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ELŐSZÓ. 

Szilágy vármegye közönségét már a hetvenes években 
élénken foglalkoztatta a terv, hogy a vármegye monographiá-
ját megíratja. A meg-megújúló szándék határozott kifejezést 
nyert 1885-ben, a mikor a vármegye közönsége hazafias lel-
kesedéssel a következő határozatokat hozta: 

I. «í^vZai885 Tolna vármegye átirata, mely szerint a tör-
vényhatóságok hazánk ezer éves fennállásának a közel jövő-
ben eső évfordulóját azzal tehetnék különösen maradandóbb 
emlékűvé, ha ez ünnep fényének emeléséhez azzal járulná-
nak, hogy akkorra monographiájokat mindannyian megírat-
nák s azt e nap emlékének szentelnék, megkeresi tehát e 
vármegye közönségét, hogy javaslatát magáévá tevén, vár-
megyénk monographiáját állíttassa össze és azzal a nagy 
nemzeti ünnep fényének emelését, emlékének maradandósá-
gát segítse elő. — A vármegye monographiájának megírása 
ügyében az 1883-dik évi szeptember hó 24-dikén s folytatólag 
tartott közgyűlés 303. számú határozatával kiküldött bizott-
ság véleményéhez képest a közgyűlés kimondja: hogy a Tolna 
vármegye által fölvetett eszmét magáévá teszi, azt e vármegye 
monographiáját illetőleg megtestesíteni kívánja, az erre meg-
kívántató anyagi áldozatok meghozatalára kész, miből ki-
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folyólag megbízza az alispánt, hogy ez ügyre nézve szak-
avatott egyénekkel érintkezésbe lépvén, a vármegye mono-
graphiájának mikép történendő megírására nézve egy vagy 
más irányban jöjjön megállapodásra s ezen megállapodását 
további szükséges teendők megtétele, nevezetesen az író tisz-
teletdíjának meghatározása s annak fedezéséről való gondos-
kodhatás végett a közgyűlésnek mielőbb jelentse be.» 

II- «k'özgySZi&85.; Vármegyei alispán 20—885. közgy. számú 
megbízásra hivatkozással bejelenti, hogy Szilágy vármegye 
monographiájának megírása kérdésében tartott tárgyalások 
eredményekép ifj. Bölöny Sándor vármegyei birtokos és vár-
megyei bizottsági tag úrral azon megállapodásra jutott, mikép 
ez az írói tiszteletdíjról való előleges lemondás mellett a vár-
megyei monographiát összeállítja, csak is azt kötvén ki, hogy 
annak bemutatása és az arra hivatottak részéről való meg-
bírálása után a vármegye közönsége azt saját költségén nyo-
massa ki. — Miután ilj. Bölöny Sándor úr szakképzettsége 
semmi kétséget fönn nem hagy az iránt, hogy az általa el-
készítendő Szilágy vármegye monographiája a kívánalom-
nak minden tekintetben megfelelni log s miután e fontos 
munkálatért kiérdemlő írói tiszteletdíjról történt lemondás 
fölajánlása minden bővebb méltatást feleslegessé tesz, a vár-
megyei bizottsági közgyűlés kimondja egyfelől, hogy a meg-
írandó vármegyei monographiát annak idejében a vármegye 
közönségének költségén kinyomatni fogja, másfelől pedig, 
hogy ifj. Bölöny Sándor vármegyei bizottsági tag úrnak hazafias 
ajánlatáért jegyzőkönyvileg ezennel elismerést szavaz.» 

Bölöny Sándor hozzá is fogott az adatok gyűjtéséhez, de 
időközben visszalépett s így a monographia ügye ismét meg-
oldatlanul állott. 
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Ekkor történt, hogy a vármegye alispánja, Szikszai Lajos, 
a ki maga is szorgalmasan gyűjtögette az okleveleket és le-
leteket, a melyek igen tekintélyes gyűjteménynyé növekedtek 
s nemes ambiczióval törekedett a monographia megiratása 
ügyének újból való fölvételén, a régóta forrongó tervnek meg-
valósításán, engem fölszólított a vállalkozásra. 

Soká tűnődtem, tépelődtem, jóllehet a lelkes alispán egy-
szerre egész gazdag levéltárát rendelkezésemre bocsátotta, 
hogy kutatásaimat megkönnyítse. 

Éreztem a feladat rendkívüli nehézségeit. Ha nagy el-
foglaltságomat s tehetségem korlátait számításba veszem, bár-
mennyire megtisztelő is voll a vármegye egyhangú bizalma, 
el kell hárítanom magamról a vállalkozást, mely még súlyo-
sabbá vált, midőn új életpályámmal új terhek sokasodtak 
meg rajtam. 

Ám arról volt szó, hogy a monographia ügye esetleg 
végkép elesik, ha ezt az alkalmat elmulasztjuk. A sikertelen 
kísérletezések után végre is akár egyik, akár másik irányban 
leszámolni kivánt a közönség a kérdéssel, melyet a milléniumi 
ünnep közeledte mind elevenebben állított előtérbe s az már 
elintézetlenül nem maradhatott. 

Boldog emlékű Szikszai Lajos, kir. tanácsos, alispán, 
Szilágy vármegye törvényhatósági bizottságának 1894 május 
21-dikén tette meg előterjesztését s erre a közgyűlés 207. sz. a. 
kell határozatával föl is hatalmazta őt, hogy velem szerző-
désre lépjen. 

A vármegye törvényhatósági bizottsága 1894. évi augusz-
tus hó 8-dikán báró Wesselényi Miklós, főispán elnöklete mel-
lett tartott rendkívüli közgyűlésében 392. sz. a. hagvta jóvá 
a szerződést, mely a mű megírására elkötelezett. 
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Mindenekelőtt a Szikszai levéltárának átbúvárlásához kezd-
tem. a ki éveken át támogatott, buzdított. Fájdalom, meg 
nem érhette munkámat, a mely elé oly élénk várakozással 
nézett s mely egyetlen beszédtárgya volt utolsó találkozá-
sunknak is. 

Sírjára hullatom a kegyelet virágait, midőn most először 
is rá emlékezem. 

Hány levéltárt kutattam át? Ezeknek csak puszta föl-
sorolása lapokra terjedne. A munkámban előforduló jegyze-
tek számolnak be rólok. Csak általánosságban jegyzem meg, 
hogy beutaztam az egész vármegyét; egyházak, községek, 
magánosok levéltárait, a hol bármi csekély anyag kecsegte-
tett. valamennyit átkutattam, mint szintén fölkerestem a vár-
megye határain kívül levő mindama levéltárakat, a melyek-
ben csak valami adatot véltem fölfedezhetni. 

Gróf Kuun Géza dr. marosnémeti levéltára sok ismeretlen 
s igen becses adatot nyújtott. S én, hogy alkalmam nyílt 
ennek a, eddigelé csak némely töredékeiben ismert s kivált-
képen vármegyénkre gazdag adathalmazt szolgáltató levéltár-
nak átbúvárlására, melylyel talán rejtett kincseket is sikerűit 
fölszínre hoznom, mély hálával mondok köszönetet gróf Kuun 
Gézának s fenkölt lelkű nejének, báró Kemény Vilmának, 
a kik huzamos időn át vendégökül fogadtak s a levéltárnak 
az én czéljaimra, úgyszólván teljes kiaknázását lehetővé tet-
ték. Hálára kötelezett a premontreiek hazafias rendje, a kik 
a leleszi convent országos levéltárának átkutatását nemcsak 
szíves készséggel megengedték, hanem hosszas ott időzésem 
alatt vendégszeretetükkel elhalmoztak, különösképen is meg-
köszönöm a levéltár őrének, Zubriczki Flórisnak támogatását, 
a ki az oklevelek fölkutatásánál olyannyira segítségemre volt. 



Ily becses támogatásban részesítettek az Országos Levéltár s a 
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatói, tisztviselői. Őszinte szív-
ből köszönöm Hóry Bélának, a báró Bánffy-család Kolozs-
várt elhelyezett levéltára őrének, továbbá dr. Ferenczi Zoltán-
nak, akkor a kolozsvári egyetem és erdélyi múzeum-egylet 
könyvtára igazgatójának ama baráti szíves támogatásukat, a 
melvlvel az őrizetükre bízott levéltárak átkutatására módot 

J J 

adtak. 
Különös hálám illetheti dr. Ferenczi Zoltánt, a ki a 

báró Wesselényi-család nagytömegű levéltárát körültekintő 
figyelemmel rendezte, a mi kutatásomat jelentékenyen gyor-
sította. Melegen köszönöm dr. Karácsonyi János barátomnak, 
Békés vármegye tudós történetírójának, ama nemes fáradozá-
sát, a melvlvel a nagyváradi múzeum okleveleinek felkutatá-
sánál napokon át segítségül volt. 

Mindezek a levéltárak fölötte bő anyaggal jutalmaztak 
s ha még hozzájok veszem boldog emlékű Szikszai Lajos-
nak említettem gyűjteményét s a magán-családi levéltárakat, 
meghaladja a tízezret pusztán a levéltári okiratok száma, a 
melyekre — s bizony jórészt csak rajok — ezt a munkámat 
fölépítettem. 

Adatok közlésével, felvilágosításokkal, útbaigazításokkal 
Marczali Henrik, Márki Sándor, Fejérpataky László, Schön-
herr Gyula, Barabás Samu, Szádeczky Lajos, Acsády Ignácz, 
Tagányi Károly, Erdélyi Pál, Illéssv János, Kárffy Ödön, Ku-
zsinszky Bálint, Pettkó Béla, Réner Albert, a lelkész és tanító 
urak támogattak, és úgyszólván a vármegye egész közönsége 
hazafias készséggel volt segítségemre az adatok gyűjtésénél. 

Köszönetet mondok mindazoknak, a kik munkámban 
támogatni szívesek voltak. 
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A kutatást nem kis mértékben nehezítette meg, hogy itt 
nem csupán egy vármegyével kellett foglalkoznom, hanem 
két külön vármegyével egészben és e mellett még két-három, 
sőt több vármegye múltját kellett kisebb-nagyobb területen 
szemügyre vennem. 

Vármegyénk területe Közép-Szolnok és Kraszna vár-
megyékből, Szolnok-Dobokának egy rakás s Kolozs várme-
gyének egy pár községéből alakúit ki. Szatmár vármegye 
néhány községével két, három helyen is benyúlt Közép-
Szolnok vármegyébe s a századok folyamán szatmárvármegyei 
községek végkép Közép-Szolnok vármegyébe olvadtak be. Kő-
vár vidéke is Közép-Szolnok vármegye tartozéka volt s ennek 
számos községe szintén ide szakadt. Kraszna vármegye mind-
untalan ingadozott a bihari határ felé is. Számos község tör-
ténetét a szomszéd vármegyék területéről leheteti földerí-
tenem. 

Mindenekelőtt Közép-Szolnokot kellett keresnem az egy-
séges Szolnok vármegye roppant területén: Deéstől a Tiszáig. 
Majd törekednem kellett arra, hogy a Szilágy vagy Szilágy-
ság területét kiemeljem a bizonytalan homályból. A terület 
hullámveréseihez a politikai helyzet ingadozása is járult. 

A feldolgozás módját, a mű szerkezetének megállapítását 
a területnek e különböző alkotó elemei sajátkép szabályoz-
ták. Első tekintetre az látszott helyesnek, hogy a két vár-
megye története, mint a melyek Szilágy vármegye álladéká-
nak túlnyomó részét szolgáltatták, külön-külön írassék meg. 
A mint kitűnt, hogy Kraszna s Közép-Szolnok vármegyéknek 
nem volt egymástól szigorúan elkülönzött területe, vagyis a 
határvonal szakadatlanul ingadozott, ugyanaz a község most 
még Krasznáé, megint Közép-Szolnoké s ismét Krasznáé, de 
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a két vármegyének egyébként sem volt megállapodott terü-
lete, majd Közép-Szolnokból elmaradt számos község, a me-
lyek ma már ránk teljesen idegenek s azoknak más várme-
gyék történetében lesz helyök, míg, jóllehet már az újabb 
időben s nem is sok időre, Közép-Szolnokot Krasznával s 
Kővárvidékével egygyé olvadva is találjuk mind kevésbbé 
vált megokollíá az elszigetelt tárgyalás, sőt az a körülmény, 
hogy a Szilágy név egybeforrasztotta e területet, a két vár-
megye mindenkor szilágysági vármegyék néven vala ismere-
tes, a szerkezetre nézve egyedül helyes elvnek állapította 
meg történetüknek (a jelen határok keretében) egygyé fog-
lalását. 

Mind e területrészeken egy kiélesedő közös vonást, a 
Szilágyság egyéni bélyegét, rányomva találtam, intézményeik 
valamely közös életadó forrás eredetére mutattak s az év-
századok forgatagjaiban hányatott életsorsuk elválhatatlanul 
egy maradt. Kerestem az egybefonódó ágakat, az összetartó 
kapcsokat s valóban több a vármegyék egyező, mint eltérő 
sajátossága. Ez az eljárás az eltérések kiemelésével, a pár-
huzamok egybevetésével egységesebb, sokszor egymást kiegé-
szítő, mindenesetre teljesebb képhez vezetett. 

Igen természetes, hogy az eltűnt régi vármegyéket körül-
határolnom, sőt a már benőtt mesgyéket földerítenem kuta-
tásom főczélja volt. 

Mint már az eddigiekből nyilvánvaló, e munka voltakép 
nem is annyira Szilágy vármegyének, melynek mindössze 
két évtizedes múltja van, hanem a Szilágyságnak, Közép-
Szolnok s Kraszna vármegyéknek monographiája. Az új idők 
Szilágy vármegyéjét, a jelent, nekem, a jelenkor gyermeké-
nek, a ki szintén benne forgok, legfölebb csak érintenem 
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lehet. A jelen fölött ítélkezni nem az én feladatom, nem az 
én hivatásom. A múltba, a rég lezajlott múlt időkbe merül-
tem én. 

Munkámat négy főrészre osztottam s a M. Történelmi 
Társulat felállította elvektől — mely egyébiránt is csak álta-
lános tájékoztatást kivánt adni részben, a községek s a 
birtokos családok tárgyalását illetőleg el kellett térnem. 

Az általános részben azt kivánom nyújtani, a mi szoro-
san kapcsolatos az egész területtel, a mi behálózza a várme-
gyei terület egészét és a mi egy vagy más tulajdonságánál 
fogva, ha talán mindjárt nem is kapcsolódik szorosan a te-
rület minden parányához, a részletes történelemből mégis ki-
emelkedik, mert lényegileg a terület messze terjedő vidékein 
ereszti szét gyökereit. 

A várak, uradalmak tartozékaival a részletes történelem 
foglalkozik körülményesebben, de maguk a várak és uradal-
mak az általános részhez egészen közel állanak, mint a hova 
helyezi azokat ama nagy szerepök, a melylyel egyes területek 
képét időnként oly szembetűnőleg megváltoztatták és a mely-
Ivei a birtokviszonyokra oly lényeges befolyással voltak. Sőt a 
várak története inkább az általános részt illetheti, mert hisz 
kevés számú község kivételével, a legtöbb község birtoklásá-
nak története minduntalan hozzájok igazodik. Ép azért a 
várakat, várkastélyokat s főbb birtokosaikat mindjárt a tu-
lajdonképen való általános rész után tárgyalom, az általános 
és részletes történelem közé ékelve, külön csoportosítva. 

Azután a helységek, majd a családok kötetei következnek. 
Hogy továbbá a községek és a családok történelmének 

külön-külön tárgyalása, ilykép az adatok többszörös csopor-
tosítása, a mi a monographusra kétségkívül csak nagyobb 
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terhet ró, az egyedül helyes mód, ezt talán fölösleges hossza-
sabban bizonyítgatnom. 

Némely család több községben birtokos, a különböző 
községekben ugyanazon családnak más és más tagjai visznek 
szerepet. Külön tárgyalásuk rendjén domborodhatnak ki úgy 
a község, mint a család dolgai s egymást így egészíthetik ki 
a maguk külön-külön körvonalaival, míg némelykor a köz-
ség és család egyáltalán el sem választható. 

Általában pedig mindvégig csak az foglalkoztatott, a mi 
a vármegyei területre tartozott, ennek szempontjából alakúit 
minden. Nem az ország történelmének segítségével, vagyis 
egyberakott kész anyagából dolgoztam; ösztönzött inkább az, 
hogy egyben ahhoz hordjak új anyagot. 

Ezeket kívántam itt egyelőre megemlíteni, minden egyéb-
ről munkám beszél, melylyel egy nagy tartozást vélek le-
róni születésem földjének. Boldognak érzem magamat, ha 
esztendeimnek a legjavát nem hiában áldoztam érte. Itt rin-
gott bölcsőm e vármegye földjén, az eltűnt Közép-Szolnok 
vármegye egyik falujában. Ennek a tudata erősebb vala min-
den akadálynál. Mert azóta, hogy írom e munkát, sok év 
múlt el s nem egyszer fenyegettek nehéz akadályok, hogy 
feltartóztassanak. Hivatali elfoglaltságom súlyosbodott, az élet-
feladatokkal járó gondok, küzdelmek növekedtek. Csak akarat-
erőm maradt változatlan. Lelkemben ki nem aludt az a biztató 
fény, hogy egy darab magyar földnek kutatom föl történetét 
az ősidőktől, magyar hazám egy sokat hányatott részének 
viszontagságos ezer évét, nehéz csapásokat törve, bemohoso-
dott ösvényeket bolygatva föl. 

Isten megsegített ebben a munkában, melynek lehetnek 
fogyatkozásai, gyarlóságai; de én azzal a tudattal teszem le 
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tollamat, hogy egész lelkemmel, legteljesebb tudásommal, 
szeretettel dolgoztam rajta s szolgálatot tettem az én szeretett 
vármegyémnek. 

Es az én szeretett vármegyémnek, őseink hajdan viselt 
dolgairól írott könyveimet a mily tisztelettel nyújtom át, ép 
oly meleg szívvel adok kifejezést a letűnt századok történelmi 
lapjairól megismert erényei iránt való bensőséggel teljes hó-
dolatomnak. 

írtam Zilahon, 1900 jul. 11-dikén. 
Dr. Petri Mór. 



I. KÖTET. 

SZILÁGY VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS 

TÖRTÉNETE 

A L E G R É G I B B I D Ő K T Ő L N A P J A I N K I G . 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monoyrapliiája. I. 2 





I. FEJEZET. 

KÖZÉP-SZOLNOK-, KIÚSZNA- ÉS SZILÁGY VÁRMEGYÉK 

CZÍMERE ÉS PECSÉTEL 

Szilágy vármegye czímere Közép-Szolnok és Kraszna vár-
megyék czímereinek egyesítése. A két vármegye czímerei 
külön paizsokon, egy nemesi korona alatt, a régi Kraszna 
vármegye czímerénél egy tölgyfaággal, Közép-Szolnokénál egy 
szilfaággal félköralakban övezve, a középen egyesítve jelzik 
a Szilágyságot, mely a vármegyének nevét adta. Körirata: 
Szilágy vármegye czímere 187(>. 

A vármegye színei: aranysárga és buzavirágkék.1 

1 A vármegye czímere, pecsétje és színe tárgyában a törvényhatósági 
bízottság közgyűlése 1876 deczember 11-dikén határozott. Az erre vonatkozó 
81. sz. határozat így hangzik: 

«A f. évi szeptember hó 4-én tartott közgyűlés 3. sz. a. határozatával 
Szilágy vármegye czímere, pecsétje és színe iránti véleményadással megbízott 
küldöttség munkálata eredményét a következőkben terjeszti elö : 

I. A czímerre vonatkozólag : 
Miután a közgyűlés azon óhajának adott kifejezést, hogy a mennyiben 

Kraszna- és Közép-Szolnok vármegyék egész területökkel olvadtak be Szilágy 
vármegyébe: az új vármegye czímerébe mindkét vármegye czímerei vétes-
senek fel, illetőleg az új czímer a régiek egyesítése alapján állíttassák össze : 
a küldöttség a két vármegye czímerét külön paizson egy nemesi korona alatt 
a bemellékelt rajz szerint véleményezi egyesíteni ezen körirattal «Szilágv vár-
megye czímere 1876.» A paizs alján a régi Kraszna vármegye czímere alatt s 
azt félkörben átölelve egy tölgyfaág, Közép-Szolnck vármegye régi czímere 
alatt hasonlólag egy szilfaág, s ekként a középen egyesítve jelezné a Szilágy-
ságot, melyről a vármegye nevét nyerte. 

II. A pecsétre nézve azt véleményezi a küldöttség, hogy hivatalos hasz-
nálatra szánt pecséteken a fent jelzett czímer lenne kitüntetendő, és pedig a 

2* 
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Közép-Szolnok vármegyének czímeres levelet Mária 
Terézia adott. A vármegyének 1754 november 13-dikán Zilahon 
tartott közgyűlésén olvasták fel a királynő diplomáját a 
czímeres pecsétről. A régi, czímer nélkül való és csak a 
vármegye nevével jelölt (Sigillum Comitatus Szolnok Medio-
cris), valamint az új, czímeres pecsétről folyó eszmecsere 
után elhatározták, hogy a régi pecsétet többé semmiféle 
ügyben nem használják. Csupán a peres feleknek az eddigi 
jegyzőkönyvből kiadandó ügyiratait pecsételik a régi pecséttel, 
a melynek az ilyen esetekben még törvényes ereje lesz. 
A jövőben azonban minden néven nevezendő expeditióknak 
(akár juridicumokat, akár ceconomicumokat vagy politicumo-
kat s correspondentiákat illetők legyenek) az új pecsét alatt 
kell folyni ok. 

A pecsét paizsa négy szakaszból áll. 

nagy pecséten, mely alatt a közgyűlés határozatai lennének kiadványozandók. 
ezen körírat lenne: «Szilágy várraegye közönsége», a közigazgatási bizott-
ságén ez: «Szilágy vármegye közigazgatási bizottsága», s így az árvaszék, 
iktató hivatal és levéltári pecsét is, mely alatt a levéltárnok egyszerű máso 
latokat kiadványoz. 

III. A vármegye szíriét illetőleg a bizottság meghagyandónak véleményezi 
ugyan a czímeren a volt Közép-Szolnok- és Kraszna vármegyék színeit, a hogy 
azok a czimerek adományozásáról szóló okiratban benfoglalvák, de ezt csak 
a történelmi emlék megőrzése indokaiból; azonban ezutáni használatra a 
következő két színt, ú. m . : aranysárga és buzavirágkék — ajánlja. 

A küldöttség előterjesztése indokainál fogva elfogadtatván, a két vár-
megyének a bemutatott rajz szerint eg}*esített czimere Szilágy vármegye 
czímeréül ezennel elfogadtatik, s a jelen határozatnak a czímer hátlapjára 
leendő vezetése után ő Felsége általi megerősítés eszközlése végett belügy 
miniszter úr ő Nagyméltóságához felterjeszteni határoztatik. 

A pecsétekre vonatkozólag költségesnek találván a vármegye közönsége 
a kezelő hivatal részére szükséges pecséteknek czimerekkel való elláttatását, 
kijelenti, hogy az iktató, kiadó s általában a kezelő személyzet részére szük-
séges pecsétnyomók a czímer mellőzésével csak egyszerű körirattal legyenek 
ellátva.» A fölterjesztésre a belügyminiszter 1877. évi márczius hó 22-dikén 
11740. sz. a. kelt leiratában tudatta a vármegye közönségével, ö Felsége leg-
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Szilágy vármegye a volt Közép-
Szolnok- és Kraszna vármegyék czímereit egyesítve saját czimere és pecsétjéül 
használhassa. (L. 18—1877 sz. közgy. határozatot.) 
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Az első szakaszban vagy negyedben van egy emberi kar 
(braehium humánum)] a mely a marokból felnyúló két szál 
buzakalászt és azok között zöld ágacskán egy szem makkot 
tart jelképeül a vármegye különböző részei terméseinek. 
A második negyedben egy kősziklán épült hármas kas-
télyocska alakja látható, mely e vármegyében lévő néhány 
régi elpusztult várnak és kastélynak a jelképe. A harmadik 
negyedben ezüst színnel festett szarvas áll, jelképezve a Bükk 
erdején olykor felhangzó vadászatokat. A negyedik negyed 
pedig három folyó vizet tüntet elő, a vármegyén keresztül 
folyó Szamos, Kraszna és Szilágy vizeit.1 

Kraszna vármegye ezímerében egy, koronából kinövő 
oroszlán s egy, olajágat tartó galamb vannak egymással szembe-
állítva. 

Az erdélyi országos czímerek történetében is szerepel-
nek régi vármegyéink. Barcsay Ákos fejedelem uralkodása 
alatt, 1659 május 24-dikén. a szászsebesi országgyűlés az 
erdélyi országos czímer és pecsét iránt akként intézkedett, 
hogy «négy pecsétek metszessenek az országnak négy na-
gyobb rendei szerint», s hogy azok közül a negyedik az 
Erdélyhez incorporáltatott Magyarország részéé, az ezen 
részben levő ítélőmesternél, a mikor pedig ítélőmester a par-
tiumban nem volna: olyankor a biharvármegyei főispánnál 
álljon. A partium pecsétjét, «a Magyarország Erdélyhez in-
corporáltatott részéét» így tervezték: négy folyó víz, s a 
kettős kereszt, ezzel a körirattal: Sigillum Partium Hungáriáé 
Tra nssylua n iae an n ex ara m. 

A pecsétek megkészültek, kivéve a magyarországi része-
ket illetőt, ez elmaradt; ily pecsétű oklevelet nem ismerünk.2 

Az okleveleken jó ideig csak pecsétek vannak, az alá-
írások Mátyás korával kezdenek föltünedezni. A papir- vagy 

1 Mely pecsét alatt, hogy a vármegye dolgai «szerencsésen, Isten sege-
delme által folyhassanak, minden rendek tökéletes hűséggel kívánták». — 2 V. ö. 
Jakab E.: Századok. 1867. 344., 345. 1. 
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viaszpecsétek a vármegyék neveinek csak egyes szótagjait 
vagy betűit tartalmazzák. Úgy látszik, az alispánok s szolga-
bírák a vármegye nevének egy-egy töredékét őrizték pecsét-
jükön s valamennyiük pecsétje adta aztán a vármegye egész 
nevét, mert a pecsétek egymás kiegészítésére szolgáltak.1 

1712 április 12-dikén, a Deésházán tartott tisztújító széken, 
azt is elhatározták, hogy a mennyiben a vármegye (t. i. 
Közép-Szolnok) négy pecsétje a négy szolgabírónál áll és 
sürgős esetekben missilis levelek küldésénél késedelmes el-
járás lenne a négy szolgabírót a pecséttel összehívni, csinál-
tasson az alispán, Dobai Zsigmond, egy kellő nagyságú pecsé-
tet, de ezt a juridicumokra ne lehessen használni, hanem 
csak a politicum és egyéb levelezésekre. 1731-ben Közép-
Szolnok vármegye elveszett pecsétje helyett újat metszettek 
magyar körirattal. 1848-ban e körirat olvasható a megye 
pecsétjén: Közép-Szolnok vármegye pecsétje 1753. 

Kraszna vármegye 1801 ápr. 2-dikán tartott bizottmányi 
közgyűlésén az elnöklő alispán előterjeszti, hogy a megye 
hivatalos pecsétjét 1848-beli miniszteri rendelet következtében 
újólag készítették és magyar körirattal látták el, de ezen új 

1 Egy 1608-diki okiraton Szolnokmegyének, az alispán és szolgabíró együt-
tes jelentésén, két pecsétje van, az egyikben COTTUS, a másikban ZM látszik ; 
1615-ben Közép-Szolnokmegyének négy pecsétje van : az elsőn ZOLN (a máso-
dik. mely körülbelül azt tartalmazta, hogy OK, lehullott) a harmadikon MEDIO 
és a negyediken CRIS áll ; 1643-ban Szabó Jakab, 1655-ben Ujnémeti Ferencz, 
középszolnoki szolgabirák neve alatt levő pecséteken COTTUS; 1643-ban Lele-
Kaplyon Ferencz, középszolnoki szolgabíró gyürüpecsétjén MEDIO; 1651-ben 
Menyői üebreczeni István, középszolnoki hites szolgabíró gyűrűpecsétjén CRIS-
Berkeszi István, középszolnoki szolgabíró neve mellé nyomott pecséten COMI-
TATUS szó, más alkalommal 1693 február 3-dikáról kelt iraton SZOLNOK van. 

EgjT 1688 ápr. 13-dikán kelt okiraton Varjú Mihály, krasznamegyei szolga-
bíró neve alatt levő megyei pecsét paizsában egy ágat tartó madár látható s 
felette «Cotus» ; 1670-ben Dobay György, krasznamegyei szolgabíró neve felett 
álló pecsét mezejében egy kinyújtott nyelvű oroszlán és a paizs felett CRAS 
betűk; 1674-ben Krasznamegve pecsétje mezejében egy koronából növő, ki-
nyújtott nyelvű, egyik lábával buzogányt tartó oroszlán és a paizs felett 
CRA. . . . még tisztábban látható; Somlyói Bornemissza Ferencz, krasznai 
megyei szolgabíró neve alatt levő pecsét paizsa fölött «CRASNE» van irva. 
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pecsétbe lényeges hiba csúszott be, a mennyiben a megye 
régi pecsétjén látható medve helyett az újon oroszlán van. 

A közgyűlés el is határozta, hogy a megye pecsétjét, a 
régi czímerrel, újra készítsék. Mindegyik alispán számára egy-
egy, ezenkívül a jegyzői hivatal számára kettő, levéltárnok, 
tiszti ügyész és a hat szolgabíró számára egy-egy kellett. Az 
egyes pecsétek köriratai: Krasznamegije alispáni, jegyzői stb. 
pecsétje. Mind e mellett az oroszlános pecsét maradt haszná-
latban. 

KÖZÉP-SZOLNOK VÁRMEGYH CZíMERE í y ^ E VELE MÁRIA TERÉZIÁTÓL. 



II. FEJEZET. 

A SZILÁGY, KIÚSZNA, SZOLNOK NÉV EREDETE. 

Bél Mátyás azt mondja Közép-Szolnok vármegye nevé-
nek eredetéről, hogy Szolnok a Zánok várától, Közép pedig, 
mivel két megye között fekszik épen.1 Német neve: Die mitt-
lere Solnocker Gespanscnaft. Kraszna vármegye nevéről pedig 
ugyancsak ő ennyit mond: Kraszna városától nyerte nevét.2 

Németül: Die Krasznaer Gespanschaft. Helyesebb az a fel-
fogás. hogy Kraszna vármegye a Kraszna folyótól kapta nevét, 
mely «szép vizet» jelent. 

Semmi kétség nem fér hozzá, hogy ezek szláv szavak. 
Szolnok: szolnik, szótiszt. Kraszna: szép, kies. A nevek leg-
régibb változatai: Karazna, Carazna, Carasna,4 Zounuk, Zo-
liik. Zonuk, Zolnuk,5 1300. Zovan in coniitatu de Karazna.6 

1338. Crazna,7 1341. Karazna,8 1391. in coniitatu Krasznensi, 
in Coniitatu de Crazna,9 1427. Crazna (megyei főispán),10 1434. 
Crazna (íluvium),11 1462. Krazna (flumen). 1334. Zonuk,12 1341. 
Zonuk,13 1342. Zolnuk,14 1345. Zonuk,15 1385. in Coniitatu de 
Zonuk,16 1391. Zonok,17 1396. Zolnok.18 

Ezek a szavak egyszersmind egy történeti korszakot jelöl-

1 Bél M. Compendium Hang. Geogr. 123. 1. — 2 U. o. 119. 1. — 3 Hunfalvi 
Pál : Az oláhok tört. I. k. 324. 1. — 4 Vár. Reg. 5 U. o. — 6 Wenzel G. : Ár-
pádkori Új Okmánytár. V. 257. 1. — 7 Gróf Károlyi-család Oklevélt., I. 91. 
8 Anjoukori Okmt. IV. k. 143. 1. — 9 Szcjy. 10 Gróf Károlyi-család Okit. II. 
62. — 11 U. o. II. 87. — 1 2 U. o. I. 172. — 13 Anjoukori Okmánytár IV. k. 4. 1. 
14 U. o. 199. 1. — 15 U. o. 143, 147. 1. — I(i Báró BánfFy-család levéltára. 
17 Gróf Károlyi-család Okit. I. 272. — I s U. o. I. köt. 292. 
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nek meg vármegyénk területén, de mellettök egyidejűleg fel-
tűnik okleveleinkben a Szilágy név is. 

A Szilágy-név eredete után két, sőt három irányban ku-
tathatunk. A Magyar Nyelvtörténeti Szótárban azt találjuk 
róla: Szilágy: pertinax, obstinatus; hartnäckig, starrköpfig. 
Sziláery, kemény nyakú: labeone insanior.1 

" J J 

Ha arra gondolunk, hogy a Szilágy erdős, hegyes vidéke 
valóban, mint «kemény nyakú» vidék szolgált helyéül a határ-
őröknek: jelentése nem áll ellentétben egy másik következ-
tetéssel, mely a Zilah névvel áll összefüggésben. Majdnem ar-
ról győznek meg ugyanis emlékeink, hogy a Szilágy a Zilah-
ból fejlődött. A Váradi Regestrumban2 «curialis comes de 
Ziloo) van említve. Egy 1281-diki oklevél szerint Erzsébet 
királyné «quintam partém proventuum tributi de Ziloh (alább 
Zilok) annualem» meghagyja a meszesi monostor birtokában/' 
Anonymus írja: de Zyloc eggressi venerunt in partes mezesi-
nos (portás Mezesinas).4 Az ezekben előforduló nevekről azt 
tartja Bunyitay, hogy az nem Zilah várost jelenti, hanem ama 
régi «Ziloc» mai kiejtéssel: Szilágy vagy Szilágyság.5 A Szi-
lágynév változatai: 1231. Zylag,6 1329. Zylagh,7 1331. Zilag,8 

1383. Zilagság, Zilagy,9 1392. Zylag,10 1411. Zilagh,11 1414. Zy-
laghzeghy (Szilágyszegi Domokos és Pál).12 És Zilah az avar 
nép nyelvén, törökül, fegyvert jelent s ez nevét onnan ve-
hette, hogy a határt fegyverrel kellett megvédeni. 

El is lehetne fogadnunk bátran ezt az értelmezést, kivált, 
ha a Váradi Regest rum Zilocját tartjuk szem előtt, a hol «de 
villa Ziloc» s curialis comes «de Ziloc» együtt fordúl elő, ha 
nem ismernők a Regestrumnak egyébként is megbízhatatlan 

1 Magyar Nyelvtörténeti Szótár III. 242. 1. — 2 183. — :í Fejér Gy.: Co-
dex Dipl. V. 3., 94. 1. — 4 M. Florianus : Hist. Hung. J'ontes domestici. II. 22. 1. — 
5 Bunyitay V.: Szilágym. Középk. Múeml. 8. 1. — Árpádk. Okmt. XI. 231. 1. -
7 Lib. Reg. XVI. 401. 1. — 8 Fejér, C. D. VIII. 3. 567. 1. 9 Szirmai: Szatmár 
E. I. 95. 1. — io G r ó f Károlyi-család Oklevélt., 1. k. 275. 1. — 11 U. o. 357. 1. 
12 U. o. II. 7. 1. 
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írásmódját s a Szilágy név változatai mellett nem tűnnének 
fel egy időben: a Scylag (vize), Scilag (birtok), 1246,1 1327,2 

M. Paulus de Scillag 1351.3 Ez az alak már szorosan magyar 
területre vezet: az erdős, talán épen szilfás vidékre, a mint 
a szót a Nyelvtudományi Közleményekben4 a következőleg 
megvilágítva leljük: 

A tihanyi apátság alapító-levelében a a-gy képző, mely-
lyel leginkább fanevekből erdő- és folyó-elnevezések alkot-
tatnak. kétszer található: fyzeg fizegy (mai kiejtés szerint 
füzegy) és síimig somogy; későbbi példák: 1349. Iuxta fluuium 
Egreg. 1231 (1397). Tenet meteam cum Silua Zylag. 
1489. Quoddam nemus Zylagh vocatum. — 1367. Vitra fluuium 
Nyaragh vocatum. — 1095. Siluam unam que appellatur 
Hashag. — 1359. Versus Siluam ipsius Monasterii Feketeu-
erdeu seu Hassagh vocatam. — 1236. Tenet metam cum 
villa Zaldubag. — 1414. Quibusdam Siluis Zaldobagh et 
Eger appellatis. A folyó- és erdőelnevezéseken kívül a -gy 
képzővel ilyen szók is képeztetnek: horhágy, ebből horh, to-
vábbá: «Vineam in territorio Hurhag vocato.» —Igen gyak-
ran találkozunk azzal a nézettel, hogy az ilyen folyónevekben 
Egregy, Fiizegy, Nyárágy stb. az ügy «víz» szó tartotta fönn 
magát, de ez tévedés, hiszen az ügy szó csak nem fog min-
den egyes esetben a tőszó kedvéért -ágy, -egy, -ogy stb. ala-
kot felvenni. I)e meg mit jelentsen akkor a gy képző az erdő-
elnevezésekben : szilágy, száldobágy, gyiógy vagy gyógy (ebből 
gyió = dió, továbbá az ilyen szóban : horhágy (?) Ezekre csak 
nem lehet ráfogni, hogy vizek volnának. Egyébiránt az ügy 
«víz» szó, a hányszor csak előfordul, mindig teljes alakjában 
ki van írva, pl.: «1434. Ad quendam paruum riuulum qui 
wlgo wyzafolowgy vocaretur.» 

Simonyi Zsigmond, a kinek véleményét kértem, vájjon 

1 Hazai Okt. I. 24. 1. — (Fejér, C. D. VII. 3, 28. 1.) — 2 U. o. II. 47. 1. — 
:J U. o. IX. 2, 126. 1. — 4 Nyelvtudományi Közlemények. 1895. junius 1. (XXV. 
köt. 2-dik füz. 153. 1.) 
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azonos eredetű-e a vármegye és a város neve, azt mondja: 
«Nagyon valószínű, hogy a két név nem egy eredetű, s hogy 
hasonló hangzásuk csak véletlen eredménye. Zilok vagy Zilali 
alakból, a magyar hangfejlődés szabályai szerint, nem váíha-
tik Szilágy. A megye neve az oklevelekben is sz kezdőhanggal 
olvasandó, hisz ezt a hangot is z betűvel jelölték akkor, a z 
hangból pedig azóta nem vált volna sz. Szilágy kétségkívül 
a szil fából származik1; hiszen oklevelekben, mint erdő neve 
is előfordul: silva Zylag, nemus Zylagh.» «Egészen hasonló 
képzésű helynevek: Nyárágy, Hásságy, Száldobági) (szintén 
erdőnév 1414). V. ö. más képzőkkel: Nyárád, Nyárad, Nyá-
rasd és Száldobos; és szintúgy: Szilád és Szilas.»2 A Zilah 
név eredetéről nem szól. 

Valóban azt az értelmet fejezi ki, melyet egy 1231-diki ok-
levél megjelöl, a hol a Szilágy erdejével határos, Fentős erdő-
ségről van szó: «teilet metam cum silva Zylag»; — «ibique 
disjungitur de silva Zylag».3 Kazinczy is így értelmezi Er-
délyi Leveleinek bevezetésében: «A föld neve 1130-ig Erdélyia 
vala, tovább Transilvania, mivel királyainknak túl fekvék a 
Szilágyságon.»4 Marosi István, egrespataki evang. reform, pap 
1684-ben írt verses munkájában5 így fejtegeti a vármegye 
nevét: «Szilágy nevezete a deákból sylva, mert deákul esik 
Szilágy, Sylvania». Innen nevezik aztán Erdélyt Transsylvaniá-
nak, még pedig azért, mert a kik innen Erdélybe mennek: «a 
Meszes erdején azok transcendalnak.» 

Vidékünknek tehát nevet a szilfák erdeje, a Szilágy vize 
adott, s annak neve magyar. 

1 A monói határban a Péchy István tagjában még van pár holdnyi szilfa-
erdő. — 2 Magyar Nyelvőr, XXVII. köt. 475., 476. 1. — 3 Árpádk. Okmt. XI. 
231. 1. — 4 Kazinczy Ferencz Utazásai, 74. 1. — 5 Topica Descriptio Sylvaniae. 



III. FEJEZET 

A SZILÁGY VIDÉKE A HONFOGLALÁS ELŐTT. 

/. A Szilágyság őskora. 

A Szilágyság kis medenczéje egy ó-harmadkori tenger 
öble. Évezredekkel ezelőtt tenger hullámzott térségeink fölött. 
E tenger lerakodásait geológusaink meglehetősen földerítet-
ték s hegyeink belsejéből, folyóink fenekéről fölötte becses 
adatokkal gazdagodott a tudományos világ.1 Az őskorban más 

1 Szilágy vármegye geologiai viszonyaira vonatkoznak vagy legalább erre 
vonatkozó adatokat tartalmaznak a következő munkák : Hauer és Stäche : «Geo-
logie Siebenbürgens». [Wien, 1863. v. 1885. kiadás, a kettő között nincs kü-
lönbség.] Körülbelül a 402- 431. lapig vannak ide vonatkozó adatok. Kürthy S. 
és dr. Koch Antal: (<A Vlegyásza és a szomszéd-területek trachytjainak közet-
tani- és hegyszerkezeti viszonyai». [Az Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei; új 
folyam. II. köt. VIII. sz.] Dr. Hofmann Károly: Jelentés az 1878 nyarán Szilágy-
megye keleti részében tett földtani részletes fölvételekről (egy kőnyomatú táb-
lával, mely szelvényeket tüntet föl). |Földtani Közlöny. IX. évfolyam. 1879. 167— 
212 lap.] Matvasovszky Jakab : Jelentés az 1878. évben Szilágymegyében eszkö-
zölt földtani felvételről. [Ugyanott. 293—300.] Dr. Szontagh Tamás : «Magya-
rázó szöveg Tasnád-Széplak geologiai térképéhez». [16. z. XXVII r. Nagysága 
1:75,000] Dr. Koch Antal: A Meszes Hippuritjeiről írt az erdélyi miizeum-
egylet Értesítőjében. 1876. évfolyam. Dr. Lőrenthey Imre : «Adatok Szilágy-
megye és az erdélyi részek alsó pontusi lerakodásainak ismeretéhez«. [Erdélyi 
Múzeum-Egylet «Értesítő II. Terin. Tud. Szak.» 1893. évf.] Dr. Kocli Antal: «Az 
erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. I. rész. Palseogen-csoport». 
[Földtani Intézet Évkönyve. X. köt 6. füzet. 1894.] A fönt említett magyar 
munkák mind német nyelven is megjelentek. Mártonfi Lajosnak az Orv. Term. 
Tud. Értesitöben megjelent dolgozatai: A somlyói neogen rétegekről (1879. évf.), 
Erdély északnyugoti szegletéről (1880) és a magurai adulárról (1888) szóló ada-
tok. Ezek közül a legtöbb adatot Hofmann és Matvasovszky művei nyújtják, 
melyek Hauer és Stachénak régi adatait kijavítják és önálló megfigyelések alap-
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képe volt itt a természetnek. Tengeri csigák innen is, onnan 
is fölszínre kerülnek. A füzespaptelki határon a Hodobas-
tyine nevű hegy megszámlálhatatlan mennyiségben tartalmaz 
megkövült csigákat. Fej nagyságú gömbölyű kövek, belsejük-
ben, mind tengeri kagylókat rejtegetnek. A Meszes vidéke 
szintén tár föl ily érdekes leleteket. 

Rengeteg erdők terűitek el ott, a hol ma szántóföldek, 
legelők vannak. Mily szép szarvasagancs van az őskorból 
Szikszai gyűjteményében. Némely helyekről mammutcson-
tokat is nyertünk. Egy hatalmas mammutfogat Zoványon 
kaptak. 

Mily népek tanyáztak itt az őskorban, ez, a mi fölkelti 
érdeklődésünket mindjárt. 

Ismerkedjünk meg az egyes korszakok leleteivel, a me-
lyek erről beszélnek: 

1. Kőkorszak. Területünkön föltaláljuk nyomait az első 
embereknek. Nincs ugyan sok kőkori emlékünk; de a meg-
levők a kőkori ember életét a maga kezdetlegességeiben eléggé 
jellemzik. Kőkori leletek kerültek elő Zilahról (0 8 m. nagyságú 
obsidian kőmag [nucleus], ezen kőmag oldalairól szilánko-
kat pattantottak le, a melyeket a körülmények szerint nyíl-
hegyül, késpengékül stb. használtak), Szilágy-Csehből (0 75 m. 
kovakő), Szeérből <0i(j m. obsidian kőmag); Szilágy-Somlyóról 
(nyílhegyek, 11 agyagkúp, kőbalta), Bagosról (két kőbalta, az 
egyiknek hossza 8 cm., szélessége 0 cm., vastagsága alúl az élnél 
25 cm., felül, hiányzó részek miatt, jóval keskenyebb; nvéllyuka 
átmérője 2 3 cm. A másiknak hossza 8 cm. szélessége alúl az 
élnél 4 cm., felül 3 5 cm.; nyéllyuka hiányzik. Ivét kővéső, az 
elsőnek hossza 8 5 cm. éle 2 cm., felső része letörött; a má-
sodiknak hossza 14 cm., vastagsága 3 cm., alsó része letörött. 
Egy 10 cm. széles és 11 cm. hosszú kődarab). Balláról há-

ján tárgyalják bár röviden az általuk bejárt kis területet. Geologiailag színezve 
a következő (1 :75,000) méretű katonai térképek jelentek meg e vidékről: a 
16. z. XXVII. és XXVIII. r. lapjai, valamint a 17. és 18. z. XXVIII. és XXIX r. 
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rom darab kőék (1. hossza 16 cm., szélessége 7 cm., vastagsága 
2 5 cm.; 2. 8'5 cm. hosszú, íelül 3'5 cm. széles, éle 5 cm. 
hosszú. 3. mindezeknél kisebb); Sámsonból egy 12 cm. hosszú 
s 6 cm. széles kőék s egy 5 5 cm. magas, 4 cm. széles kő-
kalapács.1 Bürgezdről kőfokos van, hossza 9 8 cm., szélessége 
élénél 4 7 cm., gömbölyded fokánál 3*7 cm., a lyuk átmérője 
2*9 cm., színe sárgásbarna.2 A Somlyó-Újlakon talált őskori 
csiszolt kőék, kékszínű kőzetből alsó lapján egészen laposra, 
a felsőn domborúan van csiszolva, felső részének egy darabja 
hiányzik; hossza 8, szélessége az élnél 4'2 cm.3 

2. Rézkor. A kőkorszakot követő rézkorból egy 23 cm. 
hosszúságú durva művű rézcsákány maradt reánk, a melyet 
1867-ben Kraszna-Mihályfalván találtak a Kraszna folyó régi 
medrében,4 továbbá Somlyó-Újlakról őskori kétélű rézcsákány, 
melynek közepén nyéllyuk van, egyik éle a vízszintes, másik 
a függélyes síkban fekszik s ez utóbbi le van vagdalva. Ko-
vácsolt munka; hossza 225, szélessége a nyéllyuknál 5 cm.5 

A magyarkeczeli határon 1898-ban rézcsákányt találtak (hossza 
24 cm., a foka széles 4'5 cm., a nyéllyuknál szélessége 6 cm., 
átlagos vastagsága 2 cm., a lyuk átmérője 3 5 cm., súlya 
1 klgr. 40 dgr., mely Nagy Domokos, főszolgabíró birtokában 
van. Fetzer J. Ferencz rézkori leleteket közöl még Rom-
lottról és Farkasmezőről: két rézcsákányt, melyeket némelyek 
bányászcsákány nak tartanak. Díszítés egyiken sincs. A rom-
lottit a M. N. Muzeumban levő tótgyörki bányászcsákányhoz, 

1 Szikszai gyűjteményében. L. Arch. Ért. XVII 356. 1. — Fetzer J. F., a ki a 
szilágysági leleteket szorgalmasan egészítgeti ki, több, igy pl. Tasnádról (négy 
darab kővéső, két darab kőbalta stb.), továbbá Szilágy-Somlyóról («harangalakú 
serleg», cserepek stb.) való újabb lelettel, ezekből arra a következtetésre jut, 
hogy az újabb kökorban az ősember vidékünkön már tanyázott s majd Ítéletét 
oda módosítja, hogy a neolithkorra jellegzetes edénydíszítmények népünknél 
még a bronzkorban is fentartották magukat. Arch. Ert. Űj folyam XVIII. kötet 
(1898. év) 416—423. lapok. — 2 Nem. Muz. Régiség- és Éremnapló 1873. május 
X. 1876 149. szám. — 3 Nem. Muz. Régiségnapló 1889. év, 23. szám. — 4 Nemz. 
Muz. Régiség- és Éremnapló 1873. május X 1876. 181. folyószám (1875. szept. 3.) 
5 Nemz. Muz. Régiségnapló 1889. év, 23. szám. 
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s a Hampel J. Ujabb tanulmányok a rézkorrá1 ez. érteke-
zése 30-dik ábrájához hasonlítja.1 

3. Bronzkor. Több nyomot hagyott vármegyénk terüle-
letén a bronzkorszak. Hogy mi mindennel rendelkezett már 
a bronzkori ember, azt a szilágysági leletek is szépen mu-
tatják. Ákoson 1855-ben kengyelalakú aranycsattot 
találtak, Krasznán két tokos vésőt bronzból, egy 
bronzsarlót meg egy lándzsacsúcsot, Magyar-Csa-
holyban négy darab bronz övrészt, egy rovatolt 
bronzkaréket, 19 darab bronzkarikát, 05 darab 
bronzboglárt és egy tölcséralakú 
bronzeszközt, Mocsolyán 1876-ban 
egy rézcsákányt, Mojgrádon két 
bronzcsákányt, egy karpereczet 
meg egy agyagedényt, (1872-ben 
Gooss hamvas sírokat kutatott 
át.) Leltek itt még 30 nyílcsúcsot, 
bronzkarikákat, két nagy és egy 
kisebb ezüstfibulát meg egy 7 dm. 
hosszúságú ezüstlánczot, utóbbi 
karikájából peczek függött alá; a 
gr. Andrássy-féle gyűjteményben 
tokos vésők, lándzsacsúcsok és 
nyílcsúcsok voltak. Oláh-Horvá-
ton egy tokos vésőt bronzból, egy 
csákányt, egy bronzsarlót, meg két 
bronzkarikát találtak. Utóbbiak 

egyikét 1874-ben ásták ki. Oláh-Keczelen 10 bronz, meg egy arany 
karpereczet, 1868-ban pedig 14 aranygyűrűt leltek. Ördögkúton 
egy bronzrögöt, 3 tokos vésőt bronzból, 16 bronzkarikát meg 
3 bronzsarlót találtak, 1876-ban, szántás közben, a Boznán-oldal 
határrészben. Paptelekről állítólag gazdag kincsek jutottak gr. 

TOKOS VESO FULLKL 
BRONZBÓL. 

LÁNDZSACSOCS 

BRONZBÓL. 

Krasznáról, Szikszai gyűjteményéből. 

Arch. Ért. Új folyam XVII. köt. 4. szám. (1897. évf., 356., 357. 1.) 
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Andrássy László görcsöni gyűjteményébe. Somályon, Neigebauer 
szerint, egy nagyon erős aranylánczot leltek. Szilváson (Szilágy 
megyében?) egy bronzcsákányt találtak.1 Ér-Kőrösön hat 
bronzlemezt, két kisebb és egy nagyobb bronzkorongot és 
egy kis bronzkarikát; Hadadon egy bronzcsákányt meg egy 
hegyes tüskében végződő korongot leltek. Lele közelében 
1876-ban 25 darab bronzkarikára bukkantak. Magyar-Kecze-

len egy füles tokos vé-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sőt bronzból, Márkaszé-

torquest meg egy ezüst-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ csészét, Náprádon egy 

^ ^ ^ y H B H H I I W ^ S ^ x 11*7 cm. átmérőjű mea* 
/ ^ ^ ^ ^ P W ^ ^ B V x I két kisebb bronzkarikát. 
/ / ()láh-Nádasdon egy csá-

C l l w ^ ^ ^ r a B ' S f kányt.Sámsonban bronz-
• í f t í - ® - ; , H hói való tokosvéső-aljat. 

\ \ i P f P ^ H B f f Turbucza és Róna kö-
P j f j relében, a Rákóezi-he-

v \ \ • ^W ' / ' ^ gyen. gyakran leltek to-
' ^ ^ ^ S M ^ t B g ^ ^ ^ ^ ^ v é ^ kosvésőket, bronzcsáká-

nyokat és lándzsahegye-
ket. Ér-Káváson, Kováts KEREK BRONZBOGLÁR, GYÖNGYÖZETES KARIMÁVAL. 

A magyarcsaholyi kincsből. Istváll, földbirtokos tel-
lvéll. 1895-ben agyagedé-

nyeket, három arany karpereczet, melyeknek belső átmérője 
4 cm., bronzbalta-, vagy vésőtöredéket, egy 2 cm. átmérőjű, 
6 cm. hosszú, csonka bronzcsákányt, melynek körátmérője 
3 cm., egy bronztőrt, melynek hossza 21 cm., pengéje 5 cm. 
széles; négy, nyélre való bronzsarlót, melyeknek külső hossza 
28 cm., szélessége 4 cm. meg több bronzlepényt találtak. Az 
egyik lepény czipó alakú, átmérője 12 cm. Fetzer J. F. azt 

1 V. ö. Hampel J. : A Bronzkor Emlékei Magyarhonban. II. Rész : A lele-
tek statisztikája. 
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tartja, hogy e helyen a bronzkori népeknek talán öntőmű-
helyök volt.1 

Fetzer J. Ferencz bronzkori leleteket közöl a következő 
helyekről: Magyar-Nagygoroszló, Sámson, Oláh-Horvát, Náp-
rád, Kraszna, Oláh-Nádasd, Ordögkút, Érkávás, Sz.-Somlyó." 

Szilágy-Somlyóról valók 3 : Őskori bronzcsákányok: 1. Pen-
géje egyenszárú háromszögidomú, keskeny oldalai két lapúak 
középéllel s ezek közül a felső a nyéllyuk előtt felhajlik s 
csúcsot képezve gyenge hornyolattal ismét lejtve fut a nyél-
lyukba; az alsó pedig erősebben ívelve hajlik a nyéllyuk felé. 
A végén elhelyezett nyéllyuk két oldalt hornyolt, hátán éle-
zett s alul hosszabb, felül rövidebb csúcsozott nyúlványnyal 
ellátott. Példányunk nyéllyukának hátán egy öntési hiba kö-
vetkeztében előállott lyuk van. Hossza 14 4, szélessége az élnél 
4'5 cm. 2. Teljesen hasonló az előbbihez, de öntése hibátlan 
és a nyéllyuk hornyolatában mindkét oldalon bemélyített 
jegyeket látunk. Patinája le van súrolva. Hossza 14'4, széles-
sége az élnél 4 4 cm. 3. Hasonló az előbbiekhez, de nyél-
lyukának hornyolata mindkét oldalon három-három domború 
félgömböcskével van díszítve, háta pedig nem élezett, hanem 
az él helyén laposra kalapált s e rész alján egy öntési hiba 
következtében előállott nyilt lyuk van. Hossza 14, szélessége 
az az élnél 4 4 cm. 

A bronzkor agyagiparának szép maradványa az a spirál-
díszítésű agyagedény, melyet Mojgrádon találtak. (L. 43. 1.) 

4. Vaskor. A bronzkort a vaskor váltotta föl. Azt a há-
rom vaslándzsát, a melyeket Perecsenben Mike István munká-
sai találtak, Fetzer ,1. F. kelta eredetűeknek véli, vagy legalább 
is valószínűnek tartja, hogy kelta eredetűek. Hampel erre — 
minthogy Erdélyben erős keltaság volt s azt a népnevek után. 
melyeket Ptolemseus föntartott, föl kellett tételeznünk, — szin-

1 Arch. Ért. XVI. k. 2. sz. 192. 1. — 2 Arch. Ért. Új folyam XVII. (1897. év; 
357—359. 1. — :í Nemz. Muz. Régiségnapló 1889. év 55. szám. (Vétel Bruckenthal 
Axentől Gencsy Sándor közvetítésével.) 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. I. 3 
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tén azt írja, nem csudálja, ha a Szilágyságban is jelentkeznek 
emlékeik.1 

A kisderzsidai Balotadomb őskori népeinknek szintén ta-
nyája volt. Itt ma is számtalan cseréptöredéket lehet össze-
szedni. Agyagedények cserepei főként spirálvonalas díszít-
111 é nyű ek.2 

Egy-két szót még a barlangokról. Barlangok vannak 
Zilahon, Nyirsiden, Mojdgád Magura határrészének Bréd 
felőli oldalán a Pivnita=fpivnyicza (pincze), a Pometben a 
Groapa Pipásului=grapá Pipásuluj (Pipás verme) és a Peatra 
Drui oldalán egy névtelen barlang, alján az említett forrás-
sal. Felső-Kékesnyárlón la Cheie lá tyejé (a kulcsnál) nevű 
beomlott barlang van. Somró-Újfalu határában nagy kiterje-
désű, homokkőbe képződött barlang. Fel-Egregy Comoará = 
komare (kincs) nevű dombja a szentpéterfalvi várrommal 
szemben fekszik, állítólag kincscsel tele barlang volt, de a 
hegyi patak alámosta és beomlott. Vaskapu Boisce határrészé-
ben Gaura Smeului = gáurá szméuluj (lidércz-üreg) nevű bar-
lang van. A Márkaszék Cetate helyének legmagasabb domb-
jában levő barlang nyílása felül egy kútnyi széles, mélysége 
körülbelül 8 öl, boltozatos alja oly tágas, hogy egy ház bele-
férne. A beleereszkedők régi fenékcserepeket találtak ott. 
Ugyanitt egy beszakadt pinczehely látszik. Felső-Szék határá-
ban a Pesterä = péstyéré (barlang) belseje mintegy 6 • öl 
területű, bolthajtása közepéből sűrű cseppek hullnak alá. 
E víz igen jó ivó. Lecsmér Gorgyán szőlőhegyében föld-
alatti üregek vannak; ezek hajdan rejtekhelyül szolgáltak, 
mit igazolnak a bennük található csontmaradványok és törött o ^ 

edénydarabok. Mint a nép mondja, Balla a XVI. század-
ban (!) mocsaras erdőség volt. A lakosság barlangokban tartóz-
kodott s csak később alapított községet. 

1 Arch. Ért. XVI köt. 5. sz. 64—65. 1. — 2 Több cseréptöredéket ismertet 
Fetzer J. F. Arch. Ért. XVI. köt. 5. sz. 429-430. 1. 
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Gyér és bizonytalan adatok, a minthogy általában egész 
országunk történelme ott kezd inkább világosodni, midőn a 
rómaiak elfoglalják Pannóniát és Dácziát. 

2. Jazygek. 

Torma Károly szerint őslakóink a római foglalás előtt 
metanasta jazygek voltak, kik a rómaiak uralma vagy be-
folyása alá jutottak. Decebal a metanasta jazygek területéből 
foglalt részt, mint Dio Cassius állítja. 

Ezeknek a kóbor jászoknak nagyobb tanyái a szilágy -
somlyai Magurahegyen s Szilágy-Nagyfalunál kereshetők. 
A Masfurán a hatvanas években tett ásatások alkalmával O 
talált bronz- és vastárgyak barbárok emléknyomai. A szilágy-
nagyfalusi sírmezőnek kisebb-nagyobb halmai alatt metanasta 
jazygek pihennek.1 Es talán a jászokra emlékeztet e vidéken 
Jaáz helységünk. 

Jóllehet a szilágysomlyai Magurán lelték Magyarország 
legértékesebb népvándorláskori régiségeit, nem helytelen a 
föltevés, hogy a lovas barbár harczos ama sírmezőn nyugvó 
társaival, a Dáczia nyugoti határain is elömlő metanasta 
jazygek közül való volt, kik a Szilágyságban a hunok be-

1 1878-ban »égett csontrészek, hamut és szenet tartalmazó durva mívű s 
rosszul égetett hamvvedrek, vasból készített fegyverek és eszközök töredékei 
s néhány bronz tárgy» került elö egyik közepes magasságú tumulusból. 1879-ben 
Torma Károly egy 9 m. átmérőjű s ÍVs m. magasságú tumulusnak «déloldali 
peremén, tűz által nem járt talajra egymás mellé 0 80—3 méternyi távolra egjr-
sorban helyezett hat, durván készült s rosszul égetett, kihasadozó s itt egyen-
közüleg futó egyszerű vonalakkal díszített, fületlen hamvvedret» talált, égett 
csontrészekkel, hamuval cs szénnel. Egyik hamvvederben egy vaskésnek pen-
{jeje is volt. A halom közepéből, 165 m. mélyről, egy ló csontvázának egyes 
részei kerültek elő, melyek mellett «délre két keskeny vasabroncs töredékei 
hevertek, a mely abroncsok egykor 25 cm. átmérőjű faedényt körítettek», 
északra 4 45 méternyire a hamvvedrektől, «a ló csontváza körül három vaskés 
pengéjének, egy törzsökénél nagyon kiszélesedő pengéjű, zömök vastőrnek, 
két vassarlónak s több más, fölismerhetetlenné rozsdásodott eszköznek töre-
dékei hevertek.» L. Torma Károly: A limes dacius felső része, 109—112. 1. 
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jöveteléig nemcsak átvonuló harczosok, hanem egyszersmind 
állandóbb megtelepedéssel biró s földmíveléssel foglalkozó 
lakosok voltak. 

Szilágy-Nagyfaluban a Rómerhalomban griff-diszítéses 

JAZYG HARCZOSOK. 

bronz szíjvéget leltek, mely áll két részből, a részek egy 
csuklóval vannak összekötve; egyik rész áttört virágalakú, 
másik hossznégyszög idomú griffel, négy sarkán szöggel. 
A virágalakú rész hossza 2 6 cm., szélessége 2 6 cm., a négy-
szögalakú rész hossza 3 9 cm., szél. 2 6 cm. (A virágalakú 
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rész vissza van hajtva a négyszögre.) Szilágy vármegye aján-
dékából került a Nemzeti Múzeumba.1 

1 Nemzeti Múz. Régiségnapló 1879 nov. 21. 1883 decz. 31. 84. lap. 129. sz. 
I lampcl : A régibb középkor (IV—X. század) emlékei Magyarhonban. I. rész 

JAZYG LOVASOK. 

72. lapon levő b) ábra. A nagyfalusi ásatásból (1880 okt. 14.) a Nemzeti Mú-
zeumba kerültek a kővetkező tárgyak: 1. Edény, alsó része durva, kavicsos 
agyagból, párhuzamos vízszintes és hullámvonalakkal diszitve. Fenekének át-
mérője 9 cm., öblének átm. 18 cm. (Több darabból összeragasztva.) 2. Edény-
töredék, több darabból összeragasztva, (peremének nagyobb része), az előbbi-
hez hasonló kavicsos agyagból és hasonló díszítéssel. Átmérője szájánál 17 cm. 
3. Edényperem egy része hasonló agyagból és díszítéssel 3 drbból összeragasztva. 
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3. A rómaiak kora. Porolissnm Népvándorlás 

Területünkön a római és népvándorláskori műveltség-
nek legszebb emlékei maradtak. 

Vasfoganlyú. 

Edénytöredék. 

SZILÁGYNAGYFALUSI SÍRLELET. 

Az előbbinél nagyobb méretekkel. A két vég közti távolság (átmérő) 17 cm 
4. Az előbbiekhez hasonló edény (v. edények) darabjai. Összesen 64 drb. Díszí-
tése párhuzamos vízszintes és hullámvonalak váltakozva. 5. Edény részei, durva 
kavicsos agyagból vörösre égetve. Összesen 20 drb. 6. Edény feneke, 5 drbból 
összeragasztva. Díszítése hasonló az 1—4. sz. alattiakéhoz, de fala vastagabb, 
fenekének átmérője 8 5 cm., a fal vastagsága 1 cm. 7. Cserépedényrészek a fön-
tebbihez s az 1—4. sz. alattiakéhoz hasonló díszítéssel. 8. Edény alsó része, 
12 drbból összeragasztva, vöröses agyagból. Fenekének átmérője 105 cm., öb-
lének átm. 10 cm.-nyi magasságban 19 cm. 9. Edénytöredék, a fenék s öblének 
egy része. A fenék átmérője 10 cm., falának vastagsága 13 cm. 10. Edénytöre-
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Római emlékeinkről, a híres Porolissumról ismerjük 
Torma Károly tanulságos értekezéseit. 

Dácia három részből állt: I). Porolissensis, D. Apulensis 

dék, a fenék s az öböl egy része párhuzamos vízszintes és hullámvonalakkal 
díszítve. A fenék átmérője 7 5 cm., magassága 10 cm. 11. Edényfenék töredéke. 
12. Cseréptöredékek, durva, kívül vörösre égetett fekete agyagból, 70 drb. 
13. Cseréptöredékek, durva, feketés agyagból, 29 drb. 14. Agyagdarab égetve. 
Mindezek a Rómerhalomból. — A következők egy másik halomból : 15. Vas-
pántok famaradványokkal, szélessége 2 5—3 cm., 27 drb. 16. Vaskés, hossza 
9 cm., legnagyobb szélessége 14 cm. 17. Vasszeg töredéke, hossza 6'5 cm., leg-
nagyobb vastagsága 15 cm. 18. U. a. hossza 5 cm., l egnag jobb vastagsága 
15 cm. 19. Lábszárcsont. 20. Csontdarabok, mintegy 30 drb. 21. Disznóagyar. 
22. Fadarab elkorhadva. — A szilágysomlyai halomból: 23. Kis bögre fül-
lel, oldala csorba. Magassága 6 cm. (a füllel 8 cm.) Szájának átmérője 6 7 cm., 
öblének átm. 9'5 cm. 24. Cserépedénytöredék. Díszítéssel. Hossza 11 és 14 cm. 
Szélessége 8 5 és 115 cm. 25. Cserépedénytöredékek: peremrészletek különböző 
nagyságban durva vörös és fekete agyagból, néhánynak felülete csiszolva, ezek 
szürke agyagból. A perem szélei részint simák, részint rovátkosak, 14 drb. 
26. Fenékrészletek durva vörös, fekete és szürke agyagból, 13 drb. 27. Cserép-
edényrészletek füllel (3 drb), egyiken a fül felső részén díszítés, s egy fültöredék. 
28. Cserépedényrészletek dudorral, 7 drb. 29. Cserépedényrészletek domború 
díszítéssel, 4 drb. 30. Cserépedényrészletek, simított felületü, vörös, fekete és 
szürke agyagból, ki völgyeit díszítéssel. 31. Cserépedényrészletek bekarczolt 
díszítéssel. Egyiken két, körívet képező párhuzamos s apró pontokkal ellátott 

f f 
íi Sy Edéim tü redék. 
I I ^ ^ SZILAGYNAGYFALUSI SIRLELET. 

Bronzesatt töredéke. 
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és I). Malvensis,1 Ezekből a mai erdélyi felföldre a két előbbi 
kerület esett. 

Az első provincia, Porolissensis, a Kolozsvártól északra 
eső területet foglalta magában, mely vidéknek központi vá-
rosa Porolissum volt. 

«A rómaiak idejében — mondja Torma K. — Dáciában 
csak 7 valódi katonai telepváros létezett, ú. m. Sarmizege-
tluisa, Apulum, Napoca, Zerna vagy Dierna, Malve vagy 

Malva, Porolissum és Tibiscum; a többiek csak katonai 
állótáborok vagy kisebb helységek voltak.»2 

Tárgyunkra ezekből Porolissum tartozik, vagyis a Mojg-

vonal. Még több cserépedényrészlet, durva vörös, fekete és szürke anyagból 
stb. (Az ásatást Szilágy vármegye saját költségén rendezte. Nemz. Múz. Régi-
ségnapló. 1879 nov. 21. 1883 decz. 31. 103—105. lap. 152. szám. Az e helyről 
felsorolt tárgyaknál a Régiségnapló leírásait követem.) 

1 Torma Károly: Dácia felosztása a rómaiak alatt. Erdélyi Muz.-Egylet 
évkönyve 1860. 79. 1. — 2 Torma K.: Ar alsó-illosvai római állótábor műemlékei. 
Erd. Muz.-Egyl. Évk. 1863. 60. 1. 

POROLISSUM VIDÉKÉRŐL. 

(A mojgrádi Magura a Pogujori lábától.) 
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rád és Zsákfalva között létezett hatalmas katonai telepváros, 
mely egy nagy vidék (Ager Porolissensis) őre volt, útvonalán 
kisebb-nagyobb őrhelyekkel, s melyet, mint a dákok egyik 
erősségét, tán királyi várát, igen valószinű, hogy Traján hó-
dított meg, mi mellett bizonyít Antonius Pius uralkodása 
alatt, a Kr. u. 157-dik évből eredő mojgrádi felirat, melv 
«amphitheatrum vetustse dilapsum»-ról beszélvén, kétség-
telenné teszi, hogy e szilikor már Traján alatt épülhetett. 

«Porolissum mindvégig mint katonai telepváros (muni-
cipium) volt, valószínűleg azért, mert Napoea szárnyalta túl, 
mely jóllehet sohasem volt táborhely, már 139 161 muni-
cipium, mely joggal Hadrian császár ruházta fel.»1 

Porolissumban, Torma Károly szerint, a XIII. legio (ge-
mina), annak eltávozása után pedig az V. legio (Macedonica) 
tanyázott, rajta kívül még három nagyobb csapat (ala, co-
hors) is. Egy legio a segélycsapatokkal együtt 13.000 katoná-
ból, s a nagyobb csapatok 3000—4200 emberből állottak 
ebben az időben, a miből következtethetünk a most csendes 
vidék hajdani mozgalmas képére. 

Téglás Gábor Porolissum közelében római kőbányászat 
emlékeit véli fölfedezni. A Karika községhez tartozó Széles 
falban (Piatra lata), az Ilona, vagy Ilonka völgyben, a Zsák-
falvától nyugotra a Porolissum romjait mutató Pomettetővel 
épen szemben dél felé. Ezekről — írja 1847-ben Neuge-
bauer porosz consul s Dácia szorgalmas kutatójának kevésbbé 
lehetett sejtelme, mert ő Tihón túl sehol sem észlelt római 
nyomokat és Porolissumról még tudomással sem bírt. Torma 
Károly ugyan fölkereste az Ilonkavölgy Széles falát, de an-
nak bányavoltát nem vette észre, miután itt jártában a ró-
mai kőbányászat mivoltáról tudomása nem vala még s én 
is jó idővel azután mutathattam fel a bukovai márványfej-
tésben az első épen az ő buzdítása folytán átvizsgált s az 

1 Szilágyi Sándor: A Magyar Nemzet Története, I. k. CLXXXIII. 

3 * * 
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Akadémiánál az ő ajánlataival kiadásra méltatott dáciai ty-
pikus római kőfejtést. Ő a Piatra latat Mithra-szentélynek 
minősíté az ott látható mesterséges és általam szintén bá-
nyásztanyául minősített fülke miatt. A zsákfalvi Szikla (Czikla) 
kőbányáról tudomást nem nyerve, ott meg sem fordult. Még 
kevésbbé értesülhetett ezen kőfejtésekről Dácia nagyérdemű 
búvára: Ackner Mihály, a ki éjszaki Dácia viszonyairól még 
vajmi keveset ismert, miután Kolozsvártól északra jóformán 
mindent Torma Károly fáradhatatlan munkásságának köszön-
hetünk. Kétszeres öröm és szerencse tehát reám nézve, hoev 

j 

északi Dácia közigazgatási és pénzügyi székvárosának eme 
kőbányáit felfedezve, ezeket még oly állapotban találtam, 
hogy egykori mivoltukról felismerhetetlen jelekkel igazolha-
hatom rendeltetésüket.1 

A Porolissum területén talált köztársasági s császári ér-
mek egész sorozatát közli Torma Károly.2 

Rómaiak laktak még a következő helyeken: Vármező, 
Magyar-Egregy (Largiana), Romlott (Certia), Ti hó, Bréd. Nyirsid. 

Tihó falunál azon a magaslaton, mely a falu mellett emel-
kedik, nagy terjedelmű négyszögű sánczot lehet látni összedűlt 
falazatból. Gyakran kerülnek elő római pénzek, téglák, oszlop-
töredékek. faragott kövek. Egy téglán (IR)X monogramul van. 
Neugebauer Dáciájában innét egy feliratot is közöl. 

1 Arch. Ért. 1898. év, 124. 1. — 2 T o r m a : A Limes Dacicus. felső része, 
86—87. 1. 

A Mojgrád melletti Pomethegyen, a régi Porolissum helyén találták még 
a következő tárgyakat: 1. Bronzgomb füllel ellátva. Belül üres gömböt képez, 
alsó felén két egymással szemben levő lyukkal. Mag. 15 cm., átm. 12 cm. 
2. Tojásdad porpasta, lemez, gyűrűbe volt alkalmazva 13. Hosszátm. 21 cm., 
szél. átm. 18 cm., vast. 0 5 cm. 3. Gyöngyszem zöldes fehér üvegpastából. 
Oldalán gerezdekkel. Mag. 1. cm., átm., átmér. 14 cm. 4. Fekete gyöngyszem, 
borsónagyságű, oldalán gerezdekkel. Mag. 0.8 cm., átm. 0 7 cm. 5. Gyöngy-
szem kék üvegből, négy és három oldalű lapokból. Mag. 0'6 cm. 6 Téglavörös 
szinű gyöngyszem. Mag. 0 8 cm. 7. Sötétkék szinű gyöngyszem. Mag. 0.7 cm. 
8. Hosszúkás gyöngyszem világoskék üvegből. Hossza 17 cm., szél. 0.3 cm. 
Nemz. Muz. Régiségnapló 1879. nov. 21. 1883. decz. 31, 114., 115. 1. 165. szám 

3 Arch. Közi II. köt. 258. 1. 
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Egy 0 33 m. magas, ()'2() széles, három darabra tört, po-
rondkő fogadmányi oltáron, melyet 1865-ben Tihón találtak, 
s Holczer Ignácz adományából az erdélyi muzeumban van, 
ezt a feliratot olvassa Torma Károly: «Silvano Domestico 
Tavius (vagy Titus Avius) faciendum curavit.»1 

Mojgrádból való : Garneol intaglio, római; bevésett jobbra 
álló «Aequitas»-sal, átm. 1—1*3 cm., ép.2 

1895-ben Vármezőn talált római téglán: COH IVAG bé-
lyeg van.3 

Romlott Traiana ha-
tárrészében egy szabá-
lyos négyszögű tér van, 
állítólag római korbeli 
maradvány; álló tábor 
lehetett, melynek alap-
zata még látható. Innen 
vehette nevét e határ-
rész. E helvséff határán 

%j o 
a század elején római 
sirkövet ástak ki, melyre 
Hodor K. meeiesyzi, „ . . . O J ' TEKERCSDISZU AGYAGEDENY A MOJGRADI TELEPRŐL. 

hogy: «az mintegy ezer- (Szikszai Lajos gyűjteményében.) 

hatszáznegyven év múlva 
alkottatása után épségben három öl televény alól ásatott ki». 

Az eltemetett római katona (százados) a kilenczedik, úgy-
nevezett «téli» légióból való volt. 

Szentpéterfalva határán 1831-ben római pénzeket talál-
tak. Az egyik pénz «Imp. Antonius Pius Aug.» feliratú volt, 
másik lapja olvashatatlan. Veretési ideje 145. év Kr. után. 
A másik pénz egyik oldalán : «Imp. Gordianus Pius Pul. Aug.» 
másik oldalán: «Liberalitas Aug. etc.» olvasható. Veretett a 

1 Arch. Közi VI. köt. (Uj folyam IV. köt.) 145. 1. — 2 Nemz. Muz. Régi-
ségnapló 1879 nov. 21., 1883 decz. 31., 83. lap, 125. sz. Bárányi Ágoston, volt 
föisp. ajándéka. — :í Nemz. Muz. Régiségnapló 1895. év, 136. szám. 
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235. évben Kr. után. Amazt a dákokon, ez utóbbit pedig a 
gótokon nyert győzelem emlékére verték.1 

A rómaiak emlékéről még a következőket tudjuk hely-
ségeinkből : 

Fel-Egregynek a la Peatra határrészében levő magas kő-
sziklát — mint a nép tartja — a rómaiak építették; közelé-
ben a XVIII. század végén különböző arany, ezüst és vas-
tárgyakat leltek és egy 1 m. hosszú aranylánczot. Vármezőn 
a Getaten a vártól északkeletre 40—50 ölnyi távolságra fürdő-
telep volt, hol ma is ráakadhatni a fürdőépület falaira és az 
ős cserépből készült fürdőkádakra. 

Szilágy-Szentkirály Láz határrészében urna-darabokat és 
Antonius-korabeli ezüstpénzeket, Felső-Várcza Magura nevű 
határrészén Hadrianus császár korabeli római ezüst pénzt,2 

Csány északi részéhez közel ezelőtt körülbelül negyven évvel 
egy hamuval teli, nagy cserépedényt (urnát) találtak. 

Mint a néphagyomány találgatja, a Menyő Somoság nevű 
szőlőhegyének tetején levő, a római időkből való őrtorony-
maradvány közlekedésben állott a nagymoni Bálványnyal és a 
lelei kákonyhegyi őrtoronynyal, mert Lele Kákonyhegy határ-
részének tetején szintén a római időkből való őrtorony lát-
ható, (a nép ugyan vörösbarátok klastromának is emlegeti). 

A hatalmas Rómának sok, nagy alkotását. Dácia román 
kulturáját a népvándorlás megsemmisítette, 

A kik még a dákokból, Decebal hősi ivadékai éltek Er-
délyben. gyöngék voltak, nem birták a vitéz ősök kezéből 
kihúllott fegyvert felfogni, érvényesíteni; a népvándorlás so-
rán ide került hatalmasabb népek között elvesztek. 

Dácia már a III. század vége felé gótok s sarmaták bir-
tokába jutott. 

Borovszky írja, hogy a szilágysomlyai gót fejedelmi kin-

1 Hodor K. I). Vm. E. 523., 533—535. 1. — 2 E lelet a balázsfalví muzeum-
ban van. 
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esek s köztök a császári medaillonok arra mutatnak, hogy 
Athanarich, a nyugoti gótok királya, székhelyét a régi Poro-
lissum falai alatt ütötte fel s a gótok ekkortájt Erdélyt tekin-
tették hazájoknak.1 

A gót uralomnak a húnok vetnek véget. Az V. század-
tól a VI. század második feléig terjedő korszakban a magyar 
földet hűn és germán népek lakják. Az V. század közepén 
jönnek a germán népek, kik valószínűleg már a hunokkal 
együtt laktak. A húnok uralmát az avaroké váltotta fel s itt 
időznek több mint kétszáz évig (568 791), mikor Nagy Ká-
roly megdönti az avar birodalmat. A honfoglaló magyarok 
szlávokat találtak, a kik az avar nép elpusztulása után frank 
felsőség alatt művelték a földet. A szlávoknak e vidéken (a 
Szilágyban) létezéséről, jártáról helynevek bőven tanúskodnak, 
így pl. Mojgrád = az én váram, Kraszna = Karazna = a szép 
(vidék), Pomet = emlék. Bréd = brid = fék, börtön, hegyek 
közötti szoros hely, sol = só, Szolnok Zolnikból lett, jelezni 
akarták vele a jó útban levő sórakó-helyet. Fürményes szin-
tén szláv. Förményes ó-szláv hangzású személynév, mint a 
dömösi egyház egyik szolgáját említi Karácsonyi János.2 

Dumbráva szláv szó, tölgvfás erdőt jelent. 
«A szlávoknak szerepe — mondja Pulszky F. egyéb-

iránt az egész népvándorlási korban inkább csak szenvedő 
volt. Hogy már a római időkben hazánk délkeletén laktak, 
azt mutatja a «Tierna» helynév, a szláv Cserna3 szó római 
változata ; és ha a régi irók hallgatnak is arról, hogy szlávok 
lakták Erdélyt, a hegy- és víznevek, melyek mostanáig dív-
nak, bizonyítják azt; például csak a Magurát, Mojgrádot és 
a Krasznát említjük itt. De a szlávok soha sem uralkodtak 
Dácziában, hanem mint szerény földmívelők szolgálták ott 
egymásután a rómaiakat, a gótokat, a gepidákat és az ava-

1 Borovszky Samu: A népvándorlás kora, 115. 1. — - I)r. Karácsonyi, 
Békés várm. tört. I. k. 40. 1. — 3 A Szilágyban is van Cserna-patak. 
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rokat. Emlékeiket sem itt, sem Pannoniában vagy a Kárpát-
alján nem találhatjuk, hol mindig hatalmasabb népek ural-
kodtak, a szláv népvándorlási régiségekre tehát inkább Hor-
vátországban és Szerbiában fogunk akadni, hol ők voltak az 
urak, de eddig sem ott, sem Morvában, sem Csehországban 
vagy a lengyel földön s Oroszországban nem jöttek oly ne-
vezetesebb nép vándorlási emlékek napfényre, melyek külön 
sajátságos szláv jelleget mutatnának.»1 

4> Szilágy-Somlyó népvándorláskori kincsei. 

Sz.-Somlyón lelték Magyarország legértékesebb népván-
dorlási kincseit. E kincsek a barbárleletek közt a legkiválóbb 
helyen állanak. 

