedésnek kézzelfogható következménye. 
Azon időben a megyékre porták, vagy kapuk szerint vetették ki 
az adót és a katona-tartást. A nádor és a haditanács úgy véleked-
tek, hogy az eltűnt Torontálmegye legalább is négy porta nagy-
ságú volt s ennélfogva e négy portával azon megye gyarapodott, 
melybe Torontálmegye beleolvadt, vagyis Békésmegye. Ez által 
azonban Békésmegye adaja egyszerre egy negyedrésznyivel emel-
kedett, mert portáinak száma 12-ről 16-ra tétetett. Löwenburg 
főispán 1719 deczemberben kelt levelében nagyon helyeselte, hogy 
az ekkor Pozsonyban tartózkodó Dobozy Mihály jegyző a hely-
tartótanács előtt ezt elviselhetetlen tehernek nyilvánította ki, de 
sikertelenül. ') Békésmegye 1720 január 21-én Békésen tartott 
közgyűlésén foglalkozott először ezen ügygyei s mivel Dobozy 
nem tudta kivinni, hogy Torontálmegye Békéstől elválasztassék, 
Tolnay István pénztárnokot küldé Bécsbe, hogy ez ügyben fára-
dozzék. Egy pár fáczánt is vitt fel ajándékul, hogy - a felsőbb ha-
tóságokat engedékenyebbeké tegye. 2) Időközben Dobozynak fel 
kellett menni Debreczenbe a kerületi hadi-biztoshoz, hogy vele a 
költségvetést az 1720—21-ik évre elkészítse. Itt se birta kivinni, 
hogy a torontálmegyei állítólagos négy portát megyénkre ki 
ne vessék, vagy legalább egészen külön vessék ki. Úgy segített 
tehát magán, hogy a költségvetésre ráírta tiltakozását a két me-
gye egyesítése ellen. 

A megyei tisztikar még ezzel sem volt megelégedve s azért 
az 1720 márczius 25-iki közgyűlésen az egész költségvetést visz-
szavonás végett visszaadta D o b o z y n a k . A l i g hogy ez megtör-
tént, Tolnay is visszaérkezett Bécsből minden eredmény nélkül. 
Most Dobozyval együtt őt is elküldötték Debreczenbe, de miként 
az 1720. julius 10-iki gyűlésen jelentik, ketten sem mentek sem-
mire, mert Torontálmegyétől elkülönítve egyedül Békésmegyére 

i) Évk. X. 79. 1. — 2) Jk. I. 501. — 3) U. o. 506. 
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nézve költségvetést nem szerezhettek s azért a megye utasítása 
szerint a költségvetés aláírása és kivétele nélkül jöttek vissza. ') 
Tolnay bécsi útjában elköltött 282 frt 16 dénárt; ezt természe-
tesen megyénk lakosai fizették, továbbá az 1720—21-ik évben 6 
hónapon keresztül 815 frt helyett havonkint 870 frtot fizettek adóba 
a torontálmegyei tévedés miatt.2) 

A következő év májusában újra megkísérlette a megyei tisz-
tikar, hogy Torontáltól megszabaduljon. Most már az alispánt kül-
dötte fel, de nem a helytartó-tanácshoz, hanem egyenesen a ki-
rályhoz, illetőleg a magyar királyi kanczelláriához. Hogy az igaz-
ság útját annál jobban előkészítsék, a magyar kanczellárnak 50 
aranyat szavaztak meg ajándék gyanánt. Az alispán sokkal sze-
rencsésebben járt az elődeinél s miként az 1721. julius 17-iki 
gyűlésen jelenté, a kanczellária rendeletet küldött a haditanácshoz, 
hogy Torontálmegyét Békéstől válaszsza el.3) Még a következő 
évben is félt Békésmegye az ilyen összeházasítástól s azért az 
országgyűlésre menő követének útasításúl adta, hogy, ha esetleg 
újra szóba kerülne Torontálmegyének egyesítése Békéssel, ez ellen 
tiltakozzék. Szerencsére ezen időtájban már kisütötte egy tudós 
jezsuita, Timon Sámuel, azt, amit annyi hivatalnok nem tudott meg-
állapítani, (pedig a levéltárakban kedvükre kutathattak volna!) To-
rontálnak valódi hollétét, s ettől kezdve ez ügyben nem há-
borgatták megyénket. 

Az 1715—22-iki tisztikarnak még egy tette volt, mely arra volt 
hivatva, hogy megyénk sorsára nagy befolyást gyakoroljon. 
1720-ban a megye számára külön, minden földesúri hatalom alól 
fölmentett telkeket kért a királytól, egyet Gyulán s egyet Béké-
sen. Meg is kapta s 1720 julius 10-iki gyűléséből Than János Ádám 
szegedi kincstári jószágigazgatót meg hívta ezen telkek kisza-
kítására, fáradsága fejében megszavazván neki egyúttal 20 darab 
aranyat. Augusztus 19-én csakugyan megtörtént a két telek át-
adása s így a megyei tisztikarnak volt legalább talpalatnyi földje, 
a hol egyedül ő parancsolt, s ahol lábát megvethette volna, kü-
lön megyei székház felépítésével. 5) Sajnos, — ezt elmulasztotta s 
hanyagságát mind ő maga, mind a későbbi tisztikar kegyetlenül 
megkeserülte. 

!) Jk. I. 515. — 2) u. o. II. 54. és 69. — 3) U. o. I. 537, 541. Az alispán útja me-
gyénknek 335 írtjába került. Jk. II. 56. 1. — 4) U. o. 581. — 5) Jk. I. 515. és 519. 
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1718-tól eltelt három esztendő, de a főispán nem tartott 
tisztújítást, hanem csak megerősítette a régi tisztviselőket hivata-
laikban. Ezek ekkor már azt gondolták, hogy ők teljesen függet-
len urai a vármegyének és egész biztosan és otthonosan érezték 
már magukat Békésmegyében, mikor egyszerre csak a főispánnak 
egyik rendelete mind megfosztotta őket hivatalaiktól s kisöpörte 
őket e megye területéről. 1722. ápril elején letelt azon esztendő, 
melyre az 1721-iki főispáni megerősítés szóllott s ennélfogva 
április 19-én a tisztikar lemondott. Talán reménykedve várakozott 
az új megerősítésre, de junius elején az új megerősítő-levél helyett 
Sztrányai Ferencz trencsén-megyei nemes, mint Löwenburg meg-
bízottja, jelent meg Gyulán s vele hét-nyolcz, különböző vármegyék-
ből összeszedett hivatalnok. Az 1722 junius 8-án tartott közgyű-
lésen Sztrányay felolvasta a főispán junius 1-iki levelét, mely sze-
rint a főispán megköszöni a tisztikarnak eddigi szolgálatait, de 
többé nem erősíti meg, hanem elbocsátja a régi tisztikart, 
mert amint többek panaszából értesült s az egyik tisztviselő ellen 
indított vizsgálatból is kitűnt, a tisztviselők jogtalanul napi-díjakat 
szedtek maguknak s a lakosokat nyomorgatták. ') 

Az elbocsátottak helyett a főispán egész új tisztikart neve-
zett ki. Ennek tagjai voltak: Ujfaludy Márton alispán, Lantos Já-
nos jegyző, László Miklós szolgabíró, Almásy Márton pénztárnok, 
Oláh János és Névery Pál esküdtek, Sporer János csendbiztos. 2) 
Az új kinevezés miatt természetesen a régi tisztikar tagjai elke-
seredtek. Dobozy és Tolnay, kik már meg voltak választva az 
1722—23-iki országgyűlésre követekül, most lemondtak s úgy 
kellett utólag helyökbe választani Újfaludyt és Almásyt. 3) Dobozy 
le sem tisztázta az 1720—22 években tartott gyűlések jegyző-
könyveit, s nem is iktatta be ezeket a protokolluinba. Ma is csak 
össze-vissza hányt betűkkel írt fogalmazványai vannak hozzákötve 
a protokollümhoz. Az új tisztikar tagjai közül csakhamar hírhedt 
emberré vált Lantos János. Tagadhatatlanul tanult s eszes ember 
volt, a jegyzőkönyveket ő kezdte rendesebb alakban vezetni, ő 
irta össze a jegyzők tájékozására szükséges hivatalos okiratok 
alakjait, de másrészről oly nagy erkölcsi fogyatkozásai voltak, 

!) Ik. I. 572—3. Sajnos a főispán vádjait a megyei számadások is igazolják. \ . ö. Jk. 
II. 63—4. — 2) Évk. XI. 121.— 3) Jk. I. 579—80. 
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hogy már 1723 aug. 17 előtt meg kellett fosztani hivatalától.1) 
Helyébe Bakay Józsefet hozták el Biharmegyéből. 

Az ekként kiegészített tisztikar megérte azt az örömet, hogy 
végre 159 év után főispánt láthatott a megye területén. Löwen-
burg 1723 szeptember elején lejött Gyulára s az akkori szegé-
nyes körülményekhez képest fényes, tisztújító közgyűlést tartott 
Gyula várában. A tisztviselők, persze Lantos kivételével, ugyanazok 
maradtak. Elhatározták, hogy a megyei székházat majd Békésen 
fogják felépíteni; a szentandrási lakosok egyrészének, mint új jö-
vevényeknek, egy évre adómentességet adtak, sőt még arra is volt 
gondjuk, hogy a gyulai uradalmi jószágkormányzó nejének, Sporer Já-
nosnénak, 12 frt jutalmat szavazzanak, amiért nem hagyta cser-
ben a megyét, hanem a tisztújító közgyűlés alkalmával oly szíve-
sen fogadta és oly jól tartotta a vendégeket, hogy azzal még Löwen-
burg főispán is meg volt elégedve.2) 

A most már alkotmányosan megválasztott, új tisztikar rövid 
időn két derék dolgot művelt. Gyors és merész föllépésével visz-
szaszerezte a duzzogó jegyzőtől, Lantostól, a megye iratait, s 
mivel ez nem ment máskép, Lantost elfogatta s előbb a gyulai 
várban, majd a megye joghatóságának kimutatása végett Békésen, 
a megyei börtönben, fogva tartotta. Az iratokat megkapván, nem 
sokára a főispán közbenjárására szabadon bocsátotta. Aztán pe-
dig 1724-ben a királytól új czímer-levelet és pecsétet nyert ki, 
mert a réginek sehogysem tudtak nyomára jönni. Eddig a helyett 
a főispán czímerét használták »Sigillum comitatus Békés« körirat-
tal. E visszaélést azonban nem lehetett tovább tűrni. Bakay jegyző 
volt az, ki indítványozá, hogy czímerpajzs egyik mezejébe a három 
Körözst jelentő 3 pólya, a másikba pedig a főispán czímere az 
oroszlán vésessék, de itt ne kardot, hanem búzakalászt tartson 
jobb lábával. Az alispán, alig hogy ezt elérte, meghalt s újra tisztújítást 
kellett tartani 1725-ben. Ez alkalommal így alakult meg a tisztikar: 
alispán Bakay József, jegyző László Miklós, szolgabíró Névery Pál, 
pénztárnok Almásy Márton, esküdtek Szorelay János és Orbán János, 
ügyész Kosztka Pál. 

E tisztikar aztán nyugodtan folytathatta volna működését a 
mindinkább népesedő s vagyonilag is gyarapodó megyében, ha éles 
összeütközésbe nem került volna egy olyan emberrel, akinek sze-

1) Ik. I. 827. — 2) Ik. II. 4—9. és 75. 11. 
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mében éppen a vagyoni gyarapodás volt a fő. E férfiú, kinél nagyobb be-
folyást megyénk sorsára az újkorban senki sem gyakorolt, Harruckern 
János György, a császári udv. kamara tanácsosa s a hadi élelmezés igaz-
gatója vala. 0 , mint a birtokviszonyok fejezetében látni fogjuk, 1720 ok-
tóber 25-én már birtokába vette a gyulai uradalmat, melyhez akkoriban 
két, illetőleg három falu kivételével egész megyénk tartozott. 
Eleinte nem szólhatott bele megyénk kormányzatába, mert nem 
volt magyar honpolgár. De az 1722—23-iki országgyűlés honfiú-
sította őt s az 1723 május 3-án kelt királyi adománylevéllel meg az ez 
évi október 10-ikén történt beiktatással magyar földesúrrá lőn. ») 

Még 1724-ben történt, hogy külömböző okok következ-
tében megyénkből 375 jobbágy szökött el.2) Harruckern meg-
döbbent, s kereste e szomorú jelenségnek okait. Úgy találta, hogy 
ennek oka a megyei igazgatás roppant költséges volta. Ezen gon-
dolata volt az, mely őt megyénk főispánjával, tisztikarával heves 
összeütközésbe sodorta s hét évig tartó áldatlan harcz szülő-
anyja lőn. 

Előre bocsátjuk, hogy Harruckernnek csak részben volt igaza, 
midőn e csapást a megyei közigazgatás drága voltának tulaj-
donította. Voltak annak egyéb, olyan okai is, melyeken a megyei 
tisztikar nem változtathatott. Ilyen volt első sorban az, hogy me-
gyénkben'nem voltak ekkoriban már földhöz kötött jobbágyok, 
hanem mind az úgynevezett taksálisták. Ezek a kilenczed, füstpénz 
s egyéb földesúri szolgálmányok helyett készpénzben fizettek a 
földesúrnak bizonyos, kialkudott dijat az u. n. taksát. Ezt ha lefi-
zették, szabadon költözhettek akárhová. Már most ez időben nem-
csak Békésvármegyében, hanem mindenfelé az egész alföldön folyt 
a telepítés s nemcsak Harruckern, hanem a többi íöldesurak is két-
három évig tartó taksa elengedésekkel s egyéb kedvezményekkel 
csalogatták lakatlan földeikre a munkás népet. Maguk az egyko-
rúak is megvallják, hogy mint a méhek a mézre, úgy özönlöttek 
a taksálisták a kedvezményeket adó másik földesúrnak földeire. 
Békésvármegyében ezt annál kevésbé lehetett megakadályozni, mert 
a megyének természetes, vagy őrizett határai nem voltak; a fal-
vak egymástól távol estek, egymást nem ellenőrizhették; a népe 
oly szegény volt, hogy egy szekérre egy-egy család összes ingó-
ságait felrakhatta, s a szökni akaró családok azon ürügy alatt, 

i) L. XXII. fejezet. — 2) Harr. S. 29. 
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hogy kimennek a pusztára dolgozni, estefelé elindultak s másnap 
más hírük-hamvuk sem volt. ') 

Mindezeket Harruckern nein vette tekintetbe, hanem kimon-
dotta s még 1729-ben is hangoztatta,2) hogy »egyedül az alatt-
valók megtartására kell törekednünk.« Ennek megvalósítása végett 
minden áron keresztül akarta vinni a megyei tisztviselők számának 
leszállítását is. Folyamodott a királyhoz, hogy ez küldjön ki nem 
érdekelt férfiakat, a kik itt a megye területén nyomozzák ki, mik 
ezen roppant csapásnak: a jobbágyok szökésének okai. E megbí-
zottak voltak: Klobusiczky György és Krucsay János kir. tábla-
bírák. Ezek 1725-ben juliusban meg is tartották ezen nyomozást, 
s azt jelentették, hogy a tisztviselők számának s a megmaradtak 
fizetésének leszállítása nélkül, továbbá a nélkül, hogy az adósze-
dést a legnagyobb rész földesurára Harruckern János Györgyre ne 
bíznák, (a mint azt az 1723-iki törvény is megengedi,) a megye 
pusztulása ki nem kerülhető. Megyei ügyészre és hóhérra sincs 
szükség, mert hiszen Harruckernek pallos-joga van s így két fa-
lucskát (Várit és Szentandrást) kivéve mindenben ő törvénykezik. 

Oly hatalmas befolyású férfiúnak, minő Harruckern volt, nem 
vala nehéz kivinnie a királyi udvarnál, hogy a megbízottak jelen-
tését egészen magáévá tegye. Nemsokára a király kiadta rendeletbe, 
hogy a megyei tisztikar csak alispánból, jegyzőből, szolgabíróból és két 
esküdtből álljon, az alispán fizetése 200 frt, a jegyzőé 100 frt, 
szolgabíróé 50 frt, az esküdteké 30—30 frt legyen s ennélfogva 
a pénztárnok, a két csendbiztos, s az ügyész hivatalai, a hajdúk, 
a börtönőr és hóhér állomásai megszüntetendők. Egyúttal szigorú 
vizsgálatot rendelt el arra nézve, vájjon igaz-e, hogy a tisztikar 
Várira minden ok nélkül és bűn nélkül 121 frt bírságot vetett? 

A helytartó tanács 1726. jan. 28-án kelt átiratával közli a főispán-
nal O Felségének ebbeli rendeletét s utasítja őt, hogy azt végrehajtsa.3) 

Elképzelhető, mekkora megdöbbenést keltett a megyei tiszti-
karban ezen rendelet! A főispán, noha a tisztviselők számának le-
szállításával az ő jobbágyain is könnyített volna, mégis teljesen 
magáévá tette a tisztviselőknek az ügyét s nem akarta megen-
gedni a tisztviselők számának leszállítását. Egyenlőre tisztelettel 
félretette a királyi rendeletet úgy, hogy a helytartó tanács aug. 
23-án kénytelen megsürgetni, hogy a jan. 28-án közlött rendelet 

1) V. ö. Harr. S. 30. — 2) u. o. 121. — 3) Harr. U. 116. 
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végrehajtására tegyen már valamit. ') Midőn pedig egy esztendő 
múlva Harruckern újra kezdte sürgetni a rendelet végrehajtását, 
Löwenburg azzal felelt, hogy főispáni biztosként elküldötte Lu-
zsinszky István váradi kanonokot és békési főesperest, hogy Bé-
késvármegyében tisztújító közgyűlést tartson. 

1728. január 14-én csakugyan meg is tartották a közgyűlést 
- még pedig, hogy Harruckern befolyásától annál szabadabbak 

legyenek, — Békésen. Itt a rendelet ellenére megint pénztárnokot 
választottak: Almásy Mártont. Alispán most is Bakay József lőn, a 
jegyző ellenben új ember: Csik Péter ; szolgabíróul Edelspacher 
Ignáczot, esküdtekül: Szorellay Jánost és Orbán Jánost választot-
ták meg.2) 

A gyűlés megtartása után Luzsinszky kiment Váriba, — melyet 
különben éppen ő bérelt Löwenburgtól, — s ott keményen kifakadt 
az 1726. jan. 28-án közlött királyi rendelet értelmi szerzője, Har-
ruckern János György ellen. Elnevezte őt prófontmesternek, vádolta, 
hogy ő, a ki látszólag annyira szívén viseli a jobbágyok ügyét, 
éppen nem siet a puszták benépesítésével, mert a pusztákból na-
gyobb haszna van. Szemére hányja, hogy a régi, elpusztult tem-
plomok tégláit profán czélokra használja, sőt azt is megengedi, 
hogy a régi templomokat istállóknak használják. Harruckern jószág-
kormányzóját Spórert is megtámadta — s pedig, úgy tetszik, igaz-
talanul — hogy a vármegye határozatait nem tiszteli, s az egész 
vármegyei tisztikart ujján forgatja.3) 

Luzsinszky vádjai nagyon érzékeny oldalán találták Harruckernt. 
Rögtön tanúvallatásokat tartatott annak igazolására, hogy ő ellen-
kezőleg négy pusztát betelepített s mint katholikus ember is tel-
jesítette kötelességét, mert a gyulai templomot megújította s ott 
paplakot épített.4) De ezzel nem kerülhette ki, hogy a közte s a 
vármegyei tisztikar közt keletkezett s ennyire elmérgesedett viszály 
az ország közvéleménye elé ne kerüljön. — Éppen akkoriban kihir-
dették az 1728—29-iki országgyűlést. Erre vármegyénk Tolnay 
Istvánt és Bakay József alispánt választotta meg követekül.5) 

Bakay fölhasználta ez alkalmat s az országgyűléshez kemény 
vádlevelet adott be Harruckern ellen, fölsorolva abban Békésvár-

i) Harr. U. 118. — 2 ) Évk. XI. 122. — 3) Harr A. 16. U. o. N. 14. — •> U. 0 . 
U. 120. 
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megye sérelmeit. E vádlevélnek, mely oly élénk fényt vet vár-
megyénk akkori állapotára, főbb pontjai a következők: ') 

1. Harruckern tanácsára szállította le a király 1726-ban a tiszt-
viselők számát ötre. 

2. Ugyancsak az ő sürgetésére a király az adóbeszedést, noha 
kívüle még két más földesúr is van a vármegyében, Harruckernre bízta. 

3. Az uradalmi jegyzőt, pénztárnokot, ügyészt és hóhért a 
vármegye pénztárából fizette, ellenben a Löwenburgnak megsza-
vazott tiszteletdíjat nem akarta kifizetni. 

4. A gyulai uradalom tisztei nem engedik a vármegyeházát 
felépíteni. 

5. Nem engedik, hogy a gonosztevőket ott az uradalom terü-
letén akaszszák fel. 

6. Nem engedik, hogy a lakosok az úriszéktől a vármegyéhez 
feljebbezzenek. 

7. 30 oláh családfőt, kik egyik gyulai utczán laknak, a vár-
megye hatósága alól kivett. 

8. A gyulai malmok gátjainak felemelése által a szomszédok-
nak nagy kárt okozott. 

9. A gyulai vásáron a helypénzt a vármegye tudta nélkül 
állapította meg és szedte be. 

10. Még Than János Ádám kiszakított a vármegye számára 
két telket, de Harruckern tisztjei mindig megakadályozták, hogy 
ott a vármegye számára építsenek. 

11. Mivel a vármegyének nincsen ügyésze, mindenféle sérel-
met el kell tűrnie, mert nem idézhet meg senkit; nem régiben is 
Csík Ádám uradalmi jegyző a vármegyei tiszteket hazugoknak 
mondta és párbajra hívta. 

Az emelt vádak oly nagyfontosságúak voltak, hogy Harruckern 
kénytelen volt azokra hosszas feleletet adni, s magát pontról pontra 
védelmezni. Az első és második pontra nézve azt mondja, azért tette 
azt, mert 1724-ben a nagy vármegyei adók miatt 360 (helyesebben 
375) család szökött el, pedig ő sok költséget fordított a vármegye 
népesítésére úgy, hogy éppen az ő fáradozásai következtében emel-
kedett a vármegye portáinak száma 12 |/2-ről 20-ra. 

!) Hogy jóval 1729. jan. 14-ike előtt körülbelül 1728 nov. elején nyújtotta be, az bizo-
nyos. Spórer már 1729. jan. 14-én lenn Gyulán is hallotta hírét s bizonyítványt adat magá-
nak, hogy őt igaztalanul vádolják, mert ő nem bántotta a megyét. Harr. N. 15. 
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A harmadik pontra nézve csak a főispán tiszteletdíjának meg-
vonását igyekezik megokolni azzal, hogy a király rendelete szerint 
csak öt íizetett tisztviselő lehet. 

A vármegyeház építésére nézve ígéri, hogy, mihelyt a nép egy 
kissé vagyonosabb lesz, nem fogja megakadályozni annak föl-
építését; különben eddig is ő a saját költségén építtetett néhány 
szobát a gyulai várban a vármegyei gyűlések tartására, s a vár-
megye pénztára és levéltára már néhány év óta ott van. 

Az ötödik és hatodik pontra nézve azzal védekezik, hogy előtte 
senki nem emelt panaszt az ő uradalmi tisztjeinek ilyetén visszaélései 
ellen, s ő e tekintetben nem akadályozza a vármegye joghatóságát. 

A hetedik pontra nézve azt válaszolja, hogy azon 30 családfő 
nem oláh, hanem rácz. Ezek addig, mig ő nem kapta meg a gyulai 
várat, benn a várban őrök voltak és 1720-ban oly föltétel alatt 
vonultak ki a várból s építettek maguknak kunyhókat a vár körül, 
hogy szükség esetén oda be kell vonulniok. — 1723-ban maga a 
főispán is fölmentetteknek nyilvánította őket. 

A malmokra nézve azt állítja, hogy maga a főispán is meg-
vizsgálta a gyulai malmokat és úgy találta, hogy azok a régi he-
lyen és régi magasságban vannak építve. 

A vásárvám körül elkövetett helytelenségért az alispánnak 
mulasztását okolja. 

A tizedik pontra nézve ismétli azon Ígéretét, hogy mihelyt 
lehet, megengedi a megyeház építését. 

Leggyengébb a védekezése tizenegyedik pontra nézve; csak 
annyit tud ellenvetni, hogy az ő uradalmi tisztjeinek kihágásairól 
eddigelé semmiféle panaszt nem tettek neki, különben kész elég-
tételt adni s kész az egész ügyet részrehajlatlan bizottság elé 
terjeszteni. ') 

Természetesen a becsületében ily erősen megtámadott Har-
ruckern most már még keményebben összetűzött a vármegyei tiszti-
karral, sőt magával az öreg főispánnal is. A vádlevélre azzal felelt, 
hogy még Löwenburg életében 1729. május 22-én kelt királyi kine-
vező levéllel kineveztette magát széküresedés esetére Békésvármegye 
főispánjává. 2) Ugyanakkor megint megtagadta a főispán számára 
megszavazott 600 frt tiszteletdíj kifizetését, melyre öt az alispán 
ez időtájt fölkérte.3) 

i) Harr. N. 42. — 2) Éble: Harruckern és a káro^i család 50. 1. — 3 Harr U. 121. 
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De a vármegyei tisztikar és Löwenburg ezután sem hagyták 
abba a küzdelmet Harruckern követelései ellen, pedig éppen akkor 
roppant bajt okozott Bakaynak — a küzdelem eddigi vezérének — 
távozása. Bakay ugyanis a Harruckern ellen szóló vádlevél beadása 
után eltávozott Pozsonyból. Tolnay, kinek követi jogát kétségbe 
vonták, szintén odahagyta az országgyűlést, ide haza pedig Edels-
pacher Ignácz lemondott a szolgabíróságról s el is költözött a vár-
megyéből. A főispán már 1728. november 20-án irt e miatt Bakay-
nak, hogy mivel nem jelent meg az országgyűlésen, adja át a vár-
megye pecsétjét. Bakay még csak nem is felelt. — Erre a főispán 
megharagudott s 1729. márcz. 9-én kelt levelében megirta a vár-
megyének, hogy Bakayt megfosztotta az alispánságtól s helyébe 
kinevezte Almássy Mártont; Edelspacher helyébe pedig szolgabíróvá 
a gyulai uradalomtól átpártolt Csík Ádámot. ') A vármegye ezt tudo-
másul veszi és az országgyűlésre Csik Péter jegyzőt küldi fel.2) 

Almássy Márton Csík Ádámnak sógora lévén, a megyei tisz-
tikar jóformán a Csík családból állott. így keletkezett a gyulai ura-
dalom ellen az úgynevezett »Csikiana conspiratio« (Csík-féle ösz-
szeesküvés.)3) Ennek befolyása alatt az 1729. szept. 5-iki gyűlés 
kimondotta, hogy az 1728. jan. 14-én megszavazott 600 frtnyi főis-
páni tiszteletdijat okvetetlenül föntartja, s azt később valóban ki is 
fizette. A Csík-féle uralmat megerősíteni lett volna hivatva a tisztújító 
közgyűlés, melyet most a főispán személyesen akart megtartani 
mégpedig, hogy a Harruckern-féle befolyástól annál könnyebben me-
neküljön, Békésen »mint a megye jelesebbik helyén.« De az öreg 
főispán gyarló egészsége miatt ez igéretét nem tudta beváltani. 
A következő év májusra megint igérte lejövetelét s a megye tiszt-
jei 1730. ápril. 27-iki gyűlésükben már meg is tartják búcsúzó 
gyűlésöket, de a tisztújítás még mindig késett. Löwenburg a tisz-
tikart megbízta, hogy a teendőket végezzék továbbra is, míg végre 
1730. szeptember 25-ére az alispán csakugyan tisztújító közgyű-
lést hirdetett. A közgyűlés napja elérkezvén a főispán nem jelent 
meg, hanem e helyett az alispán felmutatta 1730. aug. 28-án 
kelt levelét. Ebben a főispán azt írja, hogy okulva azon zavarból, 
melyet Luzsinszky okozott, megbízottat nem küld, maga szemé-
lyesen nem jöhet s ennélfogva nem tart választás útján történő 
tisztújítást, hanem kinevezi Almássyt rendes alispánnak, Csík Pé-

i) Jk. III. 187. — 2) u . o. 236. — 3) U. o. VIII. 210—14. 
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tert helyettes alispánnak és főjegyzőnek, Csík Ádámot szolgabíró-
nak, idősb Orbán Jánost vagy pedig Bán Ádámot pénztárnok-
nak és ügyésznek, Edelspacher Ignáczot aljegyzőnek, Szorellayt 
csendbiztosnak, ifj. Orbán Jánost és Bándyt esküdteknek. 

E lépés azonban egész alkotmányos csiny lett volna s ennél-
fogva a gyulai uradalom tisztjeinek és Száraz György tisztjének heves 
ellenmondását vonta maga után. Határozottan ellenkezett továbbá a 
tisztviselők leszállításáról szóló, annyit emlegetett kir. rendelettel. 
Szerencsére jelen volt a gyűlésen Keczer István váradi kanonok 
is, s ennek tanácsára nem fogadták el a kinevezést, hanem visz-
szaírtak a főispánnak, hogy a tisztújítást a törvények szerint vá-
lasztás útján tartsa meg. ') Egyenlőre maradt tehát minden a régi-
ben, inig a főispán új tisztújításról nem intézkedik. De nem sokára 
az összeütközés a vármegye és az uradalom között még élesebbé 
vált. Harruckern most már csakugyan elhatározta, hogy a várme-
gyei pénztárnokságot megsemmisíti. Megfogadta e végből 1730. 
májusban Zafíiry Imre volt kisteleki postást uradalmi ügyészének 
és pénztárnokának2) s ezt leküldötte Gyulára olyan utasítással, 
hogy 1730. november 1-én a vármegyei pénztárnokságot is vegye 
át, s még a gyulai uradalomhoz nem tartozó három faluban (Vári, 
Kétegyháza és Szentandrás) is ő szedje be az adót, s többet, mint 
öt tisztviselőnek a fizetését, ne fizessen ki. Zafíiry teljesítette 
az utasítást, de mivel Almássy Márton is még mindig vármegyei 
pénztárnok volt s az említett három faluban neki kellett volna szed-
nie az adót, ebből természetesen összeütközés támadt. 1730. deczem-
ber 19-én az öreg Almássy Márton le is mondott a pénztárnokságról 
s úgy látszott, hogy a vármegyei tisztikar beleim a küzdelembe, 
mert most egyszerre arra kérte a főispánt, hogy ő is nevezze ki Zaíliryt 
vármegyei pénztárnokká.3) 

Azonban a főispán nem engedett. 1731. márcz. 7-ike előtt 
kelt levelében kijelenti a megyei tisztikar előtt: »Teljességgel 
ragaszkodom ahhoz és főispáni hatalmamnál fogva akarom, hogy 
megyei pénztárnok a szokott 100 frt fizetéssel Csík Adám úr 
legyen, mint nem érdekelt fél és pedig követelem ezt az 1723-iki 
63. t.-czikkely erejénél fogva.« Hivatkozik arra is, hogy 1725-ben 
az ő várii uradalmi tisztjének, Névery Pálnak, sem engedték meg, 
hogy a megyében szolgáljon, míg le nem mondott gazdatiszti állá-

1) Harr. U. 123. Jk. III. 368. — 2) Jk. III. 692. — 3) U. o. 399. 
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sáról. Jelenti továbbá, hogy már 1728-ban folyamodványt nyújtott 
be az országgyűléshez annak kinyilvánítása végett, hogy Békés-
vármegye is éppen olyan önálló, mint a többi vármegyék, s azért 
hazai törvényeink szerint a többiekhez hasonlóan kell vele bánni. ') 

A főispán ily nyilt állásfoglalásán felbuzdúlva a megyei tisz-
tikar csakugyan elfogadta pénztárnokul Csík Ádámot s a gyulai 
uradalom tiltakozását semmibe sem vette. Nemsokára azután nyo-
mozást indított és tanukkal igazolta, hogy a gyulai uradalmi tisz-
tek beleavatkoztak a megye teendőibe. Zafíiry nem várta meg a 
megyei adókivetést, hanem kiment a falvakra s katonai segítség-
gel is szedett be adót, továbbá az úriszék üléseit a törvény 
ellenére szolgabíró és esküdt jelenléte nélkül tartották meg az 
uradalmi tisztek.2) 

Viszont Harruckern és tisztjei sem maradtak adósok. Harruc-
kern maga 1731 április 7-én kelt levelében kijelenti, hogy nem 
ismeri el a megyei tisztikar részéről márczius 7-én pénztárnokul 
elfogadott Csík Ádámot annak; ragaszkodik az 1726-iki rende-
lethez és a felsőbb hatóságoknál lépéseket tett, hogy a megye 
ezen határozata megsemmisíttessék. A tisztek pedig viszont a 
megyei tisztek ellen indítottak nyomozást, s azt akarták volna 
kitudni, vájjon nem szedtek-e illetéktelenül a megye tisztjei az 
egyes községektől bírságokat, vagy ajándékokat? De a tanuk job-
bára a megyei tisztviselők mellett vallottak, legfeljebb egy-két 
hordó bort mértek ki a tisztviselők javára a községek. S kitűnt 
a tanuvallatásból főképen az, hogy mind a tisztikar, mind az ura-
dalom egyaránt igyekszik a népesség megmaradásán és vagyoni 
gyarapodásán, mert Szorellay János vallomása szerint »sem a vár-
megye, sem a dominium nem pusztítja a szegénységet.« :<) Szó-
val nem lett volna különben semmi baj, ha mindkét hatóság a 
maga hatáskörét tiszteletben tartja. 

Alig hogy a nyomozást az uradalmi tisztek ellen a megye 
megtartotta, jött a helytartótanácstól egy 1731 márczius 20-án kelt 
rendelet, mely megparancsolja, hogy a megye pénztára Harruckern 
tisztjének átadassék. Békésen 1731 május 2-án tartott közgyű-
lésből felírt a megyei tisztikar a rendelet ellen és ügyekezett be-

1) Jk. III. 449. — 2) Jk. III. 506. 489. — 3) Váradi kápt. lt. Prot. IX. 107- 115; 
Harr. N. 16. 
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bizonyítani, hogy ez a megyei hatóságnak roppant kárával jár. 
Kimutatja, hogyha a pénztár átadása megtörténik, semmikép sem 
építhetik fel a megyeházat, pedig ezt az 1723-iki 73-ik törvény-
czikkely s a helytartótanács rendelete is előírja. Állítja továbbá, 
hogy ügyész és pandúrok nélkül a gonosztevőket nem üldözheti, 
pedig ezt az ország törvényei követelik. Az ügyész helyett majd 
máshonnan kell mindig ügyészt hozatni, ennek napidíja pedig többe 
kerül, mint a rendes ügyész fizetése. Ugyanekkor Zafíiry tiltako-
zása ellen is elhatározza a megye, hogy míg e folyamodványra 
határozat nem jő, megtartja Csík Ádámot pénztárnokul. ') 

De már most azután a főispánnak és legalább egyik tisztvi-
selőnek Pozsonyba és Bécsbe kellett volna mennie, s ott az 1726-iki 
rendelet visszavonását kinyernie! De e helyett az öreg főispán 
Stubnyára ment májusi kúrára, a két Csík pedig atyjuk halála kö-
vetkeztében szabadságra ment, s majd négy hónapig ott maradt. 
A megyeház építése, melyet a főispán 1723 óta mindig sürgetett, 
sem haladt előre. 2) 

Igy azután nem csuda, hogy Harruckern másodszor is győze-
delmeskedett. A helytartótanács a megye folyamodványát nem 
vette tekintetbe, s elhatározta az 1726-iki rendelet fentartását. 
Kedvező válasz helyett tehát 1731 augusztus 28-iki rendelet ér-
kezett a megyéhez, mely kérdi, hogy mikor tartottak utoljára 
tisztújító közgyűlést? — E kérdés világosan a főispán ellen volt 
intézve, s a megyei tisztikar nem tehetett mást, mint sürgette a 
főispánt a tisztújítás megtartására. De Löwenburg most is csak 
hitegette a tisztikart s nem jött el megyénkbe. 

Erre a király maga vonta kérdőre Löwenburgot, hogy miért 
nem tartott tisztújítást, s miért tette Csík Ádámot pénztárnokká? 
Elrendeli, hogy Csík Ádámot el kell mozdítani s a beszedett pénzt 
át kell adni Harruckern pénztárnokának. A helytartótanács 1731. 
deczember 29-én közli 0 Felségének ezen intelmét, s a főispán 
1732 január 28-án nem tudja magát mással mentegetni, mint az-
zal, hogy mind 1728-ban, mind 1729-ben adott be folyamodványt 
a helytartótanácshoz a tisztviselők számának megszorítása ellen 
és arra várt választ, hogy tisztességgel, ne pedig szégyennel s a 
többi megyék sérelmével végezze el a tisztújítást. A) 

De már most csakugyan nem lehetett tovább halogatni a 
Jk. III. 478. — 2) Jk. 560. és 547. — 3) U. o. 550. — *) Jk. III. 678. és 632. 
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tisztújítás megtartását. A főispán 1732 május 12-ére ki is tűzi 
azt, s ígéri, hogy személyesen fog eljönni, ') de ránehezedett a 
betegség s ígéretét nem válthatta be. Kénytelen volt megbízni a 
tisztújítás vezetésével Lipóczi Keczer István váradi kanonokot. 

A tisztújítás éppen oly váratlan változást hozott, mint a 10 
évvel ezelőtti. Harruckern minden erejét megfeszítette, s nem ki-
méit sem költséget, sem fáradságot hogy a két Csík testvért ki-
buktassa. Maga részére hódította Névery Pált, Löwenburg volt 
gazdatisztjét, Szorellay Jánost, kit Ujfaludy hozott megyénkbe, le-
küldte jogi tanácsosát Váradi Ferenczet s vele küldött Pozsony 
megyéből egy ifjú embert, ki Békésben nagy szerepre volt hivatva, 
Klósz Mátyást. Igy felkészülve, a tisztújítás alkalmával a két Csík 
testvér csakugyan elvesztette hivatalát, s az új tisztikar követke-
zőkép alakult meg: alispán Almásy Márton, jegyző Klósz Mátyás, 
szolgabíró Szorellay János, biztos Névery Pál, esküdtek Komá-
romy József, Ribiczey Pál és Orbán János. 2) 

A főispán e vereséget, mert hisz nemcsak a Csík testvé-
reké, hanem az övé is volt az, nem sokáig élte túl. 1732 május 
30-iki levelében még egyszer hangoztatja Békésmegye független-
ségét a gyulai uradalomtól, de pár hét múlva 1732 julius 16-án 
bevégezte földi pályafutását. 3) 

Lehet, hogy Löwenburg kelleténél kevesebbet gondolt me-
gyénkkel, lehet hogy hibázott abban, hogy egyszernél többször 
ide le nem jött, de másrészről el kell ismernünk, hogy volt benne, 
mint különben is lengyel származásúban, ép érzék hazánk alkot-
mányos intézményei iránt, s a megyénk czimerében látható orosz-
lán nem jogtalanul örökíti az ő főispánságanak emlékét. 

1) Jk. III. 704. — 2) Jk. IV. 1 — 5. — 3) u. o. 35. és 61. 



XXII. FEJEZET. 

A két Harruckern főispánsága 1732—177 s-
A Péró- lázadás . 

ARRUCKERN János György elérte czélját tulajdonkép-
pen már az 1732. május 12-iki közgyűlésen. Főispánja 
lett a vármegyének, mielőtt beiktatták volna, mert ez a 
közgyűlés tulajdonképpen csak az ő akaratát hajtotta 

végre. Még a megyeház kérdésében is egészen az ő akarata, tet-
szése szerint végzett. A tisztújítás megtörténte után ugyanis fel-
olvasták a helytartótanácsnak ama rendeletét, mely a megyeház 
építését sürgeti. De a közgyűlés elejtette, mondhatnók, elárulta 
Békésmegyének ezen elsőrangú, életbevágó kérdését is. Noha Har-
ruckern felajánlotta a telket a megyeház építésére, a közgyűlés 
kimondotta, hogy nem akarja a megye lakosait új költségekkel 
terhelni, elég lesz, ha Harruckern a várban a levéltár számára 
egy külön szobát ad, s annak kulcsát átadja a jegyzőnek, hogy ez 
az iratokat oda helyezze el. Ez döntött a megye székhelyének 
kérdésében is, mert ettől kezdve többé szó sincs a Békésen épí-
tendő megyeházról. így lőn, hogy ez időben Békésvármegyének 
összes tulajdona volt a békési üres börtön, s egy idegen szobá-
ban elhelyezett irattár. Magától értetik ezután, hogy külön me-
gyei pénztárról, vagy pénztárnokról szó sem volt, s ha a megyé-
nek valamiért kellett kiadnia, azt a Harruckernnél levő pénztárból 
utalványoztatta ki. ') 

Harruckern János Györgyöt 1732 oktober 9-én iktatták be 
főispáni székébe Gyulán. Ez alkalommal személyesen jelen volt, de 

i) Jk. IV. 4. III. 405. 
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többé nem jött el a megyegyűlésekre, sőt még csak nem is leve-
lezett személyesen a tisztikarral, hanem íia, Ferencz, irt atyja ne-
vében. Egy tekintetben mint főispán jótéteményt gyakorolt a tisz-
tikarral, mert fölemeltette annak fizetését. A helytartótanács 1733 
október 10-ikén tudósította, hogy ezentúl az alispán fizetése 400 
frt, a jegyzőé 300 frt, a szolgabíróé 150 frt, az uradalmi s egy-
szersmind megyei pénztárnoké 150 frt, a csendbiztosé 60, az es-
küdteké 50—50 frt lesz. Jogi szempontból nem lehet kifogást 
tenni az ellen, hogy Harruckern a maga részére is megállapíttatott 
600 frt tiszteletdíjat, ') hisz tulajdonképpen csak a magáéból vette 
azt, de Löwenburggal való bánásmódja után ez még sem volt szép. 

Almássy Márton 1734 augusztus elején meghalt, s ekkor a 
főispán helyettes alispánná Klósz Mátyást tette, helyettes jegyzővé 
pedig Szorellay Jánost. Ennek helyét pedig ideiglenesen Névery 
töltötte be. Már csak e szempontból is a következő évben meg kellett 
volna tartani a tisztújítást, de ezt megakadályozta az 1735-ben ele-
jén kitört paraszt-lázadás, mely pusztító viharként vonult végig me-
gyénk területén, s egy időre az egész ország figyelmét Békésme-
megyére terelte. Ez volt az úgynevezett Péró-féle lázadás, pedig 
azt jobban szentandrási lázadásnak lehetne nevezni. 

Szentandrás falu magyar lakossága 1719—22-ben kezdett ide 
telepedni, de még a következő években is sokan gyülekeztek hozzá-
juk. A falu tulajdonosa Száraz György hétszemélyes-táblai biró, 
1731-től kezdve pedig özvegye, szül. Daróczy Katalin, volt. De sem 
Száraz, sem özvegye nem kezelték maguk uradalmukat, hanem 
haszonbérbe adták azt Tolnay Istvánnak, megyénk egykori (az 
1715—22-ik években) pénztárnokának. Tolnay szokatlanul kegyet-
lenül bánt a szentandrásiakkal. Már 1725-ben megverette őket, 
úgy hogy e miatt a szentandrásiak bepanaszolták őt a megyénél.2) 
1734-ben pedig a szentandrásiak kétszer is felgyújtották Tolnay-
nak a magtárát. A gyújtogatókat elfogták és Gyulára kísérték, de 
útközben a kísérők a gonosztevőket eleresztették. 3) Már ezek is 
mutatják a nagy visszavonást, mely a szentandrásiak és földesuruk 
haszonbérlője között volt és mely e kis község lakosait arra vitte, 
hogy Rákóczy és Bercsényi neveinek varázsával itt megyénkben 
és környékén lázadást idézzenek elő. Roppant kedvezőnek Ígérke-
zett az alkalom, mert a király rendes katonái távol valának az 

i) Harr. B. B. 11 . — 2) jk. I I . 478. — 3) u . o. IV. 339. 
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országtól, s a marosi határvidék egyik kapitánya Péró, hivatalos 
néven Szegedinácz Péter, hajlandó volt arra, sőt meg is esküdött 
hogy a fölkelő magyarokat az ó rácz katonáival megsegíti. A lá-
zadás értelmi szerzője és lelke a szentandrási bíró, Vértesi Mi-
hály vala. Ez és társai körüljárták a körözsmenti magyar falvakat, 
s elkészítvén a bekövetkező eseményekre az 
elméket, 1735. ápril 27-én Szentandráson 
gyűlést tartottak s még az nap fegyvert 
fogtak. A lázadás első jelei abban mutat-
koztak, hogy Tolnay bérlőnek a házát ki-
rabolták és mindenfelé lovakat és pénzt 
igyekeztek keríteni. Egy Muzul Márton 
nevű örmény kereskedő Szegedről Mező-Túr 
felé igyekezvén éppen április 28-án hajnal-
ban érkezett Szentandrás alá; ettől mind-
járt 3600 írtját és lovát vették el. ') Még 
az nap a csabacsűdi pusztán Hász ma-
gyaróvári marhakereskedőt és Frummer 
győri mészárost fosztották ki, s a kettő-
től összesen 7000 frtot vettek el. Ezeknek 
lovait, fegyvereit is elszedték s azt maguk 
között kiosztották. A következő nap az-
után Kondoroson keresztül Tarcsa felé vo-
nultak, s itt egy 17 katonából álló csapa-
tot, négyet közülök megölvén, megszalasz-
tották. Még aznap azután Békésre indultak, 
s itt majd elfogták Klósz Mátyást, az alis-
pánt. Ennek volt mégis annyi ideje, hogy 
Modronics János esküdtet a szomszéd me-
gyékbe küldje segítség végett, maga pedig 
Gyulára meneküljön. Itt a várba összegyűjt-
vén a megyei hajdúkat, pandúrokat és az 
uradalmi katonákat, ellenállásra készült. 

A lázadók Békésen egy napot pihentek, s itt némileg ren-
dezték seregöket. Vértesi Mihály volt az őrnagy, Sebestyén János 
a lovasok és Papp Gáspár, dobozi lakos, a gyalogok kapitánya. A 
lázításra ürügyül használták fel megsértett vallásukat is (pedig ezt 

i) Jk. IV. 629. 
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Békésvármegyében senki sem háborgatta) és éppen azért külön re-
formátus istenitiszteletet is tartottak István deák, a fekete-gyarmati 
reform, tanító vezetése mellett. Békésről Vértesi Szeghalom és 
Vésztő felé indult, hogy ott és a szomszéd biharmegyei helye-
ken csapatait gyarapítsa. A többi lázadók ellenben Sebestyén ve-
zetése alatt május 2-án Gyula alá nyomultak és itt Sebestyén felszó-
lította az alispánt, hogy a várat adja fel. Mivel Klósz ezt vissza-
utasította, május 3-án reggel a lázadók megtámadták a várat, de 
nem birták azt bevenni, noha a hajdúk közül többeket megsebesítettek. 
Másnap éjszaka újra támadtak, de akkor is visszaverték őket; haj-
nalban pedig általános rohamot intéztek, de ekkor Sebestyén maga 
is sebet kapott, hét a támadók közül fogságba jutott, úgy hogy 
ennek következtében felhagytak az ostrommal és Erdőhegy felé 
vonultak. 

Békésvármegye ekként megszabadult volna a harcz további 
pusztításaitól, ha most meg ide nem jönnek a lázadás elnyomá-
sára a marosi határőr-csapatok. A lázadók ugyanis roppant sze-
rencsétlenségükre elsiették a dolgot, s mielőtt Péró a többi határőr 
kapitányokat rábírhatta volna a lázadásra, s 3t mielőtt maga is fel-
kelhetett volna, az aradi várparancsnok ügyes fogása következtében 
fogságba jutott. A többi rácz kapitány, hogy magát a lázadás gya-
núja alól tisztázza, gyorsan összeszeszedte csapatait, s indult a 
szegény, félrevezetett magyarok ellen. E rácz csapat volt az, amely 
megyénk lakosságát sokkal kegyetlenebbül pusztította és rabolta, 
mint maguk a lázadók. Mivel a lázadók táborhelyét nem tudták 
Arad felől először Csabára, onnan Békésre és Körözs-Ladányra, majd 
Vésztőre vonultak. Itt hallották meg, hogy a lázadók most már 
Erdőhegy felé vonultak, s azért megint Békésen keresztül Gyula 
felé s onnan Székudvarra mentek. Május 9-én hajnalban pedig 
megtámadták az Erdőhegynél táborozó lázadókat s a keserves 
csalódásból alig kiábrándult, különben is gyakorlatlan magyarok 
táborát szerte-széjjel verték, úgy hogy mire a lázadás elnyomá-
sára kinevezett királyi biztos Orczy István, megyénkbe érkezett, 
a lázadók már szerte-széjjel voltak szórva. Ámde mégis, midőn Orczy 
május 14-én Gyula alá jött, nagy jótéteményt gyakorolt megyénkkel, 
mert megszabadította azt a ráczok további kegyetlenkedéseit)!, 
mindenfelé kegyelmet hirdetett s ekként megyénk többi lakosságát 
megnyugtatta, a kivándorlástól visszatartotta. Még így is, kivált a 
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szentandrásiak és békésiek közül sokan elziillöttek, vagv elestek, 
úgy hogy megyénk lakossága e miatt 1000-rel fogyott meg, nem 
is tekintve' a nagy vagyoni kárt, melyet a ráczok pusztításai Csa-
bán, Békésen, Fáson, Ladányban és Vésztőn okoztak. ') 

Az elfogott lázadókat ezután Budára vitték, s hosszú tárgyalás 
után négyőjüket : Pérót, Sebestyént, Pásztor Andrást és Szilasi 
Jánost, kerékbe-törésre Ítélték és felnégyelt holttesteiket Szent-
andráson, Váradon és Sarkadon kiakasztották. Más négyet, köztük 
Matulai Pált, Békésvármegyének volt csendbiztosát, lenyakaztak, 
hármat 12 nagyobb bűnös közül, kik a koczkán legkevesebb szá-
mot vetettek, szintén kivégeztek, ismét másokat várfogságra Ítéltek. 

Nagyon természetes, hogy ennek következtében vármegyénk-
nek református vallású lakossága szerfölött gyanússá vált az ak-
kori kormány, vagyis a helytartótanács szemében. — Ennek lehet 
tulajdonítani, hogy ez 1738-ban olyan nagy vizsgálatot tartatott 
vármegyénkkel egy dobozi tanítónál, Füredi Jánosnál talált Rákóczy 
József-féle kiáltvány miatt. A tanító a gyulai református papra 
hárította a bűnt, hogy ez adta neki; ez pedig a szeghalmi refor-
mátus papnál másolta le. Mégis elfogták a tanítót s a gyulai várban 
fogságba tették. A helytartótanács nemsokára elrendelte, hogy Kassára 
kell őt küldeni s a vármegyei tisztikarnak kellett közbenjárni, hogy a 
beteg tanító kezesség mellett, legalább mig kigyógyul, itthon marad-
hasson. -) 

Még egy rettenetes csapás érte vármegyénket Harruckern János 
György idejében. S ez volt az 1738. augusztus-elején Csabán kitört, 
de csakhamar mindenütt elharapódzott borzasztó pestis. Terjedésének 
megakadályozására a tiszántúli részeken gróf Károlyi Sándort nevezte 
ki a helytartótanács kormánybiztosul. El kellett zárni megyénket is 
mindenfelől, s e miatt kénytelen volt a tisztikar a pandúrok számát 
7-ről 18-rá emelni. Betiltották, s hat éven keresztül meg sem enged-
ték az országos vásárok tartását, s hogy a szerencsétlenség teljes 
legyen, még egy lázadást is kellett kiállania vármegyénknek, mely 
éppen a pestis miatt elrendelt egészségügyi szabályok miatt tört 
ki; 1739.-szeptember elején három nagyszájú ember (Tyukodi Fe-
rencz, Máté Mihály és Kökényessi István) felbujtogatta a békésieket 

!). A Péró lázadásra vonatkozó adatokat összegyűjtötte Márki Sándor »Péró lázadása 
czimű székfoglaló értekezésében Budapest 1893. V. ö. Évk. II. 72—78. és MI. 84—103. 
2) Jk. V. 275. 279—82. 322. 
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s ezek vagy 200-an összegyülekezve ellenszegültek a szolgabíró-
nak, a vármegyei hajdúknak és maguknak a békési bíráknak is és 
nem akarták megengedni sem azt, hogy a betegeket családjuktól 
elválaszszák, sem pedig azt, hogy a halottakat egyházi szertartá-
sok nélkül temessék el. Az alispán jelentésére a tisztikar vár-
megyei pandúrokat, továbbá 118 gyulai, csabai és herényi felfegy-
verzett lakost küldött ellenök. Ezek aztán a lázítókat s az elkülönzést 
megtartani nem akarókat elfogták. ') ElpulTogattak ez alkalommal 
3 font puskaport és 8 font golyót.2) 

Máskülönben Harruckern János főispánsága alatt nagy egy-
formaság volt a vármegyei tisztikarban. Még az 1736-iki, báró 
Harruckern Ferencz vezetése alatt tartott tisztújítás sem okozott 
valami nagy változást. Klósz most már rendes alispán lett s az 
maradt egész 1755-ig. Szorellay felmentetett a jegyzőség alól és 
a főispán fia megígérte, hogy majd gondoskodni fog atyja, hogy a 
vármegyébe jegyző küldessék. S csakugyan később Gaspardy Imre, 
előbb győri jegyző, jött le vármegyénkbe jegyzőül s itt volt 8 
esztendeig.3) A tisztviselők abbeli folyamodását, hogy életük köny-
nyebb fenntartása végett adjon számukra földeket, Harruckern a 
Csík testvérek példájára hivatkozva, mereven visszautasította.4) 

Az atya hibáját jóvátette a fiú: Harruckern Ferencz, kit 1743. 
márczius 16-án nevezett ki a királyné főispánná, 1743. junius 6-án 
iktatott be főispáni székébe Károlyi Ferencz kir. biztos, s 1775-ig 
igazgatta vármegyénket. — Jobb keze volt Klósz Mátyás alispán 
1755-ig, ennek lemondása után pedig Hrabovszky László egész 
élte végéig. Ez utóbbit annyira szerette, hogy kir. tanácsossá is 
kineveztette. 

Hosszú, áldásos béke ideje volt vármegyénkre nézve az ő fő-
ispánsága s tulajdonképpen mindazon jótétemények, melyekért 
a Harruckern nevet oly sokáig emlegette és áldotta Békésvármegye 
népe, az ő érdemei. Hadi készülődés csak három ízben szakította 
meg a békés egyhangúságot s akkor sem érintette az közelről vár-
megyénk lakosságát. 1742. elején az országgyűlésen megajánlott 
katonaságot kellett kiállítani, összesen 22 lovast és 242 gyalogot. 
E sereg számára a vármegye külön zászlót készíttetett zöld selyem-

1) Jk. V. 283, 294, 492. VI. 68. 57. — 2) U. o. 57. — 3) U. o. IV. 729. s köv. 11. 
— 4) U. o. IV. 458. 
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bői, melynek egyik oldalán a vármegye czímere, másik oldalán az 
országot a bold. Szűznek felajánló Szent-István volt lefestve. A sereg 
élére a vármegye tisztjei állottak. Kapitány lőn Hász Józseí vár-
megyei ügyész, hadnagy Zrínyi Pál vármegyei esküdt, zászlótartó 
pedig Pámházy Mátyás, Magyar-Gyula városának jegyzője. ') 

Két év múlva megújulván a porosz királylyal való háború, vár-
megyénket is felszólították, hogy önkénytesen lovas katonákat küld-
jön a háborúra. Ez alkalommal megyénk 58 lovast és 804 forintot 
ajánlott fel. A kis csapatnak vezére most egyedül Pámházy Mátyás 
lőn s már 1744. október 12-én elindult kis csapatával.2) 

Mindezek azonban a vármegye közlakosságát alig érdekelték, 
inert hiszen e katonák közül kevés volt békésvármegyei, hanem, a 
tisztektől eltekintve, nagyobbrészt fogadott emberek valának. 
Nagyobb riadalmat okozott ezeknél a Pethő-féle, vásárhelyi zendü-
lés. A lázadók ugyanis, kiket még mindig Rákóczy és Bercsényi 
neveivel ámítottak, Vásárhelyről Öcsöd felé jöttek, s 16-an itt át 
is keltek a Körözsön. Megtudván az öcsödiek, hogy gonosz szán-
dékú emberek, utánok eredtek és a túriakkal együtt üldözni kezd-
ték őket s hármat el is fogtak közülök. A többiek, mint beszélték, 
a simái erdőbe vonultak. A főispán a vármegye pandúrait és az ő 
uradalmi katonáit rögtön utánok küldötte. Ezek fel is verték a 
simái erdőt, de ott senkit sem találtak. S valóban vármegyénk 
határain kivül Túrkevinél fogták el a kunok és a rendes katonák 
a többi lázadót és Szolnokra vitték. 

A megindított vizsgálat után három békésvármegyei lakos szin-
tén belekeveredett a lázadás gyanújába. Először is Törő András 
öcsödi révészt vetették fogságba, a miért a lázadókat átszállította, 
de azután a község kezességére szabadon bocsátották. Nemsokára 
Ölyvedi András szentandrási és Szász János öcsödi református taní-
tókat fogták el és küldötték Budára, mint a lázadásban részeseket.:!) 

Ezektől eltekintve, Harruckern Ferencz főispánságának minden 
ideje a békeművének volt szentelve, s vármegyénk tisztikarának ki-
egészítése, függetlenségének visszaszerzése az ő érdeme. Belátva, 
hogy kellő számú tisztviselők nélkül jól kormányozni nem lehet, már 
1744-ben ő maga indítványozta, hogy alszolgabíró is legyen, s 
megválasztották ezen állásra Almássy Dánielt, Almássy Márton 

i) Évk. X. 76. - 2) u . o. 77. \ . ö. Jk. VIII. 26. - 3) Jk. IX. 908. 920. 921. 966. 
974—76. 
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volt alispánnak fiát. 1748-ban beleegyezett a főispán abba, hogy két 
járási szolgabíróság szerveztessék, úgy hogy vármegyénknek csa-
bai és békési járásokra való osztása ez időtől kezdődik. 1761-ben ő 
maga nevez ki aljegyzőt Fribaisz József személyében. 1762-ben 
pedig éppen akkor, midőn Kaufmann Ferencz pénztárnok és egy-
szersmind helyettes jószágigazgató megint kezdett vármegyénk-
kel ízetlenkedni, s a tisztikarral kikötni, a vármegye fölterjesz-
tésére, miután Kaufmann meghalt, elválasztja a vármegyei pénz-
tárnokságot az uradalmi pénztárnokságtól, és a vármegye ajánla-
tára kinevezi Kálló Józsefet csupán vármegyei pénztárnokká. így 
jutott Békésvármegye azon helyzetbe, hogy az 1763. szeptember 26-ki 
gyűlésen bizonyítványt állíthatott ki, hogy főispánja a vármegye 
pénztárát mindén hiba és hiány nélkül adta vissza. Építtetett is a 
vármegye még ez évben pénztárnoki házat, s annak egyik szobá-
ját 1766-ban vasajtóval és vasablaktáblákkal szőreii föl. ') 

De nemcsak a hivatalnokok számának emeléséről gondoskodott, 
Harruckern Ferencz hanem azok megélhetéséről is. Már 1744-ben fel-
emeli a szolgabíró fizetését 200 forintra, az alszolgabíróét 10Ö frt-ra, 
a csendbiztosét szintén 100 frt-ra, az esküdtét pedig 60 frt-ra.2) Azután 
pedig adott számukra földeket, s azokon a tisztviselők a földesúri jog 
elismerése fejében fizetett pár forintért szabadon gazdálkodhattak.3) 

Nagy jelentőségű volt Harruckern Ferencznekaz a tette is, hogy 
végre megengedte az állandó megyei lakások építését a tisztviselők 
számára. Eddigelé ugyanis a vármegyei tisztikar hontalan volt saját 
vármegyéjében, csak bérelt lakásokban lakhatott. Végre Harruckern 
1743. október 17-én beleegyezett hogy az alispán, jegyző'és esküd-
tek számára külön lakásokat építsenek. Legelőször készült el a jegy-
zői lak S abban egy külön szoba a vármegyei levéltár számára, 
azután az alispán lakása, a melyek ekként egyúttal hivatalós helyi-
ségek is voltak. 1748—50. közt készült a békési szolgabírói lak, 
1750-ben pedig a csabai. Akétegyházi uradalom birtokosa, Andrássy 
I. Zsigmond, tiltakozott ugyan az ellen, hogy a gyulai és békési 
lakokat nem azon telkeken építették fel, melyeket 1720-ban III. 
Károly a vármegyének ajándékozott, s attól félt, hogy e miatt a 
földesúr, Harruckern, követeléseket támaszt majd a vármegye ellen, 
de e félelme alaptalan volt.4) 

1) Jk. VIII. 4. 1. IX. 3. 1. XI. 372. 1. XII. 43, 49, 74, 66, 219 II. — 2) Jk. VIII. 35. 1. 
— 3) Harr. U. 107. — 4) Jk. VII. 362. 389. VIII. 85, 88, 90, 99. IX. 504. 
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A megyei lakok építésével csaknem egyidőben kezdődött meg 
a katonatiszti lakások az u. n. kvártélyházak építése is. Mind me-
gyénk lakosságára, mind pedig tisztikarára nagy jótétemény volt 
egy ilyen kvártélyház, mert legalább a katonatiszteknek elszálláso-
lása nem okozott többé gondot. 1747-ben épült az első kvártély-
ház Csabán, 1749-ben Békésen, 1752-ben Gyulán, 1753-ban Ké-
tegyházán, •) s így tovább. Meg is szerette a katonaság Békés-
vármegyét, úgy hogy a hétéves háború befejezése után két zász-
lóaljat helyeztek el itt. 1766. november 21-én a megye ekként 
osztá ki az egyes katonatisztek állomásait: az alezredes lakik Csa-
bán, a kapitány s egyik zászlóalj parancsnoka Szarvason, a he-
lyettes kapitány Gyomán, a két főhadnagy közül egyik Orosházán, 
másik Endrődön, a két alhadnagy közül egyik Öcsödön, másik 
Szentandráson. A másik zászlóalj kapitánya és parancsnoka lakik 
Békésen, a helyettes kapitány Magyar-Gyulán, a főhadnagyok 
egyike Berényben, másika Szeghalmon, az alhadnagyok egyike 
Körözs-Ladányban, másika Füzes-Gyarmaton. Üresen maradtak ezen 
beosztás miatt a Tót-Komlóson, Kétegyházán, Vésztőn, Tárcsán és 
Német-Gyulán hadnagyok számára épített lakások. Megtetszik 
ebből, hogy Várit és Dobozt kivéve, már mindenütt voltak kvár-
télyházak.2) 

Szokatlan nagy küzdelmet kellett kifejtenie megyénknek Har-
ruckern Ferencz főispánsága idejében területének védelmében. —• 
Nemcsak Heves- és Csongrádmegyék támadták meg ez időben, 
hanem Tót-Komlósért Csanádmegyével is nagy összeütközésbe ke-
rült. 1744-ig Tót-Komlós hovatartozása nem volt égető. Ez évben 
azonban mint Békés- mind Csanádmegye a hadi felkelés költsé-
geinek fedezése végett adót vetett a komlósi puszta bérlőjére, 
Balta Péterre. Ez csak Csanádmegyének fizette meg s e miatt 
Békésvármegye lefoglalta egyik ökrét, s azt adófejében eladatta, 
azután pedig Rudnyánszky Józsefnek buzdítására pert indított a 
nádor előtt Csanádmegye ellen, továbbá a váradi káptalan előtt 
tiltakozott a komlósi puszta elfoglalása ellen. 1746-ban pedig el-
küldötte Klósz alispánt Pozsonyba és Bécsbe, hogy régi leveleket 
kutasson fel, melyekkel igazolja, hogy Komlós, Orosháza, Szeg-
halom, Sima és Királyság valaha Békésmegyéhez tartoztak. Erő-

i) Jk. VIII. 912. IX. 139, 688, 898. — 2) U. o. XII. 256. 
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seil állította, (noha nem volt igaz), hogy azon Komlós mely 
Csanádmegye 1552—64-iki összeírásaiban előfordul, tulajdonképpen 
nem Tót-Komlóssal, hanem a Marostól délre eső Bánát-Komlóssal 
egy. Mégis minden hiába volt, mert 1746 deczember havában el-
vesztette a pert és maga Harruckern főispán sem tudott egyen-
lőre többet tenni, mint ajánlani a megyének, hogy folyamodjék a 
király 0 Felségéhez az itélet felfüggesztése és új per engedélye-
zése végett. 

Bár a helytartó-tanács, mely ez ügyben Csanádmegye párt-
ján állt, 1747 márczius 28-án sürgette az ítélet végrehajtását s 
Tót-Komlós átadását, megyénknek mégis sikerült azt az új per 
eldőléséig elhalasztgatni. Az új per tárgyalása alkalmával megyénk 
Haász József ügyészt Erdélybe küldötte, hogy ott Tót-Komlósra 
és Orosházára vonatkozó régi okiratokat kutasson föl. Bár az 
ügyész nem sok eredménynyel járt, megyénk mégis megnyerte 
a pert, mert minden történeti jognál erősebb, pénzügyi okot tudott 
a maga részéről fölvetni. Időközben ugyanis a Szentandráson lakó 
ág. vallású tótok Rudnyánszky engedelméből átköltöztek Tót-Kom-
lósra, s már most azt mondotta Békésmegye ügyésze, hogy Csa-
nádinegye nem sokat veszít, ha a Tót-Komlósért eddig fizetett évi 
20—30 frtot nem kapja meg, ellenben Békésmegyére roppant te-
her lesz, hogy azok adaját elveszti, akik Szentandrásról oda át 
telepedtek. Ez döntött, és a nádor 1748 deczember elején Kom-
lóst visszaítélte Békésmegyének. Megyénk pedig azzal hálálta meg 
a nádor jóakaratát, hogy neki 7 szép, hintós lovat ajándékozott. ') 
Csanádmegyének meg kellett elégednie azzal, hogy ugyanakkor 
megyénk tiltakozása ellenére is megszerezte a régi, békésvármegyei 
Apácza helységnek déli részét. -) 

Még egy, lefolyásában nagyon csendes, de eredményében egész 
napjainkig kiható esemény vonja magára figyelmünket Harruckern 
Ferencz főispánsága idejéből, s ez volt az úrbér rendezés. Meg-
jegyezzük, hogy itt megyénkben Harruckern már a királyné ebbeli 
rendeleteinek kiadása előtt nagyon sokat könnyített a jobbágyo-
kon. Új meg új pusztákat adott át nekik földmivelés és marha-
tenyésztés végett, az italmérést és egyéb földesúri jogokat nem 

I ) jk . VIII. 13, 93, 131, 135, 164—165. 251—252. 325—6. 385—6. 528. 569. 671, 
724. 768. 773. IX. 33,125. — 2) U. o. VIII. 932. 
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egyes haszonbérlőknek, hanem a községeknek adta ki bérbe. 
1762-ben pedig Tomcsányi Jánost nevezte ki uradalmi igazgató-
nak, s ez mindjárt az első évben állandó szerződéseket kötött az 
egyes községekkel, s abban a jobbágyok, illetőleg községek szol-
gálmányait is pontosan meghatározta. Mindamellett 1766-ban itt 
megyénkben is kihirdették a királyné azon rendeletét, mely az 
úrbéri szolgálmányokat mérsékli. 1770 márczius elején pedig me-
gyénk területére nézve is királyi biztost nevezett ki a királyné az úrbér 
rendezése, az úrbéri telkek meghatározása s az úrbéri szerződések meg-
kötése végett. E királyi biztos megyénk egyik birtokos családjá-
nak tagja, a kétegyházi uradalom egyik tulajdonosa, Siklai And-
rássy István helytartósági tanácsos vala. Megyénk a rendelet vé-
tele után mindjárt a Csupor Farkas másodalispánból, Angyal József 
jegyzőből, Kálló József pénztárnokból és a szolgabírákból álló bizott-
ságot bízta meg, hogy már előre írják össze a községeket, osz-
tályozzák ott a földeket, hogy így a királyi biztos annál köny-
nyebben végezzen. 

A kiküldött bizottság 1770 junius 18-án a királyi biztos veze-
tése alatt tartotta első gyűlését, s ez alkalommal kivallatta a bí-
rákat az egyes községekhez tartozó puszták ügyében. Mivel a te-
lek nagyságának meghatározása nagy nehézségekbe ütközött, a 
kiküldött bizottság csak egy év múlva tudta bevégezni munkáját. 
Erre a gyulai uradalomhoz tartozó 15 város és község úrbéri szer-
ződését 1772 tavaszán megyénk kihirdette, a helytartótanácsnak 
felküldötte, úgy hogy azt 1774-ben már a királyné is jóváhagyta. 
A kétegyházi és szentandrási uradalmakhoz tartozó négy község-
ben kissé nehezebben ment az úrbéri rendezés. A kétegyháziak és 
váriak p. o. pert is indítottak egyik földesuruk ellen, a szentand-
rásiak pedig csak 1775-ben tudták megkötni a szerződést. ') 

Nyugodtan adhatta ezek után Harruckern Ferencz 1 775 nov. 
14. lelkét vissza Teremtőjének. Rendezett vármegyét, népes köz-
ségeket, jómódú lakosokat hagyott hátra azon a földön, mely fő-
ispánságának kezdetén megint csaknem a romlás szélén állott. S 
valóban méltó volt ő arra, hogy megyénk jegyzőkönyveiben 
még 7 év múlva is a legnagyobb tisztelet és szeretet hangján 

i) Jk. XIV. 311 — 17. 295. 311. 236. XV. 27—28. 267. 94. 65. 
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emlékezzék meg róla.1) Mária Therézia pedig. 17,76 ,január 7-én 
kelt, saját kezűleg aláírt s gr. Károlyi Antalhoz intézett (persze 
németnyelvű) levelében sietett tudatni azt, »mennyire megvolt 
elégedve Békésvármegyének az elhunyt báró Harruckerntől évek 
hosszú során át vezetett igazgatásával.«2) 

1) U. o. XIX. és XX. — 2) Károlyi lt. cista 9. nr. 19. 
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A főispáni helytartók. 
II. József és a f r a n c z i a h á b o r ú k kora . Bedekovics fő i spánsága 

1775—1825. 

ARRUCKERN Ferencz érdeme, jótékonysága akkorák 
voltak, hogy a királyné, Mária-Terézia, még sírjában is 
meg akarta jutalmazni, s azért 8 éves kis unokáját, gr. 
Károlyi Józsefet, 1776. január 7-én utódjává nevezte ki 

Békésvármegye főispáni székében. — Ha volt már Békésvármegyé-
nek asszony főispánja, miért ne lehetne egy kis gyermek?! 

Ez intézkedés háladatos szívről tanúskodik ugyan, de várme-
gyénkre mégis a gyorsan váltakozó főispáni helytartók idejét hozta. 
1776. január 26-án nevezték ki Siklai Andrásy Istvánt az első ilyen 
főispáni helytartónak s ápril 17-én iktatták be. ') De ő alig egy esz-
tendő múlva máramarosi főispán lett s helyébe s 1777. február 17-én 
gr. Zichy Ferenczet tették. Ez május 1-én iktattatta be magát a 
főispáni helytartóságba2) s 4 évig viselte e hivatalt. 1782-ben már-
czius 1-én Széki gr. Teleki József ..kinevezését írta alá II. József3) 
s május 14-én ezt is beiktatták,-1) de csak azért, hogy öt hónap 
múlva helyét (az 1782. augusztus 14-én kinevezett s. október 3-án 
beiktatott) gr. Zichy Károlynak, Zichy Ferencz testvérének, engedje 
át. 5) Ez sem volt sokkal több ideig, mint Teleki József, főispáni hely-

1) Jk. XV. 124—28. — 2) U. o. XVI. 24. — 3) U. o. XVIII. 43. — * U. o. — \ U. 
o. 129—33. 
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tartó, mert a következő 1783. augusztus havában már jött a julius 
28-áról keltezett rendelet, hogy ezentúl a helytartó-tanács kan-
czelláriai igazgatója, Skerlecz Ferencz lesz vármegyénknek főispáni 
helytartója. ') Ez, mint afféle nagy úr, s valóban elfoglalt főtiszt-
viselő, majdnem egy évig várakoztatta a vármegyét, mig végre 
1784. junius 30 án beiktattatá magát.2) 

Mikor Skerlecz még magasabb fokra hágott a hivatali méltó-
ságok lépcsőjén s alig félévi hivataloskodás után vármegyénk szá-
mára megint új főispáni helytartóról kellett gondoskodni, akkor már 
arra sem érdemesítették, hogy külön embert válaszszanak vezetésére. 
II. József önkényes, minden történeti jogot lábbal tipró rendelete 
oda csatolta vármegyénket a (Bihar-, Békés-, Csanád-, Csongrád-
és Szabolcsvármegyékből alakított) nagyváradi kerülethez s 1785. 
márczius 18-án ennek fejét, gr. Teleki Sámuelt, tette meg egyúttal 
vármegyénk főispáni helytartójává is. Teleki elég gyorsan, julius 
12-én, már el is foglalta hivatalát.3) 

Természetes, hogy e helytartók idejében semmi nagyobb al-
kotás, vagy javítás nem történt. Hiszen alig ismerték meg várme-
gyénket, máris tovább mentek. Zichy Ferencz mégis megtett any-
nyit, hogy 1781-ben tisztújíást tartott. Ez alkalommal az elaggott 
alispán visszavonúlt s helyette a volt főjegyző, Sikabonyi Angyal 
József, lett az alispán, főjegyző pedig Birsei János.J) A nagyobb-
részt magára hagyott tisztikar azonban legalább akart tenni valami 
nagyot: építeni külön vármegyeházat. 

Mihelytt Harruckern Ferencz meghalt s a vármegyének a gyulai 
uradalommal való összeköttetése tágulni kezdett, munkálkodni kezd-
tek ezen a tisztviselők. 1776. ápril 18-án el is határozta a várme-
gyei közgyűlés, hogy a régi óhajt megvalósítja, s elrendelte az 
épület tervrajzának és költségvetésének elkészítését.5) A következő 
év deczember 3-án kimondja, hogy 5 gyulai lakos leégett házainak 
telkeit a vármegyeház számára megveszi.ü) — De ettől kezdve az 
ügy elalszik. Csak 1783-ban merül fel újra s ekkor a közgyűlés egy 
lépéssel tovább megy, elfogadja a vármegyeház tervrajzát s föl-
küldi a helytartótanácsnak jóváhagyás végett.-) Ez a julius 14-ki 
közgyűlésre küldi vissza jóváhagyva s azon értesítéssel, hogy a csá-
szár a vármegyeházra és a vármegyei börtönök építésére 13,075 

1) Jk. XIX. 202. — 2) u. o. XX. 145. — 3) Jk. XXI. 132—141. — 4) Évk. XI. 
124. — 5) Jk. XV. 140. — 6) Jk. XVI. 77. — 7) Jk. XX. 225. 
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— nem egyszerre, hanem több évre kivetendő forintot engedélyez 
a házi pénztárból. ') Most hozzáláthattak tehát az építéshez. Elő-
ször is megváltoztatták a telket. Nem az 1777-ben vett öt ház 
helyén, hanem másutt, az uradalmi lovásztól átengedett ház telkén 
akarták a megyeházat fölépíteni, s evégre megvették ehhez Újvárosi 
János gyulai lakosnak telkét 500 forintért. Aztán augusztus 11 -én 
megkötötték a szerződést a kőműves munkákra nézve Hoffer Mihály 
hódmezővásárhelyi kőművessel, a fa-munkára nézve pedig Marschall 
Bertalan gyulai ácscsal. ') Hoífer, mielőtt a munkához hozzákezd-
hetett volna, meghalt, s ennélfogva 1785. elején másnak kellett ki-
adni az építést. így aztán nagy nehezen, 1785. nyarán megkezd-
ték az építést.2) 

1720-ban eljutott a megye a megyeház telkének megszer-
zéséig, 65 év múlva pedig az építés megkezdéséig. — Akkor 
azonban közbejött Harruckern birtoklása, most meg még hatalma-
sabb akadály, József császárnak rendelete, még pedig olyan ren-
delete, mely nemcsak a megyeház építését, hanem az egész me-
gyét is megsemmisíté. 