Innen két ily nagy hírű leletünk van.2 Az egyiket a Ma-
gura északuvugoti lejtőjén, szemben a Csurgó-utczával 1797-ben 
fedezték föl. A két oláh kecskepásztorfiú találta aranykincsek 
a következők: 

1. Arany díszláncz, melynek közepéről kristálygolyó csüng 
alá okét egymást keresztező abroncsba foglalva; felette kis 
arany díszedény, melyre két oroszlán ágaskodik, farkuk levél-
ben végződik».3 

1 Pulszky, Magyarország Archaeologiája. II. 106. lap. — 2 Pulszky Fe-
rencz : Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről czimű értekezésében 
a szilágy-somlyói két kincslelettel hosszasan foglalkozott már 1889-ben. Ismer-
tetésemben Pulszkyt követem. — Ért. a tört. tud. köréből XIV. köt. V. szám. 
Bpest, 1889. Kiadja a M. Tud. Akadémia. — Pulszky: Magyarorsz. Arch. II. 
köt. — :í A láncz mindkét oldaláról különböző tárgyak, főként gazdasági eszkö-
zök vannak. A lecsüngő eszközök és szerszámok ezek : csónak (benne evező 
legény), háromágú szigony, kalapácsok és üllők, levéldísz ciselirozott erekkel, 
balta és buzogány, kapa, körző és vakoló kanál, levéldísz, mint fennebb ; itt 
következik egy gyűrű, mely a láncz két részét összefoglalja, ekevas és csoroszlya, 
kés és kétágú villa, olló és piszkáló, levéldíszítmény, mint az előbbiek; fürész 
és ráspoly, fogó és mércze, horgonyaiakii eszköz és sarló, járom. A láncz má-
sodik ágán : paizs és ligula, signum (hadijeli és parazonium (kard), levéldísz, 
mint az előbbiek; következik az összekötő gyűrű ; görbe kés és sarló, fogó és 
véső, csíptető olló és létra, mérleg, továbbá egyéb szerszám; összesen 51 drb. 
Öntött, vert és vésett munka. (1. sz. ábra.) 



1. Arany díszláncz. 

A SZILÁGYSOMLYÓI ELSŐ KINCSBŐL. 
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2. Aranyfüggő. Szívalakúan meghajtott, gömbölyű sod-
rony, vastagabb vége állatfejeket mutat. Durva munka. 

2. Aranykarperecz vége, elő-, hát- 3. Aranygyűrű, 
és oldalnézetben. 

A SZILÁGYSOMLYÓI ELSŐ KINCSBŐL. 

4. Aranykarika. 

3. Aranykarperecz szintén állatfejjel, melynek gránát-
szemei vannak. (2. sz.) 

4. Aranygyűrűk, aranykarikák, összesen 24 db. (3. és 4. sz.) 
5. Aranybulla.1 (5. sz.) 

5. Aranybulla. 6- Arany övrészlet. 

A SZILÁGYSOMLYÓI ELSŐ KINCSBŐL. 

1 «Vastag korong, melyre felül dnpla fül van ráforrasztva, közepén gránát-
kő, kettős gyöngykeretben, melyből négy pyramisalakü gyöngyözet szögellik. 
Domború karika környezi, melynek tetején gránátkövek, alján gyöngysorozat 
s négy háromszögű kiszögellés van. A bulla lapján egy karika fut, háromszögű 
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6. Aranyövrészlet, melynek két szélén csatorna van zsi-
nór számára, a közepén négyszögletes keretben, idomtalan 
férfi-alak. (6. sz.) 

E tárgyakat láttuk az 1884-diki ötvösműkiállításon is. 
Ezekkel együtt Yalentinianus, Valens és Gratianus csá-

szárok idejéből való rendkívül nagy, gránátokkal kereteit 
római császári aranyérmeket találtak, melyek, hátlapjaikon 
Gloria Romanorum feliratukkal, hirdetik Róma győzelmét s 
ajándékképen kerültek egy félelmes barbár fejedelem birto-
kába. (7—14. sz.) 

Úgy az előbbi tárgyak, mint az aranyérmek (15 drb, 
Pulszky 14-et említ) a bécsi cs. és kir. múzeumba kerültek. 

A második lelet 1889-ben került napfényre, csaknem tő-
szomszédságában az első leletnek (a Teleszky-féle telken).1 

A második lelet fibulákból, csészékből, kargyűrűből áll. 
Tizenöt fibulának alapformája azonos, de a díszítés vala-
mennyinél eltérő. Valamennyi tárgyat, az egy karpereczet ki-
véve. a gránátoknak rekesz-ötvösmű által való foglalása jel-
lemzi, a mi nagy technikai ügyességről ad számot, az ékkövek 
oly szabatosan vannak alakítva. Aranyból ily díszfibulák, 
mondja Pulszky, eddig nem kerültek elő sehol Közép-Európá-
ban s a somlyai aranyruhakapcsok gránátdíszítményeikkel 
egyetlenek. Jellemző még a somlyai ruhakapcsoknál az arany-
gömböcs-dísz. 

Pontusi görög műnek tartják a legszebb, egymásnak tel-
jesen megfelelő, aranylemezből készült fibulapárt.2 (15. sz.) 

rekeszgránátokkal, e körül gyöngysor; a szélső karika háromszögű ciseliro-
zással ékes, belül gyöngysorokkal szegélyeztetik.» Átmérője a füllel együtt 0 74 m., 
súlya 114 3 gr. — 1 L. Arch. Ért. IX. k. (1889.) 3. sz. 233—238. 1. 

2 Pulszky szerint ez az aranylemezből készült fibulapár, szabályos fél-
korong idomú fejjel, karcsú félkörű hajlású nyakkal és dülény testtel bir, mely-
nek felső csúcsát a nyak fedi el. A ruhakapocs fejét és testét finom, négy arany 
szálból készült sodronyfonadék két rovátkos sodrony közt Ízletesen szegélyzi. 
A fejlemez közepén sötétkék és zöld rekesz-zománczú korong magas foglalat-
ban, melyet alól rovátkos sodrony és háromszegekbe csoportosított gömböcs-
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A maga nemében egyetlen az oroszlán-fibulapár.1 (17. sz.) 
Legnevezetesebb a húsz ruhakapocs közt a sardonyx-ruha-
kapocs. Valens császár utódjának, Theodosiusnak ezüstpajzsán 
van hasonló fibula a császár jobb vállán.2 (18. és 19. sz.) 

kék körülvesznek, ízletesen díszíti, e mellett jobbról-balról a lemeznek göm-
böcske-csoportokkal díszített mezejéből egy-egy gránát emelkedik ki. A nya-
kat rovátkos sodronyszegély választja el a fejtől és testtől. A gerinczen három 
dupla sodronyfonadékot látunk, a félkör tetején egy négyszögű gránátot, a nyak 
két oldalát pedig rovátkos sodronyból készült félkörök díszítik, melyek göm-
böcskékböl alakúit rózsákból emelkednek ki. Hol háromszögbe, hol rózsaalakba 
rakott gömböcskék díszítik a testet is, melynek közepét hosszúkás carneol fog-
lalja el. A fej eredeti három gombja közül csak az egyik fibulán maradt meg 
a középső gomb. Az egész hossza gombostul együtt 12 6, legnagyobb széles-
sége 4 8 cm.». 

1 «Feje szabályos félköridomú, kettős szegélylyel, a belső ezek közül 
sorba rakott lapos, aranyba foglalt gránát négyszögökből áll, a külső szegély 
görög motivumú ökörszem díszítés, a három gomb a fej csúcsán és két oldalán 
egy-egy oly koczka, melynek nyolcz szögét ferdén levágták, a négyszögű la-
pok közepén egy-egy gránát foglaltatik. A kapocs nyakát és testét fekvő oroszlán 
képezi, úgy hogy a fara a fej mezejét foglalja el. A gránát nyakravalóval 
díszes gránátszemű s homlokán is gránátot viselő oroszlán fejét, az egyik 
jobbra, a másik balra fordítja kifelé, első lábait a fibula lábaira teszi, háta 
két nagyobb s két kisebb ékkövei volt díszítve, melyek közöl csak a középső 
kisebb kettő, az egyik carneol, a másik zománcz maradt meg. A kapocs lába 
háromszögben végződik, ökörszemmel szegélyeztetik, a három szög mindegyi-
kéhez rovátkos sodronyfoglalatban gránát gömb van forrasztva. A láb mezejé-
ben hosszú madárcsőrű, négylábú, gránátszemű, elsatnyult szárnyú, griíf-féle 
csodaállatot látunk. A fibula hossza 148 cm., a fejnek legnagyobb szélessége 
gombostul 8 3 cm., a lábé 4 3 cm.» 

- «F példány római lámpaalakú, középső részét 8 6 cm. hosszú, 69 cm. 
széles, tojásdad, háromrétegű, felül laposra, oldalt lejtősen (á biseau) csiszolt 
nemes sardonyx képezi, mely keskeny rekesz-ötvösségü gránátszegélylyel vé-
tetik körül. Az 13 cm. széles lejtó nyolcz helyütt keresztül van fúrva, hogy az 
így támadott körlyukakba aranyba foglalt gránátok helyeztethessenek e l ; ezek 
közül egy elveszett, egy eltört. A lámpa csúcsát utánzó felső részt két egymás 
mellé helyezett, domborúan csiszolt (á cabochon), 17 cm. hosszú, tojásdad car-
neol, felettök egy 18 cm. hosszú négyszögű smaragd és e felett egy 2 cm. át-
mérőjű kristály félgömb képezik. A lámpa fogantyúját alakító részen jobbról-
balról kinyúlik alulról, jobbra, balra, az ismeretes késő római T fibula, rúdjának 
két végén egv-egy nagy gomb, mellettök, illetőleg felettök a rud végén részint 
elfedve, két kristály félgömb, köztök középen tojásdad nagyobb carneol. Mind 
az ékkövek foglalványát finom arany gyöngy keret szegélyzi. Három karika a 
fibula hátán mutatja, hogy három láncz csüngött róla le, de ez elveszett. A fibula 
hossza 173 cm., legnagyobb szélessége 11'5 cm., vastagsága 4 2 cm » 
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Fémértékre leggazdagabb két, egymásnak teljesen meg-
felelő, aranycsésze.1 (20., 22. és 23. sz.) 

1 Átmérőjük 13 cm., magasságuk 3 cm. «A csészék fenekének közepéből 
emelkedik egy fehér zománczu félgömb, melynek tetején gránát van aranyba 
foglalva, alól pedig háromszög gránátokból alkotott rekesz-ötvösmű lapos sza-
lag szegélyzi. Az egyik csészén ezen díszítésből elveszett a zománcz félgömb, 
csak a gránát keret maradott meg. A csészék szélén hat helyen, kívül s belől. 

háromszög aranylemez heljTeztetett el, melyet rovátkos sodrony szegélyez. Ezen 
belől gömböcsös díszítést látunk három-három gránát betéttel.») 

A karperecz összeforrasztott sodort finom arany sodronyból készült, belül 
üres, belső átmérője 10 5 cm., három 1'5 cm. átmérőjű csőből alakult, melyeket 
három, 2 2 cm. átmérőjű trébelt gomb köt össze, kettő közülök hólyagos czik-
kelyekből áll, a harmadik kidomborodó levelekből. A csövek a gombokkal 
gyöngyös gyűrűvel össze vannak kötve, de a leveles gomb egyik oldalán négy 
sor fonadékból készült gyűrű van. (24. sz.) 

A huszonnégy nagyobb tárgyon kívül utólag néhány töredéket is találtak 
még e kincs helyén: a) ezüsttel kibélelt arany kutyafejet gránát szemmel, nya-
kán két gránáttal, ezen túl gyöngysor karika, alatta a törés. Talán karperecz 
vége; (24. sz. ábra közepén) b), c), d) három, ismeretlen czélra készült, egé-
szen egyforma, ezüsttel bélelt halvány aranylemez, 4 cm., a gombbal együtt 
6'4 cm. hosszú, 14 cm. széles, 4 mm. vastag, elől négyszögű gránátokkal ki-
rakva. 
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E kincsek a M. N. Múzeumban vannak. Vétel 51,938 frt. 
A két leletet egykorúnak, Valentinianus, Valens s Gratianus 

idejéből valóknak s tulajdonosaikat gótoknak lehet tartani. 
Az érmeket a rómaiak küldték a szomszéd gótoknak, mint 
már érintettem, ajándék vagy adó fejében, s talán előkelő 
visigót rejthette el kincsét a Magura tövébe.1 

1 A régen itt lakott vagy átvonult népekre vonatkozólag Szikszai Lajos 
a következőket m o n d j a : «Az egykori történetírók Dáczia szomszédságában a 
metanasta jászokat említik, a kikkel szövetkezve Traján Decebált legyőzte s 
Dácziát római provincziává tette. Tacitus, római történetíró azt mondja a 
kóbor jászokról, hogy ezek hadserege kizárólag lovasságból állott s fegyver-
zetük a hosszú láncsa és kurta tör, öltözetük tetötöl-talpig pikkelyes pánczél 
volt. 1879 nyarán Torma Károly, jeles régészünk társaságában a Szilágy-
Nagyfalu, Elyüs, Borzás és Halmosd között elterülő őskori, nagykiterjedésű 
sírmezőn ásatásokat eszközölve, egy nagyobb halomban több hamvvedret talál-
tunk és egy lónak a csontvázát, mellette a hosszű láncsa és kurta tőrrel s 
így több mint valószínű, hogy e hely lett a húnok bejövetelével a harczias 
jászok gyászos temetője. Hogy azon nagy népvándorlásban, melynek árja szá-
zadokon keresztül keletről-nyugotra itt hömpölygött, mint a kelet és nvugot 
közötti legalkalmasabb hadászati vonalon, gepidák, húnok, góthok s avaroknak 
egyenkint mennyi ideig szolgált a Szilágy pihenő helyül s megtelepülésül, azt 
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Hogy a Szilágyságban a honfoglaló magyarok előtt ava-
rok laktak, ezt nemcsak az a történelmi tény igazolja, a mit 
Szikszai1 is említ, hogy mikor Nagy Károly a nagy avar 
birodalmat elfoglalta, seregei nem jártak, nem pusztítottak a 
Tiszán túl, hanem bizonyítják nyilvánvaló jelek. A Zilah 
név kétségkívül avar maradvány. Zilah az avar nép nyelvén, 
mint előbb is mondók, fegyvert jelent. Hogy pedig az avarok 
közt a hűn birodalomból maradtak «ugor fajú telepek is 
góth vegyülékben», ennek valószínűségére helyesen következ-
tet Szikszai." 

Az avarok erődítményei, a melyekkel szállásaikat körül-
vették, köralakúak voltak s azokat gyűrűknek nevezték. Innen 
származnak Győr nevű helyeink. Ily avarevűrűk voltak Som-
lyó- és Hadad-Györtelek tájékán, a melyek nyomai ma is ki-
vehetők. 

558-ban már az avarokat uralta hazánk. Az avarok har-
madfél száz évig voltak urai a földnek, a kik után honfoglaló 
őseink jöttek. 

a történelmi adatok hiányában megállapítani nem lehet. Annyi kétségtelen, hogy 
a Szilágy, mint kereskedelmi s hadászati vonal, annak a népnek, a mely Erdélyt 
bírta épen úgy, mint annak, a mely Magyarországot, fontos pozicziója volt s 
különösen a somlyai Magura, a honnan a meszesi átjárókat s a még rómaiak 
által épített határerődítvényt (vallumokat) egyetlen egy pontból szemmel lehetett 
tartani s a melyeket sem a vándornépek, sem a megtelepültek kereskedői ki nem 
kerülhettek s itt van a megfejtése annak a sok és értékes fejedelmi kincsnek, 
mely különböző időben a somlyai Maguráról s a város környékéről napfényre 
került. Hogy e hatalmas avar birodalom ide is kiterjedt s a mennyiben Nag5r 

Károly frank király s első római császár az avarokat legyőzve, azon biroda-
lomnak csak nvugoti részét, a dunántúli Pannoniát csatolta saját birodalmá-
hoz, még a magyar honfoglalás idejében egyes törzseiben a szlávok közé ve-
gyülve fentartotta magát és mint a magyarral rokon faj a honfoglalás mun-
káját meg is könnyítette, alaposan feltehető, valamint az is, hogy épen a Szi-
lágyban voltak már a honfoglaláskor ilyen avar telepek, a mit igazolni látszik 
az a sok község és helyiség azonossága, a mi a dunántúli megyék és Szilágy-
megye helyneveinek összehasonlításából nyilvánvaló : Somlyó, Badacson, Gyü-
mölcsénes, Nádasd, Szilágy, Csánv, Lele, Szilvágy, Hadad-Györtelek és Somlyó-
Györtelek.» Szilágy, 1893. 19. sz. 

1 Szilágy vm. mill. közgyűléséről szerk. jkönyv 11. 1. — 2 U. o. 



IV. FEJEZET 

SZOLNOK ÉS KIÚSZNA VÁRMEGYÉK K E L E T K E Z É S E . 

1. Szolnok és Kraszna vára. 

Az eddigelé ismeretes történeti adataink szerint csak a 
Zagyvának a Tiszába ömlésénél volt Szolnok nevű vár, a 
melyről már a XIII. század első felének adatai emlékeznek. 
Pesty azt állítja, hogy sem a szilágysági, sem az erdélyi Szol-
nokban nem létezett ily nevű vár s el sem tudja gondolni, 
vájjon miért nevezték volna el a szilágysági s erdélyi Szolnok 
területeit ily névvel, «ha azok külön-külön vármegyéket és ^ 7 Ö J 

nem a Tisza melletti szolnoki vártól függő tartomány kiegé-
szítő részét képezték volna.» 

Ám az ő figyelmét sem kerülte ki Zálnok, csakhogy régi 
múltja ismeretlen előtte s azt említi: hogy várral birt volna, 
melyet a környék uralt, senki sem bizonyította még s mint 
mondja: a helynévnek némi összetalálkozása nem bizonyít 
semmit. Sőt kizárja Benkő s Szilágyi S. véleményét, a kik 
pedig helyes úton járnak, mikor azt mondják, hogy a Nyirség 
Zonuk főispánnak megyéje volt. a ki itt Zánok várát építvén, 
a megyének — értsd: az egész megyének nevet kölcsönzött.1 

Benkő József azt írja Iranssilva májában, hogy Szolnok megyét 
egy régi várról és Zánok avagy Zálnok faluról nevezték el és 
hogy e megyét a régi időben általában Zolnik néven említet-
ték." «Denominatur comitatus ab antiqua arce et pago Zánok, 

1 M. Hírlap 1851. év 362.sz.— 2 Erd. muz. Josephi Benkő: Transsiluania 
specialis, kéziratban, 696—717. 11. 
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sive /álnok.»1 «Zálnok, seu Zánok pagus jam valachicus, a 
cujus olim munitione hujusque conditore comitatus nomen, 
obtinuisse videtur, mihi, quod sciam memorabile habet priscis 

temporibus Zolnik passim vo-
catus est.»2 

Mint a mi területünkön, 
úgyszintén Belső-Szolnok terü-
letén nem állt szerinte Szolnok 
nevű vár és a midőn a szolnoki 
várhoz tartozó földekről, szol-
noki várjobbágyokról van szó, 
ezek a tiszavidéki Szolnok vá-
rával kapcsolatosak s hogy Szil-
vás is ennek volna a tartozan-
dósága, ha mindjárt Közép-
Szolnokban van is. 

Érdekes egyébiránt a Vár-
ispánságok történetébőlköze-
lebbről megismernünk gondol-
kodása módját, a hol körülmé-
nyesen tárgyalja a kérdést. 

«A három tagú Szolnok 
megye területén a Tisza melletti 
és a vármegyének nevet adó 
váron kívül, még csak Közép-
Szolnok megyében létezett egy 
Szolnok nevű helység, melyről 
egyetlen és pedig igen késő-

kori adatból nyerünk tudomást, abból t. i., hogy Mizes Mi-
hály és Kardos György, középszolnokvármegyei szolnoki lako-
sok 1630. évben 40 frtig kezességet vállaltak Mizes Jánosért. 
E helység talán a mai Zálnok Közép-Szolnok megyében, 

15. Arany fibula. 

A SZILÁGY SOMLYÓI MÁSODIK KINCSRŐL. 

1 Erd. muz. Josephi Benkő : Trcinssilvanici specialis, kéziratban, 697. 1. — 
2 U. o. 715. 1. — 3 494—500. 1. 
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hol azonban várnak semmi 
Ilire.» 

dV. Béla király 1238. 
évben a János-vitézeknek 
sok egyéb nagy jószágokon 
kívül Abonyban tíz ekényi 
földet adományoz, melyet 
a szolnoki vár tartozandó-
sága alól kivesz. Az előt-
tünk ismert oklevél szö-
vege ugyan Odúm földről 
szól, mely név mai kiejtés 
szerint Adony volna, azon-
ban e névalak csak olva-
sási vagy leirási hiba le-
het, miután csak a pest-
megyei Abonyt, nem a fe-
hérmegyei Adonyt lehet 
Szolnok vártartozandósága 
alatt érteni.» 

Majd így folytatja: 
«Nincs nyoma annak, 

hoev két szolnoki váris-
pánság létezett volna, azt 
sem mondhatni, közlött 
adataink szerint, mintha a 
szolnoki várispánság tarto-
zékai egyedül csak Külső-
Szolnok megye határában 
volnának találhatók, da-
czára, hogy Botka Tivadar 
csak külsőszolnoki várisps 

16. Arany fibula. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

,ágot ismer,1 én a szolnoki vár-

1 Századok 1872. év 37. lap. 
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11. Arany fibula. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

ispánság szervezetét mégis a Szamosnál és Dés környékén is 
látom feltünedezni, és ez egyúttal egy okkal több, Szolnok 
vármegye álladékának egysége mellett a XV. század végéig.» 

«Mert ha a várispánság be nem érte a Tisza melletti 



IS. Onyxkövel ékített arany fibula szemközti nézete. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 



IV. FEJ EZ KT. 

vár környezetével, a vármegye 
közigazgatása annál inkább 
vehetett tágasabb tartományt 
gondja alá.» 

íme ez Pestynek vélemé-
nye, holott már az ő előadásá-
ból valószínűnek látszik, hogy 
e roppant terület be nem érte 
a Tisza melletti várral s az ő 
adatai irányítanak Zálnok felé, 
a melyei még a Zanigról való 
jegyzetével is megerősít. Hogy 
t. i. a mosonyvármegyei Szol-
nok nevű helységet a németek 
Zanignak nevezik. 

Midőn megjegyzem, hogy 
IV. Béla királynak amaz 1238-
diki adománylevelében említett 
Odúm földben nem Adonyt, 
hanem Diósadot kell értenünk, 
hivatkozom Torma Józsefre, a 
ki Zonuk váráról azt állítja, 
hogy az a Közép-Szolnok vár-
megyében levő Zálnok falutól 
északra mintegy negyed mér-
földnyire ötven ölnyi magas 
csúcson állott1 s hogy továbbá 
1484-ben Zonuk vára Zánok-
falva név alatt fordúl elő Bá-
thori Domonkos adományleve-
lében ; ugyanígy fordul elő 

1497-ben a Drágfy Bertalan, valamint a üobay György ré-
szére kiadott iktató parancslevélben.2 

1 Tört Túr. 1886. 79—80. 1. — 2 U. o. 91. 1. 
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Szikszai Lajos szintén abban a határozott véleményben 
volt, hogy Zálnok megyei vár. Azt a patakot, mely innen a 
Kraszna völgyébe foly le s Hidvégnél szakad a Krasznába, 
Megyepatakának (Valea Megi) hívják ma is. 

20. Aranycsesze (felső nézetben). 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

A Zálnok-féle theoriát alig gyöngíti az Orsz. Levéltár amaz 
oklevele, melyben «possessio Zanuk in comitatu Zolnok» 
fordul elő,1 a miből az látszanék, hogy a régiek nagyon is 
megkülönböztették a kettőt s nem tartották Zálnokot Szolnok 
vármegye eredeti székhelyének. 

1 Dl. 28896 



6 4 VII. F E J E Z E T . 

Egyébiránt okleveleinkben Zálnok jó korán feltűnik. Hi-
hető, hogy már a Váradi Regestrumban Zálnok lappang Zu-
nuchy villa alatt, a hova való Rebeket s Badult vádolták 
tolvaj sággal.1 

A váradi káptalan előtt 1300-ban Zaznogi (kétségkívül 
Zálnoki), Zakachoi és Gyuroi Anduma fiai: Thela, Nezda és 
Pál igényt emelnek Szakácsi, Gyuro (Girolt, Girókúta?) és 
Kegye birtokokra.2 

Zsigmond királynak egy 1388-diki oklevele Zolnuk vár-

21. Aranycsésze (oldalnézetben). 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

megyében említi Aranyos várát, ugyancsak ez Aranyos váráról 
szóló 1406-diki oklevele Zalnuk vármegyét ír.3 A név válto-
zatai: Zanok, Zanak, Sanak, Szánok, a mint majd a helység 
történetében látni fogjuk az okleveleket. 

De ha a név ingadozó alap is, annál hatalmasabb az az 
1417-beli oklevél, mely Váralja-Kegyéről szól. 

1417-ben Magyarkegye, Oláhkegye és Váraljakegye birto-
kokba, a melyek előbb Közép-Szolnokhoz tartoztak, ekkor 

1 220. §. — 2 F.-c. VII. 2. 274. — a Wl. 
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22. Aranycsésze szemközt nézete. 

A SZII.ÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

pedig Szatmár megyében vannak, beiktatják Báthori Istvánt, 
továbbá Benedeket, Mihályt, Tamást, Jánost és Bertalant.1 

A Zálnok erdejében levő Várdomb nevű helyről ma azt 
tartja a nép, hogy ott Rákóczi vára állott, melyet a föld már 

1 Lelesz, Stat. B. 363. — Eredeti (Váralja-Kegye felül betoldva egykorú 
kézzel). 

DR. PETIU MÓR: Szilágy vármegye inonograpliiája. I. 0 
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vastagon belepett s nagy élőfák nőttek be. A tetején egy ké-
ményalakú nyílás van, melyen a rege szerint leeresztettek 
valakit, a ki ott sok fegyvert, kádakba rakott kincset látott, 
de egy ősz ember is volt ott, ki azt kérdezte tőle, hogy mit 
keres, mire ő megijedt s felhúzatta magát. 

Mindezek eléggé megerősítik, hogy Zálnoknál megyei vár 
volt, a mit főként Váralja-Kegye, Megyepataka s az a ha-
talmas sóút támogat, melynek területünkön okvetetlen érin-
teni kellett esjv naffvobb arányú rakodótárt s az az út irá-

23. Aranycsésze oldalnézete. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

nyából kivehetőleg alig is lehetett másutt, mint Zálnoknál. 
Sőt itt még tovább kell mennünk. A Csörszárok nem csupán 
kereskedelmi jellegű, mint Szikszai hangsúlyozza. Tudjuk, 
hogy mily jelentős átjárója volt a hadaknak a mi Szilágyunk; 
de azt is, hogy első sorban bizonyára itt is, mint mindenütt, 
mindent a hadászati érdekek irányítottak: föltehető, hogy a 
híres meszesi kapuhoz vezető út nemcsak a sókereskedés 
útja vala. Sőt az talán első sorban volt hadi s csak azután 
kereskedelmi, a mi mind csak erősebbé teszi állításunkat, 
hogy területünkön s épen Zálnoknál megyei vár volt. 
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24. Arany kargyürü és egy arany fibula korongjának gombja. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

1249-ben Zonuk várát Zonuk megyében IV. Béla király 
Pál királyi udvarbirónak adományozza.1 

Kraszna várának fekvésére nézve útbaigazítást amaz 
1251-diki határjáró levél ad, mely Vatha-Somlyova birtokról 

1 Magyar tört. emlékek 7. füz. 208. 1. 

o 
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maradt fenn II. Ulászló 1494 febr. 17-diki átiratában, a ki 
Dobai György kérésére írja át Bebek Imre, országbíró 1390 
márczius 23-diki oklevelét. Ez tartalmazza voltakép szintén 

25. Arany fibuláU. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

átiratban az erdélyi káptalan 1251-diki határjáró levelét 
Wathasomlyova birtokot illetőleg. A határjárás kezdődik a 
Kraszna vizénél két határjellel, az egyik Perecsen, a másik 
Somlyó felé. Craznawartól a határ Ráton felé húzódik el. majd 
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a somlyói templom telkén van a határ, aztán Nagyfalu felé. 
Innen Zekpatthaka felé, Chehtelewk irányában, Zeek és Chehi 
felé közös Nagyfaluval, a honnan Bylgez a határ. Itt Iwan-
nak (Zovány) fordul, a honnan Warbykfew-nél van a határ, 
majd Wydima felé halad Maiadénak. — Előfordulnak még 

Arany fibula. 

A SZILÁGYSOMI.YÓl MÁSODIK KINCSBŐL. 

a határjárásnál Gywrktheleke, Eggerság. Kereki berek, Irswa 
erdő stb.1 

Ebből az oklevélből sejthetőleg Kraszna vára Somlyó. 
Perecsen és Háton között keresendő. Somlyó és Ráton közt 
sánczok nyomaira is lehet akadni. 

1 Dl. 310Ö4. 



57. Fibulák. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 
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Szolnok és Kraszna vármegyék első nyomai. 

Szolnok és Kraszna vármegyék első nyomait, a Váradi 
Reg esi rumban, ebben a kísérteties, csodálatos történeti kút-
főben találjuk, a melyben Szolnok s Kraszna várához tartozó 
várjobbágy-községekről van szó. Pesty az itt talált adatokból 
A magyarországi várispánságok története czímű munkájában 
egybe is állítja a szolnoki s krasznai várispánságok történe-
tét s külön tárgyalja. A várispánságok története voltaképen 
nem levén egyéb, mint a vármegyék őstörténete, vármegyéink 
első nyomait keressük itt.1 

28. Fibula. 

A SZILÁGYSOMLYÓI MÁSODIK KINCSBŐL. 

1 Balássy azt a nézetet osztja, hogy a «várispánság ugyan földrajzilag a 
megye területén feküdt és legtöbbször annak nevén is neveztetett, de kezdet-
ben attól egészen elkülönitett részt alkotott s a megye és várispánság két, egy-
mástól megkülönböztetett terület és intézmény volt». (Balássy Ferencz: A me-
gye és a várispánság. 11, 12. 1.) Nézetem szerint Pauler Gyulánál van az igaz-
ság, a ki csak egységes vármegyét ismer s hamis theoriának tartja a külön 
polgári és katonai szervezetet. (Pauler Gyula : Megye ? Várispánság ? [Századok. 
1882. évf. 202. 1.) — A magyar nemzet tört. az Árpádh. királyok alatt. Bp., 1893. 
I—II. k.) Ujabban Komáromy András Ugocsa vármegye keletkezésében (Ért. a 
tört. tud. köréből. XVI. k. 7. sz.) czáfolgatja szerencsésen a vármegyék s vár-
ispánságok közti különbségekről való fejtegetések theoriáit. «Bizonyos, hogv az 
ország nagyrésze várak körül esoportosúlt s az ily kerületek rendszerint föl-
vették az illető vár nevét.» A vármegyéket hadi czélok irányították, várak kel-
lettek a katonaság számára védelmi helyül s egyébként minden sohasem volt 
alárendelve a vármegyei közigazgatásnak sem. 
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A Castrum Zounuk várterületéből Ghen (Csán), Ulmecz,1 

Ad (Diósad), Désvár, Lápos, Kozárvár, Szilvás, Mon, Roba2 

és Sugu (Csög) helyeket. Castrum Karaznáéból Bánt, Vata-
Somlyót és a két Kyrist (Kerestelek, Kárásztelek) őrizték 
meg a történeti források. 

A szolnoki várispánságról — kettő kivételével — Pestv 
felsorolja a Várad i Reg est rum adatait. A legrégibb adatot egy 
irás- vagy sajtóhibából «hüvelyezi ki». «Tudjuk, — úgymond 
hogy a Zounuk-név sokszor Zounik-nak Íratott és miután a 
Yáradi Reg. 133. §-ban említett Zagyva folyó ott Hogova-nak 
van irva, tehát palseographiai tévedésnél fogva itt is a Z betű 
H-val cseréltetett fel, Houmik vár alatt Szolnokot vélem ér-
tendőnek».3 

A V. Reg. 30. §-a ekképen szól: A Houmik (Zonik, Zonuk) 
várához tartozó Mon falúbeli Cholnuk nevű jobbágy följelen-
tette Mocius nevű ugyanazon falúbeli lakostársát tolvajságért, 
Samud fia Benedek curialis comese, Iván, mint bíró és Tupas 
pristaldus előtt tüzes vasat hordozván, igazsága kiderült/' 
A V. Regeslrum egyéb adataival találkozni fogunk az érdekelt 
helységek történetében s itt csak röviden említem Szolnok 
nyomait. így a Nyírmon falúból való parasztok, Zolnuk várá-
hoz tartozó molnárok.5 A mikor a Roba helységbeii Vincze, 
Yendegu és Voca följelentették a falujokbeli Esaut, Farkast. 
Pétert és Batát. Tobias Zounuk-i udvarbíró (curialis comes) 
őket Váradra küldte.6 Ladamér és a szohiokvármegveiek 

ZDJ 

(Alodomerius et comprovinciales Zounuk) tolvajsággal vádol-
ják a Kátha-nemzetségből való Farkas szolgáját, Hizét. Pál 
csanádi ispán és Ivánka pristaldus előtt.7 Bulsu, a zounuki 
vár hadnagya és mások azon vár jobbágyai közül, hasonlókép 
Bucicud és más várbeliek följelentették Felicianust és ennek 

1 Kegye határai közt ma is van egy Ulmez nevü hely; kétségkívül ez 
volt a Szolnok várához tartozó várjobbágyok birtoka. — - Nyirsid mellett fe-
küdt. — Pestv Frigyes: A várispánságok története. 495. 1. — 'l V. R. 30. §. — 
5 V. R. 7. §. — G U. o. 44. §. — " U. o. 107. 
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fivéreit Tamást és Györgyöt, hogy Zounuk várhoz tartozó 
szolganépek.1 Bíráskodott Smaragd, azon vármegye ispánja. 
Zounuc várának jobbágyai, Ogyuz és Tumulot pörbe fogtak 
némelyeket, Kezuga helységből bizonyos Joabot, Móczot, 
Medvét, Forcost és Pereznek (Perecsen?) helységből Tibát, 
továbbá Péter jobbágyait, ú. m. Kesát és Micost, hogy erősza-
kosan tíz márka kárt okoztak.2 Gyobou, Gabrian, Buda, Teil-
ens, Nicla. Zounuc várának jobbágyai, följelentettek Girókuta(?) 
helységből való bizonyos Angelus nevűt, a Durs fiát, Márton 
és Mica testvérét, hogy nekik sorsostársuk, és Zounuc várá-
nak jobbágya. Ekkor Pál, Zounucnak comes curialise, urá-
nak, Smaragdus comesnek parancsából őket, ügyöket tisztá-
zandó, Váradra küldte.3 A Zounuk várához tartozó Sugu 
(Csög) helységbeli Sama közönséges váralattvaló följelentette 
Pousát. a Zolos (Zölcze?) helységből való Pál fiát, hogy az 
neki sorsos társa. Angelus, zounuki udvarbíró hallgatta ki s 
küldte Váradra őket.4 Tompa, zounuki udvarbíró bíráskodik 
Bervei (Börvely) falubeliek lopási ügyében.5 

1234-ben, a mint már láttuk, említve van, hogy Szilvás 
Szolnokmegyében (in Comitatu Zonuc) fekszik.6 1246-ban Zilah 
és Tasnád (Chanad) községek Szolnok (Zonuk) megyében fek-
szenek. a mikor Béla király megengedi Gallus erdélyi püspök-
nek, hogy a tatárok által szétrombolt templomokat és szó-
székeket helyreállítsa.7 László király 1274-ben kelt kiáltvá-
nyában elsorolja Chaki Mátyás mester fiának, Péter mester-
nek (M. Petri, M. M. de genere Chak) a különböző országokban 
véghezvitt hőstetteit s a kiáltvány végén a főméltóságot vise-
lők közt Miklós, erdélyi vajdát és Zonuk ispánját említi. 
Gábor hadnagy és Gyele. szolnoki várjobbágy szolnok-
megyei Csen és Ülmez pusztaföldeit a Káta-nemzetségből szár-
mazó Pánit fiának, Ábrahámnak adományozza IV. László király 

1 V. R. 148. §. — 2 U. o. 182. §. — 3 U. o. 253. §. — 4 ü . o. 276. §. 
5 U. o. 238. 1. — F.-c. III. 2, 403. — 7 U. o. IV. 1, 415. 
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1275-ben, mivel a régi birtokosok magtalanul haltak el.* 
1282-ben említve van, hogy Herena, Bilokul és Zilah villa Szo-
nukmegyében vannak, a mikor László, erdélyi püspök a kü-
lönböző háborúk alatt elpusztult helységek helyreállítása ér-
dekében adakozásra szólítja a jóltevőket.2 1291-ben András 
magyar király Dénes ispánnak, Dénes nádor fiának, adta Szo-
nuk vár Lapos nevű birtokát, a melybe az ispánt be- is ik-
tatta a gyulafehérvári káptalan.3 1293. okt. 6-dikán III. Endre 
Kerew szolnoki várföldet Gsányi Máté fiának, Istvánnak ado-
mányozta, a ki az osztrák herczeg ellen Bécs alatt vívott csatá-
ban hősiesen küzdött s nehéz sebet kapott.4 1329-ben Bőnye 
birtok Zonukmegyében fekszik s annak egy részét Körösi Gál 
eladja Szilágyszegi Péter és Bálint testvéreknek meg Szilágy-
szegi Istvánnak.5 1349-ben a szolnokmegyei (in C. de Zonuk) 
Kusalyban Kusalyi Lőkösné Jureni Margitnak leánynegyed 
örök birtoka van.6 Ugyancsak 1349-ben Szértelek és Mása-
telek birtokok Zolnok megyében vannak s azok tárgyában 
egyezséget kötnek Sarmasági László és testvérei Sámsoni Ist-
vánnal, a mely egyezséget megerősíti Endre, erdélyi vajda és 
szolnoki főispán." 1353-ban Jakcs mester és fiai Kusaly bir-
toka Szolnokmegyében (in C. de Zonuk) fekszik.8 1362-ben 
Zonnk megyei várjobbágyok: Dobai Miklós, a Bertalan fia s 
testvére, János, a kiknek aztán I. Lajos király nemességet ad, 
fölmentvén egyszersmind őket s Doba birtokukat a várjob-
bágysági kötelék alól.9 1366-ban Lajos magyar király Sámsoni 
Mihály fiának, Péternek szolnokmegyei (in G. de Zonuk) Sám-
son és Bendő birtokait Jakcs mesternek és örököseinek aján-
dékozza.10 1377-ben Ivalandai András mester Zolnuk vármegye 
alispánja.11 1383-ban Gallus mester Zolnukmegye alispánja.12 

1 Árpádk. Új Okmt. IX. köt. 123. 1. — 2 F. C. D. V. 3, 118. — U. o. VII. 
2, 165. 1. — 4 Hazai Okmt. VIII. k. 327. 1. — Orsz. lt. Dl. 30,359. — 5 Zichy-Okt. 
I. k. 319.1. — a Wl. perg. — " Zichy-Okt. II. k. 367—373. 11. — 8 Wl. perg. -
9 Zichy-Okmánytár, III. k. 208—210. 1. — 10 Wl. perg. — 11 Zichy-Okt., IV. k. 
6—7. 1. — 12 U. o. IV. k. 252. 1. 
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1411-ben Czigány és Vaja mint szolnokmegyei birtokok említ-
vék.1 Az erdélyi káptalan ekkor kelt levelében bizonyítja, 
hogy Kusalyi Jakcs fiának, Györgynek, a fia, János mester, az ő 
örökös birtokát, a szolnokmegyei Czigány-Vaj át, melyet egy-
kor 1000 írtért vett, az erdélyi püspököknek adományozta.2 

Ezek az első nyomai Szolnok vármegyének. Különösen 
figyelmet érdemel, hogy még 1362-ben is szó van Zonuk-
m e gy e i v á r j o b b á gy okról. 

Krasznai várjobbágyok három esetben szerepelnek a Vá-
rnái Regestrumban, ezek a peres eljárási esetek a következők: 
Az úr születésének 1219-dik évében Karaznay várának jobbá-
gyai, ú. m. Huben hadnagy (major exercitus), Echilleus, Várnag 
(várnagy), Euzud (Őszöd) és Pinna századosok (centuriones), 
Paradan, több várszolga: Byuncy, Vcvk, Mikus és mások perbe 
idézték Vaca comes fiát, Lulát, azzal vádolván, hogy a saját-
jokat levő Poyaspatak nevű földet jogtalanul elfoglalta. Lula 
azt állította, hogy a földet öröklési joggal birtokolja. Send 
(Söd) fivére Márton comes, a király meghagyására, ezeket 
tisztázandó, Lulának esküt rendelt. Ez Szent-László sírja fölött 
a királynak Torna nevű pristaldusa (ki a Mata helységbeli 
Tup fia) és a váradi káptalan előtt megesküvén, ügyének 
igazsága derűit ki.3 

Carazna várának e jobbágyai: úgymint Huben, Echilleus, 
Eusud, Pinna és Paradan, továbbá a már szintén szereplő 
várszolgák egy másik esetben perbe fogták Poneci fiát, Leonar-
dus Altust, azért, hogy ez Cesar nevű földjök egy részét fog-
lalta el erőszakkal. Nevezett Leonardus ezzel szemben hasonló 
módon állítá, hogy a földet örökösödési jogon birtokolja. 
Márton comes, a Seud testvére, ugyancsak esküt rendelt 
Leonardnak, a ki Szent-László sírja felett a már említettek: 
Matai (de Mata) Tup fia, Torna királyi pristaldus és a váradi 
káptalan előtt megesküvén, neki igazságot szolgáltattak.4 

1 F.-c. X. 5, 137. 1. — a u. o. X. 5, 137. 1. — :í V. R. 110. §. — 4 U. o. 111. §. 
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A Carasnai vár jobbágyai Bán helységből, ú. m. Damang. 
Duh, Nusata és mások, mindnyájan azon helységből, Tumpa 
százados támogatásával, mint a pristaldus előadta, följelen-
tettek bizonyos egyéneket, mint Jecurt, a Redea fiát, Solt és 
Boudunt, Sacicu íiait, a Babuci fiát, Sytecyt, mondván, hogy 
azok is várszolgák. A vádlottak magukat szabad embereknek 
állíták s hogy ruthen-nemzetségbeliek; szabadságuk védel-
mére állíták a ruthén nemzetségbeli Chedurt, Barnabás job-
bágyát. ki állítá, hogy az illetőknek rokona s erősíté szabad 
állapotukat Tupa Carasnai comes curialis, mint biró, a Bogus 
helvségbeli Donca pristaldus előtt. Chedur a tüzes vasat hor-
dozván, állítását törvényesen igazolta.1 

A vár területéből a somlyói határjárásnál szereplő két 
Kyrisről csak annyit tudunk, hogy az apátsági Kyris Csehivel 
volt határos. Pestv előtt ismeretlen a két Kyris.2 Egész bizo-
nyosra vehető, hogy ennek a két várjobbágyságnak ma Keres-
telek és Kárásztelek felelnek meg. Mellettök volt Adorján-
telek, mely ma már nem létezik. 

Az 1158-ban meghalt Ottó, frisingai püspök szerint 
Magyarország hetven vagy több vármegyére oszlott. Kraszna 
még ekkor nem volt vármegye, 1241-ig sem fordul elő. Pauler 
azt mondja: II. Géza alatt keletkezett Kraszna megye «Bihar-
tól keletre a Szamosba ömlő Kraszna mentében.»3 A vár-
megyék száma ekkor 72 volt. 

Kraszna vármegye további nyomait jelölik ezek az ada-
tok: 1270-ben István király az ő krasznai (Crazna) várához 
tartozó Hurvath nevű földet kiveszi a várjobbágysági kötelék 
alól.4 1299-ben említve van, hogy Zovány villa Karazna me-
gyében fekszik.5 A váradi káptalannak ekkor kelt levele sze-
rint ugyanis a krasznavármegyei Zovány falú birtokosai (pos-
sessores ville Zovan m. C. de Karazna) a tasnádi főesperes 

1 V. II 300. — 2 Pesty: A vdrísp. tört. 307. 1. — 3 Pauler : A magyar 
nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I. k. 324. 1. — 4 Eredetije Bydes-
kúthy György, ippi birtokos családi iratai között. — 5 F.-c. VII. 4, 255. 1. 



SZOLNOK ÉS KRASZNA VÁRMEGYÉK KELETKEZÉSE. 79 

által panaszt emelnek, hogy a néhai Kusalyi Jakab (J. olim de 
Kusal) adományaiból ugyanazon helységben épült zárda szer-
zetesei a falút igényelik.1 1318-ban Lecsmér birtok Kraszna-
megyében,2 1341-ben Csízér birtok Karaznya megyében fek-
szik. Drugeth Villermus nádor 1341-ben kelt levelében ugy anis 
a szatmári és ugocsai szolgabirák, esküdtek és assessorok bi-
zonyságai alapján Ghizer Karaznya megyei birtokot Chaholi 
Jánosnak, a Péter fiának itéli.:í 1349-ben Baldun birtok 
Kraszna megyében,4 1353-ban Horvát birtok Kraszna megyé-
ben,5 1355-ben Somlyó vára Karaszna megyében fekszik. 
A váradi káptalan ekkor kelt levelében bizonyítja, hogy Me-
gyesi Mór mester leánya, Anna, a ki Báthori Briccius fia, 
János fiának, Lászlónak a neje, nagyanyjától, Sabinától örö-
költ birtokát a karasznamegyei Somlyó castrumot testvéré-
vel, Simon mesterrel megosztotta.6 1364-ben Guth fiának, 
Imrének özvegye Kahchin, a ki elöregedett és örökösök nél-
kül van, a krasznavármegyei Baldun részbirtokát András er-
délyi püspöknek s ezzel az erdélyi egyháznak adományozza.7 

1413-ban Kraszna megyében fekszenek Szent-Keresztfalva, Fel-
Sereden, Alsó-Sereden és Gomboch-pataka birtokok.8 1422-
ben Peres Miklóst Szalvatő (Zalwatheu) és Mátyás-Horváti, 
Zele Lászlót Sadán-Horváthi és Keczel krasznavármegyei bir-
tokokba iktatják.9 1435-ben, mikor Zsigmond király a hon-
védelmi rendszert reformálta, 58 vármegyének adott utasítást, 
ezek közt szerepel Kraszna is. 

«Ad portás Mezesinas ire coeperunt, ut meta regni ducis 
Árpád esset in porta Mezesina» — így szól Anonymus. Eb-
ből Hunfalvi Pál azt a helyes következtetést vonja le, hogy 
az Anonymus határtétele szerint a későbbi Kraszna megye 
is Árpád országához tartozott.10 

1 F. C. D. VII. 4, 255. 1. — 2 Wl. percj. — :í F. C. D. VIII. 4, 543. 1. — 
4 F.-c. IX. 1, 697. 1. — 5 Dl. 30,119. 1. — 6 Fejér, IX. 4, 658. 1. — 7 ü . o. IX. 
3, 450. 1. — 8 Dl. 29039. — 9 Hazai Okt., V. k. [210—218. 1. — 10 Századok 
1889. évf. 10. fűz. 



V. FEJEZET 

A HÁROM SZOLNOK VÁRMEGYE. 

A legrégibb oklevelek csak egy Szolnok vármegyét is-
mernek, mely a Tiszáig terjedt. Ez előbb két felé. Belső- és 
Külső-Szolnok vármegyére szakadt. Azután bomlott ki belő-
lök Közép-Szolnok vármegye.1 

Vajvoda Transsilvanus et comes de Zonuk — olvassuk 
a XIII. század második felétől a XV. századnak majdnem 
végéig az oklevelekben. Aranka György kis kézírati tanúl-
mányában2 azokból az oklevelekből, melyek szerint 1334-ben 
Tamás erd. vajda s szolnoki ispán János mesternek, a Péter 
fiának, a maga külsőszolnokvármegyei ispánjának rendelke-
zik, továbbá 1346-ban András mester, az Endre íia, Külső-
Szolnok vármegye viceispánja s az oda való főbirák, István-
nak, az erdélyi vajdának, szolnoki ispánnak személyében, 
Csán nevű falut a káptalan s vajda emberei által el akarták 
foglalni, de János mester, a Csaholyi Péter fia, ellent mond, 
a kit azért megidéztek: azt következteti, hogy «ámbár 
a külsőszolnokvármegyei ispánság s erdélyi vajdaság nem 
voltak is mindenkor egybekötve, de mikor egybeköttettek, 

1 Hunfalvv Pál írja, hogy a Szamos mellékén támadt az első magyar 
vármegye: Szolnok (Zounok), melynek főispánja igen sokszor erdélyi vajda, is 
vala. (Hunfalvy Pá l : Az oláhok történele. I. köt. 210. 1) — 2 «Az erdélyi vajdák, 
kik szolnokvármegyei ispánok voltanak, melyik Szolnoknak voltak ispánjai : 
Belső-, Közép- vagy Külsö-Szolnoknak-é ? Irta Aranka György 1796.» Erd. muz. 
kézirattár: Collectio Manuscriptorum c. 201. Kemény. 
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akkor a vajdák nem Belső- vagy Közép-, hanem Külső-
Szolnok vármegye főispánjai voltak». Hivatkozik Cornides 
Dániel kéziratára, melyben a belsőszolnokvármegyei fő-
ispánok sorában az erdélyi vajdák helyet foglalnak, a mit 
hibáztat. Megjegyzi Kemény József: «Nem Cornides, Huszti. 
Benkő, hanem Aranka követett itt hibát». Megállapított tény 
ugyanis ma már, hogy az erdélyi vajdák mind a három 
Szolnok főispánjai voltak s hogy egységes volt ez a három 
Szolnok. 

Külső-Szolnokkal 1279-től találkozunk. Ekkor Szarvad 
birtok Külső-Szolnok megyében (in C. de Zonuk exteriori) 
fekszik és Tasnád, Kene, Girov (Girolt), meg Theuke (Tőke) 
birtokokkal fordúl elő.1 

1330-ban a külsőszolnoki (in C. Zolnuk exteriori) Szarvad 
(Tasnád-) birtokról adománylevele van Szarvadi Jánosnak 
még IV. Lászlótól.2 Szarvadot 1331-ben is Külső-Szolnokban 
találjuk. Pál országbírónak 1331-ben Visegrádon kelt levele 
szerint Miklós, a ki Hegen fiának Lászlónak a íia, a maga 
és fitestvére János számára átíratja privilegialis alakban 
ugyancsak Pál országbírónak szintén 1331-ben Váradon kelt 
azon levelét, a mely szerint a külsőszolnoki Zaward (Szarvad) 
birtokot Briccius fia, János mester, szilágyi ispán által vissza-
kapta és törvényesen elfoglalta.3 

1300-, 1346-ban még Külső-Szolnok vármegye ülésezik 
Szeő-Demeteren.4 Erre azt mondja Pesty: «Miután pedig föl 
nem tehető, hogy Külső-Szolnok vármegye nemessége és 
tisztikara idegen, még pedig határilag nem is érintkező vár-
megye területére ment volna közűlést tartani, arról kell 
meggyőződnünk, hogy Szeő-Demeter akkor Külső-Szolnok 
vármegye hatósága alatt állt. hogy a külsőszolnoki nemes-
ség, midőn Szeő-Demeteren gyűlésezett, saját megyei földén 

1 F.-c. V. 2. 559. — 2 u . o. VIII. 3. 481. — 3 ü . o. VIII. 3. 567. — 4 U. o. 
VIII. 4. 649. 1 
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gyülekezett, a vagy hogy a mai Közép-Szolnok megye területe 
az említett korban Külső-Szolnok megye kiegészítő részét 
képezte». Fölösleges bizonyítanunk, hogy itt nem Közép-
Szolnok kiegészítő részéről van szó, egyszerűen eleinte csak 
a két Szolnokra vált az egységes Szolnok vármegye. 

1352-ben Endre fia, András mester Külső-Zonuk alispánja.1 

Zsigmond király 1389-ben Santowi (Szántói) János és fia 
Györgynek országos vásár tartására ad szabadalmat. Az ok-
levél Szántót (a mai Tasnád-Szántó) Külső-Szolnok megyében 
levőnek írja. 

1441-ben (decz. 4.) Odi Poch Demeter külsőszolnok-
megvei Od birtokrészét, kivéve leánya jussát, 15 arany 
forintért zálogba adja. Ugyanekkor Odi Poch Demeter, Odi 
Beke Bálint, Mocholai Gergely — Odi Pétert, Kwsali Jakab 
Györgyöt s ifj. Lászlót (testvérek) az ő külsőszolnokmegyei 
Od birtokuk jogtalan visszatartásától eltiltják. 

1442 febr. 24-dikén is említve van, hogy Od Külső-Szol-
nokban fekszik. A Nagydobai Rudok elzálogosítják az itteni 
birtokrészeiket Odi Barlának.2 A kolozsmonostori conventnek 
1446 május 23-dikán kelt zálogvalló levele szerint a külső-
szolnokmegyei Nagydobán Nagydobai Rúd Gergely elzálogo-
sít egy birtokrészt Miklós, nagydobai birónak.3 A kolozs-
monostori conventnek 1458 márcz. 2-dikán kelt zálogvalló 
levele szerint Haraklány Külső-Szolnokban fekszik. Dobai 
Sándor Mihályné elzálogosítja e birtokbeli udvarházhelyét 
Nagydobai Gogán Balázsnak.4 

1466 szept. 13-dikán Mátyás király parancsot ad ki Külső-
Szolnok és Kraszna vármegye tisztjeinek, hogy Becsi Péter, 
Őri Ambrus, Dezsi Gergely és László nemeseknek összes 7 O ~ 

jószágait foglalják el mindaddig, míg vétkökért a püspöknek 
eleget nem tesznek. Ezek ugyanis a zsoldot Miklós erdélyi 

1 Zichy Okt. II. k. 479—480. 11. — - Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 106. 
nro 5. áthúzva. — 3 Dl. Kolozsm. Prot. C. min. pag. 13. nro 2. — 4 Dl. 36405. 
Michael pag. 12. nro 2. 
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püspöktől fölvették, de mikor a püspök a királyi szolgálatra 
akarta őket küldeni, megszöktek.1 

A kolozsmonostori conventnek 1511) márczius 30-dikán 
kelt bizonyságlevele szerint Csög Külső-Szolnokban fekszik. 
Özv. Markos Miklósné eladja az itteni birtokot Deésházi 
Istvánnak és Péternek.2 

Belső-Szolnokról 1321. és 1330. években van szó.:t Itt 
Hosszúmező Belső-Szolnok megyében fekvőnek van említve 
1321-ben Bayod (Mojád) in Belzenuk, (Belső-Szolnokban).4 

1442 február 4-dikén említve van, hogy Vérvölgy és 
Elyestheleke Belső-Szolnokban vannak. Vérvölgyi Anthos 
Balázs eladja az itteni birtokait a Sándorházi Nagyoknak.5 * 

A kolozsmonostori conventnek 1449 jun. 6-dikán kelt 
tiltó levele szerint Postelke puszta Keresztúr határában 
Belső-Szolnokban fekszik. E pusztát elfoglalta több keresz-
túri lakos, a kik ellen tiltakoznak Keresztúri Kónya Benedek 
és testvérei.0 

A kolozsmonostori conventnek 1449 aug. 22-dikén kelt 
egyezséglevele szerint Nagy-Doba Belső-Szolnokban fekszik. 
E falubeli birtokrészek tárgyában Nagydobai István egyezsé-
get köt Réthei Miklósnéval és Igaz Jánossal.7 

1461 május 14. előtt a Drágfiaknak a belsőszolnoki Kusaly 
város, Cseh, Sülelmed, Tóhát és Nyíres birtokai bizonyos 
tartozás fejében zálogban voltak a Kusalyi Jakcsoknál.8 

Somlyai Báthory Zsigmond 1593 márczius 22-diki ado-
mánylevelével az ő inói, zyplaki, ardói, sewlelmedi, horwathi 
possessióinak, továbbá Udvarhely, Vychia részbirtokok és 
Zongolytt-hegye szőlőhegy tizedeit, Monó (Közép-Szolnok), a 
belsőszolnoki Illésfalva (Bazza) és Mihálvfalwa (in Zolnok 

1 Az Erd. Muz. Oklcjv. Gr. Kemény József gy. — 2 ül. 36402. Km. Prot, 
magn. pag. 122. nro 1. és pag. 123. nro 1. — :í Fejér VIII. 3. k. 460. 1. — 4 An-
joukori Okmánytár I. k. 641. 1. — 5 Dl. Ivm. Prot. AB. min. pag. lOő. nro 1. 
G Dl. 36391. C. pag. 78. nro 1. — " Dl. 36391. C. nro 2., pag. 88. nro 12. 
8 Dl. 36392. E. min. pag. 106. nro 3. 

I)R. PETIÍI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. I. 6 
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interiori) birtokok tizedének negyedét Gyulaffv Lászlónak 
adományozza.1 

Közép-Szolnok Pesty adatai szerint 1416. évben tűnik 
föl, midőn Kegye középszolnokmegyei községnek mondatik. 

Szerinte Szolnok vármegye a XV. század végéig egységes 
törvényhatóság. Jóllehet 1271- és 1279-ben Külső-Szolnok, 
1416-ban Közép-Szolnok, 1324-ben Belső-Szolnok vármegye 
említtetik s mindegyiknek külön tisztikara volt: az egész 
Szolnok megyének jobbára az erdélyi vajda a főispánja. 
«Közép-Szolnok első főispánja legelőször 1465. évben tűnik 
fel, Külső-Szolnoké, ha a Kátayakat nem tekintjük, 1484-ben. 
Belső-Szolnoké a XVI. század előtt nem ismeretes.» Pesty 
1465-öt tartja annak az időpontnak, mikor az addig egységes 
Szolnok vármegye állandólag három külön vármegyére osz-
tatott fel, mindegyik rész külön határokkal, milyenekkel bei-
igazgatás tekintetében már eddigelé bírt. Itt az első eset Pong-
rácz János főispánnal, hogy Közép-Szolnok külön megyeként 
szerepel. 

Voltakép már 1345-től említve van Közép-Szolnok. A vá-
radi káptalan 1345 decz. 13-diki bizonysága, hogy Miklós fia 
Keled Romand2 középszolnoki birtok V4 részét, melyet Be-
reczk fia Miklósnál 20 márkán elzálogosított, nem akarta 
kiváltani.3 

1388 május l-jén Szélszeg, Goroszló, Turbucza és Mutos 
helységek Belső-Szolnokban levőknek említtetnek ugyan, de 
egy ugyanez évi julius 2-diki okmányban, János váradi püs-
pök jelentésében, már Közép-Szolnok szerepel.4 

Torma József a mediocrisnak használatára egy 1393-diki 
oklevélben talál először, «mely egyébiránt a belsőszolnoki 
Somkút helységet érdekli».5 

1387-ben Vérvölgy Közép-Szolnokban fekszik. A jószá-

1 Zsigmond saját k. aláírásával, a Báthori-pecscttel GKG. marosnémeti 
] t cista C. fasc. XXI.— 2 Ismeretlen hely. — :í Dl. 30014. — 4 Wl. 5 Tört. 
Tár. 1888. évf. 315. 1. 
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gon megosztozkodnak Vérvölgyi Balázs, meg Vérvölgyi Miklós 
s ennek neje Magdolna.1 

1393-ban Csompasz birtok Közép-Szolnok vármegyében 
van, a mikor azt Marmarosi Drág mester megveszi 300 frt 
32 garason Csompasz István fiától, Pétertől és Páltól, Sala-
mon kolozsvári polgár fiától.2 I)e ime pár év múlva ugyanaz 
a Csompasz birtok Külső-Szolnok megyébe kerül; 1396 jul. 
27-dikén Chompazi Zelemyr Miklós fiai, Márton és Miklós, 
Chompaz külsőszolnoki birtokot, mely őket örökség útján 
megilleti, a kolozsmonostori konvent előtt eladják Mar-
marosi Drág mesternek, 600 arany forinton.3 

1396-ban a Közép név előjön Csáki Miklós és László czí-
mében is.4 

1449-ben említve van, hogy a két Sereden falu is Közép-
Szolnokban fekszik. Récsei Péter eltiltja e falvak bitorlásá-
tól a Jakcsokat.5 Mátyásnak egy 1486-diki eredeti oklevele 
1435-ből Szolnokmegyét, 1486-ban pedig már Közép-Szol-
nokot említ.6 

1553-ban Közép-Szolnok megye másik neve Kis-Zolnok. In 
cottu Zolnok mediocri alias Kis-Zolnok van Magyar-Csaholy; 
az itt levő vámház elfoglalása miatt idézteti meg Chili Pökri 
Miklósné Anna, özv. Ártánházi Bornemissza Boldizsárné 
Annát.7 

Az tény, hogy a három Szolnokmegye még 1342-ben 
is egységes volt, mert Tamás, erdélyi vajda, a ki ekkor 
Hacsak és Iwa birtokok ügyében Ítélkezik, a melyeket a 
sághi monostornak ad, egyszersmind szolnoki ispán (comes 
de Zonok). 

Jóllehet a különválás, a három felé szakadás legkésőbb 
a XV. század második felében mindenesetre megtörtént, 
azután is, hosszú ideig összecserélődnek a nevek. Közép-

1 Gcncsy-lt. nro 75. e. és más. — 2 Dl. 30027. — 3 1)1. 28588. — 4 Tört 
Tár, 1888. 315. — 5 Dl. 36391. Km. Prot. C. p. 90. n. 4. — G Szgy. No. 384. 

Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 2. nro 10. 

6* 
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Szolnok vármegye helységei, hol Külső-, hol Belső-, hol 
pedig egyszerűen s a legtöbbször,- az újabb időben is Szol-
nok vármegyéből szerepelnek. 

Szirmay (még 1809-ben is) Tasnádot, csak egyszerűen 
Szolnok vármegyében levőnek mondja.1 1336-ban kelt ok-
levél egyik helyen Zonuk interior-t ír, másik helyen egy-
szerűen csak Zonukot.2 Szakácsi meg 1533-ben is még Belső-
Szolnok vármegyében áll abban a Somlyón, aug. 11-dikén 
kelt oklevélben, mely szerint Báthory István, szabolcsi fő-
ispán s erdélyi vajda előtt néhai Bylgezdi Nagh Ferencz 
özvegye Ilona a belső-szolnokmegyei (így) szakáczi falunak őt 
illető részét 16 írtért és 2 borjas tehénért átadja Szakácsv 
Lászlónak, az ő osztályos testvérének.3 Szakácsi egyébként is 
különösen figyelmet kelt. mert rövid egymásutánban Belső-, 
Külső-, majd Közép-Szolnokban van. 

1459 máj. 30-dikán Gelbert László és János eladják a 
középszolnoki Zakach birtokbeli egész részöket Ilosvai 
Istvánnak.4 

1460-ban Drágfi Miklós, belső-szolnoki főispán, halállal 
fenyegette mindazokat, a kik a már belsőszolnoki Szakácsiba, 
Mátyás király parancsára, hirdetett vármegyei gyűlésen meg 
fognak jelenni.5 1480 febr. 11-diki kelettel említve van. hogy 
Szakácsi most már Külső-Szolnokban fekszik és Majádi 
Jánosnak itteni birtokrészei Szucsakújlaki Cseh Tamásnál 
vannak zálogban.6 1493 jun. 14-dikén Ilosvai Jeromos el-
zálogosítja a középszolnoki Zakachy falubeli birtokát fiának, 
Miklósnak.7 És a mint látszik, ismét visszatér Belső-Szol-
nokba, eléggé tanúsítván a három Szolnok nevének sokáig 
tartó összekeveredését. «Hogy az egységes Szolnok vármegye 

1 Szirm. Sz. Vm. stb. 1810. II. 152. 1. — 2 Jlt. No. 38. — a Eredetije Bö-
löny levéltárában, a nagyváradi múzeumban. — 4 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. 
p. 48. n. 1. - 5 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. pag. 80. uro 2. - • « Dl. 36395. 
Km. Prot. I. pag. 21. uro. 1. Csonka oki. följegyzés. — 7 Dl. 36398. Km. Prot. 
M. min. p. 137. n. 1. 
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előbb Belső- és Külső-Szolnok vármegyékre mikor különít-
tetett el, az időt teljes biztossággal az eddig világosságra 
került okiratok alapján meghatározni nem lehet, de annyi 
bizonyos, hogy az Anjouk alatt mind a három Szolnok 
önálló törvényhatóság volt s Közép-Szolnok, a Külső-Szolnok 
egy részével való összekapcsolás emlékét és az az alkalom-
mal valószínűleg megállapított feltételeknek egy részét, hogy 
t. i. a Szilágysághoz eredetileg sem tartozott Érmelléknek 
külön alispánja, külön fő- és alszolgabirái legyenek, egész 
1848-ig pontosan megtartotta».1 Külső-Szolnokot az 1569. évi 
országgyűlés 52-dik czikke Hevessel egyesítette s így is 
maradt 1876-ig. Dobokát és Belső-Szolnokot II. József egye-
sítette; azonban már 1431-ben sejthető az egyesítés. 

1 Szilágy, 1893. 19 sz. 



VI. FEJEZET. 

SZILÁGY VÁRMEGYE KELETKEZÉSE. 

1. A Szilágy tájelnevezés. 

Pesty Frigyes azt vitatja, hogy Szilágy vármegyének már 
a XIII. század óta nyoma van. Utána Pór Antal ugyancsak 
azt írja, hogy Szilágy vármegye a XIV. században már meg-
volt s területe a Szamos mellett, Szatmár és Középszolnok 
vármegyék között, kereshető.1 Nézeteiket arra alapítják, hogy 
Szilágy vármegye fő- és alispánjait említi néhány oklevél, s 
egyébként is fel-feltünik Szilágy vármegye. «Nem kételke-
dünk úgymond Pesty — megyei minőségében, de a terület 
megjelölése, mely Szilágy vármegyét képezte, már csak azon 
körülménynél fogva, hogy nem ismerünk helységet, mely Szi-
lágy vármegyében fekvőnek mondatnék, nehézséggel jár, és e 
nehézséget számos íróink érezték.» Abban állapodik meg, 
hogy «a XIII. és XIV. században Szilágy vármegye létezett, 
tanúsítván ezt, a fő- és alispánok nevei. Területe hihetőleg 
a mai Szatmár vármegye egy kicsiny részéből és Közép-
Szolnok megye némely tartozandóságaiból, a Szamos mellett 
állott; de hogy Kraszna Szilágy-Somlyó városával vagy Kö-
zép-Szolnok Zilah mezővárosával hozzátartozott volna, azt 
kimutatni nem lehet.» E mellett a Szilágy összetételű hely-
nevekre hivatkozik, holott ezeknek kétségkívül a Szilágy vize 

1 V. ö. Századok, 1890. 3-dik füzet. Pesty Frigj^es: Az eltűnt régi vár-
megyék. I. 131. 
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adott nevet. S megjegyzi végül: «Ez a Szilágy megye tán nem 
is bírt szakadatlan létezéssel és területe vissza-vissza került 
valamely szomszéd megyéhez.» 

Tény az, hogy egy 1329-diki oklevél Báthori Jánost, a 
Bereczk fiát Szilágy vármegye főispánjának említi. Márton, 
a Bugar fia Szilágy (de Scylag) főispánja jelen van a viseg-
rádi fellegvárban 1327 január 23-dikán, a mikor a Szent-
györgyi és Amadé családbeliek Várkony és Népakarcsa bir-
tokok felett egyezségre lépnek.1 1331-ben Briccius fia János 
mester, mint szilágyi ispán van említve (M. Joann í. Brieeii, 
comes de Zilag).2 1370-ben Kávás más néven Ákosfalva bir-
tok Szilágy? megyében (in C. Zaladiensi) fekszik.3 Kétségte-
len, hogy János mester comes de Zilagh és hogy Jakcs fiát, 
Jankót, 1416-ban Szilágy és Szatmár vármegyébe (ad comita-
tus Zilagh et Zathmár) küldik adományokat gyűjteni s hogy 
továbbá Fejér György a Szilágyságot az ország vármegyéi 
közé sorolja s még másutt is szó van Szilágy főispánjáról. 
De ezzel szemben ott vannak épen a Pesty említette adatok: 
Szamosközy a regio Zilagiensist említi, Benkő Közép-Szolnok 
és Kraszna megyék vidékét Silvania, avagy magyarul Szilágy-
ságnak nevezi. Bedeus történeti átlása szerint Zaránd és 
Kraszna vármegyék együtt: Szilágyság, máskép Silvania s in-
nen Erdély Ultra- vagy Transsilvania. Palugyai Imre Közép-
Szolnok vármegyét a Szilágyságban fekvőnek mondja.4 Szi-
lágyi Ferencz a Közép-Szolnok s Kraszna megyéből álló szép 
és termékeny vidéket, már a XIV. századból, Szilágyságnak 
nevezi.5 

Gróf Kemény József Transsilvania Possessionaria czímű 
kézirati följegyzései közt a Szilágyságra vonatkozólag eze-
ket mondja: «Sub nomine Szilágyság intelligitur hodie Co-
mitatus Szolnok mediocris et Comitatus Kraszna», s hogy 

1 Hazai Okmánytár II. köt. 47. lap. — 2 F.-c. VIII. 3. 567. — » F.-c. IX. 
6. 158. — 4 Magyarország Legújabb Leírása. III. 300. 1. — 5 Zilah Történelmé-
ből. 5. 1. 
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a Szilágyság ép oly elnevezés, mint Liptóság, Somogyság, 
Baranyaság.1 

Már András király 1291-ből a toroczkaiak privilégiumá-
ban emlegeti a Szilágyságot: az Aranyos vizéhez közel, magas 
kőszálak és havasok között, a Szilágyságon túl való részekben 
fekvő, Turrutskónak hivott szabad majornak gazdái, mes-
terei s az ottani bányák mívelői. (a kiket Ausztriából telepí-
tettek oda) panaszolták, hogy szabadságukról s az állapot-
jaikról való leveleiket a tatárok fölégették, miért András 
megerősíti őket kiváltságaikban, «a Szilágyságon túl levő földre 
telepítetteket».2 

A leleszi konvent 1383-ban kelt levelében tudósítja Mária 
királynét, hogy eleget tett parancsának, a mennyiben Balk 
vajdát és testvéreit, Drághot és Jánost beiktatta Sasvári Do-
mokos királybiztos és János presbiter jelenlétében a szilágyi 
kerületben levő Aranyos Castrum birtokába (C. Aranyos in 
districtu de Zilagy).3 

Apafi Mihály idejében is kitűnik, hogy nem vármegye, 
csak tájelnevezés.4 És az adózó lajstromok Szilágy vármegyét 
egyáltalán nem ismernek. Ám, maga Pesty elismeri, hogy nem 
is tudunk egyetlen helységről sem, mely Szilágy vármegyéből 
való volna. 

Hogy pedig a Szilágyság sohasem volt vármegye, hanem 
csak tájelnevezés, ezt következtethetjük ép azon adatokból is, 
melyekben a comitatus Zilagh s comes de Zylagh szerepel. 

Mikor a már idéztem adat szerint Pécsett 1416-ban 
az országnagyok összegyűltek, hogy a szerencsétlen boszniai 
hadjárat alkalmából török rabságba esett főurak és más hon-
fiak kiváltására szükséges 65.000 arany váltságdíj előterem-
téséről gondoskodjanak, tekintélyes férfiakat választottak és 
küldtek az ország minden vidékére, hogy gyűjtsenek erre a 

1 Erd. múz. kézirattár. Tom. VIII. — 2 Nemz. Máz. Becsky-lt. Másolat.— 
a F. Cod. I), X. I. 99—101. — ''1685. Török-Magyarkori Államokmánytár, VII. k. 
106., 111., 117. 1. 
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czélra. Jakcs fiát Jankót Szilágy és Szatmár vármegyébe 
küldik («ad comitatus Zilagh et Zathmár»). Az ott megneve-
zett vármegyék között Szilágy szerepel ugyan, Kraszna és 
Közép-Szolnok vármegye azonban nem. Magyarország vár-
megyéi teljesen felsorolva csak Zsigmond király korában 
vannak, ki, midőn 1435-ben a honvédelmi rendszert új 
alapra fekteté, 58 vármegyét sorol fel, mely vármegyéknek 
a honvédelemre vonatkozólag utasításokat adott. Itt a felso-
rolt vármegyék között Kraszna, Külső- és Belső-Szolnok olt 
van, de már Szilágy vármegye hiányzik. Nem egyébért nin-
csen közöttük, mint hogy Kraszna és Szolnok vármegyék 
területét értették a Szilágyon. Károly Róbert király 1331-ben 
azt parancsolta János mesternek, a szilágyi comesnek, hogy 
a királyt a Külső-Szolnok vármegyében fekvő Szarvad köz-
ség birtokába iktassa be. Ez eljárt tisztében, de Hegen fiai 
ellentmondtak, adomány-levéllel igazolván jogukat; mire a 
király igazságszeretete nekik hagyja Szarvadot, a miről Pál 
országbíró ugyanabban az évben nyilt levelet is adott ki. Lát-
tuk csak az imént, hogy Szarvad nem Külső-, hanem Belső-
Szolnok vármegyében feküdt. Pesty — összevetvén ezeket 
v»nyilt kérdésnek tartja, hogy ha Szolnok vármegyének, (bele-
értve Közép-Szolnokot is) a nevezett időben saját főispánja 
volt, a mint hogy volt is az erdélyi vajda személyében, 
miért adatott parancs a szilágyvármegyei főispánnak, hogy 
Szarvadon, mely nem az ő megyéjében feküdt, iktatást tel-
jesítsen.» Egyik vármegye a másiknak dolgaiba nem avatko-
zik; Károly Róbert király fennebb idézett parancsa szintén 
csak arra példa, a miről már előbb szóltunk, hogy Közép-
Szolnok hol Külső-, hol Belső-Szolnok néven, sőt csak Szol-
nok néven szerepel már a három részre szakadás után is jó 
ideig s hogy a szilágyi ispán egyet jelent a szolnoki ispán-
nal. De föltehető, hogy a király nem is János főispánnak, 
hanem János alispánnak adott parancsot. A mit igen való-
színűnek mutat egy másik adat, a mely szerint 1334 márcz. 
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21-dikén a váradi káptalan jelentést tesz Erzsébet királynénak, 
hogy, parancsa szerint eljárván, a Tamás erdélyi vajdának és 
szolnoki főispánnak s alispánjának Jánosnak, Péter fiának 
járó bírságok fejében kiktől és minő jószágokat foglalt le 
Szolnok vármegye több községében nevezetesen: Pelén, 
Szentkirályon, Dabjonban, Vérvölgyön, Dobán stb.).1 Íme, itt 
már egyszerűen Szolnok vármegyében említvék ama helyek, 
melyek elseje: Pele ép Szarvad környékén esik. 1341-ből 
pedig Pál fia János, zolnukmegyei alispánt is ismerünk.2 

A Szilágy districtust, a melyben, mint említők, 1383-ban 
Aranyos váráról van szó ,8 és Szolnok megyét sajátosan 
összefűző példa van a váradi káptalannak egy 1341-diki ok-
levelében. A káptalan jelenti I. Károly királynak, hogy Dan-
csot. Komárom és Kraszna vármegyék főispánját s fiait 
Valkó várába s tartozékaiba beiktatták; a beiktatáskor egy 
várszolga Thompus aranyosvári várnagy képviseletében, de 
Thomás erdélyi vajda és Zonuk megye főispánja személyé-
ben tiltakozik, hogy a Vaja falu határában levő földterüle-
teket átadják.4 1553-ban a krasznamegyei Szilágy kerület-
ben (in districtu Szilágy) fekvőnek mondja Valkó várat is 
egy levél, mely szerint ennek birtokáért L. Bánffi Miklós-
sal és Istvánnal, mint alperesek, pert folytatnak Telegdi 
Mihály és neje Bánffi Zsófia, a Gáspár leánya, özv. Bánffi 
Gáspárné Jaksit Anna (de Nagy-Lak) és leányai: Borbála és 
Klára, Szeődemeteri Horváth György és gyámleányai: Katalin, 
Anna, Zsófia, Klára és Petronella.5 További példák: 1650-ben 
a Szilaghban, Kraszna vármegyében, levő somlyóalji rész-
jószágok ügyében Kemény Jánosné, Kállay Zsuzsánna többe-
ket megidéztet.6 Monó, Széplak és Náprád, továbbá Cseh vára 

1 Az Erd. Muz. oki. gyűjt. Gr. Kemény József gyűjteményében. Anjou-
kori Okmányt. III. 63. 1. — 2 Dl 3422. — Szirmai, Sz. Vm. 1809. I. 95. 1. — 
4 Dl. 3422. — 5 A váradi káptalan előtt 1553-ban kelt levél a gyulafehérvári 
káptalannak Bánffi Farkas, Mihály és György számára 1764-ben kiadott át-
iratában. Bl. fasc. JJ. — 6 Nemz. Múz. Becsky-lt. 
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a Szilágyban Közép-Szolnok vármegyében van említve gróf 
Barcsay Juditnak 1673 decz. 13-diki végrendeletében.1 1693 
decz. 17-dikén említve van, hogy Losonczi Bánfi Farkas nagy-
falusi jószága Kraszna vármegyében a Szilágyban van.2 De 
ne feledjük el Bethlen Gábornak 1616-ból kelt levelét se, ki 
két Szilágy vármegyéről is tesz említést, ezek alatt Kraszna 
és Közép-Szolnok vármegyét értette3 s hogy Benkő a mult 
század végén irt munkájában mily szabatos magyarázatot ad: 
«Közszokás volt régen, s ma is az, hogy azt a területet, 
mely Kraszna és Közép-Szolnok vármegyét foglalja magában, 
Silvania-nak, magyarul Szilágynak nevezik, a rengeteg erdők 
sokasága miatt.»4 Ép így vélekedik 1684-ben Marosi István, 
egrespataki pap a Szilágyról, hogy része a Partiumoknak s 
benne két vármegye van: Kraszna vármegyének mondják az 
egyiket, míg a másiknak neve nemes Közép-Szolnok. 

Ivőváry László 1840-ben a «Szilágy polgári beosztásáról» 
írván, szintén azt jegyzi meg, hogy a Szilágy két vármegyére 
oszlik, még pedig Közép-Szolnokra és Krasznára.5 

Nyilvánvaló, hogy a Szilágyság rendszerint Közép-Szol-
nok és Kraszna vármegyéket jelentette. A szilágyi vármegyék, 
így nevezik a két vármegyét röviden régibb s újabb adatok 
egyformán. 

Szilágy vármegye elnevezésen vidéket kell érteni csu-
pán, melyben más vármegyék és törvényhatóságok feküd-
tek, de mely maga nem volt szerves törvényhatóság, kör-
vonalak közé szorított, meghatározott területtel. Már 1235-ben 
van alispánja, majd 1324-, 1327-, 1331- és 1332-ben főispánja 
is van Szilágy vármegyének említve, Pécsett 1416-ban az or-
szágnagyok gyülekezete ismeri Szilágy vármegyét; de itt e 

1 GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XXI. — 2 Orsz. lt. kolozsm. conv. 
N. R. A. fasc. I nro 16. 35. fiók. — 3 Pesty, Eltűnt. Várm. 135. 1., Bethlen Gábor 
Politikai Levelei 50. 1. — 4 Benkő, Transsylvania I. 3. 1. — 5 Köváry László : 
Föld- és ország tani vázlatok Szilágyról. Tudománytár. Közrebocsátja a Magyar 
Tudós Társaság. Budán, 1840. VIII. köt. 20—37. 1. 
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név alatt mindenütt a vidék rejlik. A Szilágyságot mind a 
mellett nem lehet azonosítani teljes egészében Kraszna és 
Közép-Szolnok vármegyékkel. A Szilágy vidéke, mint látni 
fogjuk, kiterjedt Szatmár vármegyének egyes részeire is s egy-
szer nagyobb, másszor kisebb területet jelöltek Szilágy névvel. 

2. Szilágy vármegye megalakulása. 

Szilágy vármegye törvényhatóságának megalakulása 1876 
szept. 4-dikén ment végbe, a mikor a vármegye közönsége 
ünnepélyesen is kinyilatkoztatja a megalakulást. Az 1876. évi 
XXXIII. t.-cz. 1. §-a intézkedik a kikerekítésről. 

Szilágy vármegyébe a régi Közép-Szolnok vármegyéből 
ezeket a községeket kebelezték: 

Alsó-Berekszó, Alsó-Szivágy, Alsó-Szopor, Alsó-Várcza, 
Ardó, Ákos, Balázsháza, Bábcza, Benedekfalva, Bikácza, 
Bogdánd, Böősháza, Bréd, Czigányi (Nagy- és Kis-Ály pusz-
tával), Czikó, Csány, Csiglen, Csög, Dabjon, Dabjon-Ujfalu, 
Debren, Deésháza, Diósad, Domoszló, Egerbegy, Egrespatak 
{Víg-György csárdával), Erked, Egerhát, Er-Girolt (liléd pusz-
tával), Ér-Hatvan, Ér-Kávás, Ér-Kisfalu, Ér-Kőrös (Szuna 
pusztával), Ér-Mindszent, Ér-Szentkirály (Sajté pusztával), Ér-
Szodoró (Tövised pusztával), Felső-Berekszó, Felső-Szivágy, 
Felső-Szopor, Felső-Várcza, Fürményes, Gardánfalva, Giró-
kuta, Görcsön (Messzelátó csárda és Gsompasz pusztával), 
Gurzófalva, Hadad (Apácza pusztával), Hadad-Györtelek, Ha-
dad-Nádasd, Haraklány (Kis-Haraklány pusztával), Husszia, 
Ilyésfalva, Inó, Karika, Kecskésfalva, Kegye, Kelencze, Kirva, 
Kis-Bajom, Kis-Debreczen, Kis-Derzsida, Kis-Doba, Kis-Go-
roszló (Hanisa pusztával), Kis-Nyires, Korond (Farkasóra 
pusztával), Köőd, Kövesd, Közép-Várcza, Kraszna-Czégény, 
Kraszna-Mihályfalva, Kucsó, Kusaly, Lele (Szilágy-Darolcz 
pusztával), Magyar-Baksa, Magyar-Csaholy (Zölcze pusztával), 
Menyő (Bodótelke és Sándorháza pusztákkal), Mocsolya, 
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Mojád, Mojgrád, Mono (Szaklód és Mozsár pusztákkal), Mosó-
bánya, Mutos, Nagy-Bajom, Nagy-Derzsida, Nagy-Doba, Nagy-
mon, Nagymon-Ujfalu, Nagy-Paczal, Nagyszeg, Náprád, Nemes-
Keszi, Nyirmon, Nvirsid, Oláh-Gsaholy, Oláh-Horvát, Oláh-
Keszi, Oláh-Nádasd, Ököritó, Örményes, Paczalusa-Csekenye, 
egyesített község, Pánit, Paptelek, Peér (Ete pusztával), Pele, 
Pele-Szarvad, Prodánfalva (Bréd-Brusztor pusztával), Róna, 
Sarmaság, Solymos (Solymos pusztával), Somfalu, Sülelmed, 
Szakácsi, Szamos-Nagygoroszló, Szamos-Udvarhely, Szamos-
Újlak, Szeér, Szeődemeter, Szécs, Szélszeg, Széplak, Szilágy-
Cseh. Szilágy fö - Keresztúr, Szilágy - Sámson, Szilágy - Szeg 
(Böőnye pusztával), Szilágy-Szentkirály, Szilágy-Sziget, Szilvás, 
Tasnád-város, Tasnád-Malomszeg, Tasnád-Szarvad (Kékecz és 
Szt.-Miklós pusztákkal), Tasnád-Szántó (Hidvég és Ujfalú 
pusztákkal), Tóhát, Tótfalu, Turbucza, Ujnémet, Úsztató, 
Vadafalva, Vártelek (Királykuta pusztával), Vérvölgy, Vicsa, 
Völcsök, Zálnok, Zilah város, Zsákfalva, Zsibó. 

A régi Kraszna megyéből ide kebelezett községek: 
Almás, Alsó-Bán, Alsó-Iíaznacs, Badacson, Bagolyfalu 

Bagos, Baksa, Balla, Ballaháza, Bádon, Bogdánháza, Bolyán, 
Boronamező, Borzas, Bürgezd, Cserese, Csizér, Detrehem, 
Doh, Elyüs, Felső-Bán, Felső-Kaznacs, Felső-Szék, Füzes, 
Gyűltelek, Gyümölcsénes, Halmosd, Hármaspatak, Hidvég, 
Horváthi, Hosszúaszó, Hosszúmező, Ilosva, Ipp, Jaáz. Kárász-
telek, Kerestelek, Kémer, Kis-Paczal, Kraszna, Lecsmér, Lom-
pért, Magyar-Goroszló, Magvar-Keczel, Magyarpatak, Magyar-
Valkó, Maiadé, Márkaszék, Máron, Nagyfalu, Oláh-Keczel, 
Oláh-Valkó, Paliczka, Paptelek, Pecsely, Perecsen, Perje, 
Petenve, Porcz, Háton, Reese, Sereden, Somlyó-Csehi, Somlyó-
Újlak, Sommály, Szilágy-Somlyó város, Tótfalu, Túsza, Uj-
vágás, Vaja, Varsolcz, Váralja, Zovány. 

Kolozsból átjöttek: 
Kásapatak («Huta» prsediummal együtt) és Nagy-Rajtolcz. 
Dobokából: 
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Alsó-Kékesnyárló, Balázsháza, Bocija, Borzova, Csömörlő, 
Farkasmező, Felegregy, Felső-Kékesnyárló, Galgó, Galponya, 
Kendermező, Kettősmező, Magyar-Egregy, Ordögkut, Őrmező, 
Poósa, Puszta-Rajtolcz, Rákos, Romlott, Somró-Ujfalu, Szent-
György, Szent-Péterfalva, Tihó, Vaskapu, Vármező. 



VII. FEJEZET 

FÖLDRAJZ. 

1 Közép-Szolnok vármegye, Kiaszna vármegye, Szilágyság, 
Szilágy vármegye kiterjedése, halárai. 

Az országnak vármegyékre való osztásánál csupán azt 
vették tekintetbe, hogy a hadak hol, miként telepedtek meg; 
a természetes határok, hegyek, folyók nem jöttek számításba. 
Némely vármegyének a vármegye határain kívül is voltak 
más vármegyében fekvő részei is; Felső-Fehér vármegyének 
több községe volt Háromszéken. Szolnok vármegyének hatá-
rai csipkések. Szolnok vármegye Deéstől a Tiszántúlig ter-
jedt, hozzátartozott Kővár vidéke, a Szilágy s Szamos folyók 
melléke. 

Közép-Szol no kot, mint törvényhatóságot, Szatmár, Bihar, 
Kraszna, Doboka vármegyék és Kővárvidék övezte. 

Bél Mátyás azt irja a XVIII. századból, hogy Közép-
Szolnok vármegye határai kelet felől Belső-Szolnokmegye, 
délről Erdély, nyugotról Kraszna és Bihar, északról Szatmár 
vármegye.1 Közép-Szolnok vármegye területe s határai a szá-
zadok folyamán eltérők, ingadozók valának s az egyes kor-
szakokban ez az eltérés, ingadozás meglehetősen elüt. Magá-
ban toglalta Kővár vidékét a XVII. századig, sőt II. József 
idejében Kraszna vármegyét is. Később is fölmerült a két 
vármegye egyesítése s az 1811-diki országgyűlés el is határozta 

1 Bél M. Comp H. G. 123. 1. 
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azt.1 Hogy a határvonalak mennyire szakadozottak, ingado-
zók s általában a terület mily változó jellegű: ennek jellem-
zésére szembeötlő adataink vannak. Bihar felé a határ Sza-
lacsig nyúlt, melyet ketté szelt. Zsigmond királynak 1407-ben 
kelt adománylevele két Szalaesot említ, a szolnokit s a bihar-
megyeit. Zsigmond a szolnokmegyei Szalacsról irja, hogy egy-
háza Szent-György vértanú tiszteletére állt. Ennek az emlékét 
Szalacsnak ma egy utczája: a Szent-György-utcza őrzi. Az a 
része tehát, a melyen ma ez az utczája van, Közép-Szol-
nokhoz tartozott. Zsigmond királynak a Csákiakkal 1421-ben 
kötött cserelevelében említve vannak Margithafalva (Margita), 
Keech (Kéc), Dyseer (Dézser), Zunyogd (Szúnyog), Akor, Lyky 
(Lüki) s talán Kohány és Genyéte, mint Bihar vármegyében 
levő helységek azzal a megjegyzéssel, hogy előbb Zulung és 
Crazna vármegyéhez tartoztak." Terebes, most biharvár-
meygei község, 1427—30. körül Közép-Szolnok vármegyéhez 
tartozott s itt is birtokoltak Szilágyi Miklós fiai. 1017. nov. 
18-dikán Károlyi Mihály 500 arany forintot vesz lel kölcsön 
Bethlen Gábor fejedelemtől s leköti ezzel szemben a Közép-
Szolnok vármegyében levő magasfalvi jószágát.:! Tölgyes falú, 
Közép-Szolnokban, 1626-ban Károlyi Mihály birtoka; végren-
deletében intézkedik róla.4 A középszolnokvármegyei Béresét 
1724-ben III. Károly adományából Br. Andrássy Ferencz és 
József nyerik, mely birtok az előtt a Serédi-családé volt. 
1556-ban Szatmár vármegye l'elé Kapnikbányánál húzódott a 
határ, a mikor ugyanis Izabella a Kapnikbányán, Közép-
Szolnokban fekvő (?) nemesi telkeket adományozza Bélteki 
Drágfy György magtalan elhalálozása után Báthory György-
nek és Somlyai Báthory Annának s örököseiknek." II. József 
1784 jul. 3-dikán kiadott reseriptumában Erdélynek a há-
rom nemzet szerinti felosztásával 11 vármegyét állapított 

1 Szvit. — 2 Tört. Tár, 1888. 323. 1. :s Grof Károlyi-ltár. IV. 144. I. 
4 Gróf Károlyi ltár. IV. 211. 1. - 5 Gróf Károlyi-ltár. III. 289. 1. 
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meg s ezek között Közép-Szolnok vármegye, Közép-Szolnok-
ból, Kővár vidékéből és Kraszna vármegyéből alakúit. Ekkor 
érte el Közép-Szolnok a legnagyobb kiterjedését. 1790 április-
ban már, mint különvált törvényhatóságok tartanak gyűlést 
e vármegyék s sürgetik a visszakapcsolást, a budai ország-
gyűlésre két-két követet küldenek.1 1792-ben Kraszna vár-
megye kéri, hogy azok az oklevelek, melyek a Közép-Szolnok 
vármegyétől való különválás után Kraszna vármegyét illetik, 
átküldessenek. 

Szirmai Szatmár vármegye ismeretéről való s 1809-ben 
megjelent munkájában Szatmár vármegye határairól irván, 
ezeket említi: «Szatmár vármegyének vannak olyan hely-
ségei, melyek az Erdélyi Felsőséggel összekeverve kormá-
nyoztatnak. Olyan Király-Darócz mezőváros, melynek csak 
fele, Géres és Gyöngy, melyeknek egy harmada, Felső- és *j o«y / j cjj 

Alsó-Szopornak négyötöd része, Ilosvának 19 telke Szat-
márhoz, a többi részeik pedig Közép-Szolnok és Kraszna 
erdélyi vidékhez tartozandók. Czikó nevezetű szatmári falu 
pedig Közép-Szolnokba úgy benyúl, hogy a körülfekvő Gar-
dánfalva, Szélszegh, Tóhát és Sülemled erdélyi helységek által 
Szatmártól épen elválasztatik».2 A középszolnoki Gyöngy egy 
része 1720-ban is Szatmár vármegyéhez tartozott.3 Sőt sokkal 
régibb keletű valamennyinek két vármegyeisége. 1812-ben 
kapcsolták Gérest, Gyöngyöt és Király-Daróczot Szatmár vár-
megyéhez.4 

Kővár vidéke, mint fönnebb érintettem, a XVII. század-
ban vált külön Közép-Szolnok vármegyétől, hogy külön te-
rületet alkosson. 1876-ban Szolnok-Dobokába s részben Szat-
már vármegyébe oszlott fel. 1626-ban liber baronatusság. 

Ebben az évben ugyanis Bethlen Gábor fejedelem mél-
tatlankodását fejezte ki lokacsi Prépostvári Zsigmondnakr 

1 Szilágyi F. : Ar erdélyi Unió. 10. 1. — 2 Szirmay: Sz. Vm. 1809; I. 15. 1. — 
:í Magy. stat. közi. XII. köt. 340. 1. — 4 Szvit. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiúja. I. ' 
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Közép-Szolnok főispánjának azért az intézkedéseért, hogy kő-
vári jobbágyok marháját és egy foglyot Szatmár vármegyébe 
hajtatott, más jurisdictióba, mert az egész kővári jószág és 
districtus egy liber baronatusság, privilegiatus helv, sem is-
pánnak, sem másnak ott jurisdictiója nem volt; «hanem ha 
mely azon jószágbeli részeket, falukat mások birtak is a feje-
delmi beneficiumokból, azok között való casusok is a vár-
ban tisztviselőnk előtt complánáltattak». Közép-Szolnok 1721-
ben tiltakozik Kővár vidékének különállása ellen, mert Kő-
vár mindig Közép-Szolnok vármegyéhez tartozott. Önállólag 
sem a Liber Regiusban, sem in generali Regni Transilvaniae 
cathologo elő nem lordul. Az országgyűlésre sem hívták meg 
soha, mert területét mindig bele értették Szolnok vármegye 
területébe. Csak akkor különítette el a vár kapitánysága a 
várat és területét a vármegyétől, midőn Kővár épült. A mint 
a király rendeletéből a kővári kapitányság megszűnt, méltán 
kívánhatja a megye, hogy Kővár vidékét visszacsatolják.1 

E fölterjesztésnek nem volt foganatja, mert 1782-ben báró 
Kemény Pált kővári főkapitánynak nevezik ki. A területet a 
magyar országgyűlés az 1741. évi XIV. t.-czikkel Zaránd vár-
megyébe kebelezte.2 Kővár vidéke feloszlatása idején 93 falu-
ból állott 3 s már Károly Róbert idején létezett. Nagy Lajos 
király 1378. évben Balk vajdának és testvérének, Drágnak, 
szatmár- és máramarosvármegyei főispánoknak adomá-
nyozza.4 Kővárt szolnokvármegyeinek, majd belsőszolnok-
vármegyeinek említik 1392-diki,5 1393-diki/ 1397-diki7 ok-
levelek. míg 1476-ban Mátyás király levele középszolnokvár-
megyeinek mondja. 1549-ben Kővárhoz tartoztak a követ-
kező középszolnoki helységek: Sülelmed. Czikófalva, Ardó, 
Dabjon, Széplak, Inó, Horvát, Udvarhely, Prodánfalva, Tur-

1 Nagyváradi káptalan ltára : Protocoll, III. 261. sz. 274. 1. — 2 Pesty F . : 
Magyarország Helynevei. 184. I. — 3 Fejér X.: 4. köt. 114. 1. 4 Nemz. inúz. 
fol. lat. 2234. d 5 Fejér X.: 2. k. 63. és 90. 1. « Leleszi convent lvtára, 
Protocoll. A. A. II. 190. 1. — " U. o. 291. 1. 
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bucza, Hóna, Karika, Debren és Deésháza; 1553-ban idetar-
tozik Zsibó is, 1554-ben szintén, 1553-ban ide tartozókként 
említvék még Kis- és Nagy-Solymos, Vérvölgy és Kelencze, 
de ezek egy másik, ugyancsak 1553-iki összeírás szerint nem 
tartozékai Kővárnak, valamint nem az 1554-ben említett Deés-
háza sem.1 

Kraszna vármegyét Közép-Szolnok, Kolozs és Bihar vár-
megyék határolták; átszelte a Kraszna s Zilah pataka. A mo-
hácsi vész előtt (?) a Réz-hegységtől Zilah városáig nyúlt s 
magában foglalta Zilah Széchenyi-utczájának egy részét is, 
melynek régi neve Kraszna-utcza, ma is megőrizte a régi 
kapcsolat emlékét. A kraszna-utczai patakot addig, a hol a 
Zilah patakba szakad. Pálvárapatakának hívják s ennek a 
pataknak bal part jáig terjedt Kraszna vármegye.2 A Bisztra 
vize az egész vidékével egykor Krasznához tartozhatott.'-' 
1410-ben említve van, hogy mindkét Déda Kraszna várme-
gyében fekszik. E javakat Jakcsi Györgynek adományozza 
Zsigmond király és meghagyja a beiktatást.4 Bél Mátyás kö-
rülirja 1753-ban, hogy Kraszna vármegye határai keleten a 
Meszes hegyek, északon Közép-Szolnok vármegye, délen és 
nyugoton Bihar.5 

Szilágy vármegye északnyugoti része a nagy magyar al-
földdel érintkezik. Északon Szatmár, keleten Szolnok-Doboka, 
délen Kolozs, nyugoton pedig Bihar a szomszédos vármegyéje. 
A Réz, Meszes és a Bükk hegységek, melyek körülkarolják 
a Szilágyság medenczéjét, a régi Erdélyt forrasztják ma össze 
az anyaországgal, melytől egykor elszakasztva tartották. 

Maga a vidék egykor jóval nagyobb volt, mert észa-
kon és északkeleten a Bányavidék s a máramarosi havasok 
szabták meg határát. A Lápos vize is a mienk volt régentén. 
Egy 1363-diki okirat a máramarosi havasoknál a Guttint említi 

1 Dical. 2 V. ö. Szikszai: A Szilágyról a Szilágynak. Szilágy, 1893. 19. 
sz. — 3 Tört. Tár, 1^88. 324. 1. 4 \V1. — 5 Bél M.: Comp. 119. 1. 
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a Szilágy határául. Határai a Szilágynak 1684-ben Marosi Ist-
ván egrespataki ev. ref. lelkész verses följegyzése szerint 
«jobbfelől a Kővár vidéke, délfelől mellesleg a Körös melléke, 
belől, háta mögött Doboka vármegye, kívül penig Szatmár 
és Bihar vármegye». Ugyancsak ő mondja, hogy a Szilágy 
északi részén terűi el a Szivadság, a keleti részben Zilah, 
Zsibó és Dobaság, nyugot felől Kémer és a Lakság, délen 
pedig Valkó. 

Okiratok alapján megállapítható; hogy a Szilágy területé-
hez a volt Kraszna vármegye egészben, Közép-Szolnok rész-
ben tartozott, itt határát az Almás községtől északkeletre fekvő 
Csaholy, Kegye, Derzsida és Felső-Szopor közötti Csörsz-
Árok, azután Girókuta, Korond, Ónaserdő irányította, folyta-
tólag pedig a Bükk hegység a Szamos teréhez lehajolva Erdő-
szádánál s ezentúl Aranyos község ott, a hol a Lápos vize 
a Szamosba ömlik, jelölték a határt. 

A területet most már tüntessük föl számokban. 
1753-ban Közép-Szolnok vármegye hossza négy mértföld, 

szélessége kettő.1 

Kraszna vármegye hosszúsága két mértföld, szélessége, 
a hol legnagyobb, alig éri el ennek felét. Általában kicsiny 
megye.2 

Egy 1806-diki térkép Kraszna vármegye területét 19 8 
négyzet földr. mértföldre, Közép-Szolnokét 39 6 mértföldre 
teszi.3 1849-ben Kraszna megye területe 19,849 • mértföld, 
Közép-Szolnok megyéé 39.648 • mértföld,4 mint a század 
elején. 

Marosi István a Szilágy kiterjedéséről is megemlékezvén, 
ennek hosszát négy mértföldre s a szélességét ugyanannyira 
teszi. 

Szilágy vármegye területe 660,146 kat. hold. 3.628 68 km2. 

1 Bél M. : Comp. H. G. 123. 1. — 2 U. o. 119. 1. s Orsz. ltár kutató szo-
bi jában. — 4 Kanja Pál : Népsz. Földr. Okt. 77. 1. 
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2. A vármegyék községei. 

Ingadozó területünkön ingadozó a helységek száma, jel-
lege, de nemcsak azért, mert a terület hol nagyobbodott, hol 
kisebbedett, még pedig aránytalanul, hanem a harczias idők 
pusztító förgetege is ritkította számukat, melyet új meg új 
telepítések növeltek aztán ismét. 

A Hunyadiak korában Közép-Szolnokban 9 mezőváros 
van: Akos, Ér-Kőrös, Király-Darócz, Kusalv, Hadad, Sz.-Cseh, 
Tasnád, Tasnád-Szántó és Zilah. Falu 242. Összesen (Zilah 
városával is) 108-czal több község, mint a hánynyal Közép-
Szolnok 1876-ban Szilágy vármegyéhez csatolódott. Ezekből 
Bihar vármegyéhez szakadt 5, Szatmárhoz 44, Szolnok-Dobo-
kához 20. Néha Szatmárhoz számítottak 6-ot. Egyszer Közép-
Szolnokhoz, máskor Ivrasznához 13-at. 

Biharhoz szakadtak: Ábrány = Molnos-Abrány, (a mai 
Felső-), Csokmó, Királyi, Rof (Margita m.), Terebes. 

Szatmár vármegyéhez: Alsó-Aranyos, Alsó-Fentős, Felső-
Fentős, Fentős (ma ezek helyett Kis-, Nagy- és Puszta-Fentőst 
találjuk), Alsó-Koltó, Koltó, Katalinfalva (Katalinfalu, a mai 
Koltó-Katalin), Balkonia (Balkfalva talán itt). Berkesz, Bozonta 
(Bozinta), Bucsonfalva (Buttyássza), Dánfalva, Esztró, Fejér-
falva (Fericse), Fejérszék, Gavora (Gaura), Gencs, Géres, Hideg-
kút néha, Hosszúfalu, Ilyésfalva néha, Irény, Jeder, Gardán-
falva (Kardanfalva néha), Karulya, Kecskésfalva néha, Kegye 
néha, Kékes. Kolcsa (Kölese), Kolchér, Kovás. Körtvélyes (Er-
Körtvélyes, Nagy-Körtvélyes), Lápos (Lápos-Hagymás), Lukács-
falva. Magosfalva, Nyires (Nagy-Nyires), Pribékfalva, Priszlop 
(Kis-Bunv), Remete. Somkút, Szakállasfalva, Száldobágy, Sza-
szár, Terebes (Bákos-Terebes), Terekfalva (Törökfalu), Tótfalu 
(Oláh-Tótfalu), Bükk-Tótfalu néha, Tölgyes, Váralja, Vasmely-
falva. 

Szolnok-Dobokához: Alsó-Kápolnok, Monostoros-Kápol-
nok (Kápolnok-Monostor), Babafalva (Aranymező), Berencze, 
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Buny (Nagy-Buny), Csarna-Kápolnok (Csernefalva), Csokmány, 
Gorbonafalva (Garbonácz), Kerpemes, (Karpenyis, Gyertyános), 
Kovácsfalva (Kovács-Kápolnok), Kozla, Körtvélyes (Felső-Kört-
vélyes, Kis-Körtvélyes), Körtvélyrév (Rév-Körtvélyes), Középső-
Kápolnok (Szurduk-Kápolnok), Kucsoláthfalva (Kucsulát), Le-
mény, Litka (Letka), Nyires (Kis-Nyires), Rév-Kápolnok, Vilma 
(kettő: Drága-Vilma, Torda-Vilma). 

Egyszer Közép-Szolnokban, máskor Krasznában tűnik 
fel: Baksa, Bádon, Barla, (iesztes, Goroszlófalva (Magyar-
Goroszló), Hosszúmező, Kerestelek, Lompért, Bécsé, Somlyó, 
Somlyó-Csehi, Szécs, Varsolcz, Közép-Szolnok és Kraszna 
határvonalán Vaja. 

Kraszna vármegyében a Hunyadiak korában két mezővárost 
találunk, Kémért és Nagyfalut. Somlyó, mint posessio vagy villa 
van említve. A helységek száma 100, összesen 27-tel több, mint 
a hány községgel Szilágy vármegyébe olvadt. Ezekből 1876 
előtt Bihar vármegyéhez szakadt 1, néha Szatmárhoz számí-
tottak 1-et, Ilosvát. Bihar vármegyéhez szakadtak: Almás (még 
1876-ban is Krasznában), Szőrmező. Ide számíttatott 1327-ben 
Márka, Szék. Néha Doboka vármegyéhez számíttatott Nyárló. 

A régi Kraszna vármegyének ama 73 községe közül, 
melyek Szilágy vármegye megalakulásához járultak, Kraszna 
vármegyének 1715-diki összeírásában csupán 59. az 1720-diki-
ban csak 57 szerepel. Hiányoznak a következők: Bádon, Cse-
rese, Doh, Hármaspatak, Lompért, Maiadé, Porcz, Borona-
mező, Hosszúaszó, Magyarpatak, Túsza, Vaja, Váralja és Alsó-
s Felső-Kaznacs helyett csupán egy Kaznacs szerepel. Cserese 
1720-ban említve van a puszták között. 

1720-ban Lompért már fel van véve, mint lakatlan hely-
ség, hiányzik azonban a fennebbieken kívül még Ballaháza, 
Domoszló és Paczal, melyek már 1715-ben is, mint lakatlanok 
vannak följegyezve; 1720-ban puszták. 

Közép-Szolnok vármegye 141 községgel és 1 várossal, 
továbbá Zilah városa vált a mai Szilágy vármegye alkatrészévé. 



FÖLDRAJZ. 103 

E 143 községből az 1715-diki összeírásban még hiányzanak a 
következők: Alsó-Szopor, Bábcza, Balázsháza, Benedekfalva, 
Czigányi, Czikó, Domoszló, Egerbegy, Égerhát, Erkávás, Felső-
Szopor, Felső-Várcza, Husszia, Kecskésfalva, Kegye, Kis-Bajom, 
Kis-Debreczen, Kis-Nyires, Kraszna-Gzégény, Mojgrád, Mosó-
bánya, Nagy-I)erzsida, Nagy-Monujfalu, Nemeskeszi, Nyirmon, 
Oláhkeszi, Örményes, Paczalusa-Csekenye, Somfalu, Tasnád-
Malomszeg, Úsztató, Vadafalva és Vicsa, összesen 34. 

Az 1720-diki összeírásban már benne vannak a kimarad-
tak közüi a következők: Alsó-Szopor, Bábcza, Balázsháza, 
Benedekfalva, Czigányi, Egerbegy, Égerhát, Érkávás, Felső-
Várcza, Husszia (Hosszúujfalu néven), Kecskésfalva, Kis-Deb-
reczen, Kis-Nyires, Kraszna-Czégény, Mojgrád, Mosó-Bánya, 
Nagy-Derzsida, Nyirmon, Somfalu, Vadafalva és Vicsa, 13-mal 
kevesebb. Ilyenformán 1720-ban a maiak közül már csak a 
következők hiányoznak: Czikó, Domoszló, Felső-Szopor,Kegye, 
Kis-Bajom, Nagymon-Ujfalu, Nemeskeszi, Oláh-Keszi, Örmé-
nyes, Paczalusa-Csekenye, Tasnád-Malomszeg és Úsztató, ösz-
szesen 13. Ezek közül Készít, Örményest és Usztatót a pusz-
ták közt említik a középszolnoki összeírok 1715-ben, Domoszló 
pedig 1720-ben a krasznavármegyei puszták között szerepel, 
míg Apácza, Géres, Gyöngy, Ivirály-Darócz mindkét összeírás-
ban a községek közt van, továbbá az 1720-diki összeírás még 
Patakfalvát is említi a mai községek mellett. Említve van 
tehát 1720-ban 137 község, 23-mal több, mint 1715-ben. (Alsó-
Szopor, Bábcza, Balázsháza, Benedekfalva, Kraszna-Czégény, 
Czigányi, Egerbegy, Égerhát, Felső-Várcza, Hosszúujfalu, Ér-
kávás, Kecskésfalva, Kis-Debreczen, Mojgrád. Mosóbánya, 
Nagy-Derzsida, Kis-Nyires prsedium, Nyirmon, Patakfalva. 
Somfalu, Vadafalva, Vármező, Vicsa.) 

1720-ban az összeírás Közép-Szolnok vármegyének két 
olyan községét említi, melyeknek fele Szatmárhoz tartozott. 
Ezek Alsó-Szopor és Gyöngy.1 

1 Magy. stat. közi. XII. k. 340. 1. 
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Közvetetlenül 1715 előtt egy-két évvel települtek újra 
Közép-Szolnokban a következő helységek: Haraklán, Hatvan, 
Érkőrös, Magyar-Csaholv, Oláh-Csaholv, Pele-Szarvad, Sziget 
és Ér-Szodoró; Turbucza a Szamos árvize miatt áthúzódott.1 

1715—1720 között pedig a következők települtek: Balázsháza, 
Czigányi, Érkávás, Kecskésfalva, Kis-Debreczen, Mojgrád, Nagy-
Derzsida, Nyires, Nvirmon, Somfalu, Vármező és Vicsa.2 

Közép-Szolnokban puszták 1715-ben Ördög és Czigányi 
(Zilahnál), 1720-ban Úsztató (Csánynál), Papfalva (Felső-Berek-
szónál), Osztró (Király-Darócznál), Zölcze (Magvar-Csaholy-
nál). Szoldobágy (Nagy-Derzsidánál), Bőnye (Oláh-Nádasdnál), 
Keszi (Pelénél), Szuna (Pele-Szarvadnál), Etély (Peérnél), Mo-
jád (Sarmaságnál), Tövised (Er-Szodorónál), Csalánvos (Zál-
noknál). Ezek mellett még Örményest, Papfalvát, Sándorházát. 
Puszta-Szentmiklóst és Orbót említik, mint pusztákat! 

Kraszna vármegye 1715-ben csupán 43 községből állt, 
mert 16 teljesen lakatlan volt. (Almás, Bagolyfalu, Ballaháza, 
Bogdánháza, Bóján, Somlyó-Csehi, Csizér, Domoszló, Felső-
Bán, Halmosd, Máron, Paczal, Pecsely, Perje, Kraszna-Tótfalu. 
Somlyó-lljlak). 1720-ra a lakatlan községek is népesedni 
kezdtek Ballaháza, Domoszló és Paczal kivételével. Lompér-
tot meg időközben pusztították el a tatárok. És így 1720-ban 
is 50 község volt lakott csupán.3 

1720-ban a puszták közt említik: Bádont, Cseresét, Do-
moszlót és Kis-Paczalt. A három első művelés alatt volt, mint 
földesúri birtok.4 

1715-ben és 1720-ban Közép-Szolnok vármegyében volt 
tehát 4 mezőváros, 11 curialis község; egyéb község 1715-ben 
99, 1720-ban pedig 122.5 Krasznában 1715-ben és 1720-ban 
1 mezőváros, 2 egészen vagy részben curialis község, 1715-ben 
40 más község és 16 lakatlan falu; 1720-ban a más községek 

1 Magy. stat. közi. XII. k. 340. 1. — 2 U. o. 339.1. — 3 ü . o. 341. 1. 4 U. o. — 
5 U. o. 339. 1. 
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száma 53-ra emelkedik, míg a lakatlanoké l-re apad. E sze-
rint a két vármegyében volt mezőváros 5, egészen vagy rész-
ben curialis község 13, más község 1715-ben 139, 1720-ban 
175. lakatlan falu 1715-ben l(i, 1720-ban 1. Az összes közsé-
gek száma 1715-ben 173, 1720-ban pedig 194. 

Bél Mátyás szerint 1753-ban városok Kraszna vármegyé-
ben: a) Somlyó; b) Kraszna; c) Nagyfalu.1 Közép-Szolnok 
vármegyében pedig: a) Szilái; b) Taschnád.2 

Egy 1806-diki térkép Kraszna vármegyében 1 várost, 72 
falut, 3 prsediumot, Közép-Szolnokban 2 várost, 145 falut s 
2 prsediumot említ.3 

Kraszna vármegyében 1849-ben 3 mezőváros, (i8 falu, 
Közép-Szolnokban 1 sz. v., 6 mv., 134 f., 1 népes puszta.4 

Néhány község a két vármegye közt még a legutóbbi 
időben is ingadozott. 

1872-ben a kraszna várme«vei állandó választmány Szécs 
és Domoszló községeknek Kraszna vármegyébe, Kis-Paczal 
és Vaja községeknek pedig Közép-Szolnok vármegyébe való 
átkeblezését tartja kívánatosnak. 

3. Járások. 

Közép-Szolnok vármegye rendszerint négy, Kraszna vár-
megye pedig két szolgabírói járásra oszlott. 

Közép-Szolnokban a zilahi, csehi, tasnádi s peéri járá-
sokat találjuk leggyakrabban, Krasznának meg krasznai és 
somlvai vagy alsó és felső járását. Közép-Szolnok járásai 
azonban ingadoztak, a mint a különböző évekből való föl-
j egyzések mutatjá k. 

1543-ban Nagy Jakab, szolgabíró, járása a következő köz-
ségekből állott: Nagv-Korond. Bogdánd. Mutos. Apácza, Hadad, 

1 Bél M. Comp. 120. 1. — 2 U. o. 125. 1. — 3 Orsz. lt. kutatószoba. — 
4 Kanya Pál: Népsz. Földr. Oki. 77. lap. 
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Nádasd, Lele, Nagy-Mon, Menyő, Szilágy-Szeg, Vérvölgy, 
Bőnye, Oláh-Nádasd, Nyírmon, Deésháza, Nagyszeg, Vicsa, 
Újlak, Monó, Böősháza, Völcsök, Horvát, Kecskésfalva, Szél-
szeg, Kööd. Borzlyuk, Alsó-Szivágy, Felső- és Alsó-Berekszó, 
Gardánfalva, Györtelek, Egerbegy, Illésfalva, Alsó-Várcza, 
Felső-Várcza, Tótfalu, Vadafalva, Középső-Várcza, Dabjon, 
Kelencze, Debreczen, Egerhát, Kis-Nyíres, Nagy-Babocza, 
(1549-ben Kis-Baboeza is), Sülelmed, Bikácza, Somos (1549-
ben Somosfalva), Redeefalva,1 Benedekfalva, Örményes, Felső-
Szivágy, Patakfalva, Cseh, Mosóbánya,1 Ardó, Czikófalva, 
Széplak, Kis-Goroszló, Nagy-Goroszló, Náprád. Inó, Udvarhely, 
Zsibó, Róna, Turbucza, Kis- és Nagy-Solymos (1549-ben Pro-
dánfalva, Karika, Debren és Papfalva is), továbbá a kővárvidé-
kiek.2 Csízér Lőrincz járása: Debren. Kucsó, Paptelke, Für-
ményes, Görcsön, Mojgrád, Bréd, Keresztúr, Karika, Prodán-
falva, Czigányi, Nyirsid, Varasitó, Zsákfalva, Magyar- és Oláh-
Egrespatak, Pánit, Zilah, Vártelek. Goroszlófalva, Ad. Harak-
lány, Kusaly, Erked. Mocsolya, Szeér, Sámson, Szécs, Magyar-
és Oláh-Kövesd, Derzsida (a vizén innen), Szoldobágy, Sar-
maság, Sziget, Derzsida (a hegy alatt), Girókuta, Ököritó, Zál-
nok és Csalános;3 Mezőgyáni László járása: Felső-Szopor, 
Alsó-Szopor, Akos, Girolt, Mihályfalva, Gyöngy, Új-Német, 
Géres, Darolcz, Czégény, Kisfalu, Szent-Király, Esztró, Kávás, 
Szarvad, Balázsháza, Mindszent, Orbó, Tasnád, Csög, Szaká-

1 Az összeírásban áthúzva. 
2 Ezek : Lapos, Wylma, Chokman, Nagy-Buny, Warayw, Kys-Bőn, Kar-

rwllya, Hemethe, Kewrthwelyes, Aranmezew, Alsofentews, Zakalasfalw, Kowassy, 
Poynycza, Porkerecz, Ghaura, Butacza és Therekfalwa, Somkwth, Tohat, 
Naghveder, Hozwfahv, Ghewkeres, Magasftalwa, Kysnyres, Naghnyres, Bo-
zontha, Kertvelkw, Kolezer, Pwsztahydegkwt, Feyerzek, Pn'bekfalwa, Katalyn-
falwa, Chorbonaczfalwa, Berencze, Ghyertyanos, Zwrdokkapalnak, Bythoni, 
Monostorkapainak, Bewkapalnak, Kowathkapalnak, Charnakapalnak, Draghw-
melfalwa, Laczkonya, Batisfahva, Warallya, Kerthwelyrew, Tewlges, Kostof-
falwa, Lwkachfalwa, Danfahva, Somosfahva, Kozla, Kwcholad, í.ythka, Berketz. 
Ez a járás 1549-ben a Kakas Istváné. 

:í 1549-ben Kónya Jánosé. 
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esi, Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholy, Zölcze;1 Szunai Fe-
rencz járása: Szilvás, Hídvég, Szeődemeter, Pele-Szarvad, Kő-
rös, Keszi, Pele, Paczal, Bajom, Úsztató, Csány, Király-Tere-
bes, Peér, Szuna, Hatvan, Etheel, Tövised, Szodoró és Szántó.2 

Kraszna vármegyében 1553-ban Rátoni András (I.) járása 
a következő helységekből állott: Ilosva, Lompért, Hosszú-
mező, Baksa, Bádon. Goroszló, Balla, Czigány-Vaja, Bécsé, 
Keczel, Felső-Keczel, Varsolcz, Felső- és Alső-Sereden, Pe-
thenefalva, Horvát, Paliczka, Kraszna, Meszesalja és Valkó; 
Haraklánvi Boldizsár (II.) járása: Bagos, Borzás, Hosszúaszó, 
Meszesalja, Rézalja, Nagyfalu, Zovány, Ipp; utóbbi tarto-
zékai : Rézalja, Porczalja, Leesmér, Somálv, Szóvárhegv, 
Almás, Sírmező, Bogdánfalva, Kémer, Somos; Somlyó tar-

1 1549-ben Újnéiiieti Bertalané. 
- 1549-ben Csompasz Miklós járása. 
1566-ban Mihályfalwai Pap Istvánnak (1.) járása : Kawas, Ilathwan, My-

halfalwa, Myndszent, Szarwad, (puszta) Szentmyklos, Uynemethy, Gyroth, 
Balasliaza, Szentkiral, Szakachy, Akos, Chög, opp. Thasnad, KysíFalw, Czegen, 
Kyraldarocza, Gyöng, Geres, Eztro, Orbo, Magyar-Chahol, Also-Olah-Chahol, 
Felső-Olah-Csahol Zölcze, Also-Szopor, Felső-Szopor. — Chögy Bálint (2.) 
já rása : Szántó, Hydwegh, Szilwas, Peer, Eteel, Pele, Szödemeter, Vztató, Chan, 
Twissed, Peleszarwadgya, Körös, Zwna, Nag-Paczal, Bavon, Szodoró. — Szechy 
Tamás, szolgabíró (3.) j á rása : Szoldobag, Sarmassag, Also dershyda, Felső 
dershyda, Magiar-Köwesd, Olab-Köwesd, Kys-Korond, Szygeth, Gerokwtha, 
Samson, Panith, Haroklyan, Warthelek, Nag-Korond, Kwssal, Dyossad, Mocho-
lya, Zanok és Chalanos, Cheglen, Förmenyes, Warasyto, Nyrsed, Sakfalwa, 
Görchen, Kwcho, Köröztur, Karika, Prodamfalwa, oppidum Zylah, Czygany, 
Magyar egrespathak, Erked, Szer, Olah Ököryto, Olah Egrespathak, Terebes, 
Gorzofalwa. — Kaplan Ferencz (4.) járása : Czykofalwa, Ardo és Wittssa, Sülel-
med, Tohath, Benedekfalwa, Böshaza, Wylak, Illyesfalwa, Also-Warcza, Közepsö-
Warcza, Nagmon, Sandorhaza, Hadad, Bogdand, Hadad-Nadasgya, Apattcza, 
Debren, Nagszeg, Wyfalw, Nag-Goroszlo, Kys-Gorozlo, Naprad, Köd, Kelencze, 
Szelszeg, Szeplak, Ino, Wdwarhel, Borzlywk, Olah debreczen, Kechkesfalwa, 
Sybo, Lele, Gardanfalwa, Menyö, Damblyon, Olah-Nadasd, Bönye, Szvlagszeg, 
Nyrmon, Nag-Solmos, Kys-Solymos, Mwtos, Bykarcza, Somos, Bedefahva, 
Kolbazfahva, Egerhaath, Mono, Wölcsök, Horwath, Bona, Also-Szywag, Felső-
Beregszo, Alsó-Beregszo, Felsö-Szywag, Eormenyes, Twrbwcza, Thotfalu, 
Wadafalwa, Felsö-Warcza, mindkét Babocza, Kysnyres, Gyorgtheleke, Pathak-
falwa, Eger-Bög, Kővár tartozékai ebből hiányzanak s Cseh, Zsibó, mert adó-
mentesek. Orsz. lt. Dical. Cott. Z. med. Lib. XLVI. Tom. LX. 
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tozékai: Hidvég, Badacson, Györlelek. Szoros, Maiadé, Endréd-
falva, Kerestelek, Csehi, Gyulakuta, Újlak, Kis-Paczal, Som-
lyó, Perecsen és Domoszló.1 

1604-ben Közép-Szolnok belső feléhez Cseh, Horvát, 
Ardó, Szélszeg, Sülelined. a két Szivágy, Felső-Berekszó, 
Bikácza, Somos, Örményes, Papfalva, Illésfalva, Györtelek, 
Alsó-Várcza, Monó, Egerbegy, Vadafalva, Nagy-Szeg, Újfalu, 
Náprád, Kis- és Nagy-Goroszló, Hanisafalva, Inó, Széplak, 
Udvarhely, Hadad, Bogdánd. Nádasd, Szeér. Nagy-Solymos, 
Zsibó, Csiglen, Turbucza, Róna, Mutos, Kusaly, Erked, Apá-
cza, Mocsolya, Völcsök, Újlak, Zilah, Vicsa, Böősháza, Éger-
hát. Gardánfalva, Kelencze, Oláh-Nádasd, Kövesd, Sziget, 
Diósad, Debren, Sámson, Köőd, Benedekfalva, Lele, Dabjon, 
Pánit, Kucsó és Nyírmon; a külső feléhez pedig Tasnád, 
Csög, Kisfalu, Darócz, György, Géres, Esztró, Czégény, Mi-
hályfalva, Ákos, Szakácsi, Felső- és Magyar-Csaholy, Csánv, 
Mindszent, Girolt, Szent-Király, Peér, Pele, Kőrös, Etely, 
Szuna, Tövised. Szodoró, Hatvan és Kávás helységeket szá-
mították. 

1712-ben a következő járások voltak: A belső félben 
a szamosmelléki s a zilahi; a külső félben a felső vaffv ákosi: 
s az alsó vagy peéri járás. 1715 20-ban ezek voltak: a csehi, 
zilahi, tasnádi és peéri.2 1719-ben így is említvék: 1. zilahi: 
2. Szamos melletti; 3. peéri és 4. daróczi járás. 1722— 
1744-ben szintén változatlan a felosztás. 

Bél följegyzése szerint 1753-ban is ezek a járások voltak 
Közép-Szolnokban: a) szilái járás: magába öleli a vidéknek azt 
a részét, mely a Meszes hegységben és környékén terűi el. 
Fekvése zord. Neve Szilaj városától ered; b) szilágycsehi 
járás a Szamos keleti partján és a Bik hegység tövében két 
mértföldnyi hosszúságban; c) tasnádi járás a megye északi 

1 Az összeírás ekként sorolja föl a helységeket. — 2 M. stat. közi. XII. 
339. lap. 
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részében a Zánok hegyen túl az Ér mocsár mellett. Neve 
Tasnád városától ered; d) peéri járás a hasonnevű helység 
után. Minden irányban szétterülő nyilt vidék.1 1715-ben 
Kraszna vármegye krasznai és somlyói járásra oszlott. 
1720-ban pedig Alsó- és Felső-járásra.2 Bél szerint 1753-ban 
Kraszna vármegyének két járása: a) felsőjárás, a Kraszna 
forrásánál, a Kárpát (?) hegyek aljában; b) alsójárás Bihar és 
Közép-Szolnok határainál.3 

1797-ben az érmelléki járás a következő községekből 
állott: Király-Darócz, Gyöngy, Szakácsi, Ér-Szentkirály, Ákos, 
Kraszna-Mihályfalva, Kisfalu, Kraszna-Czégény, Géres, Új-
Német, Gsög, Alsó-Szopor, Felső-Szopor, Babucza és Szol-
dobágy-pnedium; a tasnádi: Tasnád, Balázsháza és Zöleze, 
Szilvás, T.-Szántó, Ér-Szodoró és Tövised, Ér-Iiatvan, Ér-
Kávás, Ér-Mindszent, Girolt, T.-Szarvad és Szeődemeter; a 
sarmasági: Széts, Eököritó, Sámson, Mocsolya, Szeér, K.-Nyi-
res, Bogdánd, Korond, Kövesd, Szigeth, Sarmaság, Kis-Der-
zsida és Girókúta; a peéri: Kőrös, Peér, Pele-Szarvad, Pele, 
Nemes-Keszi, Oláh-Keszi, Bajom, Csekenye, Magyar-Csaholy, 
Csány, Oláh-Gsaholy, Zálnok, Domoszló, Orbó, Úsztató, 
Nagy-Paczal; a szilágycsehi: Szilágy-Gseh, Benedekfalva, 
Oláh-Horváth, Oláh-Nádasd, Nagy-Szeg, Deésháza, Nyirmon, 
Szilágy-Szeg, Kelencze, Tóhát, Ardó, Sülelmed, Böősháza, 
Vicsa, Völcsök, Szamos-Újlak, Gardánfalva, Szél-Szeg és 
Monó; a zilahi: Kusaly, Erked, Diósad, Kirva, Magyar-
Baksa, Nagy-Doba, Kis-Doba, Szilágyfő-Keresztúr, Görcsön, 
Fürményes, Paptelek, Nyirsid, Gzigányi, Haraklány, Pánit. 
Egrespatak, Gurzófalva, Vártelek, Mojgrád, Bréd, Karika, 
Csiglen, Prodánfalva és Zsákfalva; a hadadi: Hadad. Lele, 
Apácza, Mutos, Égerhát, Alsó-Berekszó, Felső-Berekszó, Felső-
Szivágy, Alsó-Szivágy, Mosóbánya, Egerbegy, Örményes, 

1 Bél Mátyás: Comp. H. G. 123. 1. — 2 Magy. stat. közi. XII. k. 341. 1. — 
2 Bél Mátyás: Comp. H. G. 120. 1. 
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Yadafalva, Tótfalú, Kecskésfalva, Bikácza, Somos, Bábcza, 
Felső-Várcza, Közép-Várcza, Alsó-Várcza, II léslalva. ( t ö r -
telek és Magyar-Nádasd; a zsibói: Zsibó, Szamos-Udvarhely, 
Inó, Széplak, Köőd, Náprád, Kis-Debreczen, Dabjon-Újfalu, 
Dabjon, Kucsó, Debren, Szilágy-Szentkirály, Vérvölgy, Nagv-
Mon, Nagy-Monújfalu és Menyő. Kis- és Nagy-Goroszló. 

Egy 1806-diki térkép Kraszna vármegyének négy járását, 
ú. m. a krasznai, somlyai, kémeri s perecseni járásokat tün-
teti fel, Közép-Szolnok vármegyében a szilágycsehi, zilahi, 
peéri s tasnádi járásokat.1 Kraszna vármegye 1861 márcz. 
21-dikén tartott választmányi kis gyűlése á helytartó tanács-
nak ez év jan. 25-dikén 2564. sz. a. a vármegyének járásokra 
leendő felosztása tárgyában kelt rendeletét átteszi az állandó 
választmányi ülésre azon véleménynyel, hogy a megye két fő-
és négy alszolgabirói járásra lenne osztandó. Az ápr. 3-dikán 
tartott megyei bizottmányi közgyűlésen két főszolgabírói 
járást állapítottak meg; ezek neve: somlvó-kémeri és kraszna-
perecseni. Ugyancsak e bizottmányi közgyűlés aztán a kö-
vetkező kimutatást állította össze: 1. Barta Samu, főszolga-
bíró és Dombi Károly, esküdt szakasza: Sz.-Somlyó, Csehi, 
Bülgezd, Nagyfalú, Hosszúaszó, S.-Újlak, Maiadé és Keres-
telek; 2. Márkus Flórián, főszolgabíró és Nagy Domokos, 
esküdt szakasza: M.-Keczel, O.-Keczel, Kraszna, Ráton, Hor-
vát, Petenye, Máron és Pecsely; 3. Jakab István, szolgabíró 
és Gál János, esküdt szakasza: Bagos, Borzás, M.- és O.-Yalkó, 
Új-Vágás, Füzes, Paptelek, Jaáz, Váralja, Gyümölcsénes, 
Detrehem, Halmosd. Elvüs. Hármaspatak és Magyarpatak; 
4. Bölöni Sámuel, szolgabíró és Virág László, esküdt szakasza : 
Doh. Kárásztelek, Somály, Almás, K.-Paczal, Porcz, Lecsmér, 
Márkaszék, Cserese, Felső- és Alsó-Kaznacs, Ipp, Zovány és 
Kémer; 5. Pap János, szolgabíró és Réner Béla, esküdt sza-
kasza: Hidvég, Györtelek, Lompért, Ilosva. Hosszúmező, 

1 Orsz. lt. kutató szoba. 
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Baksa, Balla, Goroszló, Bádon, Récse, Badacsony, Vaja, Var-
solcz és Perecsen; 6. Angyal János, szolgabíró és Zoltán 
Ferencz, esküdt szakasza: Alsó- és Felső-Bán, Felső-Szék, 
Tótfalú, Túsza, Csízér, Bóján (Bolyán), Boronamező, Bagoly-
falu, Perje, Bogdánháza, Paliczka, Sereden és Ballaháza köz-
ségekkel. A járások száma voltakép négy, melyet a közigaz-
gatás könnyítése végett osztottak fel hat szakaszra. 

Szilágy vármegye a zilahi, zsibói, szilágycsehi, tasnádi, 
szilágysomlyai és krasznai járásokra oszlik. 

k. Hegyek, erdők, bányák, ásványok. 

Vármegyénk földje nagyobb részint hegyes és dombos, 
csupán Tasnád vidékén van nagyobb terjedelmű lapály, az 
ú. n. Érmelléki síkság. A Szilágyot, mint Marosi István, eg-
respataki pap megverselte, nagy magas hegyekkel vette környül 
Isten. «A Rézzel s Meszessel megékesítette, a Zálnokkal s 
Bikkel meg is rekesztette»; ezek határai a Szilágynak. Majd 
a Szilágy közepén két magas hegyet talál, az egyik a kusalyi, 
«nagy azon az erdő», másik a somlyai, «ott terem sok szőlő, 
melynek erős bora embert részegítő.» Bél M. 1753-ban a leg-
magasabb hegyeknek Kraszna vármegyében a Meszest, Rézt, 
Zalnukot és Somlyót mondja.1 

Somlyó hegyének, a Magurának, «megszámlálhatatlan 
ékes redőzetem» a «mívelt szőlősorokat», továbbá «magasló 
ormain» a fehérlő díszes házakat Kőváry László is említi.2 

A Meszes a legnevezetesebb hegységünk. Hodor Károly 
azt irja róla, hogy ezt a nevet már 1170 óta viseli és való-
színűleg azért kapta, mert gyomrában igen sok mészkő 
található. Roppant erdő (néhol megritkúlt) különben, több-
nyire bükkös, temérdek sertést makkoltatnak benne. Bihar 
és Kolozs vármegye között kezdődik s előbb Réz névvel 

1 Bél M.: Comp. 120. 1. 2 Tudománytár, 1840. VIII. k. 21.1. 
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Kraszna vármegyében több sort formál, aztán Dobokában 
Szent-György (a mai Meszes-Szentgyörgy) nevű falucskánál 
említett nevét fölveszi. Nyugotról északkelet felé nyúlik, az 
Egregy vize párhuzamosan kiséri. Déli meredek oldalával 
s bérez ével a Szent-György, Bodja, Vármező, P.-Rajtolcz, 
Szent-Mária, Fel-Egregy, Poósa, Szentpéterfalva, Ördögkút, 
Csömörlő, Magyar-Egregy, Felső-Kékesnyárló, Alsó-Kékes-
nyárló és Bomlott faluk határait vonja meg. Kissé Kraszna 
és Kolozs, mindvégig Közép-Szolnok vármegyét elválasztja 
Doboka vármegyétől, melyet Bomlott északi határszélén hagy 
el végkép. Hossza az erdőnek 3 m. mértföld. A derekán átvivő 
fő út gyakran járhatatlan rossz s éj) ezért «annyival bizo-
nyosabb egy órányi messzesége». Néhol található rakott utak 
maradványai a rómaiak nyomait hirdetik.1 A Meszes (Mezes) 
hegyet egy 1361-diki oklevél Zilah falu és Pálvára határában 
említi.2 A Meszes erdőt 1628-ban az egrespatakiakkal való 
határvillongás megszüntetése végett körülhatárolják. Először 
a Szőlősbércz és Elesbércz között folyó Becse patakot álla-
pították meg határvonalnak. Innen az erdő aljáig egy Tóhely 
nevű rétnek a felső végéhez irányították a határvonalat és a 
Szőlősbércz erdőt a peres erdő többi részével keletre el egé-
szen a Szent-Mihály útjáig, a zilahiaknak adták. Az Élesbércz 
erdőt pedig a peres erdő többi, nyugotra eső részével, egé-
szen a Szent-Péter útjáig, az egrespatakiak örökös birtokában 
hagyták. Az 1359-diki határjárás szerint Kis-Récse és Pálvára 
határa volt nyugotról a Grebsebérczen keresztül a Kertes pataka 
mellett két határhalom, melyek egyike Kis-Récsét, másika 
Kel-Keczelt választja el. Innen kelet felé s ezen Kertes pata-
kon leereszkedve addig, hol ez a Sugó patakkal egyesül s 
ezen Sugó patakon keresztül menve, volt két határhalom: 
egyike Kis-Récsét, másika Egrespatakot határolja. Innen tovább 
a keleti oldalt tartva, egy bérczen át a patakba leereszkedve 

1 I lodor Károly: Doboka. — 2 Gy. F. Orsz. lt. 
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s innen azon bérez irányában fölfelé menve, egy partig s 
innen a bérezre, két halom volt: egyik Kis-Récse, másik Eg-
respatak határa. Innen a bérczet meghaladva, megy a határ 
a Szánuta patak partjához; itt két halom volt: egyik Zilah, 
másik Pálvára határhalma. Ezen Szánuta patakon le, mely 
Pálvára patakába folyik, s ezen keresztül menve, egy bérezre 
megy a határ, mely bérez Előpataka és a Nagysó-út között 
fekszik s ezen a bérczen fel a Meszes-tetőre más két halom 
volt: egyik Zilah, másik Pálvára között. A Meszes bérczén 
tovább menve, a Szent-Péter útján volt két halom, mely elválasz-
totta Kis-Récsét és Fel-Keczelt. Innen tovább haladva ezen 
Szent-Péter útján és ettől jobbra a hegyről északi irányban 
leszállva, volt két halom Fel-Keczel és Kis-Récse között. To-
vább menve, a bérezi úton keresztül volt egy halom; még 
tovább haladva a bérczen, ismét volt két határhalom. Ezektől 
a nyugotra hajló oldalon leereszkedve, a Sugó patak partjára 
s ezen a patakon keresztül a Cziurtenus patakhoz s ezen is 
át fölmenve egy bérezre, azaz a Gerepse bérczére, az utóbb 
említett patak végéig, azaz forrásáig, két halom volt: egyik a 
kisrécsei, másik a felkeczeli határt jelölte. Innen tovább ha-
ladva, egy igen csinos határhegyecskén volt egy határhalom s 
végre innen vissza érkeztek azon két halomhoz, a honnan a 
kiindulás történt. 

1549-ben Ferdinánd király meghagyta a kolozsmonostori 
káptalannak, hogy Haraklyáni Miklós, fölperes kérésére idéz-
zék meg wayai Bozzásy György özvegyét, Borbálát és fiait: 
Miklóst, Ferenczet, Pétert, kik még más számos néppel együtt, 
fegyveres kézzel felperes Warthelke birtoki Mezes erdejébe, 
Közép-Szolnokban, betörtek és ott a tized sertéseket és az 
erdő többi ez évi jövedelmét maguk részére foglalták le s ez 
által neki több mint ötven arany forintnyi kárt okoztak.1 

1 A konvent jelentése, hogy az illetők megidéztettek. Orsz. lt. Kolozs-
monostori convent. 26. fiók. B. Nr. 58. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monograpliiája. I. 8 
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A Meszes hegy oldalához számos szép történeti emlék 
fűződik, a mint ezt már Szilágyi F. elmondja Zilah történel-
méből czímű munkájában.1 Híres e hegységünk az Anonymus 
említette kapujáról. Tuhutum és Horka, Tas és Szabolcs, 
Zilah mellett, a meszesi kapunál kőből határgyepűt emeltek 
a végből, hogy itt legyen az Árpád birtokának a határa, a 
Meszesen túl fekvő földet pedig Tuhutum foglalhatta magá-
nak el. A nyirsidi erdőn a határgyepű romjai még 8 10 év 
előtt láthatók voltak, a brédi erdőn pedig részben még ma is 
megvannak.2 

Thunaus, franczia történetim szerint: ide véste be egy 
élőfába az Erdély felé sóhajtva visszanéző, fájva búcsúzó 
Izabella királyné: «Sic fata volunt», midőn fiával 1551-ben 
kibujdosott Erdélyből.3 

Tinódi beleszövi énekébe, Erdéli Históriájának harmadik 
részében, Izabella s Martinuzzi búcsújáról, így énekel: 

«Elindítá barát asszont Kassa felé, 
Otet elkéséré Meszes vita felé, 
Szentkirálig méne, ő ott búcsút veve, 
Asszonnak fiával ajándékot jelente. 

Siet az Meszesen asszon ohításval, 
Szekerit vontatja ökrökön sírásval.»4 

A Meszes hegy hágójának, vagyis a Meszes kapunak ma-
gassága 600 méter. A Meszes legmagasabb csúcsa a perjei 
Magura, 988 m., a Terbete s az Észak Zilah fölött 868, 717 
méter magas a tenger színe fölött. A mojgrádi Magura 504 
méter. A Vármező mellett levő egy 4—5 öl magas kiálló 
szirtről, melynek neve Peatra Gurguiata = ptyátrá gurgujáta 
(boltozatos kő) a nép azt regéli, hogy az az óriások korának 
a maradványa. A Meszesben Szent-György felől van a Peatra 

1 ö—7. 1. — 2 Szikszai Lajos felolv.: A Szilágy vm. mill. közgy. jegyzőkv-
ben a 14. lapon. — :í Szilágyi F.: Zilah Történelméből, 7. 1. — 4 Régi Magyar 
Költök Túra, III. 34, 35. 1. 
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lui Chirilä ptyátrá luj Tyirila (Cyrill köve), rajta egy lópatkó 
nyoma: némelyek szerint Mátyás király lovának a nyoma, 
mások szerint Szent György gyémántszegű aranypatkós lova 
rúgta meg e követ, mikor gazdája a sárkány ellen indult. 

A Réz magasabb csúcsai a Ponor (779 m.), Iíosztamáre 
(661 m.) s Urszolv (610 m. ) 

A Z?ü/e/íhegységben a Tarnicza (550 m.) s Bebek (461 
meter). 

A Szamos mentén a Rákóczi-hegy (422 m.), Foglás (457 m.), 
Frasiriel (396 m.) s Kodru (661 m.), a vármegye belsejében levő 
dombvidéken a sz.-somlyói Magura (596 m.), a kusalyi Hegyes 
(449 m.) s a Csigien fölötti Dumbrava (558 m.) a legmagasabb 
csúcsok. 

Kisebb hegyek: Hangás (Kémer fölött), Balakszó és Bükk-
erdő (Ó-Csaholytól dél és délnvugot felé). 

Az oklevelekben szó van még ezekről: Buben hegye, 
melv kétségkívül a Felső-Szék határrészei közt levő Rubinnak J O 

felel meg. A mikor 1341-ben a Rubenhvge nevű hegy bir-
tokába Donch mestert beiktatják, mint állítólag a Valkó 
várához tartozó birtokba, Jakab, a Gergely íia, személyesen 
megjelenve, tiltakozik. Ruhen hegye Thyretelukevel együtt 
fordul elő, Füzes, Szék, Elyüs stb. oláh falvakkal említve.1 

A Rubenhvge nevű hegy, a mint Vincze, tasnádi plébános 
ekkor állítja, a Szent Mihály-egyház birtoka." 1334-ben egy 
Szent Mihály és Szent Mária asszony telkével szomszédos 
hegyrészt Ratolch (Rajtolcz)-nak neveznek. A Grebseberche 
vagy Gerepse Berche (Berch) nevű bérczet említi a Pálvára 
és Kis-Récse birtokok határában a Fertespataka mellett egy 
1361-diki oklevél.3 Jacobola nevű havast (mint látszik, havas-
nak neveztek minden hegyet) Köőd birtok szomszédságában 
Szolnokmegyében 1573-ban egy birtokper alkalmával Hagy-
mási Kristóf kapja Pereszlémkútjával együtt. A havas határai 

1 1)1. 3422. — 2 Orsz. lt. Dl. 3422. Gy. F. Orsz. lt. 
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északról délnek egy Aprópathaka nevű árok, mely keletről 
nyugotra egy Jacobolapataka nevű árokkal egyesül.1 

Márkaszéknél természeti szépség a Rézhegység hasadéka, 
mely hihetőleg földingás következménye. 

Őrmező Sesul Morii határrészében van egy meredek 

AZ ŐKMKZŐI KRISZTUS-KI-'!1. 

sziklaoldal, melyre 1827-ben akkori tulajdonosa, br. Bor-
nemissza Józselné, Krisztus-képet faragtatott e felírással: 

«Nem isten, nem ember ezen kirajzolt kép, 
De isten és ember, kit jelent ez a kép». 

E sziklában egy fülkeszerű mélyedésben a Krisztus testét 
ábrázoló faragvány is látható. Az ezerekre menő vésett felírás 
bizonyítja, mily sokan látogatták e helyet. 

1 Gv. F. Kápt. lev. cent. 4. sz. (Orsz lt.) 
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A hegyszorosok közt történelmi nagy nevezetességű a 
meszesi szoros, továbbá «Karika útja». 1706-ban Rabutin ki-
jővén seregével Erdélyből, a Gencsy Zsigmond hadát a Karika-
szoroson veré föl.1 1709-ben a császáriak Bagossy Lászlót 
Erdélyből a Karika-szoroson át szorították ki.2 De ezekről 
később lesz szó. 

Természeti szépségeiért kell megemlítenem a czikói szo-
rost, mely Szirmait is elragadta. Czikónál «hét igen magas 
hegyek között omlik ki a Szamos vize Erdélyből Magyar-
országra, mely völgyet kies voltáért Szépszorosnak nevezik».a 

Erdeink közül a Szilágy erdejét, mint már láttuk, egy 
1231-diki oklevél említi.4 1646 május 13-dikán néhai Barcsai 
Juditnak a monói határon levő birtokán osztályt tesznek. Az 
Aszályban, a Mocsár erdeje szélében, egy szél sásos kaszáló-
nak Szélszeg felőli része Kapi Györgynek jutott. Az e hatá-
ron Barcsainé idejében a falubeliektől urak számára foglalt 
földeket is kétfelé mérik. Az Aszályon levő Kövecsesnek 
Szélszeg felőli részét Kapi, a Szilágy erdeje felőlit Bethlen 
Farkasné Ostrosith Borbála kapja.5 1416-ban (máj. 15.) Ilosva, 
Lompért és Hosszúmező birtokok határai között, a somlyó-
győrteleki birtok, Lapis-patak és Somlyó-vár társaságában, 
előfordúl Zoldumberek-erdő, Egreság-erdő.6 1282-, 1454-ben 
(májusi.) Tasnád határai között Eresztvény (Erestwen) erdő, 
Csókás cserjés.7 1578-ban Ráthóti Gyulaffi László a közép-
szolnoki Wylak birtokban, Mosóbánya erdőben fogatta el 
Valkai Miklós jobbágyait.8 

1684-ben Bornemissza Katalin, L. Bánffi György, Farkas, 
Boldizsár, Pál és Mihály, özv. Bánffi Kristófné Farkas Margit 
íiai: Kristóf és László krasznamegyei Meszes és Túsza nevű 
erdejéből ezer sertés Magyar-Yéggyantai Boros László birto-

1 Thaly K.: II Rákóczi Ferencz fej. emlékirata, 187. 1. — 2 U. o. 260. 1. — 
3 Szirmay: Szatmár, 1810. II. 176. 1.— 4 Árpádkori Új Okmánytár. XI. k. 231 — 
233. 1. — 5 GKG. A. fasc. VII. 6 Dl. 31123. — 7 Gr. Károlyi-Oklevéltár. I. k. 
14. 1. Dl 31147. 8 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XV., XVI. 
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kára meni. Utóbbi visszatartott hatvan sertést s még 90 fo-
rintot követel.1 1715-ben a kraszna vármegyei Réz és Túsza 
erdők birtokosaira vonatkozólag Bánffi Péter fia, Péter érde-
kében kérdező-levelet írnak Barthai Erzsébet, előbb Bánffi 
Farkas, most br. Andrási István neje és Rhédei Anna, előbb 
a fennebb említett Bánffi Péter, most Lőrinczi Koncz Gábor 
nejének.2 

Kőváry László azt írja 1840-ben, hogy a Szilágy erdein 
a vad csoportosan bolyong. A szarvas már ritkulóban van, 
de azért még mindig biztosítva érzi magát a nagyobb ren-
getegekben, sőt a falvakba is ellátogat. A Rezen vaddisznók 
«kószálnak», de ezeket állítólag Zsibóról bocsátották ide, hogy 
szaporodjanak. ()z, farkas, róka, nyúl, nyest, borz és vad-
macska már bővében van. 

A madárvilágban is gazdag a Szilágy. A Bükk alatt a 
«sárgatarkás» császármadár, a «barnatarkás» fajdtyúk, a «ver-
henyős» fogoly s a «fehéres» húrosmadár tenyészik, míg a 
Szamos körül vadrécze és szalonka, az Ermelléken gém, 
gólya és túzok és csaknem mindenütt: sas, kánya, ölyv, vad-
galamb (főleg «örvös és gerle») sokféle faja, erdei szalonka, 
libuca stb. van bővében.3 

Ezek az erdők, szedren kívül, «képzelhetetlen gomba-
táblák hazája. A fekete hiriba, a kucsma-, a sárga úri, a 
pettyegetett tőke-, a fakó kenyér-, szarvas-, keserű-, csiperke 
szekfű-, feketehátú gombára «egész családostól» sietnek a 
szilágyiak, «de alig lelnek aztán szegények vevőre». A Bükk 
alatt «a jobbágyoknak úrbéri czikkül is ki van téve öt füzér 
gomba vagy ötven krajczár, akár terem, akár nem». 

A bérczeken százados erdők borongnak, sok táj magá-
nyában csak vad üvölt «s fejsze a visszhangot még soha sem 
kisérté meg». Az erdők oly nagy kiterjedésűek, hogy az Ér-

1 Bl. fasc. P. Nr. 3. — 2 Kérdező levél L. Bánffi György, id. és ifj. Zsig-
mond és László előterjesztésére kiadott átiratban. Bl. fasc. P. nr. 12. :1 Tudo-
mánytár, 1840. VIII. k. 26. 1. 
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mellékét kivéve csaknem mindegyik falú körül húzódnak el 
fakoronázta hegysorok». Rengetegjei mégis inkább az «óriá-
sibb hegyfőkön lengenek». Általában apróbb, nagyobb domb-
jait erdősnek lehet képzelni s ezeken az erdőkön a «tüzelés, 
hamuzsírfőzés, vagy egyéb gondatlan pusztítás» 1840-ben meg 
sem tetszett.1 

Szilágy vármegye erdőállománya az 1897. év végén volt 
a) talajminőség szerint: véderdő 562, feltétlen erdőtalajon 
álló erdő 109.654, nem feltétlen erdőtalajon álló erdő 75,609 
összesen 185,825 kat. hold; b) fanemek szerint: tölgyerdő 
120,933, bükk- és más lomberdő 64,892; c) a tulajdonos jogi, 
minősége szerint: állami erdő 2. törvényhatósági és községi 
erdő 15,868. egyházi testületek erdeje 5,034, magánalapítványi 
erdő 1,575, hitbizományi 2.810. közbirtokossági 29.549 kataszt. 
hold. Államilag kezelt erdő 171 község határában van. Az 
államilag kezelt erdőbirtokok száma 332, kiterjedése 37,636 
kat. hold. 

Bányákról keveset tudunk. A nép beszél ilyenekről. Perje 
halmai közül: Bai = báj (bányák), neve onnan származik, 
hogy itt régen állítólag arany- és ezüstbányák voltak; föld-
hányások és gödrök ma is láthatók e helyen. Diósad Vas-
bánya erdejében állítólag vashámor volt, melynek helyét fa-
ragott kőmaradványok ma is jelzik; az anyagokat a Rézerdő-
ből az itt elhaladó Bánya-úton szállították s ép erről nevez-
ték el ez utat. Halmosd Rézerdő határrészében a Valea Ternii 
= váljá ternyij (Terna-patak) északkeleti ágán áthaladó út 
mentén egy rézzel teli pincze van, melynek kövezetéig már 
eddig (1840. év körül) történt ásatás. Állítólag rézhámor rak-
tárául szolgált. Bogdánházán ezüstbánya volt. 

A Szilágynak köztudomás szerint ércze és sója nincsen. 
Nagyszegen — mint Kőváry írja — a harminczas években 
több, emberi kezektől nem érintett aranydarabka került föl-

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 28. 1 
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színre, a mi a nagybányai hivatalnak is tudomására jutván, 
biztosokat küldött ki, a kik azonban sikertelenül fürkészték. 
Sót még senki sem talált, «pedig a zsibói sósvíz s az ér-
melléki sziksós rétek valamit hagynak gyanítani. A Szilágy-
ságban sóbánya megbecsülhetetlen szolgálatot tenne, mert 
csak elgondolni is rémítő, mily nagy és rossz itt, Deésről 
Szilágyba szállítani sót». 

Kőváry, mint a Szilágy rejtett kincseit említi, a kősze-
net. a márványt, az alabástromot. «Kútásással s más alkalmi 
fordulásokkal kőszénterületre Mojádon s a bálványosi erdőn 
akadtak; de a jelenkor, fájába bizakodva, reá ügyel sem vet». 
Nevezetes a zsibói márvány néven ismeretes habmárvány. 
«Zsibótól délre egy órányira, erdős tetőn volt megkezdve a 
bánya, de a rossz kezdés, több évi ásás után, a bánya be-
omlását vonta maga után». Mikor ez a bánya megnyílt, 
«külföldi márványműveseket hitt be a néhai báró, ott szü-
lettek is sokan eltanulták», s a műipar egyik ágává fejlődött 
volna ki, ha össze nem omlik. «Nem soká helyét benövi az 
erdő s rege gyanánt fog szállongni az utódok ajkain», 
jegyzi meg krónikásunk. 

Ugyancsak ő felhívja a figyelmet mészkövünkre. IIa a 
szomszédos falvak gyárilag munkálnák úgymond — Ma-
gyarországról igen szép hasznot húzhatnának be. Említi vé-
gül a Hadad s Nádasd közt levő «meglehetős tiszta kréta-
dombot». «A szabók ma is használják ugyan, de egy edény-
vagy festékgyáros mondhatatlan hasznát vehetné, de mint 
kréta is sok pénzt benmarasztana.»1 

Egyébiránt ásványainkat termőhelyeik szerint az aláb-
biakban sorolom föl: 

1. Benedekfalva-Czikó. A Szamos áttörésében előforduló 
csillámpala sok gránátot tartalmaz, melyek úgy jól kiképző-
dött kristályalakjuk, mint nagyságuk által tűnnek ki.2 

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 29—30. 1. — 2 Földt. Közi. IX. k. 170. 1. 
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2. Cserese. A Rézhegység északi alján, az amphibol gneis-
son átható fehér quarzerekben, amphibol társaságában ben-
nőve fordul elő a rutil, a melyen csak a közönséges alak 
(P. oo P2) észlelhető, szabad véglapokkal biró kristályok nem 
találhatók, de a közönséges könyökös ikerképződés elég gyak-
ran fordúl elő. 

A CZIKÓ-BENEDEKFALVI SZOROS BEJÁRATA. 

A szomszéd halmosdi völgyben is van rutil.1 

3. Köőd és Fericse közt a fericsei völgy szurdukának alsó 
végén, a gneiss-csillámpala repedéseiben quarz, adulár és 
pennin társaságában az anatasnak sárgás és feketés, gyémánt-
fényű. hegyes piramis-alakú kristályai találtatnak.2 

4. Magyar-Egregij. Az Egregy völgyében több helyen a 
barnaszén jelentéktelen telepekben mutatkozik.3 

1 Földi. Közi 1879. IX. 38. — 2 U. o. XI. 248. :s U. o. IX. k. 211. 
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5. Mojgrád. 1. Labradorit, mint lényeges alkotó rész, for-
dul elő a Várhegy augit-andesitjeiben.1 2. Quarz, chalcedon. 
A Pomet-hegy augit-andesitjében ritkán kis ökölnyi geodák 
fordulnak elő, melyeknek széle kékes-fehér chalcedon, közepe 
hegyi jegecz.2 

6. Őrmező és Szurduk közt jelentéktelen mennyiségben 
van barnaszén 

7. Szamos-Udvarhely és Dabjon-Ujfalu közt a Szamos 
baloldalán két egymástól nem messze eső ponton (Valea rosu 
és Valea bursa) a kőolaj (naphta) nyomait találták meg. Az 
alsó eocen vörös agyagrétegei közé települt, laza minőségű 
durva homokos réteg kis mennyiségű földolajjal és annak 
bomlási termékeivel van impregnálva. E homokos réteg re-
pedéseiből helyenként kis mennyiségben feketésbarna kőolaj 
vizzel keverve szivárog ki. Mindkét helyen kutatási munká-
latokat is eszközöltek, de úgy látszik, nem vezetett czélhoz, 
mert a munkálatokat már régen beszüntették.4 

8. Szilágy-Somlyó. A Magura quarzerekkel váltakozó 
csillámpala lencseszerű üregeiben az adular fordul elő fen-
nőlt kurta oszlopokban (°o P. P°o.oP). A kristályok szine tej-
fehér, áttetsző, erősen üvegfényű.5 

9. Vármező. A gyps szemcsés, pikkelyes, tömött rétegek-
ben és tömzsökben fordúl elő.6 

10. Zilah. A Nádastói-fürdő közelében a gyps részint 
finom rostos szerkezettel, részint tömötten mint alabastrom 
fordúl elő meglehetős nagy tömegekben és az építkezéseknél 
használtatik fel. 

11. Zsákfalva. Az oligocen márga gömbök repedéseit 
borsárga, apró — 2R kristályok sűrű csoportjai vonják be.7 

12. Zsibó. A Rákóczi-hegyen, a középeocen perforata-

1 Erdélyi Múzeum Évkönyve. Új foly. II. 290. — 2 Erd. Múz. Egyl. Évk. 
Új foly. II. 330. — 3 Földi. Közi. 1879. IX. 211. — 4 Földi. Közi. 1879. IX. 211.— 
5 Orvos-természettudom. Ért. Term.-tud. szak. 1888. XIII. évf. 101. 1. — 6 Ackner. 
Mineralogie Siebenbürgens. 156. 1. — " Koch A. Erdély ásványai. 72. 1. 
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rétegek alján a gyps, agyag és vasrozsda-zárvánvoktól tarka, 
habos változatokban fordul elő, melyet csiszolva, dísztárgyak 
készítésére is felhasználnak.1 

Kőszén a már említett helyeken kívül van: Somró-Ujfalu 
határában, innen bányásztak is kőszenet, Borzova pe Curte 
határrészében, Karika Yalea Fulgilor nevű erdejében. Tihó 
erdőiben sok kőszén található. «Rengeteg erdői azonban an-
nak használatát eddig feleslegessé tették».2 Monó határán, a 
Tapló-patak medrében, Lele Kerekmező határrészében szór-
ványosan található, de a réteget és képződést eddig még meg 
nem vizsgálták. 

A felsoroltakból látható, hogy Szilágymegye főleg ipari-
lag feldolgozható ásványokban nem mondható gazdagnak. 
A kőszén, illetőleg a barnaszén a vármegye számos pont-
ján fordul elő, de mindenütt csak igen jelentéktelen vastag-
ságban, úgy hogy kiaknázásuk alig fizetné ki magát. Egyedül 
a gyps, mely megyénkben nagyon el van terjedve, bir ipari 
és gazdasági tekintetben fontossággal. Használható ásványi 
trágyául, égetve és őrölve szobrászati és építészeti czélokra, 
a tisztán fehér vagy tarka, tömött változatát: az alabastro-
mot csiszolva különböző dísztárgyak készítésére. 

5. Folyók, patakok, tavak. 

Marosi István, egrespataki pap, 1684-diki verses leírásá-
ban, a Berettyóról, Krasznáról, a Zilahpatakáról s a Szilágy-
ról mondja, hogy «négy szép folyóvizek Szilágyból kifoly-
nak». A Szilágy folyói, patakjai közül ezeket foglalta versébe: 
a Paliczka vize, Seflfdenke s Kóliczka Horváth s Keczel felől 
folynak a Krasznába, a Ludványnyal együtt a Máronpataka, 
Ráton felől lefolv a sáros Martócza. Zilah patakába szakad a 
Miczepataka vagy régi nevén Egerespataka, vagy «legigazab-

1 Kocli A. Erdély ásványai. 100. 1. — 2 Hodor K. Doboka, 552. 1. 
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bau» Egrespataka. Ezek, többed magukkal, lemennek Baliára, 
Szécsből s Badacsonból ki Ököritóra, Ilosva völgyén is Sar-
maságra, míg a Krasznával együtt Ecsed alá jutnak. A Szilágy-
nak a feje: Szilágyfő-Keresztúr s Görcsön. Ebbe is sok apró 
patak szakad s valamennyien Monó felé a Szamosba folynak. 