Csodálkozik tán valaki, hogy Békésvármegye rendei II. Jó-
zsef császár alkotmánysértő intézkedései ellen semmi olyas ellen-
állást nem fejtettek ki, melyet az utódok is megemlegettek volna. 
S való igaz, hogy e rendek elfogadták II. József minden rendeletét s 
jegyzőkönyvükbe iktatták még azt is, mely szabályozza, miként 
kell szedni a templomokban a perselypénzt. — Való az is, hogy a 
német nyelvet hivatalos nyelvvé tevő s világosan nemzetünk meg-
semmisítésére irányuló rendelet ellen nem volt egyéb kifogásuk, 
minthogy e miatt sok, derék hivatalnok kenyerét fogja veszíteni; 
de hát tessék megtekinteni, kik vettek akkor részt a megyegyű-
léseken, s nem fog csodálkozni! 

Éppen II. József császár idejében nem volt itt megyénkben 
egyetlenegy független földbirtokos sem. A Harruckern-örökösök 
közül gr. Károlyi Antal nem lakott itt, a többiek: a Wenckheimok, 
Stockhammerek, Bolzák még nem voltak honíiúsítva, s e miatt 
nem vehettek részt a megye igazgatásában. A Siklai Andrásy csa-
lád kihaló félben volt; a szentandrási uradalom még mindig az 
öreg Rudnyánszky József kezében volt s ő Pesten lakott. Fia, a 
Szentandráson lakó itj. Rudnyánszky József, is nagyon ritkán jött 

i) Jk. XXI. 129. — 2) U. o. 251. 
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be Gyulára. A többi Paksy-örökösök még csak reménykedtek, 
hogy majd ők is bejutnak a békésvármegyei birtokosok közé. — 
Az armalista nemesség 5—6 év óta kezdte jogait gyakorolni, s 
mind jobbágytelkeken lakott, nem nagyon rugdalózhatott. Ki mert 
volna tehát itt felszólalni? Tán az az egy Lukács Gergely, a ké-
tegyházi uradalom bérlője, vagy az a 2—3 kath. plébános, kiket 
táblabíráknak beválasztottak? A német nyelvi rendeletet ráadásul 
éppen akkor hirdették ki, mikor Skerleczet főispáni helytartónak 
beiktatták. Az új kormány egyik buzgó hívének, az egész megye 
fejének, jelenléte még jobban megzsibbasztotta a megyei gyűlés 
tagjainak akaratát. 

Mindamellett 1785-ben már a békésvármegyei gyűléseken is 
emelkedtek hangok, melyek a magyar viszonyokat nem tekintő s 
így hibás, vakmerő újításokat kárhoztatták. 1785. jul 12-én, midőn 
gr. Teleki Sámuel beköszöntő beszédében nagyon is követelte az 
engedelmességet II. fózsef »szentséges rendeletei« iránt, ') Békés-
várrnegye rendeinek tolmácsa, Hidasy Jakab táblabíró és gyulai 
plébános, ellenkezőleg arra kéri a főispáni helytartót, hogy »tör-
vényeinket, szabadságainkat és szokásainkat minden sérelmek ellen 
védelmezni szíveskedjék.« 2) Ugyanezen a gyűlésen (melyen ifj. 
Rudnyánszky József is megjelent,) kimondja a megye, hogy a hely-
tartótanácsnak a közigazgatásra és igazságszolgáltatásra vonat-
kozó rendeleteit elfogadja ugyan, mert hiszi, hogy a közjó érde-
kében alkották azokat, de mindamellett tisztelettel föntartják abbeli 
jogukat, hogy, ha idők folytán e rendeletek az ország rendeinek 
jogaira és szabadságaira sérelmesek lennének, azok ellen a királyi 
trón előtt fölszólalhassanak.3) 

De nem szólalhattak föl. Alig, hogy elrendezték a megyét 
II. József akarata szerint; alig, hogy meg volt a megye új beosz-
tása, jött a rendelet, mely szerint Békés-, Csanád- és Csongrád 
vármegyék egyesíttetnek, s az új, hármasnevű megyének székhelye 
Szegvár leszen. — Hiába volt minden fölterjesztés, minden fölvi-
lágosítás. Hiába kérte 17-86. jan. 19-iki gyűléséből a megye 0 Fel-
ségét, hogy legalább a jövő országgyűlésig halaszsza el az egye-
sítést,4) 1786. máj. 27-én utolsó gyűlést tartott a II. József-kora-
beli Békésvármegye. E gyűlésnek csak egy tárgya volt: gr. Teleki 
Sámuel főispáni helytartó utasítása, miként kell végbevinni a 3 

i) Jk. XXI. 135. — 2) jk. XXI. 146. — 3) u . o. 162. — *) Jk. XXII. 20—22. 
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vármegye egyesítését. Az újonnan fölállított nagy megye alispán-
jává a császár Angyal József volt békésvármegyei alispánt ne-
vezte ki. 

Mit volt mit tenni? el kellett hagyni az épülő félben levő 
megyeházat, a meglevő tiszti lakásokat, össze kellett szedni a hi-
vatalos iratokat s költözni Szegvárra. 1786. jun. 1-én már meg-
tartotta a hármasnevű, új megye alakuló gyűlését. A békésmegyei 
volt tisztviselők majdnem mind állást kaptak az új megyénél.2) 

Szerencsére a számkivetés ideje 4 évig sem tartott. Az a 
tollvonás, melylyel 11. József összes rendeleteit megsemmisítette, me-
gyénknek újra életet adott. 1790. márcz. 15-én megyénk megint 
külön főispáni helytartót kapott ; a régi tisztviselők visszatértek 
Gyulára, elfoglalták előbbi lakásaikat s 1790. május 1-én az összes 
földesurakkal, armalista nemesekkel s a szomszéd megyékből meg-
hívottakkal együtt örömmel tartották meg a 9 év óta elmaradt 
tisztújítást s örömmel iktatták be báró Orczy Józsefet, az új fő-
ispáni helytartót, székébe. — Lelkesedéssel választották meg kö-
veteikül Angyal Józsefet és Domokos Lőrinczet az 1790/1-iki or-
szággyűlésre, s hogy az adózó köznépnek is meglegyen a maga 
öröme s könnyítése, az új főispáni helytartó évi 600 forint 
tiszteletdiját fölajánlotta a követek napi dijainak fedezésére. Yida 
Imre jószágkormányzót is elragadta a hév s megígérte, hogy a 
gyulai uradalom is hozzá fog járulni a költségekhez!3) 

A lelkesedésnek, a magyar alkotmány s nemzeti intézmények 
föllobbant szeretetének még egy eredménye lőn. Alig, hogy érte-
sült megyénk arról, hogy a király a magyar nyelv használatát a 
hivatalos ügyekben megengedte, 1790. okt. 25-iki gyűlésén elha-
tározta, hogy ezentúl magyarul vezeti a jegyzőkönyveket, magya-
rul irja a leveleket, kivéve a királyhoz és a helytartó tanácshoz 
intézendőket.4) 

A külön megyeház ügye is újra előkerült. — Hiszen még 
mindig a gyulai várban kellett beiktatniok a megyei rendeknek a 
főispáni helytartókat, s arra a Harruckern-örökösök meghatalmazott-
jától, gr. Károlyi Antaltól, engedélyt kérniök! Mindjárt 1790. máj. 
1. gyűlésükön elhatározzák az abbanhagyott, eladott, de megint 
visszavett megyeház építését.5) — Most a megyei földmérő Ter -

i) Jk. XXII. 3 6 7 - 7 6 . — 2) Évk. IX. 8 6 - 9 . - 3 ) Jk. 1790. év 1 3 6 - 1 5 0 . - *, U. o. 465 
— 5) U. o. 199. 

23* 
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tics József) Huszti János nevű építőmesterrel lépett szerződésre. 
De ez is belehalt, úgy hogy 1791. máj. 13-án Linczbauer János 
váradi építőmesterre kellett bízni a munkát. [) Ez végre 1793-ban 
befejezte az annyi viszontagság közt létesült épületet2) s így volt 
Békésvármegyének is háza, hol főispánjának lakást adhatott, hol 
vendégeit fogadhatta, s kissebb-nagyobb gyűléseit megtarthatta. 

A megyeházhoz volt végre megyénknek rendes főispánja 
is. Mire az 1776-ban kinevezett, kiskorú főispán, Károlyi József, 
elérte nagykorúságát s átvehette volna hivatalát, kicsi lett neki 
Békésvármegye. Áthelyezték tehát őt megyénknek el sem foglalt 
főispáni székéből a nagyobb és népesebb Szatmárm egy ének főis-
páni székébe. B. Orczy József is magasabb hivatalra lépett s az 
ekként megüresedett békésmegyei főispánságra 1791 okt. 13-án 
Ötvenesi Lovász Zsigmondot nevezték ki.3) 0 aztán a következő 
tavaszszal április 23-án iktatta be magát még mindig a várban 4) 
s 10 évig viselte főispáni hivatalát. 

Az ő idejében megyénkben, hol a művelt osztály még oly 
csekély számú, az országos ügyekkel való foglalkozás még oly 
ritkaság volt, nagy feltűnést keltett egy Réz József nevű szem-
orvosnak elfogatása s Budára való elhurczolása. 

Réz 1794-ben telepedett meg Gyulán s itt csakhamar töb-
bekkel barátságot kötött. Mivel a sok gyógyítástól ráért, Kazay 
Mihály megyei íródeákkal szövetkezve gabnakereskedéssel is fog-
lalkozott. 1795 elején Aradra költözött s az eladott búza árának 
egy részét nem adta át készpénzben Kazaynak. E miatt aztán 
összevesztek. Réz 1795 február elején Gyulára jött, hogy becsü-
letsértés miatt pört indítson Kazay ellen. A megyei törvényszék 
előtt valóban panaszt is emelt, úgy hogy annak következtében a 
megye a távollevő Kazay házánál házmotozást tartott. Kazay haza 
jővén, roppant dühös lett. Először leakarta szúrni Rézt, aztán 
pedig, mivel ebben megakadályozták, föladta őt 1795 febr. 13-án 
kelt levelében mint felségsértőt és veszedelmes lázítót. Éppen 
akkor történt ez, midőn a Martinovics-féle összeesküvés miatt 
mindenütt lázadástól, fölforgatástól tartottak. Természetes tehát, hogy 
a megyei tisztviselők itt is megrémültek: Rézt börtönre vetették s 
őt, valamint a Kazaytól megnevezett Szíber József és Glück Ferencz 
gyulai polgárokat vallatásra fogták. A vallomásokból tulajdonképp 

1) Jk. 1791. év. 230. — 2) jk. 1794. 91. — 3) Jk. 1791. 517. — 4 ) Jk. 1792. 231 —60. 
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II. József és a franczia háborúk kora. 357 

nem sült ki semmi lázítás, s talán az egész ügyet szépen elsímit-
ják, ha Réz egy nappal később maga-magát s ráadásul még Do-
mokos Lőrinczet, megyénk főjegyzőjét, is be nem vádolja. 

Ezt már nem lehetett abban hagyni. A megyei törvényszék 
Rézt és az ellene indított vizsgálat irományait felküldte Budára. 
Ott aztán Rézt a királyi tábla elé állították, s ez őt halálra 
ítélte, de a király megkegyelmezett neki s a halálítéletet fog-
ságra változtatta. A tőle bevádolt Domokos Lőrinczet és a gyu-
lai ref. papot, Juhász Istvánt, a főispán felügyelete alá helyezték. 
Bizonyosan e sors érte volna a Csabán lakó selyemtenyésztő biz-
tost, Blaskovics Józsefet is, ha ennek akkoriban az elöljárójával 
való összekoczczanás miatt el nem kellett volna hagynia megyén-
ket. Beszéltek arról is, mintha valami forradalmi kör is lett volna 
itt megyénkben, de erről semmi biztosat sem tudtak megállapí-
tani. ') Az egész esemény csak annak a jele, hogy a franczia for-
radalom káprázatos elvei itt is többeknek megragadták figyelmét. 

Két év múlva nemcsak a franczia forradalom elvei, hanem 
a franczia fegyverek ellen is harczolni készültek megyénk lakosai. 
Kihirdették itt is a nemesi fölkelést s a megye tisztviselői szokat-
lan buzgósággal láttak hozzá, hogy a nemesi sereg jól fölszerelve 
s gyorsan hadba induljon. Békésvármegye, melynek nemesi serege 
1744-ben még csak 58 lovasból állott, ekkor (1797) már 200 lovast 
állított ki s ezek közt 26 nemes személyesen kelt föl, a fogadott 
lovasok is mind békésvármegyei férfiak valának. A sereg kapitá-
nyául a megye gyűlése Toincsányi Kristófot, főhadnagyául pedig 
Karácsonyi Lukácsot választotta meg. Mivel a békésmegyeiek kü-
lönálló ezredet nem alkothattak, vármegyénk úgy egyezett meg 
Arad-, Csanád- és Csongrádmegyékkel, hogy majd 4-en összecsa-
tolják csapataikat egy közös ezredes, Lovász Zsigmond főispán, 
vezetése alatt. De 1797 május 30-án Aradmegye fölbontotta az 
egyezséget, mert ő különálló ezredet akart alkotni. Később Csong-
megye is elszakadt, s Békésvármegye nagy bosszúságára az egész 
szép terv dugába dőlt. Splényi Gábor kerületi tábornok közbeve-
tésére végre úgy intézték el a dolgot, hogy Békés-, Csanád-, Te-
ines- és Torontálmegyék nemesei alkotnak majd egy sereget, Arad, 
Csongrád és Krassó megyékéi pedig megint egyet. 

i) Évk. VI. 54—80. A főbb adatok különben az 1795-iki jegyzőkönyvben is fölta-
lálhatok. 
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Időközben junius 19. táján eljött a főispán a fölkelők meg-
szemlélésére. Békésen gyűltek össze, ott történt meg a zászló-
szentelés és a fölszerelések vizsgálata. Aztán megkezdődtek a gya-
korlatok. Jókésőn november 23-ára Aradra rendelték a békésvár-
megyei fölkelőket is s ott e napon a nádor megtekinté őket. 
Nemsokára aztán a campoformiói békekötés miatt hazabocsátották. ') 

Az 1801-iki felkelés alkalmával hanem is harczoltak, legalább 
január 27-én elindultak megyénk nemesei az ellenség ellen. Budán, Esz-
tergomon keresztül február közepe táján érkeztek Sopronmegyébe s 
ott Locsmándon és Frankón táboroztak. Innen ápril végén tértek 
vissza.2) 1805-ben harmadszor ültették lóra a nemességet, de ez 
alkalommal sem került kivonulásra a d o l o g . A z 1809-iki fölkelés 
arról nevezetes, hogy ekkor már az összes tisztikar (a tábornokot 
kivéve) megyebeli birtokosokból és nemesekből került ki. Báró 
Wenckheim I. József lett az ezredes, Almásy Alajos (a kétegy-
házi uradalom tulajdonosának, Almásy Ignácznak fia) őrnagy, 
Egyed Ferencz (a későbbi megyei pénztárnok) a százados stb. 
1809 szeptember 9. Bödögén Győrmegyében táboroztak,-1) tehát 
ez egyszer valóban harczoltak is a francziákkal. 

E nagy készülődések idejében megyénk új főispánt kapott 
még pedig olyat, ki megyebeli birtokos volt. 1801 Lovász Zsig-
mondot temesmegyei főispánná léptették elő, s erre október 23-án 
Szentgyörgyi Horváth Zsigmondot, a szentandrási uradalom egy-
részének urát, nevezték ki Békésvármegye főispánjává. 1802 már-
czius 10-én nagy ünnepség és öröm közt iktatta őt be most már 
a megyeháza nagytermében Kondé Miklós váradi püspök, mint ki-
küldött királyi biztos. 5) Horváth volt az első, ki a megyeházán a főis-
páni lakást elfoglalta, s ez által is jobban megyénkhez forrott. 

Ugyancsak a nagy franczia háborúk idején történt, hogy csak-
nem 3 század múlva fejedelmi személyek is megjelentek legalább 
átútazóban megyénk területén. 1797-ben Aradról nov. 25-én Tót-
Komlóson és Orosházán keresztül ment József nádor Szentes felé.ö) 
1805-ben julius 16-án pedig ugyanő egy pár órát Szarvason töl-
tött s onnan Mező-Túrra, majd Máramaros felé ment.") 1807. má-
jus 14-én pedig maga I. Ferencz király is nejével együtt Aradról 

i) 1897-iki jk. 76, 115, 1 19, 259—60, 268, 331, 335, 593. — 2) 1801-iki jk. 260. — 
3) 1805-iki jk. 680—1. — 4) jk. 1809. 432. — 6) Jk. 1802. — 6) Jk. 1797. — ?) Jk. 
1805. 371—3. 
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megyénkbe Gyulára érkezett. S az a Békésmegye, melynek 60 
évvel előbb nem volt egy rongyos házikója sem, ekkor már saját 
megyeházát ajánlhatta föl szállásul a királyi párnak, s ott mutat-
hatta be a megye rendeinek és lakosainak hódolatát. Másnap 
a királyi pár megtekinté a vármegyeházát, a börtönöket, a kas-
télyt, s aztán Szarvasra utazott. Itt a gr. Bolza család vendége volt, s 
még aznap Szolnokra ért. Mindenesetre helyes volt, hogy me-
gyénk ez időpontot a századok rohanásában emlékkővel jelölte 
meg, s a vakbuzgóság itt is nagyot hibázott, midőn ez emlék-
követ (mintha ezzel a már megtörténtet meg nem történtté tette 
volna) megsemmisíté. Az emléktáblára megyénk egykor e felira-
tot tétette: »Felséges első Ferencz, Ausztriának császárja, Orszá-
gunk koronás királya, Ludovica császári s királyi herczegasszo-
nyával épen országgyűlésekor erre utazván, Piinköst havának ti-
zennegyedik napján ezen Békés környéke házába hat és hét 
órakor közt est táján érkezett és azon éjszaka szállva volt 
DD,CCC,LL,LL,LL,LL,LVVVVVVVVVVIIIIIII.« 

Horváth Zsigmond 1808. végén meghalt. Helyébe 1809. feb-
ruár 3-án Komori báró Bedekovich Ferenczet nevezte ki a király. 
0 egyúttal állam-tanácsos volt a bécsi császári udvarnál, s nein 
csoda, ha az 1809-iki háború, a békekötés stb. nagy jelentőségű 
ügyei mellett nem sokat törődött a kis Békésvármegye főispán-
ságával. Több mint egy év múlva, 1810. május 28-án iktatta be 
magát,2) s aztán egész 1825-ig terjedő főispáni hivataloskodása 
alatt feléje se nézett vármegyénknek. — Hiába kérte őt a várme-
gyei tisztikar, hogy »magát megalázni kegyeskedjék« egy-egy lá-
togatással, hiába kérte, hogy tartson tisztújítást,3) siket fülekre 
talált. Egyszerűen kinevezte a tisztviselőket (s többnyire azokat, 
kiket a régi tisztviselők akartak), s azokra bizta a vármegye kor-
mányzását. Ezek élén Csupor László alispán halála után 1812-től 
kezdve Vidovich György alispán állott. Mellette a főjegyzői tollat 
vármegyénk egyik legderekabb földbirtokosa, Rosty Albert, vitte 
egész 1819-ig, midőn az ú j o n n a n létesített másodalispánságra lép-
tették elő. — Ekkor a főjegyzőséget egy másik vármegyebeli bir-
tokos, br. Rudnyánszky Sándor, kapta. Főszolgabírák valának Tom-
csányi Kristóf a békési, Paulovytz József, majd 1818-tól kezdve 
Stummer János a csabai járásban. 

1) jk. 1807. 256—60. — *) Jk. 1S10. év 15S. — 3) Jk. 1817. év 607. és 1818 év. 879. 
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E tisztikar ügyekezett gyógyítgatni azon sebeket, melyeket 
a nagy franczia háborúk s az 1816—17-ki szomorú emlékű, rossz 
esztendők a nép jólétén vágtak. Egyebet Bedekovich főispánsága 
alatt nem tehetett. Az alkotmány elhanyagolása, s egyéb országos 
sérelmek még nem nagyon érdekelték Békésvármegye lakosságát, hol 
leszámítva az 1790—91-ki kis föllobbanást, igazi, az ország tör-
vényeinek megtartásáért, a szükséges javítások megindításáért buzgó 
szónoklatokat nem tartottak. — Igy történt meg, hogy 1822-ben 
Békésvármegye közgyűlése minden alkotmányjogi nehézség nélkül 
elfogadta azon királyi rendeletet, hogy az adó ezentúl nem váltó-, 
hanem pengő pénzben fizettessék be, (a mi által az egyszerre 2 1 / 2
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nagyobbra emelkedett), holott az adó emelése az országgyűlés sarka-
latos jogaihoz tartozván, az ellen minden más vármegye tiltako-
zott. — Ráfogás azonban az, mintha a vármegyei közgyűlés még 
meg is köszönte volna a királynak, a miért ezt tette. Köszönetet 
mondott úgy általában a királynak a pénzügyek rendezése körül 
tett fáradozásáért, de nem az adóemelésért. 

Ezzel záródik be Békésvármegye történetének azon szaka, 
melyben a vármegye jóformán csak a maga és a lakosság lételéért 
küzdött s az országos ügyekkel alig törődött. — Már ott volt azon-
ban a tisztikarban egy férfiú, kit esze, szónoklata s irálya alkal-
massá tettek, hogy e vármegye nemességének szemeit jelesebb tár-
gyakra is irányozza. Már nőttek, a kik őt szívesen hallgatták s 
nem sokára Békésvármegye közgyűléses terme is hatalmas, javí-
tást, haladást követelő szónoklatokból hangzott! 



XXIV. FEJEZET 

A politikai küzdelmek kora. 
1825-1848. 

ZON félszázad alatt, mely Harruckern Ferencz halála 
óta 1825-ig lefolyt, Békésvármegye lakossága a felső-
és középosztályokat tekintve, nagyot változott. 

Első sorban előidézte e szerencsés változást a gyulai 
uradalom 1798-iki fölosztása. Addig vármegyénk területén főúri 
család jóformán nem lakott, (Harruckern F. csak nyaralni jött le.) 
Most ide költözött a két (a báró és a gróf) Wenckheim család, s 
Körözs-Ladány, Gyula és Kígyós lett állandó lakásuk. Az első 
báró Wenckheim fia, I. József, már magyarúl beszélt, magyar fő-
tisztségeket vállalt, a közügyek, a vízszabályozás, a közlekedésügy 
terén fáradhatatlanúl munkálkodott. Ennek fiai: Béla, László és 
Viktor meg éppen a legtüzesebb hazafiak sorába állottak. 

A gróf Wenckheim család is csakhamar megmagyarosodott: 
II. Ferencz már járt a vármegyegyűlésekre; fiai közül II. József a 
vármegyei alispánságot is elvállalta. 

A női ágon a Stockhammerektől leszármazó gróf Bolza csa-
lád Szarvasva költözött, s nemcsak magyarrá, hanem a magyar 
ügyek iránt érdeklődővé is vált. Sőt ugyanezen rokonság révén, a 
gyökeres magyar főúri családok közül is lekerült vármegyénkbe 
legalább egyidőre, gróf Eszterházy Mihály és gr. Batthyány László. 

De e családok nemcsak maguk növelték a művelt osztály szá-
mát és tekintélyét, hanem mindenik külön ügyészt, jószágigazgatót 
s egyéb hivatalnokot tartott s ettől fogva nem volt vármegyénk a 
tanúit embereknek szűkében. 
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A kétegyházi uradalom tulajdonosa, (gróf Almásy Alajos) Két-
egyházát tette állandó lakásává s ekként a vármegyegyűléseken 
fiaival, Dénessel és Kálmánnal együtt akár mindennap megjelen-
hetett. Igy történt, hogy az 1830—48. években sokszor 5—6 mág-
nás ült Békésvármegye zöld asztalánál. 

A szentandrási uradalom tulajdonosai közül is többen leköltöz-
tek, különösen a Rosty, Cseh és Horváth családok egyes tagjai. 

Végre Stockhammer Ferdinánd csabai részének (>/8) eladása 
által 1834-ben 4 kisbirtokos család (Beliczay, Csepcsányi, Bod-
roghy, Szombathelyi) is megvetette lábát vármegyénk területén. 

A közép- vagy kis nemesség száma is rohamosan emelkedett. 
1760. körül kezdtek Dunántúlról Orosházára ily családok költöz-
ködni, s többi lakásukon hozzá lévén szokva nemesi jogaik gyakor-
latához, itt is, a hol a többi armalista nemesek azzal addig nem sokat 
törődtek, követelték s keresztül is vitték nemesi jogaik elismeré-
sét. Szeghalmon is több ilyen család telepedett meg. Gyulán pedig 
a jómódú iparos családok közt volt számos armalista nemes: s ez 
szavazatát annál szivesebben gyakorolta, mert helyben lakott. 

A számok is nyilván beszélnek a nagy emelkedésről. 1750 
táján még csak 37 nemes lakott a vármegyében, 1785-ben pedig 
254, holott 1840-ben már 1109 nemes ember adta be szavazatát 
a tisztújításkor. Az 1843-iki számítás szerint vármegyénkben 1212, 
nemes családfő lakott, az 1847-iki számításkor pedig 1452 szavazót 
írnak össze. ') 

Ennek a nemes osztálynak kellett választani, vájjon megma-
radjon-e a jobbágyság, megmaradjanak a nemesi kiváltságok, vagy 
ezek eltöröltetvén, e hazának lakosai a törvény előtt mind egyen 
lőek legyenek, s a közterhek viselésében egyenlően osztozzanak? 
S vájjon a szükséges változtatásban lassan, mérsékelve, vagy gyor-
san s hirtelenében kell-e végbevinni? 

Alig lehetett kétséges, hogy Békésvármegye rendei a magát 
liberálisnak nevező, haladópárt hívei lesznek. — Itt nem volt régi, 
még a török ellen harczolt nemesség, hogy az őseinek kiontott 
vérére hivatkozva, követelhette volna régi jogainak fentaitását. A 
birtokos nemesek mind örökség vagy vétel útján szerezték itt ja-
vaikat, s ez nem adott elég jogalapot arra, hogy az adófizetés alól 
mentve legyenek. A túlnyomó számú birtoktalan nemesség pedig 

x) Évk. X. 147. és Palugyay: Magyarország leirása IV. 66. 
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itt inkább nyert mint veszített a jobbágyság megszüntetésével, mert 
akkcr legalább azt a telket mondhatta egészen magáénak, melyetművelt. 

Nem is volt nehéz itt a haladó párt győzelme, mert hiszen 
alig volt valaki ellene. Br. Wenckheim I. Józsefet mondják ilyen 
ellenfélnek, de ő 1830. elején meghalt. Vidovich György alispánt 
is minden javítás megakadályozójának szeretik ugyan feltüntetni; 
de hiszen ő hozta ide s emelte nagyra Nóvák Antalt mint roko-
nát, ő indítványozta a megyei közkórház építését, az ő alispán-
sága alatt hozott Békésvármegye 1831-ben oly, alkotmányos hatá-
rozatot, melylyel az 1822-iki csorbát kiköszörülte. Nem látom 
tehát sehol bizonyítékát annak, hogy ő a józan haladásnak ellene 
lett volna. Legfeljebb később, az ellentétek kiélesiilése idejében 
egy-két mérséklő figyelmeztetése miatt foghatták reá, hogy olyan 
nagyon megcsontosodott, »ósdi, maradi« ember vala. 

Kész volt tehát minden, hogy Békésvármegye eddigi csekély 
politikai jelentőségéből kiemelkedjék s mind megyénk, mind az 
egész hon fölvirágoztatására, emelésére közreműködjék. 

S éppen ekkor érte vármegyénket azon szerencse, hogy Lánczy 
József, (a hétszemélyes kir. tábla bírája), személyében oly alkot-
mánytisztelő, oly lelkes főispánt kapott, ki a javításra, haladásra 
czélzó törekvéseket szintén támogatta, vagy legalább nem állott 
azok útjába. 

Bedekovichot a körösi főispánságra léptették elé, s Lánczyt 
1825. márczius 19-én nevezte ki a király Békésvármegye főispán-
jává. Egyúttal fölmentette őt a királyi biztos útján való, ünnepies be-
iktatás kötelessége alól. Azonban vármegyénk erről későn értesült 
s már szétküldte mindenfelé a meghívókat. Ennélfogva az 1825. 
julius 26-án a vármegyeház udvarán tartott székfoglaló gyűlésre 
annyian gyűltek össze a vármegyéből s a szomszéd vármegyékből, 
mintha ünnepies beiktatás lett volna. — Beköszöntőjével s első 
intézkedéseivel az új főispán mindenki szeretetét megnyerte. 

A következő évben azonban a jó egyetértést a vármegye és 
főispán közt csaknem fölbontotta a két alispánnak versengése. 

Vidovich első alispán az 1825/6-iki országgyűlésen Horváth 
Jánossal együtt vármegyénk követe volt. Távollétében a vármegye 
összes ügyeit a másodalispán, Rosty Albert, vezette. Az esetre, 
ha Rostynak is el kellene távoznia Gyuláról, a főjegyző, b. Rud-
nyánszky Sándor, volt kinevezve helyettes alispánnak. 1826. julius 
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elején Vidovichot a főispán a pénztári számadások rendezése miatt 
Gyulára küldötte s éppen akkor julius 10-ére közgyűlés volt hir-
detve. Vidovich azt akarta, hogy ezt majd ő vezesse. De Rosty 
azt mondván, hogy Vidovich most követ s nem alispán, azt nem 
engedte. A vármegye rendei magukévá tették Rosty fölfogását s 
annyira megharagudtak Vidovichra, hogy Stummer János szolga-
bírót és Thomka Pál esküdtet lakására küldték, hogy vonják kér-
dőre, vájjon van-e engedélye az országgyűlés elhagyására s az 
alispáni rendes teendők átvételére? Vidovich azt állította, hogy 
az elsőre van engedélye a nádortól, a másodikra pedig a főispán-
tól. Ezt hallván Rosty, bejelentette lemondását. De a rendek azt 
nem fogadták el, sőt a tett bejelentésnek jegyzőkönyvbe való ikta-
tását is megtagadták. A főispánhoz írt levelükben aztán azon meg-
győződésüknek adtak kifejezést, hogy a követi állás az alispáni 
rendes teendőkkel összeegyezhetetlen s ennélfogva Vidovichnak 
legfeljebb a pénztárvizsgálatra lehet joga. ') 

Mielőtt a főispán válaszolhatott volna, Rosty julius 10-én csa-
ládi körülményeire hivatkozva, megírta a főispánnak lemondását s 
1—2 nap múlva írt levelében újra kérte lemondásának elfogadá-
sát. Erre a főispán julius 25-én írt levelében Rosty lemondását 
elfogadta, a vármegyei rendek levele elől pedig azzal tért ki, hogy 
Vidovich helyett válaszszanak új követet. 

Rosty időközben megbánta lemondását s bízva abban, hogy 
a vármegye rendei majd föl fogják kérni a főispánt intézkedésé-
nek megváltoztatására, nem adta át a vármegye pecsétjét Vido-
vichnak. Sőt pár nap múlva még nagyobb, alaki hibát követett el. 
A szeptember 10-én tartott közgyűlésen nemcsak megjelent, ha-
nem azt vezette is, holott már kezében volt a főispán julius 
25-iki levele s így, jogilag véve, neki már semmi hatalma sem volt. 
E közgyűlésről valóban írtak is vármegyénk rendei Rosty mellett.2) 
Minden késő volt. A főispán megharagudott, hogy Rosty a szep-
tember 10-iki gyűlésen alispáni hatalommal intézkedett, holott az 
ő nézete szerint már nem is volt alispán. Szeptember 19-én, mind-
járt, hogy Rostynak eme tettéről értesült, írt báró Rudnyánszky 
Sándornak, a helyettes alispánnak, hogy rögtön Gyulára jöjjön, vegye 
át Rostytól a vármegye pecsétjét és egyéb iratokat, közgyűlést 
hirdessen s ott a szeptember 10-iki gyűlés érvénytelen határoza-

1) Jk. 1826. év. 628—36. — 2) U. o. 719—37. 
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tait érvényesítse. A szeptember 28-iki közgyűlésen ez valóban 
meg is történt '), s Rosty nem sokára elköltözött Gyuláról. — A 
vármegye rendei nem tudták megvédeni. Még nem ébredtek löl 
eléggé. 1826-ban deczember 27-iki közgyűlésükön pl. rosszalták 
egyik követüknek, Horváth Jánosnak, ama tettét, hogy a jobbágytel-
keket biró nemesség megadóztatása ügyében nem a nemesi jogok 
sértetlen fenntartására, hanem a csongrádi követtől ajánlott közve-
títő indítványra szavazott.2) 

Látható, hogy Rostynak tulajdonképpen igaza volt, s csak 
alaki hibát követett el. Egy kis sérelem nélkül nem esett meg te-
hát az ő lemondásának elfogadása. Ki is akarta később a fő-
ispán Rostyt engesztelni s 1830-ban fölajánlotta neki az ország-
gyűlési követséget. De ez nem fogadta el, hanem társadalmi téren 
annál többet tett a haladó párt előmozdítására. Mivel pedig a 
méltatlanságot szenvedő embert embertársai annál nagyobb tisz-
telettel, szeretettel veszik körül, Rostyt és elveit is mindinkább 
megkedvelték megyénkben, s az ő távozása az alispáni székről 
tulajdonkép nagyobb javára vált a haladó pártnak, mint ha ott 
maradt volna. 

A mi keserűség e miatt megyénk és a főispán közt támadt, elosz-
lott 1828-ban, midőn 38 esztendő után a főispán tisztújítást tar-
tott. — E gyűlésen nevezte ki maga a főispán Nóvák Antalt 
főjegyzővé, (a jegyzők kinevezése a főispán jogköréhez tartozott,) s biz-
tosított annak még nagyobb befolyást megyénk rendeinek vezetésére. 

így történt, hogy 1830-ban aug. 11-én megyénk rendei a 
haladó párt két jeles hívét, Nóvák Antal főjegyzőt és br. Rud-
nyánszky Mihály szentandrási birtokost, választották meg az or-
szággyűlésre követekül.3) 

Itt Nóvák csakhamar kitűnt szónoklata, szorgalma és szere-
tetreméltósága által, úgy hogy az országos bizottságba is bevá-
lasztották. Azonban, mint tudjuk, az országgyűlés nem sokára 
feloszlott E felett töprengeni lehetett volna sokáig, de nem értek 
reá a rendek az epemirigynek nevezett cholera-betegség miatt. 
A szörnyű nyavalya itt megyénkben is nagy pusztítást vitt végbe, 
s Békésen, Berényben a tovaterjedés meggátlására szolgáló megyei 
és országos intézkedések némi zavargásokat is idéztek elő.1; 

i) Jk. 1826. 939—51. Az esemény kissé hibás elbeszélése. Évk. I. 115—20. 11. — 
2) Jk. 1826. 1230. — 3) Évk. IV. 46—66. — *) Jk. 1831. év. 1 6 2 4 - 3 0 . 
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De alig, hogy a veszedelem szűnni kezdett, megint a magyar 
alkotmány védelme foglalkoztatta Békésvármegye rendeit. Azon 
tűnődtek, hogyan szedjék és küldjék be a hadi adót, mikor az 
országgyűlés azt csak egy évre, 1831. nov. l - ig ajánlotta meg. 
Okt. 26-iki gyűlésükön el is határozták, hogy az adót beszedik 
ugyan, de, míg az országgyűlés össze nem ül, azt a kir. hadi 
pénztárba be nem szállítják. — E határozata által egyszerre híres 
lett az egész országban megyénk, mint az alkotmány lelkes 
védője, s a főispánnak hosszú, fölvilágosító és okadatoló levelére 
volt szükség, hogy e határozatot megyénk rendei az 1832. febr. 
17-iki gyűlésen visszavonják. ') 

Még ugyanez évben okt. 24-én tisztújítás volt. Ez arról lett 
nevezetessé, hogy Vidovich aggkorára való tekintetből nem vál-
lalta el többé az alispánságot, hanem »hosszas szolgálatait egyet-
lenegy fiában kérte megjutalmaztatni.« S valóban e fiú, Vidovich 
Ferencz, kedvéért Lehcczky Lajost vizi és utibiztossá tették s he-
lyébe Vidovich F. lett a békési főszolgabíró. 2) Az alispánok a szent-
andrási uradalom tulajdonosai közül kerültek ki: Cseh Ferencz és 
Horváth Antal személyeiben. 

Ez alispánok állítólag a mérsékelt párt hívei közé tartoztak, 
de sem tehetségük, sem tekintélyük nem volt elég arra, hogy a 
haladópártiak működését megbénítsák. Ez alkalommal is Novákot 
és Rudnyánszkyt tették a megye rendei országgyűlési követekké s 
oly útasítást adtak nekik, melyek a haladópárt elveit szolgálták. 

A hosszú országgyűlés végét egyik követ sem érte meg Po-
zsonyban. Rudnyánszky már 1833 februárban meghalt Tétényben. 
Helyette megyénk rendei Csepcsányi Tamást, a gyomai vagyoni 
zárlat gondviselőjét, küldték föl.3) Novákot pedig családi körülmé-
nyei szólították haza 1834 junius elején. Fájdalommal értesültek 
erről követtársai s julius 15-én kelt, remek levélben búcsúztak el 
tőle. Az aláírók között Kölcsey, Deák Ferencz stb. hazánk 
akkori legjelesebb férfiainak neveivel találkozunk,4) ami egymaga 
eléggé mutatja a nagyrabecsülést, szeretetet, melyben Békésvár-
megye ezen követe ott fenn részesült. 

De még nagyobb szomorúságot okozott Nóvák Antal ezen 
visszalépése megyénkben. Az 1834. junius 20-iki közgyűlésen ol-

1) Jk. 1832. év. 13—34. — 2) u. o. 1012—15. — 3) Jk. 1833. év. 225. — «) Évk. 
XI. 95—6. 



A politikai küzdelmek kora 1825 — 1848. 367 

vasták föl Nováknak két nappal előbb kelt lemondó levelét. S mi 
történt? Igazán ritkaság, hogy valaki előtt egy megye annyit kö-
nyörögjön szándékának megváltoztatásáért. Először nem akarták 
hinni, hogy Nóvák visszalépése megmásíthatatlan. Elküldték hozzá 
az alispánt, hogy a megye rendeinek nevében kérje a követség 
megtartására. Másnap, miután az alispán fáradozása sikertelen volt, 
külön küldöttség ment lakására, s ott ügyekezett szándékának meg-
változtatására birni; aztán fölvezették a gyűlésterembe, hogy lássa, 
hallja az összes rendek egyező óhajtását, mert, — mint a jegyző-
könyv mondja, »a rendek mélyen érzik azon veszteséget, mely egy 
ily jeles tulajdonságokkal fölruházott, de a közbizodalmat is foly-
vást sajátjává tett érdemes követjüknek eme pályáról való lelépé-
sével rájuk háramland,« de minden hiába volt. Nóvák erős lelkét 
mutatja, hogy jól meggondolt elhatározását ennyi kérelem s tisz-
teletnyilvánítás sem tudta megingatni. Könnyek között köszönte 
meg a bizalmat, de lemondását nem vonta vissza. 

Megyénk rendei kénytelenek voltak tehát más követ után 
nézni, s nem találtak Nóvák utódául méltóbbat Szombathelyi An-
talnál, eddig a körözsladányi uradalom ügyészénél. ]) 

Említett búcsúlevelükben (jul. 15) azt írták Nováknak követ-
társai: »Otthoni körödben a hazáért elveink értelmében folyton 
munkálkodol,« s ez való is volt. Békésvármegye nemsokára meg-
mutatta, hogy olyan férfiú van jelen közgyűlésein, aki az ország 
bajait ismeri is, s akarja is orvosolni. 

1835. február 3-án nevezetes gyűlést tartott Békésvármegye 
Jelen volt azon megyénk majd minden jelesebb embere. A tiszti-
karon kívül ott voltak id. gr. Bolza József, gr. Eszterházy Mihály, 
Fejes József, a gyulai plébános, Lukács József csanádi helyettes 
alispán, Stachó János a gyulai jószágigazgató, Nagy Márton, Kö-
vér Antal, Molnár János, Boczkó Dániel táblabírák, Ecsedy Gábor 
a gyulai ref. hitszónok, Tormásy Lajos, a megyei főorvos, Omaszta 
Zsigmond, Szegheő József a gyoma-endrődi és Nóvák Ferencz a 
berényi uradalom ügyészei. 

Éppen azt jelentették a megye követei, hogy az úrbéri tör-
vényjavaslatnak V. és VIII. czikkelyei az országgyűlésen elbuk-
tak, mert csak 21 megye szavazott mellettük. Az V. czikkely az 
örök váltság megengedését, a VIII. pedig a jobbágyoknak a föl-

i) Jk. 1834. év. 557—63. 
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desurak önkénye ellen való személy- és vagyonbeli bátorságát mon-
dotta volna ki. A megye rendelnek szerfölött rosszul esett, hogy 
éppen ezen czikkelyek, melyek a jobbágyok emberi jogait bizto-
sították s a kibontakozásra útat nyitottak volna, oly gyászos 
sorsra jutottak. Első felhevülésükben elhatározták, hogy kérni fog-
ják az országgyűlést e javaslatoknak ismételt tárgyalására, a többi 
megyéket pedig körlevélben kérik, hogy követeiknek utasítást adjanak 
a már leszavazott czikkelyek megszavazására. 

A körlevél szét is ment. 
Nem sokára híre futott, hogy a magyar kir. kanczelláriában 

nagy a harag a lázító Békésvármegye ellen, mert az annyi erő-
feszítéssel eltemetett javaslatot újra életre akarja támasztani. A 
hír való volt, sőt már lépéseket is tettek megyénk lelkesedésének 
lehűtésére. 

Az 1835. május 1-én kelt királyi rendelet megyénk február 3-iki 
határozatát sérelmesnek, alkotmányellenesnek, s ami ellen megyénk 
leginkább védekezett, »lázasztásra czélzó«-nak mondotta s Orczy 
Lőrincz aradmegyei főispánt királyi biztossá nevezte ki, hogy e 
határozat szerzői ellen vizsgálatot tartson. 2) Orczy azonban azt 
vetvén okul, hogy ő több békésmegyei birtokossal és tisztviselő-
vel rokonságban van (a br. Wenckheim fiúk unokaöcscsei voltak), 
nem vállalta el e kellemetlen megbízatást, s azért helyette junius 
4-én Szirmay Ádámot nevezte ki a király.:<) 

Szirmay el is jött vármegyénkbe és julius 21—31. napokon 
megtartotta a vizsgálatot. 

Czélját azonban — a megfélemlítést — nem érte el, mert, 
alig hogy eltávozott, vármegyénk rendei újra közgyűlésre jöttek 
össze s ott kimondották, hogy a kormány eljárását sérelmesnek 
találják: 

a) mert közhatározatért (»melyet ünnepiesen most is magu-
kénak ismernek«) egyeseket vontak kereset alá; 

b) mert a királyi leirat a híres körlevél kibocsátását a fel-
sőbb királyi rendeletek ellen való merényletnek bélyegzi, holott az 
a vármegyék szabad levelezéséhez tartozik; 

c) mert a királyi rendelet a körlevelet lázasztásra czélzónak 
mondja, holott nem az; 

d) mert a főispáni törvényes hatóság mellőzésével királyi biz-
1) Jk. 1835. év. 37—46. — 2) U. o. 517. — 3) U. o. 527. 
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tost küldtek ki. Utasították ennélfogva a rendek vármegyénk kö-
veteit, hogy sérelmeiket az országgyűlés elé terjeszszék s azokat 
orvosolni ügyekezzenek. Kérik egyúttal a többi vármegyék párt-
fogását is. ') 

A követek teljesítették megbízatásukat s az alsó tábla két 
ízben is elhatározta, hogy e sérelmeket a király elé terjeszti. Októ-
ber 31-én Deák Ferencz is fölszólalt Békésvármegye zaklatott 
rendei érdekében2) De a főrendek ellenzésén megtört az alsó 
tábla minden ügyekezete s a sérelmek nem jutottak a király elé; 
vármegyénknek meg kellett elégednie azzal, hogy a karok és ren-
dek igazságtalannak bélyegezték a királyi biztos kiküldetését.3) 

1836. junius 20-án és folytatva tartott közgyűlésükön a haza-
tért Szombathelyi Antal és Csepcsányi Tamás követek jelentésével 
kapcsolatosan éppen azt tárgyalták Békésvármegye rendei, hogy 
sérelmükért tulajdonkép csak fél elégtételt kaptakJ), mikor már 
új, s egyeseket még inkább bántó sérelem miatt kellett megint 
fölszólalniok. 

Ez volt Tormásy Jánosnak, a főorvos fiának, a vármegyei 
hatóság teljes mellőzésével történt elfogatása. 

Május 22-én egy Fluck nevű pesti ügyvédő jött le Gyulára 
és itt katonai erővel éjnek idején elfogta s rögtön elvitette a fel-
ségsértésről vádolt ifjút, de hogy hová? azt a vármegye rendei 
még junius 20-án sem tudták. 

Békésvármegye rendei rossz néven vették, hogy Tormásyt a 
vármegyének, mint polgári hatóságnak, tudta nélkül fogták el s azt 
vitatták, hogy az 1687. 14. és 1723. 5-ik t.-cz.-ek szerint csak a 
vármegyei tisztviselők közbenjöttével lehetett volna őt elfogatni. 
Elhatározták azért, hogy feliratot intéznek ő Felségéhez. Kérik 
ebben a királyt, hogy, ha lehet, az elfogott ifjút tegye szabaddá, 
vagy ha ez nem lehet, legalább kegyeskedjék a vármegyét ez ügyről 
utólag értesíteni s egyúttal tudatni, mi az oka az elfogatásnak ? 

Ebbeli határozatukat közlik a többi vármegyékkel. •>) 
A baj soha sem jár egyedül. Vármegyénk rendei még ugyanez 

emékezetes gyűlésen tapasztalták ezt, mert egyszer csak fölmu-
tatja az alispán a király május 10-én kelt levelét. 

Nem kevesebb volt ebben, mint az, hogy a király Lánczyt 

l) Jk. 1835. év. 767. — » Évk. XI. 9 7 - 1 0 0 . 11. - Jk. 1836. év. 426. - «) Jk. 
1836. év. 429—31. 11. — 5) U. o. 434—36. 520. 
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saját kérelmére fölmenti a békésvármegyei főispánság terhei alól 
s meghagyván nála a főispáni czímet, főispáni helytartóvá Aczél 
Antalt nevezi ki. 

»A rendek — a jegyzőkönyv szavai szerint — ő Excellentiá-
jának (Lánczynak) feloldoztatását meglepetve értvén, a veszteség 
kinos érzéséből eredő fájdalommal teltek el.« Egyebet azonban 
nem tehettek, mint hogy az új főispáni helytartó irányában me-
rev, hideg magatartást fogadnak. El is határozták rögtön, hogy 
Aczélt hivatalosan semmiféle tisztelgéssel nem fogadják, hanem 
kötelességévé teszik az alispánnak, hogy a székfoglaló gyűlés nap-
iát egyszerűen közhírré tegye. 

A kínos lefolyású, székfoglaló gyűlés julius 28-án történt meg. 
Előzőleg csakugyan nem volt semmiféle, akkoriban annyira elterjedt, 
ünnepies fogadtatás. Magán a gyűlés napján nem kísérték az ösz-
szes rendek a főispáni helytartót a szokásos istenitiszteletre. — A 
jegyzőkönyv egy szóval sem említi, hogy Aczélt a vármegye gyűléster-
mébe való belépésekor éljenezték volna, sőt egy szemtanú tudósí-
tása szerint a nagyon gyér éljenzésbe füttyök is vegyültek. Azután 
Boczkó Dániel indítványára a vármegyei rendek lefordíttatták a 
főispáni eskümintát magyarra, s magyarul tétették le a főispáni 
helytartóval az esküt. Elénk zúgolódással fogadták a főispáni hely-
tartónak ama tettét, hogy egyszerre 43, más megyebeli, s itt isme-
retlen férfiút nevezett ki táblabírónak s juttatott ekként várme-
gyénkben is szavazati joghoz. Követelték, hogy ők is ajánlhassa-
nak táblabíró-jelölteket, s kérésükre a főispáni helytartó mindjárt 
kénytelen volt kinevezni Luka Sándor volt hontvármegyei követet. 
Ugyancsak mindjárt másnap figyelmeztették a főispáni helytartót 
arra, hogy a tisztújítás óta négy év telt el, s így annak megtar-
tása kötelességében áll. ') 

Volt azonban a sok keserűség és ízetlenség közt egy örven-
detes esemény is. A király megengedte, hogy vármegyénk régi 
czímere mellett ezentúl magyar köriratot alkalmazzon, s ekként 
»Békésvármegye pecsétje 1836« köriratú pecsétet használhasson.2) 

A többi közgyűlések is, melyeken Aczél nagyobbrészt jelen 
volt, folytonos viták között tartattak meg. A főispáni hatáskör ter-
jedelme fölött untalan vitatkoztak a vármegyei rendek a főispáni 
helytartóval. Különben is állandó izgatottságban tartotta a vár-

1) Évk. IX. 139—146. Jk. 1836. év. 694—98. — 2) Jk. 1836. év. 705. 
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megyei rendeket Tormásy Jánosnak az ügye. Már az 1836. októ-
ber 26-iki gyűlésen megint szóba került az, és Szombathelyi Antal 
meglehetős republikánus ízű beszédében rossz néven vette, hogy a 
király a vármegyének május 10-iki feliratára eddigelé sem válaszolt. 
Különösen meghatotta a rendeket Tormásy Lajosnak, mint atyának 
és mint orvosnak, kérelme, hogy járjanak közbe a felsőbb hatóságok-
nál, hogy íia legalább néha szabad levegőre bocsáttassék. ') Végre 
az 1837. február 22-iki közgyűlésre megérkezett a királyi leirat, 
s ebben megdorgálták vármegyénk rendeit, a miért az elfogott 
ifjak ügyében egyáltalában fölszólalt, mert törvényen és a tör-
vényes szokáson kívüli esetben hallatta védelmező szavát.2) Az ez 
évi május 17-iki közgyűlésen immár tudva volt Tormásynak s a 
többi elfogott ifjaknak sorsa, ismeretes volt a kúriának egy ügy-
ben mondott ítélete. Vármegyénk rendei szerfölött veszedelmesnek 
tartották ez ítéletet az ország szabadságaira, s azért feliratot in-
téztek a királyhoz, hogy rögtön hívja össze az országgyűlést, s 
e végezésüket a többi vármegyével is tudatták.3) 

A királyi választ, mely vármegyénk feliratára érkezett és a 
szeptember 17-iki közgyűlésen felolvastatott, jóformán előre lehe-
tett tudni. A király megtagadta az országgyűlés összehívását, uta-
sította vármegyénk rendeit, hogy tartsák magukat a kir. kúria 
ítéletéhez. A rendek fájdalmasan vették tudomásúl s új feliratban 
fejtegették, miért tartanák ők szükségesnek a rögtön összehívandó 
országgyűlést, de ez ügyben azután többet nem tehettek.4) 

Hogy ily határozatokat is alkothattak, annak köszönhették, 
hogy az 1837. ápril 17-én megtartott tisztújító gyűlésen a haladó-
pártiak fényes diadalt arattak. Hiába volt itt Aczélnak jelenléte, 
megbukott mindakét mérsékelt-párti alispán és helyükbe a ha-
ladó-pártiak vezére Nóvák Antal és itjú harczosa br. Wenckheim Béla 
léptek. Nóvák Antal mellett a főispáni helytartó még Beliczay Józsefet 
és Stummer Jánost jelölte ki, de a két utóbbi mellett elenyésző 
kisebbség szavazott. (Novákra 511, Beliczayra 154, Stummerre 16 
szavazat esett.) Br. Wenckheim Béla 526 szavazattal győzött Si-
may Kajetán 25 és Vidovich Ferencz 140 szavazata ellenében.5) 
így azután nem csuda, ha Békésvármegye, amennyire csak lehetett, 
mindig ellenzékeskedett. 1838-ban pl. visszaküldte a helytartóta-

l) Évk. IX. 146—160. — 2) Jk. 1837. év. — «) U. o. — * U. o. 8 0 4 - 1 4 . 
5) U. o. 407—20. 
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nácsnak a gyulai timárok czéhlevelét s nem hirdette azt ki, mert 
németül volt írva. •) A magyarnyelv terjesztésére mindent elköve-
tett s külön pénztárt állított tel a terjesztők jutalmazására.2) 
Akkora lelkesedés uralkodott ekkortájt a megyei nemesség körében, 
hogy, midőn Nóvák Antal a megyei kórház létesítése végett jótékony-
czélú sorsjátékkal egybekötött bált rendezett, abból akkoriban 
hallatlan nagy jövedelem, több mint 4000 váltó forint került be.3) 

Később azonban mégis tudott Aczél mérsékelt pártot te-
remteni. Vidovich volt alispán s ennek fia ő hozzá csatlakoztak 
(éppen ez által keverték magukat olyan hírbe, mintha minden 
javításnak ellene volnának). Még nagyobb szerzemény volt a mér-
sékelt pártra nézve Csepcsányi Tamás. Vele együtt számos nemes, 
kivált a tótszármazás úak közül, lépett át a mérsékelt pártra. Mind-
amellett az 1839—40-ik országgyűlésre megyénk rendei még 
haladópártiakat választottak: br. Wenckheim Bélát és a túlzásra 
hajlandó Szombathelyi Antalt. Ámde az 1840. november 24-én tar-
tott tisztújításkor már keményen összemérte a két párt erejét. 
Nóvák megmaradt ugyan alispánnak, de erős ellenfele volt Csep-
csányi Tamás (Novákra 464, Csepcsányira 376 és ifj. gróf Wenck-
heim Józsefre 15 szavazat esett.) A másodalispánságot újra a me-
gyebeli mágnások egyike itj. gróf Wenckheim József kapta meg. 
Vidovich Ferenczet a főispáni helytartó élvén ez alkalommal ki-
nevező jogával, főjegyzővé tette, s helyébe békési főszolgabírónak 
az eddigi főjegyzőt, Kis Jánost, választották meg.4) 

Végre belátta a kormány, hogy a főispáni-helytartósággal még 
csak jobban elmérgesíti a viszályt megyénk rendei között. Azért 
fölmentette Aczélt, s helyébe 1841. szeptember 16-án gróf Károlyi 
Györgyöt nevezte ki a király.5) 

Az új főispánnak kinevezését nagy örömmel fogadták me-
gyénk rendei. Nemcsak azért, mert megyebeli földbirtokos volt, 
hanem azért is, mert az ő kineveztetése részben megyénk ellen-
állásának volt köszönhető. 

Szokatlan nagy fény nyel és ünnepségekkel iktatta be Káro-
lyit 1842 május 16-án gróf Teleki József erdélyi kormányzó s ez 
alkalomra kinevezett királyi biztos.6) 

S valóban volt is oka megyénk rendeinek az örvendezésre, 

!) Jk. 1838. év. 28. 1. — 2) Palugyai: »Magyarország legújabb leírása« IV. 105. — 
3) U. o. 103. — 4) jk. 1840. év. 754. s köv. 11. — &) Évk. X. 119. — 6) Évk. IV. 67. 
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mert Károlyi György nem tartozott ugyan a túlzó hazafiakhoz, 
sőt mindjárt beiktatásakor erősen figyelmeztette a rendeket az okos 
mérsékletre, de mégis a rendek alkotmányos jogait tiszteletben 
tartotta, s a józan haladás elveit követte. 

Mindjárt főispánságának első évében mint királyi biztosnak 
kínos és kellemetlen ügyet kellett elintéznie két megyei tisztvi-
selő között. Vidovich Ferencz megyei főjegyzőt, amiért Aczélt támo-
gatta, a megyei rendek oly mérgesen támadták meg s oly vádakat 
emeltek ellene, hogy ezek miatt 1842. junius 12-én állásától föl kellett 
őt függeszteni. Mivel nem a főjegyzői, hanem békési főszolgabírói hi-
vatalában elkövetett visszaélésekért vonták felelősségre, látszott, 
hogy részben a bosszúállás is dolgozik ellene. Vidovich viszont 
kegyetlen vádakat emelt Nóvák Antal megyei első alispán ellen 
és e vádjait a király elé terjesztette föl. Végre Nováknak 1843. 
május 19-én bekövetkezett halála után elsimították a dolgot. Rá-
bírta a főispán Vidovichot, hogy vádjait vonja vissza s erre me-
gyénk rendei elengedték neki a széksértésért ellene indított pereket, 
fizetett némi kárpótlást, s eltávozhatott a megyéből békével ') 

Még Nóvák halála előtt ifj. gróf Wenckheim József lemondott 
hivataláról, s erre megyénk rendei Simay Kajetán úti és vízi biz-
tost bízták meg a másodalispánsaggal. Károlyinak nem volt ugyan 
a személy ellen kifogása, de mégis rosszalta e megbízást, mert a 
helyettesítés a főispán jogaihoz tartozott.2) 

Simay ilyetén megbízása már előre mutatta az 1843. julius 
3-án tartott tisztújítás kimenetelét. Valóban Simay Kajetánt válasz-
tották ott meg első alispánná, de másodalispánul már sikerült be-
juttatni a mérsékelteknek (állítólag temérdek etetés-itatás után) Né-
meth Antalt. Csakhogy ezt untig ellensúlyozta az, hogy a főjegyzői 
tollat Szombathelyi Antal kapta meg. A követválasztás is körül-
belül ily eredménynyel végződött. Báró Wenckheim Bélát válasz-
tották meg, de melléje a mérsékeltpárti hírben álló Horváth An-
talt adták. Ezek azonban nemsokára lemondottak, s akkor a ha-
ladópártiak zászlóvivői, Szombathelyi Antal és Tomcsányi József, 
mentek fel Pozsonyba.3) 

Természetes ennélfogva, hogy megyénk rendei ezentúl is 
mindazt megtették, amit az ellenzék ez időben az ország fenma-
radására, az alkotmány megváltoztatására jónak hangoztatott. 

1) Évk. X. 1 3 8 — 4 0 . — 2) Évk. X. 121.— 3) Jk. 1843. év. 336—44. és Évk. X. 128. 122. 
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1845-ben még a főispán ellenzése daczára is visszaküldte a helytartó-
tanácsnak az országgyűlésen alkotott törvényeket, mert nem csupán 
magyarul voltak nyomtatva. l) A »védegyletre« nézve pedig elhatároz-
ták, hogy a megyének szükséges tárgyakat, a mennyiben a házi 
pénztár állapota azt megengedi, mind itt a hazában fogják beszerezni2) 

A megye további politikai irányát mutatja, hogy 1846-ban 
julius 27-én a tisztujításkor Németh József minden erőfeszítés mel-
lett is megbukott Szombathelyivel szemben (Szombathelyire 616, 
Német Antalra 418, Lehóczki Lajosra pedig 9 szavazat esett.) 
Másodalispán pe'dig Tomcsányi József lőn. 3) Az 1843-ban megyei 
táblabíróvá kinevezett Eötvös József is megkisériette, vájjon el-
nyerhetné-e az alispánságot, de csak keveset tudott maga köré 
gyűjteni. Mutatja továbbá a megye politikai irányát, hogy ugyan-
ekkor azon Tormásy Jánost választották meg főjegyzőül, kit 10 
évvel azelőtt fölségsértés miatt elfogtak, s kinek kiszabadításán 
megyénk rendei annyit fáradoztak. 1847-ben pedig követekül Tom-
csányi Józsefet és Tormásy Jánost választották meg. Eötvös ekkor 
is próbált szerencsét, de oly csekély reménye volt a sikerre, hogy 
még a választás megtörténte előtt elutazott a megyéből. 4) 

Mindennél még sokkal szebb jele a rendek igazságszereteté-
nek az, hogy az 1843—44-iki országgyűlésről szóló, követi jelen-
tés tárgyalásakor a közös teherviselés ügyét említő pontot hal-
gatták »feszült figyelemmel.« S nemsokára Rosty Albert 1845. 
január 20-án kelt levelében magát életfogytáig önkénytesen adó 
alá veti, mert »mélyen érzi azon igazságtalanságot, mely ha-
zánk adózóin az egész nemesi birtok adómentessége által száza-
dok óta elkövettetik.« Szeghő József endrődi uradalmi ügyész 
pedig kötelezte magát, hogy ő is 20 frt adót fizet.5) 

E szép példákat némiképp a főbb birtokosok is követték az 
által, hogy, a mint azt az országos törvény megengedte, igyekeztek 
örökváltságra lépni jobbágyaikkal. Igy kötött örökváltsági szer-
ződést Rosty Albert a tót-komlósiakkal már 1844-ben, a gróf Appo-
nyi család és birtokostársai a csabaiakkal 1845-ben, Szarvasnak 
földesurai volt jobbágyaikkal 1845-ben. 

Annál különösebb, de egyszersmind érdemesebb megyénk ren-
deinek a jobbágyok sorsának javítására irányuló törekvése, minél 

i) Évk. X. 122. és 131. — 2) Évk. X. 130. — 3) jk. 1846. — Évk. 137. — 
5) Évk. X. 132—33. 
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több okuk lett volna egyes jobbágyok, sőt néha egész községek 
zavargása, erőszakoskodása s elégedetlensége miatt a jobbágysá-
got régi állapotában meghagyniok. Roppant sok bajuk volt ugyanis 
a megye rendeinek ez időben a legelő-elkülönítéssel, s folytonosan 
küldözgették a bizottságokat hol ide, hol oda, de nagyon sok 
helyre eredménytelenül. így Gyomán 1832-ben elkülönítették ugyan 
a lakosok és a földesúr legelőjét, de e miatt a gyomai biró és jegyző 
megbukott s akkora per keletkezett, hogy annak végét a tek. nemes 
vármegye nem érte meg. Endrődön, Füzes-Gyarmaton, Öcsödön 1837. 
és 1840-ben hiába jártak a megye küldöttei, barátságos egyezséget a 
lakosok és a földesurak között nem létesíthettek. Orosházán 1837-ben 
az elkülönítés alkalmával a zsellérek támasztottak zavargásokat, 
hogy a közlegelőből nekik is részt adjanak. Máskülönben is az 
újítások által felizgatott nép mintegy kijött régi, békés sodrából, 
s minduntalan a megye, sőt a katonaság közbelépését követelő za-
vargásokban tört ki. 1834-ben pl. a békési reformátusok papjuk ellen 
támadtak fel és a bírót társaival együtt el kellett mozdítani. ') 

Még komolyabb természetű lázongás tört ki 1835. márczius 
elején Szarvason. Itt ez év február 27-én különítették el a legelőt, 
de ezzel a lakosság egy része nem volt megelégedve. Kovács Pál, Ko-
vács András és Sinkovicz Mátyás bujtogatására az elégedetlenek már-
czius elsején nagy sokaságban a városházára törtek, a legelő-elkü-
lönítésről szóló szerződés megsemmisítését követelték, s azt már-
czius 9-én ki is vitték, mert a megyének kiküldött bizottsága a 
zavarok lecsendesítése végett csakugyan megsemmisítette a szer-
ződést. A legelő ekként megint közössé vált, s ennélfogva az ura-
dalom egyik bérlője márczius vége felé 400 birkát hajtott oda, 
de a vérszemet kapott tótok most ezt sem akarták megengedni, 
s előbb csak követelték, április 6-án pedig erőszakhoz nyúlva el 
is hajtották a birkákat a közös legelőről. Ezt már nem lehetett 
eltűrni, s azért április 11-én 7 tagból álló megyei bizottság je-
lent meg Szarvason, s a lázadók közül hatot elfogatott. A toko-
lomposok pedig megszöktek. Másnap a lázadók kísérletet tettek 
az elfogottak kiszabadítására úgy, hogy a Szarvason állomásozó 
dsidások két századának kellett közbelépnie s a bizottság paran-
csolatának érvényt szereznie. Ekkor ismét számosakat fogtak el. 
A főkolomposok Pesten és Bécsben folyamodványokat nyújtottak 

1) Jk. 1834. év 660—66. 



A politikai küzdelmek kora 1825 — 1848. 376 

ugyan be megyénk ellen, de annak semmi sikere se.m lett. Később, 
szeptemberben a visszakerült főkolomposokat is elfogták, s így a 
lázadók közül 64-et törvényszék elé állítottak, s kisebb-nagyobb 
fogságra és botbüntetésre elitéltek. ') 

Tíz év múlva, 1845-ben megint Békésen tört ki a zavargás 
még pedig bíróválasztás miatt. November 2-án némely izgatóktól 
félrevezettetve a zajongó sokaság a földesúrtól kijelölt 5 személy 
közül egyiket sem akarta bíróvá választani, s mikor a főszolga-
bíró a szavazást elrendelte, a józanabb részt erőszakkal megaka-
dályozta a szavazásban. Erre a főszolgabíró egy-két lázítót pan-
dúrjaival elfogatott, de bizony a nagy sokaság ezeket a börtönből 
könnyű szerrel kiszabadította. A megyei alispán ekkor Szombat-
helyi Antal főjegyzőt küldötte ki a rend helyreállítására, s Bé-
késen rendkívüli törvényszék megtartására. Egyszersmind a megye 
összes csendőrségét s a Csabán és Berényben állomásozó katonaság 
egy részét november 8-ára Békésre rendelték. Ennek láttára a nép 
lecsendesült, sikerült a bírót megválasztani, 13 lázítót pedig elfogatni, 
elitélni és a megyei börtönbe kisértetni. Az 1847. év pedig éppen 
tele volt mindenféle izgalmakkal és zavargásokkal. Csabán is elé-
gedetlenkedett a nép, egy ámító ügyvéd biztatására Gyomán na-
gyon türelmetlenül várták, hogy jobb legelő adassék, mint 1832-ben, 
Békésen és Dobozon pedig egyszerre a kétszáz évvel azelőtt levő 
állapotokra szerettek volna visszatérni, s a város, illetőleg község 
lakosait nemesekké nyilvánítani. Békésen ekkoriban a város egy-
kori pecsétjével akarták igazolni, hogy valaha a város nemes^volt, 
s e miatt nem akarták megengedni a legelő-elkülönítés végrehajtását 
úgy, hogy a fő lázítót, Hajdú Jánost, kénytelen volt a megye elfogatni. 
De különösen nagy mértékű zavargás tört ki újra Szarvason. Ez 
alkalommal az örökváltság miatt volt nagy az elégedetlenség. Áp-
rilis 19-én kezdte meg Tomcsányi József másodalispán a zsellérek 
részére jutott legelőből az eladott résznek átadását a vevők ke-
zébe, de Doleschál János nevű ügyvéd ember bujtogatására a mű-
ködő alispánt s a vele levő többi tisztviselőket a lakosok egy 
része megtámadta, a bírót a kocsiról lehúzta, megverte, s mind-
nyájukat hazakergette. E miatt a Csabán és Berényben állomásozó 
katonaság egy részével ápril 25-én az első alispán jelent meg 

i) Évk. IV. 144—167. 
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Szarvason, s ott rendkívüli törvényszéket tartván, megbüntette a 
lázongókat. ') 

Ily viszonyok között érte meg Békésvármegye azon évet, 
mely megyénkben is ledöntötte a nemesség és jobbágyság közt 
levő válaszfalat, s mindnyáját a haza egyenlő polgárává tévén, az 
ilyenforma zavargásoknak véget vetni volt hivatva. 

i) Évk. XI. 150—152. 



XXV. FEJEZET. 

A szabadságharcz és az ezt követő évek 
a kiegyezésig 1848—1867. 

ÉKÉSVÁRMEGYE, mint már említők, az 1847/48-iki or-
szággyűlésre Tomcsányi Józsefet és Tormásy Jánost vá-
lasztotta meg követekül. Az országgyűlés megkezdése-
kor Tomcsányi a Kossuth vezérlete alatt álló ellenzéki, 

Tormásy pedig a Széchenyitől vezérlett mérsékelt párthoz csatla-
kozott, de azért 1847. deczember 17-én, midőn arról volt szó, hogy a 
felirat a főrendek mellőzésével egyenesen a királyhoz küldessék, Tor-
másy is Kossuth Lajossal szavazott s egyáltalában mind két követ 
buzgón fáradozott azon, hogy a 48-iki roppant, politikai vívmá-
nyok, különösen a közteherviselés, örökváltság stb. mielőbb léte-
süljenek. !) 

A márczius 15-iki események híre, különösen a jobbágyság 
eltörlése, itt megyénkben is nagy örömet gerjesztett, s az első 
napokban a lelkesedés rendkívüli közgyűlésekben nyilvánult. Majd 
a megye első alispánja márczius 22-ére nagy népgyűlést hirdetett 
s arra a nép megbízottait minden községből meghívta. A kitűzött 
napon a vármegyeház udvarán nagy sokaság jelenlétében csakugyan 
meg is tartották e népgyűlést, s óriási lelkesedéssel fogadták báró 
Wenckheim Lászlónak ajánlatát, hogy ő a robotról s egyéb föl-
desúri tartozásokról azonnal lemond. Határozatokat hoztak arra 
nézve, hogy a megye ügyeinek vezetésére képviseleti alapon nyugvó 
központi választmány alakíttassák, a rend föntartására pedig a 

i) Oláh György: »Békésvármegye 1848—49.« I. 21 — 34. 
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nemzetőrség szerveztessék. A mult évben a békési zavargások 
miatt elfogott Hajdú Jánost, (nem lévén Békésvármegyének Tán-
csics Mihálya), szabadon bocsátották. *) 

De az öröm első napjainak elmultával több helyütt, — sajnos, — 
zavargások törtek ki. A nép félreértette az annyira hangoztatott 
szabadságot, s azt a törvényes rend felbontására, a magántulajdon 
megsértésére használta fel. Orosházán már márczius 26-án kezdett 
csoportosulni a nép, mindenféle jogtalan követelésekkel lépett fel az 
elüljárők ellen, (pl. a legelő-szabályozás felbontását, a szénási pusz-
tának elfoglalását stb. követelte.) A kiküldött megyei biztos nem 
tudta másként lecsillapítani a nyugtalanságot, mint a volt elüljá-
róság feláldozásával s újnak választásával.2) Békésen ápril 1—3. 
napjaiban folytonosan ostromolták a városházát a zavargók, bán-
talmazták a bírót, s kierőszakolták gróf Wenckheim József Antal-
tól a legelő-elkülönítés visszavonását.3) Füzes-Gyarmaton az ura-
dalmi majorsági földeket rohanták meg úgy, hogy ápril 12-én ide 
katonaságot kellett küldeni és azzal rászorítani a zavargókat a kár 
megfizetésére.4) A herényiek pedig annyira fel voltak bőszülve, 
hogy a földesúr birtokán még a fákat és ültetvényeket is kitör-
ték, s a gátakat szétrombolták úgy, hogy 2 század katonaság kel-
lett megfenyítésökre.5) 

Ily bajok között alakult meg Békésvármegye képviseleti ala-
pon álló választmánya. Már a márczius 22-iki népgyűlés akaratá-
ból keletkezett márczius 27-én egy központi választmány, melynek 
rendeltetése volt, hogy az eddigi tek. karokat és rendeket pótolja. 
De ez még kissé korai dolog volt.6) 

1848. május 3-a volt azon nap, melyen Békésvármegyében a 
48-iki most már szentesített törvényeket kihirdették, s ez alkalom-
mal vármegyénknek új főispánját, br. Wenckheim Bélát, is, ki gróf 
Károlyinak a szatmári főispáni székbe való áthelyezése után nyerte 
el vármegyénk főispánságát, nagy örömmel és ünnepiesen beiktat-
ták. Most már törvényesen is megalakult a vármegyénk ügyeit in-
téző állandó választmány.7) Időközben már mindenütt megtétettek 
a lépések a nemzetőrség felállítására. Ápril havában majd minde-
nik községben összeírták a jelentkezőket s bár a közbejött izga-
tások miatt némely helyütt, különösen a Sárréten, nem valami nagy 

1) Oláh i. m. 56. s köv. 11. - 2) u . o. 1 0 3 - 5 . - 3) U. o. 8 8 - 9 3 . - * U. o. 9 8 - 9 9 . 
— 5) U. o. 95—97. — «) U. o. 109. — ') U. o. 121—31. 
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lelkesedés mutatkozott az új intézmény iránt, mégis ápril végén az 
országgyűlés törvényei s a miniszter utasításai alapján már szervez-
hették a nemzetőrségi zászlóaljakat. Az összeírt és némileg föl-
fegyverzett nemzetőrök száma 533 lovas és 1 1567 gyalog emberre 
rúgott. Kivételt csak az egy Mező-Berény tett, a hol a beállott za-
vargások miatt a nemzetőrség megalakítása lehetetlen volt. ') 

A vármegyei tisztikarnak, különösen pedig Szombathelyi Antal 
első alispánnak fáradhatatlan tevékenysége e nemzetőrség szerve-
zésében csakhamar szükségesnek és üdvösnek bizonyult, mert a mint 
julius elején a hadügyminiszter felszólította Békésvármegyét, hogy 
hazánk fenyegetett déli részeinek védelmére 3000 nemzetőrt 
küldjön, e kérelmet az állandó választmány julius 6-án könnyen tel-
jesítette, s nem 3000, hanem 4000 nemzetőrt rendelt ki. Gyulán julius 
12-én történt meg a nemzetőrök zászlószentelése, s még az nap 
Tót-Komlósra értek s itt a többi, megyénkbeli nemzetőrökkel egye-
sültek. A nemzetőrök élén maga Szombathelyi első alispán állott. 
Vele mentek a főszolgabírák és a főügyész s vármegyénk egyéb 
tisztviselői is. Julius 13-án értek Makóra s ott kapták a rendele-
tet, hogy sokkal lejebb, egész Nagy-Becskerekre kell vonulniok. 