A Szamos (Samus) neve még a római időkre emlékeztet 
s kétségkívül onnan maradt fönn. Okleveleink sűrűn említik, 
főkép azért, mert sószállításra használták, ennek meg hatal-
mas forgalma egyébként is ép e vidék felé irányúit. A Szamos 
nevével mindjárt találkozunk amaz 1231-diki határjáró levél-
ben, mely a Szilágy erdejét is említi.1 

A ( 
jutkeled nemzetségéből származott Pál comes fiának, 

Lothard bánnak és fiának, Lászlónak III. Endre király 1292-ben 
kitüntetésül új adományokat ád a IV. László király s az ő 
idejében teljesített hű katonai szolgálatokért; a Szamos-folyón 
bármely hajón szállítanak sót az ő faluja, Aranyos felé, (villa 
Oronos, Mező-Aranyos), abból vám fejében 20 kősó az övék.2 

A Szamos-folyónak új medre képezi a határát keletről és 
nyugotról 1573-ban a Ráthóti Gyulaffi László Gyükeres nevű 
szántóföldjének, a mely a szolnokmegyei Sülelmed birtok ha-
lárában van. Délről a határa egy országút.3 Monó alatt haladt 
a Szamos; Szélszeg a Szamos jelenlegi folyásának jobb part-
ján állt. Szamos-Udvarhelynél 1810-ben, Szélszegnél 1824-ben 
szabályozták.4 

Hodor K. azt irja róla, hogy Ti hónál, Őrmezőnél, Zsi-
bónál (K.-Szolnok vm.) helyenkint rőfnyi harcsákat lehet 
benne találni, a gátak alatt pedig vidrákat. 1770-ben tisztí-
tották ki a Szamost a kereskedés könnyebbségeért.5 

Kőváry is megemlékszik a Szamosról 1840-ben: «Befor-
dúl Szilágy parányi részébe, inkább csak határvonalul», de 
itt már méltóságosan zúgva, mintha a partjain kitört nagy 

1 Árpádkori Új Okmánytár. XI. 231—233. 1. — U. o. V. köt. 66. lap. — 
:í Gy. f. Kíípt. lev. cent. N. 4. (Orsz. lt.) — 4 Szvit. 5 Hodor K. Doboka, 
8—9. lap. 
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eseményeket regélné, mi után annyi csatatér, annyiszor fel-
dúlt városok, annyi elhamvasztott romok alatt hömpölyögve, 
Gardánfalvánál kifoly s a Tiszával eevesűl.1 

J Ofc/ 

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 22. 1. 
Szirma}' újy ír róla : «Szatmárnak második folyója Szamos, mely eredetére 

nézve nagyobb és kisebb. A nagyobb ered a radnai havasokból, Havas alföldének 
a részén, mely Bukovinával határoltatik s minekutána több hegyi forrást : 111— 
mart, Lecset, Rebrát, Brebisorát, Naszódot, Laskadot és Szász-Besztercze kör-
nyékén Sajót, csatolna magához, Belső-Szolnok vármegyébe ereszkedik, a hol 
a part ján Kozárvára is helyheztetik s azon alól Mikeházánál a kisebb Szamossal 
összefoly. Ez pedig kibuzog a kalotai hegyből erdélyi Kolos vármegyébe, a hol 
Gyalunál Hév-Szamos és Hideg-Szamos patakokkal egyesíttetvén, Doboka s 
azon keresztül Külső-Szolnok vármegyében (mint feljebb) Mikeházánál nagyobb 
Szamossal egygyé lévén, Szolnokmegyét a kővári kerülettől elválasztja s ottan 
Ormezővárnál az Almás-folyóval és megint Közép-Szolnokban s Dobokában 
napnyugotról napkeletre s ismét északra ereszkedvén, sok csavargásai után a 
hegyeknek, Csúcsa alatt az egregyi forrással, Szélszeg falunál pedig a Szilágyi 
folyóval egyesül s onnan Szathmármegyéhez Erdö-Szádánál férkőzvén s Lápos 
vizével is ottan összesógorosodván, sokféle erőszakos tekervényével azt mintegy 
kétfelé szakasztja, míg annak végén, Olcsva-Apáthinál, a Tiszába vész. Az ő 
déli par t ján Szathmármegyében helyheztetnek: Balotafalu, Remetemező, Krassó, 
Nagy- és Kis-Kólcs, Apáthi, Ombód, Pálfalva, északi part ján pedig Busák, Nagy-
és Kis-Sikárló, Illóba helységek. Udvarin felül kibocsát magából egy eret, melyet 
a lakosok Sárnak neveznek és ez déli oldalával Batiz, Lázári és Fiilesd falukat 
mossa, a hol Tur vizébe foly. Északi oldalával pedig Rosály mezővárost és 
Tisza-Bereg nevű falut érdekli. Tovább Szamos vize Ombod falun alól szigetet 
formál és a szathmáriakat a némethiektői (mely most egyesült szabad királyi 
város) elválasztja s ezen szigetben feküdött a hajdani szathmári vár is. Ezen 
szigetnek északi csúcsából megint kibocsát eg}T eret, mety a lakosok által Ér-
jenek neveztetik és Jánk s Fejér-Gyarmath mezővárosoknál, Nagy- és Kis-Sze-
keres faluknál a Tiszába folydogál. Azonban a Szamos Szathmáron alól megint 
összefolyván, bal oldalán Vetésnek, Óvárinak, Angyalosnak, Győrteleknek, Tu-
nyognak és Csenger mezővárosnak, jobb oldalával pedig Darnónak, Szamos-
Újlaknak, Danyádnak, Zsarollyánnak és Matólcz mezővárosnak határit nedve-
siti, míg Nábradnál Szabolcs vármegye felé fordúlván s ottan Kér, Semjén, 
Panyola, Szamos-Szegh helységeket körülvándorolván, megint elhagyott Szath-
mármegyébe visszatér s ottan Ocsván alól Kraszna vizét vévén magához, már 
nem messze terjed, hanem minekutána 46 mértföldet folyásával bekerült, mint-
egy elfáradván, észak felé Ocsva-Apáthinál a Tiszába beszakad. Alkalmatos volt 
régenten, Báthory fejedelmek alatt, erdélyi kősóhozásra, mely kötelességét most 
is véghez vinné, ha a sok iszaptól és elsülyedt számtalan tőkéktől megtisztít-
tatnék. Azonkívül 123 malomnak kerekeit forgatni kényteleníttetik, melyeknek 
mindenike különös gáttal elgátoltatott. Annyi gátak, lehetetlen, hogy folyásba 
is öt ne gátolnák, azért mintegy haragra gerjedvén, sokszor már az érett 
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Kraszna vármegyének nevet adó folyó a Kraszna. Nevé-
nek eredete szláv.1 

A Kraszna folyót 1270-ben István király oklevelében a 
Kraszna várához tartozó Horváth nevü föld határjárásánál ta-
láljuk.2 1299 szeptember 24-dikén a Tomaj-nemzetségből való 
Sumus íia, Leustách és öcscse, Dénes birtokuk, Leupach, 
melyet Hegen fiainak: Lászlónak és Jánosnak adnak át, a 
Kraszna folyó mellett fekszik.3 

Az 1640 április 24., május 17. gyulafehérvári országgyű-
lés határozta el, hogy vizét Székelyhíd alá vezessék. Eszter-
házi Miklós nádor azonban 1640 decz. kelt levelében ellene 
mond ennek a végzésnek, mivel másfelé vezetvén le a vizet, 
Ecsed várát gyöngítenék.4 Mária Terézia uralkodása alatt sza-
bályozták s az ecsedi lápot is ezzel nagy részben lecsapolták. 
Károlyi gróf e munkálatokhoz hárminczezer forinttal janiit.5 

Szirmay Antal6 így ír a Krasznáról: «Eredetét veszi 
a Meszes hegynek tetején csörgedező több forrásból, melyek 
Pettény7 falunál összefolyván, Kraszna mezővárosnak hatá-
rát csapdossák, és azon vármegye is tőlök veszi nevezetét. 
Több pataktól megint nagyobbodván, Somlyó mezővárosnál 
észak felé fordítja folyását és Csehi falunak hegyén fekvő 
csudálatos tónak leszivárgó vizével megbővíttetvén, Közép-
Szolnok vármegyébe megyen. Szolnokiaknál Gyöngy és Bei-
tek patakokkal összebarátkozván, Kraszna azon vármegyét 
Bihartól elválasztja, hol sík mezőre kapván, mocsárosodni 
kezd és több ágakra oszolván, több szigeteket formál, me-

vetéseket árjával elborítja és a siránkozó lakosokat élelmüktől megfosztja. De 
hasznot is teszen. Mert tavaszkor igen zsiros iszappal a földet kövéríti s leg-
jobb ízű kecsegékkel és potykákkal a megkárosított lakosoknak szolgál. A vidék, 
melyet folyásával kerülget, Szamos-Köznek mondatik.» Szirmay: Szathmár, 
I. r. 16—17. 1.) 

1 Hunfalvi Pál : Magyarország Etnographiája, 195. 1 — 2 Bydeskuthy Gy. 
ippi birtokos családi iratai. — Hazai Okt. VII. k. 282. 1. — 4 Szilágyi Sándor : 
Erd. orsz. emlékek, X. k. 50., 53. 1. — 5 Horváth M. Magyarország tört. V. köt. 
238. 1. — 6 Szirmay: Szathmár, I. rész, 18. lap. — ~ Petenye. 
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Iveknek dél télé menő ágai alább összeesatoltatván, Érnek 
neveztetnek és Berettyó vizébe folynak, a középső ága kö-
zépszolnokiakat szathmáriaktól elmesdélvén, Király-Darócz-
nál szathmári részre hasad, a hol napnyugoti partján Szent-
Miklós, Genes, Mező-Terem, Vezend, Portelek, Iriny, Dengeleg 
és Endréd faluk helyeztetnek, az északra forduló ágai pedig 
Nagy-Majtényt és Gebét mossák, a hol új, de igen restül 
mendegélő folyóval, mely Balkánynak mondatik, megszapo-
ríttatnak.» 

«Ezen folyónak Szatmárban majd semmi partja nin-
csen, azért igen sármellékes, a halai sárízűek, szélein sok 
káka, nád és sás terem, a vidék, melyen mendegél, Kraszna-
Köznek neveztetik. Bél Mátyás Kraszna vizének folyásáról 
följegyzette: hogy régentén Majthénynak baloldalán Bobárt 
régi vár, Károly és Kaplony mellett egyenesen a Tiszába 
folyt, hanem a Báthoriak az ecsedi vár felé, hogy megvehe-
tetlenné tehessék, vették folyását, a melynek igazsága kitet-
szik most is Majthényon felül szemlélhető árkából. Mások 
pedig úgy vélekednek: hogy az Érmelléken által a Kőrösbe 
folyt és ott is szemlélni lehetne a régi árkát.»1 

A régi magyar folyónevek között kitűnik a Berettyó 
Berek-jó. Kazinczy Erdélyi Leveleiben írja róla, hogy Magyar-
országot a Szilágytól, Erdélynek pitvarától, Széplak bihari 
és Ipp krasznai helységek közt. a Berettyó vize választja 
el, melv itt eev Túsza nevű erdőben fakad.2 A Berettyó 
folyót 1341-ben a váradi káptalannak egyik, I. Károly király-
hoz küldött jelentése említi.3 1470 jun. 22-én Komjáthzegi 
István s rokonai: Tamás, Bertalan, Péter az István testvérét, 
Györgyöt bizonyos krasznai Nagyfalu birtokban a Berekyó 
folyón levő vízimalom elidegenítésétől, Losoncz (Bán) István 
fiát Jánost pedig annak megvételétől tiltották el. 1729-ben 
tanuvallatás folyik az iránt, hogy a krasznavármegyei Som-

1 Szirmay: Szathmár, I. r. 19. lap. — 2 I. levél, 105. 1. — :í Orsz. lt. Dl. 3422. 
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mály falunál a Berettyó járása ott volt-e régen, hol a tó van, 
melyet holt Berettyónak hívnak. A Berettyót Zovány, Ipp köz-
ségben a köznép ma is Berek-jónak mondja. 

Ennek a két folyónak írja Kőváry 1840-ben — csak-
nem egy a természete. Szárazság idején szinte kiapadnak, 
főleg a Kraszna, mikor pedig esős idő jár, annyira meg-
áradnak, hogy partjaik tereit egészen elöntik. A két túlság 
miatt őrlésre is alig használhatók s gyakorta a partiak is 
szárazmalomra szorulnak.1 

A vármegyének nevet a Szilági] vize adott. Itt születik 
s itt hal meg a mi területünkön. Szélszeg közelében ömlik 
a Szamosba. A Szilágy patakát (aqua Scylag) egy 1246-diki ok-
levél Ugruc falúnál említi,2 majd egy 1349-diki oklevél Diósad 
(Ód) birtok keleti részében a Baksavölgy mellett.3 1548-ban 
a Szilágypataka és Kemenpataka képezi a határt Mutos és 
Cseh birtokok között.4 1713-ban, midőn XII. Károly svéd ki-
rály kíséretével Zilahon átutazott, a vármegye két szolgabírót 
küldött ki a Szilágy patakának meghalászására.5 

Az Ert, a Hómosó-Ert, már Anonymus említi. A szo-
pori és új németi erdőkből ered Szekeres néven, az Ér nevet 
csak Ér-Kisfalu és Ér-Szentkirály határain veszi fel. Biharba 
foly át, lápokat alkotva. A legérdekesebb vizünk, melynek 
virágos partjait posványok emésztik s végül is szétoszlik. 
A Szekeres patakát megtaláljuk a váradi káptalannak egy 
1361-diki oklevelében, mely szerint Szakáchy Gergely íia Jakab 
a váradi káptalan előtt tiltakozik Ujnémethy János fia Elek, 
Márton testvére János és más ujnémeti nemesek ellen, kik 
Szakácsi nevű helységnek a Nyáresmező nevű részig terjedő 
és a Forró pataknak a Szekerespatakba való torkolatánál 
levő földjeit elfoglalták.6 

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 21. 1. — 2 Hazai Okmánytár I 24. lap. — 
Jlt. (Egy múlt századi másolat után). — 4 1761 márcz. 15-én a leleszi conv. 

lt.-ban összeirt oki. lajstr. iSzgy.) — r> Szikszai Lajos felolv Szilágy vm. mill. 
közgy. jegyzökönyvében 13. 1. — 6 Eredetije Bölöni-lt. nagyváradi muzeumban. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monograpliiája. I. 9 
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Hodor Károly Erdély hatszáz kisebb vizei között nem 
utolsóknak tartja az Egregyet s Almást.1 

1388-ban (márcz. 22.) Magyar-Keczel két egyenlő részre 
való felosztását tartalmazó oklevélben előfordúl Kóliczka fo-
lyó.2 A Berekszó vizét 1231-ben megtaláljuk a Kékes s Fentős 
erdőségek határjárásánál.3 «Seredunke folyót» említ István 
királynak már idéztem 1270-diki oklevele. Sereden patakjai: 
a Seredenke- és Gomba patak, a Meszesben ered mindkettő. 
Hagyomány fűződik az Erkávásnál folyó Rajgáthoz s érdekes 
népetymologia fejti meg neve eredetét. A tatárok rajként 
árasztották el e vidéket, a magyarok egészen a Rajgátig 
visszaszorították őket s oly sokat megöltek közülök, hogy 
testökből e patakon át gátat csináltak. Innen a név: Rajgát. 
A Lympaahpataka medrét 1341-ben a váradi káptalannak 
I. Károly királyhoz küldött egyik jelentése Nogfalu, Zuan és 
a Berukyo folyó mellett említi.4 Limpa nevű patak van ma 
is Zovány környékén. Katzó-Patak nevű vízmosásos helyről 
tud egy 1345-diki oklevél a Katzó-Erdő nevű erdőben Diósad 
(Od) és Mocsolya faluk között.5 1359-ben a Meszes határ-
járásánál több apró patakot láttunk már előbb. 1 111-ben 
Vajapatakát s Köszörűpata kát (Kesewrewpatakát) pedig Czi-
gányvaja szolnoki birtok határjárásánál találjuk. 

A Zilah-patakot6 1827-ben szabályozták. Úgy ez, mint a 
Szilágy vize sok kártól menti meg a vidéket. Talán azért, 
hogy kisebbek véli Kőváry — s megtágúlt medrök igen 
sok apró áradást fog el.7 

Említésre valók a Kékecz-, Cserna-, Mázsa- és Megye-
pataka, továbbá ezek a kisebb vizek: 

Szilágy-Somlyónál a Bükk-, Bacsó-, Gangos-, Kőrösvöl-
gyi patakok a hasonnevű határrészekben, meg a Szávar- és 
Valyó-patak. Ilosva vize a Lesenczepatak, Zoványnál a Hal-

1 Hodor K. Doboka, 10. 1. — 2 Dl. 30375.— 3 Árpádkori Új Okmt. XI. k. 
231—233. 1. — 4 Orsz. lt. Dl. 3422.— 5 Jlt. (Egy mult századi másolat után.) — 
6 Szvit. - " Tudománytár, 1840. VIII. k. 22. 1. 
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mosdi patak; a zoványi nagy hid mellett ömlik a Berettyóba. 
Perecsen község határát és a falut két részre osztja a Ki aszna, 
jobb parton: Kóliczka, Aranyos és Cserény, balparton: Pó-
lyás, Darvas és Kálló mellékpatakokkal. Lele határrészei közt 
szintén van Pólyás. Szilágy-Bagos patakjai: Jaáz-, Nyáras-
völgy-, Kisberek-, Borsóvölgy-, Púpos- és Rátonvölgy-patakok. 
Lecsmér patakjai: a Szurdokban a Csorgó-patak, Ehmezőn a 
Herbart-patak, Dedácson a Bodor-patak és a Határ-patak. 
Utóbbi határvonalat képez Lecsmér és Porcz között s erről 
kapta nevét. Bóján patakjai: Valea Boului = váljá bouluj 
{ökör pataka), Valea Crucii = váljá krucsij (Keresztes patak), 
Paraul Strivinoasii = pereul Sztrivinaszij. Bogdánháza pa-
takjai: Valea Ragului = váljá ráguluj (Rág pataka), Valea Bli-
däresii — váljá blidareszíj (a hasonnevű határrészben), Valea 
Satului = váljá szátuluj (a falu pataka), Valea Tusii = váljá 
Tuszij (Túsza pataka). Monó vizei: Mesgye-, Tapló-, Csorgó-, 
Biága-, Nagy- és Kis-Csorna patakok. Korond-, Rakond- és 
Nánda-patakok Közép-Szolnok vármegyében erednek és a 
Kraszna vizébe folynak.1 Uj-Német község erdejében ered a 
Nagyforrás s ugyanezen határon ömlik a Szekeresbe; itt van 
a Gánás-patak. Tasnád-Szarvad patakjai: Gövicses-. Mikó- és 
Heresztes-patak. 

A szilágyvármegyei folyók és patakok vízmennyisége 
hajdan sokkal bővebb lehetett, hanem az erdőségek irtása 
következtében idővel mindinkább apadt. II. József idejében 
a vármegye a patakok partjait a varjútövistől és rekettye-
bokroktól tisztíttatja a halászat érdekében.2 

A Szilágy vizeinek úgyszólván mindenikében «hal és 
rák serege úszkál», a mint Kőváry mondja, hozzátévén, hogy 
ezek a vizek sem adnak csekélyebb adót erdeinél. A Berettyó-
ban és a Krasznában süllő, fehérhal és csuka, a Szamosban 

1 Szirmai: Szathmár, 1810. II. 154. 1. — 2 Szikszai Lajos felolvasása, Szi-
lágy vármegye milléniumi közgyűlésének jegyzökönyvében, a 14. lapon. 

9* 
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is a sárlakó csukán kívül sok kecsege, tok van s a mit 
Hodor is tud, Zsibóhoz lábnyi harcsa jön föl a Tiszából néha.1 

A Berettyóból — Túszától Magyar-Valkóig — sebes piszt-
rángot halásznak.2 

Tavaink: Somlyó-Csehinél az Endrei-tó (a meívet Somlyó-
csehi-, Újlaki- vagy Nádas-tónak neveznek) s a Pokoltó. Az 
első a földrajzokban Zenderi-tó néven szerepel, holott az nem 
egyébtől kapta nevét, mint Endrefalva helységtől, mely egykor 
itt létezett s így Endrei-tó a helyes neve. A szájhagyomány 
szerint Endrefalva ott feküdt, a hol ma a Nádas-tó van; e 
falu állítólag földrengés következtében sülyedt alá. A nép hite 
szerint ma is hallani itt nagy ünnepek alkalmával az elsülyedt 
falu harangjainak zúgását, a mihez hasonló monda más vidé-
ken is kering s azt lehet mondani, hogy tóba esett tornyok-
ról, harangokról mindenütt szívesen regél a nép. Lelesznél, 
a Ticze kihalt medrében szintén van egy ily feneketlen tó, a 
melybe a kolostor tornyának egy harangja esett. 

Szirmai Szirmay Antal, császári s királyi apostoli Felség ud-
vari tanácsosa, több vármegyék törvényszékbeii birája s a köl-
tésben s versszerzésben koszorús Szatmár vármegye fekvése, 
történetei és polgári esmérete czímű 1809-ben megjelent mun-
kájában (I. rész 18. 1.) ezeket írja a somlyócsehii Pokoltóról: 

«Csehi tót csudálatosnak neveztük. Mert felül meleg, 
alnl igen hideg vizekkel bővelkedik, ilyen elmés vers példa-
beszédben lévén felőle : 

Sic ubi cum calidis depugnant frigida; pugnant 
Hic; spes pacis abest, pugua perermis erit. 

Azaz: 
Hogyha hideg harczol valamely más helybe meleggel; 
Itt van az : — a viadal köztök örökre marad. 

Vagy: 
Hideg a meleggel itten viaskodnak: 
S remény sincs, hogy ezek összebarátkoznak. 

1 Tudománytár, VIII. k. 26—27. 1. 
2 A Radnóti szerkesztette Erdély IX. (1900.) évf. 79. 1. 
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Azonban igen mély és büdös s azért a lakosok által 
Pokoltónak neveztetik. Nem egyéb pedig, hanem a hegynek 
üregében több különböző forrásoknak összefolyása, alól ter-
mészetes hideg, felül büdösköves hévvizeknek szakadásából, 
melyet a szaga is mutat.» 

A Pokol-tó fönn, a Magurán van, az Endrei-tó pedig a 
hegy tövében, a Kraszna balpartján, a Nagy-Lunkában. A nép 
mindkettőt feneketlennek hiszi. Ez utóbbi 23 kat. hold területű. 
Bél megjegyzése az Endrei-tóra vonatkozik, midőn azt ii ja, hogy 
a somlyói hegyek széleinél roppant mély tó van, mely bámula-
tos természeti tulajdonságokkal volt megáldva; gyógyfürdőül is 
használták. 1753-ban már nád borítja.1 Halastó számos helyt 
volt a vármegyében, várak, kastélyok, kolostorok közelében 
rendszerint gondoskodtak ilyenről. Marosi István 1684-diki ver-
ses munkájában a Szilágy «négy jó halastóit» említi. Ezek: 
a somlyai, az erkedi, a «csíkkal híres» czigányi s az egres-
pataki. A somlyait néhai Báthori birta, az erkedit birja Ha-
dadból Wesselényi, a czigányi ura Serédi, az egrespatakinak 
pedig Gyerőffi a birtokosa. Érdekes verssorok illetik ezt az 
utolsót: Prépostvári Bálint ásatta, mikor főkapitány vala 
Vég-Egerben. A török rabokkal hányatta ki, a kiket ide haj-
tott munkára messzünnen. A halastó nyomai ma is láthatók 
a gróf Teleki Ádám Tókertjében s a nép ma is tudja a hely-
ről, hogy ott a halastót Prépostvári Bálint készíttette Eger 
várából ide hurczolt török foglyokkal. Perje tava a Taul lui 
Jezér = tóul luj Jezer; a nép hite szerint feneketlen. Kőváry 
említi «a Jázitót a Bezen».2 

6. Gyógyvizek, gyógyfürdők. 

Gyógyfürdőnk kettő van: a zálnoki s a zoványi. 
A zálnoki, a tasnádi járás egyik községéé, a melynek 

tájékán a megyei várat keressük. Erről a fürdőnkről igen 
1 Bél M.: Comp. 120. lap. — 2 Tudománytár, 1840. VIII. k. 23. 1. 
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szánalmas képet nyújt a vármegyei főorvosnak 1888-dik évi 
jelentése. Azóta lényegesen javúlt a fürdő berendezése, ha 
még mindig nem áll arányban az (sem itt, sem Zoványon) a 
víz nevezetes tulajdonságaival.1 

1 1889-ben már jelenti a főorvos, hogy az elkorhadt gárgyájú és össze-
omlott kutakat helyreállították, a paticsbódék helyett most már 16 csinos fürdő-
szoba és egy 40 öl hosszü kőépületben, egy szépen berendezett nagy kert mel-
lett, 10 lakszoba, étteremmel és a szükséges melléképületek állanak fen. 4 bő 
forrásű kútja van a szükséges melegítő üstökkel és vízvezető csatornákkal el-
látva, s egyáltalában a berendezés annyira czélszerü, hogy már a jelenlegi 
állapotában is képes 50—60 vendéget — egy ily kisebb gyógyfürdőhöz köthető 
igényekhez mérten — a legjobb ellátásban és kényelemben részesíteni. 1891-ben 
még több jót mond : «A ki ezelőtt csak 2—3 évvel is látta e fürdőt az akkori 
rendkívüli primitiv állapotában, a mikor a község közepén egy szakadozott partü, 
rendetlenül átkígyózó patakárok közelében levő, nyitott és elhanyagolt gárgyájú 
kútból merítették kézi-edénvekkel a fürdéshez szükséges vizet; a ki látta az ezek 
közelében felállított ronda fa- és paticsból készült, az idö viszontagságai ellen 
védtelenül álló bódékat, melyekben a fürdővendégek e fürdő kénes-vasas vize 
már régóta ismert kitűnő hatásának tudatában és megrongált egészségüknek 
visszaszerzése reményében fürödni, illetve tartózkodni voltak kénytelenek, és 
látja most a haladást és az előnyösen változott helyzetet, az teljes elismeréssel 
fog adózni azon áldozatkészségért és igyekezetért, melyet e fürdőnek jelenlegi 
tulajdonosai ilyen rövid idö alatt e hatásos gyógyfürdő érdekében tettek. Eltűnt 
a régi pusztaság, nem látható már a ronda patak árka, mert nagy költséggel 
készített fedett csatornává let t ; a nyitott kutak sem fenyegetnek beomlással; 
újonnan kirakattak és a kártékony légköri befolyások ellen védett módon befe-
dettek. Most már a régi szokás szerinti vízmerítés lehetetlenné vált, azt pótolja 
a fürdőház mellett felállított két szivattyú, az eddig szabad ég alatt felállított 
nyilt kis üstben történt vízmelegítés most egy fürdőhelyiségben elhelyezett 12 
hektoliteres üstben gőzzel történik. A régi deszkás fürdőszobák helyét egy nagy 
és csinos épület foglalja el, ebben 19, kellő nagyságú száraz, tiszta, világos és 
padozott vendégszoba s nagy étterem, csinos és kényelmes berendezéssel áll a 
közönség rendelkezésére; ezek átellenében díszkert és tér által elválasztva van 
egy másik nagyobb, 14 padozott és berendezett fürdőszobát magában foglaló 
épület. Két nagyobb szoba a köznép számára kádakkal. A fürdőkádak száma 
42, részben festett fából, részben pléhből készítve és czélszerü vízvezetökészü-
lékkel ellátva. Az épület közelében egy csinos kert, most növésben levő számos 
faültetvénynyel, ebben egy kugli-helyiség a vendégek szórakoztatására. Van 
jégverem. Fürdőorvosként a tasnádi járásorvos van alkalmazva, ki hetenkint 
tesz látogatást a fürdőben. A konyha jó és olcsó ; a vendég- és fürdőszobák 
ára a főszolgabirói hivatal által megállapított díjjegyzék szerint mérsékelt. Szó-
val e fürdő, a közelmúltban való állapotához viszonyítva, kényelmes, csinos 
berendezésénél fogva annyira meglepő haladást mutat fel, hogy már ezért 
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A fürdővizet 1889-ben a budapesti országos vegyintézet-
ben vegyelemeztették, melynek eredményét dr. Lengyel Béla, 
egyetemi vegyésztanár következőkben adja elő: 

A) 1. Az egyes alkatrészek mennyiségei 1000 (ezer) súly-
rész vízben: 

Natrium . . . . . . . . . —. . . . . . . —_ Na... . .... — 0 0314 súlyrész 
Kalium ... . . . — K 0-0075 « 
Calcium . . . . . . —. . . . . . . . . . .. Ca .. 02397 « 
Magnesium ___ . . . . . . . . . . . . ... Mg ... . . . . . . 00456 « 
Vas . . . . ... . . . . . . . . . . . . .... Fe ... . . . . . . 00457 « 
Aluminium - AI . . . . . . 00013 « 
Kovasavban hydrogen . . . . . . ... H .. . . . . . . 00016 « 

« Silicat ___ .. .. . . . —' ._. SiOs . . . . . . 0-0626 « 
Chlor . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . ... CA ... .. .. . . . . . . 0-0374 « 
Sulfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s o 4 — .. . 0 5820 « 
Carbonat.. . __. .. . .... __ ... CO3 . . . 0 1740 « 
Aluminium hydroxydban hydroxyd . . OH — . . . 00024 « 
Lithium . . . . . . _ . . . . . . . . . . ... Li ... csekély mennyiségben 
Strontium . . . . . . . _ . . . Sr ... « « 
Mangan _ . . . . . . ... Mn ... . _. » a « 

1 2312 súlyrész 
Szabad és félig megkötött szénsav C02 — — — — 0 2686 « 

« « « « « . . . egy liter vízben = 137 köbcentiméter. 

2. Az egyes alkatrészek egyértékű súlymennyiségei szá-
zalékokban : 

Calcium . . . . . . 
Magnesium . . . 
Vas . . . . . . 
Natrium 
Kalium .. . . . . 
Aluminium .. . 
FUdrogen 

10000 

i 2 Ca . 57-74 
1 2 Mg ... 1822 
1 2 Fe .. . 7 8 5 

Na .. 6 5 7 
l 3 AI . 0 9 2 
1 3 AI ... 0 6 7 

/ / . . _ - . 7-93 

Sulfat 
Carbonat 
Silicat 
Chlor — — 
Hydroxyd 

1 2 SO 5838 
1 2 CO3„_ 27-94 
1 5 Si03 793 

Cl 3 08 
OH . .. 067 

10000 

is, mint üdiilö klimatikus h e l y e t , a legmelegebben ajánlhatjuk a szenvedő embe-
riségnek, annál is inkább gyógyvizének kitűnő hatásánál fogva, mely kitűnő 
hatást úgy a múltban, mint a jelenben a csűzos és női heveny- és idült bán 
talmaknál tapasztalni alkalmam volt». 
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B) Az alkatrészek a nehezebben oldható sókká átszá-
mítva. 

1. A szénsavsókat szabályos carbonatnak számítva 
1000 súlyrész \ ízben : 

Chlornatrium --- — - NaCl 0.0583 súlyrész 
Chlorkalium . . . . . . . . . KCl ... 00044 « 
Kaliumsulfat . . . - k2so4 00116 « 
Calciumsulfat . . . — . . . CaS04 0-8153 6 
Natriumcarbonat — —. . . . ... ... ... Na2C03- 00195 « 
Magnesiumcarbonat __ ... ... MgC03 — 01595 « 
Vasearbonat — — — — FeCO3 00945 « 
Aluminium hydroxyd — AUJOUk 00037 « 
Kovasav . — - - ... .__ H0Si03 ... — 00642 « 
Strontiumsulfat--- .. ... .... SrSOi . csekéh r mennyiségben 
L i th iumcarbona t . . . . . . . . . . IJ2C03 . « « 

Mangancarbonat . . . . . . -. ... ... MnC03 . « « 
Az oldott szilárd alkotórészek összes mennyisége .. = 1 2312 súlyrész 
Szabad és félig megkötött szénsav... — C02 ... . 02686 « 

« « « « « — egy liter vízben — 137 köbetmtr. 

2. A szénsavsókat tiydrocarbonatnak számítva 
1000 súlyrész vízben : 

Chlornatrium — . . . — ... ... ... NaCl ... . . . 0 0583 súlyrész 
Clorkalium — — - ... ... KCl ... 0.0044 « 
Kalium sulfat — — — . . . . . . AVVO, 00116 « 
Calcium su l f a t . . . — — . .. ... ... CaS04 08153 « 
Natr ium hydrocarbonat . . . ... ... ... NaIIC03 00309 « 
Magnesium hydrocarbonat . .. ... ... Mg(HC03)2 . . . 02775 « 
Vas hydrocarbonat . . . . . . ... ... ... Fe(HCO%)2 — . . . 0-1450 « 
Aluminium hydroxyd . . . _ Al2(OH)6 00037 « 
Kovasav— — — -— — ... — ___ H.)Si03 ... 00642 « 
Strontium sulfat . . . . . . . .. ... ... SrSO^ - csekéh7 mennyiségben 
Lithium hydrocarbonat . . . ... ... ... LiHCOs... « « 
Mangan hydrocarbonat . . . . .. ... ._ Mn(HC03)2 « « 
Az oldott sók összes mennyisége — . . . - . __. __ — 14109 súlyrész 
Szabadszénsav . . . — . . . . „. ... ... C02 0 1407 *« 

« — . . . . . . . . . . . . . . . egy liter vízben 71 köbcentiméter. 

A chémiai elemzés adataiból kitűnik hogy a zálnoki 
fürdő vize aránylag nagy mennyiségű vascarbonatot tartal-
maz, a vasearbonat mellett mennyisége által leginkább ki-
tűnik a calcium sulfat, míg egyéb alkatrészek (chloridok és 



FÖLDRAJZ. 137 

carbonatok) alárendelt mennyiségben vannak jelen. A zálnoki 
fürdő vize e szerint vasal és sulfatot tartalmazó ásványvíz-
nek tekinthető. Vasat és kénsavas sókat tartalmazó chemiai 
alkatrészénél fogva, vérszegénységből eredő, erősítést igénylő 
mindennemű kórfolyamoknál, úgymint sápkórnál, havirend-
ellenességnél, idegességnél stb., valamint idült és heveny csú-
zos és köszvényes bántalmaknál a legkitűnőbb hatású».1 

A fürdőidény (1891-dik évi adat) május közepétől szep-
tember közepéig tart. Evenként közel 2000 vendég látogatja. 
1889-ben a folytonos építkezés mellett is volt 400 beteg ven-
dége. 1891-ben 5,34 vendég lakott ott állandóan; az összes 
vendégek száma 111") volt. A fürdőt gyógyúlás végett 914 
használta, a kik 2618 fürdőt vettek. Hordóban 234 hektoliter 
vizet szállítottak el. 1892-ben 1999 egyén használta. Zálnok 
Tasnádtól 3, a kisderzsidai vasúti állomástól 1 órányira fekszik. 

A zoványi gyógyfürdő keletkezése a XVIII. század első 
felére tehető; már akkor használták némely betegségek gyó-
gyítására. Kén-timsós fürdőnek s női bajokban nagy hatású-
nak mondják. A zoványiról azt mondja a vármegyei főorvos-
nak 1889-dik évi hivatalos jelentése, hogy ennek timsós-vasas 
fürdőjében a női betegségek ellen oly kitűnő gyógyhelyet bí-
runk, minőnél jobbat a gyógyfürdők hazájának méltán ne-
vezhető Magyarország alig tud felmutatni. 

Becses ismertetését nyújtja e fürdőnek Török József, deb-
reczeni tanár, 1859-ben A két magyar haza elsőrangú gyógy-
vizeiről s fiirdőintézeteiről írott munkájában." 

1 Dr. Berger János, várni, főorvos 1889. cvi egészségügyi jelentése. 
- Zovány helység Sz.-Somlyótól 2, Margitától 4 órányira van. A helységtől 

félórányira a Nagy-Bám Oldal nevü hegy déli oldalából fakad a timsós víz egy 
9—10 ölnyi mélységű kútban, honnan az alább fekvő fürdőbe 20 30 ölnyi tá-
volságra csatornákon vezetik. E timsós vizet már a mult században használták 
s a fürdő már akkor létezett. Timsós-vasgáliczos vizeink közül legelőször for-
dították gyógyító czélokra. A zovánvi timsós-vasgáliczos víz természettani 
sajátságairól írja a tudós t aná r : a víz az említett, könnyen 300 akót magába-
foglaló kútban oly bőséggel fakad, hogy fél óráig tartó merítés után sem 
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Mindezeknek az előnyöknek daczára elhanyagolták a für-J J O 

dőt s csak az utóbbi pár év alatt láttak rendbehozásához. 
A víz vezetéséhez óncsöveket alkalmaztak s a szobákat is javí-
tották, új bútorzattal látták el. 1891-ben még csak 10 lakó-
szobája s fürdőszobáiban 24 fakád van. Évenkint 600 vendég 
látogatja. 1889-ben 650 vendég vette igénybe; 1891-ben 667 
vendég 1724 fürdőt használt s gyógyítás czéljából 547 egyén 
tartózkodott benne. Gyógyítás czéljára 2508 liter vizet szállí-
tottak el. 1892-ben 709 egyén használta 1856 esetben. A nyári 
nagy szárazságnak daczára nem volt vízhiány; ebben az évben 
2660 liter gyógyvizet szállítottak el. A víz — a vármeí>vei fő-OJ OJ o ^ 

orvos idézett jelentése szerint — még nincs újabban gyógy-
elemezve. 

Gyógyvizeink közül a zoványi s zálnoki mellett mindjárt 
a zsibóit kell megemlítenem. 

csökken mennyisége. Egyébiránt tiszta, szintelen, sajátságos ásványszagú, ize 
savanyús édesded-fanyar. Aránysúlya 1,0155. A zoványi tiinsós víz vegytani 
alkatrészeiről tőle tudjuk, hogy e fürdőnek timsósvizét először a mult században 
1798-ban Kitaibel elemezte, s kísérleteit 1815 16-ban ismételte. Később Bélteki 
és Pataki is vegyelemzés alá vetették s Bélteki talált egy polgári fontban: Kén-
savas timélegből 71,11, kénsavas keserélegböl 9,09, kénsavas vasélecsböl 3,04, 
keserhalvagból 0,16, szénsavas mészélegből 12,73, vonatanyagból 0,17, összesen 
96,30 szemert. E vegyelemzés alapján a zoványi gyógyvíz legnagyobb mennyi-
ségű kénsavas timéleget tartalmaz minden tiinsós vasgáliczos ásványvizeink kö-
zött. A vizet hatásosnak állították Bélteki és Pataki: az általános gyöngeségben ; 
a zsongtalan jellegű idült fekélyekben ; némely idült kütegekben, főleg a riih 
és sömörben ; a ficzamodások és csonttörések után visszamaradó gyöngeség, 
ízmeredtség, zsugorodásokban ; a csúzos és köszvényes bántalmakban s követ-
kezményeikben; idült szemlobokban; váltólázakban. Török fényes hatását ta-
pasztalta a női ba jokban ; a sápkór különféle alakjaiban stb. 

A könyv czime: A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és fürdő-
intézetei, természet-, vegy- s gyógytani sajátságaikban előterjesztve. A magyar 
tudományos akadémia által koszorúzott pályamunka, irta Török József, orvos 
és sebésztndor, a debreczeni ref. főiskolában a vegytan és természetrajz ny. 
r. tanára, a kir. magyar természettudományi társulat, a budapesti kir. orvos-
egylet, a pesti orvosi kar s a magyar tudományos akadémia r. tagja. Második 
újra átdolgozott s tetemesen bővített kiadás. 1. Balaton-Füred. 2. Bártfa. 3. Budai 
Császárfürdő. 4. Harkány. 5. Mehádia. 6. Parádi Csevicze. 7. Parádi timsós-
fürdő. 8. Pöstyén. 9. Szklenó. 10. Szliács. 11. Szobránez. 12. Trencsén-Teplicz 
tájképeivel. Debreczenben. Nyomatott a város könyvnyomdájában, 1859. 
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Ugyancsak Török ismerteti «A zsibói konyhasós kénes 
gyógyvizeket».1 

Vármegyénk földjéből még számos helyen buzog fel gyó-
gyító erejű forrás. így például: a Kegye Komorós határrészé-
ben levő Büdös-tó ásványtartalmú vizét a zálnoki fürdőéhez 
hasonlónak mondják. Felegregy határán köszvény ellen van 
hasznos gyógyforrás, a melyet Hodor Károly is említ.2 Kővárv 
említi a Kántorfördőt a kisderzsidai határon.3 Köszvényben, 
csúzban szenvedők használják a Bagolyfalu, Böősháza, Felső-
Szivágy, Ipp, Jaáz, Korond, Lele, Monó, Nagy-Mon határain 
levő forrásokat. Deésházán, Halmosdon szintén gyógyító erejű 
vizeket mondanak, Varsolcz határán pedig keserűvíz bugyog 
föl. 1798-ban a gubernium figyelme is ráirányúl ezekre, mi-
kor Közép-Szolnok vármegyétől a környékben található ter-
mészeti ritkaságokról, főkép a hasznos, de még kevésbbé is-
mert savanyú vizekről jelentést kiván. 

1 A községtől nyugotra, félórányi távolságra, a Fürészpatak ócska partján 
50 lépés hosszúságú s 10 lépés szélességű térségen számos konyhasós kénes 
forrás fakad, melyek közül, a vízbőséget tekintve, kettőt főforrásnak vehetünk. 
E nevezetes gyógyvizek viszonyairól — úgymond — az újabb időkben fájda-
lom, semmit sem juttattak a köztudomásra. A zsibói konyhasós kénes víz ter-
mészettani sajátságairól azt mondja, hogy a gyógyvíz tiszta, színtelen, tökéle-
tesen átlátszó, erősen könkéneg szagú, melyet már a forrásoktól meglehetős 
távolságra észre lehet venni. íze élénk sós és undorító, mindazáltal a barmok 
nagyon kedvelik. E víz sötétszínű, bőséges csapadékot rak le. Hévmérséklete 
+ 11, 5° R. Aránysúlya pedig 1,0125. Ezt a gyógyvizet is az erdélyi hydrologok, 
Bélteki és Pataki vetették mennyileges vegybontás alá s mindkettő működé-
sének eredménye meglehetősen összevág. Pataki egy polgári fontban következő 
alkatrészekre talált: Kénsavas szikélegből 78.44, szikhalvagból 82,80, szénsavas 
keserélegböl 2,90, szénsavas mészélegből 1,00, könkénegben feloldozott vasból 
0,10. összesen 165,20 szemeit Szénsavból 3,20. könkénegből 22,40 köbhüvely-
ket. E vegyelemzés alapján a zsibói vizet a konyhasós kénes gyógyvizek közé 
sorolja, mely alkatrészekhez azonban még fő tényezőként járul a glauber-só. 
Török a legnagyobb dicsérettel halmozza el s azt mond ja : «Ha ezen avult 
vegyelemezést egy új, tökéletesebb vegybontás is igazolandja, akkor a zsibói 
gyógyvíz rendkívüli átható, oldozó, izgató gyógyerejéröl nem kétkedhetünk, s 
idült csúzos és köszvényes bántalmakban, görvélvben, hasüregi zsigerek daga-
nataiban, az idült kötegek különféle nemeiben csalhatatlanul szép sikert tanu-
sitandanak». 

2 Hodor K. : Doboka, 1837. I. 529. 1. — 3 Tudománytár, 1840. VIII. k. 23. L 
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A HONFOGLALÓK A SZILÁGYSÁGBAN. 

A Szilágy területe a honfoglalás idejében Mén-Marót 
uralma alá tartozott, ki a Maros és Szamos közti terűletet 
birta és Biharban székelt. Tuhutum és íia Horka foglalta el 
az Ér mellékét Zilahig, azután a Meszesnél egyesültek Sza-
bolcscsal és Tassal, kik a Tisza és Nyirség közti terűletet el-
foglalván. Szatmár felől hatoltak a Meszesig. Tuhutum átkelve 
a meszesi lapun, Erdélybe is áttört. 

A magyar hódítás történetét vidékünkön III. Béla király 
névtelen jegyzője így beszéli el: 

A Nyírről. Tuhutum és íia Horka. a niri részeken lova-
golva, nagy népséget hódítanak, a Nir erdejétől Umusouerig1 

és így fölmenve, Zylokig jutának2 senki kezét ellenük nem 
emelvén, mivel Menumorout vezér és emberei nem merének 
ellenük harczolni, hanem a Kris vizét kezdek őrizni. Akkor 
Tuhutum és íia Horka Zilokból megindulva, a meszesi részekre 
menének Zobolsuhoz és Thosuhoz3 és midőn egymást viszont 
látták, nagy örömmel örvendének és lakomát tartván, kiki 
dicsekszik vala győzedelmével. Reggelre kelve pedig Zobolsu, 
Thosu és Tuhutum tanácsot tartva, elvégezék, hogy Árpád 
vezér országának határa a meszesi kapunál legyen.4 Akkor 

1 A silvis Nyr usque ad Umusouer. — 2 Et sic ascendentes usque ad 
Zyloc peruenerunt. — 3 Tunc Tuhutum et íilius suus Horca de Ziloc egressi 
venerunt in partes Mezesinas ad Zobolsum et Thosum. — 4 Ut meta regni du-
cis Árpad esset in porta Mezesina. 



A H O N F O G L A L Ó K A S Z I L Á G Y S Á G B A N . 141 

a föld lakosai parancsukra kőkapukat építenek és az ország 
határszélén fából nagy rekeszt csinálának. Akkor ezen emlí-
tett három férfiú hiv követek által minden tetteit megizené 
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BÉLA KIRÁLY NÉVTELEN JEGYZŐJE A NYÍRRŐL, ZILAHRÓL ÉS A MESZESI KAl'l HOI. 

Árpád vezérnek és előkelőinek. Mit midőn Árpád vezérnek 
és jobbágyainak hírűi vittek, igen nagy örömmel örvendenek 
és pogány szokás szerént áldumást tőnek, és az örömhírt 
jelentőknek különféle ajándékokat adának. S Árpád vezér és 
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előkelői ezen örömnek okáért egy egész héten át ünnepélye-
sen lakomáznak vala, és csaknem mindennap megittasodnak 
vala, ily nagy örömnek történte miatt. És ezt hallva, Árpád 
vezér és emberei megindulának Zeremsuről és tábort ülének 
a Souiou vize mellett a Tiszától Honrat1 vizéig. Miként mentek 
Gelu ellen ? Akkor Tuhutum azon föld jó voltát hallván, kö-
veteket külde Árpád vezérhez, hogy neki adjon szabadságot az 
erdőn túl menetelre Gelou vezér ellen harczolni. Árpád vezér 
pedigtanácsot tartván, Tuhutum szándékát dicséré s szabadságot 
ada neki az erdőn túl menetelre, Gelou ellen harczolni. Midőn 
ezt Tuhutum a követtől meghallotta, vitézeivel felkészűle és 
otthagyván bajtársait, megindúla az erdőn túl kelet felé Gelou, 
a blachok vezére ellen. Gelou erdőntúli vezér pedig meghall-
ván jövetelét, seregét összegyűjté, és sebes nyargalvást elébe 
lovagolni kezde, hogy őt a meszesi kapunál föltartsa. De 
Tuhutum egy nap az erdőn átkelvén, az Almás vizéhez érke-
zett. Akkor mindkét sere«' összetalálkozott, csak a folyó feküd-D ' -

vén közöttük. S Gelou vezér azt akarja vala, hogy itt tartóz-
tassa fel őket Íjászaival. A bikori vezérről. Árpád vezér pedig 
néhány nap múlva nemeseinek tanácsát elfogadva, követeket 
külde Bihar várába Menomourut vezérhez, kérvén tőle, hogy 
ősapja Athila király igazából engedje át neki a földet a Zomus 
vizétől a nyíri határszélig és a mezesi kapuig és külde néki 
ajándékokat, miként előbb Szálán tituli vezérnek küldött 
vala. Ezen követségbe két igen serény vitéz vala küldve. Usu-
buu, a Zolouku atyja és Yelek, kinek nemzetségéből Turda 
püspök származott. Mert ezek nagy nemes nemzetségűek valá-
nak, miként más scythiai földről kijöttek is, kik Almus vezér 
után nagy sok néppel jöttek volt.2 

Tuhutum nevét őrzi a mai Tihó helységünk, hol a nép 
Tuhutum váráról beszél.11 

1 Hernád. — 2 Szabó Károly, Fejérpataky László: Béla király névtelen 
jegyzőjének könyve. 28., 30., 24. 1. — 3 Kazinczy Erdélyi Leveleiben (80. 1.) Tu-
hutum helyett Tihót ir s megjegyzi, hogy a magyar hangot leirni nem tudók 
Tihó vezért Tuhutummá változtatták el. 
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Tasnádon erős vár volt már a honfoglalás korában s Tas 
vezérről vette nevét.1 Őrmező az egykor itt létezett ama gye-
pükre emlékeztet, a melyekről Anonymus emlékezik. A lako-
sok határőri foglalkozását nevében őrzi. Lakosainak az volt 
a kötelességük, hogy e gyepüket őrizzék, a mint a vasmegyei 
Alsó- és Felső-Őr, a szepesmegyei Strázsa (régi magyarosan 
Őr), s mint a zemplénmegyei Őrmező elválaszthatatlan össze-
köttetésben állottak az egykoron ott létező gyepűkkel.2 A Zilah 
mellett emelkedő Őrhegy is amaz időkre s emlékekre néz 
vissza. 

1 Jakab Elek : Kolozsvár története, I. köt. 255. 1. — 2 Karácsonyi J. Honf. 
s Erd. 23. 1. 



IX. FEJEZET 

A VÁRMEGYE LAKOSSÁGA A HONFOGLALÁS ÓTA. 

1. A lakosság hullámzásának oka. 

A Szilágyság népe ősidőktől fogva magyar volt. A ma-
gyarnak szilfa a nemzeti fája, — írja egy helyt Eötvös Ká-
roly ezer falu, város, halom, dűlő, határrész viseli nálunk 
a Szilas és Szilágy nevet s a hol ez a név van: ott magyar 
lakik, ott magyar telepedett meg ezer év előtt. Agából, fiatal 
hajtásából faragták őseink az íjjat.1 Eleiemkereső fő foglal-
kozása őseinknek a vadászat és a halászat vala; ős magyar 
telepek a folyamok mellékein kezdenek képződni. így magya-
rok és kunok szálltak meg a Berettyó mellékén, nemkülön-
ben a Kraszna mellett, s a Krasznától a Szamosig, a Meszes-
hegy vonalában, részint mint határőrök. A Zilah és Szilágy 
patakok mellett avar maradék és magyar honfoglaló nép ta-
nyázik, a Kusaly és Nádasd patakok mentében, a vármegye 
érmelléki részében az Anonymus említette Hómosó-ér mellett 
szintén honfoglaló harczosok erős vonala húzódik. Idővel a 
hegyi patakokban gátlásokat is alkottak, nagyban előmoz-
dítván ezzel a haltenyésztést. 

De a háborús idők s az a körülmény, hogy, mint láttuk, 
a Szilágyság a hadak nagy átjárója volt, megváltoztatták itt a 
terület képét. 

A háborús idők pusztításait már a XIII., de különösen 
a XVI. századtól nyomon kisérhetjük. 

1 Egyetértés, 1899. évi 200. szám. 
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1246-ban Béla, 1282-ben László király teljesítik Gallus, 
illetve Péter erdélyi püspökök kéréseit, melyek a megritkult 
lakosság gyarapítását czélozzák.1 Körülményesen tájékoztat 
királyaink ez intézkedéseiről László király oklevele, melylyel 
kiveszi a szolnokmegyei (de Zonuk) Zilah s Tasnád villákat a 
vajda s minden más biró hatósága alól s kizárólag püspöki 
hatóság alá rendeli. Az oklevél kiemeli, hogy Péter, erdélyi 
püspök püspöki megyéjében a lakosok a dúló háborúk alatt 
meggyérültek s a püspökséghez tartozó Zilahon, Tasnádon 
csak kevesen vannak s nem is kivánnak letelepedni, csak ha 
őket a király kegyelme bővebb szabadsággal ajándékozza meg. 
A király tekintetbe vette a püspök abbeli hűségét s szolgá-
latát, melyet az ország némely lakóinak azon várai ostrom-
lása és lerontása alkalmával tanúsított, a honnan a királyi 
méltóság kisebbségére és az ország kárára a Szamos folyam 
körül (circa tluvium Zomus) és az erdélyi részekbe vezető 
országút mellett gyakori rablásokat s pusztításokat köveitek 
el s őt a királyi kegyelem a jelzett kedvezményben részesí-
tette, hogy t. i. a nevezett villáknak mind korábbi lakosai, mind 
pedig az oda gyülekező szabad állapotú vendégek, az erdélyi 
vajda, vármegyeispánok, valamint más birák hatósága alól tel-
jességgel kivétessenek és magukat senki más bíráskodása alá 
adni ne tartozzanak, mint az erdélyi egyház püspökének, az 
ő birájoknak s ha a püspök vagy a tőle tett birák az igazság 
kiszolgáltatásában hanyagságot tanúsítanának, az egyedül a 
királyi felség elhatározása alá legyen terjeszthető, a minthogy 
ezt a szabadságot Béla király, a király nagyapja engedte a 
püspökség némely villáinak.2 

1595. április 28-dikán jelentik a fehérvári országgyűlésnek 
Magyarországról, hogy Kraszna- és Közép-Szolnok vármegyék-
ben a tatárok, törökök számos falut fölégettek és elpusztí-

1 Hunfalvi Pá l : Ar oláhok töri., I. k. 354. 1 
I. köt. 255. 1. — Okitár, 25. 1. 

DR. P k t r i M ó r : Szilágy vármegye monograpliiája. I. 

. — - Jakab: Kolozsvár tört., 

10 
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tottak; rajtuk az adót megvenni nem lehet, mire az ország-
gyűlés elhatározza, hogy az illető vármegyék alispánjai és 
szolgabirái olyan helyeken adót ne szedjenek.1 

Hogy mily pusztítást szenvedett Kraszna vármegye az 
1600 körüli években, mutatja egy 1604-diki dical-összeirás is, 
mely szerint az egyes helységekben (a somlyói vár tartozé-
kain kívül) megadóztatott jobbágyházak vagy telkek száma a 
következő volt: 

Badacsonban 1, Borzáson 172-iiél több, Domoszlón 72-nél 
kevesebb, Hidvégen 2-nél kevesebb, Horváton l3/4, Ilosván 
3V2-nél kevesebb, Ippon és tartozékaiban 53/4, Keresteleken 
2-nél kevesebb. Kémeren 9 (1605-ben 6), Lecsméren 2. Lom-
pérton 372-nél kevesebb, Magyar-Keczelben IV2 (1605-ben), 
Magyar-Valkón 3, a Meszesalján 2 (1605-ben 21/2), Nagyfalu-
ban 11-nél több, de 18-nál kevesebb (1605-ben 9), Oláh-Ke-
czelben V2 (1605-ben), Ferecsenben 12 (1605-ben 12V4), Pete-
nyefalván 3, Bécsén 3, a Rézalján 15, a két Seredenben 
körülbelül 1, Somlyó-Csehiben 2-nél kevesebb, Somlyó-Györ-
teleken 2-nél kevesebb. Somlyó-Újlakon 2-nél kevesebb, So-
mályban 7-nél kevesebb, Szilágy-Somlyón 2, Szoroson 2-nél 
kevesebb. Varsolczon 5-nél kevesebb (1605-ben 4V2), Zovány-
ban 2. Tehát legtöbb jobbágyház vagy telek adózott a Réz-
alján; azután Perecsenben, Nagyfaluban, Kémeren, Ippon és 
tartozékaiban stb.2 1658-ban följegyzi Thornai P. István, deb-
reczeni lelkész és superintendens, hogy a törökök az egész 
Szilágyságon, sőt Váradig mindent elpusztítottak.3 1682 előtt 
Közép-Szolnok vármegyében 59 falu pusztúlt el a háborús 
idők zaklatásai közt. Váradnak a török uralom alá jutásától 
1682-ig elpusztúltak: Godonvacz, Borzjuk, Felső-Berekszó, 
Alsó-Berekszó, Égerhát, Eörményes, Vicsa, Patakfalva, Mosó-
bánya, Papfalva, Somos, Felsőbabocza, Alsóbabocza, Nyires, 

1 Szilágyi Sándor. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, III. köt. 474. 1. — 2 Di-
cal. — 3 Tt. ev. ref., I. 41—42 11. 
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Kolbászfalva, Bőnye, Nyirmon, Redekfalva, Hanisa (Kis-Go-
roszló), Hosszuujfalu, Kőrös, Mindszent, Girót, Szántóhidvég, 
összesen 24. A némettől megégetett falvak: Szélszeg, Tóhát, 
Sülelmed, Monó, Benedekfalva, Magyar-Nádasd, Bogdánd, 
Korond, Apácza, Bikácza, összesen 10. A törökök, szatmári 
tolvajok és kuruczoktól elpusztított falvak: Gardánfalva, Zál-
nok, Nagy-Derzsida, Girókuta, Sarmaság. Szigeth, Kövesd, 
Karika, Turbucza, Kávás, Szodoró, Úsztató, Balásháza, Etélv, 
Szőcze, Peleszarvad, Hatvan, Keszi, Szuna, Tövis, Sződemeter, 
Szoldobágy, Kecskésfalva, Alsó-Szivágy, Közép-Yárcza, össze-
sen 25. 

A kvártélytartás, a katonaság beszállásolása nem ke-
vésbbé volt pusztítója a lakosságnak. 

1686. nov. 26-dikán Nemes János és Bálintith Zsigmond 
mennek követségbe Garafához ily okokból. Követi utasítá-
sukból kitűnik, hogy a császár Szolnok, Kraszna és Máramaros 
vármegyékbe leveleket küldött, a melyekben az e megyékbe 
jövő katonák elkvártélyozása czéljából a tanácskozásra köve-
teket kiván; holott a császárnak már azelőtt igéretét vették, 
hoev nem kvártélvoz e vidékekre katonákat. Már 1685 telén Ov/ J 

annyira tönkretették a földeket a császár katonái, hogy a la-
kosság számára sem termett elég gabonát s így nem csoda ha 
ü lakosság szállingózni kezdett a vidékről. Schaerífenberg, tá-
bornok be is látta az erdélyiek jogos panaszát, megígérte, 
hogy nem fogják őket többet kvártélyozással terhelni s most 
kérik a császárt, hogy ez ügyben intézkedjék, jogos panaszu-
kat hallgassa meg, intézkedjék, hogy a már pusztúlófélben 
levő Máramaros és Szolnok vármegyéket és a Kővár vidékét 
kvártélyozókkal többé ne terheljék.1 Ugyancsak ekkor, bár 
folynak a békealkudozások a király és az erdélyi fejedelem 
között, mégis a császári hadak miatt «az Szilágyság egészben 
futólag van, Kűvárvidéke nagyobb részént puszta, Máramaros 

Alvinczi Péter Okmtára, II. köt. 35—37. lap. 

10* 
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is ahhoz közelít». Kővárvidékét már háromszor is kirabolták.1 

úgy hogy az erdélyi hadak még alkalmas szállást sem talál-
hatnak ott; eleség is csak annyi van, a mennyi a várbeliek-
nek elég s lovaik is legfeljebb csak a «kűsziklát ennék».2 Bár 
úgy látszik, hogy a királytól remélhetnének valamit, de mit 
ér, ha a Szilágyot most is katonai executióval fenyegetik, Kő-
várvidékét és Máramarost pusztítják s Kővár- és a Láposvidé-
kéről most is egy rakás rab van császári kézben.3 1692-ben 
említve van, hogy Hidvég pnedium «sok esztendőktől fogva 
pusztán áll, Szilvásról is eloszlott a szegénység, Szántón is 
kevés ember lakik, az is csak taksás és idegen, annyira el-
pusztult állapottal» van.4 1697. márczius 15-dikén Közép-Szol-
nok vármegye Menyőben tartott gyűléséből irja Guthi Far-
kasnak, a kit az országgyűlésre követül küldött, hogy nyert 
instructiója szerint igen serényen munkálkodjék, «legközelebb 
pedig a pénz dolgában», mert a szegénység már nem birja, 
éjjel-nappal szökik, most is szinte három falu elment. Az 
executiót minden órában várják fejökre. A palatinale quan-
tumot is minden késedelem nélkül kívánják administráltatni, 
másként onnan is executio fenyeget.5 Közép-Szolnok közönsége 
1696-ban azon töprenkedik, mi módon lehetne visszakeríteni 
az adó elől a szomszéd Szatmár-, Bihar vármegyébe elszö-
kötteket. Nem is egy-két ember megugrásáról volt szó. «Vár-
m e g y é n k lakosinak nagyobb része» menekült az elviselhetetlen 

Ow- Ót/ 

terhek elől.6 

A pusztulásnak mily szomorú képe tárúl elénk a tizen-
nyolczadik század elejéről! 1708-ból Bagos, Perecsen, Oláh-
Baksa, Goroszló, Máron, Egrespatak, Varsolcz, Hidvég fal-
vakról jegvezte föl egy összeírás, hogy mennyire pusztúlnak. 
Azt lehet mondani, hogy nem volt kedvezőbb állapot a Szi-
lágyság egész vidékén. Bagos lakossága a nagy iga s nyomo-

1 Alvinczi Péter Okmtdra, III. köt. 151. 1. — 2 U. o. 152. 1. — 3 U. o. 153. 1. 
4 Nemz. múz., Becsky-lt. — 5 Szgv. ered. — 0 Gúthi Farkas követi utasítása. U. o. 
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rúság miatt pusztán hagyta faluját, a nagy rész Magyarországra 
bujdosott; heten-nyolczan imitt-amott a gazokon voltak kény-
telenek megvonni magukat. Az oláhbaksaiak «most a közelebb 
való futástúl fogva» eloszlottak, pusztán hagyták falujokat, 
azt se lehet tudni, hova, merre? A magyargoroszlóiak szin-
tén elhagyták falujokat s «a gazokra csináltak volt maguknak 
házacskákat». Máron hasonlóképen pusztán marad, a lakosok 
egy része a Meszesen át Erdélybe oszlik, a másik rész imide-
amoda; nem tudják, hova húzódtak. Az egrespatakiak né-
mely része szintén Erdély felé vette bujdosó útját, a többiek 
ismeretlen irányba keltek útra, hárman-négyen lappanganak 
imitt-amott a gazokon; a varsolcziak egy része «az Ér mellé 
kiverekedett», mások szintén a gazokon nyomorognak. «A ka-
tonaságnak rajtok nagy mértékben való megfordulása», «rend-
kívül való excessusok», «a táboroknak szüntelen körülöttük 
való forgása és megtelepedése», a mik miatt pusztán hagyják 
a falvakat, elbujdosnak, megválnak a tűzhelytől, messze ide-
genben vagy a gazokon tengetik életüket.1 1670-ben az ország-
gyűlés kimondja: «Szilágyban Cseh városa az elmúlt siralmas 
esztendőben teljességgel végső pusztulásra jutván, mostan 
akarván viszont az ott lakosok, kik még életben maradtak 
közülök, épülni, hogy azért inkább épülhessenek, telepedhes-
senek, eximáltuk őket három esztendők alatt való minden-
nemű adózásokról».2 1712-ben Közép-Szolnok vármegye meg-
rendeli, hogy «az erdőkből a lakosok lakóhelyeikre vissza-
szoríttassanak, esténként harangozni kell, valamint strázsákat 
tartoznak állítani a helységek».3 1722. julius 2-dikán Kraszna 
vármegyében Doh, Récse és Lompért három-három évre adó-
mentességet nver. Ha a három esztendő eltelése után a lakók 

o w 

pusztán akarnák hagyni falujokat, e csalárdságért mind a 
három esztendei járulékot egyszerre befizetni kötelesek. Kraszna 

1 Orsz. lt. Cons. et Urbar, fasc. 113. nr. 57. — 2 Erd. múz. Benkö : Trans-
silvania (kézirat), I. 712. 1. — Szvit. P. G 90. 1. 
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vármegye 1727. május 8-dikán panaszkodik, hogy a vármegye 
népe az éhség és nagy szegénység miatt adóját nem birja 
fizetni, s «ottan-ottan szökik».1 

Közép-Szolnok vármegye 1733-ban erősen foglalkozott 
lakosságának kóborlása ügyével s utasította a szolgabirákat. 
hogy a mennyiben közeledik «az ceconomicalis só után való 
beindulásnak ideje és mivel a tavalyi esztendő óta mind az 
acrescentiával, mind pedig a decrescentiával változások estek 
a lakosok között», az erre vonatkozó vizsgálatot minél hama-
rább megtartsák, «hogy a szerint lehessen a sónak minden 
helységekre való kihozatása». ^ o 

A szolgabirák aztán a legközelebbi k.-daróezi vásárban 
kikiáltatták, nemkülönben az egyes helységekben megjelenvén, 
kihirdettették, hogy a Magyarországra átfutott lakosok minél 
hamarább haza siessenek, hogy az összeírásban részt vegye-
nek és sójárandóságukat átvegyék, mivel júniusban «a só után 
beindít a nemes vármegye». A Magyarországról hazajövő e 
lakosok sem portiót nem adnak, sem kvártélyt nem tartanak 
és fuvart sem szolgáltatnak. Hasonlóképen a szolgabirák min-
den helységben kihirdették, hogy a birtokosok az-erdélyi szö-
kevény jobbágyokat három esztendeig ki ne adják, bármint 
követeljék is azokat vissza. Az Erdélyből való és Magyar-
országról hazajönni kívánó jobbágyokat ezáltal is serken-
teni próbálták a hazajövetelre. 

1771-ben Mária Terézia elrendeli, hogy a hol a nép szö-
késre hajlandó, ha máskép nem lehet, katonai brachiummal 
is meg kell akadályozni benne. A népnek szöktetőit, csábítóit 
pedig halállal is büntetik.2 

A katonaság zaklatásai miatt falvainknak sem volt állandó 
helyök, pl. Karika a mai helyétől északkeletre fekvő Valea 
petri (kő völgye) határrészen feküdt mintegy 80 évig s a szá-
zad elején hurczolkodott vissza régi (mai) helyére. A nép em-

1 Szvit. — 2 Zilah város Itára. 
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iékezetében élénken él, hogy id. Wesselényi (a jelenlegi főispán 
nagyapja) engedte meg jobbágyainak a katonai átjáróból való 
elhúzódást s hogy mennyire panaszkodtak nagyapáik a köl-
tözködés keserveiről. A lakosságot a háborús idők, a sok teher, 
a nagy adó egyaránt pusztította, szakadatlan zaklatta s a sze-
génység miatt bújdosóvá lett. így aztán nem csoda, ha földes-
uraink mindjobban érezvén a dolgos kéz hiányát, igyekeztek 
segíteni magukon, a hogy lehetett, onnan telepíteni jobbá-
gyokat, a honnan kaptak. Az ország, a vármegyék pedig a 
lehető kedvezményt kívánták nyújtani a letelepedni kívá-
nóknak. 

2. Települések. 

Közép-Szolnok vármegye 1719-diki jegyzőkönyvében ol-
vassuk: A Szilágyság Nagy-Várad megvétele után pusztíttatott 
el a törökök által.1 1753-ban Bél Mátyás följegyezte, hogy Közép-
Szolnok vármegye lakosai régtől fogva magyarok. A török pusz-
títások alatt megritkúlt számukat gyarapítandó, hoztak be 
oláhokat.2 Hunfalvy Pál a folyók neveiről, hogy t. i. a rómaiak 
idejében ismeretesek (Tisza, Körös, Maros, stb.) ma is meg-
vannak s az új nevek vagy szlávok (Kraszna), vagy magya-
rok (Szilágy, Berekjó), azt következteti, hogy a rómaiak után 
szláv élet, majd a magyar honosodott meg s a mai rumunság 
«új jövevény». Ezt következteti a helynevekből is, mint Szol-
nok stb.3 Valóban Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék né-
pessége a török világ utolsó évtizedeiben fogyott meg rend-
kívüli módon, a lakosság legnagyobb részben elpusztult vagy 
elvándorolt. 1715 és 1720 körűi kezd a népesség szaporodni. 
1715-ben Kraszna vármegyében a pestis vitt véghez nagy 
pusztításokat.4 

1 Szvit. P. G. 485. 1. — 2 Bél Mátyás: Comp. 123 1. «Habitatores Comita-
tus dudum Hungari sunt, qui et Valachos admiserunt, ob sui, nupera Tur-
carum tumultuatione, diminutionem». — V. ö. Hunfalvy Pál : Bolla Márton 
és Éder Károly meg az oláh incolatus Erdélyben. Századok, 1879. VII. fűz 555— 
556. 1. — * Macjv. stat. közi., XII. k. 341. 1. 
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Ugyancsak Bél irja 1753-ban, hogy Kraszna vármegyé-
ben görög szertartású oláhság csak elszórva lakik s hogy 
itt, ebben az időben, túlnyomó a magyar lakosság.1 

Kraszna vármegyében, már ennek keletkezésekor értesü-
lünk mindjárt, hogy «idegen vendégek» közül Krasznában 
oroszok telepedtek le.2 Egy puszta is megőrizte emiéköket. 
1486-ban Kraszna vármegyében Orozthelek nevű praediumot 
(előfordul Alsó-Sereden és Gombatelek után) zálogosít el Szele 
Márton.3 A Váradi Hegestrum egyik adata szerint Kraszna várá-
nak Bán helységből való jobbágyai följelentésére végbe ment 
peres eljárás igazolja, hogy vármegyénk lakói között már 
ruthének is voltak, mert ruthén nemzetségbelieknek s szabad 
embereknek mondták magukat a vádlottak, a kiket várszol-
gáknak tartottak. Ugyancsak már a Váradi Begestrumban van 
nyoma horvát és német településeknek. Horvátra való Zavida 
vádolja Dömötört ökrének elsikkasztásával.4 Ezen Zavida név-
ből kiindúlva, Kandra Kabos valószínűnek tartja, hogy Horvát 
lakosai akkor még horvátok voltak.5 A helynevekből követ-
keztetve úgy Közép-Szolnok, mint Kraszna vármegyében vol-
tak horvát telepek.6 Ippi Perman pedig lopással vádolja két 
kaznacsi jobbágy szolgáját.7 Kandra Kabos szerint Perman 
Bärmann, vagy még inkább: Bergmann, a mi német telepít-
vénvre vall.8 

1226-ban itt vannak már a települő oláhok a Kraszna 
vidékén, az ekkor kelt okiratban pedig szó van egy még előbb, 
Kálmán idejében történt első településről. Zilah és a meszesi 
kapu környékén azonban még egy század multával sem mu-
tatkoznak, «mert — irja Szikszai — a mojgrádi és zsákfalvi 
határon levő római Porolissum coloniának, mely az egykori 
Dacia porolensis székhelye volt, még emlékét sem őrizték 

1 Bél M.: Comp. H. G. 119. 1. — - Pauler : A magyar nemzet története az 
Árpádházi királyok alatt. I. 443. — Nemz. nuíz. Becsky-lt. — 4 Kandra K.: 
V. 11 222. 1. — 5 U. o. - « U. o. 3., 4. sz. j. és 386. 1. 3. sz. j. — 7 U. o. 280. 1. -
8 U. o. 4. sz. j. 
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meg s a benedictinusoknak Szent-Margitról czimzett meszesi 
monostorát, melyet 1113-ban a szerencsétlen, később meg-
vakított Almos királyi berezeg neje, Erzsébet alapított, mely 
a tatárjárást nem sokkal élte túl, nem látták, nem ismerték 
s az ezek által a Porolissum amphiteatrum romjain épített 
kálváriát beszerikuezának nevezték s azt a kősziklából vésett 
templomromot a karikai határban, mely búcsújáróhely volt 
s melynek bejáratánál egy óriási, de kezdetlegesen kifaragott 
Szent Margit-szobor állott, Piatre látenak s a szobrot, a melyet 
én (Szikszai) még ott értem, Ilánának». A mit a római conti-
nuitás vitatása ellen említ.1 

Anonymus Erdély lakosságát jobbára oláhnak mondja. 
Ez az Ítélete onnan származhatott, mert a királyi sóval keres-
kedő oláhokat ismerte leginkább, illetve róluk vett tudomást 
első sorban. Mindamellett tény az, hogy az oláhok Erdély-
ben már ekkor nagyon el voltak szaporodva.2 Szent István 
idejében kezdtek gyarapodni s a honfoglaláskor államalkotó, 
önálló elem egyáltalán nem voltak. Mint türelmes, engedelmes 
nép Erdély névtelen vidékein, az irtásra váró őserdők ren-
getegeiben, szívesen látott vendégek valának és kiváltságokban 
is részesültek. így valamennyien a királynő vagy az erdélyi 
püspök jobbágyai voltak; s főkép e hatalmas pártfogásnak 
tulajdonítható oly gyors és rohamos elszaporodásuk, hogy 
Anonymus idejében Erdély lakosságának már valóban túl-
nyomó részét képezték. 

Szilágy vármegye területén az Anjouk idejére esik a leg-
tömegesebb oláh betelepülés. Drág. Balk és Oláh János te-
mérdek sok oláht telepítettek át Máramarosból s másunnan 
Közép-Szolnoknak a Szamos melletti részeire, a Bükk aljára. 
Az e korbeli nagymérvű oláh betelepedés egyik legfontosabb 
oka volt a török előnyomulása a Balkán-félszigeten. Előlük 
menekült a vallását féltő oláh népesség.3 

1 Szikszai Lajos felolv.: Szilágy vm. mill. közgy. jegyzökve, 16. lapon. — 
2 U. o. 12. 1. — U. o. 16. 1. 
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1717—18-ban Erdélyből az ottani roppant inség és drá-
gaság elől tömegesen vándoroltak át oláhok Kraszna és Kö-
zép-Szolnok vármegyébe, egy részüket földesuraik telepítették 
erdélyi birtokaikról ide; ezek voltak az ú. n. zsellérek, kik-
nek úgy sem volt semmijük s kik az inség megszűntével vissza 
is költöztek. Az oláhság általában zavarossá tette ebben az 
időben a népességi viszonyokat folytonos vándorlásaival. Az 
1715. és 1720. években végzett összeírás alkalmával is sok 
nehézséget okoztak.1 

Közép-Szolnok vármegye nemességének némely részét 
alkotják azok a nemesek, a kiket földesuraik, hű szolgálataik 
jutalmául, oláh parasztokból emeltek azzá. így sokat neme-
sítettek Wesselényi Pál, a bujdosó magyarok generálisa, a ki 
főkép saját jobbágyaiból szervezett csapatokkal védelmezte a 
protestánsok személy- és vagyonbiztonságát Carafa ellen, nem-
különben a Gyulaífyak, Bánffyak, Báthoryak, Rákócziak.2 

1733-ban a következő helységekben találtak oláh csalá-
dokat : Almás-Balázsházán, Alsó-Bánban, Alsó-Berekszón, AIsó-
Kaznacson, Alsó-Kékesnyárlón, Alsó-Szivágyon, Alsó-Várczán, 
Aranyoson, Ardón, Badacsonban, Bagolyfaluban, Ballaházán, 
Bábczán, Bádonban, Benedekfalván, Bikáczán, Bodján, Bog-
dánházán, Bojánban, Borzován, Böősházán, Breden, Bükk-
Tótfaluban, Csányban. Cseresén, Csiglenben, Csízéren, Csö-
mörlőn, Czigányiban, Dabjonban, Dabjon-Ujfaluban, Debren-
ben, Derzsidán (Girókuta után), Detrehemben. Dohon. Eger-
begyen, Egrespatakon, Elyüsön, Egerháton, Er-Girolton, Ér-
Hatvanban. Er-Káváson, Er-Kisfaluban, Er-Kőrösön, Er-Mind-
szenten, Ér-Szodorón, Farkasmezőn, Fel-Egregyen, Felső-Bán-
ban, Felső-Berekszón, Felső-Kaznacson, Felső-Kékesnyárlón, 
Felső-Széken, Felső-Szivágyon, Felső-\Tárczán, Fürményesen, 
Füzesen, Galgón, Galponyán, Gardánfalván, Girókután, Go-

1 Stat. Közi. XII. 339. és 341. 1. — 2 Szikszai Lajos felolv.: Szilágy vra. 
mill. közgy. jegyzökönyvében, 18. 1. 
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Goroszlón (előfordul Náprád után Aranyos és Horvát között), 
Görcsönben, Gurzófalván, Gyümölcsénesen, Hadadon, Hadad-
Györteleken, Halmosdon, Haraklányban, Hídvégen, Hosszú-
mezőn, Hosszú-Újfaluban, Illésfalván, Inón, Jaázon, Karikán, 
Kecskésfalván, Kelenczén, Kendermezőn, Keresteleken, Kettős-
mezőn, Kémeren, Kirván, Kis-Debreczenben, Kis-Dobán, Kis-
Nyiresen, Korondon, Köődön, Közép-Várczán, Kraszna-Hor-
váton, Kraszna-Tótfaluban, Kucsón, Leiében, Lompérton, 
Magyar-Egregyen, Magyar-Valkón, Márkaszéken? (Szikul; Ké-
mer után Almás és Felső-Kaznacs között), Máronban, Meszes-
Szent-Györgyön, Mojgrádon, Monóban, Mosóbányán. Mutoson, 
Nagy-Bajomban, Nagy-Dobán, Nagyszegen, Náprádon, Nyir-
monban, Nyirsiden, Oláh-Baksán? (előfordúl Bádon és Hosszú-
mező között, Bokse-nek irva), Oláh-Csaholyban, Oláh-Horváton, 
Oláh-Keczelben? (előfordúl Sereden és Becse között Ketzel-
nek irva), Oláh-Nádasdon, Oláh-Valkón? (Valkó; Váralja és 
M.-Valkó közt), Ököritón, Ördögkúton, Őrmezőn, Papteleken, 
Paptelkén, Pecselyben, Pele-Szarvadon, Perecsenben, Perjén, 
Poósán, Prodánfalván, Rákoson, Bécsén, Romlotton, Rónán, 
Seredenben, Solymoson, Somályban, Somlyó-Csehiben, Somlyó-
Györteleken, Somró-Ujfaluban, Sülelmeden, Szamos-Széplakon, 
Szamos-Udvarhelyen, Szamos-Újlakon, Szent-Péterfalván, Szeő-
demeteren, Szécsen, Szélszegen, Szilágy-Csehben, Szilágy-Kö-
vesden, Szilágy-Somlyón, Szilágy-Szigeten, Tasnád-Balázsházán, 
Tasnád-Szarvadon, Tasnád-Szántón, Tasnád-Szilváson, Ti hón, 
Tóháton, Turbuczán, Úsztatón, Új-Németen, Új-Vágáson, Va-
dafalván, Váralján, Vármezőn? (Butsumi), Várteleken, \ricsán, 
Völcsökön, Vrazsitorijban (Varasitó), Zálnokon, Zsákfalván és 
Zsibón. Összeirtak ez alkalommal e falvakban összesen 3637 
oláh családot, a mely összeg azonban nem foglalja magában 
Csiglen és Prodánfalva családjait, mert ezek számát — úgy 
látszik — nem állapíthatták meg. 

A XVII. században még virágzó protestáns egyházak vol-
tak a vármegye területén: Szamos-Udvarhelven, Inón, Szép-
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lakon. Benedekfalván, Yicsán, Horváthon, Nyírmonban, Bőnyén, 
Sándorházán, Szamos-Újlakon, Debrenben, Czigányiban, Vaján, 
Magyar-Baksán, Kövesden, Korondon, Szécsen, Nagy-Derzsidán, 
Zálnokon, Dohon, Domoszlón, Egerháton, Girolton, Hidvégen 
s ma ezek valamennyien oláh eklézsiák. Ha magyarázatát 

%J O J 

keressük e dolognak, több más indító ok mellett részben egy 
históriai tapasztalatban találjuk fel azt. Abban ugyanis, hogy 
e vármegyét ért számtalan megpróbáltatások alatt, kivált a 
Váradon tanyát ütött török pusztításai idejében a magyar 
védte a házi tűzhelyt utolsó csepp véréig, vérzett és szenve-
dett, de el nem hagyta azt. Az oláh ellenben összegyűjtvén 
nyájait, elindúlt a vészszel terhelt vidékről csendesebb tájak 
felé, egész a Dobrudzsáig, negyven falut is pusztán hagyva 
Közép-Szolnokban, ép a török pusztítások alatt; a vész el-
múltával pedig visszatért betelepíteni a néptelenné vált fal-
vakat.1 

1 Szikszai Lajos felolv.: Szilágy vm. mill. közgy. jegyzőkönye, 18. és 19. 
lap. Szikszai ezt a kérdést behatóan tanulmányozta s az oláh kérdésről való 
történeti búvárkodása eredményeid hadd álljanak itt e sorai : «A Szilágyot az 
oláh tudósok egyik ős hazájuknak tartják s én ki ludom mutatni nekik, hogy 
még a XVIII-dik század közepe felé is Közép-Szolnok vármegye, a mikor a 
kuruezvilág leveretése után katonasággal megrakva s annak tartásával s élel-
mezésével terhelve volt, megyegyülésben mondta ki határozatképpen, hogy az 
oláhokra adót ne vessenek, mert nem állandó lakói a vármegyének, hanem 
nyájaikkal folytonos költözködésben s vándorlásban vannak. Még mielőtt 
II. József az örökös jobbágyságot eltörölte volna, a szilágyságbeli oláh job-
bágyok 70—80%-a az úrbéri összeírásokban is mint «liber-e migrationis» 
volt összeírva, mely szerint a mikor tetszett neki, akkor hagyta ott házas telkét 
s állott tovább s nemcsak saját marhájá t vitte magával, hanem sok eset-
ben — mint megbízható pásztornép — egyes földbirtokosok s nemesek is 
reá bízták barmaik teleltetését, melyekkel ök, a mint erre adataim vannak, 
öszszel a Fekete-tenger mellékéig a Dobrudzsa- és Besszarábiába elbarangoltak 
s — mint 1707-ben irja Wesselényi István a naplójában — ha egy bor jú eldög-
lött a kezök alatt, annak is beszámoltak az árával az őket felkereső gazdatisztek-
nek. Hogy mindannyiszor, ha az idők járása megnehezült a szilágysági mezők 
felett, az oláh atyafiak az «eripe natae fugum» elvét alkalmazták, történelmi 
adatok bizonyítják. Nagyvárad 1660-ban jutott török kézre s azon időtől kezdve 
török portyázó csapatok folytonosan rabolták, pusztították a Szilágyot egész 
1692. 'unius 7-dikéig, a midőn Nagy-Várad visszafoglaltatott. 1682 január 30-dikán 
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Nem hagyhatom figyelmen kívül Moldován Gergely fej-
tegetéseit a román településekről. A hódító nép — úgymond — 
a lapályokon helyezkedik el, a síkságokat, folyómenti völ-
gyeket foglalja el, a talált helyneveket elfogadja, s saját hang-
tani törvényei szerint nyelvébe átviszi. «Azt is tapasztaljuk, 
hogy a románság azt a helységnévtárt hozta el magával, a 
melyet az alsóbb vidékeken szedett föl. Az általa alapított 
községeket úgy nevezte el, a mint már megszokta részint a 
Balkánban, részint felvonulása közben a Duna és a Kárpá-
tok közt».1 

Itt a Szilágyban is találunk elég helynevet, mely a 
románok lakta vidékeken nagy szerepet játszik. így Bucsum 
(Bucium) helynév. Romániában a havasi községeket általában 
így hívják. A román királyságban — mint Moldován meg-
számította — tizennégy Buciumeni és kilencz Bucium hely-
név fordúl elő. Bucin, bucium, buciume román alakok, la-
tinni bucina kürt. Bucium jelent fatörzset, gyököt is s a kiirtott 
erdők fatörzsei után jöttek létre a Bucium helynevek.2 Nálunk 
Vármezőnek román neve Bucium s van egy ily pusztánk 
(1491-ben Bwchyn) Alsó-Karnacs s Halmosd táján. Korna (Corna) 
Romániában hetvenszer fordúl elő, mint helynév, mely volta-
kép Somfalut jelent. A középszolnoki Somfalut is románok 
lakják. Pojána román jelentése: «tisztás az erdőben, mely-
ben fű terem és virág díszlik»; «erdőtől környezett kis mező» 
a szlávban mokra poljana: nedves föld. Kerpenyes, latinul 
carpinus, gyertyánfa, Carpinis, gyertyános. Csóra (Nagymon-
újfalu) Romániában épen harminczöt helység neve; varjú, 
csóka: corvus cornix, albán eredetű. Ponor (vadon, sziklás 

Ököritón tartott közgyűlésben Közép-Szolnok vármegye 3 szolgabírója hitök, 
hivatalos pecsétök alatt kiadott okmányban igazolja, hogy 60 község pusztult 
el addig a török foglalástól, tehát 22 év alatt s ezen 60 község között magyar 
csak az egy Sarmaság volt s ez is csak a Töklen nevű erdörészbe bujt el, a 
míg az oláhok Besszarábiáig meg sem állottak». (Szilágy, 1897. évf. 41. sz.) 

1 Moldován Gergely: Alsó-Fehér vármegye román népe. Alsó-Fehér várni, 
monográfiája, I. k. 742—743. 1. — 2 U. o. 744. 1. 
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hely) nevű helység Romániában négy van. Nálunk hegy neve, 
mely egyébiránt ismeretes valamennyi szláv nyelvben.1 

A tótok településéről a mult század közepe s a jelen 
század elejéről vannak adataink. Közép-Szolnok jegyzőköny-
veiből tudjuk, hogy a főispán Giróth nevű faluját tót nem-
zetiségű állandó lakosokkal kivánta betelepíteni s azok a 
települést részben már meg is kezdették, elrendelte a vár-
megye, hogy e más hazából, messze földről ide telepedni 
akaró embereknek a megtelepedés idejétől számított öt esz-
tendeig minden teherviseléstől való mentesség adassék. Hár-
maspatakot a Kertszegi-, Magyarpatakot a Bánffy-család tele-
pítette. Mind a két község 1830-ban keletkezett. A len-
gyel forradalom alkalmával Zemplén vármegyéből jöttek 
lakosai, a hol a forradalom őket néplázadásba keverte föl-
desuraik ellen. Ott a rögtönitélő bíróság keményen bánt a 
lázadókkal, sokat kivégeztek s a többiek, a kik elmenekül-
tek, itt a Réz alatt húzták meg magukat s kerestek munkát, 
aztán a két család nyújtotta területeken meghonosodtak. így 
újabb időre esik a németek, svábok települése. 1750-ben öt 
évi mentességet engedélyez Közép-Szolnok vármegye mind 
kvártélytartástól, mind mindenféle adótól a betelepülő néme-
teknek, kiket br. Wesselényi Ferencz, főispán és Bánffy Far-
kas hozatnak Németországból hadadi és tasnádi jószágaik 
pusztás helyeire. Engedélyezi pedig ezt nemcsak e két jószá-
gon. de bárhol a vármegyében, remélvén, hogy e messziről 
jött szegény nép inkább lesz állandó, mint a vándorlást már 
megszokott kóbor csapatok.2 

Id. Yai László Tasnádra 1757-ben, a kevés népesség miatt 

1 Moldován Gergely • Alsó-Fehér vármegye román népe. Alsó-Fehér vár-
megye monográfiája. I. k. 742—743. 1. — 2 Közép-Szolnok vármegyének 1750-ben 
február 4-ikén Hadad várában tartott közgyűlésében adták elő báró Wesse-
lényi Ferencz főispán és Bánffi Farkas «a hadadi és tasnádi jószágok pusztás 
helyeinek most Németországból jövő német nemzetű nép közül leendő meg-
ültetésére való szándékukat». 
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parlagon heverő földek miveltetésére Schwarzwaldból telepí-
tett be svábokat. 

Közép-Szolnok vármegyének 1845. február 6-ikán tartott 
ülésén Hám János szatmári megyés püspök a Szamos-Nagy-
goroszlóra behívott 24 bajor családot, a kik közül 16 család 
mégis telepedett, hogy itten meghonosúlhassanak s mesterségök, 
gazdasági ismeretök, igyekezetök által a körűilevő tudatlan 
népnek is serkentésül szolgálhassanak, a terhek hordozása 
alól néhány évig fölmentetni kéri. A vármegye a bajorokat 
három évre fölmenti minden megyei közteher alól, ide nem 
értvén a falu határán való útcsinálást, ép mint 1750. febr. 
4-ikén tartott közgyűlésében «a hadadi s tasnádi svábok öt 
évig feloldoztattak volt». A királyi adónak is ez időre való 
elengedése iránt fölterjesztést intéztek a főkormányszékhez.1 

Székely települések nyomaira akadunk Diósadon s kör-
nyékén, Kusaly, Erked, Szeér, Sámson, Mocsolya és Kirva 
helységekben, továbbá a Berettyó vidékén Zoványon, a mint 
a nyelvjárás adataiból következtetni lehet. Zovány lakosságán 
különösen megtetszik, hogy eredetére székely. Nemcsak a táj-
kiejtés, de a nép jelleme is hasonlít a székelyhez. Nyelvjárá-
suk szókincsében meg épen sok a közös a székelylyel. A szé-
kely telepítés voltakép visszatelepítés az eredeti székely hazába, 
mert a székelyek az ország nyugoti részéből Zala. Veszprém. 
Baranya és Vas vármegyék környékéről, a keleti részen pedig 
a Felső-Tisza mellékéről, Szilágy, Bihar, Szatmár s Arad vár-
megyékből húzódtak tovább.2 Palóczok 1888. táján Heves s 
Borsod vármegyékből Sarmaság, 1890 táján Szabolcs és Hajdú 
vármegyékből Alsó- és Felső-Szopor, Nagy-Derzsida, Keres-
telek és Zálnok környékén kezdenek települni, de még előbb 
is mutatkoznak imitt-amott, szórványosan; hatásuk s telepü-
lésük mellett a palócz családneveken kívül némely nyelvi 
sajátságok is bizonyítanak.3 

1 Közép-Szoln. közcjv. jkönyv, 1845 1848. Szvit. — 2 V. ö. László G.: 
A Zilahvidéki Nyelvjárás, 3., 4. 1. — 3 U. o. 4. L 
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3. A népesség száma. 

II. József császár kora előtt nem volt hazánkban általá-
nos népszámlálás s így vármegyénk népességét 1784 előttről 
más alapokon kell összeállítanunk, másnemű népességi ada-
tokat tartalmazó forrásokból kell merítenünk. 

Ilyen források főkép az adóösszeirások. Vármegyéink 
népességére, de inkább csak helységeink népességi arányára 
ezekből már a XVI. századtól vonhatunk következtetéseket. 

Az adózó kapuk (porta) száma Közép-Szolnok vármegyé-
ben 1543-ban Zilahon 90, Csehben 80. Tasnádon 56, Peéren 38, 
Mindszenten 28, Szántón 25, Udvarhelyen 21. Szent-Királyon 
(Kisfalu után fordul elő) 20, Völcsökön 19, Monón, Zsibón és 
Csögön 18—18, Újlakon (Vicsa és Monó között) 16, Szakácsi-
ban 14, Magyar-Egrespatakon és Paczalon (Pele és Bajom 
között) 12—12, Görcsönben, Paniton. Ákoson és Hatvanban 
11 —11, Hadadon, Czigányiban, Sámsonban, Szodorón és Ki-
rály-Terebesen (Csány és Peér között) 10 10, Böősházán, 
Sülelmeden, Ardón, Czégényben, Kisfaluban, Magyar-Csaholy-
ban, Kőrösön és Töviseden (Etheel és Szodoró között) 9—9, 
Széplakon, Inón, Debrenben, Haraklányban, Mihályfalván, 
Káváson, Szarvadon (Kávás és Balázsháza között), Pelén és 
Etheelben (Hatvan és Tövised között) 8—8, Szeődemeteren, 
Szilváson, Új-Németen, Zálnokon, Nádasdon (Hadad és Lele 
között), Vicsán, Horváton (Völcsök és Kecskésfalva között), 
Náprádon és Szécsen 7—7, Szilágy-Szegen, Györtelkén (Gar-
dánfalva és Egerbegy között). Egerháton, Fürményesen, Adh-on 
(Goroszlófalva és Haraklány között), Kusalyon, Erkeden, Csa-
lánoson (Zálnok és F.-Szopor között) és Magyar-Kövesden 6—6. 
Menyőben. Benedekfalván, Czikófalván. Szeéren, Sarmaságon 
és Ököritón 5—5, Derzsidán (a vizén innen, Oláh-Kövesd és 
Szoldobágy között, Sarmaság előtt), Szigeten, Derzsidán (a hegy 
aljában, Sziget és Girókuta között), Alsó-Szopron, Girolton, 
Orbón, Pele-Szarvadon, Csányban, Leiében, Nagy-Monban. 
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Bőnyén, Nyirmonban, Nagyszegen, Szélszegen, Illésfalván, 
Dabjonban, Paptelkén (Kucsó és Fürményes között), Breden, 
Keresztúron, Nyirsiden, Vártelkén és Oláh-Kövesden 4—4, 
Nagy-Korondon, Mutoson, Apáczán, Köődön, Gardánfalván, 
Bikáczán, Tóháton, Kis- és Nagy-Gproszlón, Mojgrádon, Vara-
sitón (Nyirsid és Zsákfalva között), Zsákfalván, Oláh-Egres-
patakon, Goroszlófalván, Szoldobágyon (Derzsida és Sarma-
ság között), Felső-Szopron, Kesziben (Kőrös és Pele között), 
Bajomban, Usztatón és Szunán (Peér és Hatvan között) 3—3, 
Girókután (talán), Balázsházán (Szarvad és Mindszent között), 
Óláh-Csaholyban, Felső-Csaholyban, Hidvégen (Szilvás és 
Szeődemeter között), Bogdándon, Oláh-Nádasdon, Alsó-Szivá-
gyon, Alsó- és Felső-Yárczán, Tótfaluban, Yadafalván, Kelen-
czén, Kis-NyíreSen, Nagy-Baboczán (Monó és Sülelmed között), 
Felső-Szivágyon, Turbuczán, Kis- és Nagy-Solymoson (föl-
mentve), Kucsón, Karikán és Mocsolyán 2—2, Yérvölgyön, 
Deésházán, Kecskésfalván, Borzlyukon (Köőd és Alsó-Szivágv 
között), Felső- és Alsó-Berekszón, Egerbegyen, Középső-Yár-
czán, Debreczenben, Somoson (Bikácza és Kolbászfalva között. 
Benedekfalva előtt), Kolbászfalván (Somos és Benedekfalva 
között), Örményesen, Patakfalván (Felső-Szivágy és Cseh kö-
zött), Rónán, Prodánfalván és Zölczén (Felső-Csaholy és 
Szilvás között) 1—l.1 1549-ben Adon volt 7, Alsó-Berekszón 1, 
Alsó-Szivágyon 2, Alsó-Szopron 5, Alsó-Yárczán 2, Apáczán 4, 
Ardón 18, Ákoson 19, Bajomban 2, Balázsházán (Felső-Csa-
holy és Tasnád között fordul elő) 2%, Benedekfalván 6, Bi-
káczán 3, Bogdándon 10, Borzlyukon 1. Bőnyén 4, Böős-
házán 15, Bréden 2, Csalánoson (előfordul Szoldobágv és 

.Zálnok között) 3, Csányban 2, Csehben 45, Csögön 25, Czé-
gényben 12, Czigányiban 15, Czikófalván 12. Dabjonban 5. 
Debreczenben 1, Debrenben 9, Deésházán 1. Derzsidán (elő-
fordúl Kis-Korond és Girókuta között) 4. Egerbegyen 1. Er-

1 Dical. 

DR. P e t r i M ó r : Szilági) vármegye monograpliiája. I. ' 1 
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keden W/2 (V2 p. rest.), Ételen (előfordúl Peér és Szuna kö-
zött) 1(1 Egerháton 5, Felső-Berekszón 1. Felső-Csaholyban 
(előfordúl Középső-Csaholy és Balázsháza között) 3, Felső-
Szivágyon 1. Felső-Szopron 3, Felső-Várczán 1. Fürménye-
sen 2, Gardánfalván 2. Girolton 8, Girókután 1, Goroszlón 
(előfordúl Náprád és Kis-Goroszló között) 3, Görcsönben 7, 
Gurzófalván 5, Györteleken (előfordúl Nagyszeg és Egerbegy 
között) 5, Hadadon 10, Haraklányban 7 V2, Hatvanban 13, Híd-
végen (előfordúl Szilvás és Szodoró között) 4, Horváton 4, 
lllésfalván 3, Inón 9, Karikán 2, Káváson 8, Kecskésfalván 1, 
Kelenczén 3, Keresztúron 4, Kesziben (előfordúl Szeődemeter 
és Bajom között) 2. Kisfaluban 15, Kis-Goroszlón 3, Kis-
Korondon (előfordúl Kövesd és Derzsida között, Girókuta 
elótt) 1, Kis-Nyiresen 2. Kolbászfalván (előfordúl Somosfalva 
után, Redefalva és Monó között) 1, Köődön 2, Kövesden 10, 
Kőrösön 7, Középső-Csaholyban (előfordúl Zölcze és Felső-
Gsaholy között) 2. Középső-Várczán 1, Kucsón 2, Kusalyban 5. 
Leiében 6, Magyar-Gsaholvban 13, Magyar-Egrespatakon 14, 
Majádon 1, Menyőben 3, Mihályfalván 10, Mindszenten 19, 
Mocsolyán 2. Mojgrádon 1. Monón 20. Mosóbányán 1, Muto-
son 4, Nagy-Baboczán (előfordúl Egerhát és Kis-Babocza kö-
zött, Kis-Nyires előtt) 2. Nagy-Korondon (előfordúl Bogdánd 
előtt) 2, Nagy-Monban 7. Nagyszegen 2, Nádasdon (előfordúl 
Bogdánd és Hadad között) 10. Náprádon 7, Nyirmonban 8. 
Xyirsiden 2, Oláh-Egrespatakon 5, Oláh-Kövesden (az erede-
tiben Kövesd után Walakij czím alatt fordúl elő) 4, Oláh-
Nádasdon 1, Orbón 4, Ököritón 3, Örményesen 1, Paczalon 19. 
Paniton 16, Papteleken (előfordúl Nyirsid és Bréd között) 2. 
Patakfalván (előfordúl Örményes és Mosóbánya között) 1, 
Peéren 41, Pelén 4V2, Pele-Szarvadon 4, Prodánfalván 2, 
Rónán 1. Sarmaságon 19. Sámsonban 17 V2, Sándorházán (elő-
fordúl Lele és Menyő között) 12, Somosfalván (előfordúl Bi-
kácza és Redefalva között. Kolbászfalva előtt) 1, Sülelmeden 15. 
$ akácsiban 18(?), Szarvadon (előfordúl Szakácsi és Kávás 
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között) 6, Szántón 16, Szeéren 772, Szent-Királyban (előfordul 
Géres és Mindszent között) 22, Szeődemeteren 15y2(?), Szécs-
ben 9, Szélszegen 3, Széplakon 8, Szigeten 5, Szilágy-Szegen 
11(?), Szilváson 9V2, Szodorón 2V2, Szoldobágyon (előfordul 
Oköritó és Csalános között) 1, Szunán (előfordul Etel és Tö-
vised között) 4, Tasnádon 70, Tóháton 1, Tótfaluban 1, Tövi-
seden (előfordul Szuna és Kőrös között) 9, Tulsó-Derzsidán 
(előfordúl Girókuta és Ököritó között) 3, Turbuezán 2, Udvar-
helyen 23, Usztatón 3, Újlakon (előfordul Monó és Egerhát 
között) 17, Új-Németen 9y2, Vártelkén 3, Vérvölgyön 1, Vi-
esán 5, Völesökön 18, Warasithón (előfordúl Kucsó és Zsák-
falva között) 2, Zálnokon 3, Zilahon 75, Zölczén (előfordúl 
Magyar- és Középső-Csaholy között) 1, Zsákfalván 1. Ezek 
szerint a legtöbb kapu volt Zilahon, Tasnádon, Csehben és 
Peéren.1 

1553-ban Kraszna vármegye helységeiben a kapuk száma a 
következő volt: Alsó-Seredenben 2, Badacsonban 5, Bago-
son 63, Baksán 18, Balián 12 V2, Bádonban 4, Bogdánfalván 1, 
Borzáson 71/2, Csehiben 4, Czigány-Vaján 6V2, Domoszlón 2, 
Endrédfalván 1, Felső-Keczelen 6, Felső-Seredenben 4, Go-
roszlón 18, Györteleken 7, Gyulakután 1, Hídvégen 17, Hor-
váton 12, Hosszúaszón 12, Ilosván 13 V2, Ippon 21. Keczelen 28. 
Keresteleken 9, Kémeren 49, Krasznán 61 l/a, Leesméren 15, 
Lompérton 10 V2, Maiadén 1, Meszesalján 52, Nagyfaluban 4IV2, 
Paliczkán 3, Perecsenben 4272, Pethenefalván 17. Porczalján 7, 
Bécsén 36V2, Rézalján 371/

2, Somályban 7. Somlyón 47 1 /2, So-
moson 2. Szoroson 3, Újlakon 5, Valkón 26, Varsolezon 47 7% 
Zoványban 28 y2. 

Legnagyobb volt tehát a kapuk száma Bagoson; ezután 
következnek Kraszna, Meszesalja, Kémer stb.2 

Átlag 5—6 tagot számítva egy-egy háztartásra, a birtokos 
nemesség száma 1553-ban Közép-Szolnokban 635, Kraszná-
ban 300, illetve 360 lélekre rúgott. 

1 Dical. — 2 U. o. 
10* 
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Acsádv szerint a ki az 1553-iki összeírás adatait hasz-
nálja föl a jobb ágy népesség meghatározásánál,1 Krasznában 64, 
Közép-Szolnokban 85 telek élvezett a bírói kiváltság czímén 
adómentességet; adómentességet élvezett új ház Közép-Szol-
nokban 883, Krasznában 477, égett ház Közép-Szolnokban 35, 
Krasznában 12. Adózó jobbágyporta Közép-Szolnokban 1273V2r 

Krasznában 831 72- A malom porták nincsenek összeírva. 
A zsellérek száma Közép-Szolnokban 11, a szegényeké 1793, 

Krasznában nincs zsellér, csak 1122 szegény.2 A szolgarenden 
levők száma (servi, servitores) Krasznában 155, Közép-Szol-
n okba n 164.3 

Nemesi curia Közép-Szolnok vármegyében 16 van ki-
mutatva. 

Acsádv szerint esfy családra vasv háztartásra öt lélek kJ OW/ 

tehető, egy lakott telekre pedig (I. Ferdinánd alatt) két és fél 
háztartás. Egy porta alatt 20 lakos, átlag 4 család értendő. 

Acsádv számítását, úgy a porta, mint a telek népességére 
nézve, nálunk legalább, magasnak tartom. De nincsenek vilá-
gos adatok arra nézve sem, hogy vármegyéinkben az össze-
írás mikor szorítkozott háztartásokra s mikor vették alapul 

1 Acsády Ignácz: A magyar jobbágynépesség száma a mohácsi vész után 
- Szabadosok = jobbágyok és zsellérek, kiknek telkeit s ha zsellérek vol-

tak, személyét a földesúr, a rendes úrbéri kötelezettség alól bizonyos külön 
szolgálatok fejében fölmentette. A zselléreket telkek szerint csak kevés helyen 
lehetett összeírni. A szegények kategóriájába, a törvény szerint, az a jobbágy 
tartozott, a kinek ingó vagyona még 6 írt értéket sem tett. A szegény job-
bágyot telek szerint irták össze, míg a zsellérösszeirás háztartás szerint történt 
Acsády szerint egy telekre nem egy, hanem több családot kell számítani, mert 
egy egész telken ritkán élt egy család, hanem több háztartás volt. «Az a job-
bágytelek ment portaszámba, melynek birtokosa az ingatlanon kívül még leg-
alább 6 frtnyi ingó vagyonnal rendelkezett.» A telek és porta közt ez időben 
tehát tisztán csak vagyoni különbség forgott fenn s a kimutatott portaszámban 
a jobbágyságnak módosabb, a telkekében pedig szegényebb vagy bizonyos 
körülmények közt adómentes része van feltüntetve. Ám a népesség szem-
pontjából a jobbágyház azonos a jobbágytelekkel, ez utóbbi a portával, mind-
három a telek rovatába csoportosítható. 

3 Ez már — Acsády szerint — nem a telkek, hanem a családok számát jelzi. 
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a telket. Egyébként Acsády maga említi, hogy minden vár-
megyében más-más elvek szerint végezték az összeírást. Pró-
bálkozzunk tehát egyszerűbb számítással, mindenütt csak egy 
családot s egy családra átlag (} tagot számítsunk. Mint már 
láttuk, 1553-ban van : 

Közép-Szolnokban : Krasznában: 
nemes .... .... .... „ 127 „ „ .... 60 
bíró 85 .... 64 
új ház .... 883 .... „ 477 
égett ház.„. .„. .... .„, 35 12 
jobbágy-porta™ .... 1,273| 8311 
zsellér 11 — 

szegény .... .... „_ .... .... 1,793 .... .... .„ 1,122 
szolgarenden levők _ 164 155 

4,371^ 2,721i család 

s így K.-Szolnokban mintegy 26,229-re, Krasznában mintegy 
16,329-re tehető a népesség. Ezen a mostani területen — a 
kimaradtakra is számítva bizonyos százalékot — 50,000 lélekre 
lehetne következtetni. De aligha ennyire is, mert portáink 
népessége erősen ingadozhatott a változó idők hullámain. 

Ezután még alább kellett szállania a népességnek. Fel-
soroltuk az 1682 előtt teljesen elpusztult falvakat. És Rá-
kóczi csatái is falvakat tettek tönkre. Mindez a hanyatlás a 
pragmatica sanctio korabeli adatokból kitűnik, holott itt 
számításunknál magasabb aránykulcsot vehetünk, figyelem-
mel arra, hogy a népesség ez időtájt már szaporodni kezdett. 

1604-ben a jobbágvházak vagy telkek száma Kraszna 
vármegyében 94, 1605-ben pedig a somlyói vár tartozékain 
kívül szintén 94.' 

Hont vármegye küldötteinek összeírása szerint" Közép-

1 Dical. — 2 Főforrás a pragmatica sanctio korából (1720—21: az az össze-
írás, melyet Ilont vármegye küldöttei végeztek a Szilágyságban. Ez összeírás-
nak az volt a czélja, hogy az adóköteleseket állapítsák meg s így az egész 
munka voltakép arra terjedt, hogy a közterheket viselő, állami adózásra köteles 
népesség Írassék össze, mégis lehetővé válik ebből az egykorú kútfők segít-
ségével, arányszámokkal Kraszna és Közép-Szolnok népességének megközelítő 
pontossággal való egybeállítása. 
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Szolnokban 1715-ben 1090, 1720-ban pedig 2595 volt az adó-
köteles háztartások száma; Krasznában pedig 1715-ben 426 s 
1720-ban 975. Ha — elfogadván a statisztikai hivatal mérlege-
lését1 a kihagyottak czímén 50%-ot hozzáadunk, 1720-ban 
az adóköteles háztartások száma Közép-Szolnokban 2595+1298, 
vagyis 3893-ra tehető, Krasznában pedig 975+488, vagyis 1463-ra 
s ebből a lélekszám, egy háztartásra átlagul 6-ot véve, Közép-
Szolnokban 23,358-ra, Krasznában pedig 8778-ra. Ám ebben a 
számban a nemesség nem foglaltatik egészben, csak annyiban, 
a mennyiben a föld, a melyen gazdálkodott, adóköteles job-
bágyföld volt. így Közép-Szolnokban mindössze 144 háztartás 
fordul elő, Krasznából csupán 1715-ből jegyeztek föl 5 ház-
tartást. De a nemesség számának meghatározására nincs is 
más adatunk, mint az 1741-iki homagialis összeirás. 

Közép-Szolnok vármegyében, az 1741-iki homagialis össze-
irás szerint, melyet az alispán nyitott meg s a főispán feje-
zett be két nemessel, kik a munkálat hitelesítését végezték, 
az önálló nemes emberek száma 243. Ugyanez az összeirás 
Kraszna vármegyében 2 főurat és 210 nemest említ.2 

Mindent összevetve, a népesség száma, átlagszámítás-
sal, a mint ezt az orsz. magy. kir. stat. hivatal Magyarország 
népessége a pragmatica sanctio korában 1720—21. czímű 
közleményében megállapítja, ekként alakúi: Közép-Szolnok-
ban az összeirt háztartások száma 1715-ben 1,090, 1720-ban 
2,595. 1720-ban a háztartások helyesbített száma 3,893; az 
adókötelesek lélekszáma 23,358; az összeírásból kihagyott 
nemesség, papság és zsidók lélekszáma 355. Összes lélek-
szám 23,713. Krasznában a háztartások száma 1715-ben 426, 
1720-ban 975, 1720-ban helyesbítve 1.463, az adókötelesek 
lélekszáma 8,778, a kihagyottak száma 839. Összes lélek-
szám 9,617. Az összes lélekszámból absolut számokban 
Közép-Szolnokban nemes 1000, pap és tanító 35, polgár és 

1 Magy. stat. közi. XII. köt. 340. és 342. 1. — 2 U. o. 493. 1. 
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jobbágy 22,638, zsidó 40; százalékokban nemes 4'22, pap és 
tanító 015, polgár és jobbágy 9546, zsidó 017. Krasznában 
nemes 825, pap és tanító 14, polgár és jobbágy 8,778; ne-
mes 8 58, pap és tanító 015, polgár és jobbágy 91*27%. Az 
izraelita lakosság számát csak töredékesen lehet megállapí-
tani. A legtöbb helyt a zsidóságot részben az adózók (keres-
kedők) közt irták össze s így benne van az összlélekszámban, 
Közép-Szolnokban 1740-ben 40-en lehettek. Közép-Szolnokban 
a 134 községből 1 5 háztartással 7, 6—10-zel 24, 11—25-tel 64, 
26—50-nel 27, ezen felülivel 1 községet, 100-on felülivel 1-et 
irtak össze, népességi adat I-nél hiányzik, Kraszna vármegye 
57 községéből 1—5-tel 2, 6 10-zel 12, 11-25-tel 29, 26 -50-
nel 9, 51 100-zal 2 községet irtak össze, népességi adat 3-nál 
nincs. 

Nemzetiség szerint így oszlik meg a lakosság : Közép-
Szolnokban : magyar 1,885 (72 64%), német 2 (008%), tót-
ruthén 3 (011%), oláh 705(27 17%). Krasznában: magyar 748 
(76-72%), tót-ruthén 8 (0 82%), oláh 219 (22*46%). A két vár-
megye összes lélekszáma e szerint 33,330 volna. 

1715-ben az adózók összeírása szerint tiszta magyar köz-
ségek : Ákos, Bogdánd, Désháza, Diósad, Ér-Szentkirály, Erked, 
Géres, Görcsön, Hadad, Illésfalva, Király-Darócz, Kis-Doba 
(curialis, nemesi község, az ilyenekben összeírást nem végez-
tek, néhol az összeírok fölvették az állandóan megtelepedett 
úrbéreseket), Korond, Ér-Kőrös, Kr.-Mihályfalva, Kusaly, Lele, 
M.-Baksa (c.), M.-Csaholy, Menyő, Mocsolva, Nagy-Doba, 
Nagy-Mon (c.), N.-Paczal, Pele, Sámson, Sarmaság, Solymos, 
(Sülelmed összeírva nincs), Szamos-Ujlak, Szér, Sz.-Cseh, 
Sz.-Szeg (c.), Sz.-Szentkirály, Sz.-fő-Keresztur, Ér-Szodoró, Tas-
nád mv . Vártelek, Vérvölgy (c.), Zilah. 1720-ban Ardó, Balázs-
háza (?),* Kraszna-Czégény (?), Kis-Nyires prsedium, Tasnád-

1 A kérdőjel a községek után azokat a községeket jelenti, melyek csupán 
a magyar nevek után állapíttattak meg. 
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Szántó, Sz.-Szeg, Vadafalva (?), Völcsök, Zsibó is a tiszta 
magyar községek közt szerepelnek, míg Ákosnál említve van 
oláh lakosság. 

Krasznában 1715-ben tiszta magyar községek: Bagos, 
Balla, Borzás, Füzes, Ivr.-Horvát, Hosszúmező, Ilosva, Kémer. 
Lecsmér, M.-Keczel, M.-Valkó, Nagyfalu, Petenye, Bécsé. 
Szilágy-Somlyó mv., Újvágás, Varsolcz, Zovány. Nem irták 
össze a következőket: Almás (lakatlan, néha akkor is így 
jelzik, midőn csak jobbágy részében az), Bagolyfalu, Ballaháza. 
Bogdánháza, Bóján (lak.), Bülgezd (c.), Somlyó-Csehi, Csizér. 
Domoszló, Felső-Bán, Halmosd, Maron, Paczal. Pecsely, Perje 
(lak.) Ráton (c.), Kr.-Tótfalu, Somlyó-Ujlak, 1720-ban Lompért 
is lakatlan. 1720-ban M.-Goroszló (1715-ben egyáltalán nincs 
említve), Ipp, Kraszna, Máron, Perecsen is tiszta magyar köz-
ségekül szerepelnek, míg Bagoson, Borzáson, Füzesen, Kr.-
Horváton, Ilosván, Kémeren, Nagyfaluban, Bécsén, Újvágáson. 
Zoványon van említve oláhság. 1720-ban a lakosság — nem 
számítva a curialisnak említett s össze nem irt községeket 
egészen magyar Közép-Szolnokban 20 (1715-ben 31), Kraszná-
ban 13 (1715-ben 18) községben s a lakosság többsége magyar 
Közép-Szolnokban 70 községben, Krasznában 26-ban.1 

1720-ban Közép-Szolnok vármegye lakosságának fele oláh 
lehetett annak daczára, hogy százalékokban az akkor össze-
irt nevek aránya szerint a magyar 72"64%, a 2717% oláhval 
szemben. Ennek oka ama körülmény, hogy a vezetéknévvel 
nem biró oláhokat az összeiróknak kellett elkeresztelni, mert 
az Erdélyből és más helyekről Közép-Szolnokba bevándorló 
oláhság oly igen alacsony fokán állott a műveltségnek, hogy 
az oláh lakosok nagy részének egyáltalában nem volt vezeték-
neve. Az összeírok tehát, Hont vármegye küldöttei, hogy őket 
följegyezhessék, nem tehettek egyebet, mint hogy valamennyiü-
ket ott a hely színén nyomban elkereszteljék, a napszámost 

1 Magy. stat. közi. XII. köt. 340—41. 1. 
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Napszámosnak, a kovácsot Kovácsnak stb. nevezvén. Ilyen-
formán magyar vezetéknévhez jutott igen sok oláh. Nagyon 
természetes, hogy nem politikai czélzatból történt ez, hanem 
csupán szükségből.1 

Közép-Szolnokban — 1720-ban — negyvenhat községnél 
jegyzik ezl meg az összeirók, Kraszna vármegyében nincs 
róla szó. 

Ez időtájt Kraszna vármegyének is a lakossága túlnyomó 
részben magyar. Ott az összeirt nevek aránya így oszlik meg: 
magvar 76-72%, tót (hS2%, oláh 22-40%. 

1801-ben Kraszna vármegye «birtokos mágnási és köz-
renden levő nemeseinek» telkük száma összesen: 6,0543/24-
Voll gr. Bánffy Györgynek 658V3, br. Bánffy Györgynek 51972, 
Bán ily Eleknek 213V4, Bánffy Józsefnek 1063/4, br. Bánffy Mi-
hálynénak 184w

2, br. Bánffy Sándornénak 200V2, br. Bánffy 
Jánosnak 274, gr. Bethlen Krisztinának 114, Boros Klárának 
219, Kemény Simonnak 14772, gr- Teleki Lajosnak 213, gróf 
Teleki Eszternek 107, gróf Toldalagi Lászlónak 13272, Vay 
Lászlónak 89 stb. telkök. Összeírtak pedig a vármegyének 
mind a négy járásában 453 birtokost.2 

1805-ben a tasnádi járásban (Ér-Szodoró, Ér-Hatvan, 
Ér-Kávás, Ér-Mindszent, Tasnád-Szarvad, Tasnád, Balázsháza, 
Szeődemeter, Tasnád-Szántó és Tövised községekben) össze-
írtak összesen 70 lovast, 110 gyalogost és 6 fegyverszolgálatra 
alkalmatlant, illetve özvegyet;3 az érmellékiben (Kraszna-
Mihályfalva, Géres, Ákos, Új-Német, Csög, Ér-Szentkirály. 
Király-Darócz, Kraszna-Czégény, Szakácsi, Gyöngy, Alsó-Szo-
por, Babucza,- Felső-Szopor és Kisfalu községekben) össze-
jr tak: 1. adómentes nemest: a) lovasnak 158-at, b) gyalogos-
nak 280-at, összesen 438-at; 2. adózó nemest: a) lovasnak 
20-at, b) gyalogosnak 184-et, összesen 204-et. E szerint volt 

1 E munka illető helyein is mindenütt külön fel van említve e körül-
mény ama községeknél, a hol előfordult. — Magy. stat. közi. XII. köt. 340. 1. 
2 Orsz. lt. Nemesi investigatiók. I. 8. Kraszna 10. — 3 Szvit. 
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a járásban összesen 042 nemes. Nem volt nemesség Felső-
Szopron és Kisfaluban;1 a peériben (Magyar-Csaholy, Zálnok, 
Nagy-Paczal, Peér, Pele, Nemes-Keszi és Ér-Kőrös községek-
ben) összeirtak összesen 27 lovast, 63 gyalogost és 1 fegyver-
szolgálatra alkalmatlant;2 a zsibóiban (Menyő, Nagy-Mon, 
Szilágy-Szentkirály, Dabjon, Dabjon-Újfalu, Szamos-Udvar-
hely, Zsibó, Náprád, Kis-Debreczen, Köőd, Nagy-Monújfalu, 
Debren, Kucsó és Vérvölgy községekben) összeirtak: 1. adó-
mentes nemest: a j lovasnak 36-ot, b) gyalogosnak 70-et, ösz-
szesen 106-ot; 2. 248 adózó nemest; e szerint a járásban a 
nemesség összes száma 354 volt;3 a sarmasági járásban 
(Mocsolya, Sámson, Szécs, Kövesd, Sarmaság, Majád és Kis-
Nyíres községekben) összeirtak: 1. adómentes nemest: a) lovas-
nak 25-öt, b) gyalogosnak 64-et, összesen 89-et; 2. 18 adózó 
nemest és 22 szabadost.4 

1840-ben Közép-Szolnok lakosságát 79,000-re, Kraszna 
vármegyéét 58,000-re teszi Kőváry László. A 137,000 lakos 
közül 100,000 jobbágy vagy zsellér. A lakosság kétharmad-
részben oláh.5 

1847-ben a lelkek száma Kraszna vármegyében körül-
belől ennyi: római katholikus 6,067, görög-katholikus 28,688, 
görög-keleti 1.133, ágostai hitv. evangélikus 8. evangélikus 
református 18,927, izraelita 576. Összesen 65,399. 

Közép-Szolnok vármegyében pedig: római katholikus 
3,432, görög-katholikus 55,954, ágostai hitv. evangélikus 11, 
evangélikus református 37,938, izraelita 1.167. Összesen 98,502. 

Azért kellett jeleznem, hogy csak megközelítőknek vehe-
tők ez adatok, mert egyházi névkönyvből vannak véve,6 ennek 
adatai pedig pontosaknak nem mondhatók s különben is pár} 

más területhez tartozó község lakossága is ide van számítva. 
Ez időtájt a jelen területen 163,901 lehetett a lelkek száma. 

1 Szvit. — ü. o. - U. o. — 4 U. o. — 5 Tudománytár, 1840. VIII. k. 
23, 30. — 0 Nagyv. lat. szert, egyházi megye Névkönyve. 
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Krasznamegve lakossága 1849-ben 42,600. Közép-Szolnoké 
180,000 lélek.1 

Az 1870. évi népszámlálás adatai szerint Kraszna vár-
megye népessége: a szilágysomlyai járásban 33,060, a krasz-
naiban 29,654, összesen 62,714. Közép-Szolnok vármegyéé : 
a tasnádi járásban 12,154; a peériban 9,080, az érmellékiben 
11,626, a szilágycsehiben 14,170, a hadadiban 13,165, a bükk-
aljaiban 16,700, a zsibóiban 12,633, a zilahiban 9,301, a diósadi-
ban 9,023, Zilah szab. kir. városé összesen 5,787, összes né-
pesség 113,639. Doboka vármegye magyaregregyi járásában 
14,680 lélek. 

1870-ben vallásfelekezet szerint Közép-Szolnokban Zilah hal 
van: róm. kath. 3.921, gör.-kath. 70,432, örmény-kath. 1, görög-
keleti 759, ág. hitv. evang. 535, helvét 33,794, unitárius 34, 
izr. 4,163. Kraszna vármegyében: róm. kath. 5,985, görög-
kath. 36,882, örmény-kath. 11, gör.-kel. 29, ág. hitv. ev. 26, 
helvét 17,719, unit. 20, izr. 2042. A lakosság hivatása s fog-
lalkozása szerint ekként oszlik meg: Közép-Szolnokban s 
Zilahon pap 146, hivatalnok: állami 40, megyei, kerületi, vi-
déki 81, városi, községi 115, tanító 221, tanuló 375, iró 6. 
művész 85, ügyvéd 27, orvos 14, sebész 2, bába 43, gyógy-
szerész 7, mások 8, értelmiségi kereset összesen 1,170 lélek; 
föld- és erdőművelésnél: birtokos 19,124, haszonbérlő 349, 
gazdatiszt 172, éves szolgák 7,269, napszámos 11,176; bányá-
szati és kohászati munkás 32; őstermelésnél: birtokos s bérlő 
19,473, tiszt és munkás 18,649, együtt 38,122; ipar: építészeti 
iparnál önálló vállalkozó 92, munkás 63: kő- és faiparnál 405, 
munkás 228; élelmezési s dohányczikkek termesztésénél ön-
álló vállalkozó 145, hivatalnok 9, munkás 50; szövőiparnál 
önálló vállalkozó 231, hivatalnok 2, munkás 127; bőrgyártás 
s egyéb iparágnál önálló vállalkozó 562, hivatalnok 3, mun-
kás 361; nem közvetlenül termelő foglalkozásnál önálló vál-

1 Kanya Pál : Népsz. Földr. Okt. 77. 1. 
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lalkozó 230, hivatalnok 2. munkás 160; ipar- és kézmű: össze-
sen önálló vállalkozó 1,665, hivatalnok és munkás 1,005, 
együtt 2,670; kereskedelemnél önálló vállalkozó 212, hivatal-
nok 3, munkás 85; szállítási vállalatoknál önálló vállalkozó 26, 
munkás 9; pénz- és hitelintézetnél tisztviselő, szolga 5; keres-
kedelemnél összesen vállalkozó 238. hivatalnok s munkás 102. 
együtt 340; járadéktulajdonosok 86, háztulajdonos49; birtok: 
összesen 135; személyes szolgálatokat teljesítők 5,401; bizonyos 
foglalkozás nélküli egyének 65,801. Kraszna vármegyében 
pap 70, közhivatalnok: állami 16, megyei, kerületi, vidéki 55, 
városi, községi 66, tanító 118, tanuló 92, iró 2, művész 15, 
ügyvéd 20; egészségügyi személyek: orvos 6, bába 18, gyógy-
szerész 3, mások 4, értelmiségi kereset összesen 485; föld- és 
erdőművelésnél: birtokos 10,363, haszonbérlő 27, gazdatiszt 27, 
éves szolgák 4,137. napszámos 8,178; vadász s halász 4; ős-
termelésnél: birtokos s bérlő 10,590, tiszt és munkás 12,346, 
együtt 22,936; iparnál: építészeti és művészeti iparnál önálló 
vállalkozó 44. munkás 64; kő- és faiparágnál munkás 162; 
vegyészeti, élelmezési és dohányczikkek termesztésénél ön-
álló vállalkozó 123, hivatalnok 5, munkás 107; szövőiparnál 
önálló vállalkozó 83, hivatalnok 1, munkás 48; bőr-és egyéb 
iparágaknál önálló vállalkozó 195, munkás 114; nem közvet-
lenül termelő foglalkozásnál önálló vállalkozó 38, hivatalnok 3, 
munkás 33; ipar- és kézmű: összesen önálló vállalkozó 656, 
hivatalnok s munkás 537, összesen 1,193; kereskedelemnél 
önálló vállalkozó 139, hivatalnok 3, munkás 86; szállítási 
vállalatnál önálló vállalkozó 18, hivatalnok 3, munkás 16; 
pénz- vagy hitelintézetnél tisztviselők, szolgák 4; kereskede-
lemnél összesen vállalkozó 157, hivatalnok s munkás 112. 
együtt 269; járadéktulajdonos 43, háztulajdonos 48; birtok 
összesen 91; személyes szolgálatokat teljesítők 12,885; bizo-
nyos foglalkozásnélküli egyének 24,855. 1870-ben míveltségi 
foka szerint: Közép-Szolnokban s Zilahon olvasni, irni tud 
13,806, csak olvasni tud 2,372, sem irni, sem olvasni nem 



A VÁRMEGYE LAKOSSÁGA A HONFOGLALÁS ÓTA. 173 

tud 97,401. Kraszna vármegyében olvasni, irni tud 6,352, csak 
olvasni tud 4,219, sem irni, sem olvasni nem tud 52,143. 

Összehasonlításokba a múltra vonatkozólag általában 
bajos volna beleereszkednünk, mert, mint láttuk, csak rövid 
időközökben mily érzékeny pusztulásokat szenvedett terüle-
tünk; de a lakosság folytonos hullámzása mellett a községek 
száma is változott s adataink inkább egymás kiegészítésére 
hivatvák. 

Szilágy vármegye lélekszáma az 1881. év elején végre-
hajtott népszámlálás útján nyert adatok szerint 171,079; az 
1890. évi népszámlálás eredménye szerint pedig 191,167, ebből 
nyelvre nézve magyar 67,275, német 1,593, tót 2,330, oláh 
117,711, ruthén 63, horvát 165, vend 1, egyéb nyelvű 2,029; 
vallásra nézve: róni. kath. 10,955, gör. kath. 111,211, örmény-
kath. 31, gör. kel. 8,337, ágostai hitv. evang. 620, evang. reform. 
51,512, unit. 59, egyéb ker. hitfelekezetű 7, izr. 8,435. A lakott 
házak száma 37,858. 

Népszaporodás Szilágy vármegyében: 1881-ben 0*45°/0, 
1882-ben 005, 1883-ban 163, 1884-ben 180, 1885-ben 138, 
1886-ban 203, 1887-ben 123, 1888-ban 178, 1889-ben 138, 
átlag 1881—1889: 1-30%. 

A Szilágy lakosságára vonatkozólag eredeti megjegyzése-
ket tesz Marosi István, egrespataki ev. ref. lelkész, 1684-ben 
irt verses művében, mondván a következőket: «Verus pos-
sessori és lakosi ennek, nagyságos, nemzetes úrfiak s neme-
sek, szolgák, szabadosok és szántólegények, azok között van-
nak sok míves legények». 

1840-ből Kővárytól olvasunk dicsérő sorokat. Jóllehet a 
Szilágy távol van a két testvérhaza fővárosaitól, a kortól 
még sincs elmaradva. Miveltségökre nézve ebbe a három 
osztályba sorozza a lakosságot: nép, köznemesség s a főbb 
uraságok.1 

1 Tudománytár, 1840. VIII. köt. 33—36. 1. 
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A királyság első századaiban a király ép oly földbirto-
kos volt, mint bárki más; főleg nagy jövedelmeire támasz-
kodva fedezte magánkiadásait és az államigazgatásét. 

A régi államban voltakép az egész földbirtok a királyé 
volt, ki annak egyes részeit átruházta a nemességre. A ne-
messég aztán bizonyos szolgálmányok fejében jobbágyok-
nak juttatott birtokából, kik azonban tulajdonjogot a kapott 
sessiókra nem szerezhettek. Ám a nemességnek csak egy 
része birt jobbágyokkal (domini et nobiles), míg az egvtelkes 
nemesség maga művelhette, a mi kis birtoka volt. 1549-ben 
Közép-Szolnok vármegyében aránylag sok ilyen egytelkes ne-
mes ember lakott, Kraszna vármegyében jóval kevesebb. 

A földbirtok jövedelméhez járultak a királyi haszonvételek. 
Ide tartoztak a só- és érezbányászat, a pénzverés, a határvám 
vagy harminczad, a belföldi vám. a birság s az uratlan vagy 
elkobzott vagyon s hasonló apró bevételek. Végül a városok 
német lakói, a szászok, kúnok, székelyek, oláhok, zsidók, 
kik magánföldesúri hatalom alá nem kerültek; de személyes 
nemességet sem nyertek, a királynak bizonyos évi díjat fizet-
tek. mint legfőbb védnöküknek, földesuroknak. 

Szirmaynál azt olvassuk, hogy 1383-ban az Erdélyi Részek-
ben a királyi dézmának ötvenedik részét a királynék szedték.1 

1 Szirmav: Szatmár, 1809. I. 12. lap. 



ADÓÜGY. II \DI T E R H E K . 175 

A királyi haszonvételek közt a határvám, melyet tricesi-
mának, harminczadnak, az erdélyi részekben vigesimának, 
húszadnak neveztek, egyik legfőbb jövedelméül szolgált az 
államnak. Nevét onnan nyerle, hogy az áruczikkek értékének 
harminczadát, vagy huszadát kellett adóba fizetni. A mohácsi 
vész szerte felforgatta a harminczadügy szervezetét, Ferdinánd 
rendező keze azonban e dús jövedelmi forrást kellőképen 
kihasználni igyekezett. Rendező kezének hatása az északkeleti 
vármegyékig már nem érhetett, mert ez országrész, a távolság-
nál fogva, nem kapcsolódott szilárdul a királyhoz. 

A só, melynek a Szilágyságon át húzódott kereskedelmi 
vonala, Ferdinánd király uralkodása végén már harminczad 
alá eső kereskedelmi czikk, mind nagyobb jelentőségű áruvá 
fejlődő. Az erdélyi és máramarosi só után száz darabért 
másfél forint vámot szedtek. Miksa trónörökös egyébként 
úgy vélekedett, hogy az erdélyi sóért, melyet tengelyen több 
felől, vizén a Szamoson hoznak le, könnyen lehetne száz 
darab kősó után Szatmárt vagy másutt háromszáz dénárt, a 
máramarosiért ugyanannvit venni.1 

OJ %j 

Az állami jövedelmek központi kezelését a tárnok vagy 
más néven a főkamarás végezte s illetve a kamarával végez-
tette, ez volt a mostani fogalmak szerint való pénzügyminisz-
térium, a mohácsi vész előtt kincstartóság névvel, melynek 
alantas tisztviselőihez tartoztak a várispánok a tizedesekig, 
mert a várszerkezet katonai s közigazgatási volt egyszersmind. 

A királyi kamarát 1528-ban I. Ferdinánd alkotta meg; 
de a királyi jövedelmek czélszerűbb kezelése végett, ép azért, 
mert az északkeleti vármegyéket Pozsonyból ellenőrizni siker-
rel nem lehetett, a sárosi főkapitányok bízattak meg az 
északkeleti országrész jövedelmeinek kezelésével s a királyi 
vagy kamarai rendeleteket a harminczadosok vagy a dicato-
rok utján általok kapták e vármegyék. 

1 Acsády : Magyarország Pénzügyei lt>6. 1 
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Közép-Szolnok területén a subsidium beszedése, igazga-
tása, továbbá Kraszna vára földjeivel a mai pénzügyigazgató-
ságok szervezetének megfelelő szepesi kamara hatásköréhez 
tartozott. 

A szepesi kamara a pozsonyinak alárendelve működött, 
em ennek szerveze tével. 

A várszerkezet felbomlásával a rendek önkéntes hozzá-
járulásától függtek az adók. 

Az Árpádok első két századában volt-e országos közadó, 
nem bizonyos. A várszerkezet után a király jövedelme ren-
des s rendkívülire oszlott. A rendeshez tartoztak a régi s 
előbb felsorolt jövedelmek, a rendkívüli jövedelmek az 
országgyűlés szavazatától függtek. A XIV. század óta a köz-
adókhoz kellett folyamodni, mint a kamara haszna (lucrum 
cameraj) s a rovás, s majd az előbbi is összeolvadt a rovás-
sal. Az adót nem fix összegben szavazták meg s az adókulcs 
a jobbágytelek (sessio), a ház (domus), a tust (fumus vei ca-
minus)4 s leggyakrabban a kapu (porta) fogalmához igazo-
dott s 1 frt vagy annál is kevesebb adó volt szedhető azok 
után. Zsigmond 1411. 2. art. szerint egy egész kapu után, 
melyen a kocsi be- és kimehet értve szénás és gabonás-
szekereket — 30 dénár, félkapu után (verőcze) 15 kr. adó 
rovatott. 

Az adókötelesek összeírását s az adóbehajtást a vár-
megyékben ezek kiküldötteivel a királyi rovó (dicator regius) 
teljesítette. Később a nemesek (XV. század) maguk szedték be 
az adót s azt a végbeli katonáik ellátására fordították. 

1433-ban Zsigmond király banderiális hadi szervezete 
szerint Kraszna megye az Erdély felé rendelt táborba soroz-
tatott és 100 lovasból álló dandárt tartozott kiállítani.2 

Közép-Szolnok vármegye adója 1475 körűi, az akkori 

1 Számos hitközség ma is füst után lizeti a terménybeli járandóságot 
papjának, kántorjának. — 2 Horváth Mihály: Magyarország törtenete II. köt. 
500. 1. — Engel, I. 20. 134. 
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összeírás szerint 2500 frtot tett ki; s e század végén a vár-
megyének 2000 adó alá eső házhelye volt.1 

íme a lajstrom (helyesbítve): 

fr. dr. fr. dr. 
Reambulacio Valentini. Ibidem Francisc. Chaky .... 1 — 

Zarwad wayvode ... — 18 3 Ibidem relicte petrj Bekczy .. 5 — 

Ibidem Stepbani 2 1 Hatvan Ambrosy eadem lü 1 
Ibidem Johannis Sandrini .... 3 5 Kavas Benedictj Bekcz 2 1 
Ibidem Johannis Zenas .... 5 2 Ibidem Paulus Zylagy 2 
Zakazy Valentini magni .. .... 7 Ibidem relicte petrj Bekcz 1 
Ibidem Thome .... .... .... 3 — Gyroth Georgy ... 18 — 

Ibidem Stephanus literátus Ibidem paulj mihalfalwj „ 4 1 
babét denarios — .... .... 3 — Estoro (Esztró) Chaky. 16 — 

Zenthmiglos wayvode 6 — Zentkyral Bernaldj „ 27 6 
Orbo Bernaldj 3 — Ibidem Benedictas... 26 6 
Ibidem Barta magistrj 2 — Ibidem Chaky 2 9 

Czahol Bernaldj .... .... 2 — Akos Francisci Orczy._ 3 3 
Ibidem Bened. Bokczy 4 — Ibidem Michael Akwsy .... 1 9 5 
Ibidem Episcopus 1 Ibidem Anthon. Akosy 4 — 

Ibidem Dragfy... .... .... 1 Ibidem Ladislaus Akosy .... „ 1 — 

Czahol inferior Bernaldj 5 — Kisnagyfalw Chaky 2 2 

Ibidem Bened. Bokczy 1 — Ibidem Episcopus 22 2 

Czahol magyar Bernaldj 5 — Myhalfalwa Georgy eadem 20 2 

Ibidem Bened. Bokczy 3 — Wynémethy Alberti .. 4 4 

Ibidem Ladislaus Czaholy 3 Gencz Francisci Chaky 16 10 
Ibidem Episcopus 1 3 Gerch (Géres) Chaky .. 22 13 
Ibidem Nicolaus Dragfy 1 — Chegen Episcopi 13 2 

Ibidem Bernaldy 2 — Ibidem Chaky 2 4 

Sewte Wayvode 1 — Darocz Chaky ... 71 21 
Balashaza Andree Zadoray 6 Sescer (Zölc/.e ?) Chaky . 8 16 
Ibidem Ladislai hodosv~~ — 3 

54 Reambulatio Francisci Bodo. Tasnad Episcopus... 54 3 Reambulatio Francisci 

Tocjh Episcopus _ _ ....._. 15 — Ivenee Wayvode 2 
Ibidem relicta Stephani 1 Zylwas Georgy Beczkv 7 2 

Mendzentb dragfy 5 2 Ibidem Benedictj_ „ 12 — 

Ibidem Georgy Bekczy 2 — Zewdemeter \vayuode~ 1 3 3 

Ibidem Andree Batory ™ 1 — Ibidem Thomas Chyre „ 8 — 

Ibidem Michaiiis Sandor 1 Ibidem Stephanus Chyre 1 0 — 

Ibidem Thome genczy __ 2 Ibidem Christophorus _ 6 — 

1 Csánki I. k. 545. és 546. 1. 
Közép-Szolnok legrégibb adóösszeirását Thallóczy A kuniara hasznúban 

közli. E lajstromot 1427—28 körülinek tartották. Csánki későbbi keletűnek 
(1745 körülinek) mondja. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 1 2 
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fr. dr. 
Ibidem Stephanus 7 8 
Keres Bernaldj 7 6 
Ibidem Stephanus literátus 3 
Ibidem Sigismundus 2 
Ibidem Gregorius .. .... 4 1 
Ibidem Thome Chyre 3 — 

Bayon wayvode 12 — 

Ibidem Martini 2 
Zarwad Nicolai eadem 3 3 
Kezy Johannes Zudoray  2 1 
Ibidem Clementinus Kezy 1 — 

Pelee Alberti 13 — 

Pacal Thome Chyre 16 4 
Ibidem Ladislai 4 — 

Peer Stephani Chyre 23 3 
Ibidem Christophori 14 3 
Ibidem Thome Chyre . 24 6 
Hethel (Ete) Stephani Chyre 17 — 

Ibidem Thome 6 
Ibidem Christophori 7 1 
Kana (Kala) Gregory eadem 5 — 

Tyvssed Bernaldj 7 2 
Ibidem wayuode 7 — 

Ibidem Johannis 6 — 

Codoró (Szodoró) Johannis 
eadem .... .... .... .„. 2 — 

Ibidem Johannis Codoray 3 — 

Ibidem Andreas 3 — 

Zantho Georgy Bekczy 34 12 
Ibidem Bened. Bekczy 50 11 
Therebes Bernaldj  6 5 
Keraly Bernaldj 14 3 
Keres t hwr Paulj eadem 1 2 
Ibidem Mathie Magny 1 2 
Chokmo penitus desolata est — 

Tran situs. 

Korond Johannis Jakczy 2 2 
Ibidem Stephanus _ 3 3 
Korond superior Alexj 5 2 
Bagdan Stephani Jakczy 7 2 
Ibidem Petrj Bekczy 2 7 
Ibidem Dragfy 3 4 
Nadasd plebani de Hadad 3 4 
Ibidem plebanus de Kusal 2 3 

fr. dr. 

Ibidem Stephan Jakczy __ 6 2 
Hadad reliete Johannis 12 3 
Ibidem plebanus eadem _ .„. 1 — 
Ibidem Stephanus.. . .„ .... 14 4 
Ibidem Stephanus Chyre 9 5 
Ibidem Petrus Bekczy .„ 11 3 
Benye Thome eadem 5 
Ibidem Johannis .... . ... 3 — 
Sandorliaza Nie. eadem _ _ 4 4 
Zylagzegh Mathie .... 4 2 
Lelee Behedicti Thohval... .... 3 
Nyrmon Valentini Magni 6 
Menye Johannis Fodor 10 
Lelee Dionisy .... _ 13 
Chehy Dragfy .... 75 
Velchok reliete Stephani Jakczy 6 — 
Ibidem Cristani 10 — 
Mono Dragfy 20 3 
Ibidem Cristani 20 2 
Wylak reliete Johannis Jakczy 20 3 
Ibidem Stephani Chyre ... 13 3 
Ibidem Cristani .. „_ 14 — 
Silelmed Stephani Chaholy 10 — 
Zilagzegh Ladislai Bydeskwthy 6 
Sekeres Dragfy _ 4 3 
Kysyeder dragfy 4 3 
Nagyedir dragfy — .... ~~ 10 3 
Sumkwth Michielis 9 — 
Koltho Cristani 10 — 
Kathalinfahva Michaelis 
Ibidem dragfy.... . . — 10 
Zazar Thome Zolomy 32 — 
Ibidem Dauid .... .... .... ~~ 30 
Thothfalw dauid .... 15 — 
Ibidem Thome... ~ - .... 19 — 
Bozonhta Zelemv .... .... — 9 
Buzytha Dragfy 14 — 
Capws (Lápos) Michaelis 18 
Ibidem dragfy 27 — 
Therekfalwai Michaelis ... 4 3 
Gawora Michaelis 2 2 
Aranmezew Dragfy 1 3 
Cokman Dragfy .... — 3 3 
Magasfahva Michaelis __ ... 3 2 
Feyrzegli Michaelis .... 5 1 
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fr. dr. 

Fenthes Michaelis ... 3 2 
Magasfalwa Michaelis 2 1 
Hidegkwth penitus deserta — 
Kolczeer penitus deserta est — — 
Aranyas dragfy penitus deserta — 
Kezel dragfy penitus deserta 

est .... — — 
Kowaczfalwa dragfy 2 
Recapal (Rév-Kápolnok) dragfy 2 2 
Monostoroscapal dragfy .... .... 2 1 
Zwrdogcapan (Szurdok-Kápol-

nok) dragfy. .... . „ . 4 2 
Gorbonafalwa dragfy 4 2 
Kekes dragfy .. .. .... 2 1 
Zakalusfalva dragfy .... 4 3 
Karulya dragfy ... 3 3 
Kelczen (Kölese) dragfy 3 3 
Kowaz dragfy ... 3 2 
Remethe dragfy 5 3 
Chernacapal (Csernefalva) pe-

nitus deserta 
Bon (Buny) dragfy .... . 5 2 
Prezlop (a mai Kis-Buny 

Priszlop) dragfy .. 4 1 
Kerwele (Körtvélyrév) dragfy 3 — 
Vilma penitus deserta 
Varalya dragfy 3 2 
Felsewfentes dragfy .. .... 3 1 
Huzufalw Michaelis 3 2 
Lukaczfalwa dragfy 4 2 
Varay dragfy .... .... .... .... 3 3 
Lythka dragfy 2 1 
Nyres dragfy 1 1 
Kerthwelyes dragfy 1 2 
Berenclier dragfy .. .... 2 1 
Lemen penitus deserta 
Gerthianus penitus deserta — 
Berkes Michaelis 9 
Ibidem dragfy __ . „ __ 20 — 
Thewlges dragfy. _ 3 
Nyres dragfy 6 2 
Thohad dragfy _ 5 1 
Bewshaza petrj Jakczy .... 11 4 
Ardo Stephani Chaholv 20 3 
Ibidem Johannes .. 24 2 

fr. dr. 

Ibidem Cristani .... .... 2 
Ibidem Stephanus Chyre.. 5 3 
Ibidem Johannis Jakczy 2 1 
Zeplak Sephani Jakczy 8 3 
Ibidem petrj Jakczy 25 2 
Ibidem Johannis .... .„. 6 — 
Ino dragfy 19 — 
Solymus potenciany .... 13 2 
Vdwarhel dragfy .... 12 
Ibidem Petrus Jakczy 3 3 
Ibidem Stephanus Jakczy 8 
Deshaza petrj ..„ ... 3 — 
Damlyen dragfy — 10 4 
Benedfalwa Stephani ._. 2 2 
Kelenczew Stephani Jakczy 2 2 
Aranyasfalva Johannis .... 1 1 
Turbotha (Turbucza) penitus 

deserta .... 
Vona (Vicsa) petrj Jakczy .... 3 — 

Kew Johannis Jakczy .... .... 4 — 

Zelzegh 2 — 

Alsowarcza dragfy 6 1 
Bazafalwa dragfy 13 — 

Egerbeth dragfy 6 — 

Keczkesfalwa dragfy 4 6 
I Iermenyes(Örményes) dragfy 5 1 
Mosóbanya dragfy 7 — 

Berekzo dragfy 3 — 

Bobola (Babocsa) dragfy 4 1 
Redegfalwa dragfy 3 2 
Somus dragfy 3 3 
Bekacza (Bikácza) dragfy 2 1 
Vadazfahva dragfy 2 3 
Also-ozywagh dragfy . 3 2 
Fclsewarcza dragfy 6 3 
Gerthelek dragfy— 5 — 

Felsewazywagh _ 5 2 
Kezepwacza Stephani 3 — 

Ajytos (Mutos) dragfy 3 — 

Apaczv Johannis— 3 2 
Nadasd dragfy 5 — 

Nagzwgh Johannis . 3 3 
Kwcho dragfy 6 2 
Paptheleke dragfy _ — . 3 3 
Maygrad dragfy — — 4 — 

12* 
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f r . d r . 

Bréd dragfy .... 3 2 
Karika dragfy .... 2 — 

Ibidem Stephanus .... ™. .... 2 — 

Nyrsewd dragfy 4 2 
Ibidem Stephanus 2 2 
Svbo petrj Jakcz 2 — 

Ibidem Stephanus 3 -

Aad Mathie Adj .... .... .... 6 
Zeel (Szeér) Joannis Jakcz .... 7 1 
Ibidem Stephanus 4 4 
Ibidem Johannes... .... .... .... 5 9 
Debren potenciani .... . 5 — 

Ibidem dragfy 10 — 

Ibidem Petrus Jakcz .... .... 3 — 

Samson Alberti .... .... .... 5 3 
Ibidem Anthonius literátus 5 2 
Ibidem Sebastianus 2 3 
Ibidem Sigismundus  3 2 
Ibidem Stephanus 4 — 

Ibidem Paulus .... 20 3 
Mon Georgy .... 3 — 

Ibidem Stephan. Jakczy 5 — 

Erked Petrj Jakczy .„. .... .... 3 2 
Ibidem plebanus 3 4 
Ibidem petenciana .... .... .... 4 — 

Ibidem Johannis m 3 — 

Moczyola (Mocsolya) plebani 
de Kusal .... .... .... 9 3 

Yarsito Stephani Jakczy .... 1 1 
Prodwfalwa Stephani 1 2 
Naprad dragfy™. .... .... .... 9 4 
Kysgorozlo dragfy .... .... .... 2 — 

Naggorozlo dragfy.™ .. 5 4 
Kwsal Georgy Jakczy ™. 12 9 
Ibidem Johannis „. 12 — 

Ibidem Banfy .... „. .... ™. 3 — 

Ibidem Jacobi ™. ..„ 4 — 

Cigan Episeopi . „.. ™. 22 2 
Varthelek Michaelis 2 1 
Ibidem Georgy ..„ .™ ..„ ™. 4 — 

Harakfyan Michaelis .... 7 2 
Ibidem Georg}' ™. „_ „. .... 8 3 

Transitus. 
Ekeritho Georgy.™ .... ,™ „. 5 — 

fr. d r_ 

Ibidem dragfy .... .... .. .... 3 1 
Zeecz petrj Fylpesy.... .... 13 3 
Panyt Ladislai Chaholy .„. 5 3 
Ibidem Johannes.™ _ 8 
Gorozlofalwa Episeopi .... 3 
Kew Johannis Jakcz... .... .... 4 2 
Egrespathak Episeopi 14 2 
Ibidem hungary Episeopi „„ 19 — 
Gerczen Johan. Banfy™. .„, 3 — 
Ibidem Dragfy 22 
Baxa Barla .... .... .... 2 — 
Kereszthwr Stephani . . 7 — 
Zylah Episeopi .... .. .... 169 5 
Badacon Nicolai ™. __ 5 — 
Petreczen (Perecsen) Nicolai 47 — 
Somlyo Nicolai .... .... .... .... 42 — 
Galanus (Csalános) Georgy 3 2 
Ibidem Dragfy .... .„. .... 1 
Mayad Johannis .... .... 2 9 
Zanak wayuode .... ..„10 2 
Dershyda wayuode 3 1 
Dershyda Báthory .... 7 2 
Kebesd (Kövesd) Alexj . .„. 12 7 
Thyuadarfalwa Báthory.™ „ „ 3 — 
Hyddegh (Hidvég) Báthory 9 1 
Remethe Alexj __ ..„ __ 2 
Gerothkwtha Allexj 2 9 
Babatheleke wayuoda .™ 2 
Zygethy A l l e x j . . . .... .... 5 3 
Zaldobagh Báthory .... .... .... 3 2 
Ibidem Johannes 2 1 
Sarmassagh Allexj . 15 
Zopor Dragfy — 6 1 
Ibidem Ladislai .... .... .... 1 
Ibidem Stephani Chyre .... 3 3 
Gerlheleke Báthory ,™ .„. 7 2 
Ghehy Báthory .... .... — 7 2 
Dersda Allexj .... .... .... .™ 7 1 
Zopor superior Ladislai 2 —-
Ibidem Dragfy .... .„. .... .... 6 1 
Ibidem Bernaldj .... .™ „. 3 — 
Ibidem S t e p h a n i _ _ .... 2 1 
Badacon Báthory „„ - . .... 5 — 
Hydwegh Georgy „.. . . „ 5 — 
Ibidem Benedicti ™. .„ 8 — 
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Kraszna vármegye a Hunyadiak korában egyike volt a ki-
sebb vármegyéknek. Adótelkeinek száma a XV. század végén 
7—800 közt ingadozik.1 Közép-Szolnok vármegyében 1494-ben 
a porták száma 2454 V2, 1495-ben 2610, melyből az erdélyi 
püspöké 550, illetve 470, Kraszna vármegyében 704, illetve 
800 a porták száma. 

1485 junius 4-ikén Mátyás király rendeletet ad Kraszna 
vármegye hatóságának, hogy beszedje minden kaputól azt 
az egy arany segedelmet, melyet a váczi országgyűlés a törö-
kök ellen megszavazott.2 

II. Ulászló 1494-ben Zilahnak s a hozzá tartozó Egres-
patak s Czigányi lakosainak megerősíti azon kiváltságait, hogy 
ők, még pedig akár személy, akár kereskedelmi árúczikk után 
adót s vámot ne fizessenek; nem vehetnek tőlük adót s vá-
mot sem királyi, sem magános vámtulajdonosok. II. Lajos 
király 1519-ben szintén megerősíti az előbbi kiváltságokat. 

A mohácsi vész után hazánkban a porta maradt az ál-
landó adókulcs. Az egyenes adót illetőleg a régi subsidium 
(dica, contributio, rovás-adó) mellett a lucrum camerse csak 
elvben állt s a koronázási ajándék (donativum regium) is 
szerepel, voltakép mindez utóbbiak a gratuibus laborral ro-
vásadót jelentenek. 1564-ben Közép-Szolnok 370 írt 83 dénárt 
fizetett donativumul. 

Az adóösszeg részben deputálva volt s a pénz a kamará-
nak számoltatott el. mint befizetett készpénz. Báthory András-
nak katonatartás czéljából deputálva voltak Szatmár, Szabolcs, 
Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék az egész rovás-adóval. 
Báthory e vármegyékből 1553-ban 12.984 fit 39 drt vett fel. 

A városok adóügyi viszonyai eltértek a vármegyéitől. 
A városok egy fix összeget fizettek, melyet minden dicatori, 
királyi tisztviselői beavatkozás nélkül, maguk szedtek be 

1 Dr. Csánky Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. I. kötet. 579. 1. — 2 Gr. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarorszéi-
(jon. V. k. 327. 1 
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s szolgáltattak át a kamarához; azonban adótételüket ille-
tőleg a király határozott. A városi polgár kétféle ősrégi 
adónemet: census és taxa fizetett, míg később a főadó egé-
szen a taxa lett. Ezeken kívül azonban az 1542 : XXX. t.-cz. a 
sexagesimát is behozta, vagyis hadmentesség fejében a városi 
polgár jórészt összes vagyona után minden 60 frt értéktől egy 
forintot fizetett s ennél már a homo regius is közreműködik. 

1527 30-ban Közép-Szolnok adójának előirányzata 1000, 
Krasznáé 500 frt. 1541-ben I. Ferdinándnak jelentkezik adó-
zóul Kraszna vármegye. 1546-ban Közép-Szolnokkal is bővül 
Ferdinánd adóterülete. 1564-ben Kraszna s Közép-Szolnok 
János Zsigmondnak adózott. 1542-ben Kraszna vármegyének 
540 portája közül Bánffy Györgynek 50 portája van.1 Ebben 
az évben Kraszna 33 lovas katonát tartott; összes adója egy 
tételbe foglalva 815 frt. 

1543-ban 1254 kaput írtak össze Közép-Szolnok vármegyé-
ben és 1872 frt (?) 66 dénárt vetettek ki azokra.2 1543-ban 
Közép-Szolnok vármegye földesurai meg az ezek részéről meg-
adóztatott jobbágyporták: Akosi János 4, Báthori Imre 1, 
Berendi János 9, Bornemissza Boldizsár 12, a Borzási-család 
(Gvöre'v és János özvegvei) 7, a Bőnvei-család (Mátyás és 
János) 5, Budafalvi Gábor 2. Csaholyi Farkas 8, Csarnai Bá-
lint 2, Csomafái János 4, Csögi Ferenc/ özvegye 5, Csűre 
Ferencz 45, Deésházi László 1. Dengelegi Zsigmond 5, a 
Dobai-család (János és Lázár) 6, Dobszai János 6, Drágfi 
Gáspár 285, az erdélyi püspök 204, az erdődi plébános 9, 
Farnosi Mihály 14, Fábián Péter 1, Fodor Bálint 1, Fülpösi 
N. özvegye 2. Gavai András 1, Gáltövi Máté 3, Gencsi János 3, 
Görbét Lőrincz 1. Halmosi Gergely 4, Haraklányi Miklós 10, 
özv. Hatvani Ferenczné 5, Hodosi Miklós 6, Horváth László 
özvegye 1, Horvát György 7, Inotai Boldizsár 1, Ispán Ágos-
ton 1, Isztári János 11. a Jakcsi-család (Mihály, István özvegyet 

1 Acsády: Régi magyar birtokviszonyok. 44. 1. — 2 Dical. 
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105 (a melyekből 4-et fölmentettek az adózás alól), a Kaplvon-
család (Imre; János és Tamás özvegyei) 11, Károlyi Péter 25, 
Kávási Gáspár 2, Kende András 1, Keszi Ferencz 2, a Kőrösi-
család (Ferencz, János, Miklós) 38, Kusalyi Ferencz 4, a ku-
salyi plébános 2, Literátus Ferencz 8, Literátus Imre 1, 
Mezőgyáni László 3, a Mindszenti-család (Aba, Boldizsár, 
Seraphin) 20, Móré János 3, Nagy Albert özvegye 7, Nagy 
Ferencz 1, Nádasdi Boldizsár 1, Német Bertalan 2, Német 
János 8, Paczali László 4, Pap János 2 (Mihályfalván), Pap 
János 2 (Új-Németen), Pathyaz György 1, Pázmány Péter 24, 
Pelei Ferencz 8, Pelei Péter 2, Peleszarvadi Imre 3, Pele-
szarvadi László özvegye 1, Perjemesi Máté özvegye 4, Pilisi 
Demeter 1, Ramocsa Imre 1, Sarmasági István 8, Sarmasági 
László 7, Sarmasági Mihály 9 10, Szakácsi László 1, Szent-
királyi István 4, Szentkirályi László 5, Szécsi Bertalan özve-
gye 1, Székely Péter 3, Szénás András 2, Szénás István 1, 
Szénás János 2, Szénás Kelemen 2, Szénás Péter 1, Szilágy-
szegi Bálint 1, Szintai János 1, Szodorai János 1, Szodorai 
Miklós özvegye 1, Szunai András 1, Szunai István 1, Tolvaj 
Albert 1, Újnémeti Bertalan 1, Vajda Boldizsár 8, Valkai 
Miklós 14, Waywoda özvegye 5. E szerint legtöbb jobbágy-
kapuja volt Drágfi Gáspárnak; ezt követik: az erdélyi püspök, 
a Jakcsiak stb. 1543-ban Közép-Szolnok vármegyében 75 csa-
ládnak 1077—8 jobbágyportája került adózás alá, ezek közül 
4-et felmentettek.1 

1546-ban Krasznában a porták száma 719, Közép-Szolnok-
ban 1155 (egy frtos adóval). 1549-ben a pozsonyi gyűlés azt 
határozta, hogy kapunként 1 frt 30 dénárnyi adót fizessenek, 
az egytelkes nemesek pedig 25—25 dénárnyit. 1549-ben Közép-
Szolnok vármegye földesurai és a részükről megadóztatott 
kapuk száma: Ágoston István 1, özv. Ákosi Erzsébet 2, Ákosi 
Mihály 4,(Somlyói) Báthori András 7, Bátori Imre 1. Becsi (Becski) 

1 Dical. 
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István 25V2, Herendi János 9, Boda Imre 1. Bornemissza Boldi-
zsár özvegye 18. Borzási Mihályi . Borzási Miklós 3, Bőnyei? 
(Bene és Beoiwe) Ferencz 4, Bőnyei Mátyás 5. Böősházi Literátus 
Ferencz 14, Budaházi Menyhért 3 V2, Csízér Miklós 1, Cso-
mafái János 2. Csompasz Benedek 1. Csögi Gáspár 2. Csögi 
Gergely 1, Csögi Márton 1. Csögi Máté 2, Dengelegi Ferencz 2, 
Dengelegi János 2. Deésházi Lajos 11, Deésházi László 2, 
Dohai Bernát 2, Dohai Ferencz 1, Dohai János 3, Dohai Lá-
zár l(j. Dohai Mihály 1. Dobszai János 1. Drágfi özvegye 231, 
erdődi plébános 14, Esztári Farkas 4, Farnosi János 3 ' 2 , 
Farnosi Mihály 10 V2, Fábián Péter 1, Filpesi Miklós 2, Garai 
András 2, Gáltövi Máté 2. Gencsi János 4, Halmosi Gergely 8, 
Haraklányi Imre 1 V2, Haraklányi Miklós 81/2, Harangi Illés 3, 
Harangi János özvegye 4, Hatvani János 4, Horvát György 141/2, 
Horvát János 6, Horvát Vid 5, Ilosvai Balázs 1. Irinyi Fe-
rencz 3, Jakcsi Mihály 108 72, Kaplin György 10, Kaplini 
Lőrincz 1, Kaplin Imre 1, Kaplin János özvegye 11, Károlyi 
Péter 8, Ivávási Tamás 2, kincstárnok 278, Körösi Ferencz 29, 
Szunai Körösi Ferencz 3, Körösi Miklós 7, Kusalyi Ferencz (j, 
Literátus Imre 2, Majádi Miklós 1. Matuznai (Matuzlai) György 
372, Mezőgyáni László özvegye 1. Mindszenti Aha 3, Mind-
szenti György 2, Mindszenti Kristóf 3. Mindszenti Péter 1, 
Nagy János 2, Németi Bertalan 2V2, Németi János özvegye 4, 
Orgonás János 2. Ödönfi László 7, Paladin János 2, Pázmány 
Péter 2, Pekri Miklós 9, Pelei Ferencz 6, Pelei Péter 1V2, 
Perneszi Imre 17, Ramocsa Imre 1, Sarmasági András 12, 
Sarmasági Mihály 16. Sárközi Imre 2, Spáczai Menyhért 3, 
Szakácsi Ferencz és János 1 — 1. Szarvadi Boldizsár 3, Szarvadi 
László özvegye 2, Szelendi János 2, Szentkirályi Ferencz 6. 
Szentkirályi István 7. Szentkirályi László 5, Szécsi Márton 1, 
Szénás András 1, Szénás György 2, Szénás István, János és 
Péter 1—1, Szilágyszegi Bálint 1, Szilágyszegi János 2, Szo-
dorai András 1, Szodorai Miklós özvegye 1V2, Szunai And-
rás 1, Szunai István 1, Vai Demeter 6, Vajda Boldizsár 9, 
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Valkai Miklós 6. Legtöbb jobbágykapuja volt tehát a kincs-
tárnoknak, kit Drágfi özvegye, Jakcsi Mihály stb. követnek.1 

Megadóztattak a fentiek szerint ez évben Közép-Szolnok me-
gyében 72 család részéről 1116 jobbágykaput.1 1549-ben 
(I. Primum subsidium, 1 V4 írt) Krasznában a szabad porták 
száma 823, egytelkesek taksája 4 25. Összes kirovás 1033 62. 
Tiszta bevétel 964 27. Közép-Szolnokban szabad porta 1304. 
Egytelkesek taksája 21 "58. Összes kirovás 1656'58. Tiszta be-
vétel 109171. (II. Secundum subsidium 1% frt) Krasznában 
kirovás 1033 62, tiszta bevétel 959 85; Közép-Szolnokban ki-
rovás 165158, tiszta bevétel 1205*23. 1550-ben Krasznában a 
szabad porták száma 8261/2. Kirovás 82650. Tiszta bevétel: 
első részlet 727 63, második részlet 709 53. Közép-Szolnokban 
1310V2. Kirovás 131050. Tiszta bevétel első részlet 89250, 
második részlet 893 50. 1552-ben Krasznában 826, Közép-
Szolnokban 1310 porta adózik; egy másik jegyzék szerint 
Krasznában a szabad porta 831V2. K.-Szolnokban 1346; 
I. subsidium: Krasznában kirovás 124725, tiszta bevétel 1050, 
Közép-Szolnokban kirovás 2019, tiszta bevétel 1350. 

1550-ben rendkívüli hadi terhekről, készülődésekről van 
szó; Közép-Szolnok, Kraszna és több más vármegyék köve-
teket küldöttek a királyhoz, hogy a törökök a fegyverszünet 
ideje alatt Szolnoknál erősséget akarnak építeni, e végből a 
szükséges építőszereket már össze is hordták és onnan szán-
dékoznak majd sarczolni őket. E vármegyék ekkor minden 
40 telek után egy-egy lovast állítván, már 700 főnyi csapatot 
gyűjtöttek, Báthory András, máskép Bonaventura főispán is 
300 lovast fogadott a saját költségén és az egriek 100 lovas-
sal csatlakoztak szintén, mindamellett e sereg igen kicsiny 
még arra, hogy a törökökkel megmérkőzhessek: kérik azért 
a királyt, hogy küldjön segítségül elegendő hadat.2 

1552 junius 22-dikén Werner György jelenti a szepesi 

1 Dical. — 2 Szirma}": Szathmár, 1809; I 49. lap. 
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kamarának, hogy Somlyó, a Báthori Endre birtoka, megtagadta 
a dica fizetését.1 

1553-ban Kraszna vármegyében szabad porta 724, kirovás 
724. Tiszta bevétel: I. subs. 600, II. subs. 51429. Közép-Szol-
nok vármegyében szabad porta 1169, kirovás 1169. Tiszta be-
vétel: I. subs. 700, II. subs. 670. 

Acsády Ignácz A magyar nemesség és birtokviszonyai a 
mohácsi vész után czímű munkájában2 az 1553-diki összeírást 
dolgozza föl. Közép-Szolnok összeírása 221 helységre terjed ki, 
melyek közül egy leégett, négy a királytól mentességet kapott; 
a többiben összeírtak 12791f2 portát, mely 127 birtokosé volt, 
közülök egyházi 6, család 77 (t. i. ezek a számok csak a vár-
megyében levő családok számát jelentik, jóllehet az összeírás 
egy-egy földesúri családnak összes nagykorú tagjait felsorolja.) 
Az egyházi birtok, ide számítva a Fráter György, akkor már 
nem élő erdélyi kincstárnok nevére Írottakat is, 296 porta s így 
a családoké 977 1 9. A birtokmceoszlás aránvát Acsádv nem a 

— O kJ KJ 

világi birtokosok, hanem a családok szerint mutatja ki, ösz-
szeállítván egy ily statisztikát Közép-Szolnokról: 0—5 portája 
van 43 családnak, 51/2— 10 van 21-nek, 10 V2—25 van 5-nek, 
25 V2—50 van 6-nak, 50 V2—100 egynek sincs, 100 72—200 van 
l-nek, 200-nál több van szintén l-nek. — Krasznában az ösz-
szeírás 54—55 helységet említ; de azért felöleli az egész vár-
megyét, mert sokszor egész vidékeket foglal össze, pl. Réz-
alja, Meszesalja. Összeírtak 841 1

 2 portát (abban az évben 
csak 831/2 adózott), mely 60 birtokosé volt. Közülök 2 egy-
házi, 41 család. Egyházi 7 % porta, a családokra 834 j u t ; 
6 porta tulajdonosát nem nevezték meg. A családok közt a 
jobbágyvagyon — a mint Acsády kimutatja — így oszlik 
meg: 0—5 portája van 17 családnak, 572—10 van 8-nak, 
10%—25 van 10-nek, 25%— 50 van 4-nek, 50%—100 van 

1 Barabás Samu: Erdély történetére vonatkozó Regestdk 1551—1558. (Tört. 
Tár 1892. év. 155—156. 1.) — Ért. a tört. tud. köréből XIV. köt. 9. sz. 
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l-nek, IOOV2—200 nincs egynek sem, 200-nál több van 1 csa-
ládnak. A vagyoninegoszlást nem tartja kedvezőtlennek egyik 
helyt sem, mert itt pl. a családoknak valami 40%-a biztosí-
tott anyagi existentiával bírt. 