Eleinte nem nagy kedvük volt nemzetőreinknek a parancsot 
teljesíteni, de, midőn meglátták a szerbektől kegyetlenül sanyarga-
tott, mindenükből kifosztott, menekülő magyarokat, oly elszántság 
támadt lelkükben, hogy mégis csak lementek, s ott Nagy-Becskerek 
és Ecska körül a lázadó szerbek megfékezésére küldött rendes 
katonaságnak nagy segítséget nyújtottak. Minthogy a táborozás 
csak három hétre szólott, augusztus 2-án újabb nemzetőr csapat 
váltotta fel az elsőt.2) I)e ezeknek már alig sikerült visszajönniök 
3 hét múlva, mert időközken a kormány 6 hétre akarta kiterjesz-
teni a táborozás idejét. Vármegyénknek többszörös előterjeszté-
sére, főként pedig a főispánnak közbenjárására elállott ugyan a 
kormány ebbeli követelésétől, de egyúttal fölszólította a várme-
gyét, hogy már most a visszatérők pótlására önkénteseket gyűjt-
sön és állítson ki a veszélyben forgó haza védelmére. S valóban 
a vármegyei választmány el is határozta nagy lelkesedéssel, hogy 
1000 önkéntest fognak adni, s azok rendes 8 krajczár napidíját 
még 8 krral fogják megszerezni, fegyvert, ruhát fognak nekik 
adni. Nem sikerült ugyan ezen határozat teljes keresztülvitele, de 

1) U. o. 1 8 6 . — 2 0 4 . — 2) u. o. 205—61. 
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szeptember 14-ikére mégis egy begyűjtöttek 387 önkéntest. Ezek-
ből alakult meg a híres, békési önkéntes csapat és már szeptem-
ber 16-án az aradi táborba szállott. Igaz, hogy eleintén hiányo-
san volt fölszerelve, majdnem rongyosan járt-kelt, de e hiányokat 
pótolta vitézségük. ') 

Alig hogy vége volt a békési önkénytes csapat toborzásának, 
jött a fölszólítás a kormánytól, hogy most meg a felállítandó, ren-
des honvédsereg részére toborozzanak lelkes ifjakat. Ennélfogva szep-
tember 16-án már megteszik a lépéseket a honvédek toborzására. 
A toborzó dalt megyénk főjegyzője, Szakáll Lajos, írta. Meg kell 
vallani, hogy ez kivált megyénk keleti részén eleinte nagyon ne-
hezen ment. A bizalmatlankodó és elégületlenségre hajlandó magyar 
nép csak az urak önkényének tulajdonította e fölszólítást s pl. 
Békésen csak egyetlen egy ifjú csapott fel honvédnek. Október 
elején azonban fordult a koczka. Ekkor érkeztek megyénkbe az 
elűzött, mindenükből kifosztott, szerencsétlen debeliácsiak (most 
Torontál-Vásárhely.) A békésvármegyei magyarok ezekben jórészt 
nemcsak honfitársaikat, hanem egyszersmind hitsorsosaikat is saj-
nálták s most ellenkezőleg oly lelkesedéssel karolták fel a hon-
védség ügyét, hogy például Békésen október 5-én 100 ifjú 
szegődött a honvédzászló alá. így sikerült megyénknek október 
végére 1911 új honvédet kiállítania, s miután nagynehezen a szük-
séges ruhát megszerezte, november végén a táborba indította őket 
Eleintén a 30-ik honvédzászlóaljban mind együtt voltak a megyénk-
beli ifjak, de még ez évben deczember 11 -én feloszlatták e zász-
lóaljat, s a honvédifjakat különböző más zászlóaljakba osztották, 
be úgy, hogy megyénk lakosságának nagy sajnálatára külön, bé-
késvármegyei zászlóalj nem keletkezhetett.2) 

Mig igy a honvédsereg alakulandóban volt, addig a békés-
vármegyei nemzetőrök s az önkénytes csapat véres harczokat ví-
vott a Maros mentén. Október 12-én kenyértörésre került a dolog 
az aradi vár őrsége és Arad városa között. Mivel pedig az aradiak 
nem akarták a magyar hazát elárulni, kitörőben volt a harcz a 
várőrség s a lakosok között. Az aradi védőbizottmány megyénket 
hívta segítségül e válságos napokban. Megyénk valóban segített is 
erejétől telhetőleg szomszédain. Október 17-én majdnem az összes 
nemzetőrséget hadilábra állította, úgy hogy 8—9000 emberrel 

i) Oláh i. m. I. 201— ST. — 2) U. o. 304—38. 
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indult Arad felé. Ezek közül az orosházi nemzetőrök mintegy 1000-en 
Pécskánál keltek át a Maroson, s Máriásy vezérlete alatt vitézül 
harczolva Zádorlakot és Uj-Aradot bevették. Más oldalról pedig 
3000, nagyobbrészt békésiekből s gyomaiakból álló nemzetőr Lip-
pánál kelt át a Maroson, s a debreczeni veres pántlikásokkal egye-
sülve Zurics őrnagy vezetése alatt szintén Uj-Arad felé indult. Út-
közben ugyancsak október 21-én Angyalkáinál (Engelsbrunn, régi 
magyarosan Kisfalud) találkoztak az ellenséggel s annak támadá-
sát győzelmesen verték vissza. De mivel rendes katonaság ellen 
való harczra nem voltak eléggé fölfegyverkezve, visszavonultak, s 
ez által Zuricsnak neheztelését vonták magukra. ') A lovas nemzet-
őrök egyrésze résztvett az aradmegyei lázongó oláhok megfenyítése 
végett okt. 25-én és az azt követő napokon tartott hadjáratban 
Kovaszincztól kezdve föl egész Jószáshelyig. Velük együtt ment 
Boczkó Dániel Békés-, Csanád- és Aradmegyéknek már ekkor ki-
nevezett kormánybiztosa. 

Nemsokára a nemzetőrök mind hazajöttek, de ott maradt az 
ujaradi táborban az önkénytes csapat, s ez a deczember 4-iki si-
kertelen ruhámnál ugyancsak kitüntette magát, mert tagjai a vár sán-
czaiba szorultak s térdig vízben, éhség szomjúság közt töltötték a 
napot, míg az est beálltával kimenekülhettek.2) A deczember 14-iki, 
ujaradi, szerencsétlen csata alkalmával is nagyon kitüntették ma-
gokat, mert ők verték vissza a várbeliek kirohanását, s ők voltak 
az utolsók, akik a hídon átjöttek.3) 

Az ujaradi csatavesztés egyik okául azt állítják, hogy nem 
voltak jelen a Lehel-huszárok. S hogy miért nem jelentek meg ? 
annak nagyon szomorú oka van. Október elején megint kitörtek 
megyénkben a zavargások különösen Berényben és Orosházán. 
Október 9-én valósággal fellázadtak a berényi németek, s a föl-
desuraknak minden birtokát elfoglalták. Szerencsére a főlázítót, 
Frey Ádám nevűt, Csabán okt. 24-én elfogták, azután pedig Be-
rényt ostrom állapot alá helyezték, rögtön ítélő bíróságot állítot-
tak fel, október 31-én Freyt felakasztották, 82 zavargót rövidebb-
hosszabb időre elítélték, s így a rendet helyreállították.4) 

Alig egy hónap múlva kitört a Lehel-huszárok elmaradásá-
nak valódi oka: az orosházi lázadás is. Valaha az orosháziak bé-

1) Oláh i. m. I. 349—62. — 2) u. o. I. 373—78. Márki Arad m. tört. II. 568. -
3) Oláh i. m. I. 581. és Márki i. m. 569. — *) Oláh i. m. 456—63. 
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relték a kiscsákói pusztát, de a legelő, elkülönítésekor 1846-ban 
ettől elestek. 

Most azonban a nép követelte vissza Kis-Csákót, sőt nemso-
kára szeptemberben erőszakkal is elfoglalta azt. Midőn pedig az 
alispán novemberben hatóságilag elrendelte a puszta visszaadását, 
november 27-én lázadás tört ki és Jugovics József szolgabírót a láza-
dók megtámadták, földre teperték smajd nem agyoverték. Vámosi Mi-
hályt, az alispáni rendelet kihirdetőjét, szintén bántalmazták. Ezt 
nem lehetett tűrni. S azért a megyei tisztikar deczember 11—18 
napjaiban Orosházán rögtönítélő törvényszéket tartott. A törvény-
szék tagjainak védelmére oda rendelte a megyei csendőröket, visz-
szatartotta a Lehel-huszárokat, elfogatta Ágoston Györgyöt, a fő-
lázítót, felakasztatta Oláh István nevű históriást, (ponyvairodalmi 
termékek árúsát), s így nagynehezen a rendet helyreállította. ') 

Ily szomorú körülmények között köszöntött be megyénkbe az 
1849-ik év. Szerencsére január 2-án az elesett honvédekért tar-
tott gyászistenitisztelet, a menekülő kormánynak kiáltványa annyiia 
föllelkesítette a békés vármegyei népet, hogy ezentúl a közvesze-
delem érzetére hathatósan támogatta a megyei tisztikart mindazok 
(ujabb csapatok, élelmezés, szállítás, felszerelés stb.) előteremtésé-
ben, a melyekre a veszélyben forgó országnak oly nagy szüksége 
volt. Ugyancsak január 2-án a honvédelmi ügyek vezetésére kü-
lön védőbizottmány alakult, s ezentúl ez vezette a csapatok kiállí-
tásának ügyét. Mindjárt januárban 1000 gyalogból és 200 lovas-
ból álló szabadcsapatot állítottak ki. Ez Okolicsni István őrnagy 
vezetése alatt Aradra, illetőleg Glogováczra ment, s a február 
8-iki híres aradi csatának, nem ugyan dicsőségében, de szenvedé-
sében részesült2). E csapat május 22-én oszlott fel.3) A békésvár-
megyei önkénteseket azonban mindvégig ott marasztották, sőt már-
czius 20-án beosztották az 59-ik honvédzászlóaljba.4) Ezeken kí-
vül a különböző honvédzászlóaljak számára is folytonosan gyűjtöt-
tek ifjakat pl. január hónapban, s május végén. Nemzetőreink pedig 
az aradi táborban ugyancsak serénykedtek mind január mind ju-
nius hónapokban. Békésvármegye fiai közül összesen 3326 szol-
gált és harczolt a különböző honvédzászlóaljakban. Legtöbb ke-
rült ki Gyuláról, u. m. Magyar- és Német-Gyulát összevéve 434. >) 

1) Oláh i. m. I. 4 6 6 - 7 4 . - *) U. o. II. 16, 8 6 - 9 9 . - 3) l'. o. II. 316. - *) ü . o. 
II. 133—4. — 5) U. o. II. 525. 
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A véradón kívül pedig óriási áldozatokat hozott Békésvármegye 
lakossága a haza megmentésére készpénzben, ruhaneműekben s 
kivált élelmi szerekben úgy, hogy utoljára Békésvármegye asszo-
nyai majd mind kidőltek a kenyérsütésben. ') 

A tavaszi győzelmek hatása alatt Békésvármegyében is vér-
mesebben kezdtek reményelni az emberek. April 29-én ünnepies 
istenitiszteletet tartatott a megyei bizottmány Gyulán a függetlenség 
kihirdetésének alkalmából. Az erről szóló nyilatkozatot Rázel József 
plébános, ki később, mint a katholikus iskolák szervezője, nagy ér-
demeket szerzett magának, olvasta föl.2) A következő hónapban, 
közelegvén a tisztújítás ideje, erősen izgattak a volt megyei tiszt-
viselők ellen. Volt is látatja. Ajunius 11-én megtartott tisztújításkor 
csak egyetlenegy, volt tisztviselőt választottak meg, s ez vala 
Sipos Sándor, azelőtt szeghalmi esküdt. Ezt is mindjárt a főispán 
után következő helyre, az első alispánságra emelték. Hozzá ha-
sonló fiatal ember lett a második alispán Terényi (Stummer) Lajos.:>) 
Szombathelyit, ki különben is többször akart visszavonulni, mert 
önérzete nem tűrhette azon igazságtalan vádakat, melyekkel a túlzók 
elhalmozták, azzal kárpótolta a kormány, hogy kormánybiztossá ne-
vezte ki.4) Minthogy időközben a négy képviselő-választással felruhá-
zott mezőváros (Gyula, Csaba, Békés és Szarvas) rendezett tanácsúvá 
alakult át, leszállították a szolgabírói járások számát háromra. 
Annyira biztosnak érezték ekkor magukat a bizottsági tagok, hogy 
a védőbizottmányt is megszüntették.5) 

Pedig bizony kár volt, mert egy hónap múlva újra fel kellett 
azt állítani. 6) Az oroszok betörtek hazánkba, s a kormány végső 
erőfeszítésében népfelkeléssel is igyekezett őket föltartóztatni. 
Julius 1-én tudósítja vármegyénket Korponai János ezredes, hogy 
a népfelkelés főparancsnokává neveztetett ki s már julius 8-án a 
szeghalmi, vésztői, gyarmati, ládányi és tárcsái népfelkelőket Füzes-
Gyarmatra rendelték. Ezek meg is jelentek itt, de három nap 
múlva széjjel oszlottak, mert az oroszok Debreczenből visszahúzód-
ván, a népfelkelés fölöslegessé vált.7) Julius 19-én megint rendez-
tek népfelkelést a sárrétiekből. Ezeknek gyűlőhelye újfent Füzes-
Gyarmat vala. — A többi felkelőket pedig julius 20-án Szarvasra 

i) Lásd ennek adatait Oláh i. m. II. 322—8. — 2) Oláh i. m. II. 297. — 3) U. o. 
311—5. — 4) U. o. 330. — 5) u. o. 311 — 15. — 6) U. o. 347—48. — 7) u . o. 337—42. 
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rendelték, de ezekre ínég kevésbé volt szükség. ') Egész más oldal-
ról, Nagyvárad-Szalonta felől, lépett vármegyénk területére az el-
lenség és pedig éppen vármegyénk székhelyére, Gyulára. Ennek 
következtében a vármegyei tisztikar és védbizottmány a vármegye 
székhelyét áthelyezte Berénybe,2) augusztus 13-án pedig, éppen a 
világosi fegyverletétel napján, Gyomára. Biztos tudomást szerezvén 
azután a tisztikar és védbizottmány a világosi fegyverlerakásról, 
augusztus 16-án megtartotta utolsó gyűlését s kinyilatkoztatta, 
hogy a hadsereg feloszlása után a magyar alkotmány felfüggesz-
tetett, s ennélfogva minden, az alkotmány ellen teendő lépéseket 
törvénytelennek tekint és azok ellen t i l takozik .Mindamel le t t a 
vármegyei tisztikar még azután is előteremtette azon tömérdek 
élelmiszert és takarmányt, melyre az immár visszainduló orosz had-
seregnek szüksége volt, s így megmentette vármegyénk lakosságát 
a kirablástól. 

A szabadságharcz leveretése után megindult a bosszú műve, s 
ennek első játéka éppen vármegyénk területén, Gyulán, kezdődött. 
Augusztus 19-én 35,000 orosz érkezett Gyulára s magával hozta 
a főbb honvéd tiszteket és polgári hivatalnokokat is. A későbbi, 
aradi vértanúk közül Damjanich s még más öt a várkastélyban, 
Knézich Czégényi Istvánnál tartózkodott. Itt folytak a tárgyalások 
az orosz hadsereg s az osztrákok között a foglyok kiadatása iránt. 
Augusztus 23-án csakugyan átadták az oroszok a tiszteket és hiva-
talnokokat az osztrákoknak és augusztus 24-én elvonultak innét. Az 
osztrákok még 23-án elvitték foglyaikat és Gyulán meg az egész vár-
megyében minden csendes lőn.4) Augusztus 25-én, midőn Dobrzánszky 
Adolf es. kir. biztos újra megsürgette a Kossuth-bankóknak beszál-
lítását s azoknak minden kárpótlás nélkül való megsemmisítését, 
Sipos Sándor alispán lezárta Békésvármegye jegyzőkönyvét, s a 
volt vármegyei tisztikar visszalépett, mert a vármegyei lakosság oly 
nagy megkárosításával járó rendeletet végrehajtani nem akarta.r>) 
Ezzel a szabadságharcz ideje vármegyénkben is bezáródott. 

Következtek az üldözés szomorú napjai. Csaknem 300 év múlva 
újra visszakerült vármegyénkbe a XVI. században oly nagy szere-
pet vivő Gaál család egyik tagja, Ede. ü , itiint szeged-kerületi cs. 
kir. biztos és főispán, egy időre Gyulára átrándulván, megindította 

1) U. o. 351—55. — 2) U. o. 391—92. — 3) U. o. 392—93. és Haan tudósítása. — «) Oláh 

i. m. II. 399—406. — &) U. o. 413. 
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a vizsgálatot a szabadságharczban résztvevők ellen. Vármegyénk 
fiai oly nagy lelkesedéssel küzdöttek a magyar alkotmány fenma-
radásáért, hogy, bár közülök egyet sem végeztek ki, mégis szá-
mosan voltak, kik sokáig börtönben szenvedtek a magyar szabad-
ságért. Méltó, hogy ezek neveit e helyütt feljegyezzük. 

Boczkó Dániel, volt kormánybiztos. 
Boczkó Károly, volt szarvasi képviselő. 
Bogdán Lajos, füzesgyarmati ref. pap, kit »Polgári szózat« 

czimű művéért ítéltek el. 
Csepcsányi Tamás, földbirtokos. 
Endrefi Károly, volt honvédtiszt. 
Galgóczi Gábor, orosházi orvos. 
Gonda Lajos, gyulai ref. pap. 
Govrik Adeodát, szentandrási róin. kath. segédlelkész. 
Győri Ferencz és testvére, orosházi lakosok. 
Harsányi Sándor, orosházi lakos. 
Horváth Sámuel, tótkomíósi ág. ev. pap. 
Huszka Mihály, volt gyulai országgyűlési képviselő. 
Huszka József, gyulai lakos. 
Jeszenszki Miklós, volt honvédtiszt. 
Kalmár József, orosházi jegyző. 
Mikolai Ferencz, orosházi lakos. 
Mojsisovics Sámuel, szarvasi főbíró. 
Nóvák Dániel, csabai ág. ev. tanító. 
Omaszta Szilárd, volt honvédtiszt. 
Omaszta Zsigmond, volt gyomai képviselő. 
Rausch János, volt honvédtiszt. 
Szeberényi Lajos, csabai ág. ev. tanító. 
Szombathelyi Antal, volt kormánybiztos, kit halálra is ítéltek, 

de azután kegyelmet nyert. 
Szűcs János, gyulai ügyvéd. 
Uhrinyi László, volt honvédtiszt. ') 
Terényi Lajos, másodalispán, midőn a nemzeti ügy bukását 

látta, Komáromba menekült s ott igazolványt kapott, de később 
ő is börtönbe került, mert az 1854-iki, londoni összeesküvés része-
seinek névsorába ő is be volt iktatva. Majdnem egy évi fogság 
után azonban sikerült igazolnia ártatlanságát és kimenekülnie. -) 

i) Haan tudósítása. — 2) Évk. XII. 14. 18. 
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Mig ezek különböző börtönökbe hurczoltattak s törvényszékek 
elé állíttattak, ide haza új emberek rendelkeztek a vármegye lakos-
sága felett. Gaal Ede ajánlatára 1849. október elején az osztrák 
kormány Stacho Jánost, a volt gyulai uradalmi igazgatót, nevezte ki ön-
álló, békésvármegyei cs. kir. biztosul. — Különben vármegyénk to-
vábbra is a szegedi kerülethez beosztottnak maradt s Gaal főispán 
felügyelete alatt állott. Stacho kinevezése elég szerencsés volt. — 
Benne legalább a viszonyokkal és személyekkel ismerős embert 
nyertek vármegyénk lakosai. Az 1849. junius 11-én kibuktatott tiszt-
viselők közül is többen vállaltak hivatalt. így pl. Ambrus Lajos, ki 
csabai, Lakatos Károly, ki szarvasi főszolgabíró lett. A békési fő-
szolgabíróságot a nem régiben megbukott csabai főszolgabírónak, 
Kiss Péternek, testvére, Kiss Antal, kapta meg. Polner Lajos voltai-
pénztárnok orosházi szolgabíró lett. Szántó Albert volt aljegyző is 
hivatalhoz jutott. így legalább az átmenet az alkotmányos kormányzat-
ról az abszolútra vármegyénkben nem lön oly éles és visszataszító. 

Ezután megkezdődött az új hivatalok s átalakítások munkája. 
1850. augusztusban Békésvármegyét a kormányférfiak Csanáddal 
egyesítették, de pár hónap múlva, Staclió halála után megint szét-
választották s élére 1851. márczius 21-én Bonyhády Gyula (ere-
detileg Perczel Gyula volt a neve), megyefőnököt állították.') Két 
év múlva, 1853. juniusban újra s most már állandóan egyesítették 
Csanáddal.2) Megyefőnök maradt Bonyhády 1856. márczius 31-ig, 
midőn Vasvármegyébe helyezték át. ; i) Ekkor Torkos Kálmánt ne-
vezték ki megyefőnöké s ez volt egész 1860. november 26-áig. Vár-
megyénk területét sem hagyták meg régi alakjában. Mindjárt 1849-
ben elszakították és Csanádhoz csatolták Tót-Komlóst. Helyette 
azonban kárpótolták vármegyénket a hajdanában úgyis innen ki-
szakasztott Déva-Ványával.4) Sőt 1855-ben még Gyula-Varsánd, 
Nagy-Pély, Sikló, Oltlaka és Elek falvakat is idecsatolták, úgy, 
hogy e rövid évtizedben vármegyénk még nagyobb területű volt, 
mint az alkotmányos korszakban. — E területet aztán gyulai, bé-
kési, csabai, szeghalmi és szarvasi járásokra osztották. 

Egyidejűleg bekövetkezett a törvénykezésnek elválasztása a 
közigazgatástól. Gyulán állították fel a vármegyei törvényszéket. 
E mellett volt itt kirendelt járási törvényszék is. Csabán, Békésen, 

1) Nagy Iván: Magyarország csal. IX. 218. - 2) Palugyay : Magyarország leírási. IV. 
26. — 3) Nagy Iván i. m. IX. 218. — *) Palugyai i. m. 43. — &) l'. o. 176—SS. 
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Szeghalmon és Szarvason járásbíróságokat állítottak. ') Nagy mun-
kát teljesített e vármegyében az úrbéri törvényszék, (melynek tárgya-
lásai magyar nyelven folytak)2). A volt földesurak és a községek 
közt legnagyobbrészt ez rendezte a legelőelkülönítést, s ezáltal 
módot nyújtott a tagosításhoz, egyszóval Békésvármegye mai, va-
gyoni viszonyainak megteremtéséhez. — Mindjárt ezzel kapcsolat-
ban kell említenünk a telekkönyvek életbeléptetését, s becsületére 
válik az akkori hivatalnoki karnak, hogy a telekkönyvek Békés-
vármegyében mai napig alig szorulnak igazításra. — Külön adó-
hivatalt is létesítettek s ily adópénztárak voltak Gyulán és Szeg-
halmon.3) 

A közlekedés tekintetében is nagy emelkedésre találunk. 
Meghatározták az országutakat, elkészítették vármegyénkben az 
első, kövezett útat, s a mi legfőbb, 1858-ban megnyílt az arad-
szolnoki vasút is. — Fontos események voltak továbbá a Fehér-
Körözs új medrének kiásása Gyula-Vári és Békés közt 1856—57-
ben, és a Berettyónak Szeghalomnál való bevezetése a Sebes-
Körözsbe 1857—58-ban. 

Ezen és még más egyéb intézkedések a lakosság vagyono-
sodását nagyban előmozdították, úgy hogy 1855-ben Békés-Csanád 
lakossága az úgynevezett önkéntes nemzeti kölcsönhöz 4.466,559 
frttal járulhatott. Igaz, hogy ebben nagyrésze volt a megyefőnök-
nek és a szolgabíráknak, a kik, hogy maguknak érdemet sze-
rezzenek, a rábeszélés minden eszközét felhasználták, hogy a lako-
sok és községek mentül többet adjanak össze. 

1857-ben azon megtiszteltetés érte vármegyénket, hogy I. 
Ferencz József királyunk szeretett nejével együtt meglátogatta 
vármegyénk területét is. — Május hó 25-én Szegedről dél tájban 
érkezett Orosházára, s onnan délután 4 óra tájon Ó-Kígyósra. I Lt 
Békésvármegyének egyik jótevő angyala, gróf Wenckheim Krisz-
tina, még mint kis leány, meglepő szép verssel üdvözölte a király-
nét. Még az nap estére a gyulai várkastélyba érkeztek s ott meg-
szálltak. Itt fogadták a küldöttségeket. Másnap, 26-án, megtekin-
tették a hivatalokat, a vármegyeházát, azután pedig kimentek a 
már jó részben elkészült fehér-körözsi, új meder megnézésére. 
Ezt azon a ponton, hol az új medret a csaba-dobozi út metszi, 

Palugyai i. m. 148 — 9. — 2) Az egyes köaségek űrbéli iratai a megyei levél-
tárban. — 3) Palugyai i. m. 106. 1. 
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egy nagy emelvényről áttekintették, s azután gróf Wenckheim 
Rudolf dobozi kastélyában lovakat váltva, Sarkadon keresztül Vá-
rad íelé indultak. ') 

Még ez évben a kormány a gyulai kaszinó engedélyezése 
által is mutatta, hogy hajlandó az engedékenységre.2) A szarvasi 
kaszinó már két évvel előbb fennállott és virágzott.3) 

Mindezen intézkedéseknek, a vagyoni felvirágzásnak, a társadalmi 
élet élénkülésének egy nagy hibája volt, s azt Békésvármegye la-
kossága sehogysem tudta felejteni, hogy az egész nem magyar 
kezek műve, s nem is a magyar nemzet fenmaradására, hanem in-
nem inkább a nemzeti érzés kiölésére, a magyar alkotmány, a köz-
életben való részvétel elfelejtésére voltak irányozva. Most ébredt fel 
még csak igazi sóvárgás az alkotmányos élet s a magyar nemzet 
régi jogai után. A kiegyezés óriási művében persze megyénk la-
kossága nem vehetett valami nagy részt, de megyénk főurai ott 
voltak azok között, kik e roppant műhöz az utat egyengették. 
Már 1852-ben tett valamit erre nézve megyénk volt főispánja s 
politikailag legjelentékenyebb férfia, br. Wenckheim Béla. Öt ugyanis 
ekkor Albrecht főherczeg, Magyarország kormányzója, fölszólította, 
hogy Magyarország mágnásaiból bandériumot alakítson, s azzal 
I. Ferencz József királyunkat kisérje föl Budavárába. Ezzel mutat-
ták volna meg a magyar főurak a külföld előtt, hogy beletörődtek a 
tettleges állapotokba, s nem vágyakoznak az eltűnt alkotmány után. 
De br. Wenckheim Béla vagyonát, sőt életét is koczkára vetve 
azt válaszolta: »Fenség! én és társaim csak a megkoronázott ki-
rály előtt lovagolunk,« s a főúri bandérium elmaradt.4) 

Az 1851-ben megalakult csákói vadász társaság is, bár cse-
kély részben, közreműködött a magyar alkotmány visszaállításán 
fáradozó férfiak összetartásában. A vadászok számára gr. Batthyány 
László építtetett egyemeletes vadászlakot a régi tisztilak mellé. 
Részt vettek a vadászatokon gr. Batthyány László és István, a három 
br. Wenckheim testvér (Béla, László és Viktor,) gr. Károlyi György, 
Sándor és Gyula, 3 gróf Ahnássy (Dénes, György, Kálmán), 3 gróf 
Szapáry (Antal, Gyula, István), báró Orczy Béla, báró Orczy An-
dor, báró Podmaniczky Frigyes, báró Simonyi Lajos, a három Tom-
csányi testvér (József, Károly és Mihály,) Biharmegyéből Tisza 

i) Mogyoróssy i. m. 216—18. — u . o. 127. — 3) Palugyai i. m. 106. 1. — 4 No-
vak Kamill úr értesítése. 
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Kálmán és Komáromi György és még számosan hazánk főurai és 
nagyobb birtokosai közül. ') Ezeknek összejövetele alkalmával na-
gyon természetes, hogy az országos dolgok sem maradtak egé-
szen figyelmen kivül, már csak br. Wenckheim Béla ismeretes el-
veinél fogva sem.2) Az 1859. szeptember 1. pátens ellen megyénk 
protestánsai is elég lelkesen sorakoztak, mert az ev. ref. vallásúak 
községei közül egyik sem, az ág. ev. községek közül pedig csak 
a gyomai és mező-berényi egyházak rendezték magukat a pátens 
kívánalmai szerint.3) 

Végre az 1860. októberi diploma megyénkben is helyreállí-
totta az alkotmányos életet. A kormány 1860. nov. 26-án újra ki-
nevezte br. Wenckheim Bélát Békésvármegye főispánjának s ez, 
alig hogy megkapta kinevezését, rögtön minden község által meg-
bízottakat választatott, s ezeket deczember 10-ére Gyulára össze-
hívta. A róm. kath. templomban tartott isteni tisztelet után a 
nagyszámú, »ősnépgyülésnek« hívott gyülekezet a ref. templomba 
vonult, s ott br. Wenckheim Bélának óriási tetszéssel fogadott 
beköszöntője után megalakította az állandó bizottságot. Ez állandó 
bizottság mindjárt másnap megtartotta első közgyűlését, s meg-
alakította a megyei tisztikart. Ez pedig mihamarább, még deczem-
ber folyamában átvette az összes hivatalokat Mind az »ősnépgyű-
lés,« mind a tisztújító közgyűlés lefolyását a megye volt főjegy-
zője, Szakáll Lajos, vezette be Békésvármegye újonnan kezdődő jegy-
zőkönyvébe. Áradozó szavakkal üdvözli ebben Szakáll az alkotmányos 
nap hajnalát, s úgy akarta tekinteni sorait, mint az ő megyei szolgá-
latának »prózában írt hattyúdalát.« 

De bizony a hajnal nem vált felkelő nappá. Megyénk lakos-
ságának érzelmeit mutatja, hogy a gyulaiak Huszka Mihályt, a 
csabaiak Boczkó Dánielt, a békésiek Asztalos Istvánt, az oros-
házi kerület Terényi Lajost, ezen az osztrák kormánytól üldözött, fog-
ságot szenvedett férfiakat, választották képviselőikül. Mindezek 
természetesen a határozati párthoz csatlakoztak. De, bár a szava-
zástól tartózkodtak, s a győzelmet átengedték Deák Ferencz fel-
irati pártjának, mégis bekövetkezett az országgyűlés feloszlatása, 
s az alkotmány felfüggesztése. Békésvármegye állandó bizottsága 
1861. október 21-én tartotta meg utolsó közgyűlését és elhatá-
rozta a passiv ellenállást. Kimondá, hogy tiltakozik a feloszlatás 

i) Br. Podmaniczky Fr.: Napló töredékek 43—46. 2) Évk. VI. 96. — 3) Haan tudósítása. 
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ellen, s míg erőszakkal föl nem oszlatják, magától meg nem szü 
nik. Bekövetkezett azután a Schmerling kormány ideje, melyet me-
gyénkben különösen az 1863-iki Ínséges év tett emlékezetessé. 
Megyénk egykori főszolgabírája, Kiss János, vállalta el a főispáni 
helyettes tisztét, s viselte azt három évig. 1865—66-ban pedig a 
megyénkbe visszajött Bonyhádi Gyula volt főispáni helyettes. Az 
alispánságot Weinzierl Zsigmond és Herbert Antal kapták meg. 
1865-ben a képviselő választás alkalmával valamivel engedékenyebb 
természetű férfiak lettek képviselőkké, s ezek nem gördítettek aka-
dályt útjába a kiegyezésnek. A kiegyezés éve azonban megyénk 
főispánját, br. Wenckheim Bélát, már a belügyminiszteri székben 
találta, s így új főispánról kellett gondoskodni. Ilyet alig találtak 
volna alkalmasabbat, mint megyénknek egykori másodalispánját, 
Tomcsányi Józsefet, Békésvármegye szülöttjét A demokratikus el-
vek teljes diadalát hirdeti, hogy a Harruckernek egykori székébe 
gazdatisztjüknek unokája ül be. 

Tomcsányi József kinevezése 1867. ápril 3-án történt meg, s 
ő egy hét múlva már megjelenik a megye székhelyén s ápril 11-én 
megalakíttatja a megyei tisztikart. Szakáll Lajos hiába írta meg 
1860-ban hattyúdalát, e napon újra föl kellett vennie a főjegyzői 
tollat és jegyeznie vele az örvendetes gyűlés határozatait, míg csak 
át nem adhatta azt újonnan választott utódjának, Kiss Józsának. 

Ez volt Békésvármegye örvendetes napja, s azóta törvényha-
tósági bizottsága és tisztikara fáradhatatlanul működik azon, hogy 
e megye virágzó, nyugodt és magyar legyen! 

1867. ápril 10. délutánján kitörő lelkesedéssel s nagy öröm-
mel fogadták Gyulán az újonnan kinevezett s igazán vérünkből 
való főispánt. A gyulai, akkor Kápolna- ma Kossuth Lajos-téren 
egy 8 éves, szegény, kis gyermek társaival játszadozva nézte a fo-
gadtatás készületeit. Sem ő, sem más nem sejthette, csak a Min-
dentudó tudhatta azt, hogy ő lesz az, ki a következő nap eseményét 
Békésvármegye történetének lapjaira följegyzi! 



X X V I . F E J E Z E T . 

Vallás-történet, iskolák, műveltségi állapotok. 

IKOR vármegyénk népesedni kezdett és 1700-ban a me-
gyei tisztikar első ízben megalakult, a lakosok nagyobb 
része református vallású volt. A gyulai ráczok a görög-
keleti vallást követték. Csak a megyei tisztikar s a vár-

ban állomásozó rendes katonaság volt, legalább tudtunkra, katho-
likus. 1700 végén a rendes katonasággal a tábori lelkész is eltá-
vozott és ekkor a tisztikar a Neoaquistica Commissiotól kért fize-
tést az új lelkésznek tartására. A Commissio ezt a kamarára bízta '). 
S valóban 1701-ben már ismét volt Gyulán katholikus plébános: 
Szatmáry János Elek ferenczrendű szerzetes.2) 

1715-ben, midőn a megyei tisztikar másodízben s most már 
állandóan megalakult, úgy látszott, hogy megyénk egész reformá-
tus megyévé fog válni. Lakosai a gyulai csekély számú katho-
likusokat leszámítva, mind református vallásúak voltak, sőt maga 
a megyei tisztikar is csupa Debreczénből, vagy annak környéké-
ről idekerült reformátusokból állott. E tisztikar természetesen pár-
tolta a maga hitfeleit, sőt a megye pénztárából is segítette őket. 
így például 1719-ben 45 frtot ajándékozott a debreczeni ref. col-
legiumnak3) 1720-ban 10 tallérral gyámolította a gyulai ref. egy-
házat4), ami legalább is furcsa oly államban, ahol — úgy papi-
roson — a kath. vallás volt az uralkodó. Ekkoriban — (mint gon-
dolható) — háborítatlanul építgették a protestánsok templomaikat is. 

1) Diaria neoaquisticae commissionis 1696—1703. 92.1. — 2) Váradi kápt. lt. acta antiqua 
f. II. 16. — 3) Jk. I. 482. — 4) U. o. 516. 
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1 722-ben a volt ref. tisztikar elbocsátásával ezen, a reformá-
tusoknak túlságosan kedvező állapot megszűnt, s csupa katholikusok 
lettek a megyei főtisztviselők. Mintegy visszahatásként ezek pedig 
1723-ban a nemeskereki kath. templomra szavaztak meg 30 irtot. ') 
De máskülönben e megyei tisztikar a maga részéről sohasem há-
borgatta a protestánsokat és görög-keletieket vallásuk gyakorla-
tában. Az 1722—35. években építtettek új templomot, igaz, hogy 
csak vályogból a csabai, berényi és szarvasi ág. vallásúak, továbbá 
a vári, fási és gyomai reformátusok. Uj templomot, még pedig 
téglából, emeltek a gyulai görögkeletiek, hasonlóképpen, de csak 
fából, a kétegyháziak. Még a váradi püspöki helytartó figyelmez-
tetésére sem akadályozta meg a tisztikar, hogy a békésiek új 
templomot ne építsenek 1732-ben, még pedig az e vidéken akkoriban 
szilárdnak nevezett anyagból t. i. téglából.2) Pedig tudvalevő do-
log volt, hogy Békésvármegye területére a linczi békekötés ereje 
ki nem terjed, hogy itt egyetlenegy beczikkelyezett község sem 
létezik, s így az 1730-iki »Carolina resolutio« értelmében me-
gyénkben a protestánsok nyilvános vallásgyakorlattal, szilárd tem-
plomokkal nem bírhattak volna. 

Nem lett volna tehát itt a protestánsoknak semmi bajuk, inert 
hisz, mint látjuk, a gyakorlat, de meg a kényszerűség is túltették 
magukat a rendelet betűin, ha a szerencsétlen Péró-féle lázadáskor 
nem írják zászlaikra a lázadók, már csak megszokásból is, sértett 
vallásuk ügyét s ha nem adnak lázadásuknak olyan erősen református 
színezetet. Ezzel azonban fölkeltették a helytartótanácsnak figyel-
mét s a helytartótanács, mely egész eddig abban a véleményben 
ringatódzott, hogy Békésvármegyében szigorúan megtartják a 
királyi rendeteteket, hogy itt nyilvános prot. isteni tisztelet 
nincs, most egyszerre csodálkozva kérdi, hol és hogyan termett 
Békésvármegyében annyi nemkatholikus egyházközség s annyi 
templom ? 

Az 1735-iki tisztikar rákente a hibát az 1722-ben elbocsátott 
régi ref. tisztikarra. De, ha ekként ki is mentette magát a múltra 
nézve, nem követhette a régi bánásmódot a jövőben. A helytar-
tótanács folytonosan sürgette a fennálló rendeletek megtartását, 
utasításokat adott, jelentéseket követelt be s így a megyei tisz-

i) Jk. II. 9. — 2) Évk. XI. 132. és nagyváradi egyházm. lt. Visit, canon. — 3 Évk. 

XI. 133. 
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tikár a legjobb akarattal sem adhatta meg protestánsoknak azon sza-
badságot, melyet 1735 előtt élveztek. Megyénkben sem volt te-
hát szabad a megyei hatóság közvetítése és tudta nélkül temp-
lomot építeni, a régit nagyobbítani vagy kijavítani s tornyot rakni. ') 
A megyei tisztikar köteles volt támogatni a kath. főespereseket, mi-
kor a prot. egyházközségekben is látogatásokat végeztek. Külö-
nösen nevezetes volt e látogatások közül Alapy Jánosnak ilynemű 
1754-iki látogatása. Mint Markovicz Mátyás szarvasi ág. ev. 
papnak leírásából kitetszik, az ág. vallásúak nem valami nagy ha-
raggal fogadták a főesperesi látogatót, mert hisz semmi olyast nem 
követelt tőlük, amit meg ne tehettek volna. De zokon esett ez a 
reformátusoknak, kiknek elvei szerint a bábák még szükség ese-
tében sem keresztelhettek, holott a látogató, vett utasítása sze-
rint, éppen e kérdésben faggatta őket.2) Hasonlóképpen hivatalból köz-
bevetette magát a tisztikar, ha valaki az uralkodó kath. vallástól el-
akart pártolni és szükség esetén az ilyet börtönbe is vetette. 3) 

De máskülönben a tisztikar éppen nem volt ellensége a prot. 
hitközségeknek, mindig kedvező jelentést adott, ha ezek új templo-
mot akartak építeni, vagy a régit javítani, sőt Tót-Komlós és 
Orosháza megmaradása részben a tisztikarnak is köszönhető. 
Ugyanis hiába hagyta meg a helytartótanács, hogy az engedély nél-
kül épített tót-komlósi templomot a megye rontassa le és a prédikátort 
űzze el. A vármegye úgy tett, mintha teljesítette volna a rende-
letet. Hat év múlva tünt ki, hogy a templom, igaz hogy bolt 
gyanánt használva, megmaradt, a prédikátor pedig, mint egyik 
közlakos, továbbra is a községben lakott.4) Az orosháziak szin-
tén azzal akarták kicsikarni a helytartótanácstól az engedélyt a 
templom építésre, hogy kész templommal álltak elő, s midőn a 
helytartótanács elrendelte annak lerombolását, a megyei tiszti-
kar két ízben is felírt a templom megmaradása érdekében. Mikor 
pedig a helytartótanács harmadszor is sürgette rendeletének végre-
hajtását, a tisztikar a főispán tanácsára »dilatione« halogatással 
élt, közben pedig a templom megmaradt.5) 

Megváltoztatta a megyei tisztikar eljárását a protestánsok-
kal szemben az 1782-iki türelmi rendelet. Itt megyénkben is óri-
ási örömmel fogadták azt a protestánsok és félretettek minden 

!) Évk. XI. 134, 145. — 2) Évk. V. 53, 61. Várad, egyhra. lt. visit. canon. — 3) Évk. 
XI. 134, 144. — 4) jk. IX. 94, 39, 703. — &) U. o. VIII. 867—76. 961. 
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alkotmányjogi sérelmet, aggodalmat, s a katholikusokkal szemben a 
megyéhez benyújtott ellennyilatkozatukkal védelmükbe vették a tü-
relmi rendeletet. ') Azután meg mindenütt építették, nagyobbították 
templomaikat, tornyaikat. Az 1790-ben alakult tisztikarba pedig 
a főispáni helytartónak, a kath. vallású Orczynak, kinevezése révén 
bejutott egy ref. vallású is: Domokos Lőrincz, a főjegyző.2) 

Ettől kezdve a vármegyei tisztikar keveset foglalkozott val-
lási ügyek elintézésével. Csak 1840-ben a vegyes házasságok 
kérdése fordította megint erre a figyelmet, likkor vármegyénk 
rendei nagyobbrészt a haladópárthoz csatlakozván, úsztak az ár-
ral és ők is kath. egyház ellen foglaltak állást. Nem vették tekin-
tetbe, hogy az 1790-iki törvény félszeg helyzetet teremtett, mert, amit 
a magyar törvény megengedett, azt kath. egyház törvényei tiltották, 
hanem visszautasították a váradi püspöknek felszólalását, perbe 
fogták a kötelességüket teljesítő orosházi, szarvasi, csabai és lá-
dányi kath. plébánosokat, s mindamellett, hogy még addig nem 
szűnt meg a kath. vallás uralkodó vallás lenni, kimondották, hogy 
nem fognak segédkezet nyújtani a kath. hittől való elpártolás meg-
akadályozására3). 

Lásssuk már most az egyes vallási társulatok vagy felekeze-
tek ez időszaki, főbb eseményeit. 

Milyen volt a kath. egyház sorsa 1700—1703. években em-
lítők. 1711. után legelőbb Gyulán alakult kath. hitközség, azután 
1722-ben Nemes-Kerekiben, de ez 1731-ben Endrődre költözött 
át. 1746-ban a vármegye észak-nyugati részén alakult a szent-
andrási hitközség és két év múlva rendes plébánost kapott. — A Csa-
bára leköltözött kath. tótok számára nagy nehezen 1750-ben állítot-
tak plébániát s ez a négy maradt meg egész 1784-ig. Addigelé 
a vármegye lakossága különösen sok beköltözött kath. iparossal és hi-
vatalnokkal szaporodott. Ennélfogva 1784-ben a helytartótanács kérdé-
sére megyénk azt válaszolta, hogy szükségesnek tartja a rendes plé-
bániák felállítását Békésen, Körözs-Ladányban, Orosházán és Szarva-
son. Ezt megelőzőleg már 1778-ban kaptak helyettes lelkészt a 
békési katholikusok, s ez csakhamar rendes plébánossá lett. Körözs-
Ladányban 1786-ban, Szarvason 1788-ban. Orosházán pedig 1792-
ben állíttattak fel a plébániák. Mindezek egész 1816-ig egy ales-
perességet alkottak: a gyulait. Midőn a plébániák száma 1816-ban 

i) Évk. XI. 1 4 2 - 4 3 . — 2) Jk. 1790. év. 153. — 3) Évk. X. 165. 167. — *) U. o. XI. 143. 
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az új-kígyósival szaporodott, a váradi egyházmegyei hatóság a 
gyulaiból kiszakította az endrődi alesperesi kerületet. Ezen fel-
osztás napjainkig fennáll, úgy hogy most a gyulai alesperesi kerü-
lethez tartoznak: a gyulai, csabai, békési, mezőberényi, csorvási, 
bánfalvi, orosházi, új-kígyósi és a közelsége miatt Biharból ide-
csatolt sarkadi lelkészségek, az endrődihez pedig az endrődi, 
szarvasi, szentandrási, körözs-ladányi, az 1845-ben felállított gyo-
mai, az 1892-ben alakított szeghalmi és kondorosi lelkészségek. 
Ezenkívül Kétegyháza katholikusai a csanádi, Sámsonéi pedig a 
váczi egyházmegyéhez tartozó és 1852-ben, illetőleg 1860-ban ke-
letkezett lelkészségekkel birnak. !) 

A görögkeletiek első hitközsége 1695-ben keletkezett Gyu-
lán, s első hívei a gyulai vár mellé telepített rácz katonák és a törö-
kök idejéből itt maradt ráczok voltak.2) 1711. és 1727. között a 
rácz hitközségből román nyelvű hitközség lett. Kétegyháza meg-
telepítésével alakúit meg a második gör. kel. hitközség 1724-ben. 
1 786-ban a vármegyében szerte-széjjel lakó görög kereskedők föl-
kérték a helytartótanácsot, hogy engedje meg, hogy ők Békésen 
együttes költségen külön templomot építhessenek és ott lelkészt 
tarthassanak.3) — Ekként keletkezett a békési gör. kel. hitközség 
1787-ben. 1821-ben pedig megalakúlt a csabai hitközség. Mind-
ezek kezdettől fogva az aradi gör. kel. püspökség kisjenei alespe-
ressége alá voltak helyezve. 

A gör. keletieknek a kath. egyházzal való egyesüléséről csak 
annyit tudunk, hogy 1736-ban az aradi püspök a gyulai pópát, 
amiért egyesült akart lenni, tömlöczbe vetette.4) 

Az ág. ev. vallásúak hitközségei együtt keletkeztek az eleintén 
csupán ő tőlök lakott falvakkal, mert hiszen részben vallásuk sza-
badabb gyakorlása végett költöztek e vidékre, s azért első gondjuk 
volt templomot építeni. Papjaikat pedig sokszor magukkal hozták. így 
alakúit meg 1718-ban a csabai, 1722-ben a szarvasi, 1723-ban pedig 
a herényi hitközség. 20 év múlva ezeknek száma megkétszereződött, 
mert 1744-ben megalakúlt az orosházi hitközség, 1745-ben a mezőbe-
rényi németek elváltak a tótoktól s külön hitközséget alkottak, 1746-
banpedigTót-Komlós megtelepítésével keletkezett a hatodik hitközség. 

i) L. az egyes községek történeténél. — 2) Még 1722-ben is rácz templomnak nevezi 
egyházukat Rosenfeld, de 1728-ban már oláhoknak mondja a hiveket a megyei tisztikar. — 
3) Évk. XI. 143. — 4) jk. IV. 858. 
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Ekkor egy századig e szám megállapodott. 1844-ben gyarapodott 
a bánfalvi hitközséggel, napjainkban pedig a csorvásival és kondoro-
sival. Kezdettől fogva a bányai egyházkerület békési esperességé-
hez tartoztak. Papjaik a mult században és a jelen elején óriási 
hatalmat gyakoroltak híveik felett. 1747-ben a szarvasi ág. ev. 
pap egy szónoklatával megakadályozta a katonatoborzást s meg-
büntette azokat, kik a toborzókkal szóba álltak. ') Boczkó I. Dániel 
is büntető hatalmat gyakorolt hívei felett s magával a földesúrral 
is szembe mert szállni.2) 1756-ban a csabai ág. ev. pap viselte magát 
kihívókig a kath. plébánossal szemben. 

A helvét illetőleg ev. ref. vallásúaknak 1685. körül és ismét 
1703-ban elpusztult egyházai kevesebb számban, de népesebb hit-
községekkel támadtak fel újra. 1720-ban már 11 hitközségük volt, 
u. in. Váriban, Gyulán, Gerlán, Dobozon, Békésen, Tárcsán, Vésztőn, 
Szeghalmon, Körözs-Ladányban, Gyomán és Öcsödön. Ezek száma 
gyarapodott 1722-ben a szentandrásival, 1728-ban a fásival, 1731-
ben a mező-berényivel. De apadt is az 1731-ben megszűnt gerlai-
val és az 1749-ben megszűnt fásival. Így azután 12 lőn a várme-
gyebeli ref. gyülekezetek száma s maradt is egészen napjainkig, midőn 
az orosházi, bánfalvi és csorvási hitközségek megalakulásával e szám 
15-re emelkedett. Eleinte a gyülekezetekre nézve megmaradt a régi 
felosztás és a Sebes-Körözs jobbpartján eső 3 hitközség a nagy-
kunsági, a többi pedig a makai esperesség kötelékébe tartozott a 
tiszántúli szuperintendens felügyelete alatt. 1822-ben azonban va-
lamennyi békésvármegyei ref. gyülekezetet az akkor alapított békés-
bánáti esperességhez csatoltak. Első békés-bánáti esperes lett Juhász 
István öcsödi hitszónok.4) Kétségtelen, hogy az 1720—30. években 
még a ret. felekezetűek alkották varmegyénk lakosságának nagyobb 
részét, de az 1738—39-iki rettenetes döghalál számukat nagyon 
megapasztotta, ellenben az orosháziak és tót-komlósiak letelepü-
lése az ág. vallásúakét nagyon gyarapította, úgy hogy napjainkban 
az ág. vallásúak pár százzal többen vannak, mint a reformátusok. 

A csekély számú unitáriusok külön hitközséget nem alkotnak. 
Egyéb keresztény hitfelekezetek (nazarénus, baptista), csak nap-
jainkban kezdettek terjedni, úgy hogy 1890-iki összeíráskor már 
450-en vallották magukat ilyeneknek. Törvényesen elismert gyüleke-
zetük még nincs. 

l) Jk. VIII 827—29. — '-) Jk. 1800. 191.342. — 3) Évk. XI. 135. — 1 Évk. VII. 177. 



398 Vallás-történet, iskolák, műveltségi állapotok. 

A zsidók a mult században s a jelen elején szerfölött csekély 
számmal laktak vármegyénkben, mert a gyulai uradalom nem engedte 
meg nekik sehol a letelepedést Ennélfogva eleintén csak a kétegy-
házi uradalomhoz tartozó Gyula-Vári faluban vettek lakást s ott 
mint pálinkafőzők éldegéltek, de itt sem állandóan. 1746-ban pél-
dául Váriban 6 zsidó lakott, ') de 8 év múlva már nem volt a 
vármegyében egy zsidó sem.2) Később, 1770. táján megint köl-
töztek néhányan Váriba s a helytartótanács 1778-ban űgy intéz-
kedett, hogy a simándi hitközséghez tartozzanak s a türelmi adót 
oda fizessék.3) A vármegye 1782-iki jelentése szerint 9 zsidó la-
kott Váriban s ezek csak vásárokon árultak, máskor nem.4) Ettől 
kezdve Váriban állandóan megmaradtak s külön zsidó bíró alatt 
külön testületet alkottak. Ilyen zsidó bíró volt például 1835-ben 
Deutsch Sándor.5) 1792-ben már Szentandráson is találunk egy 
zsidóra, a ki ott korcsmáros volt. *») Szarvason 1832-ben telepedett 
le az első izraelita, de már 1844-ben külön hitközséget alkothat-
tak.7) A gyulai jószágkormányzó csak 1841—42-ben engedte meg 
először zsidónak, hogy Gyulán megtelepedhessék. 1855-ben már 
Gyulán, Csabán, Szarvason és Szentandráson volt zsinagógájuk a 
zsidóknak, s ekkor állott még a legrégibb gyula-várii zsinagóga 
is. s) Ez azóta megszűnt és a gyulaiba olvadt bele. 1852-ben a 
szentandrási 241 zsidó még mind németnek vallotta magát.9) 

Az egyes vallások követői a jelen században ekként szapo-
rodtak : 

Róm. kat. Gör. 
kat. 

Gör. kel. Ág. ev. Ev. ref. Unit. Egyéb 
ker. 

Izrael. 

1827-ben 20058 
' 

31 5810 49000 44635 .72 
1839 » 24928 10 9707 51202 55726 290 
1847 » 28127 — 9234 58121 59113 461 
1850 » 27182 7 8119 59028 63628 1730 
1880 » 41026 351 7326 82354 76966 17 222 6484 
1890 » 58867 513 7477 92327 91399 216 450 7189 

1890-ben ezeken kívül akadt még 1 örmény kath. és 7 örmény 
keleti is a megye területén. 

1) Jk. VIII. 564. — 2j Jk. X. 16J. — 3) U. o. XVI. 61. — 4) U. o. XVÍII. 3. — Jk. 
179_'. év. 142—7. — G) Jk. 1835. év. 999. év. — "•) Zsilinszky: Szarvas város történelme. 78. 
— 8; Palugyay: Magyarország legújabb leírása. IV. 224, 256, 241, 186. II. — 9) U. o. 241. 
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Az elemi iskolázás ügye ez időszakban mindenkor elég jó lábon 
állott. Kevés, de sűrű népességű községek keletkeztek megyénk 
területén, s eleintén, Gyulát és Berényt kivéve, mind egy vallású 
lakosok telepedtek le egy-egy helyen, könnyen fentarthatták s 
fenn is tartották az iskolákat, még pedig annyit, a mennyit a né-
pesség szaporodása megkívánt. Gyulán és Berényben is oly ará-
nyos számban kerültek össze a különböző vallásúak, hogy min-
denikük elég erős volt egy-egy iskola felállítására. Az iskola-lá-
togatás, amennyiben a lakosság télen át, — egy-két pásztort ki-
véve, mind a községekben, egy csoportban tartózkodott, sűrű vala 
s e tekintetben nem volt panaszra ok. 1837-ben az ágost. val-
lásúaknál 4958, a reformátusoknál 4285 gyermek járt iskolába. 
Ugyanekkor az ág. vallásúaknak 23 tanítójuk volt, a reformátu-
soknak 45. ' ) Az 1851/2-ik iskolai évben 9121 íiú és 6072 leány 
látogatta az iskolákat. 1888/9-ben pedig összesen 29235 gyermek.2) 

Nevezetes, hogy a református vallásúak eleintén a leány-gyer-
mekeket nőtanítókkal taníttatták pl. Füzes-Gyarmaton az 1738—58 
években, Békésen 1720—45-ben.4) Csak ezután vették át a fér-
fiak a leányok tanítását is. 1720-ban Békésen a leánytanulók 
így voltak felosztva: sillabizálók, kiskatekisták, zsoltárosok. 1 736-ban 
pedig: sillabizálók, olvasók, kiskátésok, zsoltárosok, öregkátésok, 
új testamentosok és bibliások különböztettek meg. A berekesztő 
vizsgálatokra kezdetben nem sokat adtak. Csabán csak 1745-ben 
kezdtek vizsgálatokat tartani.5) Később ellenben ez a község nagy 
ünnepe lőn. Békésen pl. 1745—6-ban ez alkalomra a város bort, 
húst, fűszerszámokat vett. 6) 

Az ág. ev. tanítók 1804-ben egyesületet alakítottak maguk 
művelésére, de ez 1811-ben az esperes beavatkozása miatt 
megszűnt.7) 

A »ratio educatio«-nis megjelenése után a békésmegyei kath. 
iskolák a nagyváradi, kerületi iskola-felügyelő alá rendeltettek. 
Ezek sürgetésére Gyulán 1785-ben elkezdtek tanítani az előírt 
szabályzat (norma) szerint, de 1792-ben maguk a megyei rendek 
jártak közben, hogy a régi tanitásmód helyreállíttassék, inert az új 
nagyon sikertelen volt.8) 1819-ben a gyulai iskola főelemivé (ca-

i) Fényes : Magyarországnak állapotja IV. 11 .— 2) Palugyai i. m. IV. 95. és Bánhegyi 
István 1889-iki jelentése. - ») Évk. VI. 128. - *) Évk. III. 61. 73 - Hian 
tudósítása. - 6) Évk. III. 7 3 - 4 . - >) Évk. II. 2 2 - 3 . - ») Jk. 1792. év. 71. 20. 4 - 5 . 
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pitalis) lőn s a 4 osztály számára az előirt tárgyakat pontosan meg-
határozva kezelték tanítani. 1859-ben Rázel József plébános buz-
gólkodása következtében a négy osztály mindenike külön tanítóra 
bízatott. ') 

A vasárnapi ismétlő iskolák fölállítására 1846-ban hívta föl a 
helytartótanács a megyét. Ez utasította is ez irányban a fószol-
gabírákat,2) de Gyulán is csak 1854-ben tudott ily iskola létre-
jönni') s napjainkig is nagyon nehezen tudott meggyökeresedni. 

Külön rajziskola Gyulán 1857-ben keletkezett.4) 
Középiskola a mult században egy sem volt megyénk terüle-

tén. Azonban a ref. iskolákban a latinnyelvből régtől kezdve ta-
nítottak annyit, amennyi a gymnasium 3—4 alsó osztályára elő 
volt írva. Már 1736-ban így különböztetik meg a békési iskola-
mester (rector) keze alá járó tanítványokat: ábécisták, olvasók, 
declinisták, coniugisták, graminatisták, syntaxisták, poéták.5) 1791-
ben pedig így osztják föl ugyanott a tanulókat: ábécisták, olva-
sók, declinisták, coniugisták, grammatisták és syntaxisták.(i) Ez 
évben a gymnasium 4-ik osztályának megfelelő poéták nem vol-
tak. Gacsáry István lelkész tanúsága szerint Füzes-Gyarmaton 
1803—5-ben »még a deák nyelvnek syntaxissa is és pedig fun-
damentomosan taníttatott itten.« ") 

Az ág. ev. vallásúaknál eleintén ez nein volt szokás.s) Ké-
sőbb alkalmasint ők is tanítottak egyet-mást a latin nyelvből, de 
a jelen század elején fölöslegessé tette azt az, hogy megyénk te-
rületén éppen ők létesítették az első középiskolát. 

1802. máj. 19-én a Szarvason tartott esperességi gyűlésen 
történt, hogy Klaniczay János esperességi felügyelő s Boczkó 1. Dá-
niel szarvasi pap indítványozták, hogy az esperesség egy gymnasiurnot 
alapítson. Az indítványt elfogadták, s a körülmények oly kedvezők 
voltak, hogy a gymnasiurnot még ez év őszén fölállíthatták M.-Berény-
ben. Ennek éppen akkor ág. ev. vallású földesasszonya (br. Wenck-
heim Ferenczné szül. Rosenfeld Karolina) volt s ő örömmel adta 
meg a szükséges telkeket és jövedelmi forrásokat. Major Pál az 
uradalmi számvevő szintén hitsorsosuk volt s az intézet gondvi-
selője lőn. A német ág. ev. lelkész üertl Zachariás egyúttal ki-

!) A gyulai rk. iskolák értesítője. 1878. — 
első ért. 1878. — *) U. o. — Évk. III. 7ü. — 
8) Haan tudósítása. 

2) Évk. X. 167. - 3) A gyulai rk. hk. 
6) U. o. 71. — 7) U. o. VI. 111. -
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tűnő tanár is volt s minden fizetés nélkül vállalkozott a tanításra. 
De ami a legfőbb, éppen alkalmas, jónevű igazgató is szinte kí-
nálkozott Skolka András, eddig szarvasi tanító, személyében, úgy, 
hogy a gymnasium valóban nemcsak megalakult, hanem hírnévre 
is tett szert. Hat osztályból állott s 3 tanár tanított benne. Ál-
landó épülethez 1806-ban jutott. Ez épületet 1828-ban kijavítot-
ták, illetőleg újra építették. 

Azonban a m.-berényi gymnasium később súlyos, pénzügyi 
helyzetbe jutott ; a tanárok számát szaporítani, fizetésüket emelni 
nem lehetett. Ennek következtében az esperesség nagyobb része 
örömmel fogadta a szarvasi (kath. vallású) földesurak 1834. jan. 
7-én kelt ajánlatát, mely szerint ők az esperességi gymnasiumnak 
305 hold földet, 2 száraz malmot és 8 házhelyet adnak, ha az 
Szarvasra tétetik át, csak azt kötik ki, hogy a tanítás magyarul 
menjen és hogy, ha idővel a törvények megengedik, a szarvasi 
kath. ifjak is tanulhassanak benne. 

Hiába való volt a m.-herényiek minden küzködése a gymna-
sium megtartására. Szarvas városa is közbeszóllott s a régi Thes-
sedik-iskola épületét a becsértéknél 7000 frttal olcsóbban áten-
gedte. így tehát az esperesség már 1834-ben áthelyezte Szarvasra 
gymnasiumát s azt az 1843-ban megválasztott Vajda Péter igazgató 
fölvirágoztatá, a tanárok számát 5-re emelteté. A szabadságharcz 
után, hogy az absolut kormány követeléseinek eleget tegyen, az 
esperesség 50000 trt tőkével biztosította az intézet fenmaradását. 
így aztán a tanárok száma 12-re emelkedett, a gymnasium 8 
osztályúvá lett, s mai napig virágzik. ') 

Az ág. ev. vallásúak másik középiskoláját, a csabai algym-
nasiumot, 1850-ben alapította Csaba városa 40712 frtnyi adomá-
nyával. Teljes hatalmú kormányzója a csabai ág. ev. egyházta-
nácstól választott bizottság.2) 

A helvét hitvallásúak, illetőleg reformátusok középiskolája 
megyénkben a békési gymnasium. Ezt 1838-ban alapította a bé-
kési ref. hitközség s első tanára Hajnal Ábel, a későbbi hírneves 
békés-bánáti esperes, lőn. Ugyanő, mint békési lelkész, megérte s 
nagyrésze volt benne, hogy 1859-ben Békés városa a tagosí-
tás alkalmával 461 hold földet adott egy alreáliskola létesí-
tésére s annak vezetését, berendezését a ref. hitközségre bízta, 

1) Évk. IV. 54 — 43. és Zsilinszky i. m. 1 0 2 - 1 1 9 . — H a a n tudósítása. 
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de kimondotta, hogy a helybeli tanulók valláskülönbség nélkül 
tandíjmentesek. 1861/2 esztendőben az intézet reálgymnasiummá 
alakult át. Eleinte csak 3 osztályú volt. 1867-től kezdve hat osz-
tályból állott 5 tanárral. 1886 jun. 21-iki határozatával Békés-
városa újra hathatósan megsegítette e gymnasiumot, mert évi 2000 
frtot szavazott meg számára. ') 

A r. katholikusok két ízben tettek kísérletet, hogy a kath. gyerme-
kek nevelésére ők is középiskolát teremtsenek. 1808-ban Spiegel Ignácz 
gyulai plébános indította meg az eis3 mozgalmat. Ez évben kapta meg 
a gyulai kath. hitközségazon szép, lOOOOfrtnyi alapítványt, melyet Vida 
Imre, 1806-ban elhunytgyulai uradalmi jószágkoimányzó, a gyulai kath. 
iskolákra hagyott. Ennek kamataiból 350 frtot a tanító fizetésére 
kellett fordítani. Erre fogadtak egy gymnasiumi tanárt. 1809 őszén 
megnyitották a gymnasium első és második osztályát akként, hogy 
az első osztályt az elemi iskolák tanítója, a másodikat a meghí-
vott gymnasiumi tanár oktatta. A harmadik és negyedik osztály 
felállítására szükséges alapot gyűjtés útján akarták megszerezni 
s erre fölszólították Békésmegye rendeit. Horváth Zsigmond főis-
pán 1808. márcz. 14-én meg is ajánlott 500 frtot, de a többieket 
a nemesi fölkelés annyira elfoglalta, hogy a gyűjtés egyátaljában 
nem sikerült. Hozzájárult még az 1811-iki pénzérték-leszállítás 
(devalvatio). — Ennek következtében a Vida-alap leolvadt 2000 
írtra. Ebből nem lehetett egy tanárt eltartani s igy 1812-ben a 
gymnasium 2 alsó osztálya is megszűnt. 

1817-ben Tomcsányi Kristóf, békési főszolgabíró újra meg-
indította a mozgalmat legalább egy algymnasium létesítésére. Most 
főként a gyulai polgárok tettek ajánlatokat, de 6 évi fáradozás 
után sem tudtak elegendő alapot teremteni s ennélfogva a tei v 
újra abban maradt.2) 

Volt még megyénkben a mult század végén egy, az ele-
mieknél magasabb iskola: a szarvasi ipar-gazdasági intézet, de 
erről a XXIX. fejezetben szólunk. 

A mi a műveltségi állapotokat illeti, 1715-ben, megyénk má-
sodik megalakulása alkalmával lakosai még nagyon alacsony fokán 
állottak a műveltségnek. Hisz, mint említők, minden megyei vagy 
uradalmi tisztet másfelől kellett hozatni, s a megyei lakosok kö-
zül megválasztott esküdt vagy rendkívüli táblabíró még irni sem 

!) Osváth Ferencz igazgató értesítése. — Évk. XIV. 60—76. 
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tudott. ') Továbbá akkor megyénk valódi paraszt vármegye volt. 
mert a szükségből idehozott tisztviselőkön kívül nem hogy más 
tanult ember, de még csak tanult iparos sem lakott itt. Azonkívül 
e földműves népség az urakkal szemben rettentően bizalmat-
lan, a maga fajtájabeli emberekkel szemben nagyon is hiszékeny 
s ennélfogva könnyen félrevezethető vala. A boszorkányperek2), a 
Péró-féle lázadáss az, hogy a parasztok Rákóczy ts Bercsényit még 1753-
ban is élőknek hitték 3), szomorú bizonyságot tesznek erről. Csuba 
Ferke, a csökmei, hires sárkányhúzás hőse, még az 1780—95. évek-
ben is jól el tudott élni csupa népámításból.4) Ellenben, ha tanult 
ember jelentett, hirdetett valamit, azt a parasztok kétkedéssel fogadták 
s csak azért sem teljesítették. Hisz még 1848-ban sem állottak be elein-
tén honvédeknek, — a mig csak az uraktól hallották, hogy veszély-
ben a haza. Csak mikor a menekülő, nyomorba jutott, földműves 
debeliácsiakat meglátták, hitték el, hogy valóban baj van, s akkor 
csaptak föl katonáknak.5) Akadályozta a művelődés terjedését a refor-
mátus vallásúaknál még az is, hogy papjaikrasem hallgattak, velők gyak-
ran torzsalkodtak, minden újítástól irtóztak.f)) Ilyen állapotok mel-
lett nem csoda, ha az 1739-iki és 1831-iki cholera-vésznél a ha-
tóságoknak oly nagy erőfeszítésébe került a szükséges rendsza-
bályok életbeléptetése és megtartása. 

Lassankint azonban javultak az állapotok. Minden város és 
község megalakulásakor felállottak az iskolák is, úgy, hogy az 
1715. után következő nemzedék már tudott írni és olvasni. Igaz, 
hogy imádságos- vagy énekeskönyvén kivül mást nem igen olva-
sott s írni csak akkor írt, ha az elöljáróság tagjai közé bejutha-
tott, de már ez is nyereség volt. Sokat használt az is, hogy a 
megyebeli lelkészi és tanítói állomások mindinkább jövedelmezőb-
bekké váltak, s így azokra szívesen jöttek messze földről is jeles, 
tanult, sokszor külföldi iskolákat látogatott férfiak. Józsa Ferencz 
(1731—78.), Hidasy Jakab (1778—98.), Spiegel Ignácz (1798—1817.) 
gyulai, Ágoston János (1816—33) szentandrási, Lehner Mihály 
(1834—63.) kígyósi kath. plébánosok, Markovicz Mátyás, (173-1—62.), 
Thessedik II. Sámuel (1769—1821.) szarvasi, Oertl Zachariás(1803-
1836.)berényi, Thessedik I. Sámuel (1744—49.) csabai, Wallaszky Pál 

1) Jk. I. 140. — 2) Évk. XIII. 32—161. — 3) Jk. IX. 908. s köv. 11. - «} Évk. III. 
1 0 9 - 1 1 1 . és Jk. 1797. év. 319. — 5) Oláh i. m. I. 2 9 7 - 3 1 0 . — «) Évk. III. 68. Jk. 1834. 
év 660—6. és Évk. VII. 175. 
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(1769—80.) tót-komlósi, ág. ev., Szikszay György (1732—1774,), 
Sípos József (1818—40.) békési, Dobsa Tamás (1746—54.) körözs-
tarcsai, Császár József (1808.) vésztői, Boros István (1786.) öcsödi, 
Gacsáry István (1818—35.) f.-gyarmati ev. ref. lelkészek érintke-
zése híveikkel nem maradhatott jó hatás nélkül azokra. Így történt 
aztán, hogy lassankint nemcsak a papok és tisztviselők, hanem 
egyes jobbmódú iparosok és földművesek is taníttatni kezdték 
gyermekeiket. Hozzájárult ehhez főképpen az, hogy a gyulai és 
szentandrási uradalmak szétdarabolásával a tanult emberek száma 
1800-ban egyszerre 5-ször annyira emelkedett. Nem csoda, ha a 
mult század vége felé már akadtak itt férfiak, kik nemcsak éppen 
olvasgattak egyetmást, hanem gondolataikat, ismereteiket írásba is 
tették, hogy embertársaikkal is közöljék. 

Mivel megyénk területe a járhatatlan útak miatt a mult szá-
zadban »ismeretlen föld« vala még honfitársaink előtt is, a tanult 
férfiak először a földiratra fordították figyelmüket s e téren ügye-
keztek a Békésvármegyére vonatkozó tévedéseket vagy tudatlan-
ságoteloszlatni. 1748-ban és 1782-ben az illető könyvkiadók kérésére 
maga a megyei tisztikar ad fölvilágosításokat ily ügyben s kija-
víttatja Bombardi Topographiájának és Bél Compendium geogra-
phicum-jának hibás tételeit. ') 1748-ban Markovicz Mátyás megírta 
latinul megyénk nyugati részének föld- és néprajzát, de ez — saj-
nos — kéziratban maradt s legfeljebb másolatokban terjedt el. -) 
1784-ben a gyulai róm. kath. kántor-tanító, Petik Ambrus, egész 
Békésvármegyéről készített leirást még pedig magyarul ily czím-
mel: »Geographia avagy tekintetes, nemes Békésvármegye tarto-
mánya földinek leírása 1 7 8 4 . « — E z is csak kéziratban volt elter-
jedve. 3) Alkalmasint ő a szerzője Gyula városa azon leírásának is, 
mely 1782-ben az Ungrisches Magazinban jelent meg (II. k. 93. 1.) 
Midőn a jelen század elején Skolka András megyénkben működött 
s egyes községeket meglátogatott, mindjárt kiterjesztette figyel-
mét e községek állapotaira. Két becses értekezés lőn ennek gyü-
mölcse: Füzes-Gyarmat és Berény leírása. Az első megjelent 1804-
ben Zeitschrift von und für Ungarn VI. 139. németül, a másik a 
Hazai tudósítások 1806. 34—6. 11. magyarul és a m.-berényi gym-

Jk. VIII. 786. és XVIII. 22. — 2) Eredeti kézirata a szarvasi ág. ev. egyház lt.-ban. 
Közölte Haan B. 0 . I. 286—99. — 3) Egyik másolata a nemzeti muzeurn könyvtárában Bu-
dapesten, másik Haan Lajos könyvtárában. 
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nasium 1806-iki programmjában latinul.1) Mikor Skolka innen el-
távozott, Ágoston János szentandrási plébános vette föl a tollat, 
s a Tudományos Gyűjteményben egymásután jelentek meg tőle Szent-
andrás (1823. X. 36.) Endrőd (1824, XI. 49.), Csaba (1826. V. 57.) 
és Öcsöd (1827. II. 15.) leírása. — Ugyancsak a Tudományos gyűj-
teményben közölte E(csedy) G(ábor) gyulai ref. pap Gyula városá-
ról szóló terjedelmes ismertetését. (X. 13. és XI. 3.) 

Ecsedy Gábor dolgozata már nem csupán az akkori állapo-
tok föltüntetésével foglalkozik, hanem visszatekint a város múlt-
jára is. Ekként átmenetet képez a jelen században fölkapott tör-
téneti értekezésekhez és művekhez. Megyénkben is igaznak bizo-
nyult a latin közmondás: »Natura horret vacuum« (a természet 
borzad az ürestől.) Minél kevesebbet tudtak, s minél nehezebb volt 
valamit megtudni az egyes helyek múltjáról, annál nagyobb érdek-
lődéssel kutatták azt s annál nagyobb örömmel közölték, a mit 
nagy utánjárással megtudhattak, földieikkel. Az egyes városok és 
falvak történetét megíró férfiak sorát megkezdi Hellenbranth Já-
nos szarvasi jegyző »Szarvas városáról a város százados ünnepe 
alkalmatosságával 1822« czimű művével. Aztán folytatják e sort Ko.ní-
romy Miklós gyulai jegyző (Gyula városáról és a hajdani gyulai 
várról N.-Várad 1834.) Balassa Pál orosházi ág. ev. lelkész (Oros-
háza múltja és jelenének rövid vázlata Arad 1844.) Haan Lajos 
csabai ág. ev. lelkész (Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani 
állapotáról. N.-Várad 1845. Második kiadás Pest 1866.) Id. Mo-
gyorósy János gyulai uradalmi kasznár (Gyula hajdan és inost tör-
téneti és statisztikai vázlatokban. Gyula 1858.) Jeszenszky Károly 
m.-berényi ág. ev. tót lelkész (Osada Mező-Berény a jeji cirkevv 
ev. slowenska. Arad 1861.) Zsilinszky Mihály akkoriban főgym. ta-
nár (Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása. Pest 
1872.) Horváth Sámuel tót-komlósi ág. ev. lelkész (Kalászok Tót-
Komlós múltjából és jelenéből. B.-Csaba 1881.) Veres József oros-
házi ág. ev. lelkész (Orosháza történeti és statistikai adatok alap-
ján. Orosháza 1886.) és Baross Károly bánfalvi ág. ev. lelkész (A 
bánfalvi ág. ev. egyház múltja és jelene. Orosháza. 1876.) Ugyan-
csak e czélra törekedtek, bár műveik nyomtatásban vagv soha, 
vagy sok ideig nem jelentek meg, Gacsáry István f.-gyarmati ret. 
lelkész (A füzes-gyarmati helv. hitv. sz. eklésiának krónikája 1 839.; 

i) Évk. IV. 3. 
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és Dávidházi Bekes Sámuel gyomai ref. lelkész (A helv. vall. gyo-
mai eklézsia históriája 1854.), továbbá azon r. kath. lelkészek, kik 
1823-ban a püspöki látogatás alkalmával Gyula, Csaba, Békés, 
Endród és Szentandrás kath. hitközségeinek történeti adatait össze-
szedegették. 

Mindezeket fölülmulta s műveik adatait részint kiegészítette, 
részint összefoglalta Haan Lajos »Békésvármegye hajdana. Pest 
1870.« czimű munkájában. Ebben tünt elő először az egész 
megye múltjának halvány képe. Ugyan ő adta ki 1870-ben művé-
nek mintegy második kötete gyanánt, a »Diplomatarium Békési-
ense«-t, a »Békésvármegyei oklevéltár« első kötetét. 1877-ben, vejé-
vel az akkor már országgyűlési képviselővel, Zsilinszky Mihályival, 
együtt ezt a második kötettel gyarapította s ekként Békésvármegye 
története fő kútforrásainak egy részét hozzáférhetőkké tette. 

Egyes, lelkes férfiaknak ilyetén fáradozásai annyira fölébresz-
tették a vágyat a megye múltjának részletesebb ismeretére, hogy 
már 1874-ben nagy érdeklődés között megalakulhatott a békés-
vármegyei régészeti és művelődéstörténelmi egylet s az 254 tag-
gal Göndöcs Benedek gyulai plébános elnöksége és Zsilinszky Mi-
hály főtitkársága alatt megkezdhette működését. Mostanig terjedő 
munkálkodása ez egyletnek ismeretes. Csak annyit jegyzek meg, 
hogy, ha e könyv sok, eddig homályban maradt dologra fényt vet, 
sok tévedést helyre igazít, köszöni azt a békésmegyei régészeti 
és művelődéstörténelmi egylet fáradozásának s azon sok, becses 
értekezéseknek, melyeket 17 kötetre terjedő évkönyvei tartalmaznak. 

De nemcsak e megye múltjának és jelenének ismertetése kö-
rül forgott Békésvármegye fiainak irodalmi munkálkodása, hanem 
e szűkebb körből kilépve a tudomány és szépirodalom majd min-
den ágát művelték s azt előbbre vinni törekedtek. — Igy a 
theologia terén működtek Kosztolányi Sándor (1786—1800.) kö-
rözs-ladányi és Ágoston János szentandrási r. kath. plébánosok, (mind-
kettő magyarul írt,) az ág. ev. lelkészek közül Markovicz Mátyás 
és Thessedik Sámuel latinul és tótul, Boczkó I. Dániel (1786 — 1803.) 
szarvasi lelkész tótul, Oertl Zachariás németül írt műveikkel, továbbá 
Boros István (1786-ban öcsödi) és Ángyán János (1798—1805. 
szeghalmi) ref. lelkészek. Ezek is magyarul írtak. 

A jogi és politikai irodalom terére már kevesebben léptek. 
1800-ban Domokos Lőrincz főjegyző Debreczenben kinyomtatta 
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»Békésvármegye tűz ellen való rendelései«-t, de mennyiben az ó 
műve? az meg nem határozható. Csepcsányi Tamás is már megyénk-
ben lakott, midőn »Extractus Juris Hung. 1817.« cz. kézikönyvét kiadta. 
A hatvanas évek elején két másutt született, de megyénkben hiva-
taloskodó író tett e tekintetben még mindig csak kezdeményező lépé-
seket. Szathmáry Károly: »Emlékjegyzetek Békésvármegye életéből 
az osztrák rendszer alatt. Gyula 1861.« cz. művével hálálta meg, a 
miért megyénk 1860-ban főjegyzővé választotta. Marjalaky Károly, a 
provisorium alatt megyei főjegyző, később belügyminiszteri titkár, pe-
dig ittlaktában adta ki »Jegyzetek a büntettek, vétségek és kihágások 
viszonylatairól. Arad 1860« és »Községi tanácsadó vagyis rövid is-
mertetése némely hasznos községi intézkedéseknek. Gyula 1863.« 
czimű műveit. De nem sok követőjük akadt. Az új nemzedék közt 
csak Petrovszky József, volt csabai járásbíró (f 1895.) és Chrisztó 
Miklós, megyei árvaszéki jegyző, írtak e szakba vágó műveket. 

A mint az egészségügyi fejezetből látható, a mult században 
és a jelen század elején oly kevés volt itt megyénkben az orvos, 
hogy azoknak idejük sem lehetett az irodalmi működésre. Az utolsó 
negyven év orvosai közül is csak Réthy Pál (1836-tól kezdve csa-
bai orvos) és Kovács István (1867—93. megyei főorvos) működ-
tek e téren. 