Acsády úgy Közép-Szolnoknál, mint Krasznánál közli a 
birtokosokat betűsorban. 1553-ban Közép-Szolnokban a leg-
több portával bírt özv. Drágffy Gáspárné (311), azután Fráter 
György (Dnus Thesaurarius), a kinek 168 portája volt. Követte 
a váradi püspök 114, Jakcsy Mihály 104V2 portával; Désházy 
Lajosnak 44, Becskynek 30, Csáky Miklósnak 281/2, Körösi 
Ferencznek 25, özv. Bornemissza Boldizsárnénak 18, Sarma-
sághy Mihálynak 16, Horváth Györgynek 14 V2, Böősházy Fe-
rencz deáknak 14, Csáky Jánosnak 14, Körösi Miklósnak 13, 
az erdődi plébánosnak 12, özv. Kaplyan Jánosnénak 11, Farnosy 
Mihálynak 10 V2, Kaplyan Györgynek 10, Esztáry Farkasnak 10, 
Vajda Boldizsárnak, Berendy Jánosnak, Pekry Miklósnak 9—9, 
Haraklányi Miklósnak 81/2, Matusnay Györgynek 8V2, Perneszy 
Imrének, Károlyi Péternek 8—8 portája volt. Csáky Farkas 7V2, 
Ödönfi László 7, Szentkirályi István 7, DobayLázár 6V2, Halmossy 
György, Horváth János, Ivusalyi Ferencz, Peley Ferencz, Szent-
királyi Ferencz, Valkay Miklós6—6, Horváth Vid 5, Szentkirályi 
László 5, Akosy Mihály, Báthori András ecsedi, Bőnyei Fe-
rencz és Máté, Borzássy Miklós, Gönczy János, özv. Haranghv 
Jánosné, Hatvany István, özv. Némethy Jánosné, Vay Deme-
ter 4—4, Budaházy Menyhért 3V2, Farnasy János 3%, Báthori 
András somlyai, Eörvényi Ferencz, Haranghv Éliás, Mind-
szenthy Abacsuk, Mindszenthy Kristóf, Porkoláb Márton, 
Szarvady Boldizsár 3—3, Némethy Bertalan 2V2, Csögi Gás-
pár, Csögi Máté, Csornafáv János, Dengeleghy Ferencz, Den-
geleghy János, Filpesy Miklós, Garay András, Gálthőy Máté, 
Halmossy Gergely, Kaplyan Lőrincz, Kávásy Tamás, Literátus 
Imre, Mindszenthy György, Nagy János, Paladin János, Páz-
mány Péter, Sárközy Imre, Seléndy János, Spáczay Mihály, 
özv. Szarvady Lászlóné, Szénás György, Szilágyszeghy János 
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2 2, Haraklányi János, Pelev Péter, özv. Szodoray Miklósné 
1V2—1V2, Ágoston István, Báthory Imre, Boda Imre, Csögi 
György és Márton, Csiszér Miklós, Dobay Bernát, Ferencz és 
Mihály, Dobzay János, Fábián Péter, Ilosvay Balázs, Kaplyan 
Imre, Kopasz Benedek, Majádi Miklós, özvegy Mezőgyáni 
Lászlóné, Mindszenthy Péter, Orgonás Ferencz és János, a 
nagykorondi plébános, Spáczay Menyhért, Szakácsy Ferencz 
és János, Szécsy Márton, Szénás András, István, János és 
Péter, Szilágyszeghv Bálint, Szodoray András, Trifft vajda, 
Vajda Simon, Szunai András, István s özv. Szunai Istvánné 
1—1 portával bírnak, az apáczáknak, Dobay Jánosnak, özv. 
Hodosy Ferencznének, Nádasdy Boldizsárnak, Patay István-
nak, Szodoray Mihálynak már egyetlen adózó portájok 
nem volt. 

Kraszna vármegyében 1553-ban Somlyai Báthory András-
nak van legtöbb, 288 portája, utána mindjárt özv. Bánffy Gás-
párné következik 39 V2 portával, aztán Kemény László 35, 
Horváth György 27, Borzássy Miklós 25 V2, Jakcsy Miklós 25, 
Báthori Imre 25, Bánffy István 24 V2, özv. Báthory Miklósné 
22 V2, Báthory János 21V2, Dobay János 19, özv. Szele Mik-
lósné 19, Ippi Bertalan 19, Bécsey Gáspár 18. Apály Gábor 
17 V2, Dancs Miklós 17, Szele Klára 1(5, Telegdy Mihály 1372, 
Bánffy Miklós 1272, Peres Pál 9V2, Nagy Máté 9V2, Porczy 
István, Tóth Mihály, Krasznai Ferencz deák, Bydeskuthy 
György 9—9, Bernárd Balázs, özv. Várday Ambrusné 8—8, 
Sulyok Máté 6, Pándy Ferencz 5V2, Szénás István 5, Peres 
Gáspár 4V2, Szénás András és János 4—4, pálosok 4, Pándy 
János 4, Baksay Demeter 4, Borzássy László 3V2, Nagyfalusi 
plébános 3V2, Perneszy Imre, Báthory Farkas 3—3, Nádasdy 
Boldizsár 2V2, llosvai Miklós, Dobai Tamás, Literátus Mihály, 
özv. Vajda Lászlóné 2—2, Bátonyi János, Bozássy Demeter, 
Bozássv Jakab, Dávid Benedek, özv. Drágffy Gáspárné, Nagy 
Gáspár 1V2—1V2, Csiszér István, Károlyi Lőrincz, Kőrösy Fe-
rencz, Móré Márton, Somody György, Varscczy Ferencz 1—1. 
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Egy kapuszámnyi jobbágya sem volt Jakcsy Mihálynak s 
Majády Bertalannak. 

Az ország nagybirtokosai élén az 1543—1553-diki idő-
ben a Báthoriak álltak, mert 19 vármegyében voltak jószágaik. 
Hozzájok legközelebb állottak a Perényiek, Serédyek, Bánffyak, 
a kiknek 1000 kapuszámnál nagyobb birtokuk volt.1 

A birák, mert az államnak az adószedés körül szolgálatot 
teljesítettek, adómentességet élveztek, így az új, égett házak, 
a zsellérek, szegények, a szolgarenden levők stb. 

1554-ben Közép-Szolnokban van 1342 V2 szabad porta, 
I. subs. 986., II. subs. 500. Krasznában 745 szabad porta, 
I. subs. 52(5., II. subs. 350. 1555-ben Krasznában szabad porta 
773. Kirovás 733. (A kamaránál készpénzben befolyt már 
1555-ben) Kraszna vármegye: I. subs. 350. II. subs. 350., Kö-
zép-Szolnok : I. subs. 500., II. subs. 986. 

Az 1554-ben aug. 12-dikén készült präliminare" java-
solja, hogy Gyula várához Közép-Szolnok 2000 frtot fizessen, 
a mi csak terv maradt. 

1556 november 25-dikén a kolozsvári országgyűlésen 
az ugocsai, krasznai és máramarosi magyar urak felaján-
lották, hogy az erdélyiek szokása szerint ők is minden 
porta után (az előbbi összeírás szerint) egy-egy forintot ad-
janak.3 

1560 április havában a tordai gyűlés a dézmák kibérlése 
ügyében határozott, hogy t. i. a patronusok saját jószágaikra 
a részekben levő megyék: Szatmár, Szabolcs, Közép-Szolnok, 
Bereg, Kraszna, Mármaros, Ugocsa dézmáit a szokott módon 
kibérelhetik, kivéve azokat a dézmákat, melyek a várak szük-
ségeinek fedezésére fordítandók.4 

1564-ben Közép-Szolnokban szabad porta 1303 1
2. Ebből 

fizetett 7132
 3, hátralékban maradt 5891

3.5 

1 V. ö. Acsády: i. m. 80., 81. 1. — 2 Orsz. Lev. Lyrabus I. 1. — :í Szilágyi 
Sándor: Erd. országgyűlési emlékek. II. köt. 10. 1. — 4 U. o. 139. 1. — 5 V. ő. 
Acsády Ignácz : Magyarország Pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt (1526—64). 
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1565-ben az adózás ügyében «Erdélyország és Magyar-
országból Szathmár, Közép-Szolnok, Kraszna, Ugocsa, Bereg, 
Mára maros és Bihar vármegyék alázatos végezése, szent 
Vincze napjára ő felségétől Kolozsvárra hirdetett közönséges 
gyűlésben», II. János idejében a következő volt: az erdélyi 
nemesség ad «minden kaputól, az első számlálás szerint, egy 
pénz héján, egy-egy forintokat, és az felett az három nem-
zetül1 másfélezer ember tartására adunk azon első kapu-
szám szerént negyven, negyven pénzt; kiket három hétre 
Thordára az ő Felsége pénzszedője Ambrus Deák kezébe 
beszolgáltatunk». «A német fejedelem» hadának eltávoztatá-
sára a magyarországbeli hívek is «az elébbi rovás szerint 
egy-egy forintot, és az 500 lovag tartására ötven-ötven pénzt» 
ajánlanak meg.2 

1567., 1569., 1604., 1608. években Szatmár városához in-
gyen való munkák rendeltettek Közép-Szolnok vármegyéből.3 

1570-ben Közép-Szolnokban 814 kaput írtak össze és 
ezekre 1 fit 25 dénárjával 1017 frt 50 dénárt róttak ki.4 De 
nem adóztatták meg Tasnádot és talán más falvakat sem; a 
helyesbítés iránt a dicatort megkeresni rendelik. 

1571 november 9-ikén Kolozsváron törvényt hoztak, hogy 
a harminczadosok Magyarországban Váradon, Debreczenben, 
Bajomban, Székelyhidon, Margitán, Nagyfalun, Tasnádon, Hid-
végen, Zilahon és Zsibón lakhatnak, oda zászlót vihetnek és 
«az igaz harminczadot a vectigál szerint ott szedjék».5 

Az 1571. évi május 24-dikén Erdélyben Fehérvárt, 1573 
okt. 15-dikén Medgyesre hirdetett országgyűlés a magyar-
országbeli vármegyéket minden kaputól egy-egy forint be-
szolgáltatására kötelezi.'1 

1 «Nemesek, székelyek és szászok». 2 Gróf Kemény József és Nagv 
Ajtai Kovács István (kiadók): Erdélyország Történetei Tára egykorú s magyar 
nyelven készített történetíratok, levelek, országgyűlési végzések és törvényczik-
kelyekböl. I. 52—53. 1. — 3 Szirmay: Szathméir, 1809; I. 196. 1. — 4 Dical. 
5 Gr. Mikó Imre : Erd. tört. adatok. I. k. 294. 1. — r> Gróf Kemény J. stb. i. m-
I. 105., 138. 1.) 
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Az 1575. julius 25-diki kolozsvári országgyűlés törvény 
czikkeiben ezeket olvassuk: 

«Az harminczadokról is az minemű szertelenségek esnek 
mind Szilágyságban, mind penig Hunyad vármegyében; kö-
nyörgünk: hogy a mint Nagyságod (Báthori István) kegyel-
mesen igérte, most is, mikor valamelyik atyánkfia megtalálja 
Nagyságodat könyörgésével, igazíttassa el te Nagyságod».1 

Már az 1571 május 24-diki, Fehérvárt tartott országgyűlésnek 
is panaszolnak a harminczadosok ellen főképen a magyar-
országbeliek. 

Az 1576 január 28-dikára Medgyesre hirdetett ország-
gyűlés, hadi készületek dolgában, azt végezte, «hogy semmi 
reménytelen, véletlen dolog rajtunk ne essék, mint az elmúlt 
napokban történt vala : hogy te Nagyságod mindenfelé 
szorgalmatos vigyázókat bocsásson és ha mi készületet vala-
mely felé értene, ispányokat, királybirákat, certificáljon, és az 
mint az szükség kívánja, ahhoz képest vagy felével, a tizen-
hatodával, lovaggal, gyaloggal, vagy penig személyek szerint 
is, minden hadakozó hozzánk tartozóval, jó szerrel, jó mód-
dal összegyűljenek, a nemesség és szászság Kolozsvárra; szé-
kely uraink Vásárhelyre, és ha a dolog mutatja, együvé Ara-
nyos szék az nemesség között levén az szomszédságért; és 
a mostani népünket Kolozsvárról az második hó kitelvén, 
haza szállíthassuk; a két vármegye penig, Kraszna és Szol-
nok, Somlyóra gyűljenek».2 Ez év május 20—26-dikán a ko-
lozsvári országgyűlés megemlíti, hogy Kraszna, Szolnok stb. 
vármegyék urai a váradi földbástyák erősítésére rovás szerint 
tíz-tíz kapu után ígérnek egy embert, mire nézve elrendeli, 
hogy «a váradi kapitány rendelete szerint» annyit szolgál-
tassanak, a mennyit az kiván s ellássák minden élelemmel. 
Maguk pedig («a nemesség lovagokkal, gyalogokkal») készen 
legyenek, hogy a fejedelem parancsára fegyverre keljenek. 

1 Gróf Kemény i. m. (I. 152. 1.) — 2 U. o. (I. 157 1. 
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Az 1595 április 16 május 2-diki fehérvári egyetemes 
országgyűlésen azt határozták, hogy Somlyó a tartományával 
együtt a prsesidiumba fizessen kapuszám szerint 1 frt 50 dé-
nárt. Miske, Paczal, Zilah. Szent-Jób stb. az ő köztük való 
rovás szerint.1 De az ország praesidiumára rendelt subsidiu-
mot Bihar, Kraszna és Közép-Szolnok vármegye alispánjai 
«az ország törekedésére nem akarták felszedni és admini-
strálni».2 Nem csoda, mikor a tatárok, törökök sok falut 
égettek föl, a mint ezt már előbb is láttuk. 

Ennek az országgyűlésnek törvénvczikkeiből kiragadom 
a következőket: 

«. . . Mely adófizetésben F e l s é g e d a z árvák jószágát is, 
kik Felséged kezébe jutottanak. mind peniglen Tasnádon és 
egyebütt való jószágát is, az urak jószágát is azonképen ezen 
teherviselésre kényszeríttesse, hogy az salus patriae köz levén, 
az teherviselés is köz légyen. Az prsesidiumtartásra penig 
rendeltetik kapuszám szerint f. 1. d. 50. Az Felséged ud-
vara népére való subsidiumnak d. 99».4 «Jelentik miné-
künk. kegyelmes Urunk, magyarországi uraink és atyánk-
fiai, hogy tatárok, törökök miatt sok faluk megégtek, pusz-
tultak volna, és az rajta való népekben is kik elvitettek, kik 
levágattak, kiváltképen Bihar vármegyében, Közép-Szolnok és 
Máramaros, Kraszna vármegyékben úgy annyira, hogy rajtok 
az adót semmiképen meg nem vehetnék. Végeztük azért or-
szágul : hogy azon vármegyékben levő viceispánok és szolga-
birák ad facies talium locorum kimenjenek, megoculálják, 
és fide mediante is az pusztaságnak sine favore végére men-
jenek és a hol afféle derék pusztaságot comperiálnak, azokon 
az adót meg ne vegyék. De így, hogy az váradi kapitány az 
négy vármegye ispánja mellé főembert bocsásson. Azonkép-
pen a huszti kapitány is Máramarosba». Azt is kérik, hogy 

1 Szilágyi Sándor: Erd. országgyűlési emlékek. III. köt. 479. 1. — 2 ü . o. 
474. 1. — * Zsigmond. — 4 Gróf Kemény: i. m. I. 469. 1. 
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a prsesidiumtartásra rendeli adót Zsigmond «az magyarországi 
atyánkfiaitól ne patiálja elvétetni az váradi kapitánynak; ha-
nem convertáltassék az közönséges szükségre, az melyre 
rendeltük».1 

A decz. 13-dikára Fejérvárra hirdetett országos gyűlés 
törvényczikkeiből ezeket olvassuk : «Magyarországban az alább 
megírt falukban, kik noha rováson vágynák, de semmit nem 
akarnak fizetni, végeztük: hogy ezeken is megvegyék; úgy 
mint Debreczen az rovás szerént, Kővár vidéke, Somlyó vi-
déke, Zilah, Thasnád tartományostól, Közép-Szolnok vármegye, 
Nagy-Léta, Bihar vármegye; itt Erdélyben Gyógy vidéke az 
ő Felsége jószága; könyörgünk Nagyságodnak alázatoson, 
hogy ezeknek is parancsolja meg Felséged, hogy szolgáltassák 
bé az tiszttartóknak, mert panaszkodnak az perceptorok és 
ispányok, hogy meg nem hagyják senkinek venni».2 

Az 1596 ápril 21—26-diki kolozsvári országgyűlés azt 
határozta, hogy a prsesidiumra rendelt segítségre míg Som-
lyó tartományával együtt most csak 1 frt 25 dénárt fizessen 
kapuszám szerint, addig Miske, Paczal, Zilah megint a köz-
tük levő rovás szerint.3 Továbbá «miért penig. hogy min-
denütt az szolgáló né]) és tábor bő éléssel kell hogy légyen; 
tetszett: hogy mind az Maroson, mind penig az Szilágyságon 
az Nagy-Szamoson són kívül hajón, bort és minden egyéb 
féle élést soluta tricesima, et justo telonio szabad legyen 
mindennek hajón kereskedésre elszállítani; az mely nemes 
ember penig nagy szükségére vitet, az minden fizetéstől im-
múnis legyen».4 

1596 nov. 30—decz. 8-diki fehérvári országgyűlés azt 
rendelte, hogy Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék minden 
tehetségük szerint hozzájáruljanak Várad építéséhez.5 

Báthori Zsigmond 1598-ban újra megrendeli, hogy a 

1 Gróf Kemény: i. m. I. k. 474, 476. 1. — 2 U. o. I. 192. 1. — :t U. o. I. k. 
200. 1. — 4 U. o. I. 203. 1. — 5 Szilágyi Sándor : Erdélyi országgyűlési emlékek, 
IV. köt. 108. 1. 

DR. P e t r i M ó r . Szilágy vármegye monographiájci. I. 13 
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harminczadon s vámokon a zilahiakat ne háborgassák, kü-
lönösen Székelyhidon, Margitén, Apáti 11, Zalachon, Bikaron. 

1600 január 22-ikén írja 'Üngnád Barvitiusnak. hogy a 
rábízott szemlében Kraszna és Közép-Szolnokmegyét illetőleg 
pontosan el fog járni és pedig oly eredménynyel, hogy aztán 
az évi jövedelem a prsesidiumok tartására nemcsak elég lesz, 
de marad is valami. 0 ugyanis nem függ sem püspöktől, 
sem bármely más nagy úrtól s azok decima, nona és quar-
t áj ától.1 

1604-ben a pozsonyi országgyűlés minden rótt ház után 
2—2 frt adót rendelt a császárnak. Eme rendelet értelmében 
Közép-Szolnokban 204 rótt ház után 408 frtnyi adót vetet-
tek ki. Ide számították ekkor Király-Darócz, Gyöngy, Géres 
és Esztró helységeket is. Ezekkel együtt a rótt házak száma 
222. az adó összege pedig 444 frt, melyből a belső félben az 
alispán-dicator 24, a két szolgabíró 16 frtot, a külsőben pe-
dig az alispán-dicator 48. a két szolgabíró 24 frtot vett föl.2 

1 Szádeczky: Erd. és Mihály vajda. Oklvtár 467. 
- 1604-ben a pozsonyi generalis gyűlés rendelte adót kivetették Közép-

Szolnokban ekként: a belső fé lben: Gyulafy jószága. Che mivel rovataiban 
nem volt, ő felsége adójában nem fizetett semmit. Horvát 1 rótt ház után 2 fr t ; 
Ardó 3 r. h. u. 6 f r t ; Zeelzegh 2 r. h. u. 4 f r t ; Sülelmed 5 r. h. u. 10; A két 
Zyvagy 1 r. h. u. 2 f r t ; Felseö Beregszo 1 r. h. u. 2 f r t ; Bykacza Somos 1 r. h. u. 2 fr t ; 
Örményes Papfalva 1 r. h. u. 2 fr t ; Illyesfalva 1. r. h. u. 2 f r t ; Györtelek 2 r. h. u. 4 frt; 
Alsó-Várcza 2 r. h. u. 4 f r t ; Mono 3 r. h. u. 6 f r t ; Egerbegy-Vadafalva 1 r. h. 
u. 2 f r t ; Nagyszegh 1 r. h. u. 2 f r t ; Uyfalu 1 r. h. u. 2 f r t ; Naprad 4 r. h. u. 
8 f r t ; Kys-Gorozlo 2 r. h. u. 4 f r t ; Nagy-Gorozlo 1 r. h. u. 2 f r t ; Hanysafalva 
1 r. h. u. 2 f r t ; Ino 1 r. h. u. 2 f r t ; Zeeplak 7 r. h. u. 14 f r t ; Udvarhely 3 r. 
h. u. 6 frt. Veseleny jószága : Hadad 8 rótt ház után 16 f r t ; Bogdand 2 r. h. u. 4 fr t : 
Nádasd 2 r. h. u. 4 f r t ; Zeer 3 r. h. u. 6 f r t ; Nagy-Solymos 1 r. h. u. 2 f r t : 
Sibo 3 r. h. u. 6 f r t ; Cyglen 1 r. h. u. 2 f r t ; Turbucza, Bona 1 r. h. u. 2 f r t ; 
Mutos 1 r. h. u. 2 f r t ; Kusaly 1 r. h. u. 2 f r t ; Erked 1 r. h. u. 2 f r t ; Nagy-
szegh 2 r. h. u. 4 f r t ; Apacza 1 r. h. u. 2 f r t ; Mocsolya 1 r. h. u. 2 f r t ; Ud-
varhely 3 r. h. u. 6 frt. Dengelegy Miklós jószága : Völcsök 4 rótt ház után 
8 f r t ; Monó 3 r. h. u. 6 f r t : Újlak 1 r. h. u. 2 f r t ; itt Zykray György szerin 

3 r. h. u. 6 f r t ; Sombory Gábor szerin 3 r. h. u. 6 f r t ; Cseíleyné szerin 3 r. h. 
u. 6 f r t ; Zylah 6 r. h. u. 12 f r t ; Vycza Dobay János jószága 1 r. h. u. 2 frt. 
Kolosvárv János jószága: Böösháza 5 r. h. u. 10 frt. Horvát Pál jószága: 
Egerhath 2 r. h. után 4 frt. Suteö György jószága: Gardanfalva 2 r. h. u. 4 frt. 
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Kálmán decr. I. 78. czikke szerint mindenik megyei alispán a 
maga megyéjében az adónak V.rát tarthatta meg magának, 
2/3-át köteles volt beadni a királynak. Az adó felét pünkösd 
napjára kelleti beszolgáltatni, másik felét szent Jakab napjára. 
A kassai országgyűlés minden rótt ház után 1 frt adót ccigért 
ő felségének segítségül az elmúlt télen.» A kassai adó összege 
a belső félből 137 frt; ebből az alispán 12 frtot, a két szol-
gabíró pedig 8-at vett föl. A kassai 1604-diki országgyűlés 
1 frtos adójában a külső félre 85 frt esett, melyből az alispán-
dicator munkadíja 12 frt, a két szolgabiróé 8 frt. A szerencsi 

Lonay István jószága: Kelencze 2 r. h. u. 4 l'rt. — Körösy Mihály jószága: 
Olánádas 1 r. h. 2 frt. Sarmasagy Zsigmond jószága: Keövesd 4 r. h. u. 
8 frt, Zyget 2 r. liáz után 4 frt. Lonay István és Dobay jószága : Diósad 
2 r. h. u. 4 frt. Dobay János és Körössy Mihály jószága: Debren 1 r. h. u. 
2 frt. — Körössy Mihály jószága: Sámsom 3 r. h. u. 6 frt. — Sombory Gábor 
és Zykray György: Keöd 5 r li. u. 10 frt — Hodosy Miklós: Benedekfalva 
1 rótt ház után 2 frt. — Zylagy István és Pandi Ferencz: Lele 2 rótt ház után 
4 frt. — Nagydobai Dobay János : Dablyon 1 r. h. u. 2 frt. — Zecheny: 
Panyth 1 r. h. u. 2 f r t ; Kucso 1 r. h. u. 2 f r t ; Nyrmon 1 rótt ház után 
2 frt. — A külső félben : a pozsonyi 1604-diki országgyűlés rendelte 2 frtos adót 
így vetették k i : Tasnád 16 r. h. u. 32 f r t ; Cseogh, Báthori István 3 r. háza 
után 6 f r t ; Kisfalu, Báthory István 3 r. h. u. 6 l'rt; Darocz, Prepostváry Zsig-
mond 5 r. h. u. 10 f r t ; Darocz, Dengelegy Miklós 4 r. h. u. 8 f r t ; Geöngy, 
Prepostváry Zsigmond 3 r. h. u. 6 f r t ; Geöngy, Dengelegy Miklós 3 r. h. után 
6 f r t ; Géres, Prépostváry Zsigmond 1 r. h. u. 2 f r t ; Géres, Dengelegy Miklós 
1 r. h. u. 2 f r t ; Eztro, Prepostváry Zsigmond 1 r. h. u. 2 f r t ; Gzegen, Besse-
niey János 4 r. h. u. 8 f r t ; Gzegen, Zakariás István 4 r. h. u. 8 f r t ; Mihály-
falva, egész falu 3 r. h u. 6 f r t ; Akos, egész falu 2 r. h. u. 4 f r t ; Zakaczy, 
egész falu 1 r. h. u. 2 f r t ; Felseo Gziaholv, Sulyok Istváné 1 r. h. u. 2 f r t ; 
Magiar Cziaholy, Melit Pálé 1 r. h. u. 2 f r t ; Gzian, Báthory Istváné 1 r. háza 
után 2 f r t ; Mintzenth, Dengelegy Miklósé 1 r. h. u. 2 f r t ; Mintzenth, Zentkirály 
Mihálynéé 1 r. h. u. 2 f r t ; Mintzenth, Mintzenty Jánosnéé 1 r. h. u. 2 f r t ; Grótth, 
Horwat Jánosé 3 r. h. u. 6 f r t ; Grótth Mintzenty Jánosnéé 1 r. h. u. 2 f r t ; 
Zentkiraly, egész falu 2 r. h. u. 4 f r t ; Peer, Prepostváry Zsigmondé 2 r. h. u. 
4 f r t ; Peer, Horwat Gabornéé 1 r. h. u. 2 f r t ; Peer, Edenfy Lászlóé 2 rótt ház 
után 4 f r t ; Pele, Peley Gáspárnéé 2 r. h. u. 4 f r t ; Pele, Cziomoközv Péteré 
2 r. h. u. 4 f r t ; Körös, egész falu 2 r. h. u. 4 f r t ; Etely, egész falu 1 r. h. u. 
2 f r t ; Zuna, egész falu 1 r. h. u. 2 f r t ; Teowissed. egész falu 1 r. h. u. 2 f r t ; 
Zodoro, egész falu 1 r. h. u. 2 f r t ; Hatwan, Károly Mihályé 2 r. h. u. 4 fr t ; 
Hatwan, Hatvany Jánosé 1 r. h. u. 2 f r t ; Kawas, egész falu 1 r. h. u. 2 fr t ; 
Alsó-Berekzó 1 r. h. u. 2 frt. 

13* 
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1605-diki országgyűlés minden rótt ház után 1—1 frtot ren-
delt «az ő felsége udvarában levő kék gyalogok tartására». 
Az e czímen befolyt adó összege mindkét félben ugyanannyi, 
mint az 1604-diki kassai. A belső félben az alispán-dicator 
munkadíja 12 frt, a két szolgabiróé szintén annyi; a külső-
ben pedig, mint rendesen, az alispán-dicatoré 12 frt, a két 
szolgabiróé 8 frt. 

1604-ben Kraszna vármegye adóját részben szintén pün-
kösd, részben Szent Jakab napjára kellett beszolgáltatni a 
pozsonyi határozat szerint. Az egytelkes nemesekre rótt adó 
17 frt 60 dénár. A jelen adó egész összege 205 frt 60 dénár. 
Ebből az alispánoknak munkadíja 24, a két szolgabiróé 10 
forint, a jegyzőnek adtak 2 forintot, a dicatornak pedig munka-
díja fejében 24 forintot. 1605-ben az adó 188 frt, melyből a 
dicator munkadíja 25 frt, a két alispáné 24, a két szolgabiróé 
8 és a jegyzőé 2 frt. 1604-ben és 1605-ben Kraszna vármegyé-
ben (a két összeírás adatai egymás kiegészítésére szolgálnak) 
a következők részéről adóztattak meg jobbágy házakat vagy 
telkeket,1 u. m.: Anarczi István (1605-ben nem fordul elő), 
Baksa Demeter, Baksai Pál (csak 1605. fordul elő), Bánfi Dénes 
(1604 és 1605-beli adatokat egybevetve 121/2), Bánfi István (1604 és 
1605-ben 14), Bánfi Miklós 5V2, Becski György 472, Berei Pál, Bor-
sok) János (1 teleknél több; 1605-ben fordul elő), Borzási György, 
özv. Borzási Mihályné, Bydeskúthy Boldizsár Bydeskúthy Ta-
más V2, özv. Cseffei Jánosné, Dancs Ferencz 3, Dancs György 
meg István özvegye, Dévai György, Dobai István, Erdőteleki 
Márton né, Erdőteleki Zsigmond (V4-nél több), Fodor Tamás, 
Fráter István, Haraklányi István, Hídi Gergely, Horvát And-
rás 1, Járai István, Kabós Tamás özvegye 2V2, Kardos József 
1, Katona Mihály V2, Kereki Ambrus, Péter V2, Köpöczi Já-
nos, Körösi Mihály (lV2-nél több), Kulcsár János, Latrant 

1 Némelyik birtokos telekilletménye így sem állapítható meg, minthogy 
néha együttesen több birtokos után van a telek száma megjelölve. 



ADÓÜGY. II \DI TERHEK. 197 

István 1V2, Lázár András, Literátus Demeter 3, Literátus Gás-
pár, Lónyai István (16-nál több), özv. Majádi Lászlóné, Naga 
György, Paczali Balázs, özv. Pándi Miklósné, Pató Ferencz, 
Peres Pál özvegye 3/4, Peres Zsigmond (1-nél több), özv. Por-
czi Jánosné, Prépostvári Zsigmond V2, Rátoni Ferencz 3, Rá-
toni István, Sándor János, Sükösdi árvák, Szalai Ferencz, 
Szabó Péter, Szénás András, Gábor, Gáspár, Imre, Lajos, 
Miklós, Péter és Sylvester (V2-nél több), özv. Szilágyszegi Far-
kasné, Tarpai Imre, özv. Tepesit Miklósné 1V2, Tordai György 
özvegye V2, Tót Balázs 1V2, Tót Miklós 1V2, Vajda Boldizsár, 
özv. Zemléni Jánosné, Zilahi Benedek, Zsombori Zsigmond. Ezek 
szerint legtöbb jobbágyház adózott a megyében Lónyai István 
részéről; ezt követik Bánfi István, Báníi Dénes, Bánfi Mik-
lós stb. 

A fegyveres erőt illetőleg, ha kis haderőt kellett kiállí-
tani, «azt a megyékre és városokra rovák, s mindenik kapu-
száma szerint járult hozzája». 

Hogy minő arányban, mutatja az 1606 julius 13—16-diki 
fehérvári országgyűlés törvényczikke, mely szerint 500 lovast 
s 500 gyalogot Fejér, Küküllő, Kolozs, Torda, Doboka, Belső-
Szolnok, Hunyad, Zaránd, Máramaros, Közép-Szolnok, Kraszna, 
Biharmegye s Fogaras vidék közt osztottak fel; ezek gyalogos 
részéhez 10 város járult, mint katonakötelesek.1 

Az itt kivánt számhoz Középszolnok vármegyének 32 
lovassal s 32 gyalogossal, Kraszna vármegyének pedig 16 lo-
vassal és 16 gyalogossal kellett járulnia.2 

A kapuszám szerinti felülés a nemzeti fejedelmek kor-
szakával megszűnt; az osztrák kormány 1809-ben egyszer 
igénybe vette." 

Az 1607. junius hó 10-dik napjára Kolozsvárra hirde-
tett országgyűlésen panaszolkodnak a magyarországiak, hogy 

1 Mike S. gyűjt. Art. Diet. II. 109. — 2 Szilágyi Sándor : Erd. orszgy. em-
lékek V. k. 423. 1. — 3 Kővári: Viseletek és szokások. 151. 1. 
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a dézmát nem úgy exigálják a dézmások, a régi szokás 
szerint, hanem egy-egy bárányért egy-egy forintot vesz-
nek; «annak felette néhol az mustot is rajtok hagyják, és az 
árát úgy veszik meg, az mint annak utána az tiszta bor 
jár, ki ez előtt nem volt. Végeztük azért: hogy az dézmát 
mind borból, mind bárányból, úgy vegyék mint az régi szol-
kás, és rajtok ne tartsák; ha penig rajtok hagyják, semmivel 
az szegény ember ne tartozzék, hanem az dézmás fizetője 
legyen; a hol nzus nem volt az bárány és méhdézmálás. ez-
után se legyen. Vágynák sok különb-különbféle panaszok az 
liarminczadosok felől, hogy szokatlan vectigalt exigálnak, ho-
lott ennekelőtte az első harminczadon száz sótúl d. 20. tar-
toztak, azután czédulapénzzel megérték; azonképpen az bú-
zából. melyet ide béhoznak, mód nélkül való harminczadot 
vesznek, ki miatt az buzahordozástul az szekeresek és keres-
kedő emberek megidegenedtenek. Könyörgünk azért Nagysá-
godnak: parancsolja meg az harminczadosoknak, hogy ezféle 
tűrhetetlen és szokatlan exaetióktul megszűnjenek sub atnis-
sione honoris et officii; czédulapénzért az harminczadló 
marhából semmit ne vegyenek; hanem két pénzzel érje meg 
az régi szokás szerint. És miérthogy Isten egy kicsiny csen-
dességet adott, az harminczadosok az új helyekről az régi 
helyekre költözzenek; az vámokon is szokatlan exactiók ne 
legyenek sub amissione telonii, hanem az vámokon száz só-
ból vegyenek egyet, de az harminczadon semmit ne ve-
gyenek».1 

Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék, melyek a hadak 
miatt sokat szenvedtek, az 1631 junius 5-diki s julius 1-sei 
gyulafehérvári országgyűlésen Rákóczi Györgynek egész esz-
tendei adóul kapunkint tizenhat forintot ajánlanak.2 

1642 január 9-dikén minden porta után két ökröt és két 

1 Gr. Kemény: I. m. II. 111. 1.— 2 Szilágyi Sándor: Eni. orszgij. emlékek 
IX. köt. 264. 1. 



ADÓÜGY. II \DI TERHEK. 1 9 9 

embert állítottak ki Közép-Szolnokból ágyúk, lőszerek stb. 
szállítására a székelyhídi várhoz. 

1643-ban Kraszna vidékének s a hódoltság többi részei-
nek elpusztulása miatt nagyon megcsökkent az ország adója.1 

Középszolnok vármegyének az adózásáról, szolgálatairól, 
továbbá a kvártélytartozásairól s egyéb teherviseléseiről való 
Statutuma szerint 1650-ben esett 1. egy pár házas gazda, 
akár régi, egy esztendős fejére 1 frt ; 2. egy kapás legényre 
30 kr.; 3. egy ostoros inasra 17 kr.; 4. két tehénre 1 frt; 
5. tiz öreg sertésre 1 Irl; 6. tíz juh vagy kecskére 1 frt; 
7. tiz kas jó méhre 1 frt ; 8. egy véka vetésre 3 dénár; 0. egy 
veder borra 3 dénár; 10. egy jó egy kőn járó vizi malomra 
3 frt; 11. egy jó száraz malomra 1 Irt 30 kr.; 12. egy har-
madfű tulokra, úgyszintén egy harmadfű üszőre 30 kr.; 
13. jó vizi malom molnárjára 1 fr t ; 14. jó száraz malom 
molnárjára 30 kr.; 15. egy égett borfőző fazékra, melyet állan-
dóan használnak 1 frt. Az ökrökkel és lovakkal való szolgálat 
pedig e szerint történt: 1. A kinek két ökre van, kétannyit szol-
gáljon, mint a kinek egy van. 2. A kinek négy ökre van, kétanv-
nyiszor szolgáljon, mint a kinek kettő van. 3. A kinek hat ökre 
van, kétannyiszor szolgáljon, mint a kinek három van. 4. A ki-
nek nyolcz ökre van, két annyit szolgáljon, mint a kinek 
négy van és így tovább. 5. A mely háznál két vagy három 
házas ember van, vagy a hol két vagy három kapás legény 
és ugyanannyi ostoros inas. valamennyien fejenkint tartoz-
nak adózni akkor is, ha egy családot képeznek. 6. Egy há-
zas zsellér, a ki négy esztendőt nem töltött ebben a megyé-
ben, 30 krt. 7. A zsellérre tehetsége szerint kell a terhet ki-
vetni, hogy erején felül ne terhelődjék. A mely jó zsellér egy 
évet töltött valamely helységben, az már nem zsellérnek, 
hanem gazdának tartatik és úgy is adózik mindene után. 

1653 május 21-dikén, mikor Rákóczi György anyjának 

1 Török-magyarkori történelmi emlékek. V. köt. 232. la]). 
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Radnótról írja, hogy a kozákok megindultak Jászvásárról 
Havasalföldére s a hadak megindulását megparancsolta, azok-
hoz Szolnok és Kraszna 300 lovassal járuljon.1 

1685-ben, a mikor a német hadak a Szilágyságba s Kővár 
vidékére betörtek, nagy összeg pénzt és gabonát vetettek ki 
minden rendű és rangú emberre, «sőt egyéb keresztény lelkeket 
is irtóztató dolgokat követnek el rajtok minden kímélet és irgal-
masság nélkül, melyek miatt azok a tartományok végső pusztu-
lásukhoz közelítenek».2 

1686-ban Kraszna és Szolnok vármegyéket a császáriak 
adókkal és katonai elszállásolásokkal sanyargatják.3 

Gyulai Ferencz, Dániel István és Deli Mihály Szatmár-
ról ez év márcz. 19-dikén írják a Kolozsvárt levő deputatus 
urakhoz, hogy «Közép-Szolnok és Kraszna vármegyékre de-
terminált militáris executiónak is halasztásával is ujabban 
megtaláltuk, hogy a mit most adhatnak, vegyék el, az restan-
tiák pedig az complanatiókor vétessenek igazétásban». Kő-
várba is a hadak visszamentek s kezdenek károkat okozni, 
a miről értesítették a generalist, hogy hozza ki onnan a ha-
dakat, de azt felelte, nem teheti, a mit húznak, vonnak a 
hadak, az inquisitiókor felírják és fizetésbe tudják be.4 Schaerf-
fenberg mégis biztosítja Apafi Mihály erdélyi fejedelmet, 
hogy Máramaros, Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok megyéket, 
Kővár vidékét s az összes erdélyi részeket fölmenti a csá-
szári váraknak, tiszteknek és katonáknak fizetett adózás alól. 
E vidékeket teljesen fölszabadítja a császári tisztek bírásko-
dása alól s intézkedik, hogy az erdélyiek fölött való bírás-
kodás czéljából fölállított szentjóbi törvényszék megsemmi-
síttessék.5 De még ebben az évben Kraszna és Közép-Szolnok 
vármegyékből nagy mennyiségű búzát kaptak a császári hadak.6 

1 Szilágyi Sándor : A két Rákóczi fejedelem családi levelezése. 45G. 1. — 
2 Alvinczi Péter Okmánytára. III. köt. 62. lap. — :í U. o. III. 138. 1. — 71 ü . o. 
II. köt. 28. lap. — U. o. III. köt. 103. lap. — 5 ü . o. I. 404. 1. — (! U. o. II. köt. 
227. lap. 
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Közép-Szolnok és Kraszna vármegyékből tizenhatezer köböl 
búzát és tizenkétezer köböl zabot vettek el a császár hadai 
számára egy 1687 márczius 2-diki levél szerint is.1 

1687. okt. 2-ikán a császár hadainak megadják az erdélyi 
rendek Radnóth várában a húszezer köböl búzát, a mit már 
régebben megígértek. A gabona elszállítására Zilah városa 
10 szekeret adott, Somlyó városa 5, Közép-Szolnok vármegye 
20 szekeret.2 A szekerekre Szécsi György és Jurenda Simon 
ügyelt fel két két szolgabiróval.3 A somlyai kapitánynak is 
kiadták a rendeletet, hogy a szekerek mellé embert rendeljen.4 

1690 január 27-dikén Guthi Farkas alispán Jurenda Si-
monnak 84 magyar forintol adott kölcsön, ötven portióra való 
egy heti pénzt a Somlyón levő németek ellátására; január 
30-dikán Matyus Miklós, Bánfi László jobbágya Baksán «meg-
szorúlván a német portiója miatt», öt esztendőre zálogba 
adta két rétjét Guthi Farkasnak 6 magyar forintért s 8 pol-
turáért, az egyik az Asszuágon volt ;5 deczember 3-dikán a 
török hatalmas vezére számára 2880 forintot kölcsönöznek 
Olasz Ferencz, somlyói főkapitánytól a krasznavármegyei bir-
tokosok." 

1694-ben Kraszna vármegye, szükségeinek fedezésére gr. 
Bánffi György gubernátortól 2000 forintot vett kölcsön azzal 
a föltétellel, hogy kamat fejében köteles 150 köböl búzát és 
10 hordó bort Gyaluba, Szatmárra vagy Bányára elszállítani.7 

1695-ben Tordai István, alispán, Fogarasi Zsigmond, jegyző, 
Szabó István és Borbély Miklós, szolgabirák Kraszna vár-
megye részére Kolozsvári Zabolai Mihálytól kölcsön vesznek 
525 magyar forintot. 

Közép-Szolnok vármegye 1696 november 26-dikán Menyő-

1 Alvinczi Péter Okmánytára, II. köt. 121. lap. 2 U. o. III. köt. 181. 1. 
:i U. o. 183. 1. — 4 U. o. — 5 Szcjy. e. — G Gencsv-lt. nro. 411. — 7 A szerző-
dést aláír ják: Bideskuli Ferencz, alispán, Tordai István, jegyző, Száva György, 
szolgabíró, Szabó István, szolgabíró, Almási László, assessor. Szabó János, asses-
sor, Bialis Pál, Kovács Mihály, assessor. 
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ben tartott gyűlése Guthi Farkast Tokajba küldi a túlságos 
adó levonása és a havonkénti executio megszüntetése tár-
gyában. A vármegye a magas adók, a nagy terhek miatt 
panaszkodik, akkor is három ezredet kellett ellátniok. Követ-
jöknek adott utasításukban a vármegye romlásáról, pusztulá-
sáról, a birhatatlan terhekről, a lakosság kiköltözködéséről 
olvasunk siralmas adatokat. «Közelebb az elmúlt esztendő-
ben 463 portiókat nagy pusztulásunkkal fizetvén: oly nagy 
terhünkre nagyobb terhet töt lek és mostan 561 portiókat 
injungáltak. Micsoda tekintetre. Nem tudjuk, holott vármegyénk 
naponként ottanottan pusztul és fogy.» Ép azért a lelkére 
kötik Guthi Farkasnak, hogy gr. Bethlen Sámuelnek mind-
ezeket a bajokat hathatósan ecsetelje. A «sok irtóztató por-
tiót» is elunták, nem is győzik, abban munkálkodjék hát kö-
vetjük, hogy minden második hónap vége felé, ne havonként 
kelljen fizetniök s exequálniok.1 Ugyané lajt Kraszna vármegye 
megint kölcsön vesz gr. Bánffi György gubernátortól, ezúttal 
már 2200 magyar forintot. 

Porták Krasznában 1696-ban 21l/2, 1698-ban 36; Közép-
Szolnokban 1696-ban 24V2, 1698-ban 55; Kraszna vármegye 
portáinak száma 1702-ben 21, 1717-ben 21V2, 1719-ben 211/, 
1723-ban 21V2, 1724-ben 16, 1729-ben 16, 1730-ban 16, 
1733-ban nincs kitüntetve. Közép-Szolnok portáinak száma 
1702-ben 24%, 1717-ben 24Va, 1719-ben 33, 1723-ban 62, 1724, 
1729 és 1730-ban 50—50, 1733-ban szintén nincs kitüntetve.2 

Közép-Szolnok vármegye 1697 jan. 2-dikán Görcsönben 
tartott gyűlésén újabb instructiót ad Guthi Farkasnak, hogy 
a katonai elszállásolás terhének könnyítése végett tegyen lépé-
seket. 

1699 márcz. 26-dikán3 az erdélyi kormányszék könyö-
rög hg. Eszterházy Pál nádor előtt. Kraszna- és Közép-Szolnok 

1 Kiadta Dull András, k.-szolnoki főjegyző. Szgv. eredetiből. 2 Régi 
Orsz. Ltár. III. Az ország iratai. Acta rectificationis portarum. Pars. I. Nro 8. 
Lad. y. — :t Másolata Bölöni-lt. nagyváradi múz. 
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vármegyék adóját szállítsa lejebb, mert teljességgel elpusztul-
nak, a mire szeptember 26-dikán a nádor írja Bécsből Perényi 
Imrének: Máramaros, Kővár, Közép-Szolnok és Kraszna vár-
megyék, melyek fölötte megterhelve érzik magukat, kérik, 
hogy rendeljenek dicatorokat, «a kik conscribálnák őket, 
mely conscriptióból azután megmutathassák az improportiót». 
Az erdélyi gubernium már rendelt deputatusokat, a kik jelen 
legyenek az összeíráson, ezúttal «in prseconvenientia status 
az ország részéről» Perényi Imrét (magnf.) s mellé nemzetes 
Petrovay Lászlót küldik ki, hogy végrehajtsák az összeírást.1 

Veres Ferencz 1700 febr. 15-dikén Fehérvárról írja, hogy 
a zilahi követ értesítése szerint a vármegyén 1000 Írtig menő 
executio van. 

1703 október végén a vármegyei pénztárnok feljegyzése 
a Julius, augusztus és szeptember havi kiadásokról, ((kény-
telen-kelletlen» tett ajándékozásról számol be. Az első tétel 
«Detrich generálisnak vettünk egy atalag finum fris nedgyes 
bort kedveskedésül pro 11. 15. Annak utana idejöven Gardo 
György hadnagy seregével exequutiora Szuhay Márton és 
Ilosvai Péter uraim akarattyokbeli barom nemiévén: A.9//18. 
Orosz Pálinak kedveskedven kedvetlen ketelen kelletlen 3 
diszokkall (így) 2 izben az árok tészen 11. 9/718 stb.»2 

Közép-Szolnok vármegye 1705. évi julius hó 31-dikén 
Széplakon tartott generalis gyűlésében a következőképen 
vetette ki a méltóságos urakra, főrendekre, nemesekre és a 
fiscalitásra a lovas zsoldosokat, kinek-kinek módja és tehet-
sége szerint. «A kegyelmes úr őnagysága hadadi jószágára 
esik arányosan 0 lovas zsoldos. Őnagysága csehi jószágára, 
melyben bentfoglaltatnak Bethlen László őnagysága. Apor úr 
őnagysága, Macskásiné asszonyom őkegyelme, Gvulainé asz-
szonyom őnagysága, Wesselényi Anna asszony őnagysága. 

1 Tört. Tár, 189(5. évf. 713. 1. — 2 Eredetije a Bölöni-lt-ban a n.-váradi 
múzeumban. 
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Inczédi Mihály úr árvái, Horváth Kozmáné asszonyom jó-
szágaira, 5 lovas zsoldos. Őnagysága kövesdi jószágára, a 
Gyerőfíi-jószággal együtt 2 lovas zsoldos. Ugyan őnagysága 
külső félbeli jószágára arányosan esik 2 lovas zsoldos. Mél-
tóságos gróf Mikes Mihály úr őnagyságára 2 lovas zsoldos. 
Méltóságos Toroczkói István uramra 2 lovas zsoldos. Toldi 
Györgyre 1 lovas zsoldos. Serédi Péter úr és Serédi István 
úr őnagyságokra 1 lovas zsoldos. Kemény Jánosné asszonyom 
őnagyságára és a Csomaközi jószágára 1 lovas zsoldos. 
Bagosi Pálné asszonyom ő kegyelmére 1 lovas zsoldos. 
Andrássi Istvánné és Bánfi Péterné asszonyomékra őkegyel-
mekre 1 lovas zsoldos. A szántói jószágra 1 lovas zsoldos. 
Korda Ferenczné és Klubusitzki Györgyre 1 lovas zsoldos. 
Gétzi Tamásra 1 lovas zsoldos.» 

Kimondták egyszersmind, hogy ha úgy kívántatik, a 
privatus méltóságos uraknak, főrendeknek és nemeseknek 
pénzzel kell járúlniok. Azután a különben csonka conscriptio 
felsorolja községenként a nemeseket. 

1712-ben III. Károly koronázására a szokásos «Coronatio-
nale donativum» fejében a vármegye 295 frtot küldött Kassára, 
melynek kézbesítésénél Lengyel Istvánt és Szoklányi Istvánt 
bizták meg.1 

1713-ban Közép-Szolnok vármegye personalis adót ve-
tett ki azokra a nemesekre, kik parasztok közt laktak.2 

1715 szeptember 5-dikén a méltóságos palatínus urnák 
100, a cancellarius urnák (50. secretarius Hunyadi László úr-
nak 24, Yáradi commissarius úrnak pedig 4 aranyat küldtek. 

Október 29-dikén a «Neuburginum Regimentet» kellett 
ellátni, a mikor a commissariusok szétosztottak Zilah és a 
körül való falukra ú. m. Egrespatakra két századot, Panitra 
egyet, Haraklányra egyet. Vártelekre egyet, a többit Zilahra. 
Összesen 10 századból állt a lovascsapat, melynek naponkénti 

1 Szvit. P. G. 64. 1. 2 U. o. 66. 1. 
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élelmezésére kellett 00 szekér széna, 300 mérő abrak, 32 köböl 
liszt, 9 mázsa hus. 

171(5 február, márczius és április hónapokra a megye és 
Zilah város portiója 7002 forint és pedig: Nagy Miklós szolga-
bíró járására 1438 frt, Dobai Páléra 2538 frt, Bikfalvi Zsig-
mondéra 1538 frt, Papp Jánoséra 1038 frt, a zilahi nemességre 
150 frt, a zilahi cívisekre 300 frt esett. 

Közép-Szolnoknak 1717 okt. 15-dikén Diósadon tartott 
közgyűlése a Somlyóra való gratuitus laborra nézve mentegő-
zött a marhadöggel és azzal, hogy a vármegye egy részét a 
pogány erősen megrabolta s elpusztította. Ez 1717 augusztus 
havában történt, midőn Beszterczénél 15,000 tatár tört be s 
egy része Sz.-Újvártól visszatért, más része a Khán fia veze-
tése alatt Deés, Kővárvidék s a Szamos mentét pusztította el. 

Ebben az évben egy esetből felmerülőleg kijelenti Közép-
Szolnok vármegye, hogy nincsenek fogadott katonái, hanem 
csak hajdúi a szükséghez képest.1 

Az 1712—15-diki országgyűlés az adózás rendszerét kor-
szerűbb alapokra kívánta fektetni. Összeírták az adókötele-
seket s vagyonukat. Az országgyűlés az adót fix összegben 
szavazta meg s ezt az adót az adóképesség szerint meg-
felelően osztották szét. Az adóhoz minden egyes háztartás-
nak arányszemen kellett hozzájárulnia. Régen a kincstár 
minden portára kiszabta, hogy mennyit tartozik fizetni, most 
a íix összegű adóterhet lehető méltányosan kívánták meg-
osztani, most az volt a főczél, hogy a közterhek — a kivált-
ságos osztályok s az izraeliták kivételével — az állami adó-
zás kötelezettjeire arányosan háruljanak. A lakosság azon 
része közt. melynek birtokát az adózás czéljából összeírták. 
1720-ban így oszlik meg a szántóföld, rét és szőlő: 

Közép-Szolnok vármegyében a 32.073 köblös szántóföld-
ből egy adózó háztartásra 12 4 köblös szántóföld esik; rétből 

1 Szvit. P. G. 354. 1. 
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(11.370) 4 4 kaszás, szőlőből (4.128) 1*6 kapás. Kraszna me-
gyében szántóból (3.385 köblös) 3 5, rétből (3.569 kaszás) 3 7, 
szőlőből (1.987 kapás) 2 (). 

1715-ben a kapcsolt részek Máramaros, Közép-Szolnok, 
Kraszna vármegyék és Kővár vidéke összeírását Hont vármegye 
kiküldöttei végezték. 

A törvényhatóságok maguk sehol nem végezhették ezt, 
nehogy részrehajlás, helyi érdekek befolyásolják az össze-
írókát. A kapcsolt részekben négy birtokos nemes ember, 
eskü alatt járt el a megbízatásban, a kik napjára 2 2 frt 
díjat húztak. Am abból meg, hogy más törvényhatóság 
emberei végezték az összeírást, egyéb baj állott elő. Nem 
ismerték az illetők a helyi viszonyokat s e mellett minden 
lelkiismeretességök mellett, azon is igyekeztek, hogy a saját 
megyéjökről az adóterhet az idegen vármegyékre tolják át, 
legalább is túlszigorúak voltak az összeírok. így az adó 
arányos felosztásának czélját alig közelíthették meg. az 
adóreform biztosabb alapokra nem volt fektethető, s 1848- ig 
a rendiség fennállásáig a panaszok az aránytalan adózás, 
miatt, - nem csoda, midőn a nemesség s papság kimaradt, 
sűrűn ismétlődtek. 

1720-ban ismételték az összeírást, hogy helyesbítsék az 
1715-diki eredményeket. Az összeírás most némileg más el-
vek szerint történt. Az összeírok is változtak némileg. Hont 
most csupán Közép-Szolnokot irta össze, Kővár vidékén 
Krasznának s Krasznában Kővár vidékének megbízottai jár-
tak. Közép-Szolnok Máramarosban végezte az új összeírást. 

Hont vármegye küldötteinek összeírása szerint adózó ház-
tartás 1715-ben Közép-Szolnokban 24 nemes háztartás volt. 
Krasznában 5; 1720-ban pedig Közép-Szolnokban 144, Krasz-
nában egy sem.1 Ebben a számban azok a nemesek foglal-
tatnak, a kik adóköteles jobbágyföldön gazdálkotdak. Közép-

1 Magij. stat. közi. XII. köt. 340. és 342. 1. 
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Szolnokban 1715-ben 60 mv. polgár háztartást irtak össze, 
1720-ban pedig 76-ot.1 

Erdélyben csupán az a nemes volt adómentes (a tulajdon-
képeni közép- és nagybirtokos nemesség), a ki legalább 
három jobbágygyal bírt. A papok, tanítók szintén az adó-
mentes osztályba sorozvák, legalább is legnagyobb részök 
tényleg élvezte a kiváltságot, míg a «felesleges» papokat, 
tanítókat, mint a jobbágyokat, megadóztatták. Az egyházi és 
világi nemesség teljes adómentességet élvezett, a XVI. század 
óta az armalisták és egytélkesek (taksások), a kisebb java-
dalmas egyháziak, a plébánosok is adóztak, néha a birtokos 
és főúri nemesség is vállalt el adót. 1720 körül a nemesség 
egész rétege adómentes s az adóösszeirásokban szereplők 
adóköteles jobbágyföldön gazdálkodtak. A nemességre hárúlt 
a katonáskodás, a honvédelem kötelezettsége, a kormány-
zatot, a közigazgatást, az igazságszolgáltatást ő látta el. 
A főurak, kiknek váraik vagy uradalmaik, a középbirtokosok, 
kiknek jobbágyaik vagy portáik voltak, a czimeres nemesek 
(armalisták), kisbirtokosok (egytelkesek vagy egy házhelye-
sek); papok, tanítók alkották a kiváltságos osztályokat, a 
kik adómentesek voltak, jóllehet az alsóbb rétegeket a XVI 
XVII. században be-bevonták az adózásra. Ezek alkották a 
rendi világ uralkodó osztályát.2 

1715-ben Közép-Szolnokban 786 jobbágy háztartás volt, 
Krasznában 297; 1720-ban pedig Közép-Szolnokban 1412, 
Krasznában 685.a 1715-ben 178 zsellér háztartást irtak össze 
Közép-Szolnokban, Krasznában pedig 82-t; 1720-ban Közép-
Szolnokban 869-et, Krasznában 187-et.4 

1715-ben 42 taksás háztartás volt Közép-Szolnok vár-
megyében, Krasznában szintén 42; 1720-ban pedig Közép-
Szolnokban 94, Krasznában 102.'"' 

1 Magy. stat. közi. XII. köt. 340. 1. — 2 U. o. 25., 490., 495—496. 1. — 
3 U. o. 340. és 3i2. 1. —'4 U. o. — 5 U. o. 
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1720-ban 1—5 háztartású község volt Közép-Szolnokban 7. 
Krasznában 2; 0—10 háztartási! Közép-Szolnokban 24, Krasz-
nában 12; 11—25 háztartású Közép-Szolnokban 66, Krasz-
nában 12; 26—50 háztartású Közép-Szolnokban 28, Krasz-
nában 9; 51—100 háztartású Közép-Szolnokban 1, Kraszná-
ban 2; 100-nál több háztartású Közép-Szolnokban 1; nincs 
adat Közép-Szolnokban 10. Krasznában 3 községre.1 

1720-ban Kraszna vármegyében a jobbágy-, zsellér-taksá-
sok mellett még 1 háztartás volt. 1720-ban Közép-Szolnokban 
az adózó háztartások száma 3893-ra, Krasznában 1463-ra, 
összesen 5.356-ra tehető.2 

1718-ban Zilah városára és Közép-Szolnok vármegyére 
8000 frtot vetettek ki február, márczius, április hónapokra a 
Váradon levő két század katonaság élelmezésére és tisztek 
fizetésére. Elengedtek 427 rhenus forintot; a megmaradt 7573 
forintot és az ezen kívül a megyére rótt 370 köböl búzát és 
600 köböl zabot a következőkép vetették ki: 

Eredetileg Nagy Miklós, szolgabíró járására esett 2710 Rf., 
124 köböl buza, 199 köböl abrak. 

Helységek nevei: Rf. Buza 
(köböl 

Abrak 
-véka). Helységek nevei: Rf. Buza Abrak 

(köböl-véka) 
Zilahi nemesség és Kirva... .... 60 2//2 4 

Civilitas .„. .... 800 40 66 Diósad .... 70 3//2 4 
Zánok 40 2//3 4 Haraklány 96 31/2 4 
Szécs .... .... .... 66 2//3 4 Czigányi .„. .... .. ... 51 1//2 2 
Dersida .... .... .. 50 2//3 4 Görcsön .... .„. .„. 50 2//2 4 
Girókuta „. 50 2//3 4 Egrespatak.... .. ... 71 • 2/12 4 
Sarmaság .... .. 68 1//3 2 Panith .... _ 50 21/2 4 
Eököritó .... .... ... 40 2//3 3 GurzóMva.... .... .. ... 20 H2 1 
Kövesd .... ..„ .. 51 2//3 4 Vártelek .„. 56 2//2 4 
Szigeth .„. .... .„. .„ 40 1//3 2 Mojgrád .... .... .. „ 12 H2 1 
Bogdánd™ .. 41 2 4 Zsákfalva™ .... .... 50 2//2 4 
Széér .... ._. 41 2 4 Csiglen ... 21 H2 1 
Sámson .... _ _ 61 3//2 6 Prodánfalva .... .... 21 H2 1 
Mocsolya 14 ni 1 Karika ... .... .... .. „ 40 1//2 2 
Kusaly 50 2 4 Kucsó .„. .... .... 66 2//2 4 
Erked _ _ .... __ 36 1//1 2 Paptelek ..„ 50 2 4 

1 Magy. stat. közi. XII. köt. 340—41. 1. — 2 ü . o. 342. 1. 
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Helységek nevei 

Fürményes 
Nyirsid 
Keresztúr 
N.-Doba 
K.-Doba 
Debren ... .... 

Balog Sámuel, szolgabíró járására esett 2468 Rf., 98 köböl 
buza, 163 köböl abrak. 
Hóna ._. .... .... 36 1 2 Patakfalva 5 — — 

Turbucza .... .... 14 1/2 1 Bikáeza .... .... ... 60 2 3 
H.-Újfalu .... .... .... 15 1 1//2 Babocza .... .... .... 6 — — 

N.-Goroszló 15 3 4 Felső-Várcza .. 16 — — 

K.-Goroszló 150 6 9 Közép-Várcza _. ._. 6 — — 

Náprád .... .... .... 150 6 9 Alsó-Várcza ... 36 1 2 
Köödi parasztság .... 90 4 7 Apácza.... .... 14 J/3 1 
Köödi nemesség... 14 — — M.-Nádasd 24 1 2 
Kelencze .... .... .... 54 2//2 4 Lele 74 2//2 4 
Széplak .... .... 60 3//2 4 Györtelek 60 2 4 
Ardó .... .... .... .„. 56 2/12 4 Mutos .... 56 2 3 
0.-Horváth _. ._. 46 1//2 3 Völesök 24 J/3 1 
Böösháza .... .... 39 2 3 Sz.-Újlak ._ 36 1//2 3 
Viccsa 24 1 2 Sz.-Cseh ... . 110 4//2 8 
Sülelmed ._. _ .... 50 3 4 O.-Nádasd ._. 48 2 3 
Tóhát 14 1 2 Szilágyszeg 16 1 2 
Monó .... .... .... .... 110 3//2 6 Deésháza .... 20 1 2 
Szélszeg _. ._. 106 3//2 6 Dabjon 54 2 4 
Gardánfalva .... 44 2 4 D -Újfalu „ 24 1 2 
Felsö-Berekszó __ 46 1//2 3 Nvirmon 20 1 2 
Felsö-Szivágy ._. .... 40 1//-2 3 Solymos .... .... _ 46 1//3 3 
A l s ó - S z i v á g y _ 16 U 3 1 Inó 34 1/71 2 
Égerhát ._. .... .... 24 1 2 Nagyszeg — _ 70 2//2 4 
Illyésfalva 20 — 1 Sz.-Udvarhely _ 124 6 8 
Tóthfalu _ 36 //3 \H2 Benedekfalva _ 46 2 3 
Egerbegy _ __ 54 2 4 Zsibó 60 3 6 

Papp János, szolgabíró járására esett 1411 Rf., 74 köböl 
buza, 115 köböl abrak. 
Ákos _ ._. _ 66 2 2 Mindszent 112 6 8 
Ujnémeti_. _ 84 5 6 Kávás _ _ _ _ _ 47 — 2 
T. -Szarvad ... 40 3 4 Girót _ . . _ _ _ 70 4 9 
Tssnád _„ __ 220 9 16 Ér-Szentkirály __ _ _ 127 8 10 
Csög .... __ 25 2 3 Kisfalu _ __ _ 67 3 5 

Dr. P e t r i Mór : Szilagy vármegye monographiája. I. 

Rf. Buza Abrak 
(köböl-véka) Helységek nevei: Rf. Buza Abrak 

(köböl-véka) 
40 1//2 2 Sz.-Szentkirály ._. 20 1 2 
45 2 4 Vérvölgy .„ 70 3//2 5 
66 3//2 5 Nagymon .... .... 14 1//1 2 
50 2 4 Menyő ... 28 1//2 1 
60 2//2 4 M.-Baksa._. 15 //2 1 
40 2/72 4 Bréd .... 30 1//2 2 
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Helységek nevei: Rf. ^ Ö ^ S Helységek nevei: Rf. B & Abrak 

Ér-Darolcz __ 150 6 12 Mihályfalva .... „ 137 8 14 
Géres .... J 124 10 13 Czégény .... .... 12 1 2 
Gyöngy.™ _ .... 82 4 7 A.-Szopor .... .... 28 3 2 

Lengyel István, szolgabíró járására esett 1411 Rfrt, 74 köböl 
buza, 123 köböl abrak. 
Szántó 300 14 24 Paczal .... .... 50 3 5 
Szilvás . .... 80 5 8 Peér .„. ... 300 14 24 
Szödemeter 150 10 16 P.-Szarvad .... 40 1 4 
Csán .... .... 90 7 8 Pele .... 90 5 8 
M.-Csaholy .... 100 4 5 Kőrös 20 1 2 
Balásháza 50 2 5 Hatvan 61 4 7 
Bajom.™ .... ... .. .... 60 3 5 

A vízimalmokra 6, a száraz malmokra 3 rforintot vetet-
tek az illető helységek. 

Megrendelték szolgabirák uraméknak, hogy mindezeket 
minél hamarább hajtsák föl. 

Megjegyzem, hogy 1720 körül kétféle forint járta. A rénes 
vagy rajnai frt husz garasra, 60 kr.-ra oszlott. A magyar frt 
100 dénárra. A magyar frtot ekkortájt — 1672 óta, mikor az 
5 dénárt érő 3 krajczáros garas névértékét, 6 dénárra emel-
ték s így a 20 garasból álló (100 dénárral egyenlő) rénes 
forint 120 dénárt tett: kurta vagy poltura forintnak nevez-
ték, mely a 120 denáros rénes forintnál kurtább volt, kisebb 
egy hatoddal. E szerint 1 rénes frt = V/s kurta forint, azaz 
60 krajczár = 120 dénár. 1 magyar vagy kurta frt = 50 kr. 
és 100 dénár. 1 rénes frt = 2 korona 76*35 fillér, 1 kurta 
magyar frt = 2 korona 3029 fillér.1 

1719 november 16. és 17. napjain Kraszna vármegyének 
Somlyón tartott gyűlésén a gyűlés tagjainak ellátására kirót-
tak a felső járásra: 59 szekér szénát, 7172 köböl zabot, 15 
ludat, 76 tyúkot, 46 itcze vajat, 381 tojást, 19 vágó marhát és 
egy hízott sertést; az alsó járásra 65 szekér szénát, 73V2 köböl 

1 Magy. stat. közi. XII. köt. 27. 1. 
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zabot, 15 ludat, 88 tyúkot, 47 itcze vajat, 417 tojást, 18 vágó 
marhát és egy hízott sertést. 

Ugyanez év deczember 9-dikén Kraszna vármegye a kap-
lvoni franciscanus barátok kérelmére rendeli, hogy adassék 
harmincz veder bor, harmincz mérő búza, huszonöt rhenus 
forint és egy hizott sertés. 

Kraszna vármegye 1728-ban február 2-dikán panaszolja, 
hogy a katonáknak télben, nyárban a szegénység nyakán 
való heverése nagy megterheltetés a lakosságra, mely dol-
gában hátráltatva van, «mivel szüntelen kell lovát magát 
strázsálni, s hogy nyári hónapokban mely nagy abusus és 
válogatás legyen a fű dolgában, az is tagadhatatlan». Hasz-
nosabbnak véli, ha a katonaság nyáron a mezőkre szállít-
tatnék s oda «regulamentalis provisio tétetnék». A május 
18-diki jegyzőkönyvében olvassuk: «Igen nagy abusus vagyon 
a vármegye hajdúi és katonái állapotja körül abban, hogy 
mihelyen valamelyiknek valami kis injuriája adja elé magát, 
vagy más színű szerencsécskéje vigyorodik, kötelességét nem 
átalja félben hagyni». Kimondja aztán a vármegye, hogy a 
maga szolgálalját mindenki, míg más alkalmas személyt állít, 
folytatni köteles.1 

Még ez év április 26-dikán a vármegye, közönséges szük-
ségére, 200 véka búzát s 100 véka kukoriczát vet ki. Ebben a 
vármegyében, szeptember 27-dike óta, minden paraszt em-
ber. a hány csak a vármegyében volt. a vármegyei tiszt 
uraméknak közönségesen egy napi szolgálatot teljesített. 
Ezenkívül a földesurak tisztjeinek engedélye nélkül nem 
volt szabad őket háborgatni. A gratuitus laboratorok iránt 
való «prsetensivus exeessus és abusus» ellen felszólaltak a 
mélt. prossessor urak s így könnyítettek a szegénység terhén. 

Közép-Szolnok 1733-ban tartott ülésén a vármegye szük-
ségletére kiróttak 200 köböl búzát és 100 köböl zabot. Ebből 

1 Szvit. 

13* 
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a zilahi járásra 250 véka buza és 100 véka zab, a csehire 
350 véka buza és 140 véka zab, a tasnádira 125 véka buza 
és 90 véka zab, a peérire 75 véka buza és 70 véka zab esett. 

A gabonát aratás után minden járásból Hadadba szállí-
tották s ott «jó helyre eltévén», a porkoláb gondviselésére 
bizták. 

Közép-Szolnok 1746-dik évi julius 12-dikén tartott par-
tialis gyűlésén a zsidók megadóztatása ügyében intézkedik. 

A királynő a zsidóságot fejenkint bizonyos meghatáro-
zott összeg fizetésére kötelezte. Az erre vonatkozó decretum-
nak s a imbernium rendeletének a kihirdetésére utasították O 
a járási szolgai) irákal.1 

1747-ben panaszkodik a vármegye a nagy teher miatt, mely 
reá vettetett, holott a szomszédos magyarországi vármegyék 
termékenyebbek és lakosságuk sem olyan szabad vándorlásból 
összekerült gyülevész nép, mint Közép-Szolnok és Kraszna 
vármegyéé. A guberniumnak rendelete szerint ugyanis a 
hadi pénztárba 12,820 Rfrt és 12V2 kr.-nyi összeg fizetendő. 
A mellett ugyancsak a hadi pénztárba évenkint beszolgálta-
tandó összeg ebben az évben is 250 Rfrt. Azonkívül az Aulica 
Cancellaria részére járó évi összeg 438 Rfrt. Végül a házi 
szükségletek költségvetése 4811 Rfrt és 47V2 kr. Ezt az össze-
sen 18,320 Rfrtra rugó összeget következőképen osztották szét 
a járásokra: a zilahi járásra 5370, a csehire 7986, a tasnádira 
2159, a peérire 280 frtot. 

1733 május 19-dikén Közép-Szolnok vármegyének Sz.-
Udvarhelyen tartott közgyűlésén a hadi terhek ügyében a 
következő határozatokat hozták: 

1. Az erdélyi méltóságos fő hadbiztosnak a vármegye iránt 
tanúsított jóindulatáért köszönet mondassék és hálából a 
dézmaborok közül két hordó válogatott küldessék, hasonló-
képen a kolozsvári főhadbiztos számára is egy hordó, me-

1 Protoc. Pol. Oec. 1744—1761; 59. lap 
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Ivek is a vármegye szekerein szállíttassanak mennél hama-
rabb Kolozsvárra. 

Az erdélyi kerületi fő pénztárnok értesíti Közép-Szolnokot, 
hogy az Erdélyben őrködő katonaság közül a «Leib-Gom-
pagnie» a vármegyébe fog érkezni. Ennélfogva: 

2. A katonatartást a «harczhelyekre» így osztották szét: 
a zilahi járásban Sámsonba osztottak be egy kapitányt, a mel-
lette lenni szokott hat szakaszszal együtt. Sámsonban ugyanis 
leginkább voltak megfelelő épületek. Ugyancsak Diósadra 
18 orális1 és tíz equilis2 osztatott. A csehi járásban két állo-
más: Széplakra a strázsamester alatt 18 orális és 14 equilis; 
Köődre káplár vagy első terv szerint officialis3 alatt 12 
orális és nyolcz equilis osztatott. A tasnádi járásban Gsögre 
tíz orális és nyolcz equilis. A peéri járásban Peéren a zászló-
tartó alatt nyolcz orális és öt equilis. Buza valamennyinknek 
a magazinokból jár. Mészárszék tartása iránt egyezkedni kell 
a katonai tisztekkel. Tarthatnak ők maguk is mészárszéket, 
de korcsmatartás nem engedtetik számukra. A fűhordásra 
vonatkozólag lehetőleg egyességre kell lépni a tiszt urakkal 
«a portiók után dietim megkívántató szekérfüvek száma iránt». 
Legczélszerűbb volna, ha lehetne, az erdélyi szokás átvétele, 
mely szerint négy equilis portio után naponkint egy szekér 
fű adassék. A fűhordást pedig rendben felváltva teljesítsék 
az érdekelt falvak, «egy-egy rendbeli szekerek egy-egy hétig 
hordván a füvet, annak utána más rendbeliek renddel». 
A szolgabírák pedig vigyázzanak arra, hogy az állomási he-
lyeken vagy közel lakó pásztorok és nemesek széna füvét a 
katonaság el ne hordja. «Mivel pedig búzájuk vagyis kenye-
rük a magazinumból lészen», ahhoz sót nem a szegénység 
tartozik adni, hanem mikor a vármegye beküld az cecono-

1 Orális = orális portio. Az illető helység ennyi gyalogos katonát volt 
köteles eltartani. Ez a gyalogos csak a maga szájával (proprio ore) eveit, innen 
orális. — 2 Equilis = equilis portio. Ennyi lovaskatonát, a katonát is, a lovát 
(equus) is, volt köteles tartani. — ;í Officialis = katonatiszt, hadnagytól fölfelé. 
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micalis sóért juniusban, akkor hozassék ki a katonaság szá-
mára is a só. A katonaság számára mosatni a gazdák tartoz-
nak, de nem a maguk, hanem a katonák szappanjával. 
Gyertyát minden házaspár egy poltura árát tartozik adni, 
vagy készpénzben egy polturát. Az ágyakat pedig" (minden 
orális portio után fél-fél ágy competálván) szintén a helysé-
gek tartoznak a katonaság számára szolgáltatni. Miért is a 
szolgabírák oszszák szét e terhet falunkint és a helységek 
felváltva havonkint adjanak ágyeszközöket. A kapitány, leidi-
nánt és kornyétás urak konyhájára adassék naponkint egy-
egy segítő vagy favágó ember, de azon alul senkinek egy sem. 

A vármegye négy járására, mint a vármegyére eső quotát 
e katonai esztendőre, a szegény adózó nép «elalélt állapot-
jára» tekintettel, összesen, 11,300 Rf. adót rónak. Ennek be-
szedése módjára a következő utasítást adták: a szolgabírók 
helységeikben hirdessék ki, hogy minden helység a reá eső 
részt háromféle módon szolgáltassa : fűben, marhában és vetés-
ben. A szolgabírák pedig megérkezvén az egyes helységekbe: 
oszszák ki minden egyes helységnek a reá eső terhet és je-
gyezzék be azt a helység könyvecskéjébe. A hol pedig köny-
vecske nem volna, ott czédulákra adják ki. «A 3 ökröknek 
félét elhagyván felét róvják meg;» a három lovat és minden 
egyéb marhát pedig egészen felróván, kihirdessék, hogy min-
den helység a maga adójának a felét junius hónap végéig 
a perceptoratushoz beszolgáltassa, a másik felét pedig két 
részletben, julius és augusztus hóban, adja be. Hogy pedig a 
szegénységet még jobban ki ne merítsék, a hátralékok behaj-
tására nem katonai executorok, hanem az ord. commissarius 
menjen két hajdúval a restantiában levő falukra. Ezeknek 
pedig ellátásukon kívül semmi más napidíj nem jár, «hogy 
azzal is a szegény contribuens nép ne enerváltassék». Sok 
helység igen reá szokott arra, hogy adóját czédulával fizesse 
be a perceptoratusra, a miből az egész összegnek nagy meg-
csonkítása származott. Ugyanis a lakosokra, hogy el ne szök-
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jenek, nem vigyáznak, a szökést meg nem akadályozzák, 
tudván, hogy az ő tartozásukba az elszököttek quotája be 
nem számítódik. Erre vonatkozólag tehát azt határozták, hogy 
az olyan szökevényeknek tartozását a perceptoratus egyálta-
lában ne acceptálja, hanem azt az illető község tartozzék meg-
fizetni. 

A katonaság számára emelt épületek az egyes közsé-
gekben nagyon pusztulásnak indultak, miből úgy a nemes 
vármegyének, valamint a szegénységnek újabb kára és költ-
sége származik. Ép azért utasították a szolgabírákat, hogy, a 
hol ilyen épületek vannak, azon helységek bíráinak és összes 
lakosainak kötelességévé tegyék, hogy, ha a tető bomladozni 
kezd, azt az illető községek kijavítsák, nemkülönben a földes-
urak is, mert ha azok az épületek elpusztulnak, mikor a 
vármegyének szüksége lesz reájok, a községek és földesurak 
kötelesek lesznek újakat építeni. 

Minthogy a vármegye a többi részekkel együtt újból 
Erdélyhez csatoltatott, a sónak is ezentúl az erdélyi módszer 
szerint kell kiadatni. Miért is írni kell a Só Inspector Ur-
nák, hogy Közép-Szolnok vármegyére is ezután «bővebb 
számmal exhibeáltassék». Erre nézve megkerestessék a Camara 
Ispán Úr, valamint az iránt is, hogy a hat állomáshelyre 
szétosztott «egy Inclyta Compagnie» számára járó só is ki-
adassék, hasonlóképen az uraknak járó rész is. 

Közép-Szolnok vármegyének 1758. évi április 10., 11. és 
12. napján Szamos-Udvarhelyen tartott közgyűlésében fel-
olvasták a kir. guberniumnak február 16-dikán kelt rendeletét, 
melyben tudatja a gubernium, hogy a porosz királyival folyó 
háborúban a királynő gyaloghadai igen nagy vereséget szen-
vedvén, a felséges asszony összes birodalmai nagy veszede-
lemtől és romlástól félhetnek. A királynő felhivja a birtokos-
ságot és az immúnis nemességet, hogy megújítván a tavaly 
a lovas katonák gyors kiállításában mutatott készségűket, 
ki-ki a maga jószágához és állásához képest gyalogos ujon-
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czokat állítson ki egy hónap alatt és fejedelméhez való hű-
ségét és hazájához való szeretetét bizonyítsa be ezzel újból. 
Az erre vonatkozó és az ezen évi jan. 3-dikán kelt decretum 
a következőket rendeli: 1. Az ujonczok öt láb magasak le-
gyenek és 17 évestől 40 esztendősig acceptáltassanak. 2. Capi-
tulatio mellett állíttassanak1 és szolgálatuk a katonaságban hat 
esztendeig fog tartani vagy a mostani hadakozás végéig. 
3. A sorozás helyei Szeben, Brassó, Kolozsvár és Maros-
Vásárhely, minden kerületnek az, a mely közelebb esik. 4. Az 
ujonczozás a gubernium fenhatósága alatt gróf Gyulai Ferencz, 
generális felügyelete mellett történik. Az ujonczok felruhá-
zása és fegyverezése a királyi kincstár terhére esik: és hogy 
ebből a hazára is némi haszon háromoljék, a mi haszna-
vehető anyag itten található, mindaz itt szereztessék be, úgy, 
hogy egy ujoncz felszerelése 22 Rforintot meg ne haladjon. 
E decretumhoz a gubernium is hozzácsatol néhány pontot, 
ú. m. : 1. Hogy a jelen rendelet vételének napján közgyűlések 
tartassanak, melyeken az összes úri és nemesi rendek meg-
jelenjenek. (Minthogy azonban e rendelet csak márczius 27-dikén 
érkezett meg, előbb gyűlést tartani nem lehetett.) 2. A fő- és 
vicetisztek saját maguk mutassanak tettel jó példát és máso-
kat is tájékoztassanak, hogy ki mennyi számú ujonczot adjon 
ily terhes körülmények között. 3. A jelen levő úri rendek 
és nemesek egyenkint kérdeztessenek meg, hogy ki hány 
ujonczot ád és a szerint készíttessék kimutatás, melyben az 
egyes ajánlatok személyenkint legyenek feltüntetve s a kik a 
várakozásnak megfelelnek és jószágukhoz képest többet vagy 
eleget ígérnek, azoknak összeírása a guberniumnak bekül-
dessék ; a kik pedig nem megfelelő ajánlatot tennének, azokat 
a királyi kegyelem intentiójának teljesítésére rábírni igyekez-
zenek a tisztek. A kik pedig az ajánlattevést elutasítani akar-
nák, azok is a méltó orvoslás alkalmazása végett fölterjesz-

1 T. i. újonczokat szegődtessenek. 
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lessenek. Ámbár az érvényben levő Constitutio III. részének 
19. fejezete 12. pontja értelmében többet is kívánhat vala a 
felséges asszony, mindazáltal az ujonczok ruházásában és 
fegvverezésében segíteni méltóztatik a nemességet, nemkülön-
ben a fennebb említett capitulatiót is megengedni és a szerint 
a nemesi előjogok megsértődése nélkül kívánja kiállíttatni. 
Erre nézve a gubernium, atyai intézése szerint, kíván min-
den 20 jobbágy után egy alkalmas ujonczot állíttatni. 4. Ide 
nem értetik az adózás alatt levő rend, hanem csak az úri. 
fő- és immunitásban levő nemesség. 5. A kiknek 20 ház em-
berük nincsen, az olyanok közül kettőt, hármat sőt többeket 
is össze kell vetni. 0. A kiknek jobbágyuk nem volna, de 
őseik birtokosok voltak, azok tizen tartoznak egy személyt 
kiállítani. 7. A királyi és szabad városokban nemességgel 
megajándékozott örmények és bulgárok ide értetnek. S. Ide 
értetnek a királyi fiscusnak és az egyháziaknak örök joggal 
bírt jószágai, valamint azoké is, a kik más vármegyékben 
bírnak jószágot, ha csak lakó vagy hivatalos helyükön ele-
gendő ujonczot nem állítanak, mint azt a gubernalista urak 
cselekedték, a kik magukat gubernialis székhelyükön mon-
dották be. A kilenczedik pontban a gubernium buzdítja 
újból a nemességet ékes szavakkal mennél nagyobb áldozat-
készségre, hozzá tévén azt is. hogy az ujonczoknak a soro-
záskor való megvizsgálásáért a kiállítók egy-egy garast is 
küldjenek. Mire a közgyűlés megjegyzi a következőket: A fel-
séges Asszonyunk birodalmának ily terhes körülményekbe 
elegyedett sorsát szívére veszi a vármegye ép úgy, mint tette 
volt azt az 1756-dik esztendőben, a mikor is ő felsége fegy-
verének a segítségére oly lelkesen sietett a vármegye nemes-
sége, hogy sokaknak még most is a nyakukon van az akkor 
fölszedett adósság, mások meg másként esett hátramaradá-
sukkal teljesítették igéretöket. Mostan is, a mennyiben mód 
és tehetség lehet, egész erővel és készséggel járulna a vár-
megye ő felségének az ujonczok személy szerént való kiállí-
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tása iránt tett kegyelmes kívánságához annyival is inkább, 
hogy a főispán is teljesen magáévá teszi az ő felsége és a 
gubernium kívánságát és intentióját és azon van, hogy az 
ujonczok személy szerint állíttassanak, ámde 1. ilyen formán 
a birtokosságnak szükségképen járnia kell a paraszt ember 
után; nincsen pedig nagyobb boldogtalanság, mint mikor a 
nemes ember paraszt ember ajtajára szőrül. 2. Az ő felsége 
hadainak állapota oly igen sietteti ezt a dolgot, hogy az 
ujonczoknak egy hónap alatt való kiállítását kívánja. Már 
pedig az lehetetlen; mert az ujonczoknak összeírása vagy 
erőszakkal lesz, vagy pedig maguk jószántukra bízatnak az 
ujonczoknak való személyek. Ha erőszakkal vitetnek, azok-
nak erőszakos elvitele több kárt okoz, mint hasznot, a meny-
nyiben az erőszaktól való félelem miatt lakóhelyüket minde-
nestül elhagyván, odább állanának; már is világos példák 
vannak erre ; épen ennek a gyűlésnek a helyéről és 12 más 
faluból már is elszökött néhány ember eme félelem miatt, 
miért is félő, oly formán csoportosulnának össze, hogy 
ez erőszak következményeként a köznyugalom is nagy és 
könnyen le nem csendesíthető felháborodást szenvedne. Sőt 
az is bekövetkezhetnék, hogy azok, kiknek gyermekeit erő-
szakkal elvitték, cselédeikkel és atyafiaikkal gyujtogatást is 
követnének el, a miből sokaknak utolsó pusztulást hozó kára 
származnék. Ha pedig önkéntes beállás útján történnék a 
toborzás, abban az esetben nem hogy egy hónap alatt, de 
három esztendő alatt sem kerülnének össze a szükséges 
ujonczok. Mert 3. épen szembetűnő példa a faluk által ki-
állítani parancsolt portalis ujonczok állításának a módja. Két, 
három, sőt négy falut is össze vetnek egy ujoncznak a szer-
zésére. A tisztek minden fáradtságukat arra fordítják annyira, 
hogy egyéb szolgálatot nem is végeznek. A légió, mint tudva 
van, másfél esztendő óta, töméntelen költséggel jár, azoknak 
az ujonczoknak kiállítása megfelelően soha sem sikerült. 
Pedig könnyebb egy egész falunak, pláne többnek is egy 
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ujonczot szerezni, mint egy kiválóbb birtokosnak egynehá-
nyat vagy egy-két nemes embernek egyet-egyet. Épen azért, 
bár egész lélekkel felkarolta is a vármegye a főispánnak ő 
felsége szolgálatát néző szíves iparkodását, mégis tekintetbe 
vévén a megirt lehetetlenséget, az ujonczok állítását már 
azért sem Ígérheti meg, mert egy királyi felségnek olyat 
ígérnie, a mit nem teljesíthet, illetlennek tartja. «Azonban 
a nemes Magyarország példájával ösztönöztetvén, (ámbár ama 
nemes hazabeli nemesség tavaly, mikor mi nagy magunk 
megerőltetésével erőnk felett is ő felségét teljes igyekezettel 
segíteni kívántuk és igaz hűségünk bizonyítására voltaképen 
és effective járultunk, semmit effélét vagy legalább nem sokat 
cselekedett), mostan is minden pénzkeresésnek útjától és 
módjától megfosztatott állapotunkban annál nagyobb magunk 
megerőltetésével is, az ő felsége fegyverének segéllésére tehet-
ségünk felett is járúlunk és igaz hűségünknek kegyelmes 
fejedelmünkhöz, szeretetünknek édes hazánkhoz, felsőbbeink 
parancsolatihoz való engedelmességünknek kisebb és erőte-
lenebb jelét nem adjuk, mint a nemes magyarországi atyánk-
fiai. Valamint tehát ők a felajánlott, de be nem szerezhető 
ujonczok megváltásául fejenkint 10 10 Rforintot ajánlottak 
meg, azonképen teszi Közép-Szolnok is.» Aztán feltüntetik 
kinek-kinek a maga állapotához mért önkéntes ajánlatát; -
egyúttal pedig «tökéletes szívből származandó fohászkodá-
saikkal- esedeznek, hogy a mennyei Felség földi felségünknek 
örökös birodalmai oltalmazására czélozó anyai szándékában 
igaz hívei szíves segítségével kísért fegyvereit az ellenség 
ellen mindenütt győzedelmesen vezesse!» E szerint tettek 
fölterjesztést a kir. guberniumhoz. 

1796-ban a gubernium felhívást küld Közép-Szolnok vár-
megyéhez. hogy a franczia háborúk alatt megfogyatkozott 
seregek pótlására a reá eső 35 ujonczot haladék nélkül állítsa 
ki és pedig, nehogy ezzel a mezei munkák fennakadjanak, 
«minden csínba elegyedett, a gazdaság vagy mesterség folv-
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tatására nem szükséges vagy pedig uraság szolgalatján kívül 
levő, úgyszintén minden más henyélő, kóborló, imitt-amott 
lappangó és vándorló embereket» katonáknak összefogassa. 

A század elején a nemesi fölkeléssel is adóztak vár-
megyéink.1 

Megemlítem itt Közép-Szolnok vármegyének 1841 de-
czember 21-dik napján Laskai Lajos alispán elnöklete alatt 
tartott közgyűlésében hozott ama határozatát, melvlvel uta-
sítja követeit, hassanak oda, hogy «az ország bátorsága kö-

1 1811-ben kimutatást készítettek arról, hogy hány telket bírnak szemé-
lyenként a krasznavármegyei birtokosok; ezen telkek számát a íélkelésbeli 
kötelességek teljesítése mennyire szállítja le és a fenmaradottak után mennyi-
vel tartoznak az egyes birtokosok hozzájárulni a fölkelés költségeihez. Ha a 
telkek emez összeírását összehasonlítjuk a lustralis összeírással, azt találjuk, 
«hogy 1. a lustralis összeírás szerint némely adómentes nemesek lovas felkelők-
nek állítottak ki olyan személyeket, a) kik vagy már saját nemesi birtokuk 
után tartoztak fölkelni és föl is keltek gyalogosoknak minden segítség nélkül 
bj vagy pedig, mivel semmi nemesi birtokuk nem volt, nem lehetett őket a föl-
kelésre kényszeríteni; 2. egyes adómentesek úgy gyalog-, mint lovas-zsoldosok 
helyett csak lovat adtak és 3. némely nemes birtokosok, a kik gyalog tartoz-
tak fölkelni, felöltöztettek ugyan más gyalogost, de — sem a felöltöztetett zsol-
dos, sem személyesen a birtokosok — nem csatlakoztak a fölkelőkhöz.» E pon-
tokhoz a királyi számvevőség («számoltató hivatal») a következő megjegyzése-
ket fűzi : Az 1. a) alatti esetet akként lehet venni, «mintha az exemptus azt az 
50 rfrt. segedelmet is, melyhez a kiállott nemes birtokosnak jussa volt, az 
exemptus íizette volna ki a concurrentionalis fundusért, vagy pedig, mintha 
az ilyen exemptus és insurgens ketten együtt állítottak volna egy lovas-zsoldost 
melyre nézve az igazság hozza magával, hogy a taxafizetés alól a lovas-insur-
gens kiállásáért articulariter competáló 12 telek kivétele beneficinma kettöjök 
között feloszolván, elsőben a gyalognak kiállott nemes birtokosnak birtokához 
képest egy gyalog obtingentiajáig, azután az ezt lovasnak kiállító exemptusnak 
defalcaltassék az amattól fenmaradó részig együtt véve az irt 12 telek». A b) 
alatti esetben a kiállott személynek nem lévén birtoka, a 12 telket az azt ki-
állító adómentes nemes javára vették leszámításba. A 2. pont esetében csak 
4 telket lehet leszámítani, mert ama költséget, melyet egy, a hadba alkalmas 
lónak teljes készlettel való kiállítása okoz, nem lehet nagyobbnak venni, mint 
azt, a melvlvel egy gyalog-zsoldost állitnak ki : következésképen az ilyen adó-
mentes nemes csak annyinak vehető, mintha gyalog-zsoldost állított volna ki 
Végül a 3. pontban említett oly nemes birtokosok, a kik vagy személyesen 
tartoztak fölkelni vagy zsoldost állítani Ki és ezt elmulasztották, más gyalogos 
kiöltöztetésével e kötelességmulasztást nem pótolhatták: ép ezért semmi le-
vonásra sem számíthattak. (Szvit.) 
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rül őrködő katonáskodás terheiben ezentúl nemcsak nemtelen 
polgártársaink, hanem mindenek, nemesek és polgárok része-
sedhessenek, összeírás és sorsvonás útján, kik nemzeti magyar 
nyelven gyakoroltassanak; fenyegető körülmények közt Fel-
séges Fejedelmünknek fenn maradván joga az egész nemze-
tet felkelésre szólítani». 

1822-ben és 1823-ban Erdélyország adójához (conventio-
nális pénzben) ekként járultak vármegyéink : 1822-ben Közép-
Szolnok: első kir. perceptor 22,922 42, második 20,421 13; 
Kraszna: egy kir. perceptor 25,38209. 1823-ban Közép-Szol-
nok: első kir. perceptor 23,013 24, második 20,053 09; Kraszna: 
egy kir. perceptor 24,777 09.1 

Az ország háza megvásárlására a magyaregregyi «járás 
1828-ban fizetett a tartományi tárba: 414 rh. forintot 14 krárt 
conventionalis pénzben meghatározott 892/3 füstről»." 

Kraszna vármegye 1849-ben csak «16 portát számlál», 
Közép-Szolnok 42 porta után fizeti a hadi adót;3 

1876-ban a Szilágy vármegye területén fekvő három 
adóhivatalnál egyenes adó czímén befolytak a következő 
adóösszegek: a) a szilágy-somlyainál 27,829 frt, (1875-ben 
19,594 frt), 8,235 frttal több, mint 1875-ben; b) a zilahinál 
17,774 (1875-ben 24,538 frt), 6,764 frttal kevesebb; a tasnádi-
nál 16,250 frt, (1875-ben 20,062 frt), 3812 frttal kevesebb, 
mint az előző évben. Összesen befolyt 61,853 frt, (1875-ben 
64,194 forint), 2,341 forinttal kevesebb, mint 1875-ben. Az 
1875-dik év végével hátralék volt összesen 658,407 forint, 
ehhez hozzáadva az 1876-dik évi tartozásból esedékessé vált 
háromnegyedrészt, 475,868 frtot, 1876 október haváig 1.134,275 
forintot kellett fizetni adóban, a mely ekként oszlott meg az 
egyes adóhivatalok szerint: a szilágysomlyai adóhivatalra esett 
1876-diki illeték 156,241 frt, hátralék 165.362 fr t ; a zilahira 

1 Kazinczy Erdélyi Levelei, 77. 1. 2 Hodor K. D vm. E. 541—42. 1. 
3 Kanya Pál: Népsz. Földr. Okt. 77. 1. 
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179,587 frt, hátralék 206,178 frt; a tasnádira 139,940 frt, hát-
ralék 286,967 frt. Erre az összes tartozásra 1876 október 
végéig 437,962 frt törlesztetett s így október végével hátralék 
696,313 frt. A közigazgatási bizottságnak 1876 január juniusi 
féléves jelentése szerint, melyet a miniszterelnökhöz küldött, 
1876-diki év végével Szilágy vármegye területén 745,734 frt 
adóhátralék volt. a mihez hozzáadva az 1877-dik évi esedékes 
tartozást, 312,555 frtot, 1.058,289 frtra rúgott a tartozás. Ebből 
törlesztetett 1877 január júniusig 206,874 frt, mutatkozott 
június végével hátralék 851,415 frt, ez összegből leszámítva 
az 1876-dik évi XV. t.-cz. 37. §-a értelmében a vármegye 
területén működő törvényhatósági küldöttségek által behajt-
hatatlanság czímen megállapított adóösszeget, 30,000 frtot, 
maradt befizetendő 821,415 frt. Elég kedvezőtlen kép a lakos-
ság adófizetési képességéről, mert csaknem minden község-
ben voltak oly adózók, a kik tíz-tizenöt év óta egyszer sem 
törlesztették évi adótartozásaikat egészen s némelyeket három-
öt évi adótartozás terhelt. Mindezt a silány termésre s az 
1876-dik évi elemi csapásokra lehet visszavezetni. Befejezésül 
álljanak itt a legújabb (1899) adatok Szilágy vármegye köz-
ségeinek vagyoni s adóügyi helyzetéről. A községek cselekvő 
vagyonának becsértéke: 2.555,489 frt 19 kr., szenvedő vagyon 
620,357 frt 49 kr.; bevételi előirányzatuk volt községi adó 
nélkül 253,453 frt 80 kr.; 1899-dik évi kiadási előirányzatuk 
459,108 frt 3 kr.; fedezetlen kiadási többlet 211,532 frt 93 kr.; 
községi pótadó alapját képező egyenes adó 445,358 frt 58 kr.; 
községi pótadó összege 211,532 frt 93 kr. A pótadó átlaga 
55'26%. 
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HADI TÖRTÉNET. 

1. A Szilágyság, mint a hadak útja s szállóbelije. 
A Porta Mezes ina. 

A Szilágyságot a múlt idők hadak útjának lehet nevezni. 
Az ősidőkben Erdélybe a hegyeken át csakis két nyílt úton 
lehetett menni. Kapúknak nevezték ezeket, az egyik a Vas-
kapú, másik a Meszes kapája.1 

A meszesi szorosnál volt az Anonymus említette híres 
«Porta Mezesina»." 

A meszesi szoros ama szúk völgy, mely Vártelektől 
Karikáig húzódik. Mint Szilágyi Ferencz írja: ezt a szoros 
útat nagy valószínűséggel két helyen, ú. m. a Magyarország 
felőli északi bejáratnál, Pogujor nevű sziklás bérez alatt s 
a kijáratnál, Karika északi végénél, valóságos kapú s erődít-
mények zárták el. A szoros áthalad az egykori dák városon, 
a római uralkodás alatt Porolissum gyarmaton Mojgrádnál.3 

Kőváry László az északi Kárpátok szorosai közt a Me-

1 Vaskapu neve állítólag onnan ered, hogy itt Magyarország és Erdély 
határán, a Hitül Brebilorhan, a hegyszoroson vaskapus kordon állott, melyet 
később, a néprege szerint, az ugyanezen határrészben levő (100 öl hosszú, 
5 öl széles és 3 öl mély) tóba dobtak a volt templom harangjaival együtt. 
2 Dr. Karácsonyi János véleménye szerint Anonymusnak a meszesi kapunál 
levő kőkapukról szóló tudósítása annyit jelent, hogy a tihai római Castrum kapui 
1200-ban még megvoltak s azokat az akkori magyarok a gyepük kiegészítésére 
használták. (Dr. Karácsonyi J. A Honf. és Erd. 9. 1.) — :í Szilágyi F.: Zilah Tört. 
6. 1. 1. sz. jegy. 





1 I A D I T Ö R T É N E T . 225 

szesi s Karika útját emeli ki, mint a melyek elseje történeti 
tekintetben észak legnevezetesebb szorosa. Róla van legrégibb 
adatunk s rajta járt Erdély Budapestre, másika pedig, mely 
Zsibónál visz Szilágyba, a Szamos nyílásán, arról nevezetes, 
hogy Erdély nyugoti felén Magyarhonba ezen az egyetlen 
vonalon lehet hegy nélkül kijutni. «A Szamos balpartján 
megy a Meszes hegy végénél.»1 

Erről a katonai átjáróról ma is beszél a nép. Karika 
a katonaság zaklatásai miatt egyidőre el is költözködött mai 

A MESZESI SZOROSBÓL, (i .) 

helyéről s a Yalea pétri (kő völgye) határrészen vert a múlt 
században tanyát. Azt tudják a katonai átjáróról, hogy az 
Zilah-Bréd-Karika-Magyar-Egregy útvonalán vezetett Kolozs-
vár felé. 

A magyar vezérek parancsára épített kőkapú a mai 
Vártelek és Bréd közötti szorosban állott. A mennyiben a 
völgy e helyen szorúl leginkább össze, a kapunak itt kellett 
lennie és pedig egyik felől a mojgrádi Maguricsa nevű hegy 

1 Köváry László : Erdély földe ritkaséiyai, 73—74. 1. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. I«5 
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tetején levő őrtorony, másfelől a meszesi apátság épületétől, 
(mely a nyirsidi határ Pogujor nevű részében a hegy csúcsán 
állott, a mint később bővebben lesz róla szó), a völgybe le-
vezető kőfalak közt a középen. E kőfalak félköralakban övez-
ték a meszesi szorost s a monostort, néhány kilométer hosz-
szúságban. A jelen század második, harmadik tizedében a 
zilahi járás szolgabírája a zilah-brédi postaútat köveztette ki 
a kőfalmaradványokból, melyek itt-ott még ma is látszanak.1 

Szirmay is szól róla, hogy Erdélyt a Szilágyságtól 
(1809-ben) a <(Mezesij»-kapú választja el.2 

Ez a szoros volt I. Mátyás uralkodásáig az Erdélyből 
Magyarországba vezető egyedüli országút, a kereskedelemnek 
s a hadaknak nagy nevezetességű átjárója. 

A Meszesnek erdős, regényes oldalaihoz a történelmi O J 

emlékek gazdag sorozata fűződik. A váltakozó korok nagy 
nevezetességű eseményei hullámzottak rajta végig. 

Itt vezette át Tuhutum seredét az Almás vizéhez Gelu 
ellen. A bessenyők (kúnok) ellen, kik a borgói szoroson át 
Erdélybe törtek s a Szilágyságot is végig pusztították, Sala-
mon. Géza és László hadaikat összegyűjtvén, a Meszesen át 
siettek Erdélybe. (1068.)3 

1 V. ö. Szikszai, Szilágy 1893. jul. szám. — 2 Szirmay, Szatmár vármegye 
Fekvése, Történeti és Polgári Esmérete. 1809. I. 1. lap. 3 Pauler Gyula: A ma-
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I. k. 150. 1. 

Szilágyi S. szerint «Besztercze felöl nyomultak Erdélybe, a Szamos 
völgye mentében Dézs felé folytatták útjokat s a Meszeshegy felső végénél, az 
alparét—őrmező—zsiböi vonalon át Magyarországba mentek át, áttörvén az 
ellenök emelt fagátakat, rablással és égetéssel jelezvén mindenfelé útjokat. 
A Nyírséget, a Biharvárától Máramarosig eső gazdag és szép földet fölégették, 
kirabolták s azután a Szamos és Lápos közti vidéken visszafordultak, nőket, 
férfiakat s roppant barom-csordákat hajtva maguk előtt». (Szilágyi S. Erd. tört. 
I. 19. 1.) A kipusztított országrész Géza herczegé volt. Minthogy az ilyen her-
czegség királyi főgondoskodás tárgya volt: «maga a király egj'esiil a hercze-
gekkel, Gézával és Lászlóval s lovas seregeket gyűjtvén össze, a Meszes-kapun 
át (Zilah s Magyar-Egregv közti úton) Erdélybe ment s Doboka váránál meg-
állapodott'). Az ütközet Cserhalomnál folyt le Salamon fényes győzelmével s 
László herczegnek híres epizódjával, az elrablott magyar leány megszabadítá-
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Kadán vagy Kajdán, a mongolok fejedelme az 1236-diki be-
ütésekor, Belső-Szolnok vármegyén és a Szilágyon pusztítva 
keresztül vonult Lengyelország felé.1 

1241-ben Badnánál betörtek a tatárok2 s ott iszonyú 
pusztítást végezvén, a Meszesen át jöttek Erdélyből Magyar-
országba. 

A MKSZESI SZOROSBÓL, ( l l . ) 

A XIII. században a tatárok ellen várakat emeltek, melyek 
rablólovagok fészkeivé váltak. «A Szamos mentében, az úton, 
mely Magyarországba visz, s hihetőleg másutt is, rablóvárak 
emelkedtek.»3 

sával. (U. o. 20. 1.) «László a kunok ellen 1091-ben másodszor indít hadjáratot. 
A kunok most Kapolcs vezérök alatt a törcsvári szoroson át törtek be Erdélybe. 
A dúló sereg zsákmányával «előbb a Meszesen át Biharba, az Ermellékre. majd 
a Tisza vidékére szánt». (Bónai Horváth J e n ő : M. H Kr. I. 58. 1. 

1 Hodor K. I) vm. E. 18. 1. — 2 Kővári László : Erdély történelme I. k. 
21. 1. — :í Szilágyi Sándor: Erd. tört. I. 62. 1. 
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1291 januárban III. Eridre váradi gyűlése után a Mesze-
sen át ment Erdélybe.1 

1317-ben Dózsa a debreczeni csata után Zilahon ment 
át Erdélybe, mikor aztán a lázadóknak a debreczeni csa-
tából menekült töredékén július hóban fényes győzelmet 
aratott, valószínűleg a lázadók székhelye, Déva közelében. 

1342-ben Nagy Lajos király itt vezette seregét az erdélyi 
szászok megfékezésére. 

1529 május havában Török Bálint a Meszesen jött át 300 
lovassal Erdélybe a Ferdinánd-pártiak segítségére.2 

1532 tájt, midőn János király Ferdinánddal kibékült, a török 
császár ezért nagyon megharagudván, hadat indítani készült 
Magyarországra. A Kolozsváron megszállt János király segítsé-
gére Laski Jeromos vezérlete alatt siető 3000 német s 2000 spa-
nyolból álló sereget útközben a Szilágyságban szállásolták el.3 

1551-ben, a mikor Balassa Menyhárt Izabella érdekében 
az országútakat megszállta volt, hogy Ferdinánd fegyveres 
népe be ne jöhessen Erdélybe, Egregy felé vezették be a 
Meszes mellékútain Castaldót Losonczy István, Bátory And-
rás és Nádasdy Tamás.4 

1568-ban a tatárok a Meszesen átkelvén, a Szilágyságot 
végigpusztították; «ottan a Meszesnek indúlának, melynek 
hegyeit, völgyeit, kőszikláit úgy felbújják, fütyészék, járák, 
vadászák, hogy az imitt-amott elrejtezett szegénységben alig 
maradhatna csak mi is miattok és hogy csak a Meszesen 
való általhágásaig is nagy sok rabokkal, prédával, barommal, 
nagyon megterhelődött, rakodott vala.»5 

1575. májusban Békés Gáspár, hogy Báthori István ellen 
törjön, Kassáról Erdély elfoglalására haddal megindulván, 
júniusban a Meszesen átlépte Erdély határát.6 

1 Pauler: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt, II. k. 
542. 1. — 2 Kővári László: Erdély történelme III. k. 26. 1. 3 Verancsics Antal: 
Memoria rerum ctc. — 4 Hodor K. D. vm. E. 527. 1. — 5 Szalárdi 1662; 393— 
396. 1. — (! Kővári László : Erdély történelme IV. k. 24. 1. 
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Almáson lakott Báthori Gábor fejedelem kedvese Den-
gelegi Luppa. Midőn a fejedelem a Bethlen Gábor segítségére 
bejött török had ellen készült, néhány hívével ide Almásra 
jött, s innen ment a Szilágyságon át Váradra.1 (1613). Ezt a 
körülményt a rendek szemére is vetették Báthorinak ama 
búcsúlevélben, melyben a fejedelemségről való letételét okt. 
21-én tudtára adták. Elmondja e levél, hogy Báthori Gábor 
azt Ígérte volt híveinek, hogy csak Sebesvárig kisérjék s ott 
majd felszabadítja őket esküjök alól, hogy kiki gondoskod-
hassék magáról. A helyett pedig seregét «más bolygó útakra» 
tévesztvén, elvált tőlük, Almás és Somlyó felé ment s «így 
maga hagyott el oly veszedelmes állapotunkban bennünket». 
Báthori Gábor Bars vármegyéhez, halála előtt három nappal, 
intézett levelében említi, hogy az Apafi Miklóssal mellé ren-
delt hadakat a Szilágyságban találta, azok azonban nem ele-
gendők. 

1630-ban Toldalagi Mihály Rákóczi György rendeletéből 
haddal Várad felé indulván a nádor ellen a Szilágyon s Som-
lyón mentek keresztül;2 október derekán Rákóczi György 
nyugtalanítva, hogy a lemondott Bethlen Istvánt Kolozsváron 
újra fejedelemmé választották, Erdélybe indulva, hadával a 
Meszes alá érkezett. Hogy aztán Topán Rákóczi György és 
Bethlen István egymással kiegyeztek. Rákóczi a Meszes alól 
visszavezette hadait Váradra.3 

1631 január 25-dikén Rákóczi a hadakat a szilágysági 
úton küldi Váradra, maga pedig a kőrösvölgyi úton indult 
ugyanoda.4 

1638 jan. 13-dikán Haller Gábor írja naplójában: «Jöttünk 
által igen nehezen a Meszesen.»5 

1 Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története, 276. 1. 2 Toldalagi 
Mihály emlékirata. (Kiadja gr. Mikó Imre : Erdélyi történelmi adatok müvében, 
I. k. 243. 1.). — a Szilágyi Sándor : I. Rákóczi György. 171—172. lap. — 4 U. o. 
191. 1. — 5 Haller Gábor naplója. (1. gr. Mikó Imre : Erdélyi történelmi adatok, 
IV. k. 43. 1.). 
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1640 november 11-dikén Rákóczi György Medgyesről ír 
követének. Görcsöni Serédi Istvánnak, a portához, s értesíti 
benne, hogy a Szilágyságon nagy sárban és esőben vonult 
keresztül. Jppig mind verte az eső.1 

1644-ben Rákóczi György fejedelem tábora átkél a Me-
szesen. 

1660-ban Sejdi vezér seregével a Szilágy felé ment: Rá-
kóczinak Potsa várát bevette és fölégette;2 május 14-dikén 
Kraszna, Közép-Szolnok vármegyéket is «felülni és táborába 
jelen lenni» rendeli, fenyegetőzvén, hogy máskülönben föl-
deiket elpusztíttatja, őket fegyverre hányatja, feleségeiket és 
gyermekeiket pedig elraboltatja. Azután elpusztítván Somlyót 
és környékét a Rákóczi fejedelem keresésére a Meszesen ál 
Erdélybe indult vala.»3 

Montecucculi, ki Kemény Jánossal «Kraszna mellett» ? J 

egyesűit volt, Ali török basa ellen 1661 szept. 14-dikén ismét 
kivonúlt hadaival Erdélyből. Ez idő tájt serege élelmezése 
végett jórészt a Szilágyságban tartózkodott. Apafi Mihály, erdélyi 
fejedelem 1685-ben Teleki Mihályt a királyi udvarba küldi, 
hogy alkudozzék Erdély ügyében. Ez év decz. 7-dikén ir utána 
a fejedelem levelet, a melyből kitűnik, hogy Teleki a követ-
séggel Kőváron ment keresztül s ott megszállott. Ugyané 
levélből kitűnik, hogy Carafa generális az elszállásolás ügyé-
ben leveleket küldött Máramarosra, Kővár vidékére és a 
Sziláervságba, mert a császári hadaknak nem lett volna sza-Ow/ O / 

bad «az erdélyi belsőbb határban jönni», mégis Csáki László 
Hunyadon szállott meg az embereivel.4 Iírajnik István, a 
szilágycsehi vár udvarbírája, írja 1686 május 9-dikén Teleki 
Mihálynak, hogy Schaerffenberg, tábornok 7-dikén Gzikón alól 
a sülelmedi mezőn szállott meg egy napig, ott várta a mára-
marosi német hadat. 9-dikén a Zsibó és Udvarhely között levő 

1 Török-magyarkori történelmi emlékek. V. köt. 74. 1. — - Id. gr. Bethlen 
Imre : II. Rákólzi György ideje. Enyed 1829. 116-117. 1. a Szalárdi 504. 1. — 
4 Alvinczi Péter Okmánytára III. köt. 54. 1. 
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mezőre száll. A némethad mintegy 5—6 ezer s a hátralevő-
ket négyezernek mondják. A magyar hadak most gyülekez-
nek s az egész Szilágyságban szerte szét vannak, «az a híre, 
hogy Ti hónál mustrálnák meg őket s ott fizetnének is nékik. 
Elviselhetetlen élést kívánván rajtunk, kételeníttettem Schaerf-
fenberg generálhoz ő nagyságához mennem és sokat fáradoz-
ván Pap László urammal salvaguardiákat hoztunk ezen szo-
morú helynek megmarasztására, hatszáz kenyeret, hat zsák 
lisztet, tizenkét vágó marhát, egyéb sok accidentiákat is ad-
ván.» A sereg Hidalmás felé a Borsa völgyében a bonczidai 
és zsuki mezőre akar szállani, a generálisnak állítólag semmi 
ellenséges ezélja sincs Erdélyivel s a fejedelemmel szemben, 
Csáki László is azt állítja, hogy még oltalmazni akarja a 
fejedelem javait.1 A török porta utasításának megfelelőleg 
Erdély igyekezik a császárral a békét helyreállítani, de a 
bécsi udvar az erdélyi követeket szép szóval fentartja s bár 
részhadait ki is vitte Máramarosból, a Kővár és Lápos vidé-
kéről, mégis 1686 május 10 körül úgy állanak az ügyek, 
hogy a német hadak Szatmárnál csatlakoznak s már újólag 
bejöttek a Szilágyságba mintegy 24 ezer magyar-német had-
dal s Erdélybe szándékoznak berontani.2 

1687 április 20-dikán Káinoki Sámuel, az erdélyi feje-
delem követe írja panaszosan az erdélyi rendeknek Oláh-
Láposról, a hol a császár hadaival alkudozik, hogy «Közép-
Szolnok és Kraszna vármegyék expensáit meg sem hallgatják, 
úgy a debreczeni dolgot is, Veterani uramnak csak Márama-
ros és ez a föld lenne quártélya.»3 

Ez évben Lothringeni Károly herczeg, a császári seregek 
fővezére, Erdély határaihoz jött s Szilágy-Somlyótól október 
1-én a szatmári várparancsnokot Radnótra küldé a fejede-
lemhez, hogy jöveteléről tudósítsa és hogy seregének szál-

1 Alvinczi Péter Okmánytára I. k. 133. cs 134. lap. — 2 U. o. 137. lap. 
3 U. o. II. köt. 154. 1. 
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lást. élelmet rendeljenek, mert Erdélyt a török járom alól 
készül felszabadítani. Október 16-dikán aztán már 40 ezer 
emberével Kolozsváron volt.1 

Közép-Szolnok megye gyűlése 1696 augusztus 19-dikén a 
megyei tisztviselőket megbízza, hogy a bujdosó kncsai em-
bereket megfogassák és a rájuk eső adósságokat behajtsák. 
A kucsaiak adóját ugyanis, 72 frtot járulékaival, 84 rhenus 
Irtot, Guthi Farkas fizette ki néhány esztendővel ezelőtt, mikor 
«a németek kvártélya alkalmával» a szegénység nem volt 
képes adóját fizetni. Most a fizetés elől a kucsóiak elszök-
döstek. 

1697 november 8-dikán egy megyei tisztviselő írja Guthi 
Farkasnak, hogy két ezred rajtuk jött, «a mely annyi pusz-
títást teszen. hogy le nem tudnám irnia, a mely két regiment 
több harmadfél esztendőnél», zabot adtak nekik ötszáznegy-
venhat köblöt, prófuntot hétezeret, vágómarhát körülbelül 
százat eddig, hanem kérem kegyelmedet, mentül hamarabb 
orvosolhatja kimenetelüket, mert kényszeríttetünk pusztán 
hadni az vármegyét, jobb része már el is ment az vármegyé-
nek, sem kvártélyost nem tarthat, sem porcziót nem adhat, 
az sok alá- s feljáró német miatt az vármegyét meg nem 
konnumerálhattuk, sem porcziót nem vethetük (így) fel.»2 

1700-ban Somlyó és Hadad elfoglalásával a Tiszáig sza-
bad útja nyilt a németnek, miután még Debreczen is meg-
hódolt.3 

2. A Szilágyság, mint a harczok szintere. 

Epen az, hogy a hadaknak nyílt útja, tárt kapúja vala 
a Szilágyság, okozta annyiszor veszedelmét, kezeügyébe esett 
a harczok viharainak, sújtó villámainak. Egy állandó had-
színtér. 

1 Kővári László: Erdély történelme V. köt. 181. 1. — 2 Eredetije Bölöni-lt. 
nagyváradi muz. — :í Cserei. 
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A kunok 1068-diki, a mongolok 1236-diki pusztítása, az 
1241-diki tatárjárás után a IV. László alatt kitört belháború 
folyamán a Tiszán túl egész Erdélyig terjedő földet Lóránt 
ejtette hatalmába és kénye-kedve szerint zsarolta.1 

KUMJCZ (KERESZTES) ZÁSZLÓTARTÓ. 

Dózsa kereszteseiről való egykorú ujságlapról. 

Az 1437—38. évi parasztlázadás Belső-Szolnok-, Szatmár-, 
Kraszna- és Bihar vármegyékben pusztított leginkább. 

1502 nyarán zavargás ütött ki Bihar és a szomszéd 
vármegyékben. A gyönge kormány ugyanis nem volt képes 
a garázdálkodó urakat megfékezni, miért is a nemesség 
összeállva megtámadta azokat, jószágaikat pusztította. Ulászló 

1 Horváth Mihály: Magyarország történele I. k. 461. 1. 
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Czobor Imrét küldé kir. biztosúl közéjük, kinek sikerűit is a 
zavargást lecsendesíteni.1 

A Dózsa-féle parasztlázadás alatt a Szilágyságban Lőrincz 
pap gyűjtött sereget. A vajda Tömösi Pált küldötte ellene, ki 
a Lőrincz seregét Debreczennél széjjel verte. Lőrincz maga a 
Szilágyságba menekült Zilahra; itt azonban a nép, nem akar-
ván miatta még nagyobb bajba keveredni, elfogta s meg-
kötözve Kolozsvárra vitte a vajda elé. Ott nyársra húzták és 
elevenen megsütötték. (1514).2 

A parasztlázadásnak még más nyoma is van a Szilágy-
ságban. 

1520-ban Losonczi BánfTy István Baksa Györgyöt főkép 
a parasztlázadáskor tanúsított hűségeért nemesítette meg s 
adományozott neki Kraszna városában egy jobbágytelket.3 

A kraszna vármegyéi Lompértot, az ott régóta szokásos 
vámszedési joggal s még néhány más helységgel együtt 
Lajos király Budán 1526-ban kelt privilegialis levelében újra 
adományozta Mayadi Jánosnak s fiainak Lászlónak, György-
nek, Miklósnak, Imrének és Jánosnak, Borbála, Dorottya, 
s Erzsébet nevű leányainak; továbbá Boldizsár, Gáspár, íiai-
nak és néhai György leányainak Dorottyának, Zsófiának, 
Katalinnak, nemkülönben fiának Menyhértnek s néhai ugyan-
azon Mayadi István (condam Stephani de eadem Mavad) leá-
n y á n a k Borbálának, továbbá mindezek örököseinek örök 
J ' 

joggal, visszavonhatatlanúl, mint a mely birtokokat a meg-

1 Horváth Mihály: Magyarország története II. k. 598. 1. 
2 Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata 

Magyarország romlásáról 1484 1543,-iMagy. tört. emlékek I. k.). 
Zilahi Károly azt mondja, hogy a Szilágyságban bizonyos Karácsonyi 

György nevű fanatikus rajongó szerepelt, ki azt hirdette magáról, hogy a szel-
lemekkel áll összeköttetésben és hogy az égtől a törökök kiűzése végett kül-
detett e világra. A nép kolompos fekete embernek nevezte. Az akkori zavaros 
időkben sok népet tudott zászlója alá toborzani. 

:í A kolozsmonostori konventnek január 13-dikán kelt bizonyságlevele. 
Dl. 36,402. 
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nevezettek már régebben is birtak, de a parasztok felkelése 
és mozgalma alkalmával elveszítettek. 

Zápolya János a mint 1527 elején Kolozsvárra érkezett, 
hogy a «német törekvésekhez» csatlakozott szászok mozgalma 
ellen való intézkedéseit megtegye, a szolnokmegyei fegyvere-
seket Tordára rendelte «saját személyes oltalma végett». 
A marosvásárhelyi országgyűlés után, mely november köze-
pén hódolt Ferdinándnak, János, híveivel, elébb Tasnádra 
jött s innen indult (decz. végén) Debreczenbe.1 

1556-ban a János király fia segélyére bejött moldvai és 
havasalföldi oláhok nagy pusztítást vittek véghez a Szilágy-
ságban.2 

1561-ben a budai basa átkelvén a Tiszán, Szatmári feldúlta 
és onnan Ecsed alá menvén, a Szilágyságba is áttört egészen 
Almásig, végig pusztítva és rabolva a Kraszna mellékét. «E1-
rablák, elégeték».3 1568-ban ismét tatárdúlás volt. 1594-ben az 
erdélyi rendek Bornemisza Gergelyt a Meszes felé küldötték 
a tatárok ellen. Bornemisza Vármezőnél várta egy darabig a 
tatárokat, a hol akkor még meglehetős erősség vala.4 

Csakugyan a tatárok Debreczen felé haladván átkeltek a 
Szamoson s a Szilágy vidékét, Somlyó várat és Zilaht is el-
pusztították.5 

1 Szilágyi S.: Erdélyorsz. tört. I. k. 238. 1. 
2 Borsos Sebestyén Krónikája 1562. Kiegészítette Nagy Szabó Ferencz 

1653. (Megjelent gr. Mikó Imre : Erd. tört. adatok művében. I. k. 17. 1.) 
Borsos Sebestyén szavai: «A moldvai és havasalföldi oláhok negyven eze-

ren Erdé lybe jövének a király iia mellé, kik Erdélységbe a Nyírségbe a Szamos 
mentébe és a Szilágyságban nagy dulásokat és égetéseket tőnek és így térének 
hazájokba 1556. esztendőben». Erd. muz. kézirattár II. E. 10. 

;í Verancsics Antal: Memoria rerum etc. 
4 A tatárok ekkor még nem jöttek, mire ő visszatért Kolozsvárra az or-

szággyűlésre. Buday Fer. Lex. 429. 1. 
1594-ben a tatárok közeledése hírlett Hadad felé. István deák és Kin-

cses Balázs, Wesselényi Ferenczné (előbb Békés Gáspárné), sz. Sárkándi Anna. 
Mária Krisztierna fejedelemnö udvarhölgye szolgái Hadadról eltávoztak. Mária 
Krisztierna fejedeleninőnek 1596-diki rendelete következtében törvényt ültek 
felettük. Kolozsvár város levéltára Fase. III. Nr. 9. 

5 Bethlen: História Transsylvaniae. III. köt. 557. 1. 24. 1. 



2 3 6 XI. FEJEZET. 

Báthori István hadai ez év Julius 17-dikén a Szilágyságba 
tört tatárok csoportját három helyen verték vissza. Maga 
Báthori István Lompértnál verte meg őket.1 Ekkor (augusztus 
7-dikén) Báthory Zsigmond fejedelem Ladmóczi Horváth János 
fejedelmi törvényszéki biró giróti és krasznamihályfalvi job-
bágyait, a kiknek házait a kegyetlen tatárok felégették, az adó-
zás alól fölmenti.2 1599 junius tájékán «Szilágy-Somlyót is 
fölszerelték és őrséggel rakták meg, mint ha a Szilágyságot 
és Tasnád vidékét féltenék a tatároktól».3 Ez azonban csak 
stratagema. A készülődések voltaképen a császáriak ellen tör-
téntek.4 Ungnád november 6-dikán Tasnádról jelenti Rudolf-
nak a Báthoryak ellen vivott október 28-diki győzelmet.5 

Báthory István, kire a szebeni harczba induló Endre a kor-
mányzást bizta, még a csatát követő éjjel elmenekült Gyula-
fehérvárról Szilágy-Somlyó felé,6 melyet november 12-dikén 
a császáriak Nyári Pálnak feladtak. 

1599-ben Báthory Endre megöletése után, mikor Mihály 
vajda Erdélyt elfoglalta s a meghódolókat a császár és a 
maga hűségére föleskette, a császári hadak Magyarországból 
Tasnád felé indultak s ugyanitt ment át Bocskai is, a kivel 
egyetértve intézte Básta Felső-Erdély és a részek meg-
hódítását.7 

Básta november 15-dikén Tasnádról jelenti Mátyás fő-
herczegnek, hogy Somlyót Nyári Pál átvette és megszállotta,8 

november 17-dikén ugyancsak Tasnádról jelenti a főherczeg-
nek. hogy másnap Somlyó felé fog indulni;9 nov. 18-dikán 

1 Szilágyi Sándor : Erd. országgyűlési emlékek, III. k. 324—325. 1. 2 Ere-
detije a n.-váradi múzeumban elhelyezett Bölöni-lvt.-ban. — :í Szádeczky : Erd. 
és M. V. T. 46. 1. — 4 A nagybányai biró jelenti Székely Mihálynak, hogy Som-
lyóra is népet bocsátottak és lövőszerszámokat is hoztak «s több helyekre is a 
végekben, okát mondják, hogy Szilágyságot és Tasnád vidékit fíltik az ide ki 
való tatároknak reájuk dőlésétől» stb. Szilágyi Sándor : Erd. Orszgy. Emlékek, 
IV. k. 296. 1. — s Szádeczky: Erd. és M. V. T. Okltár 441. lap. — « U. o. Okltár 
92. 1. — ' Szilágyi Sándor: Erd. Orszgy. Emlékek. IV. k. 341—342. 1 — 8 Szá-
deczky : Erd. és M. V. T. Okltár 442. 1. — 9 U. o. Okltár 443. 1. 
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már Somlyóról jelenti, liogy Mihály vajda rendeletet küldött 
neki a végekből való kivonulásra; ezzel szemben azonban ő 
Szilágy-Somlyóig hatolt előre. Utasítást kér.1 

1600. febr. 23-dikán a biztosoknak kijelentik az erdélyiek, 
hogy mindnyájan fölkelnek a vajda ellen, ha 0 felsége csak 
egy-két ezer embert küld Zilah felé; ápr. 3-dikán Ungnád és 
Székely írják a császárnak, hogy csak nehezen tudják vissza-
tartani Mihály vajdát attól, hogy Krasznára ne törjön. Biz-
tatják Pezzen jövetelével; április 30-dikán Ungnád és Székely 
irják a császárnak, a vajda határozottan kijelentette egyszer, 
hogy seregét Somlyó stb. felé küldi; julius táján a vajda sür-
geti, hogy Básta Tasnád mellett táborba szálljon s így közel 
legyen a segítséggel; aug. 27-dikén a biztosoknak Mátyáshoz 
küldött jelentése szerint Básta Báthorban van, négy mértföld-
nyire Tasnádtól; november 27-dikén Ungnád irja a császár-
nak Szatmárról, hogy a Petz-lovasság a Meszesen innen van.2 

1601. julius 21-dikén a Somlyó melletti táborból tudósítják 
az erdélyi főurak Melith Pált, hogy a Tiszán inneni földeket 
tatár és török hadak fogják elözönleni.3 

1602-ben Raduly vajdát kiverték Havasalföldéből, mire ő a 
székelységre ment át s onnan a Szilágyba.4 

1608. febr. 23-dikán Báthori Gábor tudatja az erdélyi 
rendekkel, hogy hadai a Kassától egész a Meszesig terjedő 
földet befogták.5 

1616 november végén Bethlen Gábor fejedelem nagy 
haddal Tasnádhoz szállott, Sarmasági és Gombos békeszegé-
seit megboszulandó.0 

Csáki Istvánnak Kovács Péter mezei kapitány vezérlete 

1 Szádeczky: i. m. Okltár. 310. 1. — - U. o. 146., 175. 1. Okltár 508., 524., 
562., 580. 1. — ;t Szilágyi Sándor : Erdélyi országgyűlési emlékek. V. k. 96. 1. 
4 Engedi Pál éneke az erd. vesz. (Gr. Mikó Imre : Erd. tört. adatok I. k. 188. 1.). — 
5 Szilágyi Sándor : Báthory Gábor fejedelem története, 29. 1. — (í Horváth M.: 
Magyarország tört., III. köt. 505. 1. — 1616. decz. 9. Tokajból Egri István irja 
Thurzónak, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Somlyónál van a Szilágyban 
mintegy kétezernvi hadával. (Szgy) 
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alatt álló hadait Bethlen István kormányzónak Toldalagi Mi-
hály nevű vezére 1(330. január 9-dikén a Szilágyságban verte 
szét.1 

Kraszna vármegye közönsége 1632-ben Somlyón tartott 
közgyűléséből követekül küldi Rákóczi György fejedelemhez 
Veres Zachariást és Bydeskuthy Istvánt azzal a kérelemmel, 
hogy szolgáltasson igazságot a gyülevész hadaknak a várme-
gyében elkövetett elszenvedhetetlen és megmondhatatlan is-
tentelenségeik ügyében. Elpanaszolják, hogy még a «régi pogá-
nyoknál is pogányabbak lévén», a katonák feltörték a temp-
lomokat és kizsákmányolták. A szegény ember házát is föl-
vervén, mindenével szabadon gazdálkodának. Borait rendre 
kóstolták, a melyik megtetszett, azt dézsákkal és csebrekkel 
felhordván, egymást vendégelték. «Mikor osztán megrésze-
gedtek, az fejeket összehajtván, ebek módjára ordítottanak». 
A gazdát is elővették és «az míg ihatott, itatták, ha osztán 
nem ihatott», erővel is töltötték bele. Mikor így is megunták 
kínozni, akkor «házából kiverték és feleségét berekesztvén, 
sok helyen rajtok éktelen erőszakot töttenek» stb. A hadak 
miatt ily rettenetes ínségben Básta idejétől fogva nem voltak. 
«Mindezeket és ezeknél rettenetesebb dolgokat azoktul szen-
vedvén», alázatosan kérik a fejedelmet, hogy méltóképen 
büntesse meg «az olyan dúló, fosztó, szegin jószágaink pusz-
tító és megemésztő kóborlókat» és intézkednék arról, hogy 
«az mely úr hadat akar tartani, tartsa az maga jószágán szük-
ségnek idején, ne mi rajtunk».2 

A «nyúzó, fosztó, kóborló latrok»-ra vonatkozólag a 
krasznavármegyebeliek kívánságára rendeli az 1644-diki fe-
hérvári országgyűlés, hogy azokat fogják meg és Váradra vagy 
Székelyhidra vigyék.3 

1 Horváth M.: Magyarország történe'e, III. k. 64. 1. — 2 A Rákóczi György 
fejedelem által Zólyomi Dávid ellen megrendelt nótaperből kivonat. — Szilá-
gyi Sándor: Erd. Orszgy. Emlékek, IX. kötet 341—343. lap. — 3 ü . o. X. kötet 
415. lap. 
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1658-ban a tatárok betörtek Erdélybe s azt végig pusz-
tították.1 

A török fővezér a hozzá küldött követek: Barcsay Akos 
és a szebeni királybíró Lutts János kérésére megparancsolta 
az Erdélyben pusztító tatár kliánnak, hogy az országból ki-
takarodván, hozzá siessen. A tatár engedelmeskedvén, el is 
indult Várad felé, de «nem hagyhatván az eb ragadozó ter-
mészetit, egy nagy részét hadainak az Almás vize felé a Me-
szesre és az egész Szilágyságra rabolni és pusztítani bocsá-
totta vala». Az Érmeilékét, Tasnádot s egyéb helyeket mind 
elpusztíták, lakosait el rabiák.2 

II. Rákóczi György ellen, a «ki a fegyveres nép által 
Kraszna-, Közép-Szolnok megyékben elkövetett féktelenségek 
miatt mind többek gyűlöletét magára vonta», a szászsebesi 
országgyűlésen 1659 évi május 24-dikén végzést hoztak, hogy 
szolgálatába állni fej- és jogvesztés terhe alatt tilos.15 

1660-ban Sej cl i vezér, mint már előbb is láttuk, semmivé 
tevé a Szilágyságot. A mint Enyedi István előadja: «he-
gyekre együvé másuvá szaladott és elrejtezett számtalan 
futott embereket ama sebesen járó s többire ugyan repülő 
vitézi által felkeresteté, azokat levágatván és elraboltatván, a 
mint hogy egyébütt is mindenütt széjjel az ellenség valahol 
elmégyen vala, egy néhány mérföldekre kioszolván azt miveli 
vala úton, útfélen, erdőn, mezőn, völgyekben, falukon valakit 
talál vala, azokat öli, vágja, rabolja vala, nem lévén senki, 
a ki hathatósképen még csak meg is szólította volna őket 
kegyetlenségekről.» Serege az egész Szilágyságban ekként pusz-
títván. Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék végül a vezérhez 
fordúltak oltalomért, mit az meg is igérl, ha «mind a két 
vármegyéről egy néhány nemes embert bocsátanának» az ő 

1 Id. gr. Bethlen Imre : II. Rákótzi György ideje. Enyed 1829. 97. 1. -
2 Enyedi István : II Rákótzi György veszedelméről 1657—1660. (Gr. Mikó Imre : 
Erd. tört. adatok, IV. köt.) 271., 274. 1. •—- :í Horváth M. : Magyarország tört., 
IV. k. 12. 1. 
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táborába. Kénytelenségből meg kellett tenniük ép úgy, mint 
Bihar vármegye tette.1 

Ugyanebben az évben a váradi törökök megszállották 
Kájántót és felprédálták. Gy.-Monostori Ebeni István kolozs-
vári kapitány azonban ellenük küldé néhány fegyveressel Véér 
Györgyöt, ki a zilahi havasok (Meszes) aljában az Egregy vize 
mellett Vármezőn felül utóiérte a törököket, megtámadta és 
a keresztyén rabokat kezeik közül szerencsésen kiszabadította.2 

16(51. évi július 26-dikán érkezett ki a tatár a Szamos-
közre és az Érmellékre. «A török szent levelet küldött a tas-
nádiaknak».3 

1(565 körül a törökök szabad rablócsapatokat szerveztek 
a megszökött jobbágyokból. E csapatok gyakran megrohan-
ták és kifosztották a hidvégi, zilahi, tasnádi, zsibói és hid-
almási vásárokat.4 Perecsent 1668-ban a tatárok megtámad-
ták. A lakosság nagyobb része Szatmár megyébe akart mene-
külni, de a tatárok Majténynál körülvették s vagy 4—500-at 
felkonczoltak. A kisebb rész Valkó várában talált menedéket 
s a tatárok kivonulása után ez képezte a község lakosságát. 
1678-ban Balásházy László, Közép-Szolnok vármegyében Ba-
lázsházán lakos, keservesen panaszolja, hogy egy testvérhúgát 
harmadmagával az első tatárjáráskor elrabolták, odabenn van 
Tatárországban. 0 maga a lengyelországi expeditiókor esett 
tatár rabságba; de szerencsésen kiszabadúlt, hogy sarczát meg-
fizette. A húgát már, a kinek a sarcza kétszáz tallér, sze-
génysége miatt nem képes kiváltani. Jobbágyait a pogányok 
elpusztították, elrabolták. E néhány esztendő alatt a magyar 
hadak is rajtok laktak, teljességgel elpusztúltak. Kolduló le-
vélért könyörög, hogy' húga sarczát kereshesse s aztán őt a 
pogányok kezéből kiszabadíthassa. Ugyanennek a húgának 

1 Enyedi István : II. Rdkótzi György veszedelméről 1657—1660. (Gr. Mikó 
Imre : Erd. tört. adatok, IV. köt. 806—807. 1.) — 2 I lodor K.: Doboka vármegye 
Esmérete, 1837. év 521. 1. — 3 Szgy. eredeti egykorú följegyzés. — 4 Szilágyi 
Sándor : Az erdélyi hódoltséig és végvárai. Rajzok és Tanulmányok, II. k. 158. 1. 
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egy leányát a pogányok vették meg s az Bukurestben van, 
Havasalföldén. Az 1683-diki háború alkalmával a tatár khán 
katonái, «midőn Fogaras, Szeben, Fehérvár, Enyed, Somlyó 
környékén elhaladtak, rabiák, égeték a vidéket s megbecsül-
hetetlen károkat tettek».1 

A Szilágyban és környékén a császár katonái közül néme-
lyek raboltak, fosztogattak, mindenfelé kóborolva. Schaerffen-
bergFrigyes, a király vezére rendeletet ad ki 1686 Julius 1-sején, 
hogy minden katona zászlaja alatt maradjon, a ki rabolni s 
fosztogatni mer, azt, mint a haza nyilt ellenségét, kivégeztetik.2 

Egy 1687 márczius 10-dikén kelt oklevél szerint a csá-
szári katonák Kraszna-, Belső- és Középső-Szolnokmegyében, 
Kővár és Lápos vidékén sok pusztítást vittek véghez s külö-
nösen Kraszna- és Közép-Szolnokmegyéből nagy mennyiségű 
gabonát vittek el.3 Somlyón 1690-ben (január 28.) német gya-
log katonák vannak.4 1693-ban (október 13.) «a tatár a Berettyó 
vidékét rabolja».5 1697 január 16-dikán Közép-Szolnok vár-
megyének Görcsönben tartott közgyűlése kétségtelenül a német 
katonaság garázdálkodásairól (Excessus militum Inclijtae Re-
yiminis Solariani czímen kelt eredeti levél)0 jegyzé föl a 
következő dolgokat: Disznókat «s egyéb discretiókat» szem-
telenül pusztítanak. Kelenczén egy Gyurics nevű tiszt tíz öreg 
mezítlábas emberrel vontatta magát. — Jóllehet teljesítenek 
nekik minden szolgálatot, mégis a szolgálatért napjára négy-
négy pénzt kívánnak. Mindenfelé lovon s ökrökön járnak s 
«postáikodnak». 

1703-ban Rabutin német és rácz dandára Somlyó elfog-
lalása után Zilaht is fölégeté és kirablá.7 Kemény Simon javai 
összeírása alkalmából Perecsenben megjegyzik az összeírok, 
hogy van egy udvarházhelye, de épület nincs rajta. A mely 

1 Szilágyi S. : Erd. o. tört., II. k. 347. 1. — 2 Alvinczi Péter Okmánytára, 
III. köt. 149. 1. — :l U. o. 159. és 162. 1. — 4 Nagyv. múz. Bit. — 5 Hanckens 
Bálint 1762-diki Kalendáriuma — G Szvit, rendezetlen. — 7 Horváth M. : Ma-
gyarország tört., IV. k. 2<S8. 1. 

DR. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. I. 16 
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asz tagok voltak itt. a német megégette. A Bánfi Farkas csű-
rénél maradt még két tavalyi búza-asztag.1 

1715-ben Kraszna vármegye összeírói azt állítják, hogy 
Hosszúmezőt egykor szintén elpusztították a tatárok; sokáig 
pusztán is állt a falu.2 Az 1716—17-diki háborúban a tatárok 
betörtek Kraszna vármegyébe és Lompért községet teljesen el-
pusztították; a lakosok közül, kik elmenekülhettek. Ilosvára 
mentek s 1720-ban még ott zsellérkednek.3 1717 augusztus havá-
ban Beszterczénél 15,000 tatár tört be. Ezeknek egyik része 
a khán fia vezetése alatt Deés, Kővárvidék és a Szamos men-
tét elpusztította; november 12-dikén a tatárok kártételeiről 
tudósítást küldenek fel a pozsonyi diétán levő Dull András-
nak. hogy a szükséghez képest terjeszsze elő a nádornál. 

A tatárok pusztításáról szól a menyői evang. reform, egy-
háznak 1728—1748-ig való jegyzőkönyvére vezetett följegyzés. 
E szerint Kisvárdai Péter, a menyői reformata eklézsiának 
két ízben huszonkét esztendeig prédikátora írásban hagyta, 
hogy 1690-ben, karácsony havában a tatár pogányellenség az 
országra kiütvén, «a menyői eklézsiához és az úrnak aszta-
lához tartozandó sok szép bonumok oda lettenek, a tatár 
pogányellenség eÍvi 11e ». 

Az 1754-diki Törő-, Pethő- és Bújdosó-féle népforrongás 
alkalmával Gvadagni generálisnak arra volt gondja, «hogy az 
tolvajok, kik megveretések alkalmatosságával magokat az er-
dőkre recipiálták, valamiképen nemes Kraszna és más ad-
vieinált vármegyékben ne penetrálhassanak». 

Mée megemlítem, hogy Ivraszna-Horváth Tatárvár határ-o o " 

részében egy hosszú, tatárhadi védősáncz volt, melyet Téglás 
József, udvari tiszttartó, az utóbbi időben behúzatott és ter-
mővé tett. E helyen számtalan puskakovát és koponyacsontot 
találtak. 

1 Orsz. lt. Urb. et Coiis. fasc. 64. Nr. 17. 2 Magy stat. közi. XII. köt. 
341. 1. — 3 U. o. 
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3. A Szilágyság szerepéről a hadtörténetben. 

Említést kell tennem a Szilágy egyéb szerepéről is a 
hadtörténetben, érűlközéseiről az országos hírű eseményekkel. 

Ilosvai György, a Gergely fia (G. de Ilswa) Zsigmond ki-
rály ellen fellázadt és azt a pártot segítette, a mely Zsigmond 
ellenében Durazzói Károly fiát, Lászlót, választotta királynak. 
Ezért Zsigmond 1404-ben ilosvai és összes kraszna- és szol-
nokvármegyei birtokait elveszi, s azokat Ilosvai Jánosnak, Gil-
bertnek, Istvánnak és Jakabnak adományozza.1 A mohácsi 
ütközetben is volt szerepe a Szilágynak. Drágfi János itt, Lajos 
király táborában, írta végrendeletét s Vetéssy Mihály végig 
hordozta a véres kardot Kraszna és Középszolnok vármegyék-
ben, hogy a fölkelést siettesse. Vetéssy Mihály «véres palos-
sal és palásttal» járt Kraszna, Szolnok, Szatmár, Bereg, Ugo-
csa és Máramaros vármegyékben, hogy «a katonákat minél 
hamarabb küldjék a törökök ellen». 25 frtot kapott úti költ-
ségül.2 Biztosabb nyomok visznek Békési Gáspár lázadásá-
hoz. Egy 1575 augusztus 6-dikán közlött névsor szerint azok 
között, kik a Békési Gáspár ügyében Ítéletet hoztak, ott vol-
tak: Berekszói Hagymási Kristóf, középszolnoki főispán, 
Rátóthi Gyulaffy László, Sámsoni Kőrössy János, Újnémethy 
István, középszolnoki alispánok, Dobai János, Haraklányi 
János, és Bőnyey Ferencz, Szentkirályi Mihály; bályoki Szé-
násy Péter és Ilosway Miklós, krasznavármegyei alispánok. 
A lázadással vádoltak között pedig: Alard Ferencz de Panytt, 
Apaffy Imre de Nagyfalu, Halábor Pál.3 

1575 deczember 6—10 közt Beszterczén törvénybe iktat-
ták, hogy «azon a napon, mikor a nemesség Kolozsváron 
monstrál, Szolnok és Kraszna vármegyék Somlyón monstrál-
janak».4 Az 1576. évi január 28-dikán tartott medgyesi or-

1 Jlvt. 380. perg. — 2 Szirmai: Szalhmár vármegye, I. r. 48., II. r. 137. 1. 
3 Szilágyi Sándor: Erd. orszgy. emlékek II. köt. 564—567. 1. — 4 U. o. 570. 1. 

16* 
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szággyűlésen szintén elhatározták, mint már előbb is láttuk, 
hogy «jó szerrel jó móddal, az két vármegye Kraszna és 
Szolnok Somlyóra gyűljenek».1 Az 1577. évi október 21 
25-diki tordai országgyűlés határozata szerint «Bihar vár-
megyének mustrája legyen Váradon, a többinek Somlyón.»'-

1594-ben Báthori Zsigmond külföldre utazni akarván, 
Kővárban állapodik meg. Ide gyűltek köréje Bocskay Ist-
ván váradi kapitánynyal Szolnok, Kraszna stb. vármegyék 
főemberei s elutazási szándékáról lebeszélvén a fejedelmet 
visszahozzák Szamosujvárba.3 1605 április 20-dikán a Sze-
rencsen tartott gyűlésen határozták,4 majd Bocskai István 
tejedelemnek ez év május 20-dikán Kassán kiadott törvénye 
rendeli, hogy miután az ellenség Tokajnál van, «Váradot 
Bihar, Szolnok, és Kraszna vármegyék az urakkal össze re-
keszszék meg.»5 

1607 deezember 18-dikán Báthori Gábor kéri Rákóczi 
Zsigmond fejedelmet, hogy rendelje meg Kraszna, Közép- és 
Külső-Szolnok vármegyéknek a táborához való csatlakozást, 
melyet a hajdúk lecsendesítése végett gyűjtött 6 Az 1630-dik évi 
ősz elején a fejedelemségre meghívott I. Rákóczi György 
krasznai és középszolnoki hadakkal érkezett Nagyváradra.7 

1610 május 21-dikén Báthori Gábor Thurzó Györgyhöz 
intézett levelében többek között ezeket írja: «Az mi pedig az 
több hadainkat illeti, ha derekas útunknak Magyarország felé 
kellene lenni, miért kellett volna Bihar, Kraszna, Szolnok, 
Máramaros vármegyéinket hadastól befárasztanunk ez ország-
ban belől az Meszesen, holott ott kinn, kijutván magunk is, 
könnyebben elő érhettük volna, országunkban sem töttek 

1 Szilágyi Sándor: Erd. orszgy. emlékek II. köt. 576.1. — 2 Gróf Kemény: 
I. m. I. k. 157. 1. — 3 Hídvégi Mikó Ferencz: Históriája 1594—1613. 137. 1. 
* Horváth M.: Magy. orsz. tört. III. köt. 396. 1. — 5 Sepsi Lackó Máté króni-
kája (Gróf Mikó: Erd. Tört. Adatok, III. k. 58. 1.) — (í Szilágyi Sándor: Báthory 
Gábor fejedelem története. 29. 1. 7 Szalav László: Magyarország története. IV. k. 
65. lap 



1IADI TÖRTÉNET. 245 

volna az szegénységen semmi kárt és nehézséget, de az el-
múlt idők ez országot megtanítván, országunk akaratjából 
cselekedtük, hogy azokat is behoztuk és ez országba is mint 
den rend táborba lévén addig, míg Nsgodhoz kimegyünk és 
onnét visszajövünk, hogy így Radultól is semmi akadályunk 
ne lehessen, ki felől bizonyos, hogy voltak híreink, melyeket 
országul nem akartunk siketségre venni, hogy meg ne csa-
lattassunk».1 

Junius 9-dikén Báthori Gábor fejedelem 3000 lovassal 
és 2000 gyalogossal «nagy pompásan» Tasnádra szállt, tanács-
kozandó Thurzó György nádorral, Mátyás király képviselőjé-
vel. A királydaróczi mezőségen volt az összejövetel, mely 
azonban eredményre nem vezetett, mire a fejedelem vissza-
tért Tasnádra.2 

1636 szeptember havában I. Rákóczi György Szalonta és 
Madarász közt összegyűlt táborában a pártiumbeli népből 
gyűlt hadak is ott voltak. 

A középszolnok vármegyei Szentkirály 1639 előtt Nagy-
dobai Spáczai János birtoka volt, a ki Rákóczi György ellen a 
budai vezérrel pártot ütvén, birtokait elvesztette; így adta azt 
a fejedelem a többi birtokokkal együtt 1639 október 25-dikén 
Medgyesen kelt levelében — Görcsöni Serédi Istvánnak.3 

1660 május havában Szejdi Achmet Krasznából Ilosvai 
Nagy Istvánt. Közép-Szolnokból Dobai Décsei Tamás «ember-
séges nemeseket» küldte a kolozsváriakhoz, kik által intette 
őket, hogy magukat ellenségesen viselni ne merészeljék, kü-
lönben el kellene veszniök. Rákóczi fejedelem kegyelmesen 
kívánt velők bánni; de Gaudi András s a több magyar tiszt-
viselők árúlóknak tartották őket, «kik a pogány mellett urok 
fejedelmek ellen felülni s még olyan várost, mint Kolozsvár, 
hódoltatni merészelnének». Mások példájára a harcz előtt «fe-
jeket szedették vala».4 

1 Tört. Tár 1898-diki évf. 501. 1. — - Hídvégi Mikó Ferencz: Históriája 
159Í—Í613. 182. 1. — s Jlt 6. — '' Szalárdi 506. 1. 
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Rákóczi csatáiban, a mint alább körülményesen látni 
fogjuk, vármegyéinknek nevezetes szerep jutott, 

1703 október 3-dikán Közép-Szolnok vármegye lovas és 
gyalog nemesei 100 frtot Ígérnek azon «méltóságos úrnak», 
a ki Rákóczi fejedelem ő Nagyságánál egy ideig való haza-
bocsáthatásukat kieszközli.1 

1809-ben Közép-Szolnok vármegye fölkelő nemessége 
számára 20.000 rh. forintot engedélyeztek;2 gr. Kemény Sá-
muel 10,000 rh. forintot ajánlott fel a hadi készületek elősegí-
tésére és a lovasság számának nagyobbítására. Ezen összeg-
ből a középszolnoki kevésbbé tehetséges nemesek fölsegé-
lyezésére 1000 rh. forintnak a kiadását határozta el a fő-
igazgatótanács.3 

Itt lehet helye röviden szólanunk még valamit vidékünk 
egy pár fejedelmi emlékéről. 

1598-dik év nyarán Báthori Zsigmond Opuliából Erdélybe 
visszaszökött. Magyar földön, mint Macsédi inasa, álruhában 
utazott. így ért Somlyóra, honnan Macsédit előre küldé s pár 
óra múlva maga is követte Kolozsvárra.4 

Midőn Báthori Zsigmond neje Mária Krisztierna 1599 
április hóban hazájába Gráczba végleg visszament, «az or-
szág határáig Tasnádig díszes nemesi bandérium» kisérte.5 

1607-ben a Kassán meghalt Bocskai István fejedelem holt-
testét Kraszna vármegyén át vitték Erdélybe. Huszár Mátyás 
Lompérton találkozott a menettel. Február 12-dikén ugyan-
csak Lompértről ír levelet Homonnai az ipjának: Rákóczi 
Zsigmond fejedelemnek, melyben menti magát, ne higyjék, 
hogy ők ellenséges szándékkal közelednek, mikor az ő sze-
gény üdvözült kegyelmes urok testét viszik. Február 14-dikén 
Goroszlóra ért a menet. A fejedelem és ország követe, Kornis 
Boldizsár, itt értesítette a kíséretet Rákóczi Zsigmond meg-

1 Eredetije a Bölöni-lt-ban a n.-váradi múzeumban. 2 Szvit. — :s U. o. 
4 Szádeczky Lajos: Báthori Zsigmondné. Századok 1883. évi. 264. lap. 5 U. o. 
271. lap. 
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választásáról, hozzátette azt is, hogy a fejedelem haddal várja 
őket, azért tanácsolja, bocsássák el a feles kiséretet. Homonnai 
erre — Nyárival együtt — visszatért. Nyári még aznap innen 
Goroszlóról tudata Czoborral Kornis által, hogy a föltételeket 
elfogadják.1 

Apafi holttestét szintén itt vitték keresztül.2 

1702-ben az angol követet fogadták. Wesselényi István 
május 17-dikén Hadadból írja Gúthy Farkas, alispánnak Sám-
sonba, hogy az átutazni készülő angliai követ erre 50 ökrös 
és 21 lovas szekérrel jár, ezt arányosan ossza szét; junius 
1-én pedig azt írja az alispánnak, hogy «a méltóságos követ» 
pünkösd harmadnapján (junius ().) érkezik Zilahra, gondos-
kodjék élelmi szerekről és takarmányról. Jó bort, ha nincs, 
Hadadból hozasson. Szállást is rendeljen, «mindenek felett 
pedig a húsz szekér elejibe való lovat».3 A követ a jelzett 
napon be is vonúlt, nagy ünnepélyességek között, fényes kí-
sérettel. 

XII. Károly svéd király a pultavai szerencsétlen ütközet 
után a törökországi Benderből hazafelé jőve 1714 november 

1 Szilágyi Sándor: A Rdkócziak kora Erdélyben. 95—99. 1. 
- 1713. márczius 26-dikán este későn hozták Zilahra II. Apaffy Mihály 

holttestét s innen vitték márczius 28-dikán Erdélybe. Erről való az alábbi föl-
jegyzés : Anno 1713. in mense Február. Minekutána sok esztendőket eltöltvén 
az boldog emlékezetű és mindenektől siralommal említő s említendő Bécs-
ben üdvességesen ez világból kimúlt M. Második erdélyi fejedelem Apaffy 
Mihály kegyelmes úrnak holt testi hozatott városunkba die 26. mart. estve 
későn és vitték el in die 28. Erdélybe. Mely kegyelmes urunk, minek utána 
mind kedves hites társával együtt \itetett avagy hivatott volna Bécsben még 
az felséges római császár Leopoldus idejében, ennek előtte circiter 16 esz-
tendőkkel, ugyan az ö felsége kegyelmes gráciájábul emeltetett herczegségre 
és sok keresztény királynak kegyelmökben lévén s a világnak is sok színű 
viszontagságait látván, jövendőbeli reménységéi is remélvén ott való lakását és 
maradását continuálta mind ez ideig. A midőn pedig szintén reménylené orszá-
gában való haza jöhetését, jövendő tavaszszal a felséges VI. Károly római csá-
szár felséges úrnak uralkodása alatt, a szomorú halál által e világból kivágaték 
kedves hitestársának keserűségére és oly idegen helyen való maradásának ki-
mondhatatlan szomorúságára. (Zilah vlt.) 

Eredetije a Bit. n.-váradi muz. 
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14-dike táján érkezett meg Zilahra, a hol Zoványi György 
ev. ref. püspöknél szállott meg.1 

XII. KÁROLY SVÉD KIRÁLY SZÁLLÁSA ZILAHON. 

1 A püspök felséges vendégét egy kis latin üdvözlő beszéddel fogadta, 
mely magyarul így hangzik: Felségednek egész Európában és Ázsiában el-
ismert, a sors nehéz perezeiben győzhetetlen katonai vitézsége bár Pultavánál 
próbát állott ki, sőt Benderben annyira szűk körre szorult, hogy öt éven ke-
resztül tétlenségben zsibbadt; de az Isten Svédhon felkent királyára és annak 
katonai vitézségére különös tekintettel van, Felséged vitézségét nem engedi 
tétlenségben zsibbadni; ezért Felségedet annyi kiállolt küzdés és veszély után 
mindenható karjával visszavezéreli őseitől örökölt birodalmába és trónjára. Az 
egyház és Svédhon minden katonája, polgára buzgó fohászt küld naponként 
az egek urához a Felséged visszatéréséért, mert megszűkült már Svédhon ha-
tára, zűrzavarrá lett a törvény s a birodalom közigazgatása: polgár és katona 
száműzve bolyong s e zűrzavarból a régi rendet visszaállítani senki sem képes 
más a Felséged buzgalmán s királyi bölcseségén kivül; így aztán ismét tün-
dökölni fog a korona, a trón alapja megszilárdul s visszanyeri a nemzet tett-
erejét; nyilvánvaló tehát, hogy ez az Isten műve. Az okosság tanácsolja, Svéd-
hon boldogsága sürgősen követeli, az Isten pedig akarja e hazatérést; a mely-
től függ kizárólag a királyi székhez fűzött minden remény, a korona fénye, a 
királyi ház öröme s a nép legfőbb öröme és boldogsága; ilyen jutalommal 
akarja koronázni az Isten a Felséged kiállott fáradalmait. Mi pedig, a kik a 
világ e félreeső zugában lakunk, fohászt küldünk Istenhez a Felséged szeren-
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Középszolnok intézkedik 1716 október 5-dikén, hogy a 
felséges Eugén berezeg számára vagy húsz pár igen szép és 
jó őszi sajtot, vajai 12, mézet 10 vederrel, 3000 tojást, petre-
zselymet, murkot, kétféle hagymát, 200 hordó bort, négy pár 
vágó, hízott ökröt kell vásároltatni. 

h. Básta és Báthori Zsigmond csatája Magyar-Nagygoroszlónál. 

Vármegyénk két országos jelentőségű csata színtere volt. 
Mindkét esemény hatalmas következményekkel járt falvainkra, 
vármegyénk egész területére. Magyar falvakat sodortak el s 
megváltoztatták az égő üszkök nagy területek képét. Az egyik-
ben Básta égetett és dúlt. a másikban Rákóczi alatt vérzet-
tek el magyar falvak. 

1601 augusztus 3-dikán ütközött meg Báthori Zsigmond 
Básta és Mihály vajda seregével Magyar-Goroszlónál.' 

esés és baj nélkül való visszatérhetéseért; most pedig mintegy leborulva lába 
elé, kérjük Felségedet, hogy az itt elnyomott protestáns ev. református egyház 
sérelmeinek az orvoslását királyi tekintélyével a legszükségesebb helyeken 
kegyelmesen eszközölni méltóztassék.» 

A király e beszédre mosolyogva, szintén latinul, felelt: «Si salvus in reg-
nuin redibo et thronum occupabo, vestri, tuique niemor e ro ; vestris precibus 
nie reconnncndo.» «Ha szerencsésen visszatérek országomba s királyi székem 
elfoglalom, rólatok s rólad meg fogok emlékezni, úgyszintén kérésetekről is.» 
(Szilágyi Ferencz: Zilah történelméből Pest, 1870. 54—58. 1.) 

1 Még 1601 április 4-dikén a fejedelem felhívást intéz a szilágyságiakhoz 
és a magyar rendekhez, mely szerint el van szánva «mindent cselekedni», mert 
« . . . m i n d a magyar nemzet megrontatott, szép hazátok semmi l ő t t . . . úgy-
mond. ítéljük azt, hogy ennek az időnek állapotában is úgy viseljétek maga-
tokat, mely cselekedetekkel hazátoknak nagyobb romlást, magatoknak nagyobb 
nyomorúságot ne hozzatok. Mi nem egyébért, hanem hazánknak megmaradá-
sáért, a szomszéd országoknak csendességeért, a szegény megnyomorodott 
magyar nemzetnek megmaradásáért, a végre jöt tünk hazánkba, hogy tehetsé-
günk szerint minden csendességnek s békességnek szerzői legyünk. I)e ha 
kegyelmetek idegenkednek tőlünk s magatok megmaradását kevésre becsülitek, 
hogy sem mint némely maga gondolatlan felfuvalkodott embereknek tanácsát, 
az istennek szent színe előtt állván protestálunk, hogy mi kénytelenek vagyunk, 
magunk megmaradásáért mindent próbál junk és semmi nyavalyátoknak sem 
semmi romlástoknak akaratunk szerint okai nem vagyunk. Noha semmi kétsé-
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Báthori Zsigmondnak, mint Somogyi Ambrus írja, az 
volt a czélja, hogy a Szilágyságot visszafoglalja, melyet a za-
varos időben elveszített. 

Szamosfalvára összehíván hadait, köztük 43 zászlót osz-
tatott ki. «A lobogók nyelei csak úgy fénylettek az aranytól, 
midőn azokat kibontották s a sereg maga is oly délczeg és 
pompás volt, midőn Julius elején megindult Somlyó felé».1 

Az erdélyi sereg Szilágy-Somlyóig, majd a várt török segít-
séggel való egyesülés végett Tasnádig ment előre. 

Itt azonban hiába várta a török segítséget, mert ravaszul 
kijátszották, a mint Somogyitól s Bethlentől tudjuk.2 Elindúlt 
Tasnádról.8 «Szép hadakkal, ok nélkül, de igen mód nélkül». 
Innen voltakép Majtény felé tartott, hol Básta csekély hada 
tanyázott. Harczba azonban nem bocsátkoztak. Báthori vissza-
vonta seregét a Szilágyság felé, a hova Básta nyomon kö-
vette.4 Básta, mikor már minden segédcsapata csatlakozott, 
Ma j tényről megindítva táborát, követte Zsigmondot s augusz-
tus 2-dikán Göroszló falu mellett utói is érte a fejedelmet 

günk benne nincsen, értvén a kegyelmetek hozzánk hívségéből való jó aka-
ratát is, hogy kegyelmetek minket boszúállásra cselekedetökkel nem kénysze-
rűnek.» Egy helyen írva van: az én szegény atyámfiának : Báthory Andrásnak 
és egész hazámnak ö felségének való kötelességért nem ho(/3r oltalma, hanem 
veszedelme történek. Az ö felségével való tractatusok ideje alatt Mihály vajda 
istentelenül bejöve s pogánynál pogányabb dolgot cselekedék. (A fejedelem 
nevében a szilágyságlffliekhez s a magyar rendekhez intézendő felhívás min-
tája. 1601. április 4. D. György fogalmazványa Kolozsvárról. Nemz. muzeum 
törzsanyag.) 

1 Szilágyi Sándor : Erd. orszyy. emlékek V. k. 8. 1. — 2 Bethlen Farkas, 19.1. 
Mihály vajda mikor megtudta, hogy Zsigmond segélyt vár a törökök-

től, cselt szőtt; Zsigmond nevében irt a basáknak s a temesvári kapitánynak, 
bár előbb követei útján segélyt kért, de most azt hiszi, elég fegyverese van a 
Básta s a Mihály vajda leverésére, kéri őket, az ő érdekében összegyűjtött 
hadi erejüket tartsák meg a jövőre. Jóindulatukat s barátságukat köszöni, 
igyekszik majd érte megszolgálni. Ajándékot is küldött. Ezek kapva a levelet 
s az ajándékot, abba hagyták a készülődést. Zsigmond igy napról-napra hiába 
várta a török segitségét Tasnád városa mellett. 

:í Szád. Erd. és M. V. t. Okltár. 252. lap. 
4 Hídvégi Mikó Ferencz Hist. 1594—1613. (Mcigy. Tört. Emi) 151. 1. 
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BÁTHORI ZSIGMOND. 

10 ezer gyalogossal s 8 ezer lovassal, a mint Istvánfi irja. Az 
erdélyi történetírók nem adják annak a seregnek a biztos 
létszámát, de elég erősnek irják.1 Bástáék serege 22,000, az 
erdélyieké pedig 20.000 emberből állott. 

1 Zsigmond, a mikor értesült a császáriak közeledtéröl, táborát Goroszló 
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Básta kora reggel csatarendbe állította csapatait. Istvánfi 
s Bethlen szerint a csatarend: Háromezer sziléziai és val-
lon lovas, ugyanannyi magyar kopjás, támogatásukra Szé-
kely Mihály, szatmári kapitány, német lovas puskás csa-
pata, Peez János háromezer gyalog katonája, utánuk vallon 
gyalogság és hat kerekes mezei ágyú képezték Básta sere-
gét. Némi távolságban ettől állott a Mihály vajda serege, 
melyet régi maradék kozákok, de legnagyobb részt újonnan 
toborzott bolgárok, ráczok és kis számmal oláhok alkottak. 
Ez után jött Rákóczy Lajos magyar gyalogsággal. A tartalé-
kot végül Bottal csapata képezte: 1000 huszár és 1500 hajdú 
a Szendrő és Fülek vidékén s az Ipoly mentében toborzott 
zsoldosok. 