Többen voltak, kik nyelvészeti és iskolai könyvek szerzésére 
adták magukat, hogy a mutatkozó szükségletet kielégítsék. Ilyenek 
voltak a szarvasi tanárok közül Molitorisz Adolf, (f 1855.) Tatay 
István, (1855—89. egyszersmind igazgató,) Dlhányi Zsigmond, 
(1856—) Dorner József, (1853—60-ig volt Szarvason) Zsilinszky 
Mihály, ki e téren is jeleskedett és Mihályíi József (1860.—94.) A 
lelkészek közül Bende Károly, 1829—44. tót-komlósi lelkész, a 
»Magyar nyelvvezér« szerzője, Haan Lajos, ki e téren is próbál-
kozott, Jancsovics István, 1836—72. szarvasi lelkész, irtak ily 
irányú műveket. A népnevelés áldásos művére fordította irodalmi 
működését Bonyhai Benjámin mező-berényi jegyző is (szül. 1805. 
meghalt 1885.), ki népies költeményeivel és elbeszéléseivel a nép 
gondolkozásmódját ügyekezett nemesíteni. 

A népoktatás volt legalább részben czélja azoknak is, kik 
gazdasági műveket írtak. Megkezdi ezek sorát a híres Thessedik 
II. Sámuel a földmívelésről szóló értekezésével; folytatja Blasko-
vics József, 1790—95. békésmegyei selyemtenyésztó biztos, a se-
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lyemtenyésztést ismertető munkáival. Báró Wenckheim I. József a 
lótenyésztésről értekezett Pesten 1815-ben kiadott művében. Ujab-
ban Reök István, volt csabai közjegyző, a dohánytermesztésről és 
állattenyésztésről, Wilim János csabai tanító a gyümölcsfa neme-
sítésről (ez utóbbi tótul), továbbá Mokry Sámuel a gazdálkodás 
több ágáról irtak ismeretterjesztő értekezéseket 

A szépirodalom munkásai közül méltán mondja megyénk egé-
szen magáénak Szakáll Lajost, mert ő itt is született (Körözs-
Tarcsán 1816), itt is élt és működött Mint megyei főjegyző hagyta 
el megyénk szolgálatát 1849-ben; 1860-ban és 1867-ben az újjá-
alakulásnál megint kezébe vette a főjegyzői tollat, de csak egy-
egy gyűlésre. Nem lehetett rábírni, hogy újra hivatalt vállaljon. 
Népdalait a »Czimbalom«-ban összegyűjtve két izben (1843. és 
1868-ban) bocsátotta közre. Az 1868-iki kiadás pár hét alatt 3000 
darabban kelt el, ami világosan mutatja azon tetszést, melyben részesült. 
Az új nemzedék közül Sípos Somát is (szül. Szarvason) mint politikai 
költőt e helyütt kell említenünk. 

Úgy látszott, hogy félig békésvármegyeivé fog válni a sza-
bad természet jeles költője: Vajda Péteris. 1843-ban mint szarvasi 
gymn. igazgató itt telepedett le, de 1846-ban már meghalt, s ép-
pen itt tartózkodása alatt hallgatott múzsája. Ellenben mienknek 
mondhatjuk Győry Vilmost, mert gyermekéveit Gyulán töltötte s 
1862—76-ig, élte javakorában orosházi lelkész volt. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül azon férfiakat sem, kik nem 
laktak ugyan Békésvármegyében, s irodalmi működésük is az 
egész országra szóllott, de mégis itt rengett bölcsejük, itt ve-
tették meg ismereteik alapját Az ő tudományszomjuk, munkál-
kodásuk hévmérője azon nép műveltségének is, melyből eredtek s 
mely között gyermekéveiket töltötték. Ilyenek voltak: Szikszay II. 
György, békési születésű, jeles egyházi író, (Szikszay I. György 
ref. lelkész fia), ki később 1770—1800) Makón és Debreczenben 
lelkészkedett; Kiss Bálint, a híres szentesi ref. lelkész s az Aka-
démia lev. tagja, ki 1772-ben Vésztőn született; Thessedik Fe-
rencz (szül. 1790. Szarvason,) ki »Utazás Francziaország déli ré-
szeiben, Pest 1831« cz. művéért szintén az Akadémia tagjai közé 
jutott ; Thezarovich Gábor (szül. Gyulán) nagyváradi plébános, utóbb 
kanonok számos, jeles, egyházi beszéd és bölcseleti munka szerzője; 
a nagyhírű műfordító és kiváló Székács József (szül. 1809. Oros-
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házán), kit irodalmi érdemeiért az Akadémia és a Kisfaludy-társa-
ság tagjai közé vett föl; Major Pál (szül. Mező-Berényben 1818.) 
Mosonymegye monographiájá-iak szerzője; Pálfy Albert (szül. Gyu-
lán 1820.) regényíróink egyik jelese; Szabó Károly (szül. 1824. 
Körözs-Tarcsán) volt kolozsvári egyetemi tanár, az Akadémia ren-
des tagja, történetíróink és oklevélkiadóink legszorgalmasabbjainak 
egyike; Domanovszky Endre (szül 1817. Tót-Komlóson) egyideig 
(1850—53.) szarvasi tanár, később a nagyszebeni jogakadémiánál 
a bölcselet tanára, tud. Akadémiai tag, ki nagyszámú bölcseleti 
műveivel az első rangú tudósok sorába küzdötte föl magát. Sal 
Ferencz (szül. Gyulán 1835.); ki fiatal éveiben több sikerült költe-
ményt írt. Zsilinszky Mihályt (szül. Csabán 1838.), noha nevét már 
két ízben is fölsoroltuk, méltán említjük föl e helyütt is, mert iro-
dalmi működése jóval túllépte Békésvármegye leírásának és az 
iskolai könyvek készítésének határait, az Akadémia őt is fölvette 
tagjainak sorába s mint életrajzíró, továbbá a XVII. századbeli or-
szággyűlések ismertetője országos névvel bir. 

Hogy a békésvármegyei új nemzedék szintén örömmel tor-
gatja a tollat, arra elég említenem dr. Csánky Dezső (szül. Fü-
zes-Gyarmaton), dr. Nagy Sándor (szül. ugyanott f 1886.) Oláh 
György (szül. Gyulán,) Veres József (szül. Orosházán) neveit 
Balog István (szül. Dobozon) pedig költeményeivel tűnik föl. 

Azok, kiknek hazája a nagyvilág, a zene, a képírás és szob-
rászat hősei megyénkben eddigelé alig tartózkodtak. De megyénk 
fiainak fogékonyságát a művészetek iránt elárulja, hogy közülök 
több országos hírnevű művész került ki. Kell-e pl. a gyulai szü-
letésű Erkel Ferenczet említenem? Kívüle még Szemián Benjamin 
csabai ág. ev. tanító, Szemián Pál, a gyulai születésű Tormássy 
János, újabban pedig Chovan Zsigmond szarvasi ág. ev. tanitó és 
ennek fia Chovan Kálmán foglalkoztak zeneszerzéssel. 

A festők közül még négy jeles férfiút számlál Békésvármegye 
szülöttei közé: Haan Antalt (szül. Csabán 1827), Orlay Petrich 
Somát (szül. Mező-Berényben 1822), Jankó Jánost (szül. Tót-
Komlóson 1833) és Gyulai (családi néven Kratochvill) Lászlót (szül. 
Gyulán). Az ifjabb festők közül Cservenák Gusztáv és Jantyik 
Mátyás (született Békésen) szintén békésmegyeiek. Haan Antal 
1863—73-ban lenn is lakott szülőföldjén s több egyház számára 
festett oltárképeket. Fölemlítjük továbbá, hogy a világhírű művész. 
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Munkácsy Mihály, is itt megyénkben nagybátyja csabai házánál 
tűnt fel rajzaival s Gyulán Szamosy Elek vezetése alatt nyerte 
első kiképeztetését. 

Mint rézmetsző Czetter Sámuel, orosháziíi, Karacs Ferencz 
tanítványa, jeleskedett 

A művelődés egyik hathatós emeltyűje a könyvsajtó csak 
nagykésőn tudott megyénkben meghonosodni. 1847-ben állította 
föl az elsőt Réthy Lipót Szarvason. 1856-ban Gyulára hozta azt 
s itt dolgozott vele 2 évig. 1858-ban pedig Aradra vitette át. 
Ekkor Dobay János hozott másikat Gyulára 1860-ban s ez volt 
az egyetlen könyvsajtó megyénkben 1873-ig. 

Óriási léptekkel haladt tehát kivált e században az egykori 
parasztvármegye a művelődés terén s ma a kaszinók, társas- és 
olvasókörök, hírlapok, (volt év mikor egyszerre 7 békésmegyei he-
tilap jelent meg, jelenleg 5 van) mind szélesebb körökre terjesztik 
azt ki. 
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Igazságszolgáltatás. 

IND az 1 700-ban, mind az 1715-ben megalakult megyei tisz-
tikarnak első gondja volt, hogy az igazságszolgáltatást 
kivegye a községi elöljárók kezéből. Ez nem ment minden 
nehézség nélkül, úgy hogy pl. 1715-ben meg kellett 

büntetni a gyarmati elöljáróságot, amiért egy tolvajt megbüntetett, 
ahelyett, hogy azt a megyei tisztikarnak átadta volna. Az 1715-iki 
megalakulásnál éppen a törvénykezés gyorsítására számos rendes 
táblabírót választottak ugyan, de, mivel ezek közül legfeljebb 2 lakott 
a megyében, kénytelenek voltak rendkívüli táblabírákul egyes, ma-
gukat nemeseknek valló földműveseket is beválasztani s ezek csak-
ugyan többször is jelen voltak a törvényszéki gyűléseken mint 
bírák. Bűnügyekben közvádló mindig a megyei ügyész volt. A bű-
nösök inegfenyítésére, a vádlottak fogságba tételére 1719-ben a 
megye Békésen külön megyei börtönöket építtetett. Nagy válto-
zás állott be az igazságszolgáltatás tekintetében 1723-ban. Har-
ruckern János ugyanis ekkor pallos-jogot (másként vérbíróságot) 
kapott jobbágyai felett, úgy, hogy mind polgári, mind bűnügyek-
ben az ő úriszéke itélt. Ennek következtében a gyulai uradalomhoz 
tartozó jobbágyok kiestek a megyei törvényszék joghatósága alól 
úgy, hogy ez 1746-ig csak 3 kisfalu (Gyula-Vári, Kétegyháza és 
Szentandrás,) 1746—1826-ig 4 (az előbbiek és Tót-Komlós,) ettől 
kezdve pedig (Bánfalvával együtt) 5 község lakosai felett itélt 
közvetetlenül. Lehetett ugyan az úri széktől a megyei törvényszék-
hez fellebbezni, de a nyomorult, szegény népség oly ritkán élt 
ezzel a joggal, hogy kivált eleintén a megyei törvényszéknek 
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semmi dolga sem volt és ezért Harruckern 1725-ben kivitte a 
megyei ügyészi állás eltörlését. Azon sérelmek között, melyeket 
Békésvármegye tisztikara 1728-ban az országgyűléshez beterjesz-
tett, egyik legfőbb az, hogy Harruckern vármegyénket az igaz-
ságszolgáltatásban gátolja. ') Később Harruckern maga is be-
látta, hogy ügyész nélkül a megye el nem lehet s azért 1736-ban 
maga nevezteté ki Haasz Józsefet Békésmegye ügyészének.2) Az 
ügyész volt azután egész 1790-ig az egyetlen személy a tiszti-
karban, ki csupán az igazságügy szolgálatában állott. 1742-től 
a kétegyházi, 1746-tól a szentandrási uradalomban is voltak űri-
székek, de csak a polgári perekre nézve.3) 

1715—23. években, midőn a megyei törvényszék még az ösz-
szes igazságügyet kezében tartotta, számos kegyetlen vagy ha-
lálos büntetést mondott ki. De ez nem csuda, mert az ország 
minden részéb'M részint visszaköltöző, részint újonnan települő nép-
ség között nagyon sok tolvaj, orgazda, rabló, házasságtörő s más 
efféle bűnös találkozott. Az ilyenekre pedig nagyon könnyen ki-
szabták az akasztófát vagy lefejeztetést. Külön büntetésnemet 
használtak itt is a boszorkányok vallatására és kiirtására. Már 
1716-ban előbb megkínoztak, azután megégettek Füzes-Gyarma-
ton egy dobozi asszonyt mint boszorkányt. A következő évben is 
megsütögettek s azután megégettek egy másik boszorkányt és így 
ment az tovább. Megjegyzendő azonban, hogy a boszorkányége-
téseket nem mindig csupán a varázslások miatt mondották ki, ha-
nem azon kuruzslások és ezek által okozott betegségek vagy 
halálesetek, meg azon házasságtörések is okul szolgáltak erre, 
melyeket azon szerencsétlen asszonyi személyek több izben elkö-
vettek. 4) Különös, hogy 1721-ben egy szentandrási férfit, Harang-
öntő másként Supuny Andrást, is mindenféle varázslásról és ku-
ruzslásról vádoltak.5) Legkissebb büntetés volt a boszorkányokra, 
ha őket száműzték a megyéből. így pl. 1731-ben kettőt kerget-
tek ki egyszerre.'') 1752-ben Köteles Anna nevű asszonyt még 
mint boszorkányt vetettek kinzás alá.7) 1758-ban, éppen midőn a 
helytartótanács kimondja, hogy a boszorkány perekben hozott Íté-
leteket nem szabad mindjárt végrehajtani, hanem azokat elébb fel 

i) Lásd fentebb XXI. fejezet. — 2) Jk. IV. 761. Évk. XI. 123. — 3) Jk. XV. 121. 50 
1. V. ö. XIX. 91. — 4) Évk. XIII. 50. 154. B. 0 . I. 278. — &) Évk. XII. 149, 161. — 6) Jk. 
I I I . 574. _ 7) u. o. IX. 628. 

Igazságszolgáltatás. 
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kell hozzáterjeszteni, megyénkben két asszonyt pereltek ilyen 
dologért: az egyiket mint varázslót (magiae insimulata), a mási-
kat mint boszorkányt (saga). ') Ezek azonban bajosan végeztettek 
ki, mert a jegyzőkönyvben nincs annak semmi nyoma. Ez időben 
különben a megyei és úri-széki kemény Ítéleteket gyakran enyhí-
tette a királyné is, mert pl. 1766-ban 1 halálra ítélt vérfertőztetőnek ke-
gyelmet adott. 2) 1757-ben arra is találunk esetet, hogy a gonosz-
tevőket a menedékjog (ius asyli) mentette meg a halálbüntetéstől,:i) 
de ez ritkán fordult elő, mert, abban az időben megyénk terüle-
tén csak 4 kath. templom és plébánia volt, más épületek pedig 
ily joggal nem birtak. 

II. József korában az új megyeház építése alkalmával elha-
tározták a rendek, hogy a megyeház mellett börtönöket is építe-
nek s így segítenek azon szégyenletes állapoton, hogy körülbelül 
1731 óta a megye kénytelen volt a rabokat idegen joghatóság-
nak tömlöczeiben tartani.4) Azonban megyénknek 1786-iki felosz-
latása miatt ez egyelőre elmaradt. Csak 6 év múlva valósították 
tervüket. Az új megyeház udvarán elkészült a megyei börtönépü-
let is s a békésvármegyei'illetőségű rabok Szegvárról 1793-ban 
ide hozattak át. Ekkor nevezték ki az első tömlöcztartót vagy 
másként várnagyot is.5) 

Mivel időközben a megyei nemesség nagyon megszaporodott, 
az úri-székektől a feljebbezések mind sűrűbbek lettek s ekként 
a megyei törvényszék teendői roppantul gyarapodtak, 1799-ben 
elhatározta a megye és ki is vitte a kormánynál, hogy ezentúl 
két íizetéses táblabírát alkalmaz a megyei törvényszéknél.6) Az 
első ilyen rendszerinti vagy fizetéses táblabírákat 1800-ban ne-
vezte ki a főispán. Ez évtől kezdődnek a rendes polgári és bűn-
fenyitő törvényszéki jegyzőkönyvek is. 1819-ben a másodalispáni 
tisztség is felállíttatott7), s ettől kezdve a másodalispán főként a 
törvénykezés vezetésével foglalkozott. így aztán némileg el volt külö-
nítve az igazságszolgáltatás a közigazgatástól. 

Attól kezdve, hogy megyénk a közteherviselést, a jobbágyság 
eltörlését s a többi javításokat követelte, szelídebb bánásmódot 
követett a vádlottakkal s elítéltekkel szemben. 1842-ben a in igyei 
közgyűlés elvette a községi elöljáróktól azon jogot, hogy a g<>-

i) Jk XI 4 197. — 2) U. o. XIII. Hartvik név alatt. — 3) U. o. XI. 312. — «) Jk. 
XIX. 36,177. - B) Jk. 1793. év. 394. 1794. év. 91. - •) Jk. 1799. év. 468. - ") Jk. 1819. 58H. 
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nosztevőket megbotoztathassák, sőt a szolgabíráknak is megtil-
totta, hogy valakit csak úgy hevenyében lehúzassanak és megve-
ressenek, hanem rendes bírói széket kellett tartaniok, jegyzőköny-
vet felvenniök s úgy kiszabniok a botbüntetést. 1845-től kezdve a 
fenyítő törvényszék is általában elhagyta a botoztatást, úgy hogy 
1845—46-ban 4 fenyítő perben csak 7 személyt ítélt megveretésre. 1) 

Az 1851. decz. 35-iki rendelet megszüntette a gyulai urada-
lom vérbíróságát vagy pallos-jogát és ekként egységesítette me-
gyénkben az igazságszolgáltatást s a gyulai törvényszék felállítása 
által elválasztotta azt a közigazgatástól. 1867-ben egyidőre megint 
a megyék jogaihoz került a törvénykezés s azért az 1867. ápr. 
10-iki tisztújító gyűlésen megyénk 6 fizetéses táblabírát és egy 
telekkönyvi előadót választott. Végre a bíróságok szervezésé-
ről szóló 1869. és 70-iki törvények értelmében felállíttatott a m. 
kir. gyulai törvényszék, Gyulán, Békésen, Csabán, Szeghalmon, 
Szarvason és Orosházán szerveztettek a járásbíróságok s így a tör-
vénykezés itt is végleg elszakadt a vármegyétől. 

i) Palugyai i. m. IV. 70, 71. 
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Birtokviszonyok. 

INT az általános történetben már érintettük, Békésvár-
megye, mint fegyverrel visszahódított terület, először ka-
tonai közigazgatás alatt állott. 1699-ben pedig egyelőre 
az egész terület a királyé lőn s az udvari kamara ható-

sága alá került. Ez a gyulai tiszttartóságot alakította belőle, ennek 
élén 1699—1713-ig Lindne; Keresztély Ferdinánd állott.1) Az ő 
halálával ispánsággá degradálták a gyulai kerületet s az aradi kincs-
tári tiszttartóság, közvetve pedig a szegedi kincstári jószágigazga-
tóság alá rendelték. Gyulai kincstári ispánok voltak 1713—19. 
Pelsőczy Bálint,2) 1719—20. Inczédy Sámuel. Ez évben az ispáni 
állomás is megszűnt, mert, mint látni fogjuk, ekkor már a kincstár-
nak nem maradt itt talpalatnyi földje sem. 

Mindazoknak, a kik megyénk területén régi javaikat vissza 
akarták szerezni, az ügynevezett neoaquistica commissióhoz kel-
lett fordulniok. Ez előtt leghamarább megjelent Sigray János, 
maga is anyai ágon Nadányi-ivadék, a Nadányi-család nevében s 
már 1696. decz. 13-án határidőt kér a bizottságtól okleveleinek 
előmutatására. De azután nagyon sok idő múlt el s az ígért leve-
leket nem tudta felmutatni. Előbb azt a messze távolban, Xagy-
Bajomban lakó református paptól, Nadányi Jánostól kellett előke-
rítenie, s innen van, hogy még 1703. márcz. 16-án is határidő meg-
hosszabbítást kér a bizottságtól okleveleinek előmutatására. Végre 
1703. áprilban és juniusban előmutatta a leveleket s a bizottság 

i) Hofcammerarchiv. 1698—1713. — 2) jk. 3. 158—59. — 3 B. 0 . 11. 170. 
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el is határozta, hogy közli azokat a kincstári jogigazgatóval,!) de 
aztán a következő októberben Nadányi János már Rákóczy tábo-
rában sürgött-forgott, a ki minden hosszas vizsgálódás, húza-vona 
nélkül visszaadta neki ősi javait.2) 

1697-ben a Kovács, Szél, Török, Zólyomi és Bekli családok tet-
tek lépéseket, hogy Orosházát, Szentetornyát, Dánfokot, Félhalmot, 
Kamutot, Endrődöt és Borosgyánt visszaszerezzék, de ezek sem 
tudtak tovább haladni, mert a királyi ügyész véleménye alap-
ján a bizotlság utasította őket, hogy igazolják leszármazásukat az 
adományosoktól, továbbá azt, hogy békésmegyei birtokos iktatta őket 
be az említett javakba.3) 

Békés városára nézve 1698-ban egyszerre két tulajdonos is 
jelentkezett: Teleki Mihály családja, kik erdélyi fejedelem adomá-
nyából birták Békést, és gróf Bercsényi Miklós, ki más jogon köve-
telte azt.-1) 

Legszerencsésebb volt a régi birtokaikat visszakövetelők közt 
a váradi káptalan. I. Lipót király még 1694-ben elrendelvén a vá-
radi püspökség és káptalan névszerint felsorolt birtokainak vissza-
adását, itt nem vonakodhatott a kincstár. 1699-ben a váradi káptalan 
ismételt megkeresésére a budai kincstári adminisztráczió utasította 
Lindnert, hogy a váradi káptalantól követelt szeghalmi és békési 
részeket és Kékes egész falut adja át. Lindner 1700. julius 27-én 
Váradon lévén, teljesítette a rendeletet és átadott Püspöky József 
Ádámnak, a váradi káptalan dékánjának, Békésen 41/., telket, Szeg-
halmon 7 '/•) telket és valami kékesi pusztát egészen.5) 

Csudálkozva kérdheti bárki, hogyan juthatott Békés a váradi 
káptalan birtokába, holott sem a török uralom előtt, sem az alatt 
nem birta Békést?! továbbá azt, mit keres megyénk területén Kékes 
nevű falu, holott ilyen sem most, sem régentén nem fordul elő a 
megyei összeírásokban ?! Őszintén megmondva, félreértés és tudat-
lanság volt oka e dolognak. Az 1694-iki rendeletben a káptalan 
birtokai között föl volt említve egy Beges és egy Kékes nevű 
község is; az előbbi jelenti a mai begécsi pusztát Atyás mellett 
Biharvármegyében, a másik a kékesi pusztát ugyanott Nagykereki 
mellett. Csakhogy ezen régi községek annyira elpusztultak, hogy 
1699. körül senki sem tudott felvilágosítást adni hollétükről. Ke-

*) Diaria neoaquisticae commissionis 12. 83. 240—143. — 2) V. ö. Nad. lt. ltrae Páz-
mán. — 3) Nad. lt. — 4) Diaria neoaquist. com. 1 4 1 . 0 — 5) Váradi püspöki urad. lt. I. 27. 
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restek tehát Begést és Kékest a térképeken. Az ekkori rossz s 
nagyobbrészt németektől készített térképeken megyénknek és 
Békés városának neve sokszor »Bigesch« alakban fordul elő. Rá-
fogták tehát, hogy a keresett Begés ugyanegy a térképeken 
Begesch-nek irt Békéssel. Ugyancsak e rossz és hibás térképek 
Gyulától délnyugatra tüntettek föl egy »Kikis« nevű helységet. 
Nagyon hihetőnek tartották tehát, hogy ez nem más, mint a ke-
resett Kékes. 

Úgy látszott tehát, hogy a váradi káptalan még a földrajzi 
tévedésekből is hasznot fog húzni, de mint láttuk, rövid ideig ma-
radt a békesvármegyei birtokos. 1702. elején Herdegen paran-
csára Lindner visszavette az átadott birtokokat,1) s 1712-ben 
hasztalan újította meg a káptalan követeléseit, noha Kékesről, té-
vedését beismervén, maga is lemondott. Békéshez való jogát sem 
tudta igazolni; különben is megkapta valódi birtokát: Begécset. 
Szeghalom 7' /2 telkéhez kétségtelen joga volt ugyan, de ezt 
úgy tetszik — Csökmőn adta ki neki a kir. kincstár.2) 

A váradi káptalan kirekesztése után csak egyetlen egy oly 
birtokos család maradt megyénk területén, mely már a török ura-
lom alatt földesúr volt itt, s ez volt a báró Vay család. Ennek 
sikerült Csuda-Ballához való jogát megőriznie, s nem sokára női 
ágon a gróf Teleki családra átszármaztatnia. De mivel sem a 
Vay, sem a Teleki család nem lakott megyénkben, sőt Csuda-
Baliát is rendesen a ványaiaknak adták ki haszonbérbe, megyénk 
történetére semmiféle befolyást nem gyakoroltak.3) 

Birtokjogi tekintetben új világ kezdődött megyénkben az 1715 
20. években. Amint láttuk, a török uralom előtt megyénk területe szá-
mos kis-birtokos kezére jutott, s a nagy uradalmak csaknem egészen 
széjjelmállottak; most meg azt láthatjuk, hogy a kis-birtokosok tel-
jesen kiszorulnak, s megyénk területe három nagy uradalom közt 
oszlik meg. Ezen megyénk újabbkori történetében annyit szereplő 
uradalmak voltak : a gyulai, szentandrási és kétegyházi. 

A gyulai uradalom, mint látni ft gjuk, korántsem azonos a régi 
gyulai uradalommal. Ez megyénknek több mint y(i-át tette ki. Szerzője 
és alapítója megyénkben és hazánkban egészen űj ember, Har-
ruckern János György vala. Ez, mint a hadi élelmezés igazgatója. 

i) Acta capituli Varadiensis I. 19, 20. 30. — 2; V. ö. Acta capituli I. 39. Acta antiqua 
F. 25. Nr. 4. — 3) L. Csuda-Balla alatt. 
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a 16 éves, a spanyol örökségi s az 1716—17-iki háborúkban 
akkora érdemeket szerzett, a kincstárnak annyi hasznot hajtott, 
hogy valóban méltó volt fejedelmi jutalomra. 1719. első felében 
folyamodott is III. Károly királyhoz, hogy őt hűséges szolgálataiért 
némi jutalomban részesítse, s mivel tudta, hogy a királyi kincstár 
a jutalmat neki készpénzben ki nem fizetheti, kérte, hogy jutalom 
fejében adják neki a budai hévvizen épült malmot a mellette eső 
szőllővel, vagy pedig a Békésvármegyében eső Gyula, Csaba, Doboz, 
Gerla, Békés, Ladány, Gyarmat, Vésztő és Öcsöd helységeket. A 
király a kérvényt a császári udvari kanczelláriához utasította, s 
ez először is meg akarta állapítani határozott pénzértékben a ju-
talom nagyságát. E végből kérdezősködött az udvari kamaránál, 
s ennek indítványára a jutalmat 24,000 forintban állapította meg; 
azután megkérdezte a magyar kamarát is, vájjon odaadható-e az 
első helyen kért malom és szőllő? A magyar kamara ellene 
szólt a malom és szőllő eladományozásának, s inkább odaadható-
nak vélte a fent nevezett békésvármegyei helységeket oly módon, 
hogy, ha azok 24,000 forintnál többet érnének, akkor az érték-
többletet Harruckern készpénzben fizesse le. Ez indítványt az ud-
vari kanczellária is magáévá tette, s 1719. julius 29-én ily értelmű 
jelentést tőn a királynak. l) 

A király e jelentés alapján 1719. október 7-én kiutalványozta 
a 24,000 frt jutalmat Harruckern részére s meghagyta, hogy 
annak kiegyenlítése végett először is írják össze és becsüljék meg a 
fent említett helységeket.2) Xz összeírás és becslés 1719. deczember 
1-én készen lett. Az aradi tiszttartó készítette azt, de az említett 
9 községen kívül benne volt a becsű-levélben Szeghalom és 
Gyoma is. Az összeíró tiszt jelentése szerint, ha a fölvett jöve-
delem százszorosának 1/6-át vesszük az említett községek értéké-
nek, akkor a nevezett 11 község 33,196 frtot ér, s ebből levonva 
a gazdatiszt fizetésére szükséges 400 frtnak tőkéjét 6666 frtot, 
tiszta értékül marad 26,530 frt.3) Fent magánál az udvari kama-
ránál is megdöbbentek azon, hogy 11 község a hozzájok csatolt 
pusztákkal együtt csak ily keveset érne, s kérdőre vonták az aradi 
tiszttartó feljebbvalóját, a szegedi kincstári jószágigazgatót, Than 
János Ádámot, vájjon nem akarták-e megkárosítani a kincstárt, 
hogy oly kevésre becsülték e községeket? Than 1720. október 

i) Harr. A. 1. — 2) U. o. B. 3. — 3) U. o. A. 2. 
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3-án kelt jelentésében erősen bizonykodik, hogy az 1719. deczem-
ber 1-iki becslés igazságos volt, mert az említett helységek lako-
sai szerfölött szegények, három-négynek kell összeállnia, ha egy 
ekébe vagy szekérbe fognak, mert tiz embernek 6—8 ökre sincs. 
A jobbágyok nagyobbrészt szökevények, régi uraik visszakövetelik 
őket és Békésvármegyéből is nagyon gyakran elszöknek; ipar, 
kereskedelem a megyében semmi sincs, sőt Gyulán kívül még sző-
lőskertek sincsenek. ') E jelentésbe kénytelen volt azután belenyu-
godni az udvari kamara, s kiadta a rendeletet, hogy Than az 
említett falvakat Harruckernnek adja á t Than 1720. október 25-én 
teljesítette a rendeletet, s a személyesen megjelent Harruckern Já-
nos Györgynek átadta a gyulai uradalmat Gyula és Szentes vá-
rosok kivételével. Gyulát azért nem adta még át, mert újra kel-
lett becsülni, Szentest pedig csak utólag kérte Harruckern. Ez át-
adáskor az új becslést is elkészítette Than és bejelenté, hogy ha 
Gyulát és Szentest is átadják, az egész uradalom 7948 írttal ér 
többet 24,000 írtnál.2) Jelenti azt is, hogy időközben a gyulai ura-
dalom területén új falu alakult : Körözs-Tarcsa, s így az új ura-
dalom, ha Szentest is hozzáadják, már nem 11, hanem 13 község-
ből fog állani. 1721-ben, mivel még egypár puszta kimaradt, ezek 
megbecsülésére is megint Thant küldték ki május 26-iki rendelettel. 
Than 1721. augusztus 12-én jelenti, hogy Szénást, Királyságot, Kon-
dorost 1230 frtra becsülte, ellenben Bélmegyert külön, értékes birtok-
nak nem tekintheti, mert azt a vésztőiek, békésiek és ladányiak 
használják, s onnan szereznek maguknak fát, hanem e helyett van-
nak még Békésvármegyében más, különálló puszták is, u. in. Ha-
lásztelek, Murony, Orosháza, Sima, Simasziget, Soprony és Szarvas, 
melyek mindössze 300 frtot érnek. Ezeket is oda lehetne adni Har-
ruckernnek, nemcsak azért, mert szomszédosak a többi falvakkal 
és pusztákkal, hanem azért is, mert így magukban véve értéktele-
nek, használhatatlanok, nincs rajtok sem fa, sem víz.:<) 

Harruckern ez uradalmat 1720-ban csak zálog gyanánt (in-
scriptionaliter) kapta, s ha a kincstár neki a 24,000 frt jutalmat 
megfizeti, bármikor visszavehette volna. Most tehát arra fordította 
minden erejét Harruckern, hogy az uradalmat örök jogon is 
megszerezze. E végből először is honíiúsította magát, azután a 
gyulai uradalmat kiegészítette még Székudvarral s az ehhez tar-

" ^ I t o r . B. 6. -r- 2) U. o. B. 3. — 3) U. o. B. 4. 
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tozó Elek, Szentmárton, Píl stb. pusztákkal. Ekként az uradalom 
13,000 írttal ért többet a 24,000 frt jutalomnál, s ő ezt 1722. 
október 5-ike előtt a kincstárnak csakugyan kifizette. így aztán 
óriási uradalom neki 37,000 írtjába került. ') 

Miután Harruckern honfiúsitását az 1722—23 országgyűlés is 
beczikkelyezte, nem volt nehéz neki kinyernie a királytól, hogy 
magyar nemesi jogon is neki adja a gyulai uradalmat. 1723. má-
jus 3-án ki volt állítva a királyi adománylevél és ugyanezen év 
augusztus 10-én Harruckernt magyar törvények szerint és ünne-
piesen beiktatták a gyulai uradalomba. Ehez tartoztak ekkoriban 
az adománylevél felsorolása szerint: Gyula város, Fövenyes, Ölyved, 
és Apáti pusztákkal, Békésváros, Berény, Gyúr és Endréd pusztákkal, 
Szeghalom falu Fás és Balkány pusztákkal, Ecsed (Öcsöd) falu 
Káka és Szarvas pusztákkal, Csaba falu Vesze, Gerendás és Kí-
gyós pusztákkal, Gyarmat falu Pázmány, Ösvény, Bucsa, Kis-Ha-
rang, Nagy-Harang pusztákkal, Gerla falu Mező-Megyer, Szent-
miklós, Kis- és Nagy-Décse pusztákkal, Körözs-Ladány falu Fás, 
Méhes és Kis-Károly pusztákkal, Gyoma falu Ege és Nagy-Telek, 
másként Szentjános pusztákkal, Doboz falu Csorvás pusztával, Vésztő 
falu Mágor pusztával, Tarcsa falu Németi máskép Nemeskereki pusztá-
val, továbbá a következő önálló puszták: Bélmegyer, Félhalom, Halász-
telek, Királyság, Kondoros, Murony, Orosháza, Soprony, Sima, 
Simasziget és Szénás puszták; megyénk határain kívül pedig: 
Szentes és Székudvar ismét több pusztával. Megjegyzendő, hogy 
az adománylevél 1722 elején készült összeírás alapján sorolja fel 
az uradalom tartozékait, innen van, hogy pl. Szarvast még pusz-
tának mondja, holott 1723-ban már népes község vala.2) 

Még ezzel sem volt vége a gyulai uradalom megalakulásának. 
Öt-hat esztendő múlva egyszer csak azt hallotta Harruckern, hogy 
némelyek az ő uradalmától egészen körülvett pusztákat kérnek ado-
mányba, s azokba magukat be is akarják iktatni, holott addig-
elé e pusztákat az ő jobbágyai használták, s azokat ő már 
mintegy a magáénak tekintette. Sajnálattal vette észre, hogy ilyen 
támadások ellen nem is nagyon védelmezheti magát, mert ezen 
pusztáknak nevei az ő 1 723-iki adományleveléből kimaradtak. Minde-
nekelőtt szükséges volt tehát megállapítani, az 1723-iki adománylevél-
ben foglaltakon kívül micsoda puszták vannak még Békésmegyé-

!) Harr. A. 4. — Országos lt. Kisebb lt. Harruckern csomó. 
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ben ? A magyar kir. kanczellária most Beniczky István táblai jegy-
zőt küldötte ki, hogy tartson nyomozást a békésmegyei puszták-
ról. Ez 1731. aug. 4—11. napjain tartott tanuvallatásokat Öcsödön, 
Gyomán, Szeghalmon, Békésen és Csabán1) s 1731 október 7-én 
adta be jelentését. Erre Harruckern 1732 márczius 22-én fo-
lyamodott 0 Felségéhez, hogy új adománylevelet állíttasson 
ki számára s abba az ő jobbágyaitól használt, de adománylevélbe 
még nem foglalt puszták neveit is vegye be. E folyamodvány 
már nem részesült oly kedvező fogadtatásban, mint az els3; majd 
egy egész esztendő telt bele, míg a magyar kamara elvégezte a kima-
radt puszták becslését, s azután nem akarták azt neki odaadni, 
hanem a magyar kamara szerette volna, ha a 36000 frtra becsült 
puszták árverésen többet Ígérőknek adatnak el.2) Most gyakorolt 
III. Károly igazán királyi kegyet Harruckernnel, mert ezen 36000 
frtot elengedve a kérdéses pusztákat ingyen ajándékozta oda neki. 

Most következett azután az új adománylevél kiállítása, erre 
1736-ban a második, ünnepies beiktatás, s ezzel végleg megala-
kult a mult századbeli gyulai uradalom. E végleges megalakulás 
alkalmával az uradalom alkatrészei voltak a következők: »Az ura-
dalom feje Gyula városa Fövenyes, Ölyved, Apáti, Szentbenedek 
pusztákkal, Remeteháza, Szeregyháza, Alabián, Gyürkehely határ-
részekkel ; Békés városa, Berény és Endrőd azelőtt pusztákkal, most 
pedig községekkel Gyúr, Kamut, Dánfok, Csatár pusztákkal, Tőgye, 
Nyárszeg határrészekkel; Szentes város, Sz.-Fábián, Ecser, Veres-
egyháza, Dónát, Szentlászló, Tőke, Hékéd pusztákkal, Derekegy-
háza és Bekény határrészekkel; Szeghalom falu Faás azelőtt pusztá-
val most pedig községgel Balkány, Torda és Kis-Környe pusz-
tákkal; Öcsöd falu és Szarvas azelőtt puszta, most város Káka, 
Báboczka, Fejéregyháza pusztákkal és Tatariszállás határrésszel; 
Csaba íalu Vesze, Gerendás, Kigyós, Eperjes, Kerekegyháza pusz-
tákkal, Nagy-Podány, Kis-Podánv, Földvár, Borosgyán és Szabadka 
határrészekkel; Gyarmat falu Pázmány, Ösvény, Bucsa, Kis-Harang, 
Nagy-Harang pusztákkal; Gella falu Mező-Megyer, Szentmiklós, Kis-
Décse, Nagy-Décse pusztákkal; Doboz falu Csorvás pusztával; Kö-
rözs-Ladány falu Faás, Méhes, Kis-Károly pusztákkal; Gyoma falu 
Ege, Nagy-Telek vagy Szentjános pusztákkal; Vésztő falu Mágor pusz-
tával; Tarcsa falu Edeles halommal és Németi vagy Nemes-Kereki 

i) Harr. B. 12. — a) Orsz. lt. Kissebb lt. Harruckern csomó. 
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pusztával, Bélmegyer, Félhalom, Póhalom, Szénás, Kis-Csákó, Nagy-
Csákó, Királyság, Kondoros, Muron, Sopron, Halásztelek, Sima 
Simasz ;gettel és Csejt nevű határrésszel és Orosháza puszták ; Szék-
udvar falu Becser, Gyűrhe, Szentkirály, Szentmárton, Tamász, Píl 
és Elek pusztákkal.«') 

I)e nem volt elég az uradalmat ekként megszerezni, hanem 
azt a régi jogaikat keresők ellen meg is kellett védelmezni. Me-
gyénk ujabbkori történetének legszomorúbb lapjai azok, melyeken 
a régi birtokaikat visszakövetelő családok elutasításai és minden-
féle, hiába való ürügyek alatt javaiktól való megfosztásai olvashatók. 

Megjegyezzük előre, hogy e jogfosztásokban Harruckern és 
az ő utódai ártatlanok. A királyi kincstár, midőn ez uradalmat Har-
ruckernnek átadta, kezeskedett arról, hogy őt és utódait ez ura-
dalomban megvédelmezi, ha pedig nem tudná megvédelmezni, az 
elveszett birtokért másutt hasonló értékűt fog neki adni. Ennél-
fogva Harruckern és utódai, valahányszor őket birtokukban megtá-
madták, mindig a királyi kincstárra hivatkoztak, s a királyi kincs-
tári ügyész vette át az ő védelmüket. Csak e század vége felé 
tettek a Harruckern örökösök annyit, hogy egybegyűjtötték a Bé-
késvármegyére vonatkozó leveleket, s azokat ha a birtokkeresők 
ellen szóltak, a kincstári ügyész segedelmére átadták. 

A számos birtokper között, melyet a gyulai uradalom ellen indítot-
tak, legérdekesebb s legnagyobb jelentőségű volt a Nadányi család pere. 

A Nadányi család, mint említők, már a neoaquistica cominis-
sio előtt is tett lépéseket, hogy ősi javait visszaszerezze. Kétség-
telen, hogy e birtokok, különösen Füzes-Gyarmat, Körözs-Ladány, 
a Nadányi családot illették. Az Árpád-kortól kezdve egész 1700-ig 
háborítatlanul birtokában voltak e helyeknek s így azt az 1711-iki 
bűnbocsánat után vissza kellett volna kapniok. Csakhogy a család 
óriási mulasztást és hibát követett el azzal, hogy 1711-ben nem tett 
újra lépéseket birtokainak visszaszerzésére. Ennek meg kettős oka 
volt. Először a dolog nem volt nagyon égető, mert az 1700 táján 
visszatelepült jobbágyok a török idejében úgy hozzászoktak a két-
felé adózáshoz, hogy midőn Lindner Körözs-Ladányt és Gyarmatot 
lefoglalta a kincstár számára, a jobbágyok mindazáltal a régi bir-
tokosnak, Nadányi Jánosnak, is »részszerint adóztanak.« 1711 —12-
ben is, mielőtt a jobbágyok újra megülték volna Füzes-Gyarmatot 

1) Váradi kápt. lt. Prot. X. 309—10. 
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és Ladányt, Nadányi Miklóssal, János fiával, a taksa iránt végez-
ték;1) tehát a régi birtokosok kaptak némi jövedelmet. A mulasz-
tás és hiba legnagyobb része Ghilányi I. Györgyöt, Nadányi Zsófia 
férjét terheli, mert Nadányi János 1703-ban ő reá bízta2) e bir-
tokok visszaszerzését, ez pedig egész 1734-ig egyetlen egy lépést 
sem tett ez ügyben. Nadányi Miklós időközben jogfentartás végett 
1720-ban, 1723-ban és 1736-ban tiltakozott Körözs-Ladány és Fü-
zes-Gyarmat átadása és eladományozása ellen, de csak 1734-ben 
kezdett komolyan gondolkozni a per megindításáról. E végből elő-
ször is visszavonta a Ghilányi Györgynek még atyjától adott meg-
bízást, azután pedig, mivel a neoaquisztica cummissio időközben 
megszűnt, s ennek teendői a királyi táblára szálltak át, 1736-ban 
ez előtt indította meg perét. Ez folyt azután több mint egy év-
tizeden keresztül; mindenféle fogásokkal évről-évre halasztották a 
döntést, s végre, midőn Nadányi Miklós minden oklevelét előmu-
tatta, 1752-ben a kincstári ügyész azzal állt elő, hogy a felperes 
1723-ban az ellenmondás alkalmával nem jelölte meg ellenmondá-
sának okát és jogi alapját és ennélfogva nem elég neki a jus 
possessoriumot (a tettleges birtoklást) kimutatnia, hanem a jus 
radicalet (a gyökeres jogot) kell bebizonyítania. Szegény Nadányi 
Miklós már most hiába kutatta levéltárát, nem talált abban sem 
királyi adománylevelet, sem a királytól jóváhagyott adásvételi szer-
ződést, hiszen ősei se nem vették, se nem kapták, hanem tán 
még első megszállás jogán bírták Ladányt és Gyarmatot s így 
azután szépen elutasították.3) 

Az egyenes örökös ilyetén megfosztása után annál feltűnőbb, 
hogy egy leányági örökös, gróf Sigray Károly, ha nem is birto-
kot, de legalább némi kárpótlást nyer ugyancsak Nadányi-jogon. 
Ez 1771-ben indított pert azon alapon, hogy az ő nagyanyja Na-
dányi Erzse Zsófia volt, ezt pedig részint a Nadányi- részint az 
Ábránfy-jószágokból bizonyos birtokrészek illették meg, s ezeknek 
ő reá, mint örökösre, kell szállniok. S valóban számos oklevelet 
mutatott fel, melyek legalább látszólag igazolták az ő állításait, 
de 1784-ben maga az ő ügyvédője ajánlja, hogy egyezzék ki a 
Harruckern-örökösökkel, mert két helyen a származás kétségtelen 
oklevelekkel nem igazolható.4) A Harruckern-örökösök sem akarták 
kenyértörésre vinni a dolgot, s úgy egyeztek ki, hogy 7000 trtért 

i) Harr. M. 18. - 2) Nad. lt. f. 8. - 3) Nad. lt. f. 8. Harr. M. - * Harr B. B. 
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Sigray minden jogáról lemond, s a pert megszünteti. Benyovszky 
Sámuel, Sigray ügyvédője, az egyezség létrehozásáért 200 frtot 
kapott a Harruckern-örökösöktől, de védettjének tudtával.') 

Egy másik, régi, békésmegyei család a Köröstarcsai Veérek 
ugyan későn, csak 1798-ban kezdették meg Körözs-Tarcsáért és 
egyéb jószágokért való pörüket s azt első ízben elveszítvén 1819-ben 
perújítást kértek és kaptak. Ok már bebizonyították a ius radica-
let I. Mátyás király és 11. Ulászló adományleveleivel, úgy hogy 
a királyi kincstár ügyészének itt másféle kifogások után kellett 
néznie. Már gyűjtögették is az adatokat, hogy e Veéreknek ősei 
az 1671—85 években lázadók voltak, hűtlenségbe estek, s így ma-
gyarországi jószágaikat elvesztették, de e gyűlöletes kifogással 
sem kellett élni, mert szegény Veérék a csukott levéltárak korá-
ban sehogysem tudták bebizonyítani az adományostól való leszár-
mazásukat. Oly hibás családfát adtak be, mely szerint egyik Veér 
György 100 esztendős korában nemzett volna íigyermeket. Ennél-
fogva 1840-ben másodszor is elütötték őket keresetüktől.2) 

A régi békésmegyei családok közül lépéseket tett még jószá-
gainak visszaszerzésére a Simái Mező család. Már 1723-ban til-
takozik Mező Péter és Sándor Sima és Csejt elfoglalása ellen, de 
komolyabban csak 1780 táján e Péternek íia kezdett mozgolódni. 
1785-ben őket elutasították azért, mert nem tudták igazolni leszár-
mazásukat, és mert annak idejében a neoaquistica commissio előtt 
nem igazolták magukat.3) A Nagyharangi Szegy család egyik tagja 
Gáspár 1 715-ben el is jött megyénkbe itt táblabíróvá választották. Ez 
szintén bejelentette keresetét Nagy-és Kis-Harangra, de oklevelei el-
vesztek, nem tudta igazolni jogát, tehát felszólalását tekintetbe sem 
vették.4) 

Körülbelül így járt azon Jeney Ferencz is, ki a megye máso-
dik helyreállításakor, szintén békésvármegyei birtokosnak val-
lotta magát s 1721-ben egyideig megyei helyettes-pénztárnok 
is volt. 

Szinte csodálatos, hogy a gróf Csáky család nem tudta visz-
szakapni Kis-Károlyt, melynek még a török uralom alatt is foly-
ton birtokában volt. E család csak 1736 ban mond ellen Harruckern 
beiktatásának, de azután 1773-ig semmit sein tesz, akkor, is 
beéri egyszerű tiltakozással. 1845-ben pedig a család levél-

i) Harr. M. 18. — 2) Harr. M. — 3) Harr. J. J. 17. — Jk. 1—3. 11. Harr. A. 2. 



Birtokviszonyok. 425 

tárnoka időrendben összeállítja a Kis-Károlyra vonatkozó leveleket 
s ajánlja a per megkezdését. ') 

A régi, békésvármegyei családok utódai közül elvesztett jogaiért 
csak a Vidi Bereczkfy család leányági ivadéka, Bogárdy Lajos, kapott 
némi kárpótlást. Kimutatván hitelesen Bereczkfy .Mihálytói való le-
származását követelte Harruckerntől, hogy az 1535-ben Bereczkfy 
Mihálynak adományozott békésvármegyei Szentmiklós egy részét 
adja át, vagy pedig készpénzben nyújtson kárpótlást. 1769-ben 
még oly fenhéjázóan beszélt, hogy 16000 frtot adjanak neki, de 
1780-ban már 2000 frttal is megelégedett volna. A Harruckern-
örökösök, hogy mégis lerázzák nyakukról, 1781-ben 1000 frtot 
adtak neki. Eredeti, szinte nevetséges a dologban az, hogy a 
Harruckern-örökösök ez egyetlen esetben ok nélkül fizettek, mert 
azt a Szentmiklóst tulajdonképpen ők nem is birták, hiszen az 
Szentandrástól délre esett s a szentandrási uradalomba olvadt 
bele! 2) 

A többi családok, melyek vagy valóban bírtak a török ura-
lom előtt Békésvármegyében, vagy régi békésmegyei családoktól 
származtak le, megelégednek az egyszerű tiltakozással a nélkül, 
hogy komolyabban háborgatnák a Harruckerneket vagy örökösei-
ket. így Toldy Ádám ( F e k e t e - B á t h o r i ) 1 7 4 3 - b a n követeli bé-
késmegyei jószágait. Máriássy László4), mint Veér-örökös, Körözs-
Tarcsa és tartozékaira való jogait fentartja 1752-ben. Píber Te-
réz5), mint Nadányi ivadék, a Nadányi- és Ábránfy- birtokokra vo 
natkozó tiltakozását 1767-ben terjeszti elő. A Konyha és Cziko ü) 
családok, mint a Gyulai Gaál családnak női ágon ivadékai, 1772-ben 
követelik a Gyulai Gaál család jószágaiból őket illető részt. 

Azon családok közül, melyek a török uralom alatt szereztek 
itt, mint hódoltságban, maguknak birtokokat, némelyek elutasíttat-
tak keresetükkel, némelyek kiegyeztek, s bizony csak egy tudta 
jogát érvényre juttatni. 

Az elutasítottak közt első helyen áll a Rhédey család. Mind-
járt 1715-ben bejelentette ifj. Komáromy György békésvármegyei 
alispán nejének, mint Rhédey leánynak, jogi követelését Öcsödre, 
Ösvényre és Balkányra.7) Ugyanakkor az egri káptalan előtt Rhé-

i) Csáky lt. í. 4. 47. és 127. — Harr. K. 42—43. elench. literarum Harr, a gyulai 
muzeumban. — 3) Egri káptalan Orsz. lt. H. H. 18S. — * U. o. J. J. 361. 2. - l" .o L L 
359. _ 6) u. o. M. M. 198. — Jk. I. 3—4. 
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dey László és Pál is tiltakoznak Öcsöd elfoglalása ellen ') s ismét-
lik ezt 1720-ban és 23-ban, midőn Harruckern ráteszi kezét Öcsödre. 
Végre 1727-ben csakugyan megkezdik a pert.2) De Harruckern 
itt is a királyi kincstárra, mint kezesre, hivatkozott, s ennek nem 
volt nehéz kimutatnia, hogy Öcsöd valaha kún helység volt. Már 
most azon ürügy alatt, hogy a Rhédeyek Öcsödöt csak nádori 
adományból bírták, a nádor pedig kún helységet nem adományoz-
hatott, elütötték őket keresetüktől.3) 

A gróf Teleki család először 1748-ban kezdette meg a pert 
Békés városáért, de 1757—59-ben egyszer sem jelentek meg a család-
tagok a királyi tábla előtt, s e miatt elutasították őket. 1774-ben perújí-
tást nyertek ki, s ekkor majdnem 40 évig folyt a per. De, bár a 
Telekiek ügyét a leghíresebb ügyvédek, mint Bernát József, Pongrácz 
Boldizsár és Tihanyi Dániel, védték, 1810-ben mégis elvesztették a pert, 
mert a kincstári ügyész kimutatta, hogy Békésvármegye jog sze-
rint sohasem tartozott az erdélyi hódoltsághoz s így Báthory 
Gábornak a Telekyektől fölmutatott adománylevele a magyarországi 
jog szerint semmis.4) A Telekiek állítólag azon sanyarú mondással 
vigasztalták magukat, hogy úgy sein akartak ők békákat tenyészteni! 

Az Egyházas-Básty család 1724-ben tiltakozott az ellen, hogy 
Harruckern Orosházát elfoglalta, de 1750-ben Harruckern Ferencz-
czel kiegyezett s 1600 írtért minden jogáról lemondott. 

Az Erkeserűi Fráter családdal könnyebben bántak el. Ez 
1 715—23 években Décsét és Szénást követelte anyai ágon. Meg-
újította követelését 1780-ban Péchy Imre, Fráter Mária utóda. 
Ennek azonban azt felelte a gyulai uradalom ügyésze, hogy azon 
4000 frtot, melyért valaha Décsét és Szénást zálogba bírták, kö-
vetelje a kincstártól. 

A Károlyi család is azok közé tartozott, mely a török ura-
lom alatt Mező-Berényt és Gyúrt megszerezte, s mely mindjárt 
1715-ben tett a lépéseket e birtokának visszaszerzésére. De az-
után gróf Károlyi Sándor 4000 frtot kölcsön kért Harruckerntől 
s így le lévén neki kötelezve, nem nagyon bolygatta a dolgot. 
Végre 1750. táján gróf Károlyi Ferencz Gyúr és Berényhez való 
jogáról lemondott, báró Harruckern Ferencz pedig ennek fejében 
elengedte neki a 4000 frtos adósságot.5) 

1) Egri kápt. Orsz. lt. Prot. C. E. 357. — 2) N. R. A. 281/;«. — 3) Harr. G. 43. — 
4) V. ö. Harr. J. J. és gyömrei lt. elench. 22. — 5) Gróf Károlyi lt. cista 37. Nr. 29—31. 
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Voltak még egyes, kissebb, jórészt földműves családok, me-
lyek szintén lépéseket tettek régi birtokaik visszaszerzésére, de 
ezeket pár 100 frttal könnyen kielégítették. így a Kecse család, 
mely Túrkeviben, Öcsödön s Szentesen lakott, 1750-ben 265 frtot 
kapott, talán nem is annyira simái és csejti részbirtokaiért, mint 
inkább egy pár, ezekre vonatkozó régi leveleiért. ') 

A Simaszigeti Tóth család 1751-ben 511 frtot kapott haj-
dan Simaszigeten, Egén, Balkányban és Félhalmon birt telkeiért. 
Ez is átadta egyúttal régi írásait.2) 

Régi okleveleket máskor is szívesen vettek a Harruckernek 
vagy örököseik. 1774-ben Túróczy Györgytől 50 aranyért vették 
ineg a Dobozi Veres családnak Dobozra s Békésre vonatkozó 
írásait.3) 

Azon egyetlen szerencsés család, mely régi birtokát vissza 
tudta perelni, volt a Keglevich. Pedig ez jó későn, csak 1762-ben 
hivatta Harruckern Ferenczet a királyi tábla elé és pedig az Öcsöd 
mellett eső báboczkai pusztáért. Harruckern most is a kir. kincs-
tárra, mint kezesre, hivatkozott, de Keglevichnek oly nagy tekin-
télye s oly erős bizonyítékai voltak, hogy most az sem menthette 
meg. 1769-ben a kir. tábla Keglevichnek ítélte oda Báboczkát. 
Harruckern erre 1770-ben kincstártól kárpótlást kért s kapott is 
1772-ben a csanádmegyei Királyhegyesen 4.930,986 négyszögölet, 
mert ekkora nagy volt Báboczka is.4) 

Azok közül, kik új adomány alapján akarták a gyulai ura-
dalom egyrészét megszerezni, első a Ványai Szőke család. Szőke 
János debreczeni tanácsosnak három íia u. m. Szőke János, Mi-
hály és Márton anyai ágon is némi jogot tartott Simához és 
Csejthez (az anyjuk Kecse leány lévén). Szőke Mihály megyegyű-
léseinken is megszokott jelenni és mindjárt 1715-ben meg vá-
lasztották békésmegyei táblabírónak. Később 1723-ban még töin-
löczöt is szenvedett, csakhogy Simát és Csejtet a maga kezére kerít-
hesse. Fráter István és rokona Péchy István ugyanis 1723-ban szeret-
ték volna visszaváltani az 1666-ban elzálogosított Simát és Csej-
tet, de Szőke nem akarta visszaadni a leveleket, sem pedig 
a zálogpénzt fölvenni. E miatt 1723. julius végén Péchy István 
és Fráter István fölszólítására a debreczeni bíró Szőke Mihályt a 
börtönbe csukatta. Következő évben azután kiegyeztek akként, 

ipiärr. f. V. 46—53. — 2) U. o. M. 15. — 3) Harr. K. 60. — «) ü. o. G. 1 8 - 2 6 . 



428 Birtokviszonyok. 428 

hogy Pécsi és Fráter Simához és Csejthez való jogukról Szőke 
Mihály javára 400 írtért lemondottak. ') S mégis minden erőlkö-
dés kárba veszett! Simára már Harruckern is rávetette a sze-
mét. Szőke igyekezett ugyan őt megelőzni, e végre a nádortól elkérte 
Simát, s 1723. január 7-én be is iktatta magát, de késő volt. 1723. aug. 
13-án Harruckernt is beiktatták Sima birtokába. Ekkor a Szőke 
család nevében Szőke János ellene mondott, s e miatt a királyi 
tábla elé hívták. 1730-ban elutasították a családot követelésével, 
Simát pedig Harruckernnek ítélték oda, mert, miként az okadato-
lás mondja: a Szőke család beiktatását végző nádori ember, Tol-
nay István, Békésvármegyében »impossessionatus« —birtoktalan -
ember vala.2) Ekkor a Szőke család legalább a kis csejti pusztát 
szerette volna megszerezni, de Harruckern innen is kiszorította 
őket. Amint Simát elvesztették, mindjárt nádori adományt kértek 
Csejtre, s be is iktatták magukat 1731-ben. De vesztükre, mert 
ez által felhívták Harruckern figyelmét arra, hogy ilyen békésmegyei 
puszta is van. Harruckern rögtön ellene mondatott a beiktatásnak, 
mert, mint állította, Csejt tulajdonképpen Simának határrésze (di-
vertikuluma.) Hiába igazolták a Szőke testvérek, hogy ők 1730-ig 
háborgatás nélkül bírták Csejtet, s azt a turkevieknek adták ha-
szonbérbe. Harruckern a kamara aradi tisztjeivel azt bizonyí-
totta, hogy a Szőkék jogilag sohasem bírták Csejtet és Simát, hanem 
csak bérelték azokat a kincstártól s azután albérletbe adták. Ezen 
és egyéb okok alapján a kir. tábla Csejtet is Harruckernnek ítélte 
oda.3) Persze történetjogilag ez ítélet egészen helytelen, mert 
Csejt valaha éppen olyan különálló falu volt, mint Sima, s így 
Simának határrésze nem lehetett. Mivel pedig Harruckern 1723-iki 
adománylevelében Csejtről szó sincs, 1731-ben egész jogosan ado-
mányozhatta azt a nádor a Szőke családnak. 

Hasonló szerencsével győzedelmeskedett a Harruckern család 
a megyénk történetében oly különös szerepet játszó Csík testvérek 
és sógoruk Szász Pál ellenében. 1726-ban küldötte Gyulára Har-
ruckern Csík Ádámot, mint az ő uradalmi jegyzőjét. Ezt követte 
nem sokára testvére Csík Péter, ki mint láttuk, 1728 elején Bé-
késvánnegye jegyzője lőn; sógoruk pedig a szomszéd Biharmegyé-
ben volt gazdatiszt. 1729-ben, midőn Békésvármegye s a gyulai 
uradalom között a viszály oly élessé vált, Csík Ádám átpártolt a 

1) Váradi kápt. lt. Prot. IV. 207—212. V. 29. — 2) Harr. M. 5. —. 3) Harr. M. 10. 
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vármegyéhez, s itt nem csak sok borsot tört Harruckern orra alá, 
hanem, mint később Harruckern panaszolkodik, még birtokostárs is 
akart lenni. Mint uradalmi jegyző tudta, hogy az 1723-iki ado-
mánylevélből több békésvármegyei puszta kimaradt és e tudomá-
nyát fölhasználva 1731-ben elkérte a nádortól az eperjesi és sza-
badkai pusztákat (ma mindkettő a gyulai határ része.) Ugyanak-
kor Csík Péter megkapta nádori adományból Báboczkát és Tatá-
rit, (Tatárszállását Öcsöd mellett), Szász Pál pedig Kis-Kondorost 
és Kerekegyházát. Harruckern persze rögtön tiltakozott, s azután 
mindenféle fogásokkal addig húzta halasztotta a peres ügyet, mig 
az 1736-iki nagy adománylevélben ezen pusztákat magának nem 
ajándékoztatta a királytól. Azután pedig mindenféle tanuvallatások-
kal igazolta, hogy az ő tisztei és jobbágyai ezen pusztákat már 
1720-tól kezdve használták s annak sem ő volt az oka, hogy e pusz-
tákat annyira fölverte a gaz, hogy 1720—23-ban e puszták kü-
lönálló-voltáról s határjeleiről Békésvármegyében még senki sem 
tudott semmit. így azután 1747-ben a két Csík testvért és Szász 
Pált elutasították keresetökkel, mert nem birták igazolni, hogy 
ama birtokok 1731-ben valóban uratlanok voltak. ') Megjegyezzük, 
hogy Szász Pálnak történetjogilag nem volt igaza, mert Kis-Kon-
doros nevű falu a török uralom előtt nem létezett, s így olyan 
önálló puszta sem keletkezhetett; Kerekegyháza pedig már a tö-
rök uralom előtt Fövenyesnek határrésze volt. A két Csík testvér-
nek azonban történetjogi szempontból igaza volt, habár tettleg 
hivatalukkal visszaélve szereztek tudomást eme puszták önálló 
voltáról. 

De nem volt elégséges az uradalom falvait és pusztáit vé-
delmezni a követelődzők ellen, meg kellett meg a falvak és pusz-
ták határait is védni a szomszédok támadásaitól. Innen keletkeztek 
a határperek különösen a megyénk szélein eső falvak s itt-ott 
az egyes szomszédos uradalmak közt is. E tekintetben azután a gyulai 
uradalom birtokosai és tisztjei közvetve megyénknek is nagy hasz-
not hajtottak, mert tekintélyükkel és befolyásukkal megyénk terü-
letét is megvédték a túlkapások ellen. Amennyiben a határperek 
bennünket érdekelnek, az egyes községek történeténél fogjuk azokat 
felsorolni. Itt csak azt említjük, hogy kivált megyénk délnyugati ré-
szén, de sokszor Gyula körül is, a határjelek nagyon el voltak 

i) Harruckern M. 1—3. 
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mosódva, a régi lakosok pedig elköltöztek, s így biztos útmuta-
tást adni senki sem tudott. Ennek következtében nagyon sokszor 
egyezség útján voltak kénytelenek a tulajdonosok a vitás földek 
határjeleit megállapítani, s igy a mai határok a régi községek hatá-
raival nem mindenütt egyeznek. Sőt sokszor a régi falvak területét 
másutt keresték, mint a hol valaha állottak (pl. Muronyét Orosháza 
mellett). Csákót és Kondorost pedig két részre osztották, holott ennek 
történeti alapja nincs.') Falvakat, mint pl. Németit és Nemeskerekit, 
összezavartak, holott azoknak semmi közük sincs egymáshoz. A régi 
falvak határainak elmosódásához hozzájárúlt az is, hogy a 18-ik szá-
zad közepétől kezdve az egyes, hajdan külön álló falvaknak megtelelő 
pusztákat nem egészen, csak felerészben csatolták a fenlevő köz-
ségekhez, pl. Mező-Szentmiklósnak csak felét csatolták Békéshez, 
Nagy-Kondorosnak szintén csak felét Szarvashoz; Faásnak felét 
Körözsladánynak, másik felét Szeghalomnak osztották; Kerekegy-
háza, Gerla és Ölyved egy része Csabának jutott, másrészét az ura-
dalom egészen föntartotta magának.2) A gyulai uradalmat a tulajdo-
nosok részint jószágkormányzókkal, (praefectus), részint teljes hatalmú 
igazgatókkal (Plenipotentiarii) kormányozták. Ezek voltak a követke-
zők: 1720—29. Spórer János jószágkormányzó (f 1729. febr. 18.); 
1729 30. Gruber Lőrincz teljes hatalmú megbízott; 1730—37. 
Khartt Antal Tamás (nyugalomba lépett); 1738—57. Franczina Já-
nos (f 1757. ápr.—-jul. közt;) 1757—62. Kaufmann Ferencz, he-
lyettes jószágkormányzó; 1762—73. Tomcsányi János jogi igaz-
gató; 1773—77. Gál József jogi igazgató; 1777 98. Vida Imre, 
teljes hatalmú igazgató. 1775-ig Harruckern Ferencz haláláig a 
gyulai uradalom egy kézen maradt. Az ő halála után a Harruckern 
örökösök 1776-ban a királyné előtt akként egyeztek meg, hogy 
Harruckern Ferencz özvegyének, Diriing Antóniának, évenként 25,000 
frt járadékot fizetnek, az uradalmat pedig majd felosztják, de azon 
három évig, míg a szükséges összeírások elkészülnek, közösen gaz-
dálkodnak 3) A három évből 22 esztendő lett, mert a felosztást 
egész 1798-ig halogatták. Időközben azonban a jövedelmet maguk 
között arányosan felosztották. Már az 1789-ik kimutatásból 
kidomborodik, hogy tulajdonképpen öt részre kell oszolnia a nagy 
uradalomnak. Az összes uradalom feje s az örökösök képviselője 

1) V. ö. Harr. G. H. J. és K. fasc. — 2) u. o. C. 44. Vida Imre 1789 ápr. 7-iki 
jelentése. — 3 ) Harr. A. 21. 



431 

volt 1 7 7 6 - 1791-ig gróf Károlyi Antal, 1 7 9 1 - 9 8 - i g pedig gróf 
Károlyi Antalné. — Az egész uradalomnak fölmérését, térképét 
1788—89-ben Paulovics András uradalmi földmérő készítette el, 
s végre ennek alapján 1798. febr. 24-én Bécsben megtörtént a nagy 
osztály. Az egész uradalmat öt rátára, vagyis részre osztották: 

1. A gyulai ráta Gyula városból, Székudvar, Elek és Arad-
Szentmárton községekből és Kígyós puszta 13,758'/8 holdnyi ré-
széből állott. Ezt kapta Grueber Teréz, Harruckern Johanna unokája, 
gróf Wenckheim I. József neje. 

2. A békési ráta Békés városból, Körözs-Ladány, Vésztő, Szeg-
halom, Füzes-Gyarmat, Tarcsa községekből és Bélmegyer pusztából 
állott. Ez Harruckern Czeczilia fiainak, Wenckheim Józsefnek és 
Ferencznek illetőleg a Ferencz utódainak jutott. 

3. A szarvasi ráta Szarvas városból, Endrőd, Gyoma, Öcsöd 
községekből, Kondoros és Csákó pusztákból, (ez utóbbiból csak 
16953"/8 hold) a csejti pusztából és Szénásnak egy kis, 1470 hold-
nyi részéből állott Ezt a részt Harruckern Mária Annának, férjezett 
gróf Stockhammernének, gyermekei, u. m. Stockhammer Ferencz, 
Ignácz, Antónia, (gróf Bolza Péter neje), Rozália (báró Schröffl 
Ignáczné) kapják. 

4. A szentesi ráta Szentes városból, Orosháza községből és 
Szénás nagyobbik részéből (19,508 hold) állott. — Ezt kapta 
Harruckern Jozefa, férjezett Károlyi Antalné. 

5. A csabai ráta Csaba, Mezőberény és Doboz községekből, 
a kainuti és gerlai pusztákból, a szentmiklósi puszta feléből, a 
kondorosi és csákói pusztáknak 35317/8 hold és a kígyósi pusz-
tának 34437/8 holdnyi részéből állott. — Ez lett Harruckern 
Borbáláé özv. báró Siskovics Józsefnéé. 

Megmaradt még ezenkívül közös jószágnak a gyulai és szék-
udvari malom, Csorváson 6584, Apáczán 796 és Királyhegyesen 
5726 hold föld. ') Mivel a gyulai malom 1801-ben leégett, s többé 
nem lehetett helyreállítani, a székudvarit pedig a gr. Wenckheim 
család megvette, nem sokára a közös jószág csak a csorvási és 
apáczai földekből állott. 

Alig hogy ez osztály megtörtént, a csabai ráta urat cserélt. 
Siskovicsné ugyanis annyi adósságba keveredett, hogy mind-
járt 1798, május 8-án kénytelen volt Dobozt, Gerlát és a kígyósi-

* i) Harr. 0 . 31. 



432 Birtokviszonyok. 428 

ból kapott 34433/8 hold földet zálogba adni Wenckheim Józsefné 
szül. Grueber Teréziának 140,000 frtért. ') Sohasem válthatta visz-
sza. Ugyanakkor Kondorosból a rá eső részt 32 ezer frtért eladta 
özv. gr. Károlyi Antalnénak.2) Berényt és Kis-Kamutot pedig a 
Wenckheim családnak bárói ága vette meg szintén 1798-ban.3) 
Ez sem segített. 1801-ben kénytelen volt az összes rokonság fel-
lépni ellene és még megmaradt részét, Csaba községét, zálogba venni. 
Siskovicsnénak 3000 frt évi járadékot szabtak meg, s a zálog-
pénzt egyelőre gróf Károlyi Józsefné, szül. gróf Waldstein Erzsé-
bet és a Stockhammer örökösök fizették le. Úgy volt azon-
ban, hogy a terhek lefizetése után a többi családtagok is arányo-
san osztakoznak r a j t a . E z azonban el maradt. 

Az ilyen ügyek elintézésére s a közös jószág jövedelmének 
hová fordítása végett a Harruckern-örökösök bizonyos meghatá-
rozott időben gyűléseket tartottak. E gyűléseket a családi senio-
rok hívták össze és vezették. A seniorok voltak: 1798—1803. 
gróf Wenckheim I. József, 1803—1806-ig báró Schröffl Ferencz, 
1806—29-ig báró Wenckheim I. József, 1830—53-ig gróf Bolza 
József. 

Az ily gyűlések legfőbb tárgya volt a gyulai és szentesi uri-
székek költségeit kiutalványozni, a közös levéltárnok és pénztár-
nok fizetését meghatározni,5) s a közös jószág jövedelmének fen-
maradó részét elosztani. A közös jószág különben idővel meg-
apadt, mert a gyulai és székudvari malmok megsemmisülése ille-
tőleg eladása után úgy tetszik, a királyhegyesi birtok is eladásra 
került. A csorvási és kisapáczai földeket haszonbérbe adták. 

1828-ban a Harruckern-örökösök újra azon fáradoztak, hogy, 
ha már a vagyoni bukás szélére jut egyik közülök, legalább a 
többi örökösök kezére szálljon birtoka. Gróf Stockhammer Fe-
rencznek fia Ferdinánd, oly nagy adósságokba keveredett, (218000 
forint), hogy a kormány rendelete szerint vagyonának egy részét 
el kellett adni. A Harruckern-örökösök ellene voltak az eladásnak 
és csak vagyoni zárlatot (sequestrum) kértek. Békésvármegye is 
ezt kérte, de csak egy időre segítettek a bajon. Békésvármegye 
Stacho Jánost rendelte e zárlat gondviselőjének, de Stockhammer 
folyamodására csakhamar Csepcsányi Tamást bizta meg azzal a 

1) Jk. 1798. év 187. — 2) U. o. 188. — 3) Jk. 1799. év 99—100. 11. — Harr. P. 2. 
5) Harr. P. 4. 
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k o r m á n y . M i n d e z nem volt elég Stockhammer vagyonának meg-
mentésére. 1834-ben mégis kénytelen volt eladni öcsödi, kondorosi 
és csabai birtokait. Az öcsödi részt megvette báró Podmaniczky, 
a kondorosit Stockhammernek saját felesége, Stockhammer Johanna, 
a csabait pedig Csepcsányi Tamás, Szombathelyi Antal, Beliczay 
József és Bodroghy Pap József. Megakarták venni a Harruckern-
örökösök is, de a közös jószágra nem kaptak kölcsönt. 2) Tétlenül 
nézték ezután azt is, hogy Stockhammer Ferdinánd 1839-ben Gyo-
mát is eladta Szitányi Uhlmann Francziskának, illetőleg férjének 
Wodianer Móricznak.3) 

Az 1848/49-iki válság után szó sem lehetett többé arról, 
hogy a Harruckern-örökösök az úriszék kiváltságát újra vissza-
kapják. Nem volt tehát értelme tovább, hogy a közös jószágot 
fentartsák. Elhatározták ennélfogva, hogy azt is fel fogják osztani. 
1853-ban tartották Pesten az utolsó, nagy, családi gyűlést; ezen a be-
terjesztett számadásokat elfogadták s az eladott közös jószágnak árát 
arányosan felosztották. Ezzel teljesen befejeződik a Harruckern-
féle gyulai uradalom története, s ma már alig van annak egyéb 
emléke, mint a gróf Károlyiak gondviselése alatt álló Harruckern-
levelek. S ha megdobban a magyar ember szíve a fájdalomtól, 
hogy 1798-ban az egy Károlyit kivéve csupa idegen nevűek ke-
zére jut az óriási gyulai uradalom, megvigasztalódhatik, mikor látja, 
hogy 1853-ban körül-belül 23 Harruckern-örökös, egynek kivételé-
vel, már mind magyarul írja magát alá a Harruckern-vagyon utolsó 
darabjának elosztásáról szóló oklevelen. 

B) A szen tandrás i u rada lom. 

Mint a XI. és XVII. fejezetekben láttuk, a török uralom előtt létező 
szentandrási uradalom negyedét a Paksy család birta és arra való 
jogát a török uralom idejében is föntartotta. E különben nagyra-
látó család utolsó ivadékai a XVII. század végén Szabolcs és 
Zemplén vármegyékben éltek s éppen e század végén a család 
íiágon, legalább állítólag, kihalt. A királyi kincstár erre a család 
összes vagyonát a koronára szállottaknak jelentette ki, de a női 
ágon leszármazók e miatt pert akartak indítani. E helyett azon-
ban kiegyeztek úgy, hogy 32,000 frtot fizetnek a kincstárnak, s 

l) Harr. P. 8. 10. — 2) jk. 1S36. 476—84. és Harr. L. L. 15 — 16. — s) Harr L. L. 1. 
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az összes Paksy jószágok rájuk szállnak. Ez egyezséget 1702-ben 
I. Lipót király is megerősítette. 1) Az ilyetén örökösök közül leg-
közelebbről érdekel bennünket Daróczy Katalin, Daróczy István-
nak leánya s Daróczy Zsigmondnak Paksy Annáról származó uno-
kája. 2) Ez Száraz Györgyhöz, a hétszemélyes királyi tábla egyik 
bírájához, ment férjhez, s férje az ő biztatására és nevében 
a 32,000 írtból azon részt, mely a szentandrási uradalomra esett, 
lefizette. Ekként kapta meg Száraz György még 1719 előtt a szent-
andrási uradalmat, s abba 1719-ben először, 1731. április 7. és 8. napjain 
pedig újra beiktattatta m a g á t . A z uradalom a birtokba vételkor tulaj-
donképpen csak négy pusztából u. m. Szentandrás, Csabacsűd, Szen-
tetornya és Komlósból állott. Ötvenablakut, mely az 1560-iki és 
1702-iki adománylevélben a szentandrási uradalom tartozéka gya-
nánt van említve, nem tudták feltalálni. Még 1731-ben sem tudták 
abba Száraz Györgyöt beiktatni.4) Az uradalmat Száraz György 
Tolnay Istvánnak, Békésvármegye pénztárnokának, adta ki haszon-
bérbe, s ennek idejében keletkezett az uradalom területén Szent-
andrás község. 1736-ban azonban a Péró-féle lázadás következté-
ben özv. Száraz Györgyné elvette Tolnaytól a bérletet és az 
uradalmat 10 évre Klósz Mátyásnak, megyénk alispánjának, adta 
zálogba. Száraz Györgynek csak egy kiskorú fia maradt, de az is 
csakhamar meghalt. Három leánya közül Anna, Premier Mihályné, 
nagyon tékozló volt, s a miatt őt anyja kitagadta. Másik leánya, 
Erzsébet, három izben is katonatisztekhez ment férjhez, s így az 
uradalom igazgatásával nem foglalkozhatott. így történt azután, 
hogy Száraz Györgynének halála után 1743-ban az egész szent-
andrási uradalom egyelőre (azonban a többi Száraz-örökösök, Erzsé-
bet gyermekei, jogainak fentartásával) csak egyik leányára Julian-
nára, Dezséri Rudnyánszky II. József septemvir nejére szállott.b) 
Neje révén tehát Rudnyánszky I. József birta 1785-ig. Az ő ide-
jében keletkezett az uradalomban a második község, Tót-Komlós. 
0 szakított a haszonbérbe való kiadással és a helyett gazdatiszte-
ket tartott. Csupán Csabacsűdöt és Szentetornyát adta ki továbbra 
is haszonbérbe egyes marhakereskedőknek. Az ő íia III. József 
1780-b an már lenn lakott Szentandráson. 

i) N. R. A. 265/59. Processus tabulares az Orsz lt.-ban 1032. — 2) N. R. A. 308/2> 308/3, 
273/i, 719/7. — 3) Harr. A. 2. Váradi kápt. Prot. VIII. 183. — 4) Váradi kápt. Prot. VIII. 
183 — 186. — 5) N. R. A. 327/39. Process. tabui, az Orsz. lt.-ban 95. sz. — 6) Jk. XVII. 21. 
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Már Rudnyánszky II. József idejében, mihelyt a földbirtok ér-
téke emelkedni kezdett, felszólaltak a többi Paksy-örökösök az 
ellen, hogy a szentandrási uradalom csupán Daróczy Katalinra, 
Száraz György nejére szállott és pert indítottak, Rudnyánszky né, 
mint Száraz-örökös ellen. Míg Rudnyánszky II. József élt, nem tudták ki-
vinni, hogy a váltságból rájuk eső rész lefizetése után ők is részesek 
legyenek a szentandrási uradalomban. De alig hunyta be szemét, 
a többi Daróczyak, Jármyak, s az 1652-ben élt Paksy László iva-
dékai úgy sarokba szorították a Száraz-örökösöket, hogy perüket 
vesztve kénytelenek voltak keserves szemmel nézni, amint 1795-ben 
november 6—12 napjai közt az uradalom felét tőlük elvették. Az 
osztály szerint kaptak a báró Száraz család örökösei 1571/3024 
részt, a Jármy család 661/3024 részt, a Daróczy család 288/3024 
részt, Paksy László örökösei 504/3024 részt. ') 

A Száraz-örökösök voltak: a báró Rudnyánszkyak, mint 
b. Száraz Juliánná leszármazói, Mayer Francziska, Mondbach Fe-
renczné, br. Száraz Erzsébet leánya és Nedeczky Anna, Barkóczi Rosty 
Pál neje s alkalmasint Száraz Erzsébet unokája. Ezek már most 
az uradalom megmaradt felét két részre osztották. Az egyik rész 
(vagyis az egész uradalom '/4-e, másként 7852/4/3024 része) meg-
maradt a Rudnyánszkyak kezén, Rosty Pál özvegye pedig az ura-
dalom 3923 

A/3024 részének birtokába és Mondbach berencz szin-
tén ugyanannyiba jutott. Mivel a Rudnyánszkyak nagyon gyorsan 
szétágaztak, nem csoda, hogy 1815-ben a szentandrási uradalom 
ezen negyede már 14 birtokos közt oszlott meg. Ezek közt volt 6 Rud-
nyánszky fiú, 4 Rudnyánszky leány és 2 Rudnyánszky-leány 
ivadék.2) 1818-ban 2 Rudnyánszky leány és 2 Rudnyánszky íiú 
az ő részüket eladták Szentgyörgyi Horváth III. Zsigmondnak, s 
így még kisebb térre szorultak. 

A Jármy család részét Szentgyörgyi Horváth III. Zsigmond 
még 1815 előtt zálogba vette. 

A Daróczy család része, Daróczy Istvánnak négy gyermeke 
szerint négy részre szakadt. Fiának, Daróczy Ferencznek, Fran-
cziska nevű leánya Horváth Ferencz vasmegyei alispánhoz ment 
férjhez, s ennek révén e rész a Szentgyörgyi Horváth családra 
szállott. Daróczy Istvánnak többi örökösei után pedig a Kiss, Ha-

i) Szentandrás község lt. Dunay Alajos pléb. szíves közléséből. — - K\k. IX. 177. 
28* 



436 

razin, Csepregi, Zlinszki, Csík és Becsky családok örököltek,1) de 
ezek a Harazint kivéve nem laktak megyénkben, s így bennünket 
közelebbről nem érdekelnek. 

Paksy László utódai 1815-ben ezek voltak: Szentkatolnai 
Cseh László, Csabai Antal, Tótváradi Korniss Sándor és Egerer 
Ferencz.2) Ekként foszlott széjjel a szentandrási uradalom, de szét-
foszlásának megvolt az a haszna, hogy megyénkben új meg új 
nemes családok telepedtek meg, s ezek a megye politikai törté-
netére nagy befolyást gyakoroltak. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a földesurak 1848-ig a községek házait, határait nem darabolták 
szét egymás között, hanem csak a jövedelmen osztoztak meg a fent-
közölt arány szerint. A jövedelem beszedésére s aránylagos szét-
osztására közös uradalmi tisztet (kasznárt vagy tiszttartót) tartot-
tak. Ilyen tiszt volt 1820—30-ban Pál József. 

C) A kétegyliázi u rada lom. 

Már 1698-ban szándéka volt Löwenburg János Jakabnak, hogy 
itt Békésvármegyében birtokokat szerez, s e végből össze is íratta 
s megbecsültette a Körözsök mentén eső, elpusztult falvakat.3) 
De bizony nem tudta megvenni mind, hanem csak a gyulavárii, 
kétegyházi, várajti és keszii pusztákat. Ezek közül legelőbb, 1716-ban 
megtelepült Gyulavári, s annálfogva Löwenburg itt gazdatisztet 
tartott és gazdálkodni kezdett. Gazdatisztjei voltak: 1720—22 
Muraközy József, 1722—25 Névery Pál, 1725—27 Szentiványi 
János. Építtetett itt majorházat és majort is és helyreállította a 
régi várii malmot.4) Névery idejében népesedett meg Kétegyháza. 
1727-ben az uradalmat kiadta bérbe Luzsénszky István váradi 
kanonoknak a tiszta jövedelem 2/3-áért, de egy év múlva elvette 
tőle s Almásy Mártonnak, megyénk alispánjának, adta ki bérbe. 
Ez bírta 1732-ig. Ez utóbbi évben Csík Péter és Csík Ádám, 
Almássy sógorai, albérletben birták.5) 

Löwenburg halála után az uradalom vejére, gr. Gaisruck Antalra, 
szállott és ez Tholheim Lipót aradi postamesternek adta ki haszonbérbe. 
Később a kincstár visszavette s 1741-ben eladta Andrássy Zsigmond 
csongrádi alispánnak, aki nem sokára 1744-ben Siklót is megsze-

l) Évk. IX. 126. 127. — 2) Évk. IX. 117. 120. és Szentandrás közs. i. története. 
3) Urb. et. Conscript. 62/22. — 4) Jk. I, 510. N. R. A. 1000/44, 1020/36, 1082/á3. — 5) N. R. A. 
1020/42, 1016/35. 1000/52, 1016/43. 
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rezvén fölvette a Siklai előnevet.') Andrássyt 1741. decz. 5-én 
iktatták be Löwenburg volt uradalmába. 

Andrássy volt az, aki Kétegyházán kastélyt és egy kis ká-
polnát építvén az uradalom középpontjává Kétegyházát tette. 
Ez időtől fogva neveztetik tehát az uradalom kétegyházinak. Há-
rom fia közül egynek sem maradt íiú örököse. Az egyik fiúnak, 
Andrássy Györgynek, halála után, 1776-ban Lukács Gergely vette 
ki haszonbérbe az egész uradalmat, s ő bírta 1 /94-ig. Az előző 
évben a Siklai Andrássy család fiúi ágon kihalt és a kincstár el-
határozta, hogy az egyetlen leányörököst kielégíti, azután pedig 
a kétegyházi uradalmat visszaveszi.2) 

Az ekként visszaszerzett uradalmat 1797-ben Almássy Ignácz 
vette meg,3) s ennek utódai bírják mai napig. 

A jelen század első felében a családi osztályok s birtok-eladások 
következtében megyénkben a földtulajdonosok számamindinkább növe-
kedett. 1848-ban, a régi birtokviszonyokat gyökerében megváltoztató 
évben, a szentandrási uradalom birtokosait nem is számítva 53-an, 
azokat is hozzászámítva 80-an voltak, kik megyénk területén örök-
joggal birtak földeket. Az 1848-iki törvények végrehajtása végre 
megyénk földmives lakosságát is tulajdonosává tevé eddig művelt 
telkeinek, s ekként megyénk — hála főként Harruckern Ferencz 
kegyességének — ! megint eljutott oda, hol 1. Mátyás idejében 
volt, hogy területének nagyobb része kis birtokosok tulajdona, s 
minden földmives lakosát ösztönzi a föld, a vidék, a megye föl-
virágoztatására ama tudat, hogy, ha csak talpalatnyi is a föld, me-
lyen verítékezik, de az övé ! 

i) N. K. A. 1742. i"39/58. Márki i. m. 658. — 2) Urb. et conscript. 200/4. _ 3) V. ö. 

Jk. 1798. 22—3. 
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Gazdálkodás, ipar, kereskedelem. 

IKOR a Rákóczy fölkelés lezajlott s megyénk újra né-
pesedni kezdett, az évtizedek óta parlagon hagyott, 
elvadult földeket egészen újból kellett visszahódítani a 
földművelés számára. Mivel eleintén a népesség cse-

kély volt, s az útak járhatatlansága miatt a föld termését érté-
kesíteni nem lehetett, a földművelés nagyon elhanyagolt volt. 1715-
ben mindössze is csak 580 pozsonyi mérős földet szántottak fel. 
Csak e század második felében inkább a lakosság szaporodása, 
mint a kivitel miatt vettek több meg több földet művelés alá, 
úgy hogy 1773-ban 57,929 (1200 • öles) hold föld volt be-
vetve. ') Ettől kezdve azonban rohamosan emelkedett a müvelés alá 
vett holdak száma, úgy hogy az 1847-ben 238,964-re rúgott.2) Az 
ezután bekövetkezett legelőelkülönítés és tagosítás módot nyújtott 
arra, hogy még nagyobb területet szántogathasson az eke, űgy hogy 
1888-ban megyénknek 634,155 kataszt. holdra rugó területéből 
473,846 hold volt szántóföld. S hogy mind kitűnő minőségű, mu-
tatja az, hogy a legnagyobb helyet elfoglaló búzaföldek kataszt. 
holdanként 56 frt bruttó jövedelmet adtak,3) s a megyénk nyu-
gati részén levő földek tiszta jövedelme talán az egész országban 
a legnagyobb. 

A szőllőművelés is mindinkább gyarapodott. 1711-ben még 
csak Gyulán voltak meg a régi szőllőknek romjai, ezek is egy, 
1719-iki jelentés szerint eczethez hasonló bort termettek.4) De 

Ez évi összeírások a megyei lt.-ban. — 2) Gazdaság történelmi szemle 1895, 124.1. 
— 3) Közgazdasági értesítő 1888. — 4) Harr. B. 3. 
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már 1773-ban Dobozt, Kétegyházát és Várit kivéve, minden köz-
ségnek megvoltak a maga szőllőskertjei, legtöbb Gyulának, azután 
Békésnek és Berénynek. 1794-ben a doboziak még az uradalmi 
tisztek akarata ellen is szerettek volna szőllőket ültetni. 1847-ben 
a szöllök megyénkben 8387 (1200 öles) hold területet foglaltak 
el. A nemesítésre csak újabb időben gondoltak. 1852-ben közép-
termékenységű évben 7200 akó bor termett. >) Ezzel kapcsolato-
san a gyümölcsös és veteményes kertek művelése is mindinkább 
terjedt, úgy hogy 1847-ben a kertek 2525 (1200 öles) hold földet 
tettek ki. A szőllős és egyéb kerteknek köszönhető, hogy a 
gyümölcsfatenyésztés és nemesítés már az 50-es években nagyon 
szépen haladt előre. 

A földművelés előmozdítására és az okszerű gazdálkodás el-
terjedésére nagyon sokat tett megyénkben a Thessedik-féle gya-
korlati gazdasági iskola (institutum practico-oeconomicuin) és a 
gazdasági egylet. Thessedik II. Sámuel szarvasi ág. ev. pap inté-
zetét 1780-ban alapította a földesúrtól kapott 6 holdnyi szikes föl-
dön. Azonnal iskolát épített ott, kertet rendezett be, gazdasági 
eszközöket szerzett s 4 esztendőn keresztül a gazdálkodás minden 
ágára (szántásra, faoltásra, állattenyésztésre, méhészetre, selymé-
szetre) maga tanította tanítványait. 4 év múlva azután buzdíttatva 
11. József elismerése által, intézetét nyilvánossá tette, Szarvas vá-
ros közönsége által iskolája számára külön emeletes épületet 
rakatott, (a mai főgymnázium épülete) és ügyes tanítás-módjával 
oly híressé tette azt, hogy tanítványainak száma utoljára 99l-re 
ment. Az iskola homlokzatán e felirat állott: »Hoc instituto pellitur e 
scholis patriae ignavia. Quod industriae monumentum, ut consuleret 
posteritati, posuit populus Szarvasiensis. A. 1791.« 2) De, sajnos, Thes-
sedik nevelésügyi elvei miatt (úgy látszik, a Rousseau és Pestallozzi-
féle irányhoz hajlott,3) összeütközésbe jött lelkésztársával, ez aztán 
maga részére vonta a könnyen félrevezethető köznépet, s e 
miatt Thessedik 1796-ban kénytelen volt intézetét beszüntetni. 

Ha a szarvasiak nem is törődtek az intézet megszüntetésé-
vel, annál jobban sajnálták annak elenyésztét hazánk főbb, nevelés-
ügyi hatóságai, sőt maga I. Ferencz király is. Ezek buzdítására 

i) Palugyay i. m. 57. 1. — 2) Magyarul: Ez intézet kiűzi a hazai iskolákból a restsé-
get. A szorgalom ezen emlékkövét az utódok javára emelte a szarvasi nép az l?91-ik év-
ben. — 3) Évk. 11. 7—8. 
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1799-ben Thessedik újra megnyitotta intézetét s meghívott maga 
mellé még 5 tanárt, de pénzbeli segítséget sehonnan sem kapot t 
A franczia háborúk a királyt és a nemességet megakadályozták 
abban, hogy adományaikkal az intézetet fentarthassák. 1805-ben 
Szarvason való átutazása alkalmával József nádor is megtekintette 
az intézetet de segíteni ő sem tudott. E miatt az intézet 1806. 
végén végleg feloszlott; J) de hatása, melyet a föld okszerű műve-
lésével, a luczerna- és here-termelés meghonosításával, a gyümölcsfa-
nemesítéssel stb. gyakorolt, nem szűnt meg, s az Thessediknek 
állandó érdeme marad. 

A békésmegyei gazdasági egylet tulajdonképpen a »szarvasi 
gazdasági fiókegyesület«-bői keletkezett. E szarvasi gazdasági 
egyesület 1841-ben alakúit Első elnöke gróf Batthyány László volt 
és 2100 • öles kertjében a gyümölcsfanemesítést sikerrel űzte. A 
szabadságharcz után megszűnt, de 1853-ban újra felébredt egye-
sület 1858-ban elnökéül Trefort Ágoston csaba-csűdi birtokost 
választotta meg. Ez és társai indítványozták, hogy egy, munkás-
ságát az egész megyére kiterjesztő és így sokkal hatásosabban 
működő egyesület létesíttessék. Az indítványt megyénk gazdái 
örömmel karolták föl, úgy hogy a gazdasági-egylet 1 861. május 
15-én Csabán 427 taggal megalakult s azóta ismeretterjesztő 
könyvek kiadásával, kiállítások rendezésével, jutalmak kiosztásával, 
lóversenyek rendezésével stb. az okszerű gazdálkodást terjeszteni, 
fejleszteni nagy sikerrel igyekezik. Csabán a városház dísztermé-
ben gazdasági- és iparmuzeumot tart fenn s azonkívül ugyanott 
9 és V2 holdra terjedő kertje van.2) 

A mult században és a jelenben is egész 1850-ig a földmű-
velés helyett sokkal nagyobb kedvvel űzte a lakosság az állat-
tenyésztést. A megyénk délnyugati részén levő puszták a mult szá-
zadban igen alkalmas helyekűl kínálkoztak különösen a szarvas-
marhák hízlalására és felnevelésére. Eleinte e pusztákat görög, bolgár 
és örmény bérlők használták. Ezek bevásárolták Erdélyben az ök-
röket és tinókat, lehajtották a békésmegyei pusztákra, a gazdag 
legelőkre s itt meghizlalva hajtották azokat Ausztria felé. 1744-ben 
pld. ezek voltak a békésmegyei bérlők : 

Félhalmot bérelte Simon Kristóf. 

i) Zsilinszky: Szarvas város történelme 89, 101. és Jk. 1805. 371—3. - 2) Haan tu-
dósítása. 
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Csorvást b 
Gyúrt 
Komlóst 
Kis-Décsét 
Kis-Kondorost 
Muronyt 
Nagycsákót 
Nagy-Kondorost 
Sopronyt 
Csabacsűdöt 
Szentetornyát 

bérelte Kacsemag Miklós. 
Gorove Kristóf és László. 
Balta Péter. 
Péter Tódor és Gergely. 

» Jakab Kristóf. 
Placsintár Lukács. 
Borbelovics Bogdán. 

» 

» Prentics Ferencz. 
Kacsemag György. 
Karácsony Kristóf és Gergely. 
Markovics András és Bogdán, to-

» 

» 

vábbá Karácsony Lukács és Miklós. 
Szénást a győri mészárosok és Kiriák Miklós tartották ha-

szonbérben. Azonkívül még a szomszédos városok is, u. m. Kis-
újszállás, Szentes és Vásárhely vettek ki bérbe egyes pusztákat 
pl. a vásárhelyiek Orosházát. ') 

A bérlet eleintén nagyon olcsó volt. 1747-ben pl. Nagy-Kon-
dorosért 450, Nagy-Csákóért 280 frtot, Kis-Kondorosért 250 frtot 
és 16 frtot érő bikát fizettek. Csorvás, Sopron és Kis-Csákó pusz-
tákért összesen csak 660 frtot adtak. Muronyért 350, Kis-Décsé-
ért 300 frtot fizettek. Még legértékesebb volt Szénás, mert azért 
egymagáért 700 frtot adtak.2) 

A fent említett bérlők közül Kiriák görög, a Prenticsek, Ka-
csemagok és Borbilovics bolgárok, a többiek pedig örmények voltak. 

Lassan-lassan azonban kezdték őket kiszorítani e bérletekből 
az egyes községek, mert a lakosság állattenyésztése oly rohamo-
san emelkedett, hogy nem volt elégséges azok számára a közsé-
geknek előbbi határa, hanem pusztákat kellett nekik adni, hogy 
gulyájukat azokon legeltethessék. így kapta azután Kondoros felét 
Szarvas, Csorvást Gyula, Félhalmot Mezőberény stb. A mult század 
végén már csak a gyulai uradalomtól elperelt Báboczka, a szent-
andrási uradalomban pedig Csabacsűd és Szentetornya maradtak 
magános bérlők kezében. 1792-ben az erzsébetvárosi örmények bizo-
nyítványt kérnek maguknak, hogy ők itt Békésvármegyében neme-
sebb szarvasmarhafajták tenyésztésével, a marhakereskedés úzésével 
sok hasznot hajtottak a népnek. S a megye rendei erről, mint 
nyilvánvaló, elismert dologról bizonyítványt adnak nekik.:t) 

1) Jk. VII. 545, 570. — 2) Harr M. 13. — 3) Jk. 1792. év 585. 
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Egyébként az adófizető lakosság 1717-ben 1979, 1724-ben 
3684, 1773-ban 51,541 mindenféle szarvasmarhával birt. A jelen szá-
zad közepe táján a legelők feltörése s a jövedelmezőbb juhte-
nyésztés miatt az egykori szarvasmarha tenyésztés hanyatlóban volt. 
1852. pl. már csak 31,161 szarvasmarhát írtak föl megyénkben.') 

A mult században csekélyebb fontosságúnak tartották a lóte-
nyésztést. 1717-ben az adófizetőknek csak 294 lovuk, csikajuk volt. 
1724-ig e szám felemelkedett 769-re, 1773-ig pedig 21,185-re. 
1771-től kezdve kezdett a megye a lovak nemesítésével törődni, 
s több izben szerzett be megyei csődöröket, -) míg utóbb a Me-
zőhegyesről évenkint ideküldött csődörök feleslegessé nem tették ezt. 
A főurak közül e század elején br. Wenckheim I. József a fási pusz-
tán kezdett nemesebb fajta lovakat tenyészteni. 1839-ben híres 
ménese volt Kígyóson gróf Wenckheim József Antalnak.3) 1850 
körül pedig a br. Wenckheim testvérek tenyésztettek Fáson köny-
nyű, de kitartó, hátas és kocsi-lovakat. 1852-ben már 34,920-ra 
rúgott a lovak száma.4) 

A juhtenyésztés eleintén nagyon gyengén indult meg. 1717-ben 
az adófizetőknek csak 455 juhuk volt, 1724-ben pedig 1330. De 
1773-ban már 60,718-ra rúgott a juhok száma. Fajnemesítés vé-
gett 1785-ben II. József császár az uradalmaknak vagy községeknek 
hispanico-paduana juhokat akart adni, de a megye azt feleli, hogy 
itt nincsen olyan uradalom, melynek jól felszerelt akla lenne, hová 
e kényesebb fajta juhok elhelyezhetők lennének. írja továbbá, hogy 
az orosháziakon kívül, kik német-fajta juhokat tartanak, a többi 
lakosok mind magyar-fajta juhokat tenyésztenek.'') Ámde e század 
három első tizedében e tekintetben nagy változás állott be. Az 
uradalmak mind birkákat kezdtek tenyészteni, pl. a Károlyiak Oros-
házán, a br. Wenckheimok Ladányban, s ezek lassanként a közla-
kosságnál is kiszorították a régi magyar-fajta juhnyájakat, külö-
nösen a nagyszarvú, hosszúgyapjas, hófehér juhokat.6) Az emelke-
dést mutatja az is, hogy 1852-ben 147,626 juh legelt megyénk 
területén. A gyapjú eladást, hogy a köznépet a zsidó kereskedők 
meg ne csalják, a községek közvetítették, s az árból rendesen az 
illető gazdának adaját is levonták.T) A sertéstenyésztésről, annak 

i) Palugyay i. m. 59. 64. — 2) Jk. XIII. 571. XVI. 119. stb. — 3) Fényes i. m. IV. 7. 
— 4) Palugyay i. m. 60. 64. — Jk. XXI. 413. — 6) Palugyay i. m. 59. — Fényes i. m. 
11. és Haan tudósítása. 
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kivált e században történő gyors emelkedésén kiviil nincs semmi 
különös feljegyezni való. Fényes tudósítása szerint e század elején 
a vörös szőrű, nyúlánk testalkatú, szalontai fajta sertést tenyész-
tették, az 50-es években pedig jobbára a mangalicza vagy korcs-
mangalicza faj terjedt el. 

Az állattenyésztésnek, kivált pedig a szarvasmarha tenyész-
tésének szerfölött nagy akadálya volt megyénkben a gyakran 
pusztító marhadög. Tele vannak a megyei jegyzőkönyvek az e 
felett való panaszszal. így pld. 1739-ben s 1744-ben a lakosság-
nak csaknem minden jószága eldöglött: ') azonkívül a szabadon 
legelésző gulyákat és nyájakat a fergetegek is sokszor megtize-
delték. így pld. az 1747. szept. 18-iki borzasztó zivatar megyénk-
ben 64 ökröt, 195 tehenet, 534 tinót, 271 borjút, 142 lovat, 62 
csikót, 206 juhot, 84 bárányt, 70 disznót és 28 malaczot pusztított 
el.2) Még ennél is borzasztóbb volt az 1816. jan. 29-, 30- és 31-ik 
napján pusztító rettenetes fergeteg, mely csak a gyulai határban 
174 ökröt, 57 tehenet, 52 tinót, 21 borjút. 578 magyar juhot, 275 
birkát és 700 bárányt semmisített meg.3) Füzes-Gyarmaton 1829-
ben és 1835-ben a százrétű paczal-fene nevű betegség uralkodott, 
úgy hogy 1835-ben a gyarmatiaknak 844 darab marháuk döglött el ') 

Az állattenyésztésnek egyéb nemei csekélyebb jelentősé-
gűek voltak. A méhészet megyénk keleti részén el volt nagyon 
terjedve, sőt 1744-ben a kétegyházi uradalom Váriban uradalmi 
méhészt is tartott,5) de nagyobb jelentőségre nem emelkedett. 1852-
ben a megyében 6162 méh-kast irtak össze.6) Ujabb időben az 
1875-ben alakult békésmegyei méhész-egylet az okszerű méhész-
kedés ismertetésével igyekezett ezen keresetforrást jövedelmezőbbé 
és elterjedtebbé tenni. A méhész-egylet elnöke Göndöcs Benedek 
gyulai plébános, titkára Brózik Károly csabai ág. ev. tanító volt. 

A vadászat a földesuraság számára fenn levén tartva, a va-
dak elszaporodása könnyű volt. Csakhogy ezt a mult században 
erősen akadályozták a nádasokban tanyázó farkasok. Ezek néha 
annyira elszaporodtak, hogy emberre, állatra egyaránt veszedel-
mesek voltak. Azért 1736-ban a vármegye kiveti a községekre, 
hogy 72 farkasfőt kell beszolgáltatniok.") 7 év múlva a megye kény te 
len a beszedett fegyvereket egyes jámborabb lakosok között 

1) Jk. VI. 83. és VIII. 364. — -') Jk. VIII. 880. — 3) Mogyorósy i. m. !4n. 141. — 
4) Évk. VII. 157—8. — 5) Jk. VII. 443. — 6) Palugyay i. ra. 60. — Évk. XI. 126. 
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szétosztani, a farkasok kipusztítása végett. ') Mikor pedig a job-
bágyoknak fegyverük nem volt, lóhátra ültek s addig űzték a far-
kast, mig ki nem fáradt s akkor csákánynyal, fokossal vagy más 
ilyen szerszámmal agyonütötték.2) Még 1775-ben is 36 farkasfőt 
kellett a jobbágyoknak beszolgáltatniok.3) Később a mocsarak 
kiszárítása és alkalmas tanyák hiánya miatt a farkasok majdnem 
maguktól kipusztultak. 

A hasznos vadak közül a szarvasok a mult század elején még 
annyira el voltak terjedve, hogy a csabai pap 1724-ben megszelídítette 
őket s azokkal húzatta kocsiját.4) Később a gyulai vadaskertben 
mesterségesen tenyésztették őket, de 1830-ban körül helyettük itt is 
dámvadakat tartottak.5) Vaddisznókat e század elején gr. Wenck-
heim I. József a régi Ölyved falu határán tenyésztetett, de nein 
sokára azok is kipusztíttattak.6) Fáczán a dobozi erdőkben a mult 
század elején még vadon tenyészett. A megyei tisztikar az 1715—22. 
években, ha valamelyik nagy urat vagy a főispánt le akarta köte-
lezni, fáczánt küldött nekik ajándékba.") Az 1743—50. években 
Harruckern Ferencznek már rendes fáczános kertje volt Gyulán.s) 
A jelen század 50-es éveiben a gróf Károlyiak Szénáson, a báró 
Wenckheimok Fáson, a gróf Wenckheimok Gerlán és Dobozon te-
nyésztettek nagy számban fáczánokat.9) Különben a gyulai urada-
lomnak már 1744-ben voltak uradalmi vadászai Vészén és Dobozon.10) 

A halászat, míg a folyók szabályozása be nem következett, 
nagyon dúsan fizetett s lakosság élelmét jórészben hal, rák és 
csík képezte. De rendszeres haltenyésztés nem volt szokásban. 
Gyulán 1743—1830-ig a Körözs egyik ágát halastónak hasz-
nálta ugyan a földesúr,11) de úgy látszik csak a másutt fogott 
halakat tartogatták benne. A Harruckernek Békésen tartottak nagy 
halászatot és az 1743—56. években még szokásban volt a Kö-
rözs egy-egy részét vészekkel elrekeszteni.12) 

A gazdálkodásnak mintegy kiegészítő részét tették s az ura-
dalmak számadásaikan elsőrendű jövedelem forrásokként szerepel-
tek a malmok. Az egykori vízimalmok az 1685—1711. években 
mind elpusztultak. 1700-ban megkísértette ugyan Lindner a gyu-
lai és békési malmok helyreállítását, de 1705-ben újra megsemmi-

i) Jk. VII. 289. — 2) B. o. I. 290. — 3) Évk. XI. 128. — *) B. O. I. 285. — 5) Mo-
gyorósy i. m. 119. — 6) U. o. 170. — ?) Jk. I. 501. — 8) Évk. I. 16. — 9) Palugyay i. m. 
61. — it>) Jk. VII. 443. — ii) Mogyorósy i. m. 119. -és Évk. 1. 16. — 12) Évk. I. 18. 



K
Ö

Z
É

P 
PA

R
A

SZ
T 

G
A

Z
D

A
SÁ

G
 

G
Y

U
L

Á
N

. 





445 

sültek azok. 1711. után megint feléledtek és pedig legnagyobb-
részt régi helyeiken. így Löwenburg felépítette a gvula-várii 
malmot, ') azután Gyulán Gábor nevű rácz kapitány az ó-vár-
tól északnyugatra a Kis-Körösön levő malmot,2) majd Har-
ruckern a vártól délnyugatra a 10 kőre járó nagy malmot.3) Vízi-
malmok voltak továbbá: Dobozon, Békésen, Vésztőn, Szeghalmon, 
sőt Füzes-Gyarmaton is. A herényiek és tarcsaiak pedig a Kettős-
Körösön u. n. tombáczos malmokat építettek. Mindezeket, mint a 
XIX. fejezetben előadtuk, a jelen század elején elrontották. Ezek 
helyét azután száraz- és szélmalmokkal pótolták. Az első gőzmal-
mot 1850—51-ben építették Csabán,4) s azóta ezek terjedtek el 
szerte-széjjel minden községben. 

Ugyancsak a gazdasághoz lehet sorozni az uradalmaktól épített 
és fentartott szeszgyárakat is. Pálinkaház és serfőző ház már 1731-ben 
volt Gyulán.5) A régi pálinka-ház helyett 1839—40. évben a város 
déli szélén, a mai huszárlaktanya helyén hatalmas szeszgyár épült, 
s ez félévenként 1200 akó tiszta szeszt gyártott árpából, ku-
koriczából és kétszeres búzából.fi) Ez utóbbi működött még 
1858-ban is; Gyula-Váriban 1720-ban szintén volt pálinkafő-
zőház s abban két zsidó égetett pálinkát, csakhogy ritkán kap-
tak elegendő gabonát a főzéshez, úgy hogy e miatt az egyik el 
is szökött.7) 1842-ben e helyett is rendes szeszgyárat épített gr. 
Almásy Alajos és ez évenkint mintegy 700 akó tiszta szeszt 
gyártott. Gyomán 1845-ben, Csabán 1851-ben és Bánfalván 1850-ben 
készültek szeszgyárak.8) 

Mindennemű jövedelmet is összeszámítva, eleintén nagyon ke-
vés volt az uradalmaknak jövedelme. A kétegyházi uradalomból 
1722-ben bejött készpénzben 231 f r t ; továbbá 91 köböl búza, 60 kö-
böl árpa, fél köböl borsó és 18 csomó kender.9) Harruckern 10 
évi fáradozásai után 1730-ban csak 2750 frt tiszta jövedelmet 
kapott az óriási gyulai uradalomból, 1731-ben pedig 5925 frtot. "») 
40-50 év múlva azonban a jövedelem az előbbihez mérve óriásilag 
meg növekedett: 1777-ben már 75919 frt 37 krt tett ki, 1783-ban 
132743 frt 58 krt, 1784-ben 104640 frt 39 krt, 1789-ben 142000 
frt, 1793-ban 162000-et, 1797-ben 125000-et.") 

i) Jk. I. 323, 324. — 2) Harr. B. 13. — 3) N. 42. és Mogyorósy i. m. 219. — * Pa-
lugyay i m. 110. — &) Harr. H. H. — «) Palugyay i. m. 109. — ') X. R. A. »'>«53. 
Palugyay i. m. 109, 111. — ») X. R. A. »«*> 44. — 10) Harr. H. H. — « ) Harr T. 34, 35. 
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Ugyancsak a gazdálkodással kapcsolatosan kell pár szót szó-
lanunk a selyemhernyó-tenyésztésről is. 

A helytartótanács sokszoros sürgetésére végre 1770-ben a me-
gye Gyulán epreskertet állíttatott föl, ') s mivel az első selymészeti biz-
tos működésével nem volt megelégedve, 1774-ben Dianovics Jánost 
fogadta meg.2) Ennek, midőn a gyulai és a később létesített csa-
bai epreskertek már elegendő levelet nyújtottak a selyemhernyó-te-
nyésztésre, 1782-ben kötelességévé tette, hogy Szegedről Csabára 
költözzék át. Dianovicsnak 1785-ben utódja lón Blaskovics József, 
ki nagy buzgósággal igyekezett a selyemhernyó-tenyésztést meg-
honosítani, s e végből 1790-ben kivitte, hogy a megye Csabán az 
alezredes lakhelyét átengedte neki selyemgyár felállítására. Majd 
egy Steinbach Izsák nevű aradi zsidóval szerződött; ez megho-
zatta a szükséges gépeket, s a gyárat meg is indította.;i) Ez 
időben a csabai selyemgyár volt Békésvármegyének egyik látni 
valója, úgy hogy maga Lovász Zsigmond főispán is mindjárt be-
iktatása után 1792-ben meglátogatta azt. A csabai iskolás gyer-
mekek, midőn a főispánt fogadták, olyan selyem zászló alatt állot-
tak ki, melyet egészen önmaguk készítettek.4) A helybeli lakosok 
is sok selyemszövetet készíttettek e gyárban. De a gyár csakhamar 
elhanyatlott. Blaskovics, ki különben irodalmilag is működött a sely-
inészet terjesztésén, hanyag hivatalnok volt.5) Már 1791-ben ösz-
szeveszett az ő zsidajával, Steinbachchal, ujjat húzott a nagyváradi 
selymészeti felügyelővel is, sokszor távol volt megyénktől s 1798-ban 
végleg elköltözött. Ezzel azután azután a selyemgyár is megszűnt. 

Blaskovics távozása után választottak ugyan más selymészeti 
biztost, s ez a hivatal fenállott egészen 1849-ig, de a selyemhernyó 
tenyésztés sohasem tudott itt felvirágzani. Magukat a községeket 
is alig tudták rákényszeríteni, hogy epreskertet létesítsenek. A 
népet pedig még kevésbé lehetett rábirni, hogy a hernyókat nagy-
ban tenyészszék, úgy hogy 1804-ben már csak 93 frt 24 kr. tiszta 
hasznot vett be a megye az eladott gubókból. 1823—27 években 
pedig a négy év alatt 2716 frtot íizetett rá. E sikertelenségnek 
okát felismerték a megye rendei már 1808-ban és kimondják, hogy 
addig, mig a köznép mezei munkával sokkal többet kereshet, 
itt a gubó-termelés soha elterjedt foglalkozás nem lehet. (i) A 

1) Évk. X. 111. — 2) Jk. XIV. 298. — 3) Évk. X. 116 — 118. — 4) Haan: Békésvár-
megye hajdana. 361—2. — &) Évk. X. 188. — 6) Évk. I. 109. 
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40-es években a megye Steinitzer aradi kereskedőnek szokta el-
adni a gubókat, évenként átlag 3—4 mázsát, de mindig veszte-
séggel. 1852-ben br. Wenckheim László olaszokat hozatott Kö-
rözs-Ladányba, hogy a népet a selyemhernyó-tenyésztés módjára 
oktassa, de ő sem tudott valami nagy sikert kivívni. ') Egy haszna 
azonban az erre fordított nagy fáradságnak tagadhatlan: az eperfa 
ültetést, s általában a fásítást nagyon előmozdította. 

Megyénkben, hol a természet maga utalta a népet a mező-
gazdaságra, maguk azon iparágak is nehezen tudtak kifejlődni, 
melyekre a mindennapi életben még a földműveseknek is szüksé-
gük van. A megye 1726-iki jelentése szerint a lakosok ruházat-
jukat és lakásukat mind maguk készítik, a mi kevés vasszerszámra 
szükségük van, azt megcsinálják a czigányok.2) Tanúit iparosok 
közül legelőször (1727.) jelentkeznek a gyulai csizmadiák, de ezek 
is oly kevesen és oly szegények voltak, hogy még nem tudtak 
külön czéhlevelet váltani, hanem ideiglenesen egy másiknak szabá-
lyait fogadták el zsinórmértékűi.3) Végre 1756-ban megalakult az 
első czéh megyénkben s ez volt a gyulai c s i z m a d i á k é . E z t csak 
nagy későn, 1778-ban követte a szarvasi csizmadiák czéhe.5) A csabai 
csizmadiák 1817-ben kapták meg czéhlevelüket. Ezekután jöttek az 
orosházi csizmadia czéh 1818-ban, a berényi 1820-ban, a tótkom-
lósi 1828-ban.6) A csizmadiák után legelőször (1773.) alkottak czé-
het megyénkben a kovácsok és kerékgyártók együttesen Gyulán. 
— Ezt követte 1817-ben a szarvasi kovács- és kerékgyártó-
czéh, 1818-ban a csabai, 1819-ben az orosházi 1820-ban a 
békési.7) 1818-ban azonban a gyulai kovácsok és kerékgyár-
tók elváltak egymástól és külön czéheket alkottak.s) A szíjgyár-
tók 1776-ban alakították meg czéhüket Gyulán s ez volt az egyet-
len, önálló szíjgyártó czéh megyénkben egész 1848-ig.!') Ugyan-
csak 1776-ban létesült a gyulai kádár czéh,1") s másutt seholsem 
tudtak annyira fölszaporodni, hogy külön czéhet alkothattak volna. 
A szabók gyulai czéhe 1781-ben alakult meg,11) s másutt ők sem 
voltak képesek önálló czéhet alkotni. A gyulai timár, tulajdonké-
pen cserzővarga czéhre már 1797-ben vetnek ki adót. '-) Tőlük 

i) Palugyay i, m. 61. — 2) Évk. X. 104. — 3) Jk. II. 746. III. 415. — «,) Jk. XV. 5, 
105. _ 5) j k . XVI. 48. — 6) Jk. 1817. év. 266, 1818. é\ 29, 1820. év 170. 1828. év 960. 
->) Jk. XIV. 181. 1817. 266. 1818. é\ 817, 1819. év 798. 1820. év 844. — ») Jk. 1818. év 
422. - ») J k . XV. 185. - 1°) Jk. XIV. 163. - » ) Jk. XVII. 231. - 12) Jk. 1797. év 115. 
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különbözők voltak a »német tímárok« kiknek németnyelven kiál-
lított czéhlevele 1838-ban olyan ingerültséget támasztott megyénk-
ben. ') Önálló czéheket alkottak még a gyulai kalaposok, aszta-
losok, ácsok és kőművesek, lakatosok és a szűcsök, kik mind 
1819-ben kaptak czéhlevelet.2) Jó kései a fazekasok czéhe, mely 
csak 1836-ban alakult meg.3) Gyulán kívül önálló czéhet alkottak 
a csabai szűcsök 1818-ban,4) továbbá az orosházi takácsok 1819-
ben. A gyulai takács czéh ennél egy évvel volt idősebb.5) 

A hol az egy mesterséget űző iparosok nem voltak elegendő 
számmal egy-egy czéhlevél költségeinek kifizetésére, ott lehetőleg 
rokon természetű mesterségek művelői együttesen közös czéhet 
állítottak fel. így 1817-ben a szarvasi szűrszabók és szűcsök, 
1816-ban a békési csizmadiák, szűcsök és tímárok, 1820-ban a 
csabai molnárok, asztalosok és kádárok, 1818-ban az orosházi 
szabók és szűrszabók, 1820-ban a berényi kovácsok, asztalosok, 
ácsok, lakatosok és esztergályosok, 1821-ben a gyomai kovácsok, 
kerékgyártók, asztalosok és lakatosok, 1829-ben a füzesgyarmati 
csizmadiák, tímárok és szűcsök, 1831-ben a szeghalmi csizmadiák, 
ácsok, kovácsok, kerékgyártók, szűcsök és vargák állottak össze 
és szereztek maguknak egy-egy czéhlevelet. 

Amint e sorozatból látható, legtöbb önálló czéh alakult Gyu-
lán, s 1771-ben úgy látszott, hogy Gyula lesz megyénknek 
legiparosabb városa, mert akkor 589 iparos közül 185 lakott Gyu-
lán és csak azután következett Csaba 76 iparossal, Szarvas pedig 
50-nel. Később azonban a szerencsétlen vasúti összeköttetés miatt 
Gyula egy kissé elmaradt, úgy hogy 1887-ben már Szarvason, 
Csabán és Orosházán több iparos lakott, mint Gyulán, (Gyulán 
volt 534, Szarvason 544, Csabán 612, Orosházán 644.) 1847-ig 
az iparosok száma 2184-re, 1887-ig 4354-re szaporodott. A czéh-
beli iparosokon kivűl voltak még mások is. így pld. 1774-ben em-
lítik UíTerbach Mátyás gyulai üvegest, 1779-ben Balogh István 
könyvkötőt, Kaisch Antal péket, Popp István mézeskalácsost, kik szin-
tén Gyulán laktak,7) s megjelenésük a művelődés emelkedését jelzi. 

Mikor megyénket a töröktől visszafoglalták, a kereskedésre 

i) L. XXIV. fej. — 2) jk. 1819. év. 170, 339, 543, 703, 704. — 3) Jk. 1836. év 153. 
— 4) Jk. 1818. év 294. — &) Jk. 1819. év 799. és 1818. év 183. — 6) Jk. 1817. év 266, 
1816. év 61, 1820. év 52, 1818. év 814, 1820 év 677, 1821. év 507, 1829. év 6. és 1832. 
év 695. 1. — i) Évk. X. 111. 1. 
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nézve fontos pontnak ígérkezett Gyula, mert a Maros balpartja 
még a török kezében maradt, s ezért Gyulát, mint félig-meddig 
határszéli helyet, a törökországi kereskedők felkeresték. E miatt 
1698-ban Gyulán harminczad-hivatalt állítottak fel s annak élére Lind-
nert állították.1) Az 1715-iki 91-ik törvényczikkely a gyulai har-
minczad-hivatalt az aradinak fiókjává tette, de nemsokára, Te-
mesvár elfoglalása után, az egész hivatal fölöslegessé vált s e 
miatt 1719. febr. 1-én megszüntették.2) 

A megye második helyreállítása alkalmával megyénk terüle-
tén kereskedelem úgyszólván semmi sem volt. 1715-ben minden 
község panaszkodik, hogy az egész megyében nincs egy hely sem, 
a hol termésüket vagy jószágaikat értékesíthetnék, hanem azt 
mind csak saját fentartásukra fordítják.:í) Mikor Harruckern meg-
kapta a gyulai uradalmat, mindjárt 1723-ban vásárjogot szerzett 
Gyulának és Szarvasnak, 1730-ban pedig Békésnek.4) E három város 
vásárai közvetítették a kereskedelmet s idéztek elő némi forgalmat. 
1803-ban a báró Wenckheim család Füzes-Gyarmat számára is szerzett 
vásártartást,5) de ennek vásárai sohasem tudtak jelentőségre 
vergődni. 1830-ban Gyoma, 1840-ben pedig Csaba lett mezővárossá, 
s így vásárok tartására is jogot kaptak. Mező-Berény, Szeghalom 
és Körözs-Ladány vásárai újabb keletűek. Hetipiaczot először Gyula 
városa kapott 1793-banli), s azóta ezek megyénk majdnem minde-
nik községében szokásba jöttek. A mult században és a jelen ele-
jén is a vásárok egész eseményszámba mentek, mert a lako-
sok jószágaikat csak ekkor értékesíthették, szükségleteiket leg-
nagyobbrészt csak ekkor szerezhették be. 1767-ben írja a megye, 
hogy a zsidó kereskedők csak vásárokon árúihatnak, máskor 
csak a nyers bőröket szedhetik össze. A mindennapi életre szük-
séges fűszerek és rövidárúk eladását a mult században a görög 
kereskedők tartották kezükben. Eleintén sok baj volt ezek megho-
nosításával, mert legtöbbnyire csak úgy ideiglenesen telepedtek le 
megyénkben s gyermekeiket, feleségeiket Törökországban hagyták. 
Az ilyeneknek ugyanis a helytartótanács csak a török árúkkal való ke-
reskedést engedte meg; s ha a jövedelmezőbb marhakereske-
désbe belekaptak, akkor az aradi rácz kereskedők ez ellen mind-
járt felszólaltak. így történt, hogy pld. 1745-ben Kirják Miklós és 

i) Váradi püspökségi urad. lt. I. A. 27. és Hofkammer Archiv. 1713. — * Jk. I. 371. 
— 3) jk. I. 2 0 4 - 2 3 . — 4) Harr. A. 23. — ») Évk. VI. 172. — 6) Harr. A. 26. 
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István, továbbá Pója György és Kozma szarvasi görögöknek 613 
darab ökörb ől és tehénből álló gulyáit megyénk tisztikara Szénáson 
felsőbb rendeletre lefoglalta s a zár alól csak akkor oldotta fel, 
midőn igazolták, hogy ők már nem török alattvalók. ') így azután 
mintegy kényszerítették a görögöket, hogy az u. n. vegyeskeres-
kedésekhez fogjanak s csak ilyenekkel foglalkozzanak. Hogy az 
adót kivethessék rájuk, a megye utasította őket, hogy testületet 
alkossanak s e testületre vetették ki azután az adót, főként a 
rendkívüli szükségleteket. E testület neve volt: »Consortium (vagy 
compagnia) Graecorum«, s külön bíráskodását 1772-ben szüntetik 
meg. 1731-ben 11 ilyen görög lakott a gyulai uradalomban,2) de 
1737-ben az egész megyében csak 6 volt.3) 1744-ben felemelke-
dett a számuk 12-re és ekkor a megye kötelezte őket, hogy ösz-
szesen egy lovast állítsanak ki a felkelő seregbe.4) 1773-ban 32-re 
ment a számuk. Legtöbb lakott közülök Gyulán, pld. 1773-ban 11. 
De voltak községek, (Doboz, Vári, Tarcsa), hol egyetlen egy sem 
lakott. A mult században egész monopoliumot űztek megyénk terü-
letén ; mert kérésükre a vármegye minduntalan eltiltotta a zsidókat 
attól, hogy a görögöknél is kapható rövidárúkkal kereskedjenek.5) 
Azt azonban nem akadályozhatták meg, hogy egyéb keresztény 
kereskedők ne nyithassanak üzleteket. így 1724-ben Békésen volt 
egy örmény kereskedő is;6) 1753-ban pedig egy Papst János nevű 
német vasáros Gyulán.') 

Minden dédelgetés mellett a görög kereskedők e században 
mindinkább fogytak, s ma már alig van egy-kettő közülök; pedig 
máskülönben a kereskedők száma, kivált a vasútak építése óta ro-
hamosan emelkedett. 1862-ben 121, 1887-ben pedig 1219-re ment 
azoknak száma, s ma már híre-hamva sincsen azon szomorú álla-
potnak, hogy a vármegyének Nagyváradra kelljen küldeni pecsét-
viaszkért, a lakosoknak pedig Aradra vagy Szegedre minden fino-
mabb fűszerért vagy pedig posztóért és szövetért.s) 

A kereskedelem mult századbeli pangásának fő-okai a rette-
netes rossz útak voltak. 1734-ben még csak egy, nem annyira út, 
mint inkább útirány létezett megyénkben. Kezdődött a szarvasi 
révnél, de amint Szarvasról kijött, a mezőségen elveszett s ki-ki 

i) Jk. VIII. 376—77, 372, 413, 470—72. — 2) Harr. H. H. I. — 3) Évk. X. 105. -
4) Jk. VIII. 544. — 5) így 1743-ban, 1785-ben, 1791-ben. Évk. X. 105, 113, 114, 116. — 
6) Évk. III. 97. — •) Évk. X. 108. — «) Évk. X. 105. XI. 130. 
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szabad tetszése szerint toronyirányban ment Békés felé. itt, Békés-
től nyugatra, a Hidaséren volt egy híd s ez jelölte az út irányát. 
Békésről Gerlán keresztül Gyulára, s innen északi irányban Dobozra 
és úgy Várad felé vonult az út. A Fehér- és Fekete-Körözs között 
levő ereken, fokokon voltak itt-ott hidak, de minő karban! Hídlába-
kat és gerendákat kaptak ugyan, de pallójuk már nem volt s így 
a keresztgerendákat gályákból font sövénynyel kötötték össze. Több 
helyütt a sekély ereken keresztül töltések készítését indítványozza 
a szolgabíró, mert ott addigelé minden kis áradás alkalmával vízben 
kellett gázolni. ') A legfontosabb híd, melynek föntartása egyenesen 
a megye gondjaihoz tartozott, s így első megyei hidnak nevezhető, 
volt a büngösdi a békés-ladányi úton. Ezt már 1744-ben-) a me-
gye javíttatja ki, persze közmunkaerővel, mert nem volt közelében 
község, melyre azt rá lehetett volna sózni. 1760-tól kezdve a 
helytartótanács sürgetésére mindinkább több gondot kezdtek for-
dítani az útak készítésére, a régi hidak javítására, vagy újaknak épí-
tésére. Különösen nagy gondot adott, hogy a megye székhelyét 
Csabával, mint a második járási főszolgabíró lakóhelyével, továbbá 
Nagy-Váraddal összekössék. Az első czélból csinálták a csabai gátat, 
a második czélra pedig felhasználták az 1777-ben készült hajós-
útnak gátját, mely a remeteházi pusztán keresztülvonulva, legegye-
nesebben kötötte össze Sarkadot Gyulával. Ezen töltéseket, kivált 
mióta (1788.) postaúttá tették, folytonosan nagyobbították, javít-
gatták, 3) mert még így is — mocsaras, szurkos földből készülvén — 
sáros időben mondhatatlanúl rosszak voltak.Emiatt jutott 1794-ben 
megyénk azon hősies elhatározásra, hogy az útat a remeteházi híd-
tól kezdve Gyulán keresztül egészen Csabáig kikövezteti.4) De per-
sze — részben a franczia háborúk miatt — nem lett abból semmi. 
Örültek a megye rendei, hogy 1808—9-ben a vármegyeház utczáját 
(meglehetős rosszúl) kiköveztethették.5) 

Ugyancsak a postaút kedvéért építették megyénkben az első 
kőhidakat. 1809—10-ben készült a négy nyílásos Bárdos-kóhid 
Gyulán.«) Ez tette lehetővé, hogy megyénk lakosai Csaba, Kétegv-
háza felől az áradások idején is bejöhettenek a megye székhe-
lyére. Mindjárt ennek végeztével megkezdette a megyei tisztikar 
a tárgyalásokat, hogy a Fejér-Körözsön levő, gyulai, rozoga fahíd 

i) Jk. IV. 433, 4 4 0 . - 2) jk. VIII. 106. - 3 ) J k . 1799. év 144. - *) Jk. 1794. év. 503. 
— 5) Jk. 1810. év. 82. 1. - 6) U. o. 8 2 - 3 . 
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helyett is állandó kőhíd építessék. A helytartótanács sokszoros 
felülvizsgálata s az új tervrajz-készítések miatt csak 1816-ban fog-
hattak hozzá ezen 2 nyílású, hatalmas bolthajtású hidhoz, melynek 
készítését nehezítette az, hogy az alapokat folyóvíz medrében kel-
lett lerakni. A termésköveket Lippáról hozatta a megye. ') 

Nagy hasznára vált a közlekedésnek a gyomai fahíd, melyet 
Gyoma községe a megyei földmérő utasítása szerint 1795-ben'-) 
és a szarvasi, melyet a szarvasi uradalom 1801-ben csináltatott. 
Ez utóbbi 22,537 frtba került.3) 

Az első rendszeres, kavicsolt országutat 1852-ben készítette 
Gyulán Bonyhády Gyula megyefőnök, kiköveztetvén a posta-utat 
a Bárdoshídtól egész a város végéig.4) Ugyancsak az abszolút 
kormány idejében történt, hogy az 1854. jun. 16. 13,331. sz. a. k. 
rendelettel meghatározták a megyénk területén átvonuló ország-
utakat. Ilyeneknek nyilvánították: 

a) az orosháza-csaba-gyula-sarkadi útvonalat; 
b) a gyula-békés-körözs-ladány-gyoma-mezőtúri utat; 
c) a körözsladány-vésztő-okányi utat ; 
d) a körözsladány-szeghalom-füzesgyarmati utat 
e) és végre a Gyuláról kiinduló s Oltlakán keresztül Borosjenő 

felé vonuló utat.5) 
Mindezek persze nagyon csekély dolgok voltak ahhoz, hogy 

Békésvármegye utjai tökéletesek legyenek. Palugyay ki is mondja, 
hogy Békésvármegyében jó kőutakra addig számítani sem lehet, 
míg a Fehér- és Fekete-Körözst a hegyek lábáig hajózhatóvá nem 
teszik, s a szükséges köveket ezeken nem szállítják.(i) De biz ez 
nem következett be, hanem elhozta a követ a közlekedésnek má-
sik fontos eszköze, a vasút, s az utolsó két évtized alatt mond-
hatni rohamosan épültek megyénkben a négyszögletes faragott kö-
vekből készített utak, nevezetesen a szarvas-szentandrási (1888.), a 
gyoma-endrődi (1887), a mezőberény-körözstarcsai (1890), továbbá 
a gyulai (1885), csabai (1884 s 1892), békési (1886), gyomai (1884), 
szarvasi (1883), m.-berényi (1884), kétegyházi (1893), csorvási 
(1894), vésztői (1894—1895) és orosházi vasúti állomásoktól a 
város illetőleg községek házáig vezetett kőutak. A régi fahídakat 
pedig mind a vasutaknál, mind az országutaknál pompás, nagy vas-

1) Jk. 1810. év. 276, 277, 1816. év. 216, 259. — 2) Jk. 1795. év 69. — 3) Jk. 1801. 
év 534,675. — 4) Mogyorosy i. m. 125, — &) Palugyai i. m. 139, 140. — 6) U. o. 137. 
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hidak kezdik felváltani. Gyulától Gyula-Vári községéig és Aradtne-
gye határáig próbaképen kongó téglából készítettek eddig nagyon 
bevált műutat. Mint ismeretes, éppen most készül a megyénket dél-
keleti irányban Öcsödtől kezdve Gyuláig átszelő állami út, úgy-
hogy e tekintetben Békésvármegye óriási léptekkel halad, s ma-
holnap nem lesz semmi oka irigykednie a régi, jó utakkal dicsekvő 
felvidéki megyékre. 

Mint említők, a tisztikar buzgóságán kívül köszönheti ezt, va-
lamint óriási vagyoni föllendülését is, Békésvármegye a vasutak-
nak. Hosszú tárgyalások után végre 1859-re kész lett az egykori 
tiszavidéki vasútnak arad-szolnoki s megyénket délkeleti irányban 
éppen kettészelő vonala Gyoma, Mező-Berény, Csaba és Kétegy-
háza állomásokkal. 1871-ben pedig megnyílt az alföld-íiumei vasút-
nak nagyvárad-szegedi része. Ez az arad-szolnoki vasutat Csabá-
nál metszvén át, megyénk déli részén vonult végig s Gyula, Csaba, 
Csorvás és Orosháza lettek állomásai. Szarvas városát 1879-ben 
a mezőtúr-szarvasi, Békést 1883-ban a földvát-békési szárnyvona-
lakkal kötötték össze a szolnok-aradi vonallal. Végre a legutóbbi 
években a gyoma-nagyváradi vagy másképpen sárréti és szarvas-
mezőhegyesi vasutvonalak a szeghalom-füzes-gyarmati és a szőr-
halom-kondorosi szárnyvonalakkal a megyének majdnem minden 
községét részesítik a könnyű és gyors közlekedés áldásaiban. 

A mult században megyénknek a külvilággal való érintkezé-
sét megnehezítette az is, hogy postaállomás sehol sem volt a me-
gyében. Maga a megyei tisztikar is lovas legényeivel Aradra vi-
tette a leveleket s az aradi postamester szállította azután tovább. 
A megye azután az év végén a levelek szállításáért bizonyos 
mennyiségű pénzt űzetett neki pld. 1736-ban 35 frt 40 krt. ') 
Valamivel közelebb eső postaállomást kapott a megye 1786-ban, 
midőn Batonyán postaállomást szerveztek. De erre már nem sokáig 
volt szüksége, mert 1788 vagy 89-ben a kormány úgy intézke-
dett, hogy a kis-kun-félegyháza-csongrád-szentes-gyula-nagyváradi 
posta-vonal megyénk déli részén menjen keresztül és így Oroshá-
zán, Csabán és Gyulán postaállomásokat szervezett. Sajnos, ezen 
posta-állomások 1855-ig egygyel sem szaporodtak. A jelen század 
30-as éveiben hiába sürgette megyénk, hogy Szolnok felől Szarva-
son keresztül kapja leveleit s e végre Szarvason postaállomás 

i) Jk. IV. 871. 
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szerveztessék. Végre a vasutak e tekintetben is új világot terein-
tettek s napjainkban alig van község, melynek postaállomása 
nem volna. 

A kereskedelem élénkítésére annyira szükséges pénzintézetek 
csak az utolsó 40 év alatt keletkeztek. A legelső volt ezek között 
a »Békésmegyei takarékpénztár« (székhelye: Gyula), mely másfél 
évi tervezgetés után főként báró Wenckheim László buzdítására 
1863. jan. 11-én alakult meg.1) Ma már a megyében 16 ilyen 
pénzintézet van. 

i) Évk. IV. 51, 52. 



XXX. FEJEZET. 

Megtelepülés, népesedés, nemzetiség, magyaro-
sodás, egészségügy. 

EKESVARMEGYE mai lakossága a régi lakosok ivadé-
kaiból, másunnan önként ide költözőkből és ide telepi-
tettekből áll. 

Sajnos, az első fajta lakosok felét sem teszik az 
összesnek. Megyénk 1685-ben lakatlanná vált és 1699-ig az ma-
radt. 1703-ban a lakosságnak újra el kellett költöznie és ismét 
évek hosszú során távol tartózkodnia. E kettő annyira hatott a 
régi lakosokra, hogy elidegenedtek szülőlöldjüktől, másutt vettek 
állandóan lakásokat, más falvak lakosságával házasodtak össze s 
így aztán nem volt kedvük vagy akaratuk a régi fészekbe vissza-
jönni. Még 1699—1703-ban maguktól, minden hívás nélkül 31 fa-
lut ültek meg a visszaszállingózó régi lakosok, ') de 1711 — 15-ben 
már csak 9-et s ezek sem voltak elegen, hogy egy-egy közsé-
get tisztán maguk népesítsenek be, hanem kénytelenek voltak maguk 
közé másokat is fogadniok. De mégis ezen újra visszaköltöző, régi 
lakosok azok, kik mintegy gyökerét alkotják a mai lakosságnak s 
kik a megye nevét az egyes városok, községek helyneveit száj-
ról-szájra adva fenntartották. Érdemesnek tartjuk azért följegyezni 
ezen visszaköltöző, régi lakosoknak neveit, amennyiben írott emlékeink 
azokat fenntartották. Az 1715—31. években régi. békésvármegyei la-
kosok voltak a békésiek közül: Győri Ferencz (1685-ben Berényben 
lakott); Püski Mihály, Püski Mátyás és Tanka Mihály (1685-ben Ve-
szén laktak); továbbá Szűcs István, Szabó Mihály, Csapó István 

Jk. I. 231. 1. 



456 Megtelepülés, népesedés, 

(1685-ben Ölyveden laktak);1) Csávás András, Gellén Mihály, Ko-
vács János és Nagy István (1685-ben és 1721-ben is békési la-
kosok valának); Bakos György, Pap Gáspár, Csávás Mátyás, Jankó 
György, Csarnai Ferencz, Csarnai Tamás, Domokos Márton, Bor-
bély Mihály, Szántó István, Balog Mihály, Lövő György és Kol-
lát János (ily nevűek már az 1563—1660. években előfordulnak 
a békési lakosok között.) A szeghalmiak közül régiek: Hegyesi 
János, ki már 1685-ben itt lakott;2) Szívós Pál és Szívós Mihály, 
kiknek családja már 1684-ben szeghalmi,3) azelőtt pedig körözs-
ladányi lakos volt. Décsei István, Török Ferencz és Török Mihály, 
kiknek ősei 1590-ben Körözs-Ladányban laktak. 4) Simon János 
1685-ben veszei, 1719-ben szeghalmi lakos vala. A körözs-ladányiak 
közül régi lakos volt Hőgye Mihály, kinek családja már 1665-ben 
Ladányban lakott;5) továbbá a Szabó, Török és Oláh nevűek, 
mert e családnevek már 1584-ben előfordulnak Körözs-Ladányban.(i) 
A vésztőiek közül régi volt Böncsök Mihály, ki 1685-ben Gerla 
körül tanyázott,7) továbbá Párdi István, kinek ősei valaha Balkány-
ban laktak8) s Gonda János, kinek atyját 1685 előtt a törökök a 
Büngösdbe fojtották.9) A gerlaiak közül Nyikos István 1725-ben 
büszkén vallja, hogy ősei is mindig Gerlán laktak, "») s állítása 
okiratokkal is igazolható. Az 1717-iki jegyző Irázi János családja 
is már 1563-ban gerlai lakosként fordul el 3. Kerültek hozzájuk 
Simáról (Szűcs András) és Tölgyről is (Tölgyi István.) A doboziak 
közül biztosan régi lakosok a Megyeri, Simándi, Kis és Hajdú 
családok, bár egyiknek régisége sem ér fel 1563-ig. A gyulaiak 
közül Csete András 1685-ben Vészén lakott; Szabó Ferencz pedig 
Gerlán s ezek 1711 után költöztek Gyulára.11) A szent-andrásiak 
közül Nagy György mind 1685-ben mind 1721-ben itt lakott. 12) Rab 
György és Kecse Mihály pedig 1685 táján Öcsödön születtek, de 
1732-ben Szentandráson laktak.13) A gyomaiak közül Józsa Lő-
rincz 1731-ben azt vallja, hogy mindenkor gyomai lakos volt;14) 
mellette békésvármegyei még Bendő János, ki valaha Endrődön 
született, de 1728-ban Gyomán lakott.15) Az öcsödiek közül Izbéki 
István, Pap András, Szűcs György már a törökuralomban s 1731-

i) B. 0 . II. 165—167. — 2) HaVr M. 12. — 3) Xad. lt. Pázm. — Regest, 
decimarum cottus Bihar. — •">) Nad. lt. f. 12. — 6) Regest, decimarum cottus Bihar. -
?) B. O. II. 168. — 8) B. 0 . I. 253. — 9) Jk. II. 273. — i«) Harr. B. 8. — ") B. 0 . 
II. 168. — 12) Évk. XIII. 75. — 13) jk. VI. 286. — W) Harr. B. 12. - w) Jk. III. 122. 
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ben KS Öcsödön laktak. ') Siile Mihály, ki Szentandráson született 
és Rédai László, ki Halásztelken született, 1734-ben szintén 
öcsödi lakosok voltak.2) 

Nem mondható tehát, hogy megyénkben egészen > új faj állott 
a kihunyt helyére«, mert, ha ennyien voltak, a kik az okiratok 
korántsem czélzatos, hanem csak alkalomszülte megjegyzései 
szerint már a török uralom idejében itt laktak, bizonyára még 
többen is voltak ilyenek, csakhogy róluk az oklevelek nem szólnak 
semmit. 

Azok helyett pedig, kik Kún-Hegyesen, Kún-Madarason Mező-
Túron, Bajomban, Rábén, Bárándon, Bihar-Tordán, Bereg-Böször-
ményben visszamaradtak,:t) jöttek Szabolcs és Biharmegyéből má-
sok. Ezek teszik az önként ideköltözöttek első raját. Nevezetesen 
a békési törzsökös lakosokhoz jött Ibrányból (Szabolcsmegye) hét 
c s a l á d , a szeghalmiakhoz jöttek Gyulajról (Szabolcs m.) a Kós 
és Fábián családok,5) a szentandrásiakhoz többen Kábáról (Bihar m.)(i) 
A gyula-váriak egyrésze Ér-Seinjénből költözött ide.7) A mező-
berényi ref. magyarok közül 5 család Ugráról, 3 Mike-Pércsről, 2 
Vértesről, 1 Gesztről, 10 pedig Dobozról származott.8) A fásiak 
egy része Okányból jött át.!)) 

E töredékes adatokból is láthatjuk azon nagy népkeveredést, 
mely itt megyénkben a visszaköltöző régi és a beözönlő új magyarság 
közt végbement. Ez aztán kézzelfoghatókig megmagyarázza, miért 
nincs a békésvármegyei ref. vallású és a többi tiszántúli ref. magyarság 
közt tájszólásra, népviseletre vagy arezvonásokra nézve semmi, 
figyelemreméltó külömbség. Évtizedeken keresztül a szabolcs-bihar-
megyei magyarság közt bujdostak, velük összeházasodtak s így, 
ha régentén volt is valami ősi jellemvonásuk, az elmosódott. De 
másrészről éppen ezen beköltözés és összekeveredés által lett a 
ref. magyarság megyénknek legtörzsökösebb, egységes és számra 
legerősebb népfaja. 

Hogy az újonnan beköltözötteknek származáshelyét csak elvétve 
tudjuk megjelölni, annak nagy oka van. 1745-ben történt pl. Gyarmaton, 
ilyen eset. Szabolcsmegye Gáva helységéből odaköltözött a Bon-
dár Kovács család. De nemsokára megjelenik ott volt földesuruk. 

i) Harr. B. 12. — 2) Harr. H. 3. és 14. — 3) Harr. M. 12. Jk. III. 135 — 139. I. 2 2 6 - 9 . 
B. O. II. 16S. Harr. B. 12. U. 16. — *) Harr. N. 52. - 5) Jk. II. 6 0 7 - 8 . - •) Ptfogyaj 
i. m. 263. - ') Jk. I. 4SI. - ») Harr. S. 24. - ») Jk. III 5 6 3 - 4 . 
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Balog Miklós is és visszaakarja őket hajtani. Ezek kérésre fog-
ják a dolgot, de nincs más menekülésük, mint vagy visszamenni 
vagy fizetni. Kénytelenek voltak tehát 108 frtot adni volt földes-
uruknak, s így megváltani magukat az örökös jobbágyságtól, hogy 
itt lenn maradhassanak.') Mások megsem válthatták magukat s 
azoknak vissza kellett menni. 1745-ben Szabolcsmegye visszaka-
pott 7, újonnan Békésre költözött jobbágyot. Az Aszódról Szarvasra 
költözött 40 jobbágyért 1734-ben a Podmaniczky család pert indított 
és 9 évi pörlekedés útján ki is vitte, hogy 17 családot visszaka-
pott, a többit pedig Harruckern mintegy megvette, fizetvén da-
rabjáért 80 rhenus forintot, csak azért, mert nem »szabad mene-
telű,« hanem örökös jobbágyok voltak. Pedig megyénkbe nagyobb-
részt ilyen örökös jobbágyok költöztek. Kettős hasznuk volt a szökés-
ből. Megszabadultak volt földesuruktól és egyszerre szerződéses job-
bágyokká váltak, mert az új földesúr földjeit csak így vállalták 
tel. Hogy már most régi földesuraik rájok ne találjanak, igyekez-
tek először is jó messzire elfutni, s aztán származáshelyüket eltit-
kolni, sőt neveiket is elváltoztatni, hogy senki föl ne ismer-
hesse őket. 

Innen van, hogy teljes biztossággal lehetetlen meghatározni 
a gyulai kath. magyarok származáshelyét. Pedig a békésmegyei 
kath. magyarok között ők a legrégiebbek s Deák János kántor-
tanító már 1715-ben levezette őket ide. Csak vezetékneveik (Dányi, 
Sülyi, Kókai, Ocsai, Bujáki, Zsámboki, Kátai, Gácsi, Géczi stb.) s 
egyes, a többi békésmegyei magyarokéitól elütő tájszavaik mutat-
ják, hogy Jászberény, Hatvan környékéről szakadtak ide le.2) 

Az önként beköltözöttekhez tartoznak még a tarcsaiak, kik-
nek származáshelye ismeretlen 3) és a csabaiak, kik Rimaszombat-
tól északra eső falvakból költöztek le 1718-ban.4) 

Békésmegye lakosságának harmadik részét teszik, a kiket 1720. 
után a földesurak telepítettek ide le. E tekintetben legnagyobb ér-
deme van Harruckern János Györgynek. 0 ugyan egyenesen csak 
a nemeskereki, később endrődi róm. kath. lakosokat szállíttatta le 
(alkalmasint Borsodmegyéből),5) de a birtokaira települőknek hirde-
tett és tettleg megadott nagy kedvezményekkel nemcsak új falvak 
alakítására adott alkalmat és ösztönt, hanem a régieknek gyarapí-
tására is. Ekként valósággal ő nevezhető Szarvas város megtelepí-

i) Évk. V. 113—4. — 2) Harr. S. 28. — 3) Harr. B. 3. — *) Harr. N. 49. - 6) Harr. N. 14. 
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tőjének (1722.), továbbá Mező-Berényének, (1723.), Fásénak (1728). 
0 hozatta le, (noha ezeket nem hívta, hanem a települők önként 
jelentkeztek nála), a gyulai kath. németeket is, állítólag Arin nevű, 
Majna-Frankfurt tájékán eső faluból. ') Még nagyobb érdeme az 
ekként betelepülőknek megtartása, mert a szegény népet többször 
ő tartotta élelemmel, hogy éhen ne veszszenek,2) ő előlegezte ne-
kik az adót, hogy csekély hohniaikat az adóvégrehajtók el ne vi-
gyék, :i) megvette és jobbágyainak ajándékozta a püspöki tizedet, 
úgy hogy, ha nein is ő telepítette Békésmegye összes községeit, 
ő óvta meg azokat az elzülléstől. 

A kétegyházi uradalomban Löwenburg, illetőleg gazdatisztei 
telepítettek új falut: Kétegyházát 1724-ben.5) 

Faás községének megalakulása után (1728.) a telepítés egy 
időre megszűnt. 1744-ben azonban megint megkezdődött. Ekkor 
költöztek át Dunántúlról az orosháziak, ekkor jöttek Szentand-
rásra is az ág. ev. tótok. De ezek két év múlva Tót-Komlósra köl-
töztek át, s helyüket Szentandráson még ez évben a Tisza-Füred kör-
nyékéről származó róm. kath. magyarok foglalták el.6) Ekkor egy 
ideig úgy tűnt fel, mintha Békésmegye már túlnépes lenne, s meg-
kezdődött belőle a kivándorlás. 1747-ben a szarvasiak és csabaiak 
egy része Aradmegyébe Apatelekre (Mokra) költözött,7) 1755-ben 
pedig a csabaiaknak papjukkal elégedetlen része Nyíregyházát né-
pesítette be,8) 1792-ben az orosháziak alapították Aradvármegyé-
ben Fazekas-Varsánd községét. 

A jelen században újabb betelepítések történtek megyénk 
területére. 1815-ben telepítette gróf Wenckheim József Antal l'j-
Kígyóst Csongrád és Mindszent környékéről idehívott dohányker-
tészekkel. 1826-ban pedig Rudnyánszky Sándor Bánfalvának vetette 
meg alapját. 1818-ban keletkezett Nagyszénás, 1846-ban Szabad-
Szenttornya, 1858-ban Csorvás, és 1876-ban Kondoros községe. Ez 
utóbbiak azonban nem más megyéből ideköltözött, hanem csak más, 
békésmegyei községekből áttelepült lakosokból állanak. 

1715. óta megszűnt három falu: Faás, Nemeskereki és Gerla. 
De a mennyiben Nemeskerekiből Endrőd keletkezett, a másik két 

l) Harr. N. 6, S. 30. - 2) Harr. S. 31. — 3) jk. VII. 303. Jk. III. 4S5. - «) Éble 
Gábor a Harruckern és a Károlyi család. 45. - 5) Évk. XI. 132. - «) Váradi püspöki lt. 
Szentandrási akták. - •) B. 0 . I. 2 8 5 - 6 . - ») U. o. 
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községnek lakossága meg a szomszéd békésmegyei helyekre költö-
zött, ez által megyénk népesedése semmit sem vesztett. 

Részint ezen beköltözések, részint a telepítések, részint a ter-
mészetes szaporodás által megyénk lakossága a harmadik időszak-
ban rohamosan emelkedett. Mutatja ezt a következő táblázat: 

1715-ben lakott itt 344 család, vagyis mintegy 
» 575 » » » 
» 9 1 7 » » » 
» 1172 » » » 
» 8938 » » » 

népszámlálás szerint lakott itt 

1720 lélek. 
2865 » 

4585 » 

5860 » 

44690 » 

54820 » 

131162 » 

155056 » 

221743 » 

238386 » 

1717-ben 
1724-ben 
1725-ben 
1773-ban 
1780-ban 
1827-ben 
1847-ben 
1880-ban 
1890-ben 
E népesség azonban egész más arányokban oszlott meg me-

gyénk egyes területén, mint 1550-ben. Akkor a 20,000-nyi lakos-
ság 71 falu között oszlott meg s így természetes, hogy számos, 
de apró falu keletkezett. Ellenben pl. az 1773-iki népesség legalább is 
kétszer annyi vjlt, mintáz 1550-iki s mégis csak 19 várost és községet 
alkotott. Természetes, hogy ennélfogva megyénk területén az újabb 
korban, a régivel ellentétben, csekély számú, de népes községek-
nek kellett keletkezniök. Az egyes városok, községek lakosságá-
nak számát s ennek időnként való emelkedését mutatja a követ-
kező táblázat: 

1773-ban 
lakta 

mintegy 

1827-ben 1850-ben 1890-ben 1773-ban 
lakta 

mintegy 1 a k t a 

Bánfalva . . . . 1401 3282 
Békés . . . . 4830 14682 17985 25087 
Csaba . . . . 6055 22143 23400 34243 
Csorvás . . . . — — — 4249 
Doboz . . . . 590 1719 2547 4911 
Endrőd . . . . 1655 5610 6847 10898 
Füzes-Gyarmat 1310 3986 4848 7829 
Gyoma . . . . 1990 5244 7806 10867 
Gyula . . . . 5525 9930 16204 19991 
Gyula-Vári . . . . 395 1948 2204 2994 
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1773-ban 
lakta 

mintegy 

1827-ben 

1 
1850-ben 

a k t 

1890-ben 

a 

Kétegyháza . . . . 720 
1 

3163 3169 3766 
Kondoros . . . . — — 2597 
Körözs-Ladány 995 3358 4412 7122 
Körözs-Tarcsa 1095 3098 3693 5396 
Mező-Berény 2760 7881 8579 12469 
Nagy-Szénás — — 242 2817 
Orosháza . . . . 3415 9581 10915 19956 
Öcsöd . . . . 1800 4311 5694 7875 
Puszta-Földvár — — — 2510 
Puszta-Szenttornya — — — 3216 
Sámson . . . . — — — 3217 
Szabad-Szenttornya — — — 1683 
Szarvas . 4940 14131 17530 29393 
Szeghalom . . . . 1630 5479 5818 8952 
Szentandrás 1430 3740 4941 6735 
Tót-Komlós 2345 6898 p 9636 
Új-Kígyós . . . . i 1052 2299 4058 
Vésztő . . . . 815 i 3286 4720 7577 

E nagyközségeknek alakulása részint még a török uralom 
hatásában, részint a mult század gazdasági viszonyaiban gyöke-
redzik, mert a népesebb községek könnyebben kaphattak vagy bé-
relhettek jószágaik számára legelőket, már pedig azon időben a 
jószágtenyésztés volt a főjövedelmi ág. 

A mult századbeli falvak 1750-ig, Gyulát és Berényt kivéve, 
mind egy vallású lakosokból állottak. Nem a földesurak vagy a 
gazdatisztek rendezték ezt ekképpen, hanem természetes folyomá-
nya volt a különböző vallásúak között akkoriban még fennálló 
nagy idegenkedésnek és gyűlöletnek. Hisz pld. a csabai ág. evan-
gélikusok 1747-ben nem akarták megengedni a katholikusoknak. 
hogy közöttük letelepedjenek; határidőt tűztek ki nekik, mely alatt 
el kell költözniök s a vármegyének kellett őket megvédelmezniük.1) 
Azonkívül a települők összeszedése rendesen az u. n. impopulator 
(benépesítő) dolga volt.2) Ez pedig csak maga vallásán levőket 
gyűjtött össze. 

i) jk. VIII. 755. - 2) B. 0 . I. 286. 
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Már azokból, a miket a beköltözésről és betelepítésről mon-
dottunk, sejthető, hogy megyénk lakossága ezen harmadik idő-
szakban sem lett egynyelvű, hanem különböző nemzetiségekre osz-
lik. Legszámosabb köztük a honalkotó magyar, s ez itt legrégibb, 
legtörzsökösebb is. Közülök a ref. magyarok a tiszántúli tájszó-
lást, a gyulai kath. magyarok a jászberény-vidéki, az endrődiek a 
borsodmegyei, az orosháziak a dunántúli, a kígyósiak a szeged-
vidéki tájszólást beszélik, de természetesen a tiszántúlitól eltérő 
tájszólások kiveszőben vannak. 

Második nemzetisége Békésvármegyének a tót. Négy közsé-
get hatalmasan tömörülve ültek meg, u. m. Csabát, Mező-Berényt, 
Szarvast és Tót-Komlóst. 1839-ben a gr. Blankensteinok Füzes-
Gyarmatra telepítettek 26 morva családot, de ezek közül csak 9 
maradt meg, a többi vagy visszament, vagy kihalt. ') 

A kath. németek Gyulán, az ág. ev. vallásúak Berényben te-
lepültek le. Az utóbbiak egy részét 1830-ban Csepcsányi Gyomára tele-
pítette át. 1860-ig a megyénkben lakó zsidók is mindig németeknek 
vallották magukat. 2) Az oláhok Gyulán, Kétegyházán, később Bé-
késen és Csabán telepedtek meg, de tisztán csak Kétegyházát 
lakták. 

Az 1695—1720 Gyulán lakott szerbek vagy ráczok vagy ki-
költöztek, vagy az oláhokba olvadtak bele. Az egyes, itt lakó ör-
mények sem nyelvileg sem hitközségileg nem képeztek külön nem-
zetiséget, hanem a kath. magyarok közé olvadtak. 

Az egykori görög kereskedők 1 784-ben még külön hitközsé-
get akartak alkotni B é k é s e n , d e csakhamar elveszítették nemze-
tiségüket, s vagy magyarokká vagy oláhokká váltak. 

A czigányok 1726-ban fordulnak elő először, s ekkor kolom-
pársággal foglalkoztak.4) 1731-ben a gyulai uradalomban egy vajda 
kormányzása alatt éltek, s elég számosan lehettek, mert vajdájuk 
27 frtot fizettek földesúri tartozás lejében.5) Mária-Theresia és 
József császár idejében a czigányok megtelepítése végett alkotott 
rendeleteket a megye oly buzgósággal teljesítette, hogy 1777-ben 
elszedette a czigányoktól a gyermekeket, kiosztotta azokat nevelés 
végett egyes jobbágy-családoknak, s 25 botot szabott azon bíróra, 
a ki az ily gyermekekre nem eléggé vigyázott.(i) Ezen intézke-

i) Palug'yay i. m. 134. — 2) Palugyay i. m. 266. — 3) Évk. X'. 134. és III. 78. — 
4) Évk. X. 104. — 5) Harr. H. H. 1. — 0) Jk. XVI. 58. 
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déseknek volt is annyi eredménye, hogy a városok és községek 
végén a békésvármegyei czigányok állandó lakásokat építettek, s 
bár itt-ott a lakosság többségével tartva tótokká vagy oláhokká 
váltak, túlnyomó részük megérdemelte az új-magyar nevet, mert 
nyelvben, lélekben egyaránt magyarok lettek. 

Lássuk már most, mi történt megyénkben a magyar nyelv és 
a magyarosodás érdekében. 

Békésvármegye gyűlésterméből és a különböző ügyek tár-
gyalásából a magyar nyelv ez időszak kezdetén éppen nem volt 
száműzve. Jegyzőkönyveink telve vannak magyar levelekkel és tanu-
vallatásokkal. A törvénykezés eleintén az ítéletet kivéve egészen ma-
gyarul ment már csak azért is, mert a táblabírák egyrésze nem 
tudott latinul.1) 1732-ben a tisztújításkor Keczer István váradi ka-
nonok még magyarul üdvözli az egybegyűlteket,2) 1743-ban a 
megye magyar levéllel hívja meg Csáki Miklóst, a váradi püspö-
köt, Harruckern beiktatására, s e beiktatás alkalmával Károlyi 
Ferencz kir. biztos is magyar beszédet tart az egybegyűltekhez.3) 
1744-den Békés- Csongrád megyék még magyarul leveleznek hivata-
los ügyekben.4) így tehát egy félszázadig sem tartott azon szokás, hogy 
a magyar nyelv a közügyekből ki lett volna szorítva. Megyénk ren-
dei 1785-ben ugyan felszólalnak a német nyelv behozatala ellen, de 
a nélkül, hogy a latint nagyon pártolnák5), s mint említők, 1790-ben 
kapva a legelső alkalmon, jegyzőkönyveiket magyarul vezettetni 
rendelék. Ettől kezdve, a királyhoz és helytartótanácshoz való 
levelezést kivéve, a tanácskozásokban, a levelezésekben s a törvény-
kezésnél mindenütt a magyar nyelv volt az uralkodó. De e buz-
galom pár év múlva kissé alábbhagyott. 1793-ban a pesti magyar 
színház felállítása ügyében fölöslegesnek tartotta megyénk a további 
lépések tételét valamint annak pártolását is, hogy a megyék jegyz >-
könyvei magyar nyelven küldessenek fel a felsőbb hivatalokhoz.(i) 

Horváth Zsigmond főispánsága alatt azonban megint élénken 
érdeklődtek megyénk rendei a magyar nemzeti nyelv felvirágoz-
tatása és terjesztése iránt. Elhatározták, hogy a törvényhatósá-
gokkal magyarul leveleznek, utasították a nem magyar ajkú köz-
ségek lelkészeit, hogy minél gyakrabban tartsanak magyar szó-
noklatokat, s hogy az iskolákban a magyar nyelvet is tanítsák. 

1) Évk. XIII. 124. - áj Jk. IV. 2. — 3) Jk. VII. : ' M - 9 6 . - « Jk VII.. 12, 13. -
5) Jk. XX. 221—22. — 6) Évk. I. 104—105. 
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Már 1807-ben sürgették egy »katonai institutumnak« Magyarorszá-
gon való létesítését. (Később »Ludoviceum« név alatt valóban 
létre is jött.) Örömmel fogadták József nádor felszólítását a pesti 
nemzeti muzeuin megalkotására; utasították követeiket, hogy a szí-
nészetnek Pesten való állandósítására törekedjenek. ') 

A franczia háborúk bevégzése után megint elhallgatott ezen 
irányban minden szó, sőt határozott visszaesés állott be, mert 1817-
ben Vidovich György alispán indítványára elhatározták a rendek, hogy 
a törvénykezés polgári osztályánál a latin nyelvet újra behozzák, 
azt vetvén okul, hogy máskülönben a latin nyelv ismerete és gya-
korlata teljesen kivész.2) 

De ez már nem volt képes megállítani a magyar nyelvnek 
diadalmenetét. 1826-ban, midőn Vidovich fenn volt az országgyű-
lésen, Rosty Albert másodalispán indítványára megsemmisítették a 
megye rendei az 1817-iki határozatot s újra visszaállították a ma-
gyar nyelvet a törvénykezés polgári osztályánál is.?) Ettől kezdve 
Békésvármegye mindig a legmagyarabb vármegyék közé tartozott 
s mindent megtett, hogy a magyar nyelv állam-nyelvvé legyen s 
minél szélesebb körben elterjedjen. E végből már 1832-ben bizott-
ságot küldött ki, hogy az »a magyar nyelv terjesztése és diva-
tosabbítása tekintetében« javaslatokat tegyen a megye közgyűlé-
sének. E küldöttség az 1832. aug. 8-án tartott közgyűlésen adta 
be indítványát s javaslatait két részre osztotta. Az első részben 
tett javaslatok arra irányultak, hogy a magyar nyelv a közügyek-
ben őt megillető helyét megkapja, a másodikban felsoroltak pedig 
a békésvármegyei idegen ajkú lakosoknak magyarosítására vonat-
koztak. A megye rendei a javaslatokat mind elfogadták s elha-
tározták, hogy a király 0 Felségéhez intézendő iratokat két részre 
osztott lapokon magyar és latin nyelven fogják szerkeszteni, hogy 
mag var köriratu pecsétet fognak kérni a királytól és a megyei 
uradalmakat és községeket ilyenek használatára kényszerítik. Föl-
szólítják továbbá a rendek az uradalmakat, hogy magyar tiszteket 
tartsanak, számadásaikat, levelezéseiket magyar nyelven szerkesz-
tessék s kimondják, hogy az uradalmaktól más, mint magyar nyelvű 
átiratokat nem fogadnak el. Utasítják a községeket, hogy csak 
magyarul tudó elöljárókat válaszszanak, a czéheket, hogy a ván-
dorló könyveket, a kereskedőket, hogy felirataikat csak magyarul 

i) Jk. 1806. év. 2 4 S - 9 . Évk. I. 107. 108. — 2) U . o. 114. — 3) U. o. 117. 
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készítsék. A magyar nyelv terjesztése végett elhatározzák még, 
hogy megyénkben se pap, se tanító ne lehessen, a ki magyarul 
nem tud. Utasítják a lelkipásztorokat, hogy az istenitiszteletet ma-
gyarul végezzék vagy legalább felváltva magyar nyelvű istenitisz-
teletet is tartsanak, az anyakönyveket magyarul vezessék; a taní-
tókat, hogy ezentúl a főbb tárgyakat mind magyarul tanítsák. 
Felszólítják a birtokosokat és a jobbmódú lakosokat, hogy a ma-
gyar nyelvben legjobb előmenetelt tanúsító gyermekek jutalmazá-
sára pénzbeli áldozatot is hozzanak. Végül külön választmányt 
bíznak meg azzal, hogy e határozatokat valósítsa s azok megtar-
tására felügyeljen.') 

Hogy Atzél főispáni helytartósága idejében megyénk már 
csak ellenzékeskedésből is annál hevesebben követelte a magyar 
nyelv jogát s a német nyelvű czéhlevelet a helytartótanácsnak 
visszaküldötte, már említők. A 40-es években pedig egyrészről foko-
zott buzgalommal lépett fel az illyrizmus ellen, másrészről a magyar 
nyelv taníttatása érdekében. Az első czélból sérelemként küldte fel 
Pozsega vármegyének megyénkhez intézett latin nyelvű levelét 0 
Felségéhez. Semmi áron, a helytartótanács háromszoros sürgetésére 
sem akarta elfogadni Verőczemegyének latin nyelvű levelét. Ellen-
ben örömmel fogadják a rendek a nádornak magyar nyelvű leira-
tát, különösen azért, mert az uralkodóház tagjától származik. A 
második czélból pedig a külön választmány évenkint jelentést tesz 
a magyar nyelvnek az iskolákban való tanításáról, a megye ren-
dei pedig köszönetet szavaznak két csabai és egy herényi tanító-
nak, a miért a magyar nyelv tanításában szorgalmatoskodtak. Bende 
Károly tót-komlósi ág. ev. lelkész, »Magyar nyelvvezér tót iskolák 
számára« cz. művét 5000 darabban kinyomatták és szétosztatták, 
s a mi még ennél is fontosabb volt, a magyar nyelv terjesztésére 
1842-ben »magyar nyelvi pénztár« néven külön, közadakozásból ösz-
szegyiílt alapítványt alkottak. Ennek tőkéje 1850—51-ben 678 Irt 
40 krt tett ki ezüstben.2) 

Hathatósan támogatta megyénknek a magyarosításra vonat-
kozó törekvéseit a kath. egyház. Fényes és már az 1832-iki kül-
döttség! jelentésben megdicsért példája ennek Endród községe. E 

i) Évk. XII. 1 1 8 - 1 3 1 . - 2) Évk. X. 1 2 3 - 1 2 7 . és Palugyay i. m. 106 - 1 0 7 . 
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község" lakosságának 3/5-de a múlt században még tót volt, ') de a 
jelen század elején az istenitisztelet nyelvének megmagyarosításával 
teljesen magyarrá vált,'2) s ma már csak a tót hangzású családnevek 
emlékeztetnek a lakosság nagyobb részének egykori nemzetiségére. A 
szentandrási katholikusok egy, (bár csekély) része is elmagyarosodott 
tótoktól származik. Első kántoruk még Mrena névvel ékeskedett 3). Bé-
késen a Bartyik, Kutyik, Klenoczki, Knapcsekstb. családnevek szintén 
mutatják, hogy a katholikusok egy része tót származású vala. Ma 
már ezek is tiszta magyarok. Szépen haladnak a magyarosodás 
útján a gyulai németek is, mert pld. 1852-ben még 2242 német 
lakott Gyulán, ellenben 189ü-ben csak 2015 vallottamagát ilyen-
nek. Mivel pedig ugyanez idő alatt Gyulán a katholikusok száma 
emelkedett, világos, hogy ez apadás nem a németség kihalásának, 
hanem elmagyarosodásának tulajdonítandó. 

A többi községek közül nagy reményt kötött 1832-ben megyénk 
bizottsága Szarvas magyarosodásához,4) s hogy nem csalatkozott 
teljesen reményében, mutatja az, hogy 1890-ben 24393 lakos közül 
már 10769 vallotta magát magyarnak. 

Hogy csupán a magyarokkal való együttlakás, ha az egyházak 
és iskolák nem támogatják a magyar nyelv terjedését, magában 
véve nem magyarosít, arra csattanós példa megyénkben Mező-Berény, 
a hol 1731-től kezdve napjainkig együtt laktak a magyar refor-
mátusok a tótokkal és németekkel, s mégis 1852-ben az ág. ev. 
németek és tótok közül egy sem volt magyar. Érdekes még az 
oláh nemzetiségnek apadása megyénk területén. Mivel azonban ez 
apadás lépést tart a gör. kel. vallásúak fogyásával, nem tulajdo-
níthatjuk azt a megmagyarosodásnak, hanem inkább a kiköltözésnek. 
Csak az egy Békés az, hol mintegy 400, egykoron oláh nemzeti-
ségű lakos 1890-ben magyarnak vallotta magát. 

A nemzetiségek növekvéséről vagy apadásáról csak mintegy 
60 év óta állíthatunk össze biztos táblázatot, mert a statistikai 
rovatok csak ez időtől kezdve különböztetik meg a lakosokat nem-
zetiség szerint is. — Az 1773-iki adatokat az egyes községek 
nemzetiségi viszonyai szerint csakis hozzávetőleg számítottuk ki: 

1) Váradi egyházmegyei lt. Visit, canon. 1730. — 2) Évk. XII. 123. — 3) Váradi 
egyházm. lt. Vük. canon. 1 754. — 4) Évk. XII. 123, 
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magyar német tót oláh görög v. 
rác z 

czi-
gány 

zsidó. 

1773-ban 24026 ? 2966? 14882 ? 1860? 165? 
1 837-ben 93664 3000 35202 9707 — - — 290 
1847-ben 95847 4109 45826 8618 195 — 

1852-ben 105465 5339 46013 8028 254 978 1478 
1890-ben 188781 6110 56876 6019 32 — — 

Ezenkívül 1890-ben lakott még megyénk területén 23 ruthén, 
12 horvát, 2 vend és 531 egyéb nyelvű. 

Hogy az emberi természet mennyire tud alkalmazkodni a leg-
kedvezőtlenebb viszonyokhoz, s mennyire tud daczolni az egész-
ségének ártalmas levegővel, vízzel stb., arra Békésvármegye 
mult századbeli állapota is jeles példa. A községek eleintén mind 
a Körözsök vagy legalább is valami nagy ér mellé mocsaras vi-
dékre telepedtek, s benn a községek területén is mindenütt bűz-
hödt vízzel telt árkok vonultak végig. A lakosok eleintén mind 
csak az u. n. bogárhátú házakban, vagyis földbe ásott viskókban 
laktak még 1748-ban is. ') A szolgabíró is megelégedett, ha patics 
háza volt. (Földbe vert ágasokat sövénynyel befontak s azután 
két oldalról sárral bekenték.) S ezek az állapotok nagyon is ne-
hezen javultak. 1777-ben történt, hogy valami finnyás (?), német alez-
redest rendeltek Csabára csapatjával együtt szállásra. Ez azt kö-
vetelte, hogy katonáinak olyan szobát adjanak, a hol legalább egy, 
felnyitható ablak legyen. De a megyei tisztikar védelmébe veszi 
a csabaiakat, s azt mondja, hogy ezen a vidéken, hol arra való 
mesterember nincs, ilyesmit a lakosoktól követelni sem lehet. 
Markovicz Mátyás 1748-ban ekként írja le e vidék egészségügyi 
állapotát: ^>Ezen tartomány levegője éppen nem egészséges, any-
nyira, hogy a legtöbb jövevény nemcsak súlyos betegségbe esik, 
hanem bizonyos idő múlva e levegőben el is hal s nagyon kevesen 
vannak, kik ide költözésük után ne éreznék egészségüknek vesze-
delmes változását. A nyavalyatörésnek akkora hatalmaskodását ta-
pasztalni itt, minőt gyakoriságra és erősségre nézve másutt hiába 
keres az ember. Az arczot csúful eltorzító és sokszor az embert 

1) B. O. I. 292. 
30* 
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is mégölő pokolvar szokatlanul pusztít. A különböző lázak csodá-
latosan dühöngenek; a kétségbeejtő méla-kórságnak számtalan pél-
dái akadnak; a gyermekeket és felnőtteket megtámadó petécs vagy 
himlő betegségek folytonosan uralkodnak s évenkint százakat visz-
nek el.« 1) 

S hozzá még eleinte nem volt senki, ki e betegségeket gyó-
gyította volna vagy a védekezésre az embereket oktatta volna. Ku-
ruzsló javasasszonyok, érvágó és köpülyöző felcserek (borbélyok) 
voltak azok, kikhez a sínylődök fordultak,2) ha ugyan egyátalá-
ban gyógyíttatták magukat. S mégis az áldott megszokás, az egy-
szerű, gondtalan életmód annnyira élét vette ezen egészségtelen 
állapotoknak, hogy a mult század végén és a jelen elején a föld-
műves lakosság között 80-90, sőt 100 éves férfiak és nők is 
számosan találkoztak!3) 

Eleintén a vármegyei tisztikar sem sokat gondolt a közegész-
ségiigygyel. Volt ugyan Kéb nevű megyei sebésze (chirurgus) már 
1727-ben 25 frt évi fizetéssel, de erről az sem biztos, vájjon volt-e okle-
vele a sebészségből ? Csak az 1753-ban megyei sebészszé választott s 
1761-ben tisztességes fizetéssel megajándékozott Ernszt Károly kez-
dette a közegészségügyet a megyei rendek figyelmébe ajánlani. Végre 
a helytartótanács sok sürgetésére 1768-ban megfogadott a megye 
egy tanult orvost is. Ez egy év múlva itt hagyta megyénket s ekkor 
választotta meg a megye Vizinger Károly diplomatikus orvost. 
Ugyanakkor egy Poszhart János nevű fiatal ember Gyulán orvos-
ságtárt (patika) állított fel, a megye pedig őt, hogy meg tudjon 
élni, egy ideig évi 40 frttal segítette4). Ez volt jó sokáig az 
egyetlen patika megyénkben. 1781-ben a megye második sebészi 
állomást is létesített, s ezen időtájtól kezdve a megyei orvos, ké-
sőbb a főorvos évnegyedenkint rendes jelentést tesz a lakosság 
egészségi állapotáról. Jeles megyei orvosok valának : 1778—85-ig 
Józsa István; 1790—-1812-ig Rigler Zsigmond; 1812—62-ig már 
mint főorvos Tormásy Lajos, utána pedig egész napjainkig Kovács 
István. Rigler Zsigmond nevezetes arról is, hogy 1801-ben a himlő-
ojtást Pesten megtanulta s már 1802-ben 2848 gyermeket beojtott. ) 
A vármegye példája, az orvosok felvilágosításai, a műveltebb osz-

1) B. 0 . I. 287. — 2) Évk. XIII. 41. 153. és Jk. IX. 111. — 3) Palugyay i. m. 134. 
— 4) Évk. X. 46—49. — ») Zeitschrift von u. für Ungarn 1803. IV. k. 224. 
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tály terjedése végre minden községben szükségessé tették az or-
vosi állásokat és a patikákat, úgy hogy 1852-ben 21 orvos és 9 
patika volt a megyében. 1868-ban pedig Kovács István megyei fő-
orvos buzdítására megalakult a békésmegyei orvos-gyógvszerész-
egylet. 

Az egészségtelen kigőzölgések, a népnek az egészségügyi 
rendeletek iránt való bizalmatlansága s az, hogy nagyon sok köz-
ség lakosai egész az újabb időkig a Körözs vizét használták ivó-
vizűi, okai voltak, hogy a pestis és cholerabetegségek gyakran 
rettenetes pusztítást vittek végbe a lakosság közt. 

Legborzasztóbb volt ezek közül az 1738—40-iki pestis. Ez 
1738. julius végén Csabán tört ki először, de ott szeptemberre már 
megszűnt. Ámde annál borzasztóbban dühöngött Gyulán, Békésen 
és a többi helyeken és csak 1740. elején szűnt meg. Ez idő alatt 
sírba vitte megyénk akkori lakosságának felét : 5165 lelket. E pes-
tis következtében lett Csaba megyénknek legnépesebb helye, mert 
itt csak 61 halt meg, holott az azelőtt legnépesebb Békésen 1185, 
Gyulán 1059. ') A pestis tartamára gr. Károlyi Sándor volt az 
egészségügyi kir. biztos a tiszántúli megyékben s így nálunk is. -) 

Ettől kezdve 90 évig a gyakran pestisként pusztító himlőn 
kívül •*) más ragályos kór nem pusztította megyénk népét. De 
1831-ben jul. 10-én megyénkben is kitört az epemirigynek neve-
zett cholera. Éppen a védelmül fölállított határzár (cordon) kiegé-
szítése végett idekiildött uhlanus katonák hurczolták ezt be, s tartott 
a következő deczemberig. Most meg éppen ellenkezőleg Csabán so-
dort el legtöbbet, mig pl. Füzes-Gyarmaton kevésbé dühöngött. 
Öt év múlva, 1836-ban különösen a Sárrétet látogatta meg e ré-
mítő betegség,:>) s ezentúl egyideig minden évtizedben tizedelte me-
gyénk népét és pedig 1849-ben, 1855-ben, 1866- és 1873-ban. Ez 
utolsó évben, oly kegyetlenül szedte áldozatait, mintha minden 
mérgét ki akarta volna önteni, de aztán — Istennek hála — im-
már 22 éve nem rémítette megyénk népét. 

Azon óriási haladás, melyet Békésvármegye az utolsó ötven 

i) Jk. IV. 37. - 3) U. o. VI. 3 3 4 - 3 8 . - 3) Évk. VII. 159. - \ Évk. IV. 4 5 - 6 6 . 

— 5) Évk. VII. 170. 
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év alatt tett, különben itt is nemcsak egészen új, hanem egészsé-
ges állapotokat is teremtett. A mocsarak kiszárítása, a vizek szabá-
lyozása megsemmisítette a lázaknak mérges tanyáit, a fásítás ter-
jedése, a lakások rendezettsége, az artézi kútak stb. előidézték 
azt, a mire 100 évvel előbb tán még nem is gondoltak, hogy 
Békésvármegye nemcsak áldott, termékeny földet, hanem egész-
séges otthont is nyújthat lakosainak. 

A megye lakosságának elhagyatott, szegény vagy betegségben 
sínylődő részére először Vida Imre, volt gyulai jószágkormányzó (f 
1808.), gondolt s azért végrendeletében egy, Endrődön felállítandó 
szegényház, vagy, mint ő mondja, ispotály számára 32,000 frtnyi, 
Békésvármegyétől kezelendő alapítványt tett. ') — Ennek kamatait 
azonban holta napjáig az ő özvegye (f 1832.) húzta, s ennek 
következtében a szegényház csak 1844-ben létesült. Nagyobbsza-
bású jótékonyczélú intézet alapítását indítványozta Vidovich György 
alispán 1828-ban, s ez volt a békésmegyei kórház. Az indítványt 
természetesen örömmel fogadták el megyénk rendei s rögtön meg-
indították a gyűjtést. 'Az adakozók közt első volt Laicsák Ferencz 
váradi püspök 1000 pengő forinttal. Nóvák Antal, Stachó János és Vi-
rágos Sándor további fáradozásai lassan ugyan, de megtermették 
gyümölcsüket s 1846. május 1-én megnyílt az egészen ingyenes 
kórház. A kissebb adakozásokból begyült tőke 8 ágy költségeit 
fedezte, azonkívül külön egy-egy ágyra tettek alapítványt: gróf 
Károlyi György és Lajos, gróf Almásy Alajos és gróf Trautmans-
dorfné szül. gróf Károlyi Jozefa. A gyulai czéhek 2 betegágyat 
alapították s így az intézet összesen 14 ágyra volt berendezve. 
1850—51-ben a kórház tőkéje 29,522 frtra rúgott. Kezdettől 
fogva a megyei főorvos felügyelete alatt áll.2) 1877-ben az inté-
zet közkórházzá lett. — A községek közül Csaba Réthy Pál buz-
dítására 1847-ben állított föl egy szegényházzal kapcsolatos köz-
ségi kórházat, s 1881-ben új, czélszerű épületeket emelt számára.:{) 
Példáját követte Szarvas is. Csupán elaggott és nyomorúságra ju-
tott lakosokat ápoló szegényházakat létesítettek még Gyula, Békés 
és Orosháza. Gyomán pedig báró Wodianer Albert alapított ily 
jótékonyczélú szeretetházat. A békésvármegyei nőegylet is szor-

i) Jk. 1828. év. 113. Palugyay i. m. 104. — 2) B. O. I. 300. — 3) Haan tu-
dósítása. 
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galmasan enyhítgeti a nyomornak szenvedéseit; e végre menedék-
házat is nyitott, s azt volt elnöknéje, gróf Wenckheim III. Józsefné, 
szül. Jankovich Stephania tiszteletére »Stephania-menhely -nek ne-
vezte el. Végre kegyes lelkek megemlékeztek a szülők nélkül 
maradt, szegény, árva gyermekekről is. Gróf Wenckheim Fri-
gyesné, szül. gróf Wenckheim Krisztina Gyulán, báró Wodianer 
Albertné szül. Atzél Zsófia pedig férjével együttesen Gyomán ár-
vaházakat alapítottak s azok vezetését Szent-Vincze leányaira, az 
irgalmas nénékre bizták. 

A kegyes jótevők nevei méltán foglalnak helyet Békésvár-
megye történetének lapjain is. 



Békés vár megye t i szt viselőinek n é vsora. 

Főispánok : 

1214. Pál. 
1219. Illés. 
1222. Batiz. 
1224. László. 
1302. Barsa Beke. 
1329—46. Rerendfia Márton. 
1356. Egregyi András. 
1399. Csáky 1. Miklós és Marczaly 

Miklós. 
1409. Kerczsszegi Csáky I. Miklós. 
1430. Csáky Mihály. 
1442—44. Maróthy László. 
1467. Kanizsay László és Maróthy 

Mátyus utóbb Ország László. 
1470—71. Pongrácz János. 
1493. Kinizsy Pál. 
1495. Somy Józsa. 
1498—1504. Corvin János. 
1506. Frangepán Beatrix. 
1508—20. Ábránfy I. Sebestény. 
1526. Ábránfy Péter. 
1528—29. Brandenburgi György. 
1536—48. Székely Benedek. 
1549—51. Patóczy Ferencz. 
1554. Mágócsy Gáspár. 
1559. Bornemissza Benedek. 

1560. Törteli Kun Balázs. 
1561—66. Kerecsényi László. 
1699—1732. Löwenburg János Ja-

kab gróf. 
1732 42 .br . Harruckern J. György. 
1742—75. br. Harruckern Ferencz. 
1776—77. Siklai Andrássy István, 

főispáni helytartó. 
1777—82. gróf Zichy Ferencz, főis-

páni helytartó. 
1782. gróf Teleki József, főispáni 

helytartó. 
1783—85. Skerlecz Ferencz, főispáni 

helytartó. 
1785—86. gróf Teleki Sámuel, főis-

páni helytartó. 
1790—91. Orczy József báró, főis-

páni helytartó. 
1791—1802. Ötvenesi Lovász Zsig-

mond. 
1802 — 8. Szentgyörgyi Horváth Zsig-

mond. 
1809—25. br. Bedekovics Ferencz 
1825—36. Lánczi Lánczy József. 
1836—42. Borosjenei Aczél Antal, 

főispáni helytartó. 
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1842—48. gróf Károlyi György. 
1848—49. báró Wenckheim Béla. 
18(30—61. Ugyanaz. 
1865—67. Ugyanaz. 
1867—76, Tomcsányi József, 

1876—89. Beliczey István. 
1 1889—91. Terényi II. Lajos. 

1891—93. Reisig Ede. 
1893— Tallián Béla, 

Alispánok. 

213. Damian. 
346. István. 
398. Nadaby Lőrincz. 
448. Frank. 
448. Magyari Zsigmond. 
461. Ölyvedi Mihály és Györkéi 

János. 
479. Endrődi Both Miklós. 
494. Erdőhegyi N. 
508—9. Ölyvedi Porkoláb Bálint. 
514—24. Endrődi Haranghy Lénárd. 
528—33. Simay Mátyás. 
536. Simay Gáspár. 
556—60. Susalics Horváth István. 
561. Gyulai Gál István. 
715—22. Komáromy György. 
722—25. Ujfaludy Márton. 
725—29. Bakay József. 
729—34. Almássy Márton. 
734 -55. Klósz Mátyás. 
7 5 5 - 81. Hrabovszky László. 
781—93. Sikabonyi Angyal József. 
793—1812. Csupor László. 
812—32. Vidovich György. 
819—26. Rosty Albert másodalisp. 

1826—28. br. Rudnyánszky Sándor 
helyettes alispán. 

1828—32. Szentkatolnai Cseh Fe-
rencz másod alispán. 

1832—37. Cseh Ferencz első és 
Szentgyörgyi Horváth Antal 
másod alispán. 

1837—40. Nóvák Antal és br. Wenck-
heim Béla. 

1840—43. Nóvák Antal és gróf 
Wenckheim III. József. 

1843—46. Simay Kajetán és Németh 
Antal. 

1846—1849. Szombathelyi Antal és 
Tomcsányi József. 

1849. Sipos Sándor és Terényi 
I. Lajos. 

1860. Trefort Ágoston és Terényi 
I. Lajos. 

1861. Oniazta Zsigmond és Karas-
siay István. 

1867—71. Karassiay István és Jan-
csovics Pál. 

1871—94. Jancsovics Pál. 
1894— dr. Fábry Sándor. 

Országgyűlési követek 1848-ig. 

1447. Józsa (?) Tamás , Ölyvedi Bar-
nabás, Ölyvedi T a m á s és Ha-
rasztos Domokos. 

1505. Nadányi László, Ábránffv I. 
Sebestény és Péter. 

1715. Zsembery Sámuel. 

1717. Komáromy György és Dobozy 
Mihály. 

1722. Ujfaludy Márton és Almássy 
Márton. 

1728. Bakay József és Tolnay István. 
1729. Csík Péter. 
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1734. Várady Ferencz. 
1737. Klósz Mátyás. 
1741. Klósz Mátyás és utóbb Ta-

kács Imre. 
1751. Klósz Mátyás és Lehóczky 

Dániel. 
1763. Hrabovszky László. 
1790. Angyal József és Domokos 

Lőrincz. 
1792. Ugyanazok. 
1796. Csupor László és Beliczey 

I. József. 
1802. Csupor László és Domokos 

Lőrincz. 
1805. báró Wenckheim 1 József és 

Vidovich György. 
1807. Csupor László és Almássy 

Alajos. 

1808. Csupor László és Szentgyör-
gyi Horváth János. 

! 1811. báró Wenckheim I. József és 
Rosty Albert. 

1825—7. Horváth János és Vido-
vich György. 

1830. báró Rudnyánszky Mihály és 
Nóvák Antal. 

1832—36. Ugyanazok. Utóbb 1833. 
ápriltól Csepcsány i Tamás, 1834 
juniustól pedig Szombathelyi 
Antal. 

1843—44. br. Wenckheim Béla és 
Horváth Antal. Utóbb pedig 
Szombathelyi Antal és Tom-
csányi József. 

1847/48. Tomcsányi József és Tor-
mássy János. 

Országgyűlési képviselők 1848. óta. 

I. Gyula városiak. 

1848/49. Bessenyei Károly, majd 
Huszka Mihály. 

1861. Huszka Mihály. 
1865—69. Beliczey István. 
1869—78. Beliczey Rezső. 

1878—81. gr. Wenckheim Frigyes 
1881—87. Göndöcs Benedek. 
1887. Hajóssy Ottó. 
1888—92. Csatár Zsigmond. 
1892— Terényi II. Lajos. 

II. Az orosházi j á rásban . 

1848/49, Boczkó II. Dániel. 
1861. Terényi I. Lajos. 
1865—69. Székács József. 
1869—72. Táncsics Mihály. 

1872—75. Karassiay István. 
1875—81. gróf Károlyi Tibor. 
1881—84. Győri Elek. 
1884— Veres József. 

III. A 

1848/49. Omazta Zsigmond. 
1861—69. Trefort Ágoston. 
1869—75. Eördögh Frigyes. 

gyomai j á r á sban . 

1875—81. Zsilinszky Mihály. 
1881—92. Hojtsi Pál. 
1892— Barabás Béla. 
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1848/49. Józsa Károly. 
1861. Asztalos István. 
1865—69. Szakáll Lajos. 

IV. Békés városiak. 

1869—72. Gonda László. 
1872—93. Irányi Dániel. 
1893— dr. Meskó László 

V. Csaba városiak. 

1848 49. Eördögh Frigyes. 
1861. és 1865—69. Boczkó II. Dániel. 
1869—78. Kemény Mihály. 
1878—81. Szebcrényi Gusztáv dr. 

1881—87. Zsilinszky Mihály. 
1887—92. br. Prónay Dezső 
1892— Bánó József. 

VI. Szarvas városiak. 

1848/49. Boczkó Károly. 
1861. és 1865—75. br. Podmaniczky 

Frigyes 

1875—78. Kollár János. 
1878—84. Móricz Pál. 
1884— Haviár Dániel. 

Jegyzők, 1763-tól kezdve főjegyzők. 

1549. Deák Lukács. 
1715. Zsembery Sámuel. 
1716 -22. Dobozy Mihály. 
1722. Lantos János. 
1723—25. Bakay József. 
1725—28. László Miklós. 
1728—32. Csík Péter. 
1732—34. Klósz Mátyás. 
1734—36. Szorellay János helyettes 

jegyző. 
1736—44. Gáspárdy Imre. 
1744—40. Laczkovics Imre. 
1746—48. Takács Imre. 
1748—73. Csupor Farkas. 
1773—81. Angyal József. 
1781—86. Birsei János. 
1790—1802. Domokos Lőrincz. 

1 8 0 3 - -11. Vidovich György. 
1812 — -19. Rosty Albert. 
1 8 1 9 - -28. br. Rudnyánszky Sándor. 
1828— -37. Nóvák Antal. 
1837— -40. Kiss János. 
1840--42. Vidovich Ferencz. 
1843--46. Szombathelyi Antal. 
1846--48. Tormásy János. 
1848--49. Szakáll Lajos. 
1860--61. Szatmáry Károly. 
1867- 69. Kiss Józsa. 
1870--71. Nagy Károly. 
1871--79. Hajóssy Ottó. 
1879--88. Márki Lajos. 
1888--89. Terényi II. Lajos. 
1889--94. dr. Fábry Sándor. 
1894 - dr. Bartókv József. 

Aljegyzők. 

1763. Fribaisz József. 
1790—1801. Vidovich György. 

1802—12. Rosty Albert. 
1812—19. br. Rudnyánszky Sándor. 
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1819—28. Nóvák Antal. 
1828—34. Kállay Ignácz. 
1834—37. Kiss János. 
1837—40. Thessedik Károly. 
1840—43. Karassiay István. 
1843—46. Tormásy János. 
1846—48. Szakáll Lajos. 
1849. Gyöngyösy Benjámin. 
1849. Paraszka János. 
1860—61. Szőke István. 
1860—61. Sal Károly. 
1867—71. Hajóssy Ottó. 

tisztviselőinek névsora. 

1 1867—71. ifj. Huszka Mihály. 
1867—71. Dobosti Alajos. 
1871—77. Eördögh Lajos. 
1871—77. Mojsisovics Lajos. 
1877—79. Márki Lajos. 
1879—83. dr. Szemián Kálmán. 
1883—87. dr. Fábry Sándor. 
1885—92. Popovics Szilviusz. 
1887.— Lukács Endre. 
1892.— Csánky Jenő. 
1893—94. Szalay József. 
1894.— Berthóty István. 

Szolgabirák. 

1461. Csegzey Balázs. 
1471. Haranghy László. 
1479. Konyhás Miklós, Kereky Pé-

ter, Lantos András, Sertődy 
András. 

1494. Simay Gergely. 
1508. Balassa Kálmán. 
1508—9. Ülyvedi Bán Gergely, 
1532. Borsos István. 
1536. Harangi Nagy Gergely. 
1549. Kamuti Pinczeg Gergely, End-

rődi Bernóthy András. 
1552. Bélmegyeri Toldy Tamás a 

keleti járásban. 
1552—1560. Kamuti Pinczeg Ger-

gely a délnyugati járásban. 

1552—1560. Sörös Boldizsár az 
éjszaknyugati járásban. 

1552. —53. Zokor Gáspár a sárréti 
járásban. 

1553—1500. Varsány Bálint a ke-
leti járásban. 

1556—1560. Edelcsi Haranghy László 
a sárréti járásban. 

1715. Bölcskey Miklós. 
1717—22. Nadányi Miklós. 
1722—25. László Miklós. 
1725—28. Névery Pál. 
1728. Edlspacher Ignácz. 
1729—^2. Csík Ádám. 
1732—44. Szorellay János József. 
1744 46. Takács Imre. 
1746—47. Csupor Farkas. 

Föszolgabírák. 

1 7 18—-^3. Torma József békési. 
1748- 73. Tompa Farkas csabai. 
1 755—81. Almásv Dániel békési. 
I 773—81. Csehfalvay Ferencz csabai. 
1781 ti. Hergécz Imre csabai. 
1781 -6. Csupor László békési. 
1790—3. Csupor László békési. 

1790 1801. Beliczey I. József csabai. 
1793—28. Tomcsányi Kristóf békési. 
1802—3. Vidovich György csabai. 
1803—18. Paulovitz József csabai. 
1818—34. Stummer János csabai. 
1828—32. Lehóczky Lajos békési. 
1832—40. Vidovich Ferencz békési. 
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1831—40. Simái Kajetán csabai. 
1840—49. Kiss János békési. 
1840—43. Kállay Ignácz csabai. 
1843—4'>. Tomcsányi József csabai. 
1840—49. Kiss Péter csabai. 
1849. Asztalos István békési. 
1849. Pap István csabai. 
184!). Foltényi Ignácz szarvasi. 
1860—61. Kis Károly békési. 
1 SííO—61. Pap István csabai. 
1860—61. Kollár János szarvasi. 
1800—61. Plavetz György szeghalmi. 
1860—01. Omaszta Szilárd gyulai. 
1800—61. Foltényi Ignácz orosházi. 
1867—74. Baranovics Gergely gyulai. 
1807—71. Eördögh Frigyes csabai. 
1867—71. Kollár János szarvasi. 
1867—83. Asztalos István békési. 
1867—71. Sal Károly szeghalmi. 
18(i7—71. Mikolai István orosházi. 

1871—83. Omaszta Szilárd csabai. 
1871 —77. Foltényi Ignácz orosházi 
1871—90. Salacz Ferencz szarvasi 
1871- 92. Kovács Mihály szeghalmi. 
1877—89. Endrefi Károly gyulai. 
1878—-92. Eördögh Lajos orosházi. 
1877—85. Debreczeni Endre gyomai. 
1887—89. F'ábry Sándor gyomai. 
1883—84. Eördögh Frigyes csabai. 
188 5—84. Terényi II. Lajos békési. 
1889.— Kövér László gyulai. 
1884.— Sztraka György csabai. 
1884—92. ifj. Jancsovics Pál békési. 
18S9.— Rohoska Mihály gyomai. 
1892.— Popovics Szilviusz békési. 
1892—94. dr. Bartóky József oros-

házi. 
1894.— dr. Bodoky Zoltán orosházi. 
1890.— Krcsmárik János szarvasi. 
1892.— Ambrus Sándor szeghalmi. 

Alszolgabírák. 

1744—55. Almásy Dániel. 
1775. Hergécz Imre. 
1781. Lehóczky Pál. 
178."). Beliczcy I. József. 
1790—93. Lehóczky Pál szarvasi. 
1790 - 93. Tomcsányi Kristóf ládányi. 
1794—1812. Lehóczky Pál ládányi. 
1794—1803. Paulovitz József szarv. 
1 8 0 3 - 18. Stummer József szarvasi. 
1812—1828. Szombathelyi József 

ládányi. 
1818—28. Lehóczky Lajos szarvasi. 
1828 - 32. Yidovich Ferencz szarvasi. 
1828—34. Simay Kajetán ládányi. 
1832—40. Boczkó Károly szarvasi. 
1834—40. Kállay Ignácz ládányi. 
1840—43. Tomcsányi József szarv. 
1840—13. Stummer Imre központi. 
1840—40. Thessedik Károly oros-

házi. 
1843—46. Karassiay István központi. 

1843—46. Kiss Péter szarvasi. 
1846—49. Thessedik Károly szarvasi 
1840 -49. Ambrus Lajos központi. 
1840—48. Jugovich József orosházi. 
1849. Terényi I. Lajos orosházi. 
1877. Kállay Alajos orosházai. 
1877—. Praznovszkv Ferencz 

szarvasi. 
1877—95. Hivcsy Károly szeghalmi. 
1877—89. Hus 'ka Kálmán békési. 
1883—89. Kövér László gyulai. 
1883.— Seiler Elek csabai. 
1877- 94. Vangyel Sándor orosházi. 
1883.—89. Rohoska Mihály gyomai. 
1889—92. Ambrus Sándor gyulai. 
1889—92. dr. Bartóky József békési. 
1889.— Jantyik Mihály gyomai. 
1892.— Popovics Viktor békési. 
1892.— Wieland Sándor gyulai. 
1894.— Szalay József orosházi. 
1895.— Baross Dezső szeghalmi. 
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Esküdtek. 

1715. Nadányi Miklós és Kis Ferencz. 
1718. Szűcs Mihály és Muraközy 

József. 
1722. Oláh János és Névery Pál. 
1723. Orbán János és Névery Pál. 
1725. Szorellay János és Orbán János. 
1728. Ugyanazok. 
1732. Komáromy József, Ribiczev 

Pál és Orbán János. 
1736. ör. Orbán János, Ribiczev 

Pál, Modrinics János és Zrínyi 
Pál. 

1744. Ribiczev Pál, Kulcsár Pál és 
Kálló József. 

1748. Ugyanazok és Bien Károly. 
1755. Szentmiklósy János, Kálló 

József. 
17(53. Orbán Ignácz, Csehfalvay Fc-

rcncz. 
177;?. Hergécz Imre, Csupor László. 
1775. Lehóczky Pál komlósi, Névery 

Ferencz kétegyházi. 
1781. Névery Ferencz, Beliczey I. 

József, Tomcsányi Kristóf. 
1785. Horváth András, Beliczey 

Sándor. 
1790. Névery Ferencz endrődi. 
1790—1812. Placsintár György ké-

tegyházi. 
1790—99 Kuharcsek György szeg-

halmi. 
1790—1803. Stummer János oros-

házi. 
1795—1828. Bogyó József endrődi. 
1799—1812. Szombathelyi József 

szeghalmi. 
1893—09. Török József orosházi. 

1810—18. Lehóczky Lajos orosházi. 
1812—28. Simay Kajetán szeghalmi. 
1812—34. Tomka Pál kétegyházi. 
1818—28. Torma János orosházi. 
1828—37. Paulovicz Gábor endrődi. 
4828—32. Boczkó Káró ly orosházi. 
1828—'54. Nóvák Ferencz szeghalmi. 
1832—40. Tomcsányi József orosh. 
1834—43. Kiss Péter szeghalmi. 
1834—37. Kövér János kétegyházi. 
1837—46. Jugovich József kétegy-

házi. 
1837- 40. Bodroghy Pap József endr. 
1840—43. Kalmár Mihály berényi. 
1810—46. Lakatos Károly központi. 
1840—46. Ambrus Lajos gyomai. 
1843—49. Sipos Sándor szeghalmi. 
1843—49. Szeghő Alajos berényi. 
184f)—49. Lakatos Károly gyomai. 
1846—49. Nagy Károly központi. 
1846—49. Farkas Béla kétegyházi. 
1849. Tormásy Károly békési. 
1849. Lengyel Sándor csabai. 
1849. Borsos Pál szarvasi. 
1860—61. Hivcsy Károly szeghalmi. 
1860—61. Jeszenszky Miklós csabai. 
18G0—61. Székács Pál szarvasi. 
1860—61. Domanovszky Dániel 

orosházi. 
1860—31. Szucsu Péter gyulai. 
1860—61. Kovács Lajos békési. 
1867. Placsintár II. György gyulai. 
1867. Uhrinyi Pál csabai. 
1867. Pál József szarvasi. 
1867. Kovács Lajos békési. 
1867. Jeszenszky Miklós orosházi. 
1867. Hivesv Károly szeghalmi. 

1718—22. Tolnay István. 
1722—29. Almásy Márton. 
1730—31. Csík Ádám. 

Pénztárnokok. 
1731-
176 5-

-63. Nincs pénztárnok. 
-85. Kálló József. 
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Föpénztárnokok. 

1790—1810. Virágos András. 
1S10—II. Egyed Ferencz. 
IS 12—28. Kornéli Ambrus. 
1828—37. Beliczey II. József. 
1837—49. Virágos Sándor. 

1800—61. Beliczey István. 
18G7—G9. Uhrinyi László. 
18ß9—89. Party Ferencz. 
188'».— Bandhauer György 

Alpénztárnokok. 

1790—99. Kálló István. 
1799—1809. Kuhartsek György. 
1810—28. Beliczey II. József. 
1828—34. Placsintár Gergely. 
1834—37. Virágos Sándor. 
1837—40. Omaszta Lajos. 

1846-49 . Polner Lajos. 
1861. Uhrinyi László. 
1867—76. Pusztay Ádám. 
1877—92. Kőrös Kálmán. 
189"2.— Kiiment Gyula. 

Számvevők. 

1790—94. Orbán Tgnácz. 1837—43. Bogyó János. 
1794—1818. Névery Ferencz. 1843—46. Koricsánszky István. 
1818—28. Kazay Mihály. 1846—48. Omazta Lajos. 
1828—37. Német Antal. 1849. Kalmár Mihály. 

Föszámvevök. 

18-19. Bonyhai Benjamin. 
1860—61'. Baky Lajos. 
1867— S3. Szulimán István. 

1883—95. Szombathelyi Gyula. 
1895.— Deimel Lajos. 

Alszámvevök. 

1849. Erdős Mózes Mihály. 
1860—öl. Szulimán István. 
1867 -83. Szombathelyi Gyula. 
1807— 69. Party Ferencz. 
1871—89. Bandhauer György. 

I 1883— Kis Gyula. 
1889—95. Deimel Lajos. 
189:'..— Schmidt Iván. 
1895.— Hoffmann Béla. 

Levéltárnokok. 

1797—1818. Kazay Mihály. 1834—37. Thessedik Károly. 
1818—28. Kállay Ignácz. 1837—40. Karassiay István. 
1828—34. Kiss János. 1840—43. Koritsánszky István. 
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1843—46. Szakáll Lajos. 
184G—49. Szántó Albert. 
181)0—01. Sipos Antal. 

1867—71. Tölczel János. 
1871—89. Osváth Andor. 
1889.— Hegedűs Lajos. 

1715—18. Tolna}' István. 
1718—22 Muraközy Márton. 
1722—25. Almásy Márton. 
1725. Kosztka Pál. 
1728—36. Nincs ügyész. 
173G—70. Haasz József. 
17 72—85. Thorma Ferencz. 
1790—1^00. Dézsy György. 

Ügyészek. 

1800—1804. Nedeczky János. 
1804—25. Lehóczky Antal. 
1828—43. Lengyel Márton. 
181-5- .9. Bogyó János. 
1849. Kollár János. 
1860—01. Kertay Zsigmond. 
1867—83. Kertay Zsigmond. 
1883.— Oláh György. 

Fizetéses táblabírák. 

1800—1803. Vidovich Mihály. 
1802—1824. Beliczey I. József. 
1804—10. Korneli Ambrus. 
1810—12. Virágos András. 
1812—28. Placsintár 1. György. 
1828—34. Korneli Ambrus ismét. 
1828—33. Tomcsányi Kristóf. 
1831—37. Stummer János. 
1834—49. Lehóczky Lajos. 
18o7—40. Omazta Zsigmond. 
1849. Bogyó János. 

1840—19. Karassiay István. 
1860—61. Urszinyi Andor, Jerney 

Antal. 
1867—69. Keblovszky Lajos. 
1807—71. Oláh Sándor. 
1867—71. Kubek Sándor. 
1807—71. Német József. 
1807—71. Nóvák Kamill. 
1867—71. Nyikora Mihály. 
1867—7 1. Igaz Károly. 
1869—71. Szántó Alajos. 

Árvaszéki tagok. 

1871—92. Nagy Károly elnök. 1889—93. Chrisztó Miklós jegyző. 
1871—95. Ujfalusy Dezső. 1892 — Deimel Sándor. 
1871—89. Németh József. 1892.— Jancsovics Péter elnök. 
1877—89. ifj. Jancsovics Pál jegyző. 1893.— Chrisztó Miklós. 
1889 - 9 2 . Jancsovics Péter. 1893.— Sárosi Gyula jegyző. 



A jegyzetekben előforduló rövidítések 
jegyzéke és magyarázata. 

A. (vagy Acta) Monial. Poson. = Acta Monialium Posoniensium Bu-
dapesten az országos levéltárban. Az első szám a fasciculust, a második 
a numerust jelenti. 

Bárányi lt. —• A Váradi és Micskei Bárányi család levéltára a bihar-
megyei és n.-váradi régészeti és történelmi egylet muzeumában. A szám 
a csomót (fasciculust) jelenteni. Az egyes darabok évrendben találhatók. 

Bécsi Staatsarchiv. A bécsi cs. és kir. titkos levéltár. Idézve évszám 
szerint. 

B. 0 . I. és II. = Békésmegyei oklevéltár I.—Il-ik kötet. Az első kö-
tet teljes czíme : Békésvármegye hajdana írta Haan Lajos. II. kötet. Okle-
véltári rész. Diplomatarium Békésiense. Pest 1870. A másodiké : Békés-
megyei oklevéltár. Összegyűjtötték Haan L. és Zsilinszky Mihály. Buda-
pest. 1877. Idézve lapszám szerint. 

Benignae resolutiones. Az 1552—66 és 1693—1700. évek kötetei az 
az országos levéltárban Budapesten. 

Bölöni lt. = A Bölöni család levéltára Nagy-Váradon Bülöni Sándor 
úrnál. Idézve évszám szerint. 

Csáky lt. = A Keresszegi és Adorjáni gr. Csáky család levéltára 
Lőcsén. Az első szám a fasciculust, a második a numerust jelenti. 

Dical. conscript. vagy Die. conscript. = Dicales conscriptiones comi-
tatus Békés 1552—64. az országos levéltárban. Ha más megyék ilyen 
dicalis conscriptióját idézem, azt az illető megyék nevének hozzáadásá-
val jelzem. 

Dl. vagy D. L . = az országos levéltár diplomatikai osztálya. Az ok-
leveleket szám szerint idézem. 

Egri kápt. mag. lt. = Az egri káptalan magán levéltára, idézve n(ume)-
r(us) d(ivisio) f(asciculus) és fr(ustum) szerint. 

Egri kápt. orsz. lt. = Egri káptalan országos levéltára. A betű a 
protocollumot, a szám a lapot jelenti. 

Esztergami primási lt. = Eszterg imi primási levéltár. Idézve fasci-
culus és numerus szerint. 

Évk. = A békésvármegyei régészeti és művelődés történelmi egylet 
évkönyvei. 1875—93. 17. kötet. 
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Expeditiones camerales 1552—66. évekről szóló kötetei az országos 
levéltárban. 

Forgách lt. = a gróf Forgách családnak a Nemzeti Muzeum levél-
tárában elhelyezett levéltára, idézve évszám szerint. 

Gaal lt. = a Gyulai Gaal család levéltára Gaal Gusztáv úrnál Bü-
süben (Somogy megye.) 

Haan Más. = néhai Haan Lajos csabai lelkész másolatai a) egy 
1393-iki oklevél hihetőleg Szopod Nagy Imre gyűjteményéből, b) a bé-
késmegyei jobbágyok 1527-iki és 1563-iki névsora. 

Harr. = A báró Haruckern családnak és örököseinek levéltára, elhe-
lyezve Budapesten a gróf Károlyi család levéltárában. A betű a fascicu-
lust, a szám a numerust jelenti. 

Hofcammer Archiv. A es. és kir. közös pénzügyminisztérium levél-
tára Bécsben. Idézve évszám szerint. 

Jászai lt. = A jászóvári premontrei rendnek jászai levéltára. Idézve : 
Appendix. Stat. Mandat, fasciculus és numerus szerint, a protocollumok 
pedig lapszám szerint. 

Jk. = Békésvármegye jegyzőkönyve. Idézve kötet s lapszám, 1790-től 
kezdve pedig év és lapszám szerint. 

Justh lt. = a Neczpáli Justh család levéltára a Nemzeti Muzeumban. 
Idézve évszám szerint. 

Kállay lt. = a Nagy-Kállai Kállay család levéltára a Nemzeti Muze-
umban; idézve évszám szerint. 

Kam. lev. = Kamarai levelezések az 1552—66. évekből az orszá-
gos levéltárban. 

Károlyi lt. = Nagy-Károlyi gr. Károlyi család levéltára Budapesten; 
idézve c(ista) és n(ume)r(us) szerint. 

Kissebblt .=kissebb levéltárak az országos levéltárban Harruckern csomó. 
Kriegsarchiv = a cs. és kir. hadügyminisztérium levéltára Bécsben. 

Jelezve évszám, fasciculus és nrus szerint. 
Leleszi lt. = A jászóvári premontrei rend leleszi levéltára. Az „Acta"-

kat évszám, fa(sciculus) és n(ume)r(us) szerint, a protcollumokat f(oliok) 
szerint idézem. 

Lib. Reg. vagy Liber Reg. = a királyi könyvek az országos levéltárban 
Budapesten. Idézve lapszám szerint. 

Muz. lt. = a magyar Nemzeti Muzeum levéltára Budapesten, idézve 
évszám szerint. 

Münch. Más. = a müncheni, bajor, országos levéltár „Ungarische 
Documente" nevű részéből a békésvármegyei régészeti és művelődéstör-
ténelmi egylet számára készült másolatok a gyulai muzeumban. 

Münch. Reichsarchiv. Brand. - a müncheni, bajor, országos levéltár 
„Acta Brandenburgica" nevű része idézve c(ista) és f(asciculus) szerint. 

Nad. lt. = a Kerezs-Nadányi Nadányi család levéltára Puszta-Ková-
csiban (Bihar m. Berettyó-Újfalu mellett.) 
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Nádasdy lev. = Nádasdy Tamás nádorhoz intézett iratok az orszá-
gos levéltárban Budapesten. 

Neoaquistica commissio diariumai és protocollumai az országos le-
véltárban Budapesten, idézve lapszám szerint. 

N. R. A. = Neo-regestrata acta az országos levéltárban. Az első 
szám a fasciculust, a második a numerust jelenti. 

Gr. Pongrácz lt. = a Szentmiklósi és Óvári gr. Pongrácz család ne-
deczei levéltára. 

Pozsonyi kápt. lt. = a pozsonyi káptalan levéltára. Idézve protocol-
lumok és numerusok szerint. 

Rhédey lt. = a Kis-Rédei gr. Rhédey családnak Budapesten a Nem-
zeti Muzeumban elhelyezett levéltára; idézve évszám szerint. 

Regest, decim. = regesta decimarum cottus Békés az országos le-
véltárban. Ha nem Békésmegye regestumáról van szó, azt a másik megye 
nevének hozzácsatolásával jelzem. 

Staatsarchiv = bécsi cs. és kir. titkos államlevéltár. 
Szepesi kápt. lt. = a szepesi káptalan levéltára, idézve scr(inium) 

f(asciculus) n(ume)r(us) szerint. 
Teleki lt. = a Széki gr. Teleki család levéltára Gyömrőn (Pest m.), 

idézve fasciculusok szerint. (A fasciculusokban az oklevelek évrendben 
találhatók föl.) 

Urb. et conscript. — Urbaria et conscriptiones cottus Békés az or-
szágos levéltárban Budapesten. 

Váradi egyhm. lt. = a nagyváradi 1. sz. egyházmegye levéltára. 
Váradi kápt. lt. = a nagyváradi 1. sz. káptalan levéltára. Az a(cta) 

ant(iqua)-kat f(asciculus) és n(ume)r(rus) a protocollumokat lapszám sze-
rint idézem. 

Várak és városok szám. a Muz. lt.-ban. = Az egri és gyulai várak 
számadásai a Nemzeti Muzeum levéltárában Budapesten. 
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16. Péró és társainak kerékbetörése 342 
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29. Székács József ág. ev. superintendens és író arczképe 404 
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36. Kis paraszt-birtokon levő tanya *) 446 
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*) Nagy uradalmi birtokot, s új vashidat ábrázoló képeket a Il-ik kötetben 
Gyom a, Gyula-Vári és Körözs-Ladány községeknél közlünk. 

II. Szövegbe nyomott képek s rajzok. 

a) Maróthy László czímcres pecséle 51 
b) Corvin János aláírása . . . . . . . . 57 
c) Corvin János gyűrűs pecsétje 57 
d) Frangepán Beatrix pecsétje 62 
e) Frangepán Beatrix oklevelének kezdősorai . . . . 65 
f) Patóczy Ferencz aláírása 122 
g) Mágócsy Gáspár kezeírása . . . . . . . 1 3 5 
h) Kerecsényi László kezeírása és czímere . . . . 1 4 5 
i) Gaál István kezeírása 159 
j) A csoltmonostori oszlopláb 179 
k) Nadányi Krisztina aláírása 195 
1) Szilágyi Erzsébet czimcres pecsétje 222 
m) Húszain bég pecsétje 259 
n) A Körözs-Marosköznek aXVIII. század elején használt térképe 324 
o) Az 1735-iki felkelők kiáltványának kezdő sorai . . . 3 4 1 



Megjegyzések a képekről. 

Békésvármegye 1724-iki színes czímere a megyei levéltárban levő 
eredeti után készült. 

Békésvármegye 1550-iki térképét az oklevelek és összeírások alapján 
a szerző tervezte. 

Békésvármegye legrégibb, ismert, alispáni kiadványa a Bölöni levél-
tárban N.-Váradon levő eredetiről % nagyságban vett fénykép után készült. 

Frangepán Beatrix, Brandenburgi György arczképeit, továbbá a Kö-
rözs-Marosköznek a XVIII. század elején használt térképét és az 1735-iki 
felkelők kiáltványának kezdősorait az aradi Kölcsey-egylet szívességéből 
Márki Sándo r : „Aradvármegye története" ez. műve után közöljük. 

Balázsdeák Márton színes czímere a gr. Károlyi levéltárban levő 
eredeti után készült. 

Gyula várának és városának alaprajzát a szerző utmutatása nyomán 
Ujfalussy Gyula földmérő rajzolta. 

Zündt Mátyás rajza egyik Münchenből beszerzett rézmetszetről készült. 
A gyulai ó-várat az „Osztrák Magyar Monarchia" cz. díszműből 

az igazgatóság engedélyével vettük át. 
A mágori és ó-tordai dombokat, továbbá a csoltmonostori oszloplá-

bakat Uferbach Jenő rajztanár rajzolta. 
Szegedi Kis István, Tomcsányi József, Hajnal Abel, Székács József 

arczképei és Húszain bég pecsétje a „békésvármegyei régészeti és mű-
velődéstörténelmi egylet" évkönyvei után vannak közölve. 

Az 1454-ben írt gyulai .codex kezdőbetűje és colophonja a szegedi 
ferenczrendű kolostorban levő eredetiről vett fényképek után készült. 

A gyulai vár 1722-iki rajzát, Harruckern János György és Harruc-
kern Ferencz arczképeit Éble Gábor űr szívességéből az ő „A Harruckern 
s a gróf Károlyi Család" cz. művéből vettük át. 

Péró és társainak kerékbetörése a M. Tudományos Akadémia könyv-
tárában levő égykorú metszet után, a régi megyeház képe a gyulai mú-
zeumban levő, 1878-ban készült fénykép után készült. 

Nóvák Antal arczképét az ő utódainak birtokában levő olajfestmény-
ről vett fénykép után közöljük. A fényképet Nóvák Kamill törvényszéki 
elnök úr szíves közvetítésének köszönjük. 

Szombathelyi Antal arczképét Oláh György: „Békésmegye 1848/9-ben" 
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cz. műve után, gr. Károlyi György, br. Wenckheim Béla, Boczkó II. Dá-
niel, Szakáll Lajos, Orlay Petrich Soma és Erkel Ferencz arczképeit pe-
dig a „Vasárnapi Újság" után közöljük. 

Thessedik 11. Sámuel arczképe a szarvasi főgymnasium épületében 
levő olajfestmény, a gyakorlati gazdasági intézet képe az ugyanott levő 
metszet után készült. 

A gyula-vári erdő-részlet, a kis- és közép-parasztbirtok s a mai 
vármegyeház képei eredeti fénykép-fölvételek után készültek. 

Maróthy L. czímeres pecsétjét (az Országos levéltárban, Dl. 13720. 
sz. a. levő eredetiről,) Patóczy Ferencz továbbá Kerecsényi László alá-
írásait (az Országos lt. Nádasdy levelek közt levő eredetiekről) Mágócsy 
Gáspár és Gaál István kezeírásait (a Nemzeti Muzeumban 1554. és 1560. 
évszámok alatt őrzött eredetiekről) és Nadányi Krisztina aláírását (a Nem-
zeti Muzeum Kállay lt. 1526. évszám alatt található eredetiről) Mala-
chovszky Nándor n. muzeumi rajzoló úr rajzolta s Moreili Gusztáv úr 
metszette. 

Corvin János aláírását, gyűrűpecsétjét , Frangepán Beatrix pecsétjét, 
oklevelének kezdősorait és Szilágyi Erzsébet czímeres pecsétjét Schön-
herr G y u l a : „Hunyadi Corvin János" cz. műve után az Athenaeum en-
gedélyével közöljük. 

W k-



Név- és tárgy-mutató. 

Rövidí tések. 

cs .— család, f. —fa lu , ily. = folyó, m. = megye, szn. = személynév, 
v. = város, vr. — vár. 

Al>a szolga 40. 
Aba Sámuel király 36. 
Abdi dizdár 255. 
Ahos szolga 110. 
Ábrán személynév 39. 
Ábránffy (Gerlai) cs. 54, 71, 72, 75, 76, 77, 

8 2 , 8 5 , 86, 154, 166, 178, 183, 184, 
195, 202, 20G, 207, 208, 218, 227, 
235, 236, 238, 241, 243, 245. 246, 
423, 425 . I 

Ábránfy Ábrahám 218. — Bál int 181, 228. ' 
— Benedek 228. — Bernát 213 — 
Boldizsár 197, 252, — Dénes 207. — 
I. Farkas 252. - II. Farkas 252. — 
Gáspár 197, 252. — György 89. — 
Imre 128 , 138, 139, 226. — István, 
(Péter fia) gyula i várnagy 75, 78, 88, 
103 , 117, 360, 164, 184, 207. — III. 
István 218, 225, 226. — VII. István 
252. — János gyula i plébános 76, 110, 
184, 195. — László 51. — Martonos 
218. — Mátyás 181, 213. - Miklós 
titeli bán 85, 86, 88. — Péter gyula i 
várnagy, főispán 60, 67, 69, 88, 89, 
9 2 , 1 0 8 , 1 0 5 , 1 2 8 , 1 9 6 , 228, 252. — I I . 
Péter 252. — Sebesténv 56, 60, 64, 74, 
75, 88, 197, 228, 241, 248, 252. 
- I I . Tamás 51, 202, 203, 204, 218. 

A b r á n y György táblabíró 321. 
Aesa f. 47. 
Aczél Antal főispáni helytartó 1. Atzél. 
Ádám deák, a vár jegyzője 81. 
Adománylevél 68, 73, 92, 96 , 99, 223, 224 , 

329, 420, 421 , 423, 424, 426, 428, 
429, 434. 

Adományos 215, 286, 416. 
Adózás (adó) adórovás 8 0 , 9 2 , 96, 100 . 119, 

120, 131, 152, 159, 230, 231," 251, 
286, 202, 313, 314, 322, 325, 3 2 6 , 
332, 335, 336, 459, 347, 360, 362 . 
adóössze irás: 300, 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 3 , 366 , 
442. 

Adó-rovó 150, 159, 196, 230, 232. Pénztár 
388. 

A g a 175, 254, 255, 264. 
Ágosta i ev. val lás és vallásúak 279, 390, 

393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 466 . 

Ágoston János szentandrási r. kath. plébá-
nos 403, 405, 406. 

Ágoston György 383 . 
Ágyúk 79, 84, 103, 108, 116, 1 2 8 , 1 3 5 , 1 3 8 , 

139, 157, 158, 165, 168, 169, 170, 
1 7 1 , 1 7 4 , 175, 256, 258, 270, 275, 316. 

Ahorn János udvarbíró 77, 79, 90, 92, 93, 
97, 9», 100, 102, 103, 107, 2 3 6 , 2 4 0 . 

Ahmed ben Ali utolsó gyula i kádi 282. 
Ahmed gyu la i szandzsákbég 265, 268. 
Ahmed reisz 255. 
Ahmed alemdár (zászlótartó) 263. 
Ajtós f. 29, 232 , 233 . 
Ajtósy es. 28, 65, 82 . 
Ajtósy Antal 244. 
Ajtósi Deák Mátyás 195. 
Ajtósy Mihály 197. 
Ajtósi Bradács Miklós 187. 
Ajtósi Török (Bradács) horvát nemes csa-

lád 62, 72. 
Akcse 1. oszpora. 
Ákos, dobozi tanuló 195. 
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Alabián f. 21, 219, 243, 245, 240, 268, 289, 
301, 421 . 

Alajbégek (magyarosan olajbégek) 256. 
Alap szolga 40 . 
Alapy János kath. főesperes 394. 
Ál landó bizottság 390. 
Ál lattenyésztés 408, 439, 440, 441, 443. 
Albény személynév 39, 40. 
Albert porosz berezeg 111, 112. 
Albrecht főherczeg 389. 
Áldana Bernát l ippai főkapitány, máskép 

N a g y Kampó, maestro di eampo 125 , 
126 , 127, 129, 189 . 

A ldin Ferencz építő mester 133, 156 . 
Áldozógát 177. 
Alesperesség (gyula i s endrődi) 395, 396 . 
Al fö ld i ref. egyház kerület 279. 
Al-Gerla 1. Gerla. 
A l g y ö f. 274. 
Ali basa gyulai szandzsákbég 267 , 270. 
Al i budai basa 1 4 0 . 
Ali Idája 255. 
Al ispánok 46 , 47, 53, 55, 58, 59, 70, 71, 73, 

78, 102, 112 , 115, 120, 159, 160, 251, 
313, 314 , 315, 320, 321, 322, 320 , 
327 , 328, 330, 331, 333, 334, 338, 
340, 344, 346 , 352, 355, 359, 363, 
304, 366, 367, 369, 370, 371, 374, 
376 , 377 , 380, 383, 384, 391, 413 . 

Al ispánok nevei 473. és az illető nevek alatt. 
Aljegyzők 1. 4 7 5 — 7 6 . 1. s az illető nevek 

alatt. 
Almády István erdélyi nemes 269. 
A l m á s vára 61. 
A lmásy Alajos gr. őrnagy 358, 362, 445. i"0, 

Dánie l alszolgabíró 345 . 
A lmásy Dénes gr. és György 389. 
A lmásy Ignác/, birtokos 358 , 437. 
A lmásy Ká lmán gr. 362. 
A lmásy Márton pénztárnok 327, 328, 331, 

334 , 335, 338, 340, 345, 436 . 
Alperes 198, 200, 207, 212, 224 . 
Alpénztárnokok 1. 479. lap s az illető nevek 

alatt. 
Alreál iskola 401. 
A l só -Doboz 1. Doboz. 
Al só -Eperjes 124. 
Alsó részek (partes inferiores) 56, 128, 133, 

136, 146, 152, 156, 160. 
Alszámvevők 479. 
Alszolgabírák 1.477. lap saz illető nevek alatt. 
Ál ta lános nyomozás, communis inquisitio 

201, 204 . 

Ambos várjobbágy 41. 
Amhád basa 126, 129. 
Ambrus Lajos főszolgabíró 387. 
András déesei i spán 241. 
András poroszló 200. 
Andrássy (Sikla i ) es. 353. 
Andrássy István ( S i k l a i ) helytartósági taná-

csos 349, 351. 
Andrásy I. Zsigmond (Sikla i ) 340, 436, 437. 
Angya l József (S ikabonyi ) 349, 352, 355. 
Angya lkát f. (Engelsbruun, régi magyarosan 

Kisfalud) 382 
Ángyán János szeghalmi ref. lelkész 406. 
Ansbach 111, 113. 
Antal gyula i tanuló 195. 
Ant-Keszi 33, 75, 83. 
Antoni Márk titkár 125. 
Apa (Barsa nemzetségből) 46. 
Apa, a Nadányiak őse 44. 
Apa szolga 40. 
Apatelek f. 459. 
Apácza f. 20, 29, 218, 219, 233, 260, 290, 

348, 431, 432. 
Apa vára 44. 
Apáczakuta puszta 38. 
Apafy Mihály erdélyi fejedelem 260. 
Apát i f. 21, 28, 180, 192, 237, 268, 301, 

420, 421. 
Apponyi gr. es 374. 
Apróhalomegyháza 1. Póhalom. 
Aracsa várjobbágy 41. 
Arad — aradi vár 75, 85, 89, 90, 1 3 7 , 1 3 9 , 

141, 146, 1*6, 169, 194, 196, 254, 
208, 311, 314, 317, í>20, 321, 342, 
3*6, 358, 381, 382, 3 C 3, 388, 407, 
410 , 418, 428, 449, 440, 447. 

Arad m. 49, 51, 76, 81, 82, 94, 118, 119, 
150, 159, 107, 212, 217, 222, 307, 
308 , 320, 357, 368, 382 . 

Aradi gür. kel. püspökség 390. 
Aradi kanonokok és káptalan 7 3 , 7 5 , 8 5 , 1 5 4 , 

203, 204, 206, 212 . 
Aradi nahie (kerület) 254. 
Aradi prépostság 43, 126 , 137. 
Arad-Szentmárton 431. 
Aradi szandzsákság 254 . 
Areus tla Benedek várjobkigv 45. 
Armalis (czimeres levélt nyerő) liorskoros 

nemes 202, 282 , 354, 355 , 3<;2. 
Armpruszter Kristóf 1 3 3 , 134, 150 , 1 5 2 , 1 8 5 

' 192. 
Arnot pasa 275 . 
Aroktövy Balázs quardián 183. 
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Arócsa halastó 239. 
Árpádkor 32, 45, 179, 199, 237 , 422. 
Ártándi Kelemen 130, 131 , 132. 
Artézi kutnk 5, 469 . 
Árvaügy 199. 
Árvaszéki tagok 480 . 
Aszód v. 458. 
Asztalos István képviselő 390. 
Asztalnok kereskedő család 247. 
Asztalnok Péter udvarbíró 7 5 , 1 0 4 , 1 0 6 , 2 1 4 , 2 4 0 
Atyás f. 219, 416. 
Atyay Péter egyház i szónok 193. 
Alzél főispáni helytartó 4 6 5 , 3 7 0 , 3 7 1 , 372, 373. 
Atzél Zsófia 471. 
Auersperg tábornok 270 , 271 . 
Augsburg 165 . 
Augsburg i birodalmi gyű lés 113. 
Aurifaber vagy Ötvös Miklós gyula i biró 244. 
Avarok 1 3 — 1 4 . 
Avas halastó 238. 
Azábok 255. 

B á b a János ónodi katona 286. 

Báboczka f. 19, 20, 4 4 1 , 2 7 , 4 4 , 260, 293, 300, 
421, 427, 429. 

Bács m. 323. 
Bács i Albert gyula i lakos 133. 
Bagd 219. 
B a g y u s e g y h a z 219 . 
Bajadi szn. 34. 
Bajezid Timurkan aga 255. 
Bajom i. Nagy-Bajom. 
Bajomi kastély 25, 299. 
Bajoni cs. 25. 
Bajoni Benedek 116. 
Bakadegyház 219 . 
Bakay József j egyző 328, 331, 334. 
Bakócz Tamás érsek 204, 208, 209, 210. 
Baktornya 39. 
Bala-Szentmiklós (most Török-Szentmiklós) 

vár 132, 137. 
Balad (Barsa nemzetségből) szn. 46. 
Balassa Bál int 127. 
Balassa Kálmán, (Endrődi ) szolgabíró 64. 
Balassa Menyhért 123, 154. 
Balassa P á l orosházi ág. ev. lelkész 405 . 
Ba l -Berény plébánia 181. 
Balázsdeák István 285 . 
Balázsdeák Márton 146, 167, 172. 
Bá l i dizdár (várnagy) 256. 
Ba l ika Bál int (Német i ) várnagy 116. 
Balkány f. 25, 30, 16, 2 4 , 1 3 0 , 2 2 7 , 2 6 0 , 2 9 9 , 

300, 301, 321, 456, 420 , 421, 425, 427 . 
Balkány ér 264. 

Balla 1. Csuda-Balla. 
Ba log István író 409. 
Balogh István könyvkötő 448. 
Ba log István deák 71. 
Balog Lőrincz szentetornyai jobbágy 59. 
Balta Péter bérlő 347, 441. 
Bá lványos halom 177. 
B á n Adám, pénztárnok, ügyész 335. 
B á n Gergely, (Ölyvedi) szolgabíró 64. 
Báuczay András 220. 57. 
Bánát-Komlós 348. 
Bandérium, főúri 389. 
Báudy esküdt 335. 
Bánfalva f. 304, 459, 4 6 0 , 8 9 6 , 3 9 7 , 4 0 5 , 4 1 1 . 

445. 
B á n f y (Lendva i ) cs. 195. 
B á n f y Miklós (Lendvai ) pozsonyi főispán 54. 
Bánl iegyes f. 89, 104, 219, 240. 
Báuhodos f. 220. 
Bánkamarás f. 21. 93, 104, 219. 
Bánkuta f. 21. 
Bánréve f. 247, 303. 
Bánrévy Péter 167, 172. 
Bános várjobbágy 41. 
Bányai ág . ev. egyházkerület 397. 
Báutolmáes f. 220. 
Baptista felekezet 397. 
Baranya m. 167, 189. 
Báránd f. 457. 
Barát utcza Gyulán 181. 
Bárdos fok 307 . 
Bar log István alországbíró 313. 
Baross Károly bánfalv i ág. ev. lelkész 405. 
Barnabásfia Tamás 46. 
Barsa f. 29, 45, 221, 227 . 
Barsa nemzetség 45, 46, 
Bartyik cs. név 466. 
Basi l ius István kolozsvári unitárius pap 279. 
Básty (Egyházas -Bás t i ) cs. 426. 
Bat thyány László és István grófok 3 6 1 , 3 8 9 , 

* 440. 
Báthory András 116, 118, 123, 134, 136, 145. 

— Erzsébet 147. — István nádor 91, 
93, 97, 98, 106, 116, 147, 166, 196. 
- Gábor 426 . — György 6 3 , 1 3 1 . -

Kristóf 147, 166, 173. — Zsigmond 
erdélyi fe jedelem 257. 

B a y Ferencz 168. 
Bayreuthy herczegség 98. 
Batiz királyi udvarbíró s főispán 42. 
Beatrix királyné 244. 
Bebek Detre nádor 49, 205. — György 125, 

126, 155. — Imre országbíró 201. 
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Bécs v. 56, 98, 100, 125, 132, 142, 148, 153, 
158 , 102, 104, 166, 194, 266 , 272 , 
274, 275 , 277 , 286 , 305 , 312, 325 , 
337, 347, 375, 431. 

Becse vr. 121. 

Becser ( P e c s é r ) puszta 422. 
Becsf ia István várjobbágy 45. 
Bécs i István táblabíró 321. 
Becskerek vr. 121, 128. 
Becsky cs. 436. 
B e d e százados 43. 
Bedek Tamás (Csatári ) gazdatiszt 241 . 
Bedekovich Ferencz (Komori) báró, fő i spán 

359, 360, 363. 
B é g á n y i Ferencz 209 . 
Begés f. begécsi puszta 416, 417. 
Benyovszky Sámuel ügyvédő 424 . 
Bercsenegyháza f. 38, 219. 
Bercsényi Miklós gr. 289, 340, 345 , 403, 416. 
Bérczy Péter uradalmi i spán 90. 
Bereczk ágyú öntő 158. 
Bereczkfi es. (Vidi ) 252, 425, 
Bereczkfia Benedek tanuló 195. 
Bereg-Böszörmény f. 457 . 
Berendfia Márton főispán 47, 48. 
Berény 1. Mező-Berény. 
Béresek tartása 240. 

Berettyó f l y . 20, 25, 29, 30, 32, 132, 179, 
180, 307, 308, 309, 388. 

Beret tyó-Újfa lu v. 270. 
Bernát József ügyvéd 426. 
Bernóti (Endrödi ) cs. 2 5 2 . 
Bernóthy András (Endrödi) szolgabíró 115. 
Bernóthy (Váradi) Gergely 285 . 
Berta (Bertalan rövidítése) méhész 42. 
Berten (preco) foglalkozása a várszoliráknak 42 . 
Berthóti Kristóf sárosmegyei nemes 143. 
Bessenye i István (Kovácsházi és Szent-de-

meteri) 93, 1 0 4 . 8 5 . 
Bethlen Anna (Jktári) 225. 
Beth len Elek (Bet len i ) alvajda 109. 
Beth len Gábor (Iktári) 130, 132, 138, 225, 

259, 260 , 263, 286. 
Beth len György (Iktári) 130, 131, 225 . 
Beth len István erdélyi kormányzó 263. 
Bethlen-Ősi 138. 
Bey es. 25 . 
Bicze Gergely (Békés i ) udvarbíró 240. 
B ihar m. 29, 46 , 50, 86 , 118, 136, 141, 151, 

152, 153, 179, 221 , 227, 247, 252 , 282, 
287 , 299, 300 , 301, 302, 303, 305, 
311, 312 , 317, 320, 327, 352, 389, 
396, 416, 428 . 

Bihari főispán 46. 
Bihar v. 188. 
Bihar-Szentjános 184. 
Bihar-Torda 457. 
Bihari ispánság 42. 
Bi l logos vagy bélyeges (bi loeus) 200. 
Birsei János főjegyző 352. 
Birtok-per 200, 204 . 
Biztosító levél 119. 
Blanckenste in cs. gr 462. 
Blaskovics József 357, 407, 446 
Bocsor várjobbágy 41, 42, 200. 
Boczkó I. Dániel 397, 400, 406. — II. Dániel 

táblabíró 367, 370, 382, 386, 390, -
Károly képviselő 386. 

Bodoky Károly földmérő 308. 
Bodoky Mihály földmérő 307. 
Bodókő vr. 125, 126. 
Bodrog m. 323. 
Bodroghy cs. 362. 
Bodzás f. 21. 
Bogárdy Lnjos 425 . 
Bogárhátú ház 467. 
Bogdán Lnjos ref. pap 386. 
Bökény f. (Bihar m.) 24, 227 . 
Bököny i Mátyás békési ember 289 
Boldogasszonyfalv i Jakab kanonok 209. 
Boldogfa lva f. 21, 180, 268. 
Bolgárok (mohamed val lású) 110, 440, 441. 
Bolza gr. c-s. 353, 359, 361. 
Id. Bolza József gr. 367, — Péter 431, 432. 
Bóné ezredes 316. 

Bonyhai Benjamin m.-berényi jegyző, 407. 
Bonyhády Gyula 452 , 387, 391. 
Borai szn. 39. 
Borbelovics Bogdán bérlő 441. 
Borbély (felcser) 247, 408. 
Borbély György 191, 257 , 258 . 
Bornemissza Benedek (Heves i ) gyulai várkor-

mányzó 142, 143, 144, 149, 153, 154, 
158, 159, 190, 236, 237. 

Bornemissza Benedek, ifjú, gyulai várnagy 143. 
Bornemissza Farkas 173. 
Bornemissza Ferencz királyi biztos 150. 
Bornemissza Menyhért adórovó 151. 
Bornemissza Tamás pozsonyi kereskedő 134. 
Boros István öcsödi ev. ref. lelkész 4 0 4 , 4 0 6 . 
Borosgyán paszta 2í>7, 411», 421. 
Boros-Jenő vr. és v. 40, 9 1 , 9 2 , 93, 106, 107, 

120, 138, 1 4 0 , 2 4 3 , 2 5 7 , 2 5 9 , "2'. +, 268 , 
272 , 283, 285, 287, 292. 

Borsod m. 251, 286. 
Borsos István (Kereki) szolgabíró 115. 
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Bor-tized 140. 
Bős ér 34, 70. 
Bosnyákország 50, 182. 
Bosnyák nevű jobbágy 61. 
Boszorkány-perek 402, 412 , 413 . 
Beg ier bég 123, 133, 138, 172, 174, 263 . 
Beke (a Barsa nemzetségből) XIV. század-

beli fő i spán 46. 
Beke P á l katona 146. 
Bekes Sámuel (Dávidház i ) gyomai ev. rcf . 

lelkész 406. 
Békés nevű magyar 37. 
Békés János (Faesádi ) v. hunyadi majd gyu-

lai várnagy 67, 102, 103, 106, 108. 
Békés vr. és v. 29 , 30, 32, 84, 37, 39, 40, 

41, 6, 9, 14, 22, 45, 47, 48, 50, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 
64, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 
82, 83. 

Békés város 85, 86, 146 , 178, 1 8 9 , 1 9 1 , 2 0 2 , 
203 , 205, 219, 228 , 232 , 233, 235, 
237 , 238 , 240 , 244, 245, 246, 247, 
248, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 
261, 262, 263, 266, 278 , 279, 283 , 
285, 287, 288, 289, 290, 291, k92, 
293, 294, 295, 303, 306 , 308, 310, 
311, 313, 314, 317, 319, 320 , 323, 
325 , 326, 328, 331, 336, 339, 341, 342, 
343, 449, 451 , 452 , 455 , 458, 460 , 
462, 347 , 358, 365, 372, 376, 379, 
381, 382, 384, 387, 388, 390, 393 , 
395, 396, 397, 399, 400 , 401, 402 , 
404 , 406, 408, 409 , 414, 416 , 417, 
418, 419, 420 , 421 , 426, 427, 430, 
431 , 406, 409, 470, 439, 444 , 445, 
448. 

Bekény puszta 421. 
Bekés-báuáti ev. ref . esperesség 397. 
Békési ág. ev. esperesseg 397, 401. 
Békési B e á k András adórovó 150, 196, 240, 

241. 
Békés i Deák Gellért 196. 
Bekes i Deák Tamás adórovó 150, 196. 
Bekesi r. kath. főesperesség 178, 181, 189, 

192. 
Békési i spánság 42, 69, 93. 
Békési kastély 57, 202, 219, 2 2 0 . 
Békési nahie (kerület 254 . 
Békési Mária-kápolna 77, 186, 192, 193. 
Békési p lébánia 187. 
Bekesi ( főszolgabírói) járás 303, 304 , 346, 

359, 387. 

jjekési (Bieze) Gergely tanuló 195. 

Békés i Imre tanuló 280. — István tanuló 
195. — János tanuló 280. — Tamás 
1. — Deák Tamás. 

Békési Literáti László tanuló 195. 
Békésmegye i méhész egylet 443: 
B é k é s m e g y e i orvos-gyógyszerész egylet 469. 
Békésmegye i nőegylet 470. 
Bekésmegye i takarékpénztár 454. 
B e k f y (Dánfok i ) család 72, 252, 416. 
B e k f y Bál int nemes 131. 
B e k f y János esküdt nemes 56. 
Bekir kiája 255. 
Bektes temesvári beglerbég 259. 
II. Bé la király 38. 
IV. Bé la 45, 204, 205, 206, 207. 
Bélaváry György ellenőr 150. 
Be l ényes v. 256. 
Be lényszeg f. 220 . 
Belezfa lva f. 220 . 

Beleszi János (Szénás i ) tanuló 280. 
Be lgrád vr. 176, 272, 273, '275. 
Belgrádi a l -bán 60. 
Bel ieza nemes 104. 
Bel iezey es. 362. 
Bel iczay József 37J, 433. 
Bé lmegyer f. 20, 29, 32, 34, 41. 8 ) , 160, 

178, 216, 232, 233, 238, 239, 3 l 3 , 
419, 420, 422, 421. 

Bé lmegyer i Deák János 121. 
Be l sok i jobbágyok 68. 
Belus szó B e k u s = B é k é s he lyet t 37, 177. 
Bende Károly tót-komlósi lelkész 407, 465. 
Benedek györkei jobbágy 59. 
Benépesí tő 461. 

Beniczky István táblai jegyző 4 2 1 . 
Benkovics (P lavnai ) cs. 221. — Miklós hu-

nyadi várnagy 62, 64 . 
Benkovics Ágoston váradi püspök 312. 
Benó szénási gazdatiszt 241. 
Böszörmények 40. 
Böszörményestelek puszta 40. 
Bot várjobbágy 40. 
Both Miklós ( f índrődi) al ispán 54. 
Bőzfoka (Buzfoka) 31. 
Bozsódi Mihály királyi ember 283. 
Brandenburgi György őrgróf 66, 67, 68, 69, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98 , 99, 100, 101, 102, 104, 
105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 116, 117, 118, 124, 149, 
150, 154, 184, 185, 186, 187, 196, 
199, 210, 214, 221, 235, 236, 239, 245. 
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Bronzkorszaki emlékek 7, 8. 
Brózik Károly csabai á g . ev. tanító 443. 
Bnesa f. 26, 30, 34, 16, 20, 44, 115, 222, 

231, 233, 239, 200, 283, 301, 420, 421. 
líueskó szolga 40. 
Buda vr. és v. 48, 55, 03, 09 ,70 , 71, 75, 77 ,79 , 

81 ,84 , 85, 80, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 
103, 107, 110, 111, 113, 110, 174, 
194, 230, 324, 34 3, 345, 356, 357, 
358, 418. 

Budai káptalan 70. 
Budavári prépostság 222. 
Buda-szentlőrinczi pálosok 25, 20, 210, 211, 

240. 
Budai Simon váradi requisitor 283. 
Budai országgyűlés 1475. 57, 80, 89, 100. 
Bulcsi apátság 125, 120. 
Büngözsd fly. 32, 81, 85, 178, 238, 239, 294, 

451, 450, 
Bús várjobbágy 40, 43. 
Busbeck Augér konstantinápolyi nagy kö-

vet 155. 
Bussles Janusch 173. 
Buza Mátyás (Gyulai) tanuló 280. 
Búzér-Hegyesegyház 219 . 
Caprara fővezér 275, 270. 
Carolina resolutio 393. 
Castaldó 124, 125, 120, 127, 129. 
Cholera 365, 403, 409. 
Cliovan Zsigmond ág. ev.tanító és Kálmán 409. 
Chrisztó Miklós árvaszéki jegyző 407. 
Oomet József kincstári igazgató 320. 
Corvin Erzsébet 61, 02, 03, 04, 65, 00, 210. 
Corvin János 54, 50, 57, 58, 59, 00, 61, 02, 

04, 184, 208, 209, 210, 220, 221, 
223, 224. 

Corvin Kristóf 224. 
Cosa Lipót Antal b. várparancsnok 321, 322. 
Croy a császári seregek fővezére 273. 
Curialis comes 46. 
Csáb várjobbágy 41, 43, 199, 200. 
Csaba f. utóbb v. 29, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 

7, 8, 9, 13, 20, 82, 85, 140, 158, 177, 
178, 217, 218, 219, 233, 237, 253, 
208, 293, 303, 300, 308, 342, 343, 449, 
451, 452 ,453 , 458, 459, 400, 462, 347, 
357, 374, 376, 382, öS4, 380, 387, 
388, 390, 393, 395, 390, 397. 398, 
399, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 
409, 414, 418, 420, 421, 430, 431, 
432, 465, 407, 470, 409, 433, 440, 
445, 440, 447, 44S. 

Csabay Antal 430. 

Csabai kastély 103, 107, 138. 
Csabai (szolgabírói) járás 303, 304, 340, 

359, 387. 
Csabacsiid f. 29, 34, 35, 0, 222, 223, 228, 

233, 241, 200, 290, 302, 434, 440, 441. 
Csákó f. 181, 389, 430, 431, Kis-p. 383 ,422 , 

Nagy-p. 422, 441. 
Csákó-Hegyes f . 29, 181, 218, 219, 228, 

233,' 200. 
Csáky család gr. 50, 54, 220, 240, 424. 
Csáky 1. Ferencz biharm. főispán 24, 227. — 

Miklós főispán 49, 50. — Miklós váradi 
püspök 403. — Mihály biliar és bé-
késmegyei főispán 50. 

Csalakcsi szn. 39, 40. 
Csálya kastély 107, 123, 137. 
Csanád m. 28, 70, 78, 94, 118, 119, 150, 

159, 107, 212, 223, 299, 303, 308, 
320, 347, 348, 352, 354, 357, 382, 
387, 388. 

Csanádi káptalan 154, 203, egyházmegye 390. 
Csanád város 1 0 7 , 1 4 0 , 109 ,194 , 190, 201, 275, 
Csanádi szandzsákság 254. 
Csánky Dezső dr. 409. 
Csapó cs. 252. 
Csapszeg erdő 34, 35, 310. 
Csarna f. 15, <9, 41, 233, 238, 287. 
Csarnai Ferencz táblabíró 321. 
Csarnai Mihály várjobbágy 45. 
Császár József vésztői ev. ref. lelkész 404. 
Csatár f. 29, 39, 41, 100, 100, 233, 291, 4 . 1 . 
Csatári Imre várjobbágy 45. 
Csausz 173. 
Cséfány f. 24, SO, 31, 130, 227, 200, 299, 300. 
Cséff f. 29, 32. 
Cséfy cs. 240. 
Csegödy cs. 228 . 
Csegzey Balázs (Ölyvedi) szolgabíró 53. 
Csejt f. 27, 29, 71, 180, 222, 231, 2 3 3 , 2 0 0 , 

300, 321, 422, 424, 427, 428, 431. 
Cseh katonák 77, 79. 
Csehország 55, 70, 107, 148. 
Cseh (Szentkatolnai) cs. 302. 
Cseh Ferencz alispán 366, — László 436. 
Csekefoka 33. 
Cseuke Balázs ölyvedi nemes gazdatiszt 241. 
Csepc8ányi cs. 3t>2. 
Csepcsányi Tamás követ 3<>»>, 3G9, 312, :;>0, 

407, 432, 433, 462. 
Csepelsziget 79. 
Csergettyü fok 308. 
Cserkesz Omer gyulai szandzsákbég 257, 258. 
Csermely (ma Csermő) f. 220. 
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Cserőgyi István güardián 183. 
Cserszád erdő 34. 
Csepregi cs. 436. 
Cservenák Gusztáv festő 409. 
Csik cs. 436. 
Csík Ádám uradalmi jegyző, utóbb szolgabíró 

3 3 2 , 3 3 4 , 335, 336', 337, 338, 344 , 428, 
436 — Péter megye i j egyző 300, 331, 
334, 337, 338, 344^ 428 , 429, 4 3 6 . 

Csikiana conspiratio (Csík-féle összeeskü-
vés) 334. 

Csikós 235. 
Csíkoséi- 34, 306. 
Csíkoséri csatorna 306. 
Csolt nemzetség 178. 
Csoltfia Csolt 43, 45, 178. 
Csolt f . 29, 40, 179, 217, 228, 245 . 
Csolti halom 30. 
Csoltmonostora 39, 178, 179, 
Csomaközy cs 287. 
Csónak 133, 272, 
Csongrád m. 28, 51, 118, 119, 150, 159, 

160, 212, 251, 302 , 3 0 i , 320, 347, 
35-2, 354, 357. 

Csorvás f. 2 9 , 8 , 2 0 2 , 218, 2 1 9 , 2 3 3 , 2 5 3 , 
290, 304 , 452 , 459 , 460 , 396, 397, 
420 , 421, 431, 432, 441 . 

Csökmő f. 20, 24, 29, 45, 180, 200, 227, 
247, 302, 417. 

Csuba Ferke sárkányhúzó 403 . 
Csuda-Balla f. 26, 30, 31, 32, 34, 204, 210 , 

211, 216, 2d6, 240, 253, 286, 417 . 
Csudaballai pör 201, 210. 
Csuda Imre (Bodoní) 211. 
Csuda L-is/.ló 21 i . — Mátyás 211 . — Péter 

211. — Zsigmond 211 . 
Csula Ambrus tanuló 195. 
Csupor Farkas másodal ispán 319 . 
Csupor László al ispán 359 . 
Czege 238. 
Czégényi István 385. 
Czegléd v. 71, 270, 273 . 
Czeh-levél 244, 372, 465, 447; 448 . 
Czene szolga 40. 
Czetter Sámuel rézmetsző 410 . 
Czézár hadnagy 4.;. 
C/Jbak Imre temesvári főispán, váradi piif-

pök 81, 90, 91, 94, 96, 98, 99, 100, 
103, 101, 105, 106, 109, 110. 111, 
112, 113, 116, 149, l8d , 187, 221, 
239, 241 . 

Czikó cs. 425. 

Czigányok 229, 462, 467, 447. 

Czimer-levél 328. 
Czithera 197. 
Czobor cs. 240 . 
Dákok 8. 
Dámján udvarbíró 200. 
Damjanich tábornok 385. 
Dampierre Duval Henrik vezér 259. 
Dancsháza f . 23, 25, 27, 29, 232 , 233, 302. 
Dánfy (Dobozi ) cs. 225. — András 223, 22*. 
D á n f y Anna 223, 225 . — Józsa 223. — Már-

ton 223, 224 , 225. 
Dánfok f. 29, 34, 39, 41, 2 3 ' , 233, 237, 

240, 291, 416 , 421. 
Darabontok 137, 145, 148, 149, 152, 153, 

151, 169. 
Daróczy cs. 435 . — András hadnagy 271. 

— Fereucz 322 . — István 4^4, 435, 
Katal in ^40, 434, 435 . — Zsigmond 
434. — Franeziska 435. 

Darvak 239. 
Darvas f. '24, 29, 227 , 
Dáv id szolga 40. 
Deák Ferencz 366, 369, 390. — Lukács me-

gye i j egyző 115. — Mihály 143. — 
P á l rácz hadnagy 272. 1. ínég Ajtósi ? 

Békési , Bé lmegyer i , Gyulai, Gyúry 
Ölyvedi , Pest i , Szilasí . 

Debe l iács 1. Torontál-Vásárhely. 
Debreczen v . 9 5 , 1 2 1 , 1 3 1 , 2 2 8 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 3 , 

274, 280, 325 , 382, 381, 392, 406, 408. 
Debreczeni István güardián l8,-<, i 8 l . 
Décse f. 29, 33, 38, 39, 40, 95, 107, 203, 

219 , 231, 233 ,235 , -240 , 241, 243, 244, 
245, 247, 253, 260, 285, 290, 292, 
323 , 420, 421, 426 , 441. 

Déesei plébánia 181. 
Dé lnyugat i járás 29, 160, 237, 242. 
Délvidék 56. 
Dé lv idéki főkapitányság 56, 57. 
Dénár 232, 237, 246, 026. 
Denes borbély 247 . 
Dénes várjobbágy 41. 
Derecske város 136 ( 

Derekegyház f. 421. 
Derenesényí cs. 27, 62 . 
Derericsényi Péter gyulai várnagy 58, 220. 
Derzsi (Petr i ) János kúriai j egyző 209. 
Dessevf fy János 142. 
Dcter f. 29, 39, 15,231, 233, 237, 240, 24 1 

244, 287. 
Deutsch Sándor zsidó bíró 398. 
D é v a v. 121, 287 . 

Déva-Ványa. 1. Váuya. 
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D é / n a i kastély 91, 138. 
Dianovies János selymészeti biztos 440. 
Diólialom 32. 
Diószeg v. 113. 
Dir l ing Antónia 430. 
Dlhányi Zsigmond tanár 407. 
Dobay János könyvnyomtató 410. 
Dobóczy es. 287. 
Doboz f. 6, 7, 10, 28, 29, 32, 34, 38, 

39, 20, 22, 219, 233—9, 240, 245, 
281, 285, 287, 289, 293, 294, 295, 
303, 304, 306, 313, 317, 319, 370, 
388, 397, 412, 418, 420, 421, 427, 
4SI, 439, 444, 445, 450, 4.57, 4G0. 

Dobozi erdő 310, 444. 
Dobozi fok-malom 33. 
Dobozi kastély 389. 
Dobozközi halastó 238. 
Dobozy Mihály jegyző 322, 325, 327. 
Dobrzáiiezky Adolf es, kir. biztos 385. 
Dobsa Tamás körö/.s-tarcs.ii ev ruf. lelkész 

404. 

Dóozy (Szeg i ) es. 252. 
Dóczy Miklós 128, 132, 154. — János bé-
késvármegyei birtokos 92, 93, 95, 9fí, 117. 
Doleschál János ügyvéd 370. 
Dohánytermesztés 408. 
Domanovszky Endre tanár 4 0 9 . 
Dombegyháza 155. 
Dombiratos 155, 221. 
Domokos (Barsa nemzetségből) 40. 
Domokos Lőrincz követ 355, 357, 39 5, 4 0 0 . 
Dónáttoruya f. utóbb v. 28, 29, i.8, 7 0 , 1 1 5 , 

222, 223, 224, 229, 233, 235, 241, 
421. 

Dornor József tanár 407. 
Dózsa György 71. 
Döghalá l 397. 
Dömösi egyház 40, 245. 
Dömösi kanonokok 39. 
Dömösi prépostság 38, 237. 
Drágfy Jáuos 107. 
Diávántiil i megyék 49, 50. 
Dönget Miklós 252. 
Dsidás 375 

Dudics András gyulai várnagy 0 ' , 62, 03, 
04, 7 3 . — János gyulai alvárnagy 
73, 74. 

Dunántúl 107, 302. 
Dunántúli megyék 49, 02. 
Dürer Albert 244. 
Dzsafar aga 256. 

Dzsaffer pasa, rumeliai beglerbég 275, 276. 

1. 

Ecsed v. 134, 109, 183, 190. 
E e s e g f . 25, 30, 210. 
Ecser f. 19, $0, 27, 44, 303, 421. 
Éeska f. 380. 
Eczel szn. 39. 
Eesedi Gábor gyulai ref. hitszónok 367, 
Edeles f. 23, 29, 49, 217, 218, 219, 

232, 233, 421. 
Edelesi es. 72, 227. 
Edelesi Márton ügy védő 195. — Tamás 

védő 195. 
Edelspaeher Jgnácz szolgabíró 331, 334, 
Edesér 31. 
E g a = Ege várjobbágy 42. 
Ege f. 29. 32, 35, "o9, 71, 181, 233, 

•291, 420, 421, 427. 
Egey család 72. — Antal 54, 92. 
Egei István csanádi kanonok 195. 
Eger vr. és v. 129, 142, 156, 168, 176, 

196, 213, 252, 256, 283, 284, 28 
Egerer Fereucz 436. 
Egetőhalom 177. 
Egregy f. (ma Agris) 48. 200. , 
Egregyi András 48. 
Egri egyház és egyházmegye 38, 189, 
Egri káptalan 204, 205, 206, 207, 20^, 

251, 282, 280, 425. 
Egr i püspökség 97. 
Egr i püspök tizedszedése 18, 21, 90. 
Egyház (Kö) 178, 179, 180, 182, 183. 
Egyed Ferencz százados 358. 
Egyházmegyék felosztásai 17—20. 
Egyházkerület (senoratus) ref. 279. 
Egyházi tilalom 97, 98, 180. 
Egyházi törvényszék 198, 199. 
Egytelkes nemesek 72, 240, 202, 4,s2, 
Elek f. 98, 99, 100, 208, 387, 420, 422, 
Elekes Pál bérlő 280. 
Előhalom 6. 

Előkelő nemesek (proceres) 51. 
Embődi szolga 40. 
Endrefi Károly honvédtiszt 386. 
Endröd f. 26, 27, 29, 30, 35, :;9, 40 

2:.2, 233, 235, 239, 240, 260, 
291, 303, 452, 456, 458, 450, 
347, 375, 395, 396, 405, 406, 

420, 421, 431, 465, 470. 
Enyvesfok 306. 
Eötvös János 140. — József táblabíró 
Eperjes f. 21, 82, 85 , 113, 121. 12::, 

155, 158, 237, 240, 285, 2í:8, 
421, 429. 

Eperjesi kastély I IS . 

32 

405. 
228, 

3ö5 

194, 

204, 
212, 

290. 
431. 

285, 
400, 
410, 

374. 
13.-!, 
301, 
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Erdély 40, 51, 111, 118, 121, 1 2 2 , 1 2 3 , 1 7 6 , 
' 189, 251, 257, 259, 261, 276, 283, 

286, 348, 372, 440 . 
Erdély iek 140, 141, 175, 254, 2 6 1 , 2 6 3 , 2 6 4 , 

' 286, 287, 288. 
Erdély i vajda (Csáky Miklós) 49, 50. 
Erdő 34, 45, 85, 181, 201, 216, 237, 240, 

310, 313, 318. 
Erdőd 174. 
Erdődy Simon egri püspök 92. 
Erdőhegy 123, 139, 141, 254, 2 5 5 , 2 5 8 , 342. 
E r d ő h e g y i cs. 219. 
Erdőhegy i N . al ispán 57. 
Eresztvény erdő 34. 
Erkel Ferencz 409. 
Ér-Mihály falva 256 . 
Ernszt Károly sebész 468. 
Ernuszth (Csáktornyai) es. 208. 
Erőske várjobbágy 45. 
Esküdtek 1. 478. lap 3. az illető nevek alatt. 
Esküdt nemes 73, 81, 94, 120, 283, 313, 

315, 321, 322, 327, 328, 330 , 331, 
336, 338, 340, 345, 346, 402. 

Északnyugat i járás 29, 160, 237, 742. 
Esztergom 68, 358. 
Eszterházi Mihály gr. 361, 367. 
Ete szolga 40. 

Ete ley (Si i ly i ) György gyula i várnagy 56. 
E t e y János szerzetes 184. 
Fáb ián nevü m a g y a r 37. 
Fábiánfoka 31, 34, 202, 238, 243, 306. 
Fáb ián-Sebes tyén f. 20, 29, 70, 203, 220, 

233, 303 . 
Fáb ián vára 14. 
Fabriczius (Sz ikszay) Demeter gyula i lu-

theránus tanító 145, 191, 194. 
Faceádi ütközet 257. 
Faeset 40, 257. 
Fáezán 4 4 4 . 

Fa ige l Péter sárosi udvarbíró 142. 
Fajdas f. 219 , 221 . 
Farkas állat 239, 443, 444. 
Farkas Fábián putnoki kapitány 287 . 
F á s f. 29, 32, 34, 39, 178, 202, 217, 218, 

219, 228, 233, 237, 287 , 343, 457, 
459, 397, 420, 421, 430, 442, 444. 

Fásderék ó2, 239, 178. 
Fásér 32. 
F á s i mocsár 43. 
Fás í tás 469. 
Fazék aéegyház 219. 
Fazekas-Varsánd 459. 
F e h é r e g y h á z a (Bihar m.) f. 227 . 

Fejér-Körözs 1. Körözs. 
Fej és jószágvesztés 72, 109, 201, 204, 213. 
Fejéregyház f. utóbb v. 27, 29, 38, 44, 239 , 

286 , 293, 300, 421. 
Fejérem f. 38, 204, 205, 206, 2 0 7 , 2 1 7 , 2 1 8 , 

220, 245 . 
Fejéremi Barnabás nemes 22, 205, 206. 

Mihály nemes 205. 
Fe jes József gyu la i plébános 367. 
Fekete Demeter a kapuőrök fe lügyelője 167. 
Fekete Iván (Cserni Iván) rácz paraszt-csa-

pat vezér 89, 90, 91, 94. — Mik-
lós 93. 

Fekete-Körüzs 1. Körözs. 
Felhalom f. 14, 29, 32, 35, 3 7 , 3 9 , 180 ,222 , 

233, 239, 266, 291, 294, 416, 420, 
422, 427, 440, 441. 

Fel-Gerla f. 40, 217. 
Fe lhévv íz i konvent 212. 
Fe l lak f. 89, 133. 
F e l m é r f. 117. 
Fe lperes 78, 198, 200, 205, 224. 
Felső-Doboz f. 16, 28, 29, 32, 68, 219 , 233, 

237 . 
Felső-dobozi földvár 37. 
Fel tót (ma Tau ez) v. 141. 
F é n y e s Elek 443. 
Ferber János békési p lébános 86, 102, 103, 

187. 

Ferdinánd I. király 89, 90, 91, 92 , 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 
107, 110, 111, 113, 114, 117, 118 , 
119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 130, 132, 137 , 150, 159, 
193, 225, 226, 286. 

Ferdinánd pártiak 94, 95, 96, 97 100, 103, 
112, 121, 226. 

Ferenczrendü szerzetesek 6 í , 182, 183, 185, 
190, 193, 194, 278 , 392. 

I. Ferencz József király 388, 389. 
I. Ferencz király 358, 439. 
Ferencz pap prot. prédikátor 190. 
Ferenczy Balázs 107, 
Ferhád reisz 255. 
Ferhát aga 146. 
Festő művészet 409. 
Fi l léres László gyulai polgár 109. 
F i l ippopol i s i tábor 126. 
Fizetéses kapitány 89. 
Fizetés-mester 152. 
Fluck ügyvédő 369. 
F o g a c s y Gáspár hadnagy 129. 
Fogott bíró 109, 115, 213. 
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Folkheto Albort 173. 
Forgách Ferencz váradi püspök 140, 192, 

193 . 
Főberten v a g y i s a bertenek feje 42. 
Főesperesi látogatások 394. 
Főispán, fő i spánság 40, 47, 53, 55 , 58, 59, 

70, 74, 78, 84, 100, 101, 102, 112, 
115, 121, 160, 192, 205, 308, 312, 
815 , 320, 325, 327, 328, 329, 330, 
333, 334, 335, 336 , 337, 338, 339, 
H40, 344, 345, 346, 349, 351, 356, 
357, 358, 359, 364, 365, 366, 368, 
370, 373, 374, 380, 384, 389, 394, 
413, 444 . 

Fő i spánok 1. 472. lap s az i l lető nevek alatt. 
Főispáni helytartó 351, 352, 354, 355, 370, 

372, 391, 395 , 465. 
Főjegyzők 475. 1. s az illető nevek alatt. 
Főjobbágy (jobbagiones priucipales) 84, 214. 
Fö ldeák f. 277 . 
Fö ldes f. 252. 
Fö ldes Antal ( ö l y v e d i ) nemes gazdatiszt 241. 

- Demeter királyi ember 203. 
Fö ldesúr 78. 80, 216, 223 , 237, 239 , 240, 

253 , 262, 283 , 284, 286, 587, 288, 
292, 293, 294, 295, 301, 310, 326, 
329, 332, 340, 346, 348, 349, 355, 
374, 375, 376, 379, 382, 388, 436 , 
439 , 443 , 444. 

Földmívelés 239, 240, 292, 312, 348, 407, 
437 , 438, 439 , 440. 

F ö l d v á r határrész 421. 
Fö ldváry István hadnagy 1 4 0 , 1 4 3 , 1 5 1 , 1 6 0 , 

167, 171, 172, 191. — István adó-
rovó 151, 153. 

Főpénztáruokok 1. 479. lap s az illető ne-
vek alatt. 

Forgách S imon 134. 140. 
Förméuyes szolga 40. 
Főszámvevők 479. 1. 
Főszolgabírák 1. 4 7 6 — 7 7 . lap s a/. illető ne-

vek alatt. 
F ö v e n y e s f. 21, 31, 34, 74, 8 2 , 9 8 , 1 0 7 , 1 5 5 , 

185, 192, 217 , 219 , 221, 243, 287, 
301, 306 , 420, 421, 429. 

Fövenyes i plébánia 217 . 
Franczina János 430. 
Frangepán Beatrix 61, 62, 63, <54, 65, 66, 

" 67, 68, 69, 76, 184, 199, 2 1 0 , 2 2 0 . — 
Katalin 188. — Máté 63 . 

Frank megye i al ispán 52. 
Frankó f. 358. 
Fráter (Érkeserüi) cs. 426. 

Fráter Ferencz 321. — György a püspök 
1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 9 2 . 
— Mária 426. — István 427, 428. 

F r e y Ádám 382. 
Fribaisz József aljegyző 346. 
Fr igyes (Brandenburgi György testvére) 6 7 , 6 Q . 
Frummer győri mészáros 341. 
Futak v. 247 . 
Füle ld vár 264, 286, 287 . 
Fürdő 295. 

Füredi János dobozi tanító 343. 
Füregyháza 31, 180. 
Fürihalom 31. 
Fiiss fa lu 217, 218 . 
Füstpénz 232, 329. 
Füzes-Gyarmatf . utóbbv 2 5 , 2 9 , 3 1 , 3 4 , 40, 42 , 

i s 180, 221, 222, 231, 233, 335 , 264 , 
265, 283, 293, 3 0 0 - 3 0 3 , 307 308 , 319, 
4 2 0 — 2 1 , 449, 457. 460, 462, 347, 375, 
379, 3 8 4 , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 9 , 411, 
412, 418, 4 2 0 - 3 , 4 3 1 , 4 6 9 , 4 4 3 , 445, 
448. 

Gaál (Gyulai) család 62, 72, 117, 217, 287, 
3 8 \ 425. — András 113, 114, 150, 
160, 171, 192, 193, 248, 252. — Ist-
ván alispán 159, 252. — Bertalan csong-
rádi főispán 192. — Ede 385, 387. 

Gabona-tized 240. — Kereskedés 356. 
Gacsáry István lelkész 400, 404, 405. 
Gácshát 32. 

Gábor ráczkapitány 319, 322, 445. 
Gailer Zsigmond 142. 
Gaisruck Antal gr. 436. 
Gál József jogi igazgató 430. 
Gálád várjobbágy 42. 
Galaczy Miklós katonatiszt 287. 
Galgóczy Gábor orvos 386. 
Gálszécsy István 187. 
Garay II. Miklós nádor 50. 
Garam-szentbenedeki monostor 38. 
Gaspardi Imre jegyző 344. 
Gáspár györkei jobbágy 59. 
Gafály f. 22 . 
Gátér 32. 
Gáva f. 457. 
Gazanfer kiája 263. 
Gazdasági egylet 440. — és ipurmuzeum 440. 
Gazdatiszt 74, 227, 236, 241, 335, : 38. 
Gel la f . 1. Gerla. 
Gellai János békési tanuló 280. 
Gellén Gergely 286. 
Gellérbuta f. 38 . 
Gelvács f. 74, 75, 216. 

29* 
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Gepidák 10, 12, 13. 
Gerdosics Péter 220. 
Geregye nembeli P á l fiai 46. 
Gergely organista 185. 
Gerendás f. 29, 13, 82, 202, 218 , 219, 229, 

228, 231 , 233, 235. 253, 282 , 420, 
421. 

Gerendáségyház 38. 
Gerendási temető emlékei 36. 
Geriger (másként Gerger és Jörger) hadnagy 

167, 168, 171, 173, 176. 
Gerla f. 6, 7, 9, 15, 29, 34, 40, 82, 83, 85, 

178, 183, 184, 202, 207, 217, 218, 
219, 233, 235, 237, 245, 253, 289, 
291, 293, 306, 319, 321, S97, 418, 
420, 421, 430, 431, 444, 451, 456, 
459. 

Gerlai Ábrahám 48 . 
Gerlai kastély 178 . 
Gerlai kolostor 183, 184, 187. 
Gerlai monostor 178. 
Gerlai uradalom 128, 217, 218, 241. 
Geszt f. 457. 
Géták 8. 
Getyey Gergely 226. — János volt alnádor 

' 93 , 114,' 226. 
Ghiczy János hadnagy 147, 167, 172, 173, 

' 174, 176. 
Ghilányi I. György 423. 
Gi létfy Miklós 49. 
Glésán cs. 252. ~ Miklós 225, 226. 
Glogovácz f. 383. 
Glück Ferencz gyula i polgár 356 . 
Golyók 79, 135, 157, jgB, 168. 
Gombos György katonatiszt 287. 
Gouda Lajos gyulai ref. pap 386. 
Gótok 9. 

Gorové Kristóf és László bérlök 441. 
Gorzás f. gyarmati ember 293. 
Gosztovics horvát nemes család 62. 
Govrik Adeodát r. kath. káplán 386. 
Göudöcs Benedek gyu la i r. kath. plébános 

406, 443 . 
Gör. kath. 398. 
Gor. kel. val lás 392, 393, 396, 398, 466. 
Görög kereskedő 449, 496. 
Görögök 440, 441, 642. 
Görögország 169. 
Gronsfeld tábornok 276. 
Gruber Lorincz teljes hatalmi megbízott 430. 
Gruber Teréz 431, 432. 
Guardiánok 183. 
Guthy Sándor 321. 

tárgy-mutató. 

G y a l e s é r 32. 
Gyalui egyezkedés 117, 118, 121. 
Gyántéi István őrkanonok 204. 
Gyaraky cs. ( ö l y v e d i ) 252. 
Gyárfás gyu la i tanuló 195, 
Gyarmat 1. Füzes-Gyarmat. 
Gyármán ülése 29, 46, 240. 
Gyécse (Géza) I. király 37, 38, 177. 
Gyerög (Csemeni) György tiszttartó 2 4 0 . 
Gyepes f ly . 32. 
Gyoma f. utóbb v. 5, 6, 9, 26, 29, 35, 39, 

44, 74, 96, 128, 233, 2H8, 230, 
265, 201, 294, 303, 318, 347, 375, 
376, 382, 885, 390, 396, 397, 406, 
418, 420, 421, 431, 433, 445, 448, 
449, 452, 456, 460, 462, 470, 471, 

György F r i g y e s (Brandenburgi fia) 114. 
György prépost 96. 
Győri Ferencz táblabíró 321, 386. 
Győri mészárosok 441. — Vilmos orosházi 

lelkész 408. 
Györké f. 21, 34, 59, 107, 219, 240, 241. 

243, 268, 301 . I. Gyürkehely. 
Györkéi János alispán 53. 
Gyújtó koszorú 158, 168, 170. 
Gyula (Vata fia) 178. 
Gyula vr. és v. 5, 7, 9, 18, 22, 28, 29, 33, 

51, 57, 62, 64, 65, 6 7 — 6 9 , 71, 7 2 , 7 4 , 
76, 77, 79, 82, 83, 8 5 — 8 7 , 89, 9 2 - 9 4 , 
99, 100, 101, 102, 103, 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 
108, 112, 116, 119, 120, 121, 1 2 - s 
124, 125, 128, 130, 184, 135, 137, 
138, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 
148, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 
159, 160, 162, 163, 164, 165, 170, 
175, 182, 186, 187, 188, 180, 190, 
191, 193, 194, 196, 202, 203, 205, 
209, 210, 213, 216, 2 1 9 - 2 1 , 2 3 0 - 3 3 , 
235, 236, 2 3 8 - 4 0 , 2 4 3 - 4 7 , 252, 254, 
255, 258, 259, 263, 264, 2 6 7 - 7 0 , 
2 7 2 - 7 8 , 284, 290, 2 9 3 - 9 5 , 301, 
303, 304, 306, 303, 313, 314, 317, 319, 
320, 323, 3 2 6 - 2 8 , 335, 339 , 3 4 0 - 4 2 , 
345, 347, 3 5 4 - 5 6 , 359, 3 6 1 - 6 5 , 
369, 380, 384, 449, 4 5 1 — 5 3 , 456 , 
4 5 8 - 6 2 , 3fe4—88, 3 9 0 - 9 3 , 3 9 5 - 4 0 0 , 
4 0 2 — 1 0 , 414, 4 1 7 — 2 1 , 428, 429 , 
431, 432, 466, 4 6 9 — 7 1 , 4 3 8 - 4 4 1 , 
4 4 4 - 4 8 . 

Gyulai egyház (plébánia) 65, 68, 70, 105, 
116, 181, 190, 1 9 2 - 9 4 , 248. 

Gyulai ispotály 77, 185, 186. 
Gyulai kastély 305, 385, 388. 
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Gyulai kolostor 183. 
Gyula-monostora 39, 180. 
Gyulai országgyűlés 119. 
Gyulai szandzsákság 2 5 3 — 4 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 5 — 6 
Gyulai uradalom (distrietus de Gyula) 50, 

54, 57, 61, 63, 78, 81, 82, ' 8 4 , 87^ 
89, 93, 94, 100, 104, 107, 113, 115, 
117, 150, 154, 185, 2 0 2 - 4 , 208, 209, 
217, 219, 227, 230, 235, 2 3 7 - 4 0 , 242, 
243, 245, 284, 285, 305, 310, 328, 

332, 3 3 4 - 3 6 , 338, 349, 352, 355, 
361, 398, 402, 405, 411, 414 , 417, 
4 1 9 - 2 1 , 4 2 8 - 3 0 , 433, 441, 444, 445. 

Gyulai vár 50, 54, 55, 58, 6 0 — 6 2 , 04, 66, 
73, 75, 76, 79, 80, 91, 92, 9 4 - 9 0 , 
9 8 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 0 - 9 , 1 1 1 - 1 4 , 1 1 6 - 1 8 , 
1 2 1 - 2 7 , 129, 133, 140, 141, 145, 
149, 150. 1 5 4 , 1 5 6 - 5 8 , 1 6 1 - 7 4 . 1 8 3 , 
184, 186, 187, 190, 198, 210, 217, 
220, 221, 239, 246, 248, 252, 253, 
2 5 7 - 5 9 , 201 , 264, 2 6 6 - 6 8 , 2 7 0 - 7 7 , 
282, 3 1 1 - 1 3 , 315. 316, 319, 321, 328 , 

333, 342, 343 , 355 , 396. 
Gyula-Fehérvári gyűlés 122. 
Gyulai (a l ) szolgabiróság 304. 
Gyulai nevű kanonokok 196. 
Gyulai Albert, Mihály fia tanuló 195. 
Gyulai Ambrózi máskép Ötvös János 280. 
Gyulai Ambrus tanuló 195. — Dávid tanuló 

195. — Gábor tanuló 195, — Gáspár ta-
nuló 195, — Gergely tanuló 195, — Já-
nos olvasó kanonok 2 0 4 , — János ta-
nuló 195. — László tanuló 195. — 
Mihály tanuló 195. - Mihály 173. 
— Péter tanuló 195. — Simon vár-
nagy 209. 

Gyulai (Deák) István 190. 
Gyulai (Kratocl ivi l l ) László festő 409. 
Gyula-Vári f . 33, 34, 22, 28, 29, 107, 108, 

182, 216, 219, 234, 237 ,238 , 2 4 2 - 4 7 , 
295, 301, 3 0 3 - 8 , 311, 330 , 331, 335 
453 , 457, 460, 347, 349, 388, 397, | 
398, 411 , 430, 439, 443 , 445. 

Gyulavárii plébánia 181, 185. 
Gyulavárii mocsár 305 . 
Gyulai f. 457 . 
Gyula-Varsáiul f. 21, 47, 9 8 — 1 0 0 , 142, 172, 

268 , 387. 
Gyúr f. 29, 42, 82, 83, 107, 219, 233 , 235 , 

240, 243, 247, 260 , 285 , 293, 420, 
421 , 426, 441. 

Gyúry (Gyulai Deák) András, titkár, aradi 
olvasó kanonok 190. 

Gyümölcsfa-nemesítés 408, 439, 440. 
Gyürkehely puszta 421. 1. Györké. 
Gyürke puszta 4 2 2 . 
Gyiirii pecsét 48, 115 . 
H iau Lajos csabai ág. ev. lelkész 405, 406, 

407. — Antal 409. 
Haász József megyei ügyész 300, 345, 3 4 \ 

412 
Hadi-adó 232, 366. 
Hadi ló 86. 
Hadjárat 80. 
Hadzsi Hnjdár gyulai szandzsákbég 265. — 

Szafar szermáje 2"6. 
Haj derék halastó 239. 
Hajdú János 376 , 379. 
Hajdúk 258, 259, 270, 312, 313, 330, 341, 

344. 
Hnjual Ábel ref. tanár 401. 
Hajósút (csatorna) 306. 
Hálád erdő 34. 
Halas v. 270. 
Halas-tó (czege) 202, 238, 444. 
Halászat 215 , 238, 239, 294, 444. 
Halásztelek f. 7, 29, 39, 81, 100, 232, 233, 

235, 239, 366, 309, 456, 419, 420, 422. 
Halun l ippai szandzsákbég 139. 
H a g y m á s s y Kristóf 154. 
Ham>a kiája 255. 
Hanzel Antal aradi harminczados 121. 
Harang 1. Kis-Harang, Nagy-Harang . 
Haranghy cs. 86, 106, 236, 239, 252. 
Haranghy László szolgabíró 53, 54, 100. 
Haranghy (Endrődi) Lénárd — Ispán Lénárt 

alispán 69, 70, 71, 85, 86, 89, 241. 
70. — Miklós 195. 

Harangi plébánia 181. 
Harangőntő, másként Supuny András 412. 
Haraszthy Ferencz 115, 128. — Gergely 

92, 218. 
Harasztos Domokos békésm.-i követ. 51. 
Hármas-Körözs 1. Körözs. 
Harminczados 311, S 2 l . 
Hanninczad hivatni 449. 
Harnberger Miklós, az őrgróf tanácsosa 111. 
Harrach Lénárt 116. 
Harruckern gr. örökösök 353, 391, 423, 424, 

432, 433, 444 . 
Harruckern Borbála 431. — C'zecziliu 431. 

— Ferencz báró 340, 344, 34", 340, 
347, 34S, 349 , 350, 351, 352, 361, 
420, 427, 428, 429, 430, 437, 444, 
445. _ János György 300, 329, 330 , 
331, 332, 333, 334, 335, 330, 337, 
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338, 339, 340, 343 , 344 , 411, 412, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 
4 2 6 , 4 5 8 . — Johanna 431. — Josefa 
431. — Mária Anna 431. 

Harruckern uradalom 303 . 
Harsányi Sándor 386. 
Harazin c-s. 4 3 5 — 3 6 . 
Hász magyaróvári marhakereskedő 341 . 
Hasszán-tizedes 255 . 
Hasszán aga 255 . 
Haszonbérlő 349. 
Határ-domb 215, 216. 
Határjárás 85, 211. 
Határőrvidék 314, 320. 
Határ-per 115, 215, 429 . 
Határpont — határjel 85, 215, 429, 430. 
Határ-rendezés 84, 85. 
Határ-rész 82, 421, 422, 428. 
Határ-sértés 202. 
Hatvani orsz. gyűlés 80. 
Hatvan 84, 85. 
Havaselv i háború 47. 
Házv János váradi harminczados 286 . 
Hazuga várjobbágy 42. 
Hazugdi István ügyvéd 203. 
H é g e n h á z a f. 219, 221. 
H e g y — hegyek 243, 259. 
H e g y e s 1. Búzér-Hegyes , Csákó-Hegyes , ö r -

döngös -Hegyes , Be l ső -Hegyes , Külső-
Hegyes . 

Heis ler tábornok 268, 272, 274, 316. 
Hékéd puszta 421. 
Hel lenbranth János szarvasi j egyző 405 . 
He lvé t vallásúak ev. ref. 279, 280, 343, 390, 

3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 7 , 3 9 8 , 3 9 9 , 4 0 1 , 403, 466. 
Helyben lakó (personalem residentiam faei-

ens) fő ispán 5 8 — 5 9 . 
Helypénz 332. 
Helysz ín i szemle 207 . 
Helytartótanács (helytartók, Begentes Hungári-

áé) 99, 303," 305, 322, 325, 326, 330, 
336, 337, 339, 340, 343, '348, 349, 
352, 354 , 355, 371, 372, 374, 393, 
394, 395 , 396, 398, 400 , 412 , 465 , 
468 , 446. 

H é n 38. 
Hencz cs. 257. 
Henczhid-y cs. 2 i . 
Henczhidai uradalom 222. 
Henyey István lovas h a d n a g y 123, 1 2 7 — 

130, 133, 134, 154, 157, 184, 190, 
192, 197. — Miklós alkapitány 167, 
171. 

Herbert Antal al ispán 391. 
Herdegen ( D e Culm) János Ferencz kamarai 

biztos 314, 417. 
Hét éves háború 347. 
Hetivásár, hetipiacz 22, 246. 

| Heves m. 18, 25, 26, 251, 299, 300 , 347. 
, Hid 95, 108, 254, 263, 265, 266, 269, 272, 

295, 317, 382, 451, 453, 382. 
Hidas, Hidasér 29, 451 . 
Hidasy Jakab plébános és táblabíró 354, 403. 
Himlő, himlő ojtás 4 6 8 — 6 9 . 
Hisze várjobbágy 40, 43. 
Hit- levél 103. 

Hód-M.-Vásárhely 261, 279, 318, 345, 441. 
Hódol tság (magyarországi és erdélyi) 284, 

285, 2 8 7 - 8 8 . 
Hofkirchen gróf tábornok 273. 
Hoffer Mihály kőműves 353. 
Hohenzollern F r i g y e s 66. 
Homokegyháza 38. 
Honfiusitás 419 , 420. 
Honvédelem 80 . 
Hoóz Gáspár titkár 155. 
Hoppenracht Vi lmos hadnagy 167, 172. 
Hordódszeg-erdő 33, 34, 68. 
Horgas erdő 34. 
Horhy Mátyás güardián 183. 
Horvátok 61, 467. 
Horvátországi bánság 59, 210. 
Horváth ( szentgyörgy i ) cs. 225, 362. — Zsig-

mond főispán 3 5 8 - 5 9 , 402, 435, 463. 
— Antal al ispán 366 , 373. — Fe-
rencz vasmegye i al ispán 435. — János 
követ 363, 365. 

Horváth Bertalan zsoldos csapatvezér 125, 
129, 189. — Ferencz kurucz csapat 

vezér 274. — Sámuel ág . ev. pap 
386, 405. — nevű jobbágyok 61. 

Horváth (Henczhidai) János 130. 138. 
Horváth (Bazvia i ) János l ippa-solymosi vár-

nap 67, 132, 2 2 3 - 2 5 . - Gáspár 224. 
Hosszúaszó (Békés egy ik utczája) 228. 
Hosszúfoki vizszabályozó társulat 309. 
Hosszútó, másként Szele halastó 239. 
Hosszuthóti György kamarai tanácsos 148, 

176. 

Hozomány 199. 
Hrabovszky László alispán 344. 
Hunyad m. 257. 
Hunyady János 27, 51, 2 2 2 — 2 3 . 
Hunyadi uradalom 208. 
Huszár (katona) 57. 
Huszár P á l (Komlósi ) gazdatiszt 241. 
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Huszár Mátyás királyi fö ldmérő 307. 
Húszain gyulai szandzsák bég 2 5 9 — 0 0 . 
Húszain alajbég 256 . 
l luszein Boszna számvevő 255 . 
Huszka Mihály országgyűlés i képviselő 386, 

390. — József 386. 
Huszti János épitő-mester 356. 
Húszéin aga martalócz vezér 255 . 
Ibrahim temesvári beglerbég 263. 
Ibrahim kiája 255 . 
Ibrahim aga 255. 
Ibrány f. 457. 
i gazga tó (plenipotentiarius.) 430. 
lka he lység 39, 42 . 
Iktató parancsolat 73. 
Jjgyártó jobbágy 244. 
Il lés megye i i spán 1219-ben 180, 199, 200. 
I l lés várjobbágy 41. 
I l lyrizmus 465 . 
Imre czitherás 197. 
Imre deák ügyvéd 205, 206 
Imre gyulai plébános 196. 
Inczédv Sámuel ispán 415. 
Iparos - ipar 235, 244, 246, 259, 268, 290, 

294, 362, 395, 402, 419, 447. 
Ipar-gazdasági intézet 402 
Iráz f. 24, 57, 227. 
Iskola 194, 399, 4 0 0 — 4 0 3 . 465, 466. 
Ispán 70, 240, 241, 243, 320, 415. 
Ispán Gál 7 2 - 7 5 , 113, 212, 213 , 221, 228, 

240. - Gálnó 108, 115 . 
Isten-itélet 199, 213. 
Isteni tisztelet 465 , 466 , 
István, fekete-gyarmati reform, tanító 342. 
István magyar (Balázsdeák Is tván?) 256. 
István főesperes 199. 
István al ispán 48. 
Istvánffy István 62. 
Italmérés 348. 

Itczefok most Itczeér 32, 33. 
Ítélet- levél 205 . 
Izsák f. 219. 
Iván mehesz 42, 43 . 
Iván név 32. 

Izabella királyné 118, 120, 121, 122, 130, 
131, 132, 138, 141. 

Jakab Kristóf bérlő 4 4 1 . 
Jagendorf v. 76. 
Jancsovics István szarvasi lelkész 407. 
Jandes Ferencz aradi várnagy 321. 
Janicsárok (müsztafizok) 170, 1 7 3 — 7 5 , 254 , 

255, 276. 
Jankó János festő 409, 

Jankovics Stephánia 470. 
János Zsigmond 130, 132, 138—41, 145, 

147, 154, 158, 164, 166, 173, 191, 
212 , 226, 285. 

János ó-budai karpap 60. 
' János, a pálosok fejedelme 210. 

János fia Kálmán tanuló 195. 
János, Szövő faluból 200. 
János járomtelki lakós 199. 
János apát 179. 
János berten 42. 
János deák 101. 
János (Barsa nemzetségből) 46. 
János békési várnagy 45. 
Jánosháza f. és jánosházi kastély 74, 75, 

1 4 1 - 4 . 253. 
Jantyik Mátyás festő 409 
Jármy cs. 435. 
Járásbíróság 388. 
Járomtelke f. 29, 46, 178. 
Jász Lukács várnagy 135, 155, 167, 171, 

173. 176, 191, 217. 
Jászai konvent 282. 
Jászok 156. 
Jászság 156. 
Jászberény 270. 

Jász -Nagy-Kun-Külső-Szo lnok 26. 
Jegyző 313, 3 1 5 , 3 2 1 - 3 2 , 3 3 8 - 4 0 , 3 4 3 - 4 9 , 

352, 375, 405, 407. 
Jegyzők 475. 1. s az i l lető nevek alatt. 
Jeney Ferencz 321, 424. — Pál másoló 196. 
Jeszenszky Károly m.-berényi ág. ev. tót-

lelkész 405. - Miklós honvédtiszt 386, 
Jobbágy - jobbágyság 78, 8 2 - 8 5 , 90, 94, 

96, 97, 101, 107, 108—16, 119, 120, 
151, 156, 166, 198,199, 2 0 2 - 4 213, 
216, 232, 2 3 6 - 4 5 , 252 261, 262, 284, 
285, 292, 293, 301, 314, 319, 3 2 9 -
31, 348, 349, 368, 374, 375, 413, 
4 1 9 - 2 2 , 429, 444. 

Jobbágyos nemes 235, 280, 290. 
Jobbágy-telek 155 , 181, 185, 202 , 354 . 
Jobszt lováezmester 77, 235. 
Jófő (ma Dobra) v. 257. 
Jordán várjobbágy 43. 
Jószáshely f. 382. 
Jószágkormányzó (pl'aefectlt!*) 430. 
Jószágtenyésztés 235, 243, 298, 293. 
Jote Gergely azalontai kapitány 2í>7. 
Józsa István megyei orvos 4<i8. — J á n o s 

228. — Ferencz 403. 
Józsa (de Jansia) Tamás békésm.-i követ 52. 
II. József császár 351—55 . 413, 439, 442. 
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József nádor 858, 440. 
Jugov ies József szolgabíró 383. 
Juhtenyésztés 230, 293 , 442 . 
Juhász István gyula i ev. ref. pap 357 , öcsödi 

ev. ref. hitszónok 397. 
Juszuf szermáje 255. 
Kaba f. 4 5 7 . 
Kabu szn. 39. 
Kács (Kaeu) szolga 40. 
Kaesemag Miklós bérlő 441. — György 441. 
Kaczianer — Ferdinánd fővezére 110. 
Kaczkfy es. 252. - György 221, 2 2 5 - 2 6 . 
Kádi (török biró) 281, 282. 
Kaiseh Péter pék 448 
Káka f. 15, 29, 233, 4 2 0 - 2 1 . 
Kákafoki vizszabályozó társulat 309. 
Kakucs f . 21, 219 . 

Kalandos vagy i s temetkező társulat 244. 
Kalangya 243. 
Kál lay cs. 27, 154, 212. - Erzsébet 195. -

János előkelő nemes 85. 
Kál la i végvár 250, 264, 283, 287. 
Kalló József pénztárnok 346, 349. 
Kalmár (név) foglalkozás után 240. — Jó-

zsef jegyző 386. 
Kamarás f . 219. 

Kamanyay Mihály birtokos 228. 
Kamonczy Gergely esztergomi kanonok 193. 

195. 
Kamut f. 29, 53, 7 3 - 7 5 , 79, 8 1 — 8 2 , 101, 

114, 160, 166, 177, 204, 2 3 2 — 3 3 , 290, 
416, 421 , 4 3 1 - 3 2 . 

Kamutér 34. 
Kamuti János kamuti nemes 161. 
Kamati vár 14. 
Ivanonokság 100, 105, 112. 
Kanda szabad ember 40. 
Kanizsa v. 145. 
Kanizsay László fő i spán 53. — István 201. 
Kánya Mihály 199. 
Kány i Tamás 46. 
Káplán 105. 

Kaproncza (ma Kaprucza) v. 217. 
Káptalan 212. 
Kapu, kapu után katonát állítani, adót fizetni 

stb. 84, 2 3 0 - 3 1 , 325, 332 . 
Karacs Ferencz 410. 
Karácsony Kristóf, Gergely, Lukács, Miklós 

bérlők 441. 
Karácsonyi Lukács hadnagy 357. 
Karándréve f. 220. 
Karánsebes v. 95. 
Karczag 44, 273, 315 . 

/-mütató. 

Kardos cs. (Bélmegyeri ) 100. 
Karkai udvarház 74. e 

Karkó-utcza 15, 28, 75, 219. 1. Krakkó. 
Karok és rendek 57, 309, 379. 
Karloviczi béke 311. 
Károly f. 1. Kis -Károly . 
Károly herczeg 97. 
Károly I. király 205. 
Károly III. király 320, 340, 418 , 421. 
Károlyi cs. 420 , 433, 442, 444. — Antal gr. 

350, 353, 355, 4 3 1 — 3 2 . Ferencz gr. 
kir. biztos 344, 420, 403. — György 
gr. főispán 308, 3 7 2 — 7 3 , 379," 389, 
470. — Gyula 470. — Josefa 470. — 
József gr. 350, 432, 470. — Sándor 
gróf kormánybiztos 343, 389, 409. 
— Lajos 3 1 5 - 317, 420. 

Kas- (méh) 2 3 7 — 3 8 , 313, 443. 
Kasa szolga 40. 

Kassa város 122, 143, 145, 158, 104, 170, 
183, 190, 284, 343. 

Kasza — P e r e g v. 21 . 
Kászim basa l ippai beglerbég 122, 133, 138, 

139, 141. 
Kaszinó gyula i és szarvasi 389. 
Kaszte l lánfy Kristóf 155. 
Kaszálók 243, 305. 
Kath. magyarok 4 5 8 — 5 9 . 
Katholikus egyház — vallás 178, 1 8 5 — 8 8 , 

190, 192, 212, 2 / 8 , 280, 3 9 3 - 9 0 , 
398, 402 , 4 0 5 - 0 0 . 

Katona P á l guardián 183. 
Katona-tiszti lakások (kvártélyházak) 347. 
Katusa fok 307. 

Kaufmann Ferencz pénztárnok 340, 430. 
Kávás 219, 221. 
Kazay Mihály Íródeák 350. 
Kéb megye i sebész (kirurgus) 408. 
Kecskemet v. 270, 273. 
Kecse cs. 427. 
Kecsen föld 43. 
Kecsketenyésztés 294. 
Keczer (Lipócz i ) István váradi kanonok 335, 

338, 403. 
Keg lev ich cs. 427. 
Kegyül-, kegyuraság 1 7 8 — 8 0 , 184, 180, 1 9. 
Kékes f. 4 1 0 — 1 7 . 
Kelemen fia Ambrus tanuló 195. 
Keleti járás 29, 30, 32, 100, 237, 242. 
Kém 84, 95, 135. 

Keményegyháza f. 22. 
Kenderes f. 25, 132. 
Kenderhely határrész 243. 
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Kender termelés 243. 
Kendi Gábor földesúr 288. 
Kenézi Bertalan ölyvedi nemes, gazdatiszt 241. 
Kengye l ráczváros 130. 
Kenyérsütő Benedek (Herendi) ügyvédő 203. 
Képíró Albert 133. 
Képvise let i választmány 379. 
Kerecsényi László (Kányafö ld i ) báró, 1 4 4 — 

148, 151, 1 5 3 - 5 4 , 156, 1 5 8 — 6 0 , 162, 
1 0 4 — 6 8 , 1 7 0 - 7 6 , 184, 191, 1 9 3 - 9 4 , 
197, 230 , 236, 243. — Mátyás 146, 
155, 167, 175. — Mihály alnádor 145. 

Kerekegyháza 35, 38, 82, 85, 177 , 219, 293, 
421, 4 2 9 - 3 0 . 

Kerékgyártó 84. 
Kereki 1. Nemes-kereki . 
Kereky Péter szolgabíró és esküdt nemes 

' 54, 56. 
Kereknye f. 252. 
Kereskedő — kereskedés 235, 2 4 4 — 4 7 , 259, 

268 , 273, 2 9 4 - 9 5 , 419, 449 . 
Kerestelek f . 178. 
Kérsziget f . 26, 30. 
Keresztény val lás hatása 17. 
Kereszténység — keresztény hitfelekezet 177, 

397 . 
Keresztesek, keresztes hadjárat 71, 89. 
Keresztúr 38, 219. 
Keszi f. 28, 74, 237, 301, 307, 310, 436. 
Keszi-i erdő 310 . 
Kétegyháza f. 21, 96, 98, 104, 155, 219, 

221, 237, 240, 3 0 1 - 3 0 4 , 335, 3 4 7 -
349, 362, : 393 , 396, 411, 436, 4 3 7 — 
439, 452 , 459, 461, 462. 

Kétegyházi uradalom 346, 349, 354, 358, 
362, 398, 412, 417, 436, 437, 443, 445 . 

Két-ÍSopron 1. Mező-Két-Sopron. 
Keve m. 3 2 3 . 
Kevei (kubini) véghe ly kapi tányság 56. 
Kevermes f . 219. 
Khádim (herélt) Dsáfer szandzsákbég 256. 
Khász (szultán birtoka) 253. 
Khartt Antal Tamás 430 . 
Khurvan kiája 255 . 
Khurrem müezzin ( imádságra hivó) 255. 
Kigyós f . 7, 9, 13, 21, 28, 29, 33, 35, 6 5 , 

82 . 85, 116, 177, 180, 234, 237 , 243, 
280, 301, 303, 361, 388 , 390), 403, 
420, 421 , 431 , 442, 459 , 401 . 

Kikiáltatott gyűlések (proelamatae eongre-
gat iones) 48. 

Kikis helynév 33, 417. 
Kilenezed 3 2 9 . 

1. 

[ Kilencz-lovas szekér 94. 
j Ki l i thy István g y a l o g hadnagy 167, 172, 

176. 
Kincstartó kincstár 120, 154. 155, 156, 299, 

300, 314, 320, 4 1 5 — 1 8 , 420 . 422 , 
424, 4 2 6 - 2 8 , 433, 436, 437 . 

Királymező 220. 
Király i adó 96. 
Királyi biztos 152, 158, 307 342, 344, 349, 

358, 363, 368, 369, 373, 469. 
Királyi ember 60, 75, 203, 204, 212, 282 , 

283. 
Kirá lyhegyes 427, 431, 432. 
Királyi hit levél 76. 
Királyi kanczellária 54, 60, 75, 82, 97, 113, 

158, 160. 193, 209, 224, 3 1 2 - 1 4 , 
326. 368, 371, 418, 421 . 

Királyi levél 71. 101, 333. 
Királyi parancs 71. 
Kirá lyság 29, 34, 40, 59, 61, 62, 69 70, 184, 

216, 2 2 2 - 2 4 , 234, 235, 241, 243, 247, 
303, 347, 419, 420, 422. 

Királyi szó (verbum regium) 60, 67. 
Kirá ly i tanács 76, 79. 
Királyi udvarbiróság 42. 
Kinizs szolga 40. 
Kinizsy P á l 56, 57, 208. 
Kirják Is tván 449, 450. — Miklós 441, 449, 

450 . 
Kisb ir tokosok 227, 228. 
Kis cs. 252, 436. 
Kis Ferenez dobozi esküdt 321. 
Kis Ágoston póhalmi jobbágy 73. — András 

286. — Antal szolgabíró 387. — Ba-
lázs rácz hadnagy 272. — Bál int 
szentesi ref. lelkész 408. — Imre décsei 
i spán 241. — Kis István (szegedi) 
prédikátor 188, 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 4 . — Jakab 
aradi kanonok 22. — János békési 
főszolgabíró 372, 391. — Józsa megye i 
főjegyző 391 . — Péter 286 . — Péter 
szolgabíró 387. 

Kis-Gyarmat 1. Füzes-Gyarmat. 
| Kis-Harang f. 24, 29, 31, 34, 222 , 227, 

260 , 301, 302, 321, 420, 421, 4 2 4 , 
425. 

Kis-Kamut 1. Kamut. 
Kis-Károly f. 7, 13, 24, 30, 34. 45, 46, 132, 

247, 265, 2 9 1 - 9 3 , 301, 321, 420, 421, 
424 . 

Kis-károlyi erdő 310. 
Kis-Kondoros 1. Kondoros 

Kisjenei gör. kel. alesperesség 396, 

33 
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Kismarjay cs. 199. 
Kis -Podány határrész 4*21. 
k'isserjéni Ferencz kamarai tanácsos 150, 

240. — P á l királyi biztos 151. 
Kis-Szénás 1. Szénás. 
Kis -Ujszá l lás 441. 
Klaniczay János esperességi f e lügye lő 400. 
Klára-szüzek (klarissák) kolostora 184. 
Klenóczki cs. név 466 . 
Klobusiczky György kir. táblabíró 330. 
Klósz Mátyás jegyző, utóbb al ispán 338 , 

3 4 0 - 4 2 , 344, 347, 434 . 
Knapcsek család név 4G6. 
Knézich tábornok 385. 
Kócsag (kocsagtol l ) 305 . 
Kolonics Bertalan 285 . 
Kolostor 182, 183, 210, 2 1 1 . 
Kolozsvári országgyűlés 118. 
Komárom vr. 386. 
Jd. Komáromi György a l i spán 321. 
Ifj . Komáromy György al ispán 321, 390, 
Komáromy József esküdt. 338. — Komár 

Miklós gyu la i j egyző 405. 
Komjáthy Zs igmond 321. 
Komlós (mai Tót-Komlós) 222, 223, 226, 

303, 304, 459, 461, 462, 347 , 
358 , 374, 380 , 387, 394, 396, 
404, 405, 407, 409, 411, 465, 
441, 447 . 

Komlósy cs. 86. 

Komlósy Anna (özv. Varjassy Györgyné l 
Komlósy Ferencz országbírói j egyző 195, 
Kompoltl iy (Nánai ) István 26. 
Komornyik Ferencz várnagy 116. 
Kondé Miklós váradi püspök 358. 
Kondoros f. 29, 38, 107, 2 0 2 — 2 0 3 , 219, 

2 3 4 — 3 6 , 240, 242, 244, 260 , 
290, 304, 341, 396, 3 9 7 , 4 1 9 , 420 , 
4 2 9 - 3 3 , 441 , 459, 4 6 1 . 

Kondorosegyháza 38. 
Konstantin (Bíborban született) 36. 
Konstantinápoly 155, 164, 272. 
Kont Miklós 49. 

Kontz Konrád puskamüves 77, 93, 111, 
112, 239. 

Konyha cs. 425. 
Konyhás (Halászte lki) Miklós szolgabíró 54. 
Koppáni Máté puskaműves 64. 
Kórház, békésmegyei 470. 
Korlián helynevek 177. 
Korcsmáros 398. 
Kornis (Tótváradi) Sándor 436. 
Kórógy f. 178. 

425 . 
omv 

302, 
348, 
397, 
434, 

213. 
213. 

231 , 
285, 
422, 

Korona utcza 270. 
Kórógy ér 20, 34. 
Kórógyi Gergely esküdt nemes 56. 
Korponai János ezredes 384. 
Kossuth-bankó 385. 
Kosztka P á l ügyész 328. 
Kosztolányi Sándor k.- ladányi r. kath. plé-

bános 406. 
Kovács István megyei főorvos 407, 468, 469. 

— István budai polgár 210, 211. --
András 375. — János 286. — László 
gazdatiszt 241. — Pál 375 . — job-
bágy 244. — Mátyás előkelő pol-
gár 104. 

Kovács cs. 416. 
Kovacsfok halastó 239. 
Kovácsi (ma Puszta-Kovács i ) 221. 
Kovaszincz f. 382 
Köbli f . 219. 

Köböl (gyu la i és s imándi) 85, 102, 133, 
182, 184, 194, 1 9 7 , 2 4 1 , 2 4 5 , 2 4 7 , 4 4 5 . 

Kökényess i István 343. 
Kőkorszaki emlékek 5, 6. 
Kölcsey Ferencz 366 . 
Köles 85, 184, 242, 293. 
Köleséri főesperesség 22, 89. 
Kölyi i ( vagy kalló) szürkeposztó készítéséhez 

245 , 246. 
Könyvsajtó 410. 
Környe f. 29, 16, 24, 130, 227, 234, 260, 

300, 421. 
Körözs. Nevének eredete és kiejtése 9 — 1 2 . 
Körözs általában 19, 32, 34, 38, 39, 71, 118, 

133, 156, 163, 170, 172, 175, 238, 
260, 262, 263, 265, 266, 268, 270, 
294, 306, 307, 308, 311, 3 1 6 — 1 8 , 
323, 328, 345, 467, 469, 436, 444. 

Fehér-K. 15, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 34, 
37, 95, 163, 172, 202, 207, 217, 245, 
246, 3 0 6 — 8 , 317, 388. 

Fekete -K. 28—30, 34, 37, 95, 245, 3 0 6 - 8 , 
317. 

Hármas-K. 26, 29, 30, 32, 36, 178, 212, 239, 
245, 247, 253, 254, 269, 273, 279, 
308. 

Kettős-K. 29, 30, 178, 245, 308, 445. 
Kis-K. 30, 32, 306, 445. 
Sebes-K. 29, 30, 32, 34, 219, 253, 254, 269, 

279, 306, 308, 325, 388, 397. 
Nagy-Körözs 30. 
Körözs-Maros köze 89, 91, 95, 116, 169, 

261, 269, 279 . 

Körözs-Ladány f. 16, 29, 30, 32, 45, 8 3 , 1 3 1 , 



Név- és tárgy-mutató. 507 

132, 221, 231, 234, 246, 247, 265, 
283, 289, 292, 294, 301, 303, 306, 
310. 313, 317, 319, 342, 343, 449, 
456, 461, 347, 361, 384, 3 9 5 - 9 7 , 406, 
4 1 8 - 2 3 , 430, 431 , 442, 447 . 

K. -Ladányi kastély 305. 
Körös-Ladányi uradalom 217, 2 2 1 . 3 2 1 . 3 6 7 . 
Körözsszegi uradalom 226, 227. 
Körözsszeg vára 24, 46, 247. 
Körözs-Szentmiklós f. 29, 38, 44, 222, 223, 

234. 

Körözs-Tarcsa f. 15, 23, 29, 32, 50, 202. 
2 1 7 - 1 9 , 228, 234, 237, 239, 2 9 1 , 2 9 3 , 
303, 306, 307, 341 , 347 384 , 397 , 
404, 408, 409. 4 1 9 - 2 2 , 425. 431 , 
445, 452, 458, 461, 

Körösi-Vásárhely 265. 
Körtvélyér 34. 
Köteles Anna 412. 
Kötesd f. 204. 

Kő-utak és kőhidak 4 5 1 — 5 3 , 388. 
Kővár 289. 
Kövéne (Kuene) szabad ember 40. 
Kövér Antal táblabíró 367. 
Kövesdi Bertalan 285. 
Közegészségügy 467, 468, 469. 
Közjegyző 85. 
Közgyűlés 80, 81, 378. 
Központi választmány 378, 379. 
Közteherviselés 374, 378, 413. 
Közép-Sz iget halastó 239. 
Közép-Tó 239. 
Krakkó f. 112, 194. 

Krassó-Szörény megye 40, 49, 323, 323, 357. 
Krieger Sámuel országos földmérő 306. 
Kristály János 191. 
Kristóf gazdatiszt 241. 
Krucsay János kir. táblabíró 330. 
Krusevácz 51. 
Kulcsár János ö lyvedi nemes, gazdatiszt 241. 
K ulmbach 98. 
Kun Balázs Törteli várkormányzó 143, 144, 

1 5 8 — 6 0 , 191. 
K u n h e g y e s f. 310, 457. 
Kún-Madaras f . 457. 
Kunok 19, 44, 115, 229 , 235, 345. 
Kunovics Mehemed aga 136, 174. 
Kún-Szentmárton v. 19, 20, 27, 44, 94, 154. 

239 , 420, 422. 
Kupa f. 181 
Kurgán szó 177. 
Kuriál is vagy kisnemesi falvak 231. 
Kurucz csapat 271, 272, 274. 

Kutyik cs. név 466. 
Külső-Szolnok m. 2 5 — 2 7 , 73, 1 1 8 , 1 1 9 , 1 5 0 , 

159, 160, 167, 211, 251, 299, 300. 
Lál»ősegyház 38. 

i Lád csolti apát 178. 
Ladány 1. Körözs-Ladány. 

! Laicsák Ferencz váradi püspök 470. 
Lajos Mihály jegyző 313, 315. 
II. Lajos király 69, 96. 
Lajos váradi kanonok 76. 
Lakatos Károly főszolgabíró 387. 
Lánczy József főispán 363, 369, 370 . 
Lándzsás 129. 
Lantos cs. 252. — János jegyző 327, 328. 
Lantos (Bé lmegyer i ) András szolgabíró 54. 
Laposrét 33. 
Laszkv Jeromos 103. 
László csolti apát 1 / 9 . 
László síri pap 1 1 6 . 
IV. László király 46. 
László királyi udvarbíró 42. 
Lász ló Miklós szolgabíró 327, 328. 
Leányér 31. 
Leány v. Jányhalom 31. 
Leánynegyed 199, 213, 218, 222, 225, 227. 
Lege lők 36. 
Lege lő 216, 286, 309, 442. 
Lege lő elkiilönzés 304, 375, 376, 379, 383, 

388, 438. 
Lehel-huszárok 382, 383. 
Lehner Mihá ly kigyósi r. kath. plébános 403. 
Lehóczky Lajos vizi és útibiztos 366, 374. 
Lehödfoka 33. 
Lelesz v. 252. 
Leleszi konvent 27, 160, 213, 251, 282. 
Lencséséi - 34. 
Lencsési csatorna 306. 
L e n g y e l katonák 108. 

I Lengye l ország 102, 122, 131. 
i I. Leopold király 265, 312, 416 , 434. 
| Lesl ie tábornok 265. 

Levelezés magyarul 403, 355 . 
' Levéltárnokok 480. 

Liebenberg kapitány 277. 
Linőzbauer János váradi építő mester 356. 

j Linczi békekötés ereje 393. 
Lindner Keresztély, Ferdinánd tiszttartó 

3 1 1 — 2 0 , 4 1 5 — 1 7 , 422, 444. 
Lipót udvarmester 77. 
Lippa vára 6 2 — 6 8 , Ni , 94, 95, 103—07, 

115—18 , 121, 123—25 , 1 2 7 — 2 9 , 140, 
150, 169, 189, 230, 247, 2 5 7 — 6 3 , 2<>9, 
274, 276, 452. 

34* 
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Lippa i kolostor 1 8 1 . 
Lippai szandzsákság 254. 
L ippay Balázs hajdú vezér 259. 
Locsmánd f. 358. 
Losadi szn. 39. 
Losonczy Antal 91, 97, 9 8 , 1 0 6 , 120, 121. — 

István főkapitány 128, 138. — Já-
nos 219. — Lász ló 199, 219 . 

Lótenyésztés 235, 293, 408, 442 . 
Lovaskatona 84, 94, 136, 137, 145, 146 ,148 , 

149, 1 5 1 - 5 4 , 169 , 344, 345 , 357 , 
380, 383 . 

Lovász (Ötvenesi) Zs igmond főispán 356, 
357, 446. 

Lőkös (Kál la i ) cs. 195. 
Lőkösháza 63, 2 1 9 . 
Lörincz pap 71 , 
Lőrincz százados 43. 
Lötz János, berneki kasznár 1 0 2 — 6 , 109 , 

110 , 239. 
Löwenburg János Jakab f ő i s p á n 312 , 3 1 9 — 

40, 436, 437, 445. 
Ludad puszta 287. 
Ludasfenék 32, 
Lugasiak 95. 
Luka János adórovó 150, 192, 225 . — Sán-

dor táblabíró 370 . 
Lukács Gergely 354, 437. — József csanádí 

he lyet tes a l i spán 367 . 

L u s z t r á k = vizsgálatok 152 . 
Lutheránusok 187, 190, 191. 
Luzsinszky István váradi kanonok 331 , 334 . 

436. 
Luzsokörvény 33. 
IVIacskásér 31. 
Macsovi bánság 51, 53. 
Maezedóniai László 99. — Miklós 99, 100. 
Madzagfalva 220 . 
Mágócs i cs. 62. — András tanuló 195. — 

Gáspár várkormányzó 129, 1 3 3 — 4 3 , 
149, 1 5 2 — 6 0 , 166, 168, 183 , 189, 
190, 192, 236. - Márton (Porkoláb 
Márton) 70, 209. 

Mágor f. 15, 29, 43, 179, 2 1 7 - 1 9 . 228 , 
234, 237. 245, 420, 421. 

Mágori halom 30, 32, 178, 179. 
Magos várjobbágy 42. 
Magyar-Bród 191. 
Magyar és udvari kamara 142, 143, 1 4 7 — 5 0 . 

152, 154, 155, 157, 1 9 2 , 2 9 9 , 3 1 1 - 1 4 . 
320, 415, 418, 419, 421 . 

Magyarosodás, — magyar nyelv 3 7 2 , 4 6 3 — 6 5 . 
Magyar nyelvi pénztár 465 . 

Magyarság megalakulása 455, 458 . 
Magyar paraszt-had 89. 
Magyar-Gyula 1- Gyula. 
Magyari Zs igmond al ispán 52. 
Mahmut szolnoki alajbég 294 . 
Majláth nemes 104. 
Majláth-féle lázadás 114. 
Major-házak 240, 436. 
Majorsági „allodiális" gazdálkodás 240, 242, 

292, - fö ldek 379. 

Major Pá l író 409. — Pá l uradalmi szám-
vevő 400. 

Majsay Eu lá l i a 190. - Imre 190, 191. — 
László birtokos 130, 131, 138 . 

Makai másként körözs-marosközi ref. egy-
házkerület 279, 397. 

Makó v. 105, 154, 247, 261, 279, 288, 318, 
380, 408. 

Makó Borbála Makófalvi 2 2 3 . 
Makay István tanuló 195. 
Makkos erdő 237 . 
Makra hegy 243. 
Malkocs aga 255. 
Malkucs temesvári basa 146. 
Malom (vizi, száraz) 83, 105, 146, 181, 207, 

238, 245, 246, 270, 294, 305, 307, 
314, 332. 333, 418, 431, 432, 436, 
444, 445. Békési malom 305, 307, 444. 
Csabai víz imalom 307. Dobozi m;ilom 
294, 305. Fok-malom (gyula i ) 245, 
305, 431, 432, 444. Hatos malom 245, 
246, 305 . N a g y m a l o m (gyula i ) 245, 294, 
305, 307, 444. N a g y - P i l i malom 308. 
Szent-Pál malom 245, 246. Székudvari 
malom 431, 432. Tombáczos malom 
307, 445 . Vári i malom 294, 436. 445. 
Velencze (malom gyula i ) 245, 305. 

Malomér 32, 239 . 
Malomzug-utcza 188. 
Mándy Kelemen 138, 225 . 
Maráz f. 26, 29. —i halom 30. 
Marchio magyarosan markoláb 66. 
Marczaly Miklós főispán 49. 
Marczelházi cs . 24. 
Margi t -Sz iget 184, 
Margitsz iget i apáczák 59, 69, 71, 198, 223, 

224, 235. 
Marhadög 443 . 
Mária Therézia királyné 350, 351 . 
Máriásy cs. 382. — Lász ló 425. 
Marinics, másként N a g y Horváth Ferencz 

(Fetropolyai Horváth) 123, 129, 135, 
141, 142," 154, 1 6 4 - 7 3 , 191. 
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Marjalaka f . 73. 
Marjalaky Károly főjegyző 407 . 
Markovicz Mátyás ág. ev. pap 309, 394, 

4 0 3 - 0 6 , 467. 
Markovics András, — Bogdán- bérlők 441. 
Mármarosm. 358 . 
Maros f ly . 38, 89, 90, 95, 118, 123, 1 2 8 , 1 3 7 , 

169, 217, 269 , 2 7 1 - 7 3 , 276, 314, 
317, 348 , 381, 382. 

Marosi István katonatiszt 287 . 
Maróthy cs. 54, 62, 1 8 2 - 8 5 , 196, 202, 

220, 243. - Anna 23, 24, 227. -
János macsovi bán 50, 64, 182, 202, 
2 1 9 - 2 0 , 227. — László 28, 51, 220. 
— Mátyus főispán 53, 54, 202, 203, 
204. 

Marschall Bertalan ács 353. 
Martinovics-féle összeesküvés 356. 
Márton gyulai plébános 199. — Miska íia 43. 
Máté Mihály 343. 
Mátyás fia Gergely tanuló 195. 
Matulai P á l csendbiztos 343 . 
I. Mátyás király 26, 5 3 — 6 , 62, 198, 211, 

213, 2 2 2 — 2 7 , 244, 247, 424, 437. 
Mátyás gyula i plébánus 65, 199. 
Mátyustoniya 38, 39. 
Mayer Francziska 435 . 
Mecset 278 . 
M e d g y e s f. 21, 74, 75, 117, 219, 220. 
Meggyaszó f. 287. 
Meghatalmazott (procurator) 201. 
Megváltása jobbágyságnak 457, 458. 
Megye i biztos 379. 
Megyefőnök 387, 388. 
Megye i gyűlések 50, 52, 58, 69, 79, 8 0 , 1 6 0 , 

3 1 3 - 1 5 , 321, 325, 3 2 7 - 3 9 , 346, 
3 5 2 - 6 8 , 371, 390, 413. 427. 

Megye i követek 52, 78, 80, 88, 100, 101, 
160, 326, 327, 331, 355, 363, 364, 
366, 369, 378. 

Megyei közigazgatás 79, 329. 
Megye i szónokok 89, 90. 
Megye i tisztikar 73, 78, 8 0 - 2 , 100, 115, 

148, 160, 2 5 1 — 5 3 , 281. 3 0 0 — 3 , 305, 
313, 314, 3 2 1 — 2 3 , 3 2 5 - 2 9 , 3 3 0 - 3 1 , 
3 3 3 — 3 7 , 340, 3 4 3 - 4 7 , 352, 356, 359, 
360, 367 , 369, 380, 3 8 3 — 8 5 , 387, 
3 9 0 — 9 5 , 404, 411, 412, 444, 467, 468. 

Megye i törvényszék 58, 120, 198, 356, 357, 
4 1 1 - 1 3 . 

Megye i -Te l ek halastó 239, 
Megyer 1. B é l m e g y e r és Mező-Megyer. 
Mélyér 33. 

Méhes f. 29, 32, 34, 39, 42, 221, 222, 231, 
234, 237, 260, 294, 420, 421. 

Mecskei László 96. 
Mehemed gyula i szandzsákbég 257. 
Mehemed szolnoki bég 140. 
Méhész 237. 443. 

Méh-tenyesztés — méhészet 237, 439, 443. 
Melit (Brebiri) György 167, 174, 176. 
Melius Péter tiszántúli superintendens, deb-

reczeni pap 279. 
Memhet gyulai alajbég 264. 
Menedék jog (ius asyl i) 413. 
Ménes 235, 243, 293, 442. 
Meszt f. 220. 
Mevlana Muhjeddin török pap 255. 
Mező cs. (S imái ) 86, 222, 252, 424 . 
Mező-Péter — Sándor 424. 
Mező Ferencz kereskedő 191. — Mihál \ 

szélhalmi ispán, szabados 236, 241. 
Mezei hadak 129, 146. 
Mező-Berény f. 7, 10, 15, 29, 35, 47, 57, 

64, 6 9 - 7 3 , 80, 107, 181, 203, 219, 
220, 2 3 4 - 4 3 , 260, 2 6 2 , 2 8 5 , 2 8 7 , 2 9 1 -
93, 303, 307; 318, 347, 365, 376, 
3 7 9 - 8 5 , 390, 393, 396, 3 9 7 - 4 0 9 , 
420, 421 , 426 , 431, 432, 439 441, 
445, 4 4 7 — 4 9 . 452, 455, 457, 459, 
461, 462, 465 , 466. 

Mezőgyán Boldizsár 93. 
Mezőgyámi Máté személyes jelenléti főjegyző 

'68 . 
Mezőhegyes f. 442. 
Mező-Keresztes (Bihar m.) f . 264, 
Mező-Két Sopron f. 15, 29, 202, 203, 218, 

2 3 4 — 3 7 , 4 1 9 - 2 2 , 441. 
Mező-Megyer f. 29, 39, 202, 204, 217, 219 f 

234, 235, 293, 420, 421. 
Mezőmegyeri kastély 45, 139. 
Mező-Szentmiklós f. 29, 82, 107, 177, 220, 

221, 234, 242, 243, 247 , 430. 
Mező-Túr 25 , 26, 71, 84, 95, 154, lí>7, 216 , 

247, 2 6 4 — 6 , 269 , 273, 303, 3 1 5 , 3 1 7 , 
318, 324, 341, 358, 457. 

Mihály nevű molnár 246. 
Mihály tanuló 195. 
Mihályhalma 30, 246. 
Mihályf i József tanár 407. 
Mike (Barsa nemzetségbűi) 46. 
Mike fia Móricz várjobbágj 45. 
Mikepércs f. 457 . 
Miklós fia Mikó 199. 
Miklós tanuló 195. 
Miklós orgonakészitő 244. 



510 Név- és tárgy-mutató. 

Mikolai Ferencz 386 . 
Miksa király 147, 164, 166, 167 , 172 , 174, 

176, 236, 258 . 
Minaret 278. 
Mindszent f. 288. 
Mirandola P á l 157, 162. 
Miska nemes ember 1222. 43. 
Mocsár, Láp 45, 137, 267 , 268, 274, 302, 

305, 306, 309, 318, 444, 467 , 469. 
Modronics János esküdt 341. 
Mogyorós — (régiesen Monyorós) egyház 38. 
Mogyorósy Ferencz 211. 
Mogyorósy János id. uradalmi kasznár 405 . 
Mogyorósy János nemes 211. 
Mohácsi csata 80, 86, 87, 115, 149, 157, 

224, 226, 247. 
Mohamedán val lás 278 . 
Mohamed Murád topcsi kiája 256. 
Mohamed aga, martaiócz vezér 255. 
Mohamed aga a hidak fe lügyelője 255 . 
Mohamed aga, 254. 
Mohamed temesvári kádi 229 . 
Mojsisovies Sámuel főbíró 386 . 
Mokra h e g y 136 . 
Molitorisz Adolf tanár 407. 
Molnárság 245. 

Molnár (Bö lcskey) Miklós szolgabiró 321, 322. 
Molnár János táblabíró 367. 
Molnár ezredes 270. 
Molnár nevü jobbágy 244. 
Mondbach Ferencz 435. 
Monor f. 220. 
Monostor ere 178. 
M6ro.cz 219, 220. 
Móré Gáspár alvárnagy 108, 110. 
Móré Gáspár őrnagy 142. 
Móricz Péter tiszttartó 240. 
Morva családok 462. 
Morvaország 76, 145 . 
Mosony m. 409. 
Mrena szentandrási r. katli. kántor 466. 
Muhar in szpáhia 264. 
Muhamed Timur szertopcsi pattantyús tiszt 

256. 
Mumi Diváne szerbölüktopcsián 256. 
Mumi bácsi bég 263. 
Munkácsvár 130, 131, 133, 267. 
Munkácsi Mihály 410. 
Murád bin Daud gyula i lovas vitéz 256. 
Muraközi József esküdt 322, 436. 
Muraközi Márton ügyész 322 , 
Murony f. 15, 20, 34, 4 5 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 3 4 , 2 8 7 , 

419, 420, 422, 430, 441. 

Murouyi részbirtok 218. 

Murtéza budai vezér 263. 
Muston hn. 16. 
Musztafa tizedes 263. 
Musztafa gyulai alajbég 261 , 262. 
Musztafa aga 254, 255, 263. 
Musztafa nagyvezér 176. 
Musztafa szegedi bég 140. 
Muzul Márton örmény kereskedő 341. 
Miinsterberg H e d v i g 76. — Károly 76. 
Műszaki csapat (müteferika) 255. 
Nadah f. 49 . 
Nadaby család 63, 74, 115, 228. — Lőrincz 

al ispán 49 . 
Nadány 1. Körözs-Ladány. 
N a d á n y i cs. 44, 54, 130, 166, 187, 189, 

222, 238, 239, 252, 285 , 301, 321, 
415 , 422 , 425. 

Nadányi András 235. — Gergely 130 132, 
282. — Gyárfás 130—32, 188. 
István 188. — János 301, 314, 315 , 
415, 416, 422 , 423 . — Kriszt ina 187, 
195, 196. — László 60. — Márk 51. 

- Mihály 73, 199, 213, 301. - Mik-
lós 236, 3 2 1 - 2 3 , 423 . — Zsófia 423 . 

Nádas 34, 44, 443. 
Nádasdy Tamás nádor 121, 145, 226. 
Nádasér, nád 31, 305. 
Nádas rét 34. 
Nádor 4 8 , 136, 198, 200, 2 0 6 - 1 0 , 2 8 2 , 2 8 7 , 

325, 347, 348, 358, 364, 426, 428, 
465 . 

Nádor-csatorna 308 . 
Nádori gyűlés 54, 205, — törvényszék 48, 

59, 208. 
Nádudvar 132. 
Nádudvary János borosjenei hadnagy 285. 
N a g y - B a j o m f. 18, 23, 30, 269, 415, 457 . 
Nagy-Becskerek 323, 380. 
N a g y András 128. 
N a g y Bál int (Ölyvedi) nemes gazdatiszt 241. 
N a g y Demeter (Kamuti) nemes 73, 74. 
N a g y é r 34. 
N a g y (Haranghy) Gergely szolgabiró 115. 
Nagy-Gyarmat 1. Füzes-Gyarmat. 
N a g y - H a r a n g f. 25, 29, 31, 232, 234, 262, 

292, 295, 301, 302, 321, 420, 421, 
424. 

N a g y Horvát 1. Marinics . 
N a g y István 280. — István fé lhalmi job-

bágy 216. — István alvárnagy 209. 
— János szolgabiró 160. 

N a g y Márton táblabíró 367. — Mátyás 146. 
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Nagy-Kamarás 1. Bánkamarás. 
Nagy-Kamut 1. Kamut. 
Nagykereki f. 410. 
Nagy-Kondoros 1. Kondoros. 
Nagy-Kőrös v. 95, 270, 273. 
Nagy-Kúnság 156. 
Nagy-kúnsági ev. ref. esperesség 397. 
Nagylak vr. 85, 137. 
Nagylaki csata (május 27) 72. 
N a g y - P é l y f. 387. 
Nagy-Podány határrész 421. 
N a g y Sándor dr. 409. 
Nagy-Szénás 1. Szénás. 
Nagymihá ly i Lukács esperes 280. 
Nagy Péter békési ispán másként Ispán Pé-

ter 213, 214, 241. 
Nagytelek f. 29, 130, 234, 293, 420, 421. 
Nagyváradi békekötés 113, 117. 
Nagy-Várad 1. Várad. 
Nahie (kerület) 229, 254. 
Nándorfehérvár vr. 271. 
Nápoly i László 49, 205. 
Nazarenus 397. 
Nedeczky Anna 435. 
Nefant várjobbágy 41. 
Nehéz lovasok 56. 
Nemes falvak 231. 
Nemes i fölkelés 63, 357, 358. 
Nemes ülés 220. 
Nemesi udvarház 73, l ( i l . 
Nemes-Halásztelek 1. Halásztelek. 
Nemes-Kereki f. 13, 29, 41, 74, 75, 81, 1 3 0 -

132, 160, 232, 234, 238, 263, 279, 
291, 294, 393, 395, 420, 421, 430, 
458, 459. 

Nemes-Ölyved f. 29, 39, 41, 77, 81, 166, 
232, 234, 235, 281, 291, 293, 306, 420, 
421, 430, 444, 456. 

Németi f. 29, 30, 40. 234, 420, 421, 430. 
Német-Gyula 1. Gyula. 
Németek 77, 109, 175, 268, 3 1 5 - 1 7 , 382, 

396, 462, 466, 467. 
Németh Antal másod alispán 373, 374. 
Német János tiszttartó 236, 240. 
Németország 68, 91, 236. 
Nemzetőrség 379—83. 
Nemzetségek (genusok) 45. 
Névery Pá l esküdt 327, 328, 335, 338, 

340, 436. 

Neoacquistica commissio 392, 415, 422—24. 
Nepesedes 460, 461. 
Népfelkelés 94, 103, 123, 142, 384. 
Népgyűlés 378, 379, ős—390, 

138, 
129, 
155, 143, 154, 

ev: lelkész 400, 403, 

Nickolsburg 145, 164. 
Nóvák Antal főjegyző 303, 365—67, 371 

73, 470. 
Nóvák Dániel ág. ev. tanitó 386. 
Nóvák Ferencz uradalmi ügyész 307. 
Nürnberg 163. 
Nyárösvény fly. 31. 
Nyárszeg f. 29, 35, 221, 238, 421. 
Nyésta f. 221, 222. 
Nyir-Bátor v. 121. 
Nyíregyháza 459. 
Nyiry ezredes 310. 
Nyitra v. 132. 
Nyitrai ispánság 42. 
Odormánfok 32, 08. 
Odwam f ly . 32. 
Ó-Buda v. 190. 
Ó-Budai káptalan 212. 
Ocsarovics Demeter gyulai hadnagy 

131, 134, 130, 
164, 167, 170. 

Oertl Zachariás ág. 
406. 

Okány f. 457. 
Okolicsni István őrnagy 383. 
Oláh György 409. — István históriás 383. 

- kereskedő család 2 4 7 . - István 
egri kanonok 208. — János gyulai bíró 
75, 84, 85, 1 0 4 - 6 , 109, 113, 116, 
214. — János esküdt 327. — Tamás 
gerendási jobbágy 282. 

Oláhok (románok) 290, 3 1 9 - 2 3 , 332. 382, 
462, 466, 467. 

Oláh vajda 169. 
Olasz János szendrei katona 251, 286. — 

Mihály alispán 313. 
Olaszok 447. 
Olsna (a mai Öls Sziléziában) 83. 
Oltlaka f. 74, 75, 141, 387. 
Oltványéi- 33. 
Oltványszék erdő 33. 
Omár gyulai szandzsákbég 265. 
Omár aga 255. 
Omaszta Szilárd honvédtiszt 386. — Omaszta 

Zsigmond 367, 386. 
Ónodi vár 264—65, 283, 287. 
Opersdorf János vértes hadnagy 125. 
Opulyai László nádor 49. 
Orbán id. János szolgabíró 313, 328, 331 

334." 
Orbán Jánus ifj. esküdt 335, 338. 
Orbán kerékgyártó 77. 
Orbán pattantyús 109. 
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Orczy Béla br. — Andor 389, 395 . — István 
kir. biztos 342. — József báró főispán 
helytartó 355, 3 5 6 . — Lőrincz arad-
megye i főispán 36S. 

Orgona-készítés 244 . 
Orod lm. 19, 24, 29. 
Oros 1. Orod. 
Orosháza f. 6, 14, 20, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 

178, 213, 234, 237, 260, 286, 290, 
301—4, 347, 348, 358, 3 6 2 , 3 7 5 , 379, 
382, 383, 388, 390, 3 9 4 - 9 7 , 405, 
408, 409, 414, 416, 419, 420 , 422 , 
426, 430, 431, 441, 442 , 447, 448, 
452 , 453, 459, 461, 470. 

Orosházi temető 36. 
Orosházi András váradi kanonok 195. 
Orosházi Tóbiás tanuló 195. 
Oroszok 384, 3 8 5 . 
Ország Dorottya, Patócsy Ber ta lan özvegye 

225. 
Ország László fő ispán 53. 
Ország Mihály 54. 
Országbíró 62, 195, 1 9 9 - 2 0 1 , 203, 205, 206, 

210, 211, 226, 282. 
Országbírói törvényszék 59, 206. 
Országgyűlés 46, 51, 54, 57, 76, 8 3 — 8 5 , 

96, 114, 118, 1 1 9 , 1 4 8 , 1 6 5 , 3 0 2 , 320, 
327, 329, 331, 334, 336, 344, 354. 
355, 360, 363, 3 6 4 - 6 6 , 368 , 369, 
3 7 1 - 7 3 , 378, 380, 390 , 412, 4 2 0 . 

Országgyűlés i képviselők 1. 474, 475. 
Országgyűlési követek 1. 473, 474. lap és az 

i l lető nevek alatt. 
Ortelius Bediv ivus kiadó 163. 
Ó-szlávok 6, 14, 39 . 
Oszmán Ali 256. 
Oszmán kiája 255 . 
O-Torda 1. Torda. 
Oszpora ( a k « e ) 253, 254. 
Osztrákok 385. 
Otmár méhész 42. 
Ó-vár 16. 
Ó-vári csatorna 306. 
Ozorai Imre prédikátor 188. 
Ozoray P i p ó 207 . 
Öcsöd f. 5, 9, 13, 19, 20, 27, 44, 239 , 251, ! 

260, 262, 2 6 3 , 2 6 6 , 2 8 1 - 8 3 , 2 8 5 , 2 8 6 , I 
288, 292 , 293, 295, 300, 303, 319, ! 
321 , 322, 345. 347, 375 , 397, 4 0 4 — 6 , 
318, 420, 421, 425, 426, 427, 429, 
431, 433, 456, 461 . 

Ökör-hizlalás 293. 
Ökörörvénv halastó 238. 

Ölyved 1. Nemes-Ölyved. 
Ölyvedi ( D e á k ) Gergely 195, 209. 
Ölyvedi András szentandrási ref. tanitó 345 . 

— Balázs kir. ember 22, 205. — Bar-
nabás békésm.-i követ 51, 5 2 . — I s t -
ván ügyvédő 195, 206, 207 . — Lu-
kács királyi ember 205. — Mihály al-
ispán 53. — Tamás békésm.-i követ 52. 

Önkéntesek — békési csapat 3 8 0 — 8 3 . 
Ördög árka 13, 247 , 306. 
Ördöngös 181. 
Ördöngös-Hegyes 218, 228. 
Örök vál t ság 367, 374, 378 . 
Örmény kereskedő 450. 
Örmények 440 , 441 462 . 
Örmény katli. 398 . 
Örmény keleti 398 . 
Ősi Gáspár 172. 
Ősi f. 216. 
Ősiség törvénye 228. 

Ösvény f. 22, 25, 29, 31, 2 2 7 , 2 6 0 , 3 0 1 , 4 2 0 , 
421, 425. 

Ösvényéi - előbb E n y e d 31. 
Osze százados 43 . 
Őszöd várjobbágy 41. 
Ötvenablakú (ma Ötvenes) f. 222 , 223 , 434. 
Ötszögi iegyház 38. 
Ötvös család (nemes) 244. 
Ötvös jobbágy 244. 
Özed halom 6. 
P á d u a 187. 
Pakácz 16. 
Pákozdi ütközet 257. 
P a k s y cs. 223, 225, 252, 286, 354, 4 3 3 - 3 5 . 

Gáspár 225. — Anna 434 . — György 
225. — I. János 225. — II. János 
225. — Lajos 225 . — László 225 , 
435 , 436. - I. Mihály 225. 

P á l József uradalmi tiszt 436 . 
P á l békési ispán 199. 
Pá l százados 43. 

Pá l megye i alispán 1214. 41, 42. 
Pá l várjobbágv 41. 
Palánk (erősség) 1 4 1 - 4 3 , 162, 2 5 4 - 5 8 , 261, 

263, 269, 270, 285, 287. 
P á l f y Albert regényíró 409. 
Pá lkay András guardián 183. 
Pál inkafőzők 398., 445. 
Pal losjog 330, 411, 414. 
Pálócz i cs. 27, 239. 

Pálóczy László országbíró 203. — Mihály 

64, 66. 
P a l u g y a y Imre 452. 
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Pálü lése (most Paul is ) 155. 
P á m h á z y Mátyás jegyző , zászlótartó 3 4 5 . 
Pancsova v. '276. 
Pánczé l 139. 
Pandúr 337 , 34J, 3 4 3 - 4 5 , 376. 
Pankotai kastély és Pankota vára 9 1 , 106, 

107, 120, 138, 140, 141. 
Pankotai mező 136. 
P á n y á d f. 16, 42 . 
Papfa lva f. 220 . 
P a p p Gáspár — dobozi lakos — a gya logo-

sok kapitánya 341 . 
P a p (Bodroghy) József 4 3 3 . 
Paraszt lázadás 71, 7 76 , 77, 340 . 
Párbaj 136, 208, 213, 332 . 
Pásztor András 3 4 3 . 

Pattantyús ( topcs i ) 90, 91, 149, 171, 255 , 
2 6 3 , 316 . 

Pátens (1859 . szept.) 390. 
Pat ics ház 467 . 
Pat ika 468 , 46 \ 
Patócsy (Kecskemét i ) Bertalan 223 . — Bol-

dizsár kapitány, aradmegyei birtokos 
138, 139, 2 2 5 . ' - Imre 225. - Margit 
139, 225, 226. — cs. 77, 149, 221. 
— Boldizsár 126. 

Patóczy (Eperjes i ) Ferencz 1 1 7 — 2 7 . 127, 
155, 159, 187, 189, 221. — Miklós 
117, 187. — Péter gyu la i várnagy 76. 

Paulov ics András uradalmi földmérő 431. 
Paulovytz József főszolgabíró 359. 
Pazari 39, 40 . 
Pázmány f. Í 5 , 29, 32, 40, 222, 231, 234, 

245, 301, 302, 420 , 421. 
Pázmáni András 46. 
Pázmány he lység alapító 40. 
P é c h y Imre 426. — Gáspár királyi biztos 

144, 145, 191. 
Pécsi István 321, 427 , 428. 
P é c s y Mihály egyházi szónok 193. 
Pecsét , (megye i és városi) 328, 3 3 4 , 3 6 4 , 370 , 

376. ' 
Pécska v. 89. 382. 
Pejkes Péter 154. 
Pél f. 220. 
Pe lsőczy Bál int ispán 320, 321, 415. 
Pénztárnokok 1. 479 lap s az illető nevok 

alatt. 
Per 198, 199, 202, 204 , 2 0 5 , 2 0 7 - 1 1 , 2 1 3 — 

15, 283, 347 , 348, 373, 412, 414, 
4 2 2 — 2 4 , 426, 433 . 

Perczel 1. Bonyhády Gyula. 
Perckstal ler Mátyás kapitány 146. 

Perefoka 33. 
Perényi Gábor 188. — Imre nádor 210. -

Ferencz váradi püspök 86. — Péter 
erdélyi vajda 89, 92, 104, 111. 

Peres puszta 26. 
Péró vagy i s Szegedinácz Péter kapitány 

3 4 1 - 4 3 . 
Péró-fé le lázadás 340, 393, 403, 434. 
Pertaff basa 1 6 9 — 7 1 , 1 7 3 — 7 6 . 
Pes t város 71, 115, 353, 375, 405, 4 0 6 , 4 0 8 , 

468, 433. 
Pes tmegye 47, 220, 251. 
Pes t i (Deák) Imre adórovó 151, 141. 
Pesti Ferencz biharmegvei adórovó 152 , 153 

154. 
Pest i s 248, 343, 469 . 
Peterdi Erzsébet, Füged i Lászlóné 283 . 
Péter király 36, 178. 
Péter százados 43 . 
Péter várjobbágy 41. 
Péter Tódor és Gergely bérlők 441. 
Peterdegyháza f. 180. 
Pétervárad v. 275. 

! Petheő János kassai főkapitány 135. 
Pethő-fé le lázadás 345. 
Pet ik Ambrus gyula i r. kath. kántor-tanító 

404. 

Petrích (Orlay) Soma festő 409. 
Petrovszky József csabai járásbiró 407. 
Petrovics Péter temesi főispán 120 — 22, 

1 3 0 - 3 3 . 139, 230. 
Petrezsány hn. 15. 
P iaczok - heti 83, 200, 202, 205, 207, 

246, 449. 
Piber Teréz 425. 
Píl puszta 420, 422. 
Pilajé szandzsákbég 256 . 
P inczeg (Kamuti ) Sergely szolgabíró 115, 

160. 
Pinczeg Sebestyén kamuti nemes 160. 
P i r i kiája 255. 
P i tvarosegyház 38, 219. 
Placs intár Lukács bérlő 441. 
Plassenburg 98. 
P lébános 179, 181. 
Pócs porosló (prispaltus) 199. 
Pocsay cs. 24 . 
Pocsaji ütközet 315. 
Podmaniczky cs. br. 225, 458, 433. 
Podmaniczky János 223 , 2 2 4 . 
Podmaniczky Fr igyes br. 3i>9. 
Pogándy János adórovó segéd 156. 
Pogány halom 6, 177. 
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Póhalom f. 13, 29, 31, 46, 71, 73, 132, 221, 
234, 240, 247, 260, 283, 422 . 

Po lgár i szék 283. 
Pol landt tábornok 272, 273 , 275 . 
Polner Lajos szolgabíró 387 . 
Pó lya György 450. 
P ó l y a Kozma 450 . 
Pongráez Boldizsár ügyvéd 426. 
Pongrácz Frigyes lovashadnagy 285 . 
Pongráez János fő ispán 53. 
Pongrácz (Óvári) Kristóf 147. 
P o p p István mézeskalácsos 448. 
Porkoláb (első várnagy) 77. 
Porkoláb (Ölyvedi) Bál int al iszán 64. 
P ó s a f y István 201. 
Posas in i csata 56, 248. 
Pósta-út 452, 453 . 

Pös tyén i Gergely alországbiró (Martonosi) 
79, 81, 82, 114, 226. 

Posztó 109, 134, 245, 247. 
Poszhart János gyógyszerész 468. 
Povád-domb puszta 287. 
Pozsár Miklós tanuló 195. 
Pozsega m. 465 . 
Pozserolcza 272. 

Pozsony v. 72, 77, 107, 114, 119, 141, 143, 
164, 192, 302, 325 , 334, 337, 338 , 
347, 373. 

Pozsony i országgyűlés 160. 
Pozsony i mérő 438. 
P r á g a v. 99. 
Premier Mihály 134. 
Predial i s szabados 241. 
Prentics Ferencz bérlő 441. 
Protestantismus (protestánsok) 1 8 5 — 8 7 , 190, 

191, 194. 390, 3 9 2 - 9 4 . 
Puska (réz, vas, szakállas, cseh) prága i 

csetneki 157, 158, 168, 170. 
Puskapor 64, 90, 91, 103, 135, 157, 158, 

168. 

Puskapor-malom 157, 157, 16. 
Puszta-Földvár 14, 302, 304, 461. 
Puszta-Szenttornya 1. Szentetornya. 
P ü l y f. 21, 105, 107, 219, 240, 268. 
Püly i plébánia 105. 
Püski f . 29, 38, 204, 206, 207, 220, 234, 

237, 243, 285. 
Püspöki f. 188. 
Püspöky József A d á m váradi kanonok, de-

kán 416. 
Rabé f. 18, 23, 25, 457. 
Rabszolga 200, 216 , 253. 
Rácz Kristóf 225 . 

Báczok 94, 95, 103, 104, 1 0 6 - 8 , 112, 113, 
139, 167, 170, 171, 276, 290 , 294, 
3 1 2 - 2 3 , 333, 341, 342, 392, 396, 
449 , 462 , 467. 

Bácz paraszt had 89, 93. 
Badák László edelesi birtokos 138—40. 
Badics Boszith (Boszilkó pap) rácz vezér 94 ,95 . 
Ragyolczyak 222 . 
Rákóczy Ferencz 315 , 317, 318, 340, 345 , 

403, 416, 438. - 1. György 263, 286, 
— II. György 264. — Lajos várkor-
máuyzó 259. 

Rákóczy fe lkelés 315 , 318. 
Bákóczy József - fé le kiáltvány 343. 
Rakolnok vr. 61, 208. 
Rákosi országgyűlés 1497. 57, 60, 80, 84, 85. 
Ramazár aga 254. 
Ratibori herczegség 76, 91. 
Räuden birtok 76. 
Rausch János honvédtiszt 386. 
Bázel József gyula i plébános 384, 400. 
Récse várjobbágy 41. 
Rhédey cs. 282, 425. — Ferencz földesúr 

266. János 281. - László 321, 426. — 
Pál 426 . 

Rekeszd halastó 239 . 
Remeteháza f. 33, 234. 237, 243, 306, 307, 

451 , 421 . 
Rendkívül i törvényszék 376, 377. 
Reök Is tván közjegyző 408. 
Repuls io (visszaüzés) 209, 210. 
Requisitorok 283 . 
Részbirtok 1 1 6 — 1 8 , 221, 228. 
Reszery (Resery) Ferencz adórovó 151. 
Rét 216, 217, 243. 

Rét-Szentmiklós f. 22, 25, 38, 223, 237, 240, 
420, 421, 425, 431. 

Réthy Lipót könyvnyomtató 410. 
Réthy P á l csabai orvos 407, 470 . 
Rév 95, 272, 281, 316. 
Révay István 96. 
Révő v a g y Rivő halastó ( folyástó) 238, 294. 
Réz József szemorvos 3 5 6 , . 3 5 7 . 
Rézmetszés 410. 
Rézpénz 80. 

Ribiczey P á l esküdt 338. 
Richter hadnagy 316 . 
Rigler Zsigmond megye i orvos 468. 
Robot 378. 
Róma v. 182. 
Rómaiak 172. 
Római pénzek Békésmegye területén 9. 
Rosenfuld Karolina 400. 
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Bosty es. 362. — Albert főjegyző 464, 359, 
363, 364, 365, 374. - Pá l 435. 

Botlienau Bernát hadnagy 167, 176. 
Botyina lin. 15, 65, 180. 
Bögtön itélő bíróság 54, 200 , 382, 383. 
Budnyáns/.ky es. (Dezséri) 459, 435. — Ifj. 

József 353, 354, 434, 435. — II. József 
347, 348, 353. — Sándor 359, 363, 
364, 366, 459. 

Butlién 467. 
Sadobrics Péter (Scardonai) 62, 64, 69, 73, 77, 

79, 8 1 - 8 5 , 90, 9 2 - 1 0 5 , 1 0 7 - 1 2 , 
149, 186, 187, 236, 240. 

Ság f. 98—100, 268. 
Sal Ferencz 409. 
Salamon király 37, 177. 
Salíinai Simon gyulai várnagy 62, 64, 65. 
Salfoka 33. 
Salis Zsigmond kiérdemült őrmester 314. 
Salin Miklós gróf 121, 164. 
Sámolykeszi (most Sonioskeszi arad m.) falu 

57, 220. 
Sámson nevti magyar 37. 
Sámson f . 461, 396. 
Sámsonvára 16, 302. 
Sándor Gáspár lovas vezér 272. 
Sándor váradi püspök 199. 
Sáp f. 23. 
Sarkad v. 32, 33, 147, 264, 267, 283, 285, 

287, 306, 318, 323, 343, 451, 389, 
396. 

Sarkadí kastély és földvár 259, 317, 318. 
Sarkadi jobbágyok 68. 
Sarkadi tó 39, 323. 
Sárkány András 173. — Farkas 130. 
Sárközy Mihály 285. 
Sárréti járás 29, 30, 46, 47, 115, 160, 265-
Sárréti falvak (Sárrét) 231, 258, 262, 264' 

3 0 1 — 3 0 6 , 379, 469. 
Sáry cs. 195. 
Sas' f. 264. 
Schesaeus szász iró 164. 
Schmerling-kormány 391. 
Schröfd Ignácz br. 431. Ferencz 432. 
Schweudi fővezér 167—70. 
Sebesér 32, 239. 
Sebesi Ferencz követ 264. 
Sebestyénfia foka 34. 
Sebestyén János a lovasok kapitánya 341 — 

'343. 
Seile szabad ember 40. 
Selyemgyár (csabai) 446. 
Seljemtenyés/ .tés 407, 439, 446, 447. 

Sempte v. 145. 
Sennyei Ferencz 317. 
Serédy Gáspár 117. 
Seres Boldizsár szolgabíró 160. 
Serfőzés 242, 245, 445. 
Serjényi Mihály nemes, kapitány 87, 108. 
Serjéui Miklós 167, 176. 
Sertéstenyésztés 237, 242, 293, 442. 
Sertődy András szolgabíró 54. 
Sigray János gr. 415. — Károly 423, 424. 
Sikló f. 387, 436. 
Sikond várjobbágy 41, 43, 199, 200. 
Sikondszeg erdő 34, 41, 310. 
Si l ingyia f. 40. 
Sima f. 29, 32, 71, 178, 222, 231, 234, 239, 

240, 260, 300, 321, 347, 419, 420, 
422, 424, 427, 428, 456. 

Simái uradalom 201, 217, 222, 243. 
Simay cs. 27, 86, 166, 198, 201, 202, 212, 

222, 227, 252. - Benedek 201. — 
Gáspár 115. — Gergely szolgabíró 57. 
István 201. — János 201. — Mátyás 
alispán 102, 105, 106, 108, 111, 1*12, 
115. — Peter 244. — Veronika 244. 

Simay Kajetán alispán 371—73. 
Simái erdő 34, 345 . 
Simánd v. 22, 49, 54, 81, 83, 94, 106, 121, 

202, 205, 219, 220, 247, 279, 398. 
Simándi kastély 202. 
Simándy Peter 143. 
Sima-Sziget f. 30, 71, 180, 222, 232, 234, 

247, 260, 419, 420 422, 427. 
Simon billogos 200. — Kristóf bérlő 440. 
Simonfia Péter várjobbágy 43. 
Simonyi Lajos br. 389. 
Sinkovicz Mátyás 375. 
Sipos József békési ev. ref. lelkész 404. — 

Sándor alispán 384. — 408. 
Siri v. 116. 
Siska Benedek kamuti nemes 161. 
Siskovícs József 431, 432. 
Skerleez Ferencz 352, 354. 
Skolka András gymnasiumi igazgat.'» 401, 

404, 405. 
Smaragd nemzetség 40, 45. 
Smaragd pozsonyi főispán 200. 
Soklyó (111a Sikló) f. 63. 
Solymos vára 62, 66, 95, 107. 
Solymosi erdő 33. 
Somi J"/.sa délvidéki fők.ipit.in\ 57. 
Somlyay Mihály 119. 
Somogyi Fereucz gyulai nemes í>4, 109. — 

Krisztina Ispán Gálué 75. 

34* 
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Somogyi kereskedő család 247. 
S o m o s ' 2 1 9 , 221. 
Sopron 1. Mező-Két-Sopron. 
Sopronm. 358. 
Söjtöry Balázs 144. 
Spanyol katonák 127. 
Spiege l Ignácz gyula i r. kath. plébános 402 , 

403. 
Sporer János jószágkormányzó 430. Csend-

biztos 327, 328, 331 . 
Stachó János jószág igazgató 307, 387, 432, 

470. 
Stephánia-menhely 470. 
Stein birtok 76. 
Steinbach Izsák 446. 
Steinitzer aradi kereskedő 447 . 
Stockhammer cs. gr. 353, 361, 4 3 1 — 3 3 . — 

Johanna. — Ferdinánd gr. 362. — 
Ferencz 432 . — Ignácz 433. — An-
tónia, — Rozália 431. 

Stubnya fürdő 337. 

Stummer János főszolgabíró 359, 364, 371. 
Susa l i c s horvát nemes család, (máskép Por-

koláb és Horváth István) 62, 73, 77, 
87, 89, 159, 221, 248 252. 

Süvöltő f. 29, 32, 178, 222 . 
S z a b a d i s p á n s á g 198. 
Szabadka puszta 180, 421, 429. 
Szabadkay Bál int guardián 183. 
Szabadosok 200 , 241, 243. 
Szabad-Szenttornya, L. Szentetornya. 
Szabó család (nemes) 244. 
Szabó (Halászte lki) Benedek királyi ember 60. 
Szabó (Orosházi) István 280. 
Szabó jobbágy 244. 
Szabó Károly egyetemi tanár 409. 
Szabolcs m. 30, 51, 252, 311, 352, 4 3 3 , 4 5 8 . 
Szabolcsi fő ispán 46. 

Szakáll Lajos m e g y e i főjegyző 381, 390, 
391 , 408. 

Szakállas Gergely ügyvivő 195, 203, 204. 
Szakáli Imre békési i spán 241. 
Szakolyi Ferencz aradi prépost 93. — And-

rás nemes temesi a l i spán 104, 108. 
— János temesi al ispán 93, 104, 108. 

Szalaházy Tamás egri püspök 97, 98. 
Szalánkemeni Péter 160. 
Szalonta v. 263, 264, 283, 285, 287, 299, 385. 
Szamosi Elek 410. 
Számadások 80, 83, 102. 
Szamos-Ujvár 40. 
Számszerigy (ball ista) 209. 
Számvevők 1. 479. lap s az ilető nevek alatt 

Szandzsák, szandzsákbég 137, 109, 253, 254, 
256, 259, 2 6 2 - 6 5 , 278. 

Szandzsák-zászló 139. 
Szanna f. 28, 29, 33, 34, 219, 234, 237, 240. 
Szanazug 308. 
Szántó Albert 387. — István hajdú hadnagy 

312, 313. 
Szántóföld 216, 317, 268, 304. 
Szapáry Antal gr. — Gyula, — István 389. 
Száraz György hétszemélyes táblabíró. — 

Anna. — Erzsébet . — Jul iánná 335, 
340, 434, 435 . 

Szartosér 34. 
Szarvas 239, 444. 
Szarvashalom 39. 

Szarvas f. (utóbb v.) 6, 7, 29, 31, 218, 219, 
228 , 234, 247, 2 5 4 — 5 9 , 263, 266, 268, 
269, 278, 294, 295 , 303, 308, 323, 358, 
359, 361, 3 7 4 - 7 7 , 384, 387, 388, 393— 
398, 4 0 0 - 1 0 , 414, 4 1 9 - 2 1 , 330, 431, 
4 3 9 - 4 1 , 4 4 7 - 5 0 , 452, 458, 4 6 1 - 6 2 , 
466, 470 . 

Szarvasi gazdasági fiók egyesület 440. 
Szarvasmarha tenyésztés 236 . 
Szász János öcsödi ref. tanító 345 . 
Szász P á l 428, 429. 
Szatmár m. 51, 167, 556. 
Szatmár vára 146. 
Szatmár város 252. 
Szatmári béke 319. 

Szatmáry János Elek gyula i plébános 392. 
Szatmáry Károly 407. 
Száva 182. 
Századosok régiesen száznagyok 43. 
Szeben v. 125, 126. 
Szebeniek ( N a g y - ) 111. 
Szeberényi Lajos ág. ev. tanító 386. 
Szécsényi Simon országbíró 205. 
Szedecs i Balázs követ 160. 
S z e g szó erdő jelentésben 34. 
Szeged v. 86, 88, 123, 146, 156, 169, 296, 

269, 273, 274, 276, 278, 341, 388, 
446 . 

Szegedy Beák Gergely 86. 
Szegedy Ferencz guardián 183. 
Szegedy Gergely egri kanonok 190, 193. 
Szegedi harcz 146, 155, 236, 
Szegedy János guardián 183. 
Szegedi LSrincz senior 279, 280. 
Szegheő József uradalmi ügyész 107, 374. 
Szeghy cs (Nagyharang i ) 252, 321, 424. 
Szeghy Gáspár 321, 424 . 
Szeghalom f. 6, 13, 2 3 - 2 5 , 2 9 - 3 2 , 34, 39, 
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45, 132, 178, 200, 220 , 227, 240 , 247, 
200, 283, 293, 294, 3 0 0 - 4 , 3 0 0 - 8 , 
310, 313, 319, 342, 347, 302, 387, 
388, 390, 397, 4 0 0 , 4 1 4 , 4 1 0 - 1 8 , 4 2 0 , 

421, 430, 431, 445, 448. 4 4 9 , 4 5 6 , 401, 
Szegha lmi erdő 310. 
Szegha lmi főesperesség 178, 181, 189, 192. I 
Szeghalmi plébánia 181. 
Szegényház 470. 
Szegvár f. 90, 105, 354, 3 4 5 , 4 1 3 . 
Székács József műfordító 408. 
Székesegyháza puszta 302. 
Székely (Bodoki) cs 100, 197- — Benedek 

t i te l i bán 86, 115, 117, 139, 218. 
Székely (Kereki) cs. 166. 
Székely (Kövendi) cs. 195 
Székely Márton csapatvezér 129, 143, 140, 

147 , 151, 192, 218. 
Széke ly Balázs váradi vitéz 136. 
Székely Mózes 259. 
Szekeres (Halászte lki ) cs. 
Székesfehérvár 92, 98, 99. 
Székesfehérvári koronázó országgyűlés 80, 88. 
Széky P á l 285. 
Szókudvar f. 342, 419 . 420, 422 , 431. 
Szél os. 410. 
Szelaniki Musztafa török író 170. 
Szélhalom f. 104, 240, 241, 268. 
Szél Mihály katona 289. 
Személyes jelenléti törvényszék 59, 60, 70, 

71, 203, 204 . 
Szemián Benjámin ág. ev. tanító 409. — 

P á l 409. 
Szénás f . 29, 34, 107, 203, 2 1 9 - 2 1 , 2 3 4 -

30, 240, 243, 253, 200, 290, 4 1 9 , 4 2 0 , 
422, 420, 431, 441, 444, 459, 401. 

Szénásegyháza 38. 
Szénás N a g y - és Kis - ) 304 . 
Szénásy István 292 . 
Szendrei vár 264, 265, 2 / 3 , 287. 
Szenes labda 158. 
Szentalbert f. 38 . 
Szentandrás f. utóbb v. 27, 29, 31, 38, 44, i 

212, 213, 222, 223, 225 , 228, 234, 
246 , 253, 201, 283 , 285, 280, 288, 
293, 3 0 1 — 3 , 311, 310, 3 2 8 , 3 3 0 , 3 3 5 , 
340, 341 , 343, 348, 349, 353, 3 9 5 — 
98, 403, 405, 400, 411, 412, 425. 434, 
452, 456 . 

Szentandrási uradalom 93, 130, 19íS, 217, 
2 2 3 — 2 6 , 240, 241, 302, 349, 353, 
358, 302, 300, 412, 417, 425 , 4 3 3 — 
37, 441. 

mutató. 

Szontandrásy György borosjenei lovaskapi. 
tány 285. 

Szent-Benedek fiai 180. 
Szentbenedek f 21, 104, 180, 2 1 9 , 2 2 1 , 2 4 0 , 

208, 301, 421. 
Szente-Mágócs nemzetség 45. 
Szent-Erzsébet kápolna 2 2 2 . 
Szentes város 201, 288, 303, 358, 4 1 9 - 2 1 , 

427, 431, 432, 441. 
Szentetornya f. 8, 29, 35, 39, 40, 45, 59, 

179, 181, 222, 223, 228, 234, 235, 
241. 247, 200, 300, 302, 323, 410 , 
434, 441, 459, 401. 

S z t - F á b i á n puszta 421. 
Szent-Gellért püspök 17ü. 
Szent-György 42, 221. 
Szentgyörgyi Péter országbíró 02, 211. 
Szent-István király 30. 
Szent-István pénzei 30. 
Szent-István-káptalan Váradon 212. 
Szentiványi János gazdatiszt 4 3 6 . 
Szent-János (olajbafőtt) ünnepe 55. 
Szentjános f. (Bihar m.) 23, 38, 4 2 0 , 4 2 1 . 
Szentjobb vr. 287. 
Szent-kereszt kápolna 110. 
Szentkirály puszta 422. 
Szent -Lás / ló kir. 28, 38, 40, 178, 182, 204. 
Szentlászló puszta 421. 
Szentmárton 1 Kun-Szentmártou. 
Szent-Mihály f. 45, 46, 222. 
Szentmiklós 1. Körözs-Szentmiklós, Mező-

Szentmiklós. 
Szentmiklós 1. Rét-Szeutmiklós . 
Szentmiklósy Balázs zarándinegyei a l i spán 

159 . 
Szentmóricz-uteza 28. 
Szentmóricz f. 219. 
Szentmóricz kápolna 192, 193. 
Szepesi kamara 284, 285 , o l 2 , 314. 
Szépirodalom 408. 
Szerbek 01, 229, $90, 380. 
Szerbia 51, 272. 
Szerdár 109, 174, 2f>7. 
Szerecseni Ádám ügyvéd 203 . 
Szeregyháza puszta 421. 
Szeréin m. 323. 
Szereini György 08, 95, 115, 110, 194. 
Szerep f. 18, 22, 25, 30. 
Szerbet f. 15, 21 , 33, 219, 2<>8. 
Szeszgyár 445. 
Sziber József gyulai polgár 350. 
Szigeufok 34. 
Sziget 44, 144, 145. 
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Szigety Tamás guardián, 183. 
Szíjgyártó jobbágy 244. 
Szikszay 1. György békési ev. ref. le lkész 

404. — I í . György 408 . 
Sz i lágy i Erzsébet 222, 235. 
Sz i l ágy -Somlyó 178, 287. 
Szilas (Sz i l fás ) teriilet 43. 
Sz i lasegyház 38. 
Szi l-bokor l ige tes hely 34. 
S z i h s i (Deák) Balázs gyulai udvarbíró 60 

73, 240. 
Szi lasi János 343. 
Szilézia 76, 83, 86, 91, 107, 236. 
Szinai ütközet 94, 99, 100. 
Szinán szandzsákbég 256. 
Színészet 464. 

Szirmay Ádám kir biztos 368. — Lajos 134. 
Sziszeki Márk jezsuita 278, 280. 
S Z Í V Ó S c s . 8 6 . 

Szkarieza György gyula i várnagy 73, 74. 
Szlávok 1. Ó-szlávok 39, 229. 
Szlovenics Mihály 322. 
Szofcoli Mehemed bég 123. 
Szolgák 200, 202, 220. 
Szolgabíró 47, 55, 58, 70, 73, 78, 81, 115 , 

159, 160, 201, 251, 303, 304, 315, 
321, 322, 327, 328, 330, 331, 334, 
336, 338, 340, 344, 346, 349, 376, 
387, 388, 400, 402, 414, 467 . 

S; olgabirák 1. 476. lap s az i l lető nevek alatt. 
S z o l g a erdő 34. 
S z o l g á l m á n y 349. 

Szolgáló nép (cum condit ionari is) 204, 205, 
207. 

Szol imán szultán 86, 117, 168. 
Szolnok m. 30. 
Szolnoki uradalom 27. 
Szolnok v. 27, 129, 136, 230, 2 4 7 , 2 5 3 , 2 5 8 , 

263, 268, 287, 345, 359, 388. 
Szolnoki szandzsákság 254. 
Szombathelyi cs. 362. 
Szombathelyi Antal követ 367, 369, 372 — 

374, 376, 380 , 386, 433. 
Szongot várjobbágy 40, 41, 43. 
Szónok szabad ember 40 
Szorellay János esküdt 328 , 331, 235 , 336 , ( 

340, 344. 
Szőke (Yányaj) cs. 427. 
Szőke János debreczení tanácsos, — János, 

Márton 427 , 428. — Mihály 321. — 
István esküdt 313. 

Szökevény jobbágyok 458. 
Szőllő (művelés) 243, 418, 419, 438, 439. 

Szől lős v. 89. 
Szőlősi puszta 302. 
Szől lősy Márton 142. 
Szőny (Zenen) bi l logos 200. 
Szövő f . 39, 42, 200. 

Szpáhiák (hűbéres lovasok) 253, 261, 276, 
292. 

Sztáray Mihály 189. 
Szterzenkovics Mátyás 139, 140, 142, 218. 
Sztrányai Ferencz ( trencsénmegyei nemes) 327. 
Szulejman kiája 255. 
Szulejman őrségi kiája 2 5 6 . 
Szuperintendens t iszántúli 397. 
Szűcs István táblabíró 321. — János ügyvéd 

386. 

Szűcs (Sz.oes) János mezei kapitány 265. — 
Mihály esküdt 322. — P á l gyulai 
bíró 107. — Xevü jobbágy 244. 

T á b l a i i r á k (fizetésesek) 410. 
Táblabírák 321, 322 , 354, 367 , 370 , 402 , 

411, 413, 427. 
Tagosítás 304, 310, 388, 401, 438. 
Tahy Ferencz 132. 
Tájszólás 457 , 462. 

Taksás jobbágy - taksa 262 , 329, 423 
Tamás, a budai káptalan embere 70. 
Tamás méhész 42. 
Tamás várnagy 45. 
Tamás várjobbágy 41. 
Tamáshida (ma Tamásda) 254. 
Tamász puszta 422. 
Táncs ics Mihály 379. 
Tangat fo lyó 37. 
Tanu-val lomás 85, 115, 331, 336, 421, 429. 
Tapolcza v. 62. 
Tarcsa 1. Körözs-Tarcsa. 
Tatay István tanár 407. 
Than János Ádám szegedi kincstári jószág-

igazgató 326 , 332, 318, 419. 
Thavonat kamarai igazgató 314. 
Tarhosi lelet 8. 
Tatari puszta 300 

Tatárok 45, 169, 163, 258, 264, 273, 322 . 
Tatárszállás 13, 286, 421, 429'. 
Tatárjárás 1 7 8 — 8 0 , 217. 
Thalheim Lipót a:adi postamester 436 . 
Thessedik cs. 401. 
Thessedik 1. Sámuel — 11. Sámuel 4 0 3 , 4 0 6 , 

407. — Ferencz 408, 439 , 440. 
Thezarovich Gábor nagyváradi plébános 408. 
Thomka P á l esküdt 364 . 
Tég lása l lya rét 34. 
Téglavető 185. 
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Téglaégetés 294. 
Toka Toko várjobbágy 42. 
Te legdy OB. 154. — István birtokos 225 . ~ 

Miklós birtokos 225. — István adó-
rovó 151. 

Telek 231, 326 , 332, 349, 352, 353 , 363. 
Telekkönyvi előadó 388, 414. 
Telek nevű birtok 61, 287. 
Teleki (Széki ) gr. es. 417, 426. — József 

gróf 351, 372. — Mihály földesúr 
265, 266 , 285, 287, 416 . - Sámuel 

. gróf 352, 354. 
Telepítés 455, 460 . 
Temes m. 49, 78, 118, 323, 357. 
Temes fo lyó 272. 
Temesközi János ispán 241. 
Temesi főispán 5 6 — 8 . 
Temesvár 50, 84, 87, 94, 95, 105, 123, 125. 

128, 129, 140, 146, 150, 164, 169, 
174, 201, 254, 268, 269 , 271, 272, 
2 7 5 - 7 7 , 279. 

Temesvári beg lerbégség 169, 258, 318. 
Terényi (S tummer) Lajos alispán 384, 386, 

390. 

Tersáczky Klára 166. 
Testőrség 305 . 
Teszvidzs aga kapudán 255 . 
Temetkezés 182, 185, 344. 
Tétény v. 366. 
Tiborcz százados 43 . 
Tikos várjobbágy 41. 
Tihanyi Dánie l ügyvéd 426 . 
Tímár (hűbér) 253, 261, 292. 
Timon Sámuel jezsuita 326 . 
Tinódy Sebestyén 122. 
Tisza Kálmán 389 , 390. 
Tisza fo lyó 108, 146, 150, 247 , 252, 273, 

274, 317 , 318, 3 2 3 . 
Tiszántúl i megyék 37. 
Tiszakebel 122. 
Tisza-Bő 25. 
Tisza-Füred 317. 
Tiszántúl 46, 49, 1 1 7 - 1 9 , 1 2 1 — 2 3 , 129, 

130, 150, 156 , 177, 265 , 273, 315 , 
323, 469 . 

Tiszántúl i szövetség 118. 
Tisza-Varsány 71, 108, 247. 
Tiszttartó — tiszttartóság 240, 311, 4 1 5 , 4 3 6 . 
Titok várjobbágy 42. 
Tivadar 220. 
Tized, t ized megvál tás 97, 98, 127, 1 8 1 , 2 3 2 , 

237, 238^ 240, 242, 253 , 459 . 
Tizedszedő 97, 196. 

Toboly f ly . 37. 
Tokaj és tokaji végvár 95, 252, 256, 269, 315. 
Tokaji értekezlet 88. — Vereség 92. 
Toldy Ádám (Fekete-Báthori ) 425. 
Toldy Mihály 223, 226. - Miklós 226. 
Toldy Tamás (Bé lmegyer i ) szolgabíró 160 
Tolna m. 322 . 
Tolna v. 86, 155. 
Tolnay István ügyész 321, 332, 3 2 5 — 2 7 , 

331, 334, 340, 341, 428. 424 . 
Tolvaj he lység 39, 42 . 
Tomcsányi János uradalmi igazgató 349, 4 °0 . 

— József 373 , 374, 376, 378, 389, 
391. — Károly . - Mihály 389. -
Kristóf kapitány 357, 359, 402. 

Torda f. 25, 29, 30, 179, 180, 260, 301, 421. 
Tor.lacs halastó 239. 
Tordai apátság 180. 
Torday es. 24, 195, 199. — Benedek körös-

ladányi prédikátor 188. — János 46. 
— János az őrgróf uradalmi ügyvé-

dije 85. — Péter váradi kanonok 190. 
Torkos Kálmán megyefőnök 3b7. 
Tormásy János 369, 371, 374, 378, 409. 

Lajos megyei főorvos 367, 371, 468. 
Torna vára 155. 
Torontál m. 78, 3 2 3 - 2 6 , 357. 
Torontál-Vásárhely (debel iácsiak) 381, 403. 
Tót családok ára 458. 
Tótország 56, 61, 144, 148. 
Tótországi bánság 59, 210. 
Tótok 348 , 372, 375, 3 9 5 , 3 9 6 , 4 6 2 , 4 6 5 - 6 7 . 
Tóth es. (S imasz iget i ) 427. 
Tóth Mihály hajdú vezér 1 2 7 - 2 9 , 154. 
Tót Miklós szentetornyai jobbágy 59 . 
Tót nevü jobbágyok 61. 
Tótvárad v. 259 . 
Toygun budai basa 131. 
Tölgy - Tőgye 29, 93, 96, 128, 234 , 591 , 

421 , 456 . 
Töke puszta 421. 
Tőkemonostora 38, 17cS, 179. 
Tököly Imre, 2 6 5 - 6 7 , 2 6 9 , 2 7 1 - 7 2 , 2 7 4 , 

' 276 , 301, 317 . 
Törő András öesődi révés/. 345. 
Törődi szolga 40. 
Török cs. 86, 416. 
Török (Móri vagy Eny ing i ) András gyulai vár-

nagy 58, 60, 220. — Imre gyulai vár-
nagy 209 , 220 . belgrádi albán t*,o i;2. 
— Bál int temesi főispán 103, 1<»4, 110, 
117, 287, 288. — János alváruagy 2<>9, 
220. 
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Török Imre (Ajtósi ) 192. 
Török'Becse v. 323. 
Törökök 49, 51, 56, 1 0 6 - 9 , 114, 119, 1 2 1 -

23, 12"), 1 2 8 - 3 0 , 133, 1 3 5 - 1 4 1 , 
1 4 3 - 4 6 , 155, 156, 1 6 ' , 164, 166, 168, 
170, 172, 174, 175, 194, 203, 210, 
230, 2 5 1 - 5 3 , 2 5 7 - 6 1 , 2 6 3 - 6 9 , 271 — 
76, 281, 283, 284 , 288, 2 9 2 - 9 5 , 310, 
311, 323, 362, 422, 433, 448. 

Törökország 272. 

Török defterek 231, 232, 253, 2 5 4 , 2 6 1 , 2 9 0 . 
Török háború 49, 86, 257 . 
Török naszádosok 108. 
Török-Szt-ntmiklós vr. 253 , 258, 
Törvényszéki jegyzők (homines de curia 

tr .msmissi) 282 . 
Törvényszéki tag (assessor) 81. 
Trautmansdorf gr. 470 . 
Trefort Ágoston birtokos 440. 
Treucsény v. 158. 
Trienti zsinat 179, 189, 192. 
Turkovics János 151. 
Tiiróczy György 427. 

Thurzó Elek 108. — Ferencz 148. — Já-
nos 76, 107. — Margit 187. 

Tyukodi Ferencz 343, 
Túr v. 30, 34. 
Túr fo lyó 324, 325. 
Túri birtokosok 27. 
Túri egyházkerüle t 279 . 
Túri határ 27. 
Túrkeve 345, 427, 428. 
Turgony f. 15, 219. 
Türelmi adó 398. 
Türelmi rendelet 394, 395 . 
Tütös most Tüdős 32. 
Tüzes vaspróba 199. 
Tüzköveshalom 5. 

Udvarbíró 72, 74, 75, 83, 93, 102, 1 0 6 , 1 2 6 , 
129, 144, 194, 196, 200 , 202., 213, 
236, 239, 240, 245 , 2 4 ' . 

Udvari f. 18, 22 . 
Ufferbach Mátyás üveges 448. 
U g o c s a m. 187, 288. 
ü g r a f. 457. 
Ugrón P á l királysági ember 216. 
Uhlmann (Sz i tány i ) Francziska 433. 
Uhrinyi László honvédtiszt 386. 
Új-Arad 382. 
Újfalu f. 2 1 9 - 2 1 , 273. 
Ujfalu-utcza 28. 
Ujfa ludy Márton al ispán 327, 338. 
Uj -Kígyós 1. Kígyós . 

Ujlaky Lőrincz herczeg 65. — Péter guar-
dián 184. — Sebestyén nemes 226. 

Ujpaláuka vr. 272, 274. 
Újvárosi János gyulai lakos 353. 
Ulász ló I. király 51. 
Ulász ló 11. 56, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 209, 

223, 224, 424, 424 . 
Ulúfedzsik (zsoldos lovas) 254, 2">5. 
Uhlánusok 469. 
Ungvár 169. 
Unitáriusok, unitárius vallás 279, 2S0, 397 

398. 
Ungnad Kristóf egri várkormány/.ó 2S5. 
Úrbér 347, 349 , 367. 
Úri szék 198, 213, 214, 332, S36, 411, 413, 

432 . 
Úrbéri törvényszék 388, 433. 
Utak készítése — út 4 5 0 — 5 3 , 438. 
Ü g y é s z e k 1. 480. lap s az i l lető nevek alatt. 
Ürmösdombi halastó 239. 
V á c z i e g y h á z m e g y e 396 . 
Vad család (Olyvédi) 252 , 269. 
Vadak 38, 177." 
Vadaskert 239. 
Vadász 219. 2 2 0 . 
Vadásza^, vadás t í r s a s á g (Csákói) 239, 3£9, 

443. 

Vadtenyésztés 239 

Vadlövő Benedek 146. 
Vagyoni zárlat (sequestrurn) 432 . 
Vajda (Békés i ) János 86. 
Vajda Péter gyinnasiumi igazgató 401, 403. 
Vajda-Hunyad vára 62, 64, 66, 67, 91, 102, 

10ßj 111, 113, 114, 116, 117, 
Vak Bc la király 38. 
Valkay Kelemen tanuló 195. 
Valkó in. 323. 
Választott biró 84, 213, 282. 
Val lásgyűlö le t 461. 
V á m 247, 294, 333. 
Vámosi Mihály 383. 
Vandálok 9. 
Ványa v. 18, 23, 25, 26 , 3 0 , . 3 1 , 210, 264, 

265, 273, 387 . 
Várad ( N a g y ) 46, 91, 94, 95, 100, 104, 105, 

107, 118, 119, 1 3 0 - 3 2 , 134, 137, 
140, 146, 147, 151, 153, 173, 1^8, 
182, 183, 188, 191, 194, 196, 199, 
200, 212. 247, 256, 258, 264, 269, 
271, 278, 279, 283, 287, 291, 292, 
299, 300, 311, 312, 343, 385, 389, 
405, 408, 416, 446. 

Várady Ferencz tanácsos 338. 
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Váradi János guardiáu 183. 
Váradi Péter guardiáu visltator 188. 
Váradi e g y h á z m e g y e 19, 189, 39(i. 
Váradi püspökség 151, 178, 237, 41(5. 
Váradi kanonokság 94, 110. 
Váradi székesegyház 181. 
Váradi káptalan 43, 82, 132, 192, 206 , 208, 

212, 283, 300, 311, 314, 347, 416, 
417. 

Várajt f. 33 . 216, 436. 
Várasd v. 61. 62, 79. 
Várföld 215, 219 . 
Varga Tamás tanuló 195. 
Varga jobbágy 244. 
Várii plébánia 77, 186. 
Vári 1. Gyulavári. 

Varjassy András 138. — Boldizsár 252. — 
Varjassy György 213. — János is-
pán 241. 

Várjobbágy 199, 215, 217. 
Varjas-Földvár 235 . 1. Puszta-Földvár . 
Várkonyi Mihály nemes 220. 
Varkocs Tamás 123, 126, 130, 140, 141, 

154. 

Vármegye i közgyűlés 47, 63, 82, 85, 89. 
Vármegyei nemesség 47, 70, 72, 100—2, 

205. 
Vármegye i népszámlálás 1563-ból 230. 
Vármegye i törvényszék 59, 70, 201. 
Várnagy (tömlöcztartó) 72, 7 4 , 7 8 — 8 1 , 83 — 

, 86, 88, 90, 91, 95, 95, 99, 1 0 2 - 4 , 
106, 108, 112, 114, 115, 126, 149. 
203, 209, 214, 235, 413. 

Várnép 199, 200, 215 . 
Városbíró 94, 109. 
Varsány Bál int szolgabíró 160. 
Varsány Gergely kamuti nemes 73, 
Varsányegyház 46, 222. 
Váry Tóbiás nemes 108, 110. 
Vas m. 387. 

Vass (Gyalui) László ki i lsőszolnok-megyei 
nemes 128, 129, 130, 240. 

Vasárus 450. 
Vásártartás 236, 246, 332, 34^, 398, 449. 
Vasutak 453 , 388. 
Vasváry István 321. 
Vata 37, 177, 178. 
Vay br. cs. 417. — 11. Ádám főispán 3 1 8 . -

Mihály királyi biztos 307. 
Védőbizottmány 383, 385. 
V é g Balázs királysági ember 216. 
V é g Imre kereskedő 214. 
Veker ér 20, 34. 

Vekerd f. 264 . 

Velenezei háború 48. 
Vele aga 254, 255. 
Verancsics Antal egri püspök 142, 1 5 6 — 5 8 . 

190. 
Vcrbőezy István 211, ( 2 3 6 ? ) 
Verebes f. 20, 29, 234, 237, 246. 
Veres Gáspár ölyvodi nemes, második alvár-

nagy 77. 

Veres Márton sarkadi kapitány 285. 

Veresegyháza f. 29, 38, 63, 203, 219, 221, 
234, 293 , 421. 

Verner György sárosi udvarbíró 158. 
Veér (Geregmezei ) cs. 227 . 
Veér cs. (Körös-Tarcsai) 5 4 , 7 2 , 1 1 4 , 1 6 6 , 

252, 424, 425. — András 86, 228. 
Veres (Dobozi ) cs. 427 . 
Veres József orosházi ág. ev. lelkész 405. 409. 
Verőcze m. 465. 
Vértes f. 457. 
Vértesi Mihály szentandrási biró 341, 342. 
Vertics József megye i földmérő 355, 356 . 
Vesselényi Ferencz nádor 297 . 
Vesze f. 20, 29, 33, 107, 204, 2 0 6 - 8 , 217, 

218, 220, 234, 243, 245 , 266, 285, 
289, 317, 455, 456, 420, 421, 444. 

Veszei puszta 306. 
Vész (halfogásra) 238, 294, 414. 
Veszprém m. 47, 167. 
Vésztő f. 20, 29 , 30, 39, 40, 42, 43, 57, 

177, 2 1 7 - 1 9 , 234 , 235, 237, 238, 
245, 300, 303, 306, 307, 313, 342, 
343, 347, 384, 397, 404, 408, 418— 
21, 431, 445, 452, 456, 461. 

Veterani tábornok 276. 
Vezsenyi Mihály 119. 
V i e / m á n d y Mátyás 144. 
Vida Imre gyulai jószágkormányzó 306, 355, 

402, 430, 470. 
Vidovich Ferencz főszolgabíró 366, 371, 372, 

373. — György al ispáu 464, 359, 363, 
364, 366, 372. 470 . 

Vilajet (pasalik helytartóság) 254. 
Vi lágosvár 63, 81, 9 1 - 9 4 , 106, 108, 1 1 6 -

18, 123, 136, 141, 169, 220 . 
Vilk szn. 180. 
Vinczc lovász 235. 
Vinga f. 89 . 
Vinográdi Máté gyulai plébános 75. 
Virágos S á n d o r 470. 
Virrasztó Márton ezigány 229. 
Visegrád 48. 
Vitus (Bassarági ) János orvos 193. 
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Vivár várjobbágy 41. 
Ví/.befojtás 456. 
Vizinger Károly orvos 468. 
Vízszabályozás 305, 306, 309, 469. 
Vydmann György fizetés mester 152. 
Waldste in Erzsébet grófnő 432 . 
Wal laszky P á l tótkomlósi ág. ev. pap 403 . 
Wenckhe im (báró) cs. 3"3, 861, 368, 432. 442, 

444, 449. 
Wenckhe im gr. család 361, 431, 444. 
Wenckhe im II. József gr. — 11. Ferencz 361. 

372, 373, 4 0 0 , 4 3 1 , 432. - József Antal 
389, 431, 432, 442, 444, 459 , 470. -
Krisztina 388, 471. - Rudolf 389 . 

W t n e k b e i m Béla br. — László — Viktor, 
361, 3 7 1 - 7 3 , 378 , 379, 3 8 9 - 9 1 . 4 4 7 . 

Wenckhe im I. József ezredes 358 , 361, 3 6 3 
4 0 8 , 4 3 2 , 4 4 2 . 

Wenckheim László 454 . 
Weinz ier l Zs igmond al ispán 391 . 
Weinmann János dr. az őrgróf ügyésze 77, 

79, 84, 103. 111, 112, 
Werner György 125. 
W i l i m János csabai tanító 408 . 
Wittenberg v. Ib7, 190, 191, 194, 280. 
Wodianer Albert br. 470, 471 . — Móricz 

433 . 
Wolau birtok 76. 
Zaberdin Mátyás váradi püspök 131 , 132 , 

136, 140, 144, 152, 156, 183, 190 192. 
Zádorlak f . 382. 
Z lífiry Imre uradalmi ügyész és pánztárook 

' 33"—37. ' 
Zaimok (t isztek) 253 . 
Zákány Balázs e g y h á . i szónok 193. 
Zala m. 62, 144. 
Záloglevél 2 8 5 . 
Zálogos birtok 74, 419. 
Zálogba venni 73, 74, 96, 208, 228, 132. 
Zám f. 23. 
Zapolyaiak 66. 
Zapolyai János erdélyi vajda 86, 8 8 — 9 5 , 

98, 1 0 2 - 9 , 1 1 1 — 1 7 , 225, 130. — 
György 61, 64. — Istvánné 61. 

Zapolyai-párt 60, C2, 97, 103, 104, 107, 
109, 111, 112, 114, 117. 

' Zaránd megye 21, 28, 40, 48, 49, 51, 63, 
72, 77, 81, 82, 85, 92, 94, 98, 110, 
127, 150, 159, 160, 205, 212, 221, 
232, 301, 303. 

Zaránd f. 138. 
Zászlószentelés 358, 380. 
Zav Ferencz 146, 225. 
Zavargás 73. 

Zemplén m. 167, 252, 433. 
Zenészet — zeneszerzés 409. 
Zenoi Domonkos 163. 
Zerottini (Zierotin) Károly 129. 
Ziamet 253. 
Z ichy Ferencz gróf királyi bi/.tos 307, 351 , 

352. — György hadnagy 167, 176. 
— Károly 351. 

Zimán tó 239. 
Zlinszki c-s. 436. 
Zokor Gáspár szolgabíró 160. 
Zólyomi cs. 416 . 
Zovány-fok 32. 

j Ződi v. (ma Szépfa lu) 90. 

Zrínyi Pá l esküdt, hadnagy 345. 
í Zrinyl -Yese lényi összeesküvés 295 . 

Zurics őrnagy 382. 
Zülfikár aga 255, 261, 263. 

I Zündt Mátyás 163, 164. 
Z s á k a 24, 169, 280. 
Zsákay cs. 25. 
Zsákay László 138. 
Zsákai uradalom 227. 
Zsellér 375, 376. 

Zseniberi Sámuel jegyző 321, 322. 
Zsibóti (máskép Szibolt i ) Demeter tanító 

193. 
Zsidó kereskedés 449. 
Zsidók 398 , 442, 445, 446, 462, 467 . 
Zsiger f. 220. 
Zs igmond király 18, 26, 49, 50, 1 1 1 - 1 3 , 

201, 202, 205, 219, 222. 
Zsi l inszky Mihály g y m . tanár 405 -7 , 409. 
Zs inagóga 398. 
Zsiresd 32, 239. 
Zsoldos 87, 91, 93, 94, 97,' 108, 110, 127, 

129. 135, 149, 150, 245. 



Kiigazítandók. 

VI. lap alulról 14-ik sor foldozgató helyett foltozgató. 
5 » » 1 „ rövidítés „ rövidítés. 
9 » » 6 „ Értesítő „ Értesítő. 

10 15 „ „eredetét" után hozzáteendő „keresni." 
16 „ felülről 16 „ jegyző helyett jegyzője. 
20 „ alulról 14 „ minddig „ mindig. 
53 10 „ Mátyus után hozzáteendő: testvére. 
68 » » 17 „ „adománylevelet" után vessző helyett pont teendő. 
78 „ felülről 3 „ közbenjöttével helyett közbejöttével. 
82 „ alulról 5 „ Gyürhöz helyett Gyúrhoz. 
83 » » 10 „ kormány rendszert helyett kormányrendszert . 

103 j) >i 13 „ elakarták helyett el akarták. 
127 11 „ Aladona „ Áldana. 
129 » » 15 „ „Károly" után rekeszjel teendő. 
137 » » 11 „ szolgásson helyett szolgálhasson. 
146 8 „ Znay „ Zay. 
162 „ az első sor elé teendő VIIl. Fejezet. 
168 „ alulról 8—9 sor mondták helyett mondtak. 
175 „ felülről 5 „ vezetesse „ vezettesse. 
212 » » 5 „ jelöltek „ jelöltet. 
225 •1 51 3 „ Gábort „ Gáspárt. 
226 4 „ óst „ lóst. 
232 12 „ népszerűségének helyett népességűnek. 
294 3 „ távollétüben helyett távollétükben. 
304 „ alulról 15 „ tájék helyett e tájék 
330 „ felülről 2 „ más „ már. 
330 „ alulról 4 „ egyenlőre „ egyelőre. 
348 „ felülről 5 „ egyenlőre „ egyelőre. 
357 „ alulról 8 „ Csöng- „ Csongrád. 
374 „ felülről 7 „ József „ Antal. 
417 „ alulról 6 „ eléteendő: a) A gyulai uradalom. 
423 „ felülről 1 „ vegeztek helyett végeztek. 
432 „ alulról 14 „ „úgy" elé vessző teendő. 