Hozzájuk volt még rendelve 600 puskás lovas, a men-
téjük szine után úgynevezett veres-, kék- és fekete rokko-
sok a gönczi, szepsi és kassai őrségből. Átellenben Zsig-
mond fejedelem is csatasorba állíttatta seregét generálisaival, 
Csáki Istvánnal és Székely Mózessel; Bethlen Farkas szerint, 
a mikor Zsigmond a táborát először sánezok között tartotta 
és a táborához közeleső dombot elfoglalta s Székely Mózes 
tanácsára ágyúkkal erősítette meg, Básta e dombhoz közel 
ugyanakkor gyorsan egy másik dombot foglalt el, a mely 
neki amannál sokkal czélszerűbb volt. mert a tetején s az 
oldalán levő százados tölgyek védelmet nyújthattak az övéi-

íalúnál az ö atyai örökségénél ütötte fel, (Istvánfi), hogy Bástát s Mihály vajdát 
megelőzze. Hogy itt a török segítségére várt és sürgette a török prsefectusokat, 
kitudódott az ellenség álnok csele, de már későn; mert a prsefectusok azt 
válaszolják, hogy az ö érdekében összegyűjtött hadi erejüket szét is bocsátot-
ták s oly hamar nem igen szedhetik össze. Ezért a Zsigmond segítségére hir-
telenjében mindössze 300 tatárt küldöttek. Ezek megérkeztéről, a mikor Básta 
tudomást vett, félt, nehogy ott tovább vesztegetve idejét, a Zsigmond ereje 
napról-napra gyarapodjék s a győzelem így a Zsigmondé legyen, a vajdával 
együtt elhatározták, hogy Zsigmonddal szemben szerencsét próbálnak (Simi-
gianus). Istvánfi szerint Zsigmond táborában több mint 35 ezer különféle nem-
zetiségű katona volt. A székelyek is igen nagy számmal özönlöttek a Zsigmond 
táborába a már annyiszor megígért szabadság reményében. 
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Pucmando ob vahrwm pahentes latinéra, Ducm 
\nter es vmzeaics. srrenuc ftXs TX, DwtíS 

Hinc. tun Trax ivr-yus dudum aui sentit et höret 
Incl/fa yußnaci jjcfa yatrafa manu , 

Hunßa&tci, fternaxi ^tem.jußihtrus ab Isnrc 
Ptabebttr lau,Ii ynAtorietncjue tnuv 

BASTA GYÖRGY. 

nek az erdélyi hadak ágyúival szemben. E dombokról aztán 
mindkét részről megkezdődött az ágyúzás. A Zsigmondtól 
megkezdett heves ágyúzást a Básta emberei hasonlóval vi-
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szonozták. Ez így tartott délutáni négy óráig, mert Básta a 
Mihály vajda beleegyezésével azon nap s a rákövetkező éjjel 
nem akart megütközni, hogy azalatt pihenjen a serege. Ekköz-
ben a nap tikkasztó hevétől elbágyadva két sátort üttetett 
egy domb aljában s leugrott lováról, hogy az egyikben a 
zöld gyepen kipihenje magát. Zsigmond fejedelem pedig, a 
mikor észrevette, hogy Básta sátort üttet, bár majdnem 
egész nap fegyverben s csatasorban állott seregével együtt 
s egyik fél sem akart a másiknak engedni, s már az al-
konyat is közelgett, azt gondolta, hogy nem történik meg 
a megütközés, délután öt órakor kiadta a parancsot ka-
tonáinak. hogy vonuljanak táborba s szállítsák be az ágyú-
kat a dombról. Ezt látva Mihály vajda, jelentette Bástának, 
hogy a Zsigmond ágyúinak egy részét már elszállították, más 
részét barmokkal most vontatják, így tehát — ha jónak 
látja — itt az idő a megütközésre. Básta erre gyorsan lóra 
kapva, Mihályt a jobb szárnyra, Rottalt a középre rendelte, 
maga a bal szárnyon foglalva állást egyszerre rohantak a ké-
születlen erdélyi hadra; a kik mikor látták a Básta embereit, 
hogy nagy lármát csapva harczra rohannak, félrefordulva 
mutatták, hogy semmibe sem veszik a harczot s egymást kia-
bálva kezdtek fegyverök után szaladgálni. Kopjásokat ekkor 
nem alkalmaztak a harczban, holott ezekben egykor nagy ereje 
rejlett az erdélyieknek s mivel vízmosta árkok s cserjés helyek 
estek közbe, zavar és nehézség nélkül a csatasor sem fejlőd-
hetett; a lovasok nagy része már a lovakról a szerszámot 
leszedte, másrésze egyébbel lévén elfoglalva, a zászlót nem 
követhette s a parancsnak nem engedelmeskedhetett a kellő 
gyorsasággal. Székely Mózes, a mit hirtelen olv nagy zűr-
zavarban tehetett, a puskásokkal, a kik a dombot az ágyúk-
kal ismét elfoglalták, késedelem nélkül rohamot intézett s O " 

Básta embereinek vitéz elszántsággal ellenállottak s igen 
sokan esve el mindkét részről, sokáig vitézül küzdöttek. 
Most Básta azt a dombot, mint a teljes győzelem legelső 
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kellékét hatalmába akarta keríteni, 600 vadász katonáját1 

is oda rendelte s az erdélviekre golyózáport szóratott; tel-
1 I s tván í l s ze r in t ezeket m o s k é t á s o k n a k nevez ték . 
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jes erőből ágyuztatott, összeszedve bátorságát, a harczot fel-
újította s az erdélyieket elűzte' a dombtól. Mindkét rész-
ről egyenlő erőmegfeszítéssel folyt a harcz, oly erős kitar-
tással, hogy úgy az erdélyiek, mint a császáriak részéről ismét 
sokan estek el s a Básta vaspánczélját is átfúrta egy golyó 
a váll körűi, de neki semmi baja sem esett. Végre az erdé-
lyiek belátva, hogy minden igyekezetük hiába való, mivel 
akadályozza őket az a kedvezőtlen fekvésű hely, bár küzdöt-
tek a győzelemért, mégis otthagyva sátraikat s hadi szereiket, 
összevissza, rendetlenül futásnak eredtek, Bástának engedve 
át a győzelmet s ágyúikat;2 az ágyúkat Peez a Básta taná-
csára részint a megfutamodottak, részint a még csatasorban 
állók ellen fordította s nagy pusztítást vitt közöttük véghez. 
Más oldalról Mihály vajda és Bottal, a mi még megmaradt 
az erdélyi seregből futásnak eredve, jó darabig üldözték és 
közülök sokat leöltek. Istvánfi Miklós szerint csupán csak 
az erdélyiek közül többen estek el tízezernél; a császáriak 
vesztesége pedig csak 160 és néhány sebesült. Sokat menteti 
meg a beálló éj; igen sokan estek foglyul s ez ütközetben volta-
képen mindkét részről kétezer-kétezer harezos lelte halálát. 
Legelfogadhatóbb Somogyi3 Ambrusnak ez az állítása, ennyi 
esett el mindkét részről. Maga Zsigmond fejedelem is veszély-
ben forgott, a mikor a roppant zűrzavarban a röpkedő golyók 
között, összefecskendezve szétszaggatott emberei vérével és 
testük darabkáival a hegyek s erdők járatlan útain, vezetők 

1 Istvánfi szerint ezek az első robajra szétfutottak, mert sok ló és lovas 
esett el. 

2 Istvánfi szerint azokat Székely Mózes buzdítására vissza akarták foglalni, 
visszafordult a lovasság s a gyalogság is ; hevesen újúlt meg a küzdelem, vité-
zül harezoltak és mindkét részről sokan estek el, de többen az erdélyi rész-
ről. A Peez légiójának s a Rákóczy magyar gyalogosainak s a Básta paran-
csára odasiető puskás lovasságnak a vitézsége s kitartása következtében Szé-
kely Mózes és katonái elűzetve onnan, rendetlenül futásnak eredtek, a császá-
riaknak hagyva az ágyúkat a győzelemmel együtt. 

3 Simigianus. 
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kalauzolása mellett gyors lován keresett menedéket s keve-
sed magával meg is érkezett Deés városába. István ti közlése 
szerint szállítható ágyút elvettek az ellenségtől 45-öt, a me-
lyeket, mivel barmuk nem volt — nem vihettek el, Somlyóra 
hordták be s ott a várban hagyták. Simigianus szerint pedig 
53 ágyút kerítettek hatalmukba, a miket Básta Szatmárra kül-
dött. A császáriak a győzelem s gazdag zsákmányolás után 
az ütközet helyszínén maradtak, várva a császár rendeletét, 
hogy vájjon átmenjenek-e Erdélybe a győzelem gyarapítására. 
A vereség fő oka az volt, hogy míg az egyik részen az egész 
sereg fölött a főparancsnok Básta vala, addig Báthori Zsigmond 
serege harczképességét erősen csökkentette azzal, hogy két fő-
vezért rendelt, kik közül egyik sem volt alárendelve a másik-
nak, sőt inkább versengtek az elsőségért. Mint Bethlen írja: a 
generálisok egyenlő rangot követelve maguknak, egyik a má-
siknak engedni, vagy alatta lenni nem akart, mert Csáki, mint 
a ki régibb nemes családból származott, Székelynél előbb 
valónak tekintette magát, már hazája mellett szerzett érde-
meinél fogva is. (() ugyanis Szabolcstól származtatta magát, 
a kinek a fia Csák s a ki a hét vezér közül az egyik volt.) 
De Székely sem tartotta magát rossz hazafinak, mint a ki 
hires volt a hadi dolgokban való jártasságáról s teljesen a 
harczra született.1 

1 V. ö. Bethlen Farkas: História de rebus Transsylvanicis 5. köt. 18 29. 
lap. — Somogyi (Simigianus) Ambrus: Ilist. Herum Ungaricarum et Trans. 
Szeben, 1840, 247—252. 1. 

Gr. Illésházy István nádor följegyzi, hogy Básta és Mihály vajda, mikor 
Báthori Zsigmond ellen indultak, a Szilágyságban szálltak meg seregeikkel s 
jóllehet a Szilágyság a császár párt ján volt, mégis feldúlták és kirabolták. 
«Noha az Szilágyság hívei valának az római császárnak, de ezek azon egész 
földet eldulák és rabiák» Báthori Zsigmond, ki mellé a lengyelek Moldvát 
és Havasalföldet is rendelék, jól felkészülve vagy 40 ezernyi hadával Bástáék-
tól egy mérföldnyire ütött tábort azzal a szándékkal, hogy megütközik. Ellen-
felei közül Mihály vajda hajlandó is volt erre, de Básta csekélynek tartván 
seregüket, szép szóval elámitá Zsigmondot, hogy vonúljon vissza, ö majd békét 
eszközöl közte s a császár között, a «ki Zsigmondnak salvus conductus levelet 

Dr. I ' e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 17 
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Az ütközetben elestek: Petki István veterán, a lovasok 
vezére, a kit. a mint vitézül harczolt. egy ágyúgolyó ejtett el; 
Tárkányi István, ezer lovasnak a kapitánya három dárda-
döféstől, Csomortáni Tamás, a székely csapatok vezetője, a ki 
«sebben szaladott el és Egregyen halt meg az úton.»1 Latran 
János ötszáz, Horváth György száz lovasnak a vezetője és 
Szerdahelyi Albert. 

A goroszlói csatában esett el a Garázda-család e nevű 
utolsó férfi tagja: Garázda János is, mely családból a Szilágyi 
Csete-család, a gróf Széki Teleky-család is ágazott. «Sok és 
vitéz emberek ott veszvén».2 Básta a harcz után lábbal akasz-
tatta fel Stepán Istvánt, «a váradi fűlegényt», ki épen semmi 

kislelküséget nem mutatott. Fejjel lefelé csüggvén szidta és 
köpködte a németeket, a kik végre agyonverték.3 A Hatvanfa 
nevű határrészen, mely épen ettől nyerte nevét, 6U bitófát 
állíttatott fel s a vidék legelőbbkelő magyarjait azokra hur-
is küldött». Zsigmond rá ment a lépre és visszavonult. Básta azonban csak a 

végbeli és sziléziai segédcsadatainak megérkezését akarta bevárni. Ezeknek 

Wagy 25 ezernek) megjöttével Zsigmond után indült. «Előtalálák valami szoros 

helyen egymást.» Zsigmond seregében az oláhok, a kurtányok megfutamodtak 

s az ütközet a Bástáék gj'özedelmével végződött. «Zsigmond Bástával teletszaka 

a frigyről tractálto. A goroszlói csata után Básta és Mihály vajda Erdélybe vo-

nult. Seregük azonban, melyet nem fizettek rendesen, 1602 februárban kijött 

Erdélyből s a Szilágyságban és Szatmár vidékén rabolt, pusztitott. (Gr. Illés-

házy István nádor följegyzései 1592 -1603. 91—94. 1. 
1 Szamosközy István Tört. maradványai (Mon. Hung. Hist. XXX. k. 135.1.) — 

- Hidvégi Mikó Ferencz Históriája 1594 1613. 151. 1. — :í Gyulaffi Lestár Tör-
téneti maradványai. Monumenta Hungáriáé Historien, XXXIII. k. 27. 1. 
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czoltatta. A helység papját, Bérekszászi Pált, tatárfogságra 
vitték. 

Básta vallon csapata s Mihály hajdúi szerte gyilkoltak, 
pusztítottak, földúlták Zilahi is s Vaját, mely népes helység 
volt.1 

1601 augusztus 4-dikén a goroszlói táborból jelenti 
Mihály vajda a győzelmet a császárnak. Zsoldost többet 
fogadott, mint a mennyit a császár parancsolt s a zsoldosok 
fizetésére pénzt kér.2 Augusztus 15-dikén a goroszlói csata 
után Básta Erdélybe vonúl és Kolozsvár városának kegy-
levelet ad.:! A goroszlói harcz után hajlandó volt a császár 
Erdélyt a Meszesig visszaadni Báthori Zsigmondnak, ha «az 
igaz útra» tér.4 

Augusztus 14-dikén II. Rudolf császár és király tudósítja 

1 Somogyi Ambrus annak is okát adja, hogy miért kegyetlenkedtek még 
a jámbor pásztornépséggel is. Az 1601. évben az erdélyi pásztorok egy Baka 
nevű szerzetest fogtak el egy ráczczal, a ki a Mihály vajda uralma alatt sok 
gaztettet követett el velük szemben, mert mihelyt tehette s nem félhetett a 
büntetéstől, sokat eladott pénzért közülök a törököknek ; ezért aztán kézre-
kei ülve Kolozsvárra vitték, itt elítélték s j anuár 15-dikén a piaczon karóba húz-
ták s megégették őket a törökkel folytatott machinatióik miatt. Innen magyaráz-
ható ki az ártatlan pásztorok üldözése Goroszlónál a vajda emberei s a ráczok 
részéről, a mikor ott az erdélyi hadat legyőzték; mert bárhol találtak egy 
pásztort, azonnal megölték. 

Envedi Pál Énekében a goroszlói harczlioz a következőket mond ja : 
Báthori Zsigmond nagy sereget szervezett, Erdélyből Zilahon keresztül ment 
ki az Érmeilékre, azután pedig vissza ló rdúlt és Goroszlónál állapodott meg. 
Bástához Mihály vajda «a dunamelléki ebhajdukkal — ezerháromszázzal és két 
ezer kozákkal» csatlakozott. Zsigmond ágyúit a németek vették el, Mihály vajda 
népe aztán az üldözést végezte. (Envedi Pál Énekéből az erdélyi veszedelmek-
ről. Gróf Mikó : Erdélyi Tört. Adatok, I. k. 185. 1.) Nagv Szabó Ferencz Memo-
ria lé] ában azt mondja, hogy Básta «okosabb lévén a hadakozásban», augusztus 
5-dikén Cigáninál veré meg Báthori Zsigmondot. Említi, hogy Zsigmond részén 
kétszáz tatár is liarczolt, Básta kezén pedig német hadak s a Mihály vajdától 
felkeltett dunamelléki hajdúk voltak; «a két had árpaaratásig egybe-ére a 
Szilágyban Cigánihoz». (Nagy Szabó Ferencz Memóriáiéja. U. o. 60. 1.) 

- Hurmuzaki IV. 1. 265. — Szádeczky : Erd. és M. v. 256. 1. — 3 Szádeczky : 
Erd. és M. u. t. Okltár 428. — '4 Envedi Pál Énekéből az erd. veszedelmekről. 
(Gróf Mikó Imre : Erdélyi Tört. Adatok, 207. 1.) 

18* 
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Albert főherczeg belgiumi fejedelmet, hogy Básta és Mihály 
vajda a Meszes hegy mellett, egy mérföldnyire Somlyótól, 
Báthori Zsigmondot megverték.1 

A goroszlói zászlókból Mihály vajda, a goroszlói tábor-
ból augusztus 4-dikén tett jelentése szerint. 62 darabot, mint 

A GOROSZLÓI ZÁSZLÓKBÓL. 

diadalma jeleit, küldött föl a császárnak. Egy főtiszt: Capriolo 
Tamás, Básta rokona vitte föl a zászlókat Prágába s élő szó-
val is jelentette a győzelmet. Puchner György, a szász vá-
lasztófejedelem egyik mérnökkari tisztje lefestette a díszes 
hadi zászlókat s zászlós könyve, melyből a Turul~ színnyo-

1 Tört emlékek, III. köt. 153. 1. — 2 Turul 1893. 1. f., a hol Mika Sándor 
ismerteti. Erdélyi hadi zászlók 1601-böl czímen. 

A zászlók számáról eltérő följegyzések vannak. A codexhen 110 zászló 
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niatban közli a színpompát előcsillogtató hadi jelvényeket, 
máig fenmaradt a drezdai könyvtárban. A zászlókon látjuk 
a Báthoriak czímerét s mily dús színváltozat a különböző 
alakú lobogókon. Látjuk a Székely Mózes, a Csáky István 
fényes zászlóit. Rajtok nevök kezdőbetűi. A vármegyék, a 
székely székek, városok, főurak zászlóinak arany-ezüst csil-
logását látta a goroszlói térség. 

A goroszlói csald színtere az Asszuág határrész s a vele 
szemben kissé délkeletnek eső Hatvanfa nevű fordúló lehe-
tett. Haraklán. Bádon, Balla és Goroszló közt. A terepviszo-
nyok valószínűvé teszik, így beszéli a szájhagyomány. Az 
Asszuágot észak s kelet felől a község, délről a Puszta (a köz-
ség régi helye, hol a templom nyoma még látszik), nyugotra 
a Bodon-kút legelő, a Hatvanfát pedig keletről a Nyilván, 
nyugotról a Tér, északról a község s délről Haraklán hatá-
rolja. 

Az Asszuágon s a mellette levő Arokszőlőhegyen az el-
esett harczosok csontjaiból csak nem rég is találtak karokat, 
lábszárakat. A Nyilvánról fegyverdarabok kerültek elő, míg 
a Pusztaaljban még a 70-es években is egy (5 kiló (j deka 

van lefestve, mint a melyek mind Goroszlónál estek volna zsákmányul. Mihály 
vajda levelében, mint fölebb jelzem, hatvankettőt említ, ezeket tehát csupán a 
saját részéről küldötte volna föl. Istvánfi, valamint Bethlen 130-ról, gróf Illés-
liázy 120-ról, Szamosközy 72-ről (Szamosközy id. m. 150. 1.) emlékezik. Egyéb-
iránt Básta és Mihály vajda vetélkedtek azon, hogy melyikőjük küldje fel a 
zászlókat. A vajda kiemelni kívánta a saját csapatjai foglalta zászlókat, Básta, 
mint főparancsnok az összes fölött rendelkezni akart s ig}' jogot tartott ahhoz, 
hogy ö küldje föl az összest, míg végül a főtisztre bizták azok fölvitelét. 
Nincs kizárva, hogy negyvennyolcz zászlót még, mint a melyeket hihetőleg 
Básta s csapatai foglaltak el, a zászlókat fölvivő főtiszt a Básta részéről adott 
számba. Ám valószínűnek látszik Szádeczky észrevétele, hogy más csatából 
való zászlók is kerülhettek a Puchner gyűjteményébe, ilyenek főkép a török 
zászlók. Ezt valószínűvé teszi az a körülmény is, — a mellett, hogy a vajda hat-
vankettőt említ (M. v.: . . . *vexilla pro evidentiori documento nro 62 hisce 
Maiestati Vestrse Sacr. humiliter transmisimus» (Hurmuzaki IV. 1.265.), — hogy 
Puchnernak más zászlóskönyve is van a drezdai könyvtárban. Szádeczky: Erd. 
és M. i> t. 257. 1.). 
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súlyú) ágyúgolyót vetett ki az eke. Ágyúgolyót többet talál-
tak már itt, egy ilyen az én birtokomban is van. 

A Domokos P. János által 1896 őszén a Tógát-dülőn talált 
réz kardmarkolat a zilahi ref. főgimnázium történelmi gyűj-
teményében van. 

A községtől északnyugotra eső Csorgó-domboldalakban 
az üregek, kőpinczék és vermek máig is meg vannak, ezek 
állítólag a bujdokló lakosság menedékhelyeiül szolgáltak. 

A Puszta határrészen keresztül folyt Járdován nevű pa-
takról, melynek ma már a medre alig-alig vehető ki, azt 

mesélgeti a nép, hogy annak folyását a belefullasztott kato-
nák nagy tömege szorította ki. A Diósad felől Goroszló végé-
nél a Zilah patakba átfolyó goroszlói patak pedig még har-
mincz évvel ezelőtt is házágasokat, sütőkemeneze-maradvá-
nyokat s egyéb épületrészeket mosott ki. 

Hogy Básta idejében mily dúlást, fosztást követtek el a 
hadak, ennek emléke még később is, sokáig fel-fel ú j ú 1. külö-
nösen világot vet a szomorú időkre Kraszna megye közönsé-
gének 1632 november 3-dikán adott Utasítása követjei részére, 
a kiket a fejedelemhez küldött a garázdálkodó, elvetemedett 
hadak istentelenségeinek megtorlása iránt. Ez a hadakozó 
népség «a mijét a szegény embernek kaphatták, elvitték». 
Básta idejét említik, a mikor még hasonló pusztítást vittek 
véghez rajtok. 
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5. II. Rákóczi Ferencz csatája Zsibónál. 

2 6 3 

Erdélyben 1703-ban kitört Rákóczi Ferencz szabadság-~ o 

harcza. II. Rákóczi Ferencz fellobogtatta zászlaját, mehre 
pro I)eo, patria et libertate valának írva. Isten, haza és sza-
badság! A nemzet alája állott, hogy jogharczát megvívja. 
Magyarországon izgatott volt a hangulat. Erdélyben Rabutin 
volt a vezénylő tábornok. Rákóczit lázadónak nyilvánítják. 
Az ország minden védőhelyét s ezek közt Somlyót is, német 
és magyar helyőrséggel, élelemmel ellátják és megerősítik. 
A nemességnek, a mint Rabutin parancsa szól, ha életét és 
vagyonát megmenteni kívánja, német őrségű várba kell vo-
nulnia.1 

Voltaképen az volt csekély kezdete a forradalomnak, 
hogy Somlyót Kaszás Pál feladta s kuruczczá lett az őrség-
gel.2 Ugyanaz a Kaszás Pál, a kinek Szilágy felől érkezett 
újabb csapata novemberben Bonczidánál verte meg a néme-
teket.8 A kormányszék utasította Rabutint a mozgalom el-
nyomására, a ki Somlyó visszafoglalására másfélszáz németet 
és száznyolczvan ráczot indított. Cserei Mihály így írja: «Ra-
butin megboszankodván Somlyó elvételén, feles ráczokat 
külde oda, kik éjtszaka a városra ütvén, fölégetik a várost4 

és számtalan prédát, pénzt s köntöst hozának el onnan, Zilajt 
is ugyanakkor fölégeték».5 

Zsibónál 1705 november hó 11-dikén történt az ütközet.6 

1 V. ö. P. Szathmáry Károly: A nagyenyedi főiskola kultúrtörténete í662-től 
17Ob-ig. Századok. 1867. (177., 181 , 182. 1.) — 2 Szilágyi S.: Erdély Tört. II. 397., 
398. 1. — 3 Kővári László: Erdély Tört. VI. 59. 1. — 4 1703 augusztus 21. 
5 Cserei Mihály Históriája, 323. 1. 

ü Gróf Károlyi Sándor, Rákóczi Ferencz mezei lovas és gyalog hadainak 
generalisa 1704-ben, mikor a hajdani szabadságért felszólít mindenkit valahol 
valaki fegyverfogható találtatik vagy ki már kegyelmes Urunk és édes hazánk 
mellett felült» vagy még felülni kiván a német ellen: «kiki maga generalisa s 
ezere alá összegyűlni el ne mulaszsza»; írja, hogy « elsőben eommissai iusokat Som-
lyóhoz» küldjenek a vármegyék s gondoskodjanak «élésről». iErd. miiz. Cserei-
ltár.) A II. Rákóczi Ferencz által az 1705 szeptember 1-sejére a szécsényi mezőre 
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Rabutin november 4-dikén Váradról Somlyóra jött s innen 
9-dikén Karika felé. A fejedelem október havában Magyar-
Egregynél volt táborával, melyet, mintegy 23 ezer embert,1 ő 
is Zsibóra vitt át. 10-dikén Herbeville is megérkezvén, a feje-
delem sánczaitól egy órányira helyezkedett el. A nyomába 
jövő Károlyi dandáraitól levágott fákkal, szekerekkel sánczolta 
el magát. Másnap Herbeville fél órai hatalmas harcz után 
megvívta a zsibai sánczokat s a kuruczokat kiverte erős ál-
lásukból. A csatározás megkezdődött még reggel, de a fő-
roham délután félháromkor volt. mely a magyarok teljes 
vereségével végződött.2 A kuruczok sánczából is erős tüzet 
adlak «mind az öreg lövőszerszámokból, mind az apróbb pus-
kákból» — mint Cserei Mihály írja — hozzátévén, hogy el 
is hullának a németek közül mintegy háromszázan. A mint 
azonban közel jutottak a sánczhoz, Virmond legugrott lová-
ról, «gyalog beugrék a sánczba, utána a granatérosok és a 
több moskotélyosok és úgy a sánczot megvevék».3 A kuru-
czok visszavonúltak, hogy még azon este Szamosújvárra tá-
vozzanak. A zsibói csata Erdély elvesztésének útját nyitotta 
meg. Herbeville s Rabutin egymásután aratták azon át diada-
laikat.4 

összehívott generalis conventuson ott voltak a krasznavármegyeiek is, három 
sátorban a tábor keleti oldalának déli részén, mint azt Csécsy János sáros-
pataki tanárnak a helyszínén készült rajza feltünteti. Közép-Szolnok vármegye 
nem volt ott. 

1 A fejedelemnek Zsibónál levő hadai a németek jelentése szerint 8363 
gyalogból s 15,473 lovasból, összesen 23,636 emberből álltak. (Szilágyi: A Ma-
gyar Nemzet Története, VII. k. 618. 1 

2 Szilágyi: A Magyar Nemzet Története, VII. köt. 618—619. 1. 
3 Kazinczy Gábor: Cserei Mihály Históriája, 354. 1. 
4 Szilágyi S. : Erdély Tört. VI. k. 403—405. 1. Egy történetíró a Rákóczi-

induló születését köti a zsibói harczhoz. «. . . Lefolyt a harcz, elvesztettük a 
csatát. A bús szabadságharczosok még egyszer visszanéznek a vértől ázott csata-
térre. Bujdosásnak indulnak. Egy ismeretlen lovag könyek helyett dalra fakad, 
előveszi tárogatóját, majd társai is utána zokogják s született a Rákóczi-induló». 
(Gerando, Sieb. II. 211. — Kővári: Viseletek és szokcisok 161 1.)— Hornyik János 
(A ráczok ellenforradalma. Századok. 1868. 693. 1.) azt írja, hogy a zsibói csata 
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Falvainkat illetőleg a következő emlékek vannak a zsibói 
ütközetről: Magyar-Egregy magyar lakosai — mint Hodor 

is, mint ekkor több más, részben a császári zászlók alatt lévő rácz katonaság 
vitézsége által lön megnyerve. A Rákóczi serege balszárnyát vezénylő Forgách 
Simon tábornok beszélte : «hogy a ráczok néhány német zászlóaljjal a balszár-
nyat az erdők közt megkerülvén, egyszerre csak a tetőn tei mettek, s mivel a 
lovasság kötelességét nem teljesítve, megfutamlott, a homlokban és oldalt meg-
támadt gyalogság is menekülésről gondoskodott és szétugrott». 

A vereségnek, mint később látni fogjuk, a készületlenség volt ugyan 
oka ; de abban e mellett annak is része volt, hogy II. Rákóczi Ferencz sere-
gei, mint általában a XVII. századi hadi szervezet, nélkülözték a kellő ka-
tonai képzettséget s fegyelem tekintetében is alacsony fokon állónak mond-
hatók. (Grünwald : A régi Magyarország, 191. 1.) — Istvánfi! Miklós folytatója 
ezeket írja : Rákóczi az erdélyi főhatalom kézrekerítésén fáradozott, s hogy ezt 
biztosíthassa s a császárnak minden erejét elvehesse s az odaféi hetésél épen 
elzárhassa, tekintélyes hadsereggel Zsibó mellett üt tábort mellvédekkel, göd-
rökkel, fatorlaszokkal s árkokkal erősítve meg magát. A császári hadak fő-
vezére, Herbeville, odaérkezve a császári csapatokkal, november 11-dikén kél 
oldali ul támadja meg. A császáriakból álló jobbszárny Harboe, a dánokból álló 
balszárny gróf Yirmond, tábornok vezetése alatt 3 óra tájban Rákóczira és 
Forgáchra rohan, a kik bár folytonos tüzeléssel vitézül állanak ellen, de a 
császáriak vitéz támadás;* előtt meghátrálva, azok még erősebben nyomulnak 
s a gödrökbe rőzsét hányva, a mellvédeken, a sánezokon s a belső erődítmé-
nyeken is áttörve elfoglalták azokat s mindnyájukat levágták. Teljesen hatal-
mukba kerítve az ellenség táborát, a lovasok a futásnak eredt gyalogságot le-
kaszabolták. A ráczok pedig a könnyű fegyverzetű ellenséget véve űzőbe, az 
Eszterházi, a Nagy János s a Forgách német csapatait tették tönkre, ügy, hogy 
kevesen menekültek meg, maga Forgách is csak háromszori lóváltással tudott 
menekülni. Foglyul esett pár száz franczia tiszt (ofíicialis , ballistás (ballistarii), és 
igen sok német, a kik a császár szolgálatára ajánlva fel magukat, könyörögtek 
életükért. Zsákmányul esett sok hadikészlet, 28 hadi s egynéhány mozsárágyú 
s 60 zászló. Egy rácz pedig a franczia követet, Bellegarde marquist, a ki az-
előtt három nappal jött Oláhországon keresztül Konstantinápolyból a Rákóczi 
táborába, szí jjal összekötözve, vezette mint foglyot, megfosztva értékes ruháitól, 
aranyától, mindenétől, a fején tátongó sebbel, mezítláb ; ez Rákóczinak s For-
gáchnak minden titkát, haditervét önként elárulta s azt mondta, hogy a társa. 
Des Alleurs vagy foglyul esett, vagy a harezban esett el. Ezenkívül elesett leg-
kevesebb hatezer az ellenfélből. A császáriak közül részint elesett, részint 
megsebesült 400. A győzök még azon este táborukba indulva november 15-én 
Kolozsvárra mentek, a mely város a hódolatát, hűségét s a város kulcsait Serédi 
Péter bárótól küldte nekik, dstvánffi Miklós: Hist. regni Hang. Goloniíe Agrip-
pinte, 1724. 646 és 647. lap. 

Különös becscsel bírhat magának Rákóczinak az előadása az ütközetről, 
ep azért Emlékirataiból bő részleteket ragadok ki. mint a melyek a vidéket, e 
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Károly írja - «1705-ben a zsibói harczon haltak el.» Őrmezö-

hadszíntért is oly érdekes világításba helyezik. Rákóczi Egregy falunál, mely a 
Karika nevű hegyszorulat legmagasabb részén fekszik, oda érkeztekor sem 
élelmiszert, sem utászokat nem talált elegendőt, holott Forgáchot ép ezek be-
szerzése végett küldötte előre. A tábornok a hibát a kormánytanácsra, ez 
viszont a tábornokra hárította. 

A hadmérnökök előadták, hogy a Karika körüli magas hegyek védelme 
szerfelett nehéz, miért is a sánczokat a hegyszorulat Erdély felőli nyílásánál 
emeltették. Megvizsgálván azonban a környéket, úgy találta, hogy az ellenség 
sánczait több helyen meg lehet kerülni. Minthogy pedig a németek nem igen 
kíváncsiak és a nép hozzájuk ellenséges érzelmű, azzal kecsegteté magát a 
fejedelem, az általán elterjedt vélemény, hogy csak a karikai és zsibói hegy-
szorulat járható, nem csekély hasznára leend. Annyi bizonyos, hogy a karikai 
szoros jó szűk; a sánczok e helyütt két, rendkívül meredek hegyre támasz-
kodtak, előttük levágott fák és ágakból készült torlaszokkal Károlyi minden 
nap értesítést küldött az ellenség mozdulatairól. Valószínűnek látszott, hocjy 
Herbeville a Karika-szoroson kísérlendi meg az átmenetelt; végkép azonban 
Somlyónál kellett eldőlni, hogy melyik szorúlatot választja. Somlyónál lovas 
őrcsapata volt Rákóczinak, mely az ellenség közeledtére, utasítása szerint, vissza-
von ült. 

Egy oláh kém azonban (Cserei Históriája, 3ő4. 1.) elárúlta a németeknek, 
hogy a Karika-szoros erősen el van sánezolva, mire Herbeville a vidéket jól 
ismerő Glöckelsperg tábornok tanácsára rögtön irfrgfordúlt Zsibó felé. Leg-
alább két vagy három menet volt szükséges arra, hog37 a hegyeket kívülről 
megkerülhesse, Rákóczi tábora pedig a hegyeken belül mindössze két órányira 
feküdt Zsibótól. 

Ezalatt úgy látszott, hogy megindúl a novemberi esőzés. Tizenkét órán 
át szakadatlanul esett; ha így tart két vagy három napig, ütközet nélkül tönkre-
jut vala az ellenség. Az agyagos talaj ugyanis, ha átázik teljesen, lehetetlenné 
tette volna elönyomulását. így is elhagyogatott podgyászt, útszélen heverő 
betegeket, kidűlt lovakat és marhákat talált Károlyi, ki a németeket nyomon 
követte. Azonban az idö kedvezőre fordúlt. Mihelyt Rákóczi az ellenség had-
mozdulatáról értesült, csupán két zászlóalj gyalogságot hagyván a karikai sán-
czokban, a zsibói sánczokhoz indúlt s a podgyászt a Szamos völgye felé küldé. 
Sánczai fekvését ismerte még akkorról, a midőn először megvizsgálta. Nagy 
nehézséggel járt azonban a balszárny védelmezése, mely gyengén volt fedezve. 
Az ellenség ugyanis elhagyván a karikai szorost, hogy a zsibói felé indúljon, 
nem von ült át a heg3rek legmagasabb ágazatán, hanem e között és egy más 
szálas és ritka erdővel boritott hegylánczolat között haladt. E két hegylánczot 
átvágja Zsibónál a Szamos; a második bérczsor pedig félkörben, lejtősen emel-
kedik ^s oldala mivelve van. Ennek a lejtőségnek a teteje összeköttetésben 
állott azzal a magas hegygyei, a melyre a balszárny támaszkodott. A lejtőség 
el volt sánezolva, a völgy is a közepéig s ott egy megmászhatatlan, meredek 
magaslaton állottak a Rákóczi ütegei uralkodón az egész félkörön. Az ettől a 
magaslattól jobbra eső lejtőség szintén el volt sánezolva egész az átgázolható 



1IADI TÖRTÉNET. 57 

nél több magas kőszikla s köztük mély üregek láthatók. Egy 

folyóig s átellenben egy ormon még egy sánez emelkedett. A gyöngén fedezett 
balszárnyat ledöntögetett fákból készült torlaszokkal biztosították, a mennyire 
lehetett; de munkások hiányában ez sem volt bevégezhető. Mihelyt Károlyi az 

II. RÁKÓCZI KERKNCZ. 

ellenségnek Zsibó felé indúltáról tudósította a fejedelmet, az parancsot adott 
neki, hogy a Sennyey-dandárt a Karika-szoroson át küldje hozzá, ö pedig 
hadtestével az ellenség táborának közelében maradjon, hogy azt, midőn Her-
beville támadást intéz, szintén megtámadhassa és felgyújthassa, mert valóban 
ez elég lett volna arra, hogy a német sereg tönkretétessék. Szent-Márton napja 
előtt való napon az ellenséges hadsereg már oly közel volt a Rákócziéhoz, 
hogy a völgyben, a melyben haladt, világosan láthatták. Balszárnyával a Sza-
mosra támaszkodott, hadvonalának többi részét pedig egy bérez födte el. Mind-
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ilyen kőszikláról, mely ezelőtt néhány évtizeddel omlott össze, 
az a szóhagyomány, hogy II. Rákóczi Ferencz megszalasztott 

össze ecjy órányira volt már, a mi igen elősegítette volna Károlyi támadását. 
Este a rendelet kiadásánál s a hadak vezényletének kiosztásánál a fejedelem 
jól ismervén Forgách szőrszálhasogató és ingerlékeny természetét és tudván, 
hogy ö a jobbszárny vezényletére vágyik, miután Des Alleurs őrgróf csak 
altábornagy vala, hogy megelőzze a vitát, rájuk bízta a dolgot, hogy egymás 
közt egyezzenek meg, mire Forgách némi gúnyos udvariassággal azt hozván 
fel ürügyül, hogy a jobbszárny franczia gránátosokból és más idegen ezredek-
ből áll, tehát Des Alleurs könnyebben vezetheti, mint a magyar csapatokat, 
átengedé a vezényleteta marquisnak. Szent Márton napján, november 11-dikén, 
már az összes hadak el voltak helyezve. Ekkor értesítés jött Károlyitól, hogy 
csakugyan állást foglalt a hegyen, melyet a levélhozó tiszt meg is jelölhet és 
hogy a parancsokat pontosan fogja teljesíteni. Nem volt tehát egyéb hátra, 
mint a folyón túl levő örcsapatkákat megvizsgálni. Ezt a fejedelem ebéd utánra 
halasztá. Szurdokra, gróf Csáky Lászlóhoz ment tehát ebédre, körülbelül egy 
mértföldnyire, a hová a hadsereg podgyászát is küldötte volt Már megebédelt, 
a midőn jelentették, hogy az ellenség balszárnyán némi mozgás vehető észre, 
de a magaslat által elfödve, nem volt tisztán látható. Értésére esett azonban 
csakhamar, hogy az ellenség a sánezok ellen indúlt. Erre lóra ült a fejedelem, 
hogy a helyszínére siessen. Rövid idő múlva hallották is az ütközet zaját, a 
sortüzelést, mely azonban nem tartott soká s a mint tovább haladtak, már 
futókkal találkoztak, csakhamar magával Des Alleurs marquisval, ki elmondá, 
hogy a balszárny egészen felbomlott s így ö a jobbszárnynyal semmit sem 
tehetvén, visszahúzódott. Kevéssel utána Forgách is megérkezett, jelentvén, hogy 
a ráczok néhány német lovasszázaddal a balra elterülő ritkás erdőn át fel-
jutottak a magaslatra (ezeket ugyanis Glöckelsperggel élükön ugyancsak amaz 
oláh kém vezette erdei utakon a kuruezok nyakába) és hogy a gyalogság a 
kötelességét nem teljesítő lovasságtól cserben hagyatva s szemben és oldalról 
megtámadtatva, miután egj7 darabig Virmond cs. tábornok ellen vitézül oltal-
mazta a sánezokat, végre visszavonult, a mint lehetett. Bár nem szenvedhetett 
nagy veszteséget a gyalogság e hegyes és erdős területen, mely igen kedvező 
volt a visszavonulásra, mégis, minthogy nagyrészt magyarországi csapatokból 
állott, kevesen jöttek vissza közülök a táborba. A halottak számát kitudni lehe-
tetlen volt, mert a sebesültek is, ha csak bírták, haza vánszorogtak, hogy otthon 
holmi vénasszonyok által kuruzsoltassák, semhogy a hadseregbeli orvosok által 
gyógyíttassák magukat ; minek következménye aztán az vala, hogy számtalan sebe-
sült rosszul gyógyúlt meg s a bénák száma fölötte nagy lön. A midőn visszajövé-
nek, meghatározott jutalmat kaptak, sőt még az özvegyek is, ha férjeik halálá-
ról bizonyítványokat hoztak. Károlyi nem vett részt a csatában és nem teljesí-
tette a fejedelem ama parancsát, hogy az ellenség táborát támadja meg. Men-
tegette magát azzal, hogy az ellenség ledöntögetett fákkal iparkodott lovassága 
ellen biztosítani táborának hátfelét, de főkép tisztjeinek tanácsára hallgatott, a 
kik fejébe beszélték, hogy a fejedelem csak azért adta ki támadási parancsát. 
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katonái benne találtak menedéket.1 Nevezetesek az őrmezei 
sánczok — jegyzi meg Hodor Károly ezek közt hullott el 
II. Rákóczi Ferencz hatezer embere. Sírjaik fölé százados 
tölgyek lombjai borúinak.2 Romlottnál a déli menedékes ol-
dalon húsz domb látható egymás sorjában, mintha azok ágyúk 
kiszegzésére hányattak volna a régibb időkben (1705) «az 

• 

mert az ellenség állását nem ismeri, hogy ahhoz csak egy szoroson át lehet 
jutni, melyet bizonyára nem fog hagyni őrizet nélkül, ép azért komolyan meg-
fontolandó, mily következményei lehetnek e vállalatnak és talán jobb lenne az 
ö hadtestét épségben föntartani mint koczkáztatni: mert ha az ellenség el 
találja foglalni a sánczokat, igen jó lesz majd e hadtest annak folytonos nyug-
talanítására, de ha mindkét felöl szerencsétlenség következnék be, akkor elég 
ideje maradna a németnek csöndesen elhelyezkedni téli szállásokra. Károlyi, véle-
kedik Rákóczi, megtámadhatta volna az ellenség táborát amaz országút felöl, mely 
ennek balszárnya mögött volt, söt semmi sem állt útjában, hogy jobbfelől is, 
azon a völgyön át, melyen hadserege vonult, szintén megtámadja. Közel állott 
hozzá, beláthatott táborába s láthatta, hogy a szokott lovassági örökön kívül 
nem hagyott abban hátra semmi csapatot, midőn az egy órányira eső sánczok 
ellen indúlt. Több fiatal tiszt zúgolódott is ama magukat tapasztaltaknak kép-
zelök ellen, mindazáltal emezek nézete győzött, söt még azt is hitték később, 
hogy a következmények igazolák véleményüket. A vesztett csata után Rákóczi 
Szamos-Újvár felé indúlt. Hogy a Szamos-völgybe lejuthasson, még egy hegv-
lánczon kellett átmennie, mely nem volt sem igen magas, sem igen meredek. 
Ebben az útban érdekes eset történt. A mint fölértek a hegytetőre, jó rendben 
közeledő lovasságot pillantottak meg, melynek láttára Rákóczi egyik tábornoka, 
valószínűleg Eszterházy Antal, teljesen fejét vesztette. Egészen megzavarodva 
közeledett a fejedelemhez s elkezdé kiabálni, hogy a menetet gyorsítani kell s 
a szekereket elhagyni. Pedig kitűnt, hogy az a Sennyey-dandár, melyet Károlyi 
a parancs értelmében még előtte való este elküldött. Herbeville, győzelmének 
daczára sok nehézséggel és elég lassan vánszorgott Kolozsvár felé s ha az idő 
megtartva rendes folyamát, hideg, esős és havas marad, talán soha nem ért 
volna oda. A fejedelem ezalatt már Bethlenben vala, de soká Erdélyben nem 
maradhatott. Bizonyos volt ugyanis, hogy ama csapatok, melyekkel Orosz Pál 
tábornok Szebent tartá megszállva, erdélyiek lévén, az ellenség közeledtére el 
fognak széledni családjaikat biztosítandók. Magyarországból sem vonhatott 
egyhamar hadakat magához, s egyetlen erősséggel sem rendelkezett. Mindössze 
Károlyi hadteste volt körülötte, melyet a tél folyamán sikerrel is használt a 
határokon; rá-rácsapván a szállásaiban meglepett ellenségre, keményen szo-
rongatta azt. Ennek következtében e hadtest tisztjei csakugyan azt hitték, hogy 
csodabölcseséggel cselekedtek, a mikor Zsibónál nem vegyültek a harezba. 
V. ö. Thaly: II. R. F. Emlékiratai, 158—167. 1.) 

1 Hodor K.: D vm. E. 13. 1. — 2 U. o. 553. 1. 
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alattuk fejét felemelt várat összelövöldözendő ellenség által».1 

A zsibói ütközet alkalmával Rákóczi serege Borzova határá-
nak keleti részén igyekezett sánczok közé vonni magát, de 
Herbeville. erdélyi főhadvezér kiverte onnan.2 Modor meg-
emlékszik ama Tihónál levő kőszikláról, melyen II. Rákóczi 
Ferencz búcsút vett erdélyi elpártolt hívei közül Csáky László-
tól, e vidék dús birtokosától. Azután úgymond jött sze-
rencsétlen ütközete és soha többé e vidéken nem láttatott.3 

Kazinczy4 így ír e tájról: «Tihó, a mint neve s várá-
nak romjai gyaníttatják, hajdan Tihó vezérnek birtoka, fél 
órányira fekszik Zsibóhoz, s a völgy a két hely közt neve-
zetes történeteinkben. A Nagy-Szamos, í)ézs felől jőve. meg-
kerüli a Turbuezahegyet, s ezt jobbra, Karika nevű helységet 
balra hagyja. Rákóczi a dombon sánczolá körül magát, hogy 
a közelítő német vezérrel megütközni kénytelen ne légyen, 
míg Bercsényi a várt lengyel segéddel megérkezendik. Embe-
reivel megtörné a völgyet, feledve, hogy a szoros nyíláson 
meglepethetik, s egy oláh pap a németeket a nyitva maradt 
résnek igazítá. A győzők az nap, 1705 november 11-dikén, 
leginkább Rákóczinak személye ellen törekedének. Ez látá 
ezt, erdőnek vevé magát, ott balra csapott, általúsztatá lová-
val a Szamost, s a turbuczai hegynek vévén útját, Kővár 
vidékén és Máramaroson keresztül ment Lengyelországba». 

Kettősmezőnek a Cetatea határrészén van egy három-
szög alakú kőszirt, hol a monda szerint II. Rákóczi Ferencz 
táborozott: itt volt az őr helye. E szikla körűi úgy nagyobb 
esőzések, mint szántás alkalmával fegyverdarabokat, lószer-
számhoz való vasakat és Rákóczi-pénzeket találnak. A Santul 
lui Racoltaban volt II. Rákóczi Ferencz védősáncza, mely-
nek hossza mintegy 500. szélessége 4 5 öl. A Misärnita 
határrészen levő bő vizű kútnál volt állítólag II. Rákóczi 

1 Hodor K.: I). om. E. 532. 1. — - U. o. 537. 1. — U. o. 552. 1. 4 XXIII. 
Levelében. 
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Ferencz húsvágó helye; körüle szarvasmarha-csontokra 
ma is találhatni. 

Prodánfalva határán az Egregy és az arra Zsibóról ve-
zető vicinális út mellett van a Fántána lui Racolji = funtiná 
luj Rákolczi (Rákóczi kútja). A szájhagyomány azt tartja, 
hogy ebből vitette magának Rákóczi az ivóvizet, mikor Zsibó 
vidékén táborozott. 

A KÁKÓCZI-HEGY ZSIBÓNÁL. 

Solvmos Cäruiu határrésze állítólag onnan kapta nevét, 
hogy mikor II. Rákóczi Ferencz Zsibó vidékén csatát vesztett, 
«egy Károlyi nevű, menekülő vezér» e helyen megpihent. 

Az Őrmezőnél levő s már előbb is említett sánczokat 
részben II. Rákóczi Ferencz idejében ásták, részben pedig 
1848-ban.1 

1 A zsibói ütközetre vonatkozólag BánflI László (Je</yzetei. Tört. Tár 1882. 
2. f. 343. 1.) a következőket í r ja : «Patolét én hajtám ki a sibói harcz előtt, Rá-
kóczi uram engem küldött 16 karabélyossal, a karabélyosok óbesterével az 
német ármádiát hogy exploráljuk, reportumot is hoztam, az Meszesen való 
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1707-ben Rákóczi Erdélyből kijővén, Zsibó mellett ment 
el. Magasztalván Erdély hadászati előnyeit, többek közt azt 
írja, hogy ekkor látta át igazán, «mennyit tehetett volna 
Károlyi és mennyit mulasztott el a fönn megírt szerencsét-
len zsibói napon».1 

Thaly Kálmán két eredeti érdekes levelet tesz közzé a Száza-
dokban 2 a zsibói csatáról. Mindkettőt Károlyi Sándor tábor-
nok írja, (az egyik 1705 november 12-dikén a czigányi3 tá-
boron kelt, a másik november 16-dikán a radnai mezőn) a 
kurucz fővezérhez, gróf Bercsényi Miklóshoz, a melyek ki-
egészítik Thalynak a csata lefolyásáról s a mindkét részről 
való veszteségekről való előbbi hiteles közléseit.4 E levelek 
szerint a zsibói csatavesztésnek nem más volt az oka, mint 
a kész illetlenség, mert noha sürgette Károlyi, hogy minden 
szorost elsánczoljanak s értesítették is, hogy minden megvan, 
mégis csak az egy karikai hegyszorost erősítették s a zsibóit 
gúnyolták «s az mikor már az ellenség előtte volt: az haj-
dú kot is akkor vitték az Karikárul által, az álgyukkal együtt» 
(mire megjegyzi Thaly, igen helyesen, hogy előbb nem is 
lehetett, mert az ellenség, mint egyébiránt előbb is lát-
tuk. eredetileg arra akart menni s azután fordúlt vissza, 
az oláh kém tanácsára és vőn utat Zsihónak); «s úgy infor-
máltatom — folytatja Károlyi — hogy még helyben sem állít-
hatták, mint kellett volna, s az hajdúság is azon fáradt volt». 
A sáncz pedig olyan volt, hogy a vasas-regimentek lovastul 
széltiben mentek rajta, szeme láttára. De ezen nem is csodál-
kozik, mert Erdély országából még csak ásó s kapa sem tölt 
ki, hanem ő küldött Ecsedről. — November 15-dikén bejárta 

passusokat én vágattam bc, de a mellett, ámbár nem volt orderem is, de a 
harczba is elérkeztem, hol is jól megabrakolának bennünket». 

1 Thaly K.: II. Rákóczi F. fej. emlékiratai. 215. 1, — 2 Századok. XXII. 8. 
füz. 732—735. 1. — 3 Thaly megjegyzi: ma Cziglény nem másra, mint Csig-
lenre ezéloz, a zsibói járás e kis községére, minthogy más ily nevű község 
nincs is. De miért kereskedjünk ilt, mikor Zilah mellett megtaláljuk Czigányit. — 
4 Bercsényije, III. köt. 496 72. 11. 
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az egész harczhelyet, az elhullottakat megolvasta, többet négy-
száznál nem talált (a mit Herbevilie hivatalos jelentése 6000-re 
tesz),1 a miből kitűnik, hogy a had «eloszlott az széles vi-
lágra, — mikor gyűl össze? . . . elválik». A cs. ezredekből 
ezerig való veszett a zsibói sáncznál. «Én sietek Urunk után — 
de mindazáltal mind elől, hátúi vagyon hadam az ellenség 
körűi, ki, ha ma nem is, de holnap bedobol Kolozsvárra az 
eleivel táborának. Azolta is felest vagdalván le, az fogott rabok 
confirmálják (megerősítik) nagy veszedelmeket (Zsibónál), kit 

II. RÁKÓCZI FERENCZ KARDJA ÉS ZÁSZLAJA. 

magam is láttam. Az tiszteket az templom körűi temették volt; 
felásattam, — tagadhatatlan, nyolez derék tiszt és két rácz kapi-
tány. Az közönségessét négy helyen az sáncz árkában temette». 

1 Herbevilie jelentése szerint 6000 holttestet találtak a sánczokban, továbbá 
60 zászlót (egy itt talált zászlót vármegyénk múzeuma őriz), 28 ágyút, több mo-
zsarat, sok löszért, számos szekér eleséget, oly szörnyű pusztítást vittek véghez 
a németek a kuruczokban, míg a császáriak közül csak ötszázan estek el és 
sebesültek meg. «Herbevilie erősen üldözte a futó sereget», mely e közben is 
sokat vesztett. Mint Acsády megjegyzi, m a g y a r jelentések a veszteséget holtakban 
csak 700 emberre teszik, de ezek is elismerik, hogy odaveszett minden ágyú s 
készlet, a mi a sánczokban volt. (Szilágyi: A Magyar Nemzet Története,\II. k. 619.1.) 

Dr. PETIII MÓR: Szilágy vármegye monographiája. I. 
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6. A szabadságharcz emlékei 

Az 1848 49-diki szabadságharcznak számos és szomorú 
emléke fűződik vidékünkhöz. Kossuth Lajosnak, mint az or-
szágos honvédelmi bizottmány elnökének 1848 deczember 
12-dikén «Magyarország népeihez a mindenható Isten, a sza-
badság, a népek Istenének nevében» kibocsátott kiáltványában 
is említve van az irtózatos tény, hogy Közép-Szolnokban 
br. Huszár Zsigmondnak fejét leírhatatlan kínzások után oláh 
inasa lenyeste s Urbánnak vitte ajándékba, «a ki e rémítő 
istentelenségért kormánybiztosnak» nevezte ki. 

Mint Kőváry írja: Kolozsvár a magyar minisztérium üd-
vözlésére tizenkét polgárt küldött Pestre; a küldöttség tisz-
teletére a radical-kör április 24-dikén lakomát rendezett, 
melyen br. Wesselényi Miklós poharat emelt s fejtegetve a 
felbújtogatott nemzetiségek törekvéseit, fegyverre szólított fel 
mindent. Ebből az ötletből adott be a kör kérvényt a minisz-
tériumhoz, melyben önkéntesek toborzását kívánta.1 

Aztán az erdélyi nemzetek fegyverre keléséről (október 
7.—november 5.) emlékezvén, írja, hogy a katonák tovább 
léptek, megkezdették a tragoedia előjátékát. Szilágy-Somlyó 
város nemzetőreit lefegyverezték.2 

Czetz János őrnagy, mint egyelőre kinevezett vezér, fő-
hadiszállását Csúcsáról Somlyó városába tette át; a bal szár-
nyat Nagybányára] terjeszté, a jobbat Csúcsán hagyta.:! 

A háború kezdetén Erdély határán, Csúcsa, Zsibó és 
Nagybányánál, Czetz és Riczkó alatt 10,000 ember állt. 

A 7000 főnyi honvéd s 5000 nemzetőr és 1350 lovas had, 
24 ágyúval, részben a Szilágyságban helyezkedett el. 

Bem útja innen indúl ki, a kinek nevezetes az a beszéde, 
melylvel tisztikarát 1848 decz. 16-dikán Somlyón köszönté: 

1 Köváry László: Erdély Története 1848—49-ben, 18. 1. — 2 U. o. 89. 1. — 
:J U. o. 132. 1. 
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«Uraim — szólt — a kormány engem e sereg parancs-
nokául teljes hatalommal nevezeti ki. Föltétlen engedelmes-
séget kívánok, ki nem engedelmeskedik, főbe lövetem: azon-
ban jutalmazni is tudni fogok . . .» 

A honvédsereghez, melyet a vármegyéknek, kerületek-
nek, királyi városoknak kellett kiállítaniok, Közép-Szolnok 
88,595 lélekszám után (127 lélekre két ujonczot számítottak) 
1476, Kraszna vármegye 40,383 lélek után 673 ujonczot, Zilah 
6000 lélek után 100-at adott, illetve aránylagosan így vetették 
ki a hozzájárulást.1 

A császáriak elsőben Riczkó csúcsai hadállását támadták 
meg, Wardener alatt, de egész Kolozsvárig visszanyomatták 
őket, Zsibótól Urbánt és oláhjait Czetz, Kemény és Bethlen 
Gergely verték vissza; maga Bem, csatázva haladt előre a Sza-
mos völgyén s a két előbbi haddal karácsony napján Kolozs-
várt találkozott, melyet az ellenség egy héttel azelőtt fog-
lalt el. 

Kőváry szerint deczember 19-dikén «Zsibónál, a Jablonczi 
ezredes osztályával Binder őrnagy támadott. Zsibót báró Ke-
mény Farkas őrnagy tartá, főleg a Tordáról kimenekült fiatal-
sággal, kiknek egyrészét aztán Piski eltemette. Binder Károly 
Ferdinand s oláh határőri gyalogsággal jött, mintegy 15,000 
felkelt oláhval, kiket Mikás vezetett, gyűszűsen, paraszt ruhába 
öltözve. Kemény és Kiss csapata elszántsággal védték magu-
kat, mígnem Czetz is megérkezett, szintén gr. Bethlen Gergely 
a Kossuth-huszársággal. 

Másnap deczember 20-dikán a mieink támadtak Szurdok -
nál. Heves tüzelés keletkezett; a Kossuthok kardra vették: a 
császáriaknak vissza kelle magokat vonni Gorbó felé. 

E csata nvereménve lőn, liosrv a centrum Bemmel a Sza-kJ J 7 

mos völgyén fel. magát összeköté.»2 

1 Képviselőház könyvtára, Jegyzete a törvényjavaslatoknak íS^S-ból 89. sz. — 
2 V. ö. Kőváry I. m. 140., 141. 1. 

18* 
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A tragoedia utolsó jelenete is itt játszódott le ZsibónáL 
Gál Sándor 3000 emberrel vonult vissza Zsibóra. Szatmár-
Németin, Nagy-Bányán s Deésen át ide jött (Munkácsról) 
Kazinczy Lajos tábornok is 8000 emberrel s az egész sereg 
vezérletét átvette. 1849 aug. 25-dikén tette le itt Grotenhjelm 
előtt 4000 emberrel a fegyvert.1 

1 Szilágyi: A Magyar Nemzet Tört. X. köt. 381. 1. Egyéb hadi dolgokról a 
Várak történeténél lesz szó. 
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KÖZÉP-SZOLNOK S KRASZNA VÁRMEGYÉK KÖZJOGI 

HELYZETE. 

A földdarab, a melynek történetét elmondom, földrajzi 
és politikai tekintetben egyaránt a viszontagságok és hányat-
tatások hosszú és nehéz küzdelmeit szenvedte át. 

A szilágyi vármegyéknek, Közép-Szolnoknak és Kraszná-
nak, közjogi helyzete a múlt századokban állandóan per tárgya 
volt. Rájok illik Közép-Szolnok vármegyének 1843 márczius 
23-dikán tett kijelentése, mikor a vármegye közjogi hovátar-
tozását tárgyalja, «a testvér két magyar haza között oly bi-
zonytalanságban lebeg, hogy tulajdonképen melyik országhoz 
tartozik légyen, homályos kétség fedi». ígv volt ez három szá-
zadon át. 1538-ban szakadtak el a szilágyi vármegyék Erdélyivel 
együtt az anyaországtól s 1848-ig szakgatták ezeket hol ide, 
hol amoda. A peres felek: az erdélyi fejedelem, a magyar 
király s majd — Várad eleste után — a török, valamennyi 
magáénak követelte, s megtörtént, hogy ugyanegy évben vala-
mennyi végigsarczolta a Partium peres területét. 

Az Erdélyből Magyarországba és viszont vonúló katona-
ság jövet-menet folyton terhelte beszállásolásaival: a terüle-
téről szállított árúk után, főleg a borért kétféle harminczadot 
is fizettek e vármegvék.1 

1715-ben Kraszna vármegye keserűen panaszkodik, hogy 

1 M. kir. stat. hiv.: Magyarország népessége a pragra. sanctio korában. 
339. és 341. 1. 
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«területe Magyar- és Erdélyország között fekszik s innen is, 
onnan is sok baj éri a katonai beszállásolásokkal, a sószál-
lítóknak járó előfogatokkal, valamint azzal, hogy az idegen 
fuvarosok marhája lelegeli rétjeiket s elfogyasztja takarmány-
készleteiket».1 

Míg politikailag Magyarországhoz tartoztak, adót a par-
tiumi vármegyék oda fizettek, a jogszolgáltatás tekintetében 
közigazgatásilag Erdélytől függtek (1687—1832.) s így mind a 
két helyre követeket kellett küldeniük, sőt míg Magyarország 
követelte a Partium megjelenését, Erdély tiltá, a miből aztán 
igen sajátságos bonyodalmak, szomorú súrlódások támadtak. 
Igen természetesen, e miatt kifogyhatatlanok voltak panaszaik-
ban az áldatlan helyzet miatt s a két testvérharcza is mind-
untalan föl-füljajdúl miattok. Erdély nem akart lemondani, 
Magyarország meg minduntalan követelte a visszacsatolást. 
Megnehezítették helyzetüket maguk a vármegyék is ingado-
zásaikkal; ám később annál határozottabb vala föllépésük, 
míg végre is a Részek visszacsatolása vonta maga után Erdély-
nek az anyaországhoz való forradását s ebben a hatalmas 
munkában az első szerep épen a mi vármegyénk földjét s 
nagy szülöttét: a nagy Wesselényit illeti. 

A visszacsatolás nehéz küzdelmei, változó fázisai elég 
részletességgel földerítvék. Az 1538 február 24-diki váradi 
béke, a melyet Ferdinánd s Zápolya írnak alá, volt Közép-
Szolnok s Kraszna vármegyék ide-oda hányattatásának kiinduló 
pontja, a mikor a magyar koronát feldarabolják, Erdély el-
szakad Magyarországtól s vele elválnak: Közép-Szolnok, 
Kraszna, Zaránd vármegyék s Kővár vidéke, melyeket I. Fer-
dinánd Zápolyának adott át. I. Apafit Máramaros, Bihar s 
Arad vármegyék is, mint magyarhoni részek uralták. A par-
tiumi vármegyék száma egyébként időnként változott, most 
több, máskor kevesebb. Majd a megegyezés I. Ferdinánd s Iza-

1 Magy. stat. közi. XII. k. 341. 1. 
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bella, János király özvegye között, Erdély átadása iránt meg-
történvén, 1551 augusztus elejére Kolozsvárra országgyűlést 
hirdetett Fráter György, az erdélyi három nemzetnek és a tiszai 
megyéknek, a hol megerősítették a szerződést, mely Erdélyt 
Ferdinándnak átadta,1 ki a Részeket is visszavette; «regnum 
omne ad unionem redegit», mint az 1552-diki I. törvényczikk 
mondja. 

A János Zsigmond nevében 1570-ben Békési Gáspár kö-
tötte szövetség szerint János Zsigmond, míg él, egész Erdélyt, 
ezenkívül Magyarországból Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok és 
Máramaros vármegyéket, Partium Regni Hungarise Dominus 
czímmel bírja." «Ebben az 1570-ben Spirában Miksával kötött 
szerződésben fordulnak elő a részek (Partium) megyéi, melyek 
Erdély birtokába adattak, épen ebből az okból véteték fel 
állandóan az erdélyi fejedelmek czímébe: «Partium Regni 
Hungáriáé Dominus». Ettől kezdve nevezik az illető, Erdélyhez 
tartozó vármegyéket csak így: «Partium». Az 1595-diki prágai 
béke a partiumot az erdélyi fejedelemnek adta. 1508 novem-
berben, miután Váradra befészkelték magukat a németek, a 
fő erősséggel együtt az egész hozzátartozó terület Bihar, 
Kraszna, Belső-Szolnok, Nagy-Bánya elszakadt és elveszett 
Erdélyre nézve. Várad környékével a Szilágy is Rudolfhoz 
szakadt. 1599 novemberben Básta Erdély biztosítására a jö-
vendőbeli kormányzó elé szabandó jogokat s kötelességeket 
körülírván, egyebek mellett kikötni kívánta, hogy a leendő 
kormányzó a magyarországi Részekhez, többek közt Szilágy 
és Közép-Szolnok vármegyékhez semmi jogot ne formáljon.3 

Ugyanez év deczember 10-dikén már a szepesi kamara véle-
ményében az erdélyi javak lefoglalása iránt négy ilyen vár-
megyét említ: Bihart, Zolnok interiort (Mediocris?), Kraznát 

1 Horváth Mihály : Ütyeszenich Fráter György élete. 290—295. 1. — - Budai 
Ézsaiás: Magyarorsz. Hist. II. könyv 187. 1. — : í Básta véleménye Erdély bizto-
sítása czéljából. (Másolat a bécsi cs. és k. hadügymin. registraturájában 1599 
nov. csomag 74. sz. a.) 
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és Máramarust.'1 1600 januárban Mihály vajda Krasznát, Kö-
zép-Szolnokot visszakövetelte Nyárytól, a ki azonban azokat 
vissza nem adta. Január 8-dikán Nyáry Pál értesíti is Mátyás 
főherczeget, hogy a vajda ő reá (Nyáryra) nagyon neheztel, 
a miért Kraszna és Közép-Szolnok vármegyéket a váradi vár-
hoz csatolta.2 Január 29-dikén Básta írja Ungnádnak, hogy 
Mihály vajda öt igen barátságos levélben Közép-Szolnok át-
engedésére szólítja fel. Ő megírta erre, hogy ő felségét érte-
sítette a dologról, azonban határozott parancs nélkül ilyesmit 
nem tehet.'"' A biztosok attól tartottak, hogy a vajda elkese-
redésében s Básta elleni gyűlöletében a Szilágyságba fogja 
vezetni seregét. Erősen fenyegetőzött ugyanis, hogy a Részeket 
nem hagyja.4 A julius 20-dikán Gyulafehérváron tartott or-
szággyűlésről Mihály vajda követséget indított a császár-király-
hoz kívánalmaival, melyeknek 4-dik pontja arról szól, hogy 
a magyarországi részeket, többek közt Közép-Szolnokot és 
Krasznát, minden váraival s tartományaival egyetemben a 
király Erdélyhez adja, mint annak előtte volt.5 De szeptem-
ber 12-dikén Mihály vajda kívánalmaira hozott határozatának 
5-dik pontjában a prágai udvar azt rendeli, hogy Közép-Szol-
nok, Zaránd és Kraszna s a többi részek Magyarországhoz 
csatoltassanak.6 Az 1606 junius 23-diki bécsi (Mátyás és Bocs-
kai között létrejött) békében a Részek Erdélyivel együtt Bocs-
kainak jutnak. A felső magyarhoni megyék, melyek a Bocskai 
uralma alá kerültek volt. 1607 márczius 23-dikán Kassán 
gyűltek össze s magokat visszacsatolták az anyaországhoz, 
«sőt egész a Meszesig kívántak volna kiterjeszkedni».7 Az 
1615-diki nagyszombati békekötés a4kalmából ismét az erdélyi 
fejedelem kapja a részeket. 1622-ben a nikolsburgi békében 
Erdélynek és a vele határos négy magyarországi vármegyé-
nek, ú. m. Biharnak, Krasznának, Közép-Szolnoknak és Mára-

1 Szilágyi Sándor: Erd. orszgi/. emlékek, IV. k. 347. 1. 3. jegyzete és 451. 1. — 
2 Szádeezky: Erd. és M. V. I. Okltár 455. lap. — :í Ü. o. 471. 1. — 4 U. o. 455. 1. — 
5 U. o. 172. 1. — 0 U. o. 566. 1. — 7 Kővári: Erd. Tört. IV. köt. 188. 1. 
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marosnak, «a melyek János Zsigmond idejétől fogva Partes 
Regni Hungáriáé nevet viseltek,» örökség szerint való birása 
a fiúágon Bethlen Gábornak megerősíttetett.1 1630 október 
3-dikán Váradon Zólyomi és ifj. Bethlen István, a krasznai, 
középszolnoki, bihari stb. nemesség kíséretében fényesen fo-
gadták s fejedelemnek üdvözölték Rákóczi Györgyöt, egyúttal 
biztosokat küldtek ki, a kik e vidéken és Krasznában az ő 
hűségére föleskessék a népet. 1644 februárban Rákóczi György 
megparancsolja a partiumbelieknek, hogy «kívül a Meszes alatt 
maga személye mellett jelen lenni találtassanak».2 Miután pedig 
tábora átkél a Meszesen, hozzá az Érmelléken, Piskolt tájékán 
kellett csatlakozniok.3 A fejedelem a partiumbeli vármegyék-
kel, biharmegyei hajdúsággal és íizetett hadaival Harangodra 
vonult, táborát ott ütteté fel, maga pedig az urakkal és ud-
varával Hernád-Németibe szállott és ott nyaralt.4 

Az 1645-diki linczi békekötés a Partiumot az erdélyi feje-
delemnek adja, ez is, mint a nagyváradi, spirai,'prágai, bécsi 
nagyszombati, nikolsburgi béke, akként, hogy a fejedelem 
halálával a magyar király hatalma alá visszakerülnek a vár-
ni egvék. 

1654 őszén II. Rákóczi György «vigyázásnak okáért» ki-
ment magyarországi birtokaira s a tél nagy részét a magyar-
országi Részekben töltötte.5 1658-ban Barcsai Erdélyt, Rákóczi 
(György II.) pedig a magyarországi megyéket és a Szilágyot 
tartá kormánya alatt.0 1659-ben a Partium Rákóczival tartott 
Barcsai ellen. Utóbb Rákóczi bizonyos egyezmény mellett át-
adá a partiumbeli összes erősségeit Barcsai fejedelemnek.7 

1660 szeptember 5-dikén a szilágyi két megye is meghozá 
hódolatát s Várad és környéke a török kezébe esett.8 

1 Budai Ézsaiás; Magy. Hisl. II könyv 242. 1. — 2 Szalárdi, 147. 1. — 
3 U. o. 148. 1. — 4 U. o. 185. 1. — 5 Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György I62Í— 
1660. 118. 1. — Kővári László: Erdély történelme, V. köt. 76. 1.— Szalárdi.— 
7 Enyedi István: II. Rákótzi György veszedelméről 1657 1660. (Gr. Mikó Imre : 
Erd. tört. adatok. IV. k. 279—280. 1.) — 8 Kővári: Erd. Tört. V. k. 98. 1. 



2 8 2 XII. FEJEZET. 

Kemény Jánostól, kit az 16(31. év első napján fejedelemmé 
választottak, a budai basa Kraszna, Közép-Szolnok és Bihar 
vármegyék átadását követelte.1 

1685-ben az erdélyi fejedelem Fogaras várából Dunod 
pátertől bizonyos pontokat terjeszt fel a császár elé megerő-
sítés végett s a 11-dik pontban azt kívánja, «hogy Erdélynek 
régi határi, t. i.: Várad, Jenő, Világosvár, Lippa és azokhoz 
tartozó kastélyok, udvarházak és tartományok Lúgossal, Ka-
ránsebessel és azoknak proventusi tricesimaival Erdélynek 
visszaadassanak az Erdélyhez való egész partiummal és I)eb-
reczennel».2 

1686-ban (márcz. 16.) Kraszna vármegyét Somlyóval és 
\ / OJ j 

Közép-Szolnok vármegyét vidékestül I. Apafi M. fejedelem 
bírja.3 

1687-ben Erdély a magyar király hatalma alá kerül vissza 
s a Részek már ezzel Magyarországhoz kapcsolódnak, a mit 
a későbbi Alvincziana resolutio megerősít. 

Az október 27-diki balázsfalvi szerződéssel a visszacsato-
lásra újabb lépés történik, a mennyiben ez az adóra nézve 
Magyarországhoz csatolja a részeket. Ettől kezdődik az az 
1732-ig tartó abnormis helyzet, hogy a Partium in politicis 
az adóra nézve Magyarországhoz tartozott, in iuridicis a köz-
igazgatás minden egyéb ágára pedig Erdélyhez, ennek kor-
mánya alatt állottak. 

Erdély 1690-ben megszűnt lenni külön fejedelemség; 
ifj. Apaffy Mihály mellőzésével az anyaországhoz csatolják. 
1693-ban (ápr. 9.) az Alvinczi-féle válasz 12 pontjában Er-
délynek a visszacsatolás tényét hirdeti; de Erdély a részek-
ről egyáltalán nem akar lemondani. A resolutio 19-dik pontja 
Máramaros, Közép-Szolnok és Kraszna vármegye szükségben 
szenvedése felett sajnálkozik, Kővárvidékre azt mondja, hogy 

1 Horváth M.: Magyarorsz. tört. IV. köt. 20. 1. — 2 Alvinczi Péter Okm-
tdra, I. köt. 9. lap. — :í Koncz József: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplo-
matidjához, Tört. Tár, 1886. 302. 1. 
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Magyarországtól elszakíttatni nem lehet;1 a 12-dik pont pedig 
a részekre azt, hogy azok «köztudomásilag Magyarország tag-
jai». 1699-ben Magyarország visszanyeri minden birtokát. 
Krasznát és Közép-Szolnokot Erdélynél hagyják meg. 1700-
ban Czegei Wass Györgyöt a szeptemberben Fejérvártt tar-
tott országgyűlésről Bécsbe küldik az ország sérelmeinek el-
panaszolására, a melyek közt azt is emlegetik, hogy a ma-
gyarhoni részeket el akarják Erdélytől szakasztani.2 

I. József 1709 október 26-diki királyi válaszában a partiumi 
megyéket Erdélynek igéri; 1711-ben a Rákóczi szabadságharcza 
leveretése után a Kassára gyűlt rendek azzal kezdték a szer-
vezést, hogy Közép-Szolnok, Kraszna stb. vármegyéket Erdély-
től elszakasztották; az 1714/15-diki országgyűlésen a rendek 
követelik, hogy Kraszna, Közép-Szolnok vármegyéket Magyar-
országhoz kapcsolják;3 az 1715:XCII-diki magyarhoni t.-czikk 
el is rendelte a visszakebelezést;4 1715-ben Közép-Szolnokot 
s Krasznát Hont vármegye küldöttei Magyarországhoz irják 
össze, ide is fizetik adójukat. Ám az 1722 február 19-dikén 
Szebenben tartott országgyűlésen a rendek belátják, «hogy a 
részektől megfosztott Erdély jogait nehezen birja védelmezni, 
fölkérték a kormányt, hogy Máramarost, K.-Szolnok-, Kraszna-, 
Zaránd megyéket kapcsoltassa vissza Erdélyhez».5 Az 1723-diki 
országgyűlésen újból megsürgették a Partium visszacsatolá-
sát s az 1723:XX-dik magyarhoni t.-cz. újra sürgeti a vissza-
csatoló biztosság kiküldését; az 1725 május 1-sején adott királyi 
válasz helyt ad Erdély igényének; de azért 1693-tól — az 

1 Kővári: Erdély történelme. VI. k. 18. 1. — 2 Gál L.: Erd. Diet vegz II. 
185. 1. — s Horváth M. : Magyarország tört. V. köt. 24. 1. — 4 Corpus Juris Hun-
gariei. II. 121. lap, 1715. Decretum I. Articulus 92: «Petitara per Status et Ordines, 
Comitatuum Csongradiensis, Aradiensis, Zarandiensis etc ad Sacram Regni 
Coronam speetantium fiendam Reincorporationem; ferendisque communibus 
Regni Oneribus; ac tarn in Juridicis, quam Politicis Comitatuum quoque Mara-
maros, Kraszna, Kővár et Közép-Szolnok reapplicationcm; antiquo Sacra Co-
rome Iuri innixam, Sua Regia Majestas agnoscit». — 5 Kővári : Erd. tört VI 
köt. 99. 1. 
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Alvinczi-resolutió óta — 1729-ig állandóan meghívták vár-
megyéink követeit a magyarhoni gyűlésre, részt vettek a tör-
vényhozásban. 

III. Károly király, hogy már történjék valami határozot-
tabb lépés ebben az ügyben, az ország rendeiből és katonai 
főtisztekből egy vegyes bizottságot küldött ki a visszakap-
csolás módozatainak kidolgozása végett. A bizottság össze is 
űlt, de az országgyűlés végéig a bonyolódott viszony tisztá-
zásával nem tudott elkészülni, miért is a rendek Pozsony-
ban az 1729-ben tartott országgyűlésen újból megsürgették, 
követelték a Partium visszacsatolását. (1729: VII. t.-cz.)1 1732-ig 
a magyar kir. helytartótanács hatósága alatt állanak megyéink.2 

Ám az erdélyi udvari kanczelláriának 1730 október havában 
beadott kérelmére az 1732 deczember 31-diki Karolina-reso-
lutió Krasznát s Közép-Szolnokot Kővárvidékével s Zaránd 
felével Erdélyhez, Arad, Máramaros vármegyét Zaránd másik 
felével Magyarországhoz kapcsolja tényleg. így vágta két felé 
a kérdést a leirat. Tehát Máramaros és Arad vármegyéket 
teljesen Magyarországhoz kapcsolták, Közép-Szolnok, Kraszna 
vármegyék és Kővárvidék kettős függése (duplex subjectio) 
meg lőn szüntetve, illetőleg nemcsak közigazgatásilag tartoz-
tak ezentúl Erdélyhez, hanem adót is Erdélynek fizettek. 

1733 február 26-dikán a szebeni diétán hirdették ki a 
császári resolutiót, mely szerint Közép-Szolnok és Kraszna 
vármegvék az erdélyi kormányzat alatt maradnak/' 1741-ben 
a királynő azt igéri, hogy Kraszna, Közép-Szolnok stb. vár-
megyéket, mihelyt békésebTT állapotok lesznek, vissza fogja 
kebelezni az ország testébe és alkotmányos hatóságok alá 

1 Corpus Juris Hungarici. II. (172. lap.) Art. 7.: «Ad humillimam Statuum 
ac Ordinum diaetaliter cougregatorum, intuitu Reincorporationis Comitatuum in 
Partibus existentium, et defaeto in Contributionalibus Hungaricae, in aliis vero 
Transsilvanicse jurisdictioni subjectorum, Instantiam, Sacra Cresarea et Regia 
Majestas Clementissime resolvere est dignata . . .». — - Kossuth beszéde a 
Partium ügyében. Ka rád fi és Ráthkay : K. Pari. Elete, 38. lap. — 3 Allorjai B. 
Apor Péter: Synopsis mutationum. 178. 1. 
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helyezi;1 az 1741-diki magyarhoni XVIII-dik t.-czikk tilta-
kozik Magyarhon megcsonkítása miatt, melyet az 1732-diki 
Karolina-resolutió okozott. De Erdélyt még kihallgatni kíván-
ták s Erdély 1751-ben és 1792-ben történt föllépésével még-
is tudta akadályozni a visszacsatolást. A Partiumnak végleges 
kapcsolása Magyarországhoz ekkor merült fel egész határo-
zottan, mikor a rendek először hozták szóba Erdély unióját." 

Az 1751 április 18-dikára összehívott magyar ország-
gyűlésen az ország rendei július 17-diki föliratuk 17-dik pont-
jában a Részeknek még az országgyűlés alatt megtörténendő 
valóságos visszacsatolását sürgették.3 Közép-Szolnok vármegye 
közgyűlése 1754-ben panaszkodik, «a Partium dolgában tett 
felírásunk ő felségéhez megtörtént, kéretett a Gubernium, 
hogy ő felségéhez ajánlással terjeszsze, de ezt a Gubernium 
megtagadta». Az 1764-diki országgyűlés sürgetésére a királynő 
azzal mentegetőzik, hogy az 1751-diki országgyűlés által tör-
vénybe iktatott újabb Ígérete ellenére az akkori körülmények 
nem engedték az országgyűlés alatt e tárgy bevégzését;4 az 
1790-diki pozsonyi országgyűlésen Kraszna és Közép-Szolnok 
követei kérvényezik, hogy törvényhatóságaik Magyarország-
hoz visszakapcsoltassanak.5 Most már mind hatalmasabban 
domborodik ki az unió eszméje; 1790-ben «a partiumi megyék-

1 Horváth M.: Magyarország tört. V. köt. 155. 1. 
2 Corpus Juris Hungarici. Budíe 1779. 195. 1. Az 1741-dik évi I. Decr. 18-dik 

articulus szólt er ről : «Publicis etiam Constitutionibus Regni inserendum re-
solvit benigne Sacra Regia Majestas; 1. Quod Transsvlvaniam, veluti Saci am 
Regni Hungarise Coronam partinentem, tarn Eadem, quam Successores Sui, (jua 
Reges Hungáriáé possidebuut et gubernabunt . 2. Quod item Comitatus: Krasz-
nensem, Mediocrem Szolnok et Districtum Kővár, tanquam ad Regnum Hungáriái 
spectantes, tani videlicet in Contributionalibus. quam in Politicis et Juridicis 
ex integro; Comitatum autem Zarándiensem jam alioquin in Contributiona-
libus subjectum, etiam quoad Politica et Judicialia, primo, quo fieri poterit, 
tempore, ac desuper auditis etiam Transsylvanis; Jurisdictioni Regni istius reddi 
et restitui, ac integraliter, ellectiveque Regno reincorporari curabit» 

:J Kossuth beszéde a Partium ügyében. Karádfi és Ráthkay : K. Part. Élete, 
41. lap. — 4 U. o. 42. 1. — 5 Sándor József Erdély Magyarország kiegészítő 
része. (Budapesti Szemle. II. köt. 1865.) 
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ben történt az első lépés a nagy czélra», az unióra.1 Márczius 
havában ugyanis Kraszna, Közép-Szolnok vármegyék és Kő-
várvidék együttes gyűlést tartottak a végből, hogy közösen 
sürgessék meg a visszacsatolást s hogy az 1790/91 -diki ország-
gyűlésre emlékiratot küldjenek; az 1790-diki budai ország-
gyűlésen valóban elsők valának Közép-Szolnok, Kraszna vár-
megyék és Kővárvidéke: ezek ugyan egyszerűen a vissza-
csatolást sürgették, de mind követelőbben s emlékiratukban 
«Magyarországtól kedvök s akaratjuk ellen, valamint törvény-
telenül elszakasztásukat panaszolták s kívánságukat támogató 
jogi okaikat elősorolták».2 Az 1790 deczember 12-dikére Kolozs-
várra összehívott országgyűlésnek deczember 31-dikén tartott 
ülésén Kraszna, Közép-Szolnok, Kővárvidéke követei «az 
egyességi hit letétele alkalmából, arra készségöket kijelentet-
ték», kikötvén azonban azt, hogy Magyarországhoz való vissza-
kapcsolásukat. melyet megindítottak már, sürgethessék. Akkor 
azonban, midőn ennek az ülésnek jegyzőkönyvét 1791 január 
11-dikén felolvasták, Barta Miklós, Zilah város követe, küldői-
nek meghagyásából határozottan kijelentette, hogy Zilah város 
csupán csak Erdélylyel együtt kíván Magyarországgal egye-
sülni.3 Erdély unióját ugyanezen a kolozsvári országgyűlésen, 
(február 11-dikén) tárgyalás alá is vették, de az unió létre-
jöttét hét feltétel teljesítésétől tették függővé.4 A Partium kér-
dése tehát továbbra is függőben maradt; míg az 1792-diki 
országgyűlésen ismét előkerül s a 11-dik czikkben újból ki-
mondják a kapcsolást.5 Az 1807-diki országgyűlés fölveti sür-
getőleg a kérdést a visszacsatolás iránt; az 1825-diki ország-

1 Szilágyi F . : Az erdélyi unió. 10. 1. — 2 U. o. 11. 1. — 3 ü . o. 20., 21. 1. — 
4 U. o. 22. 23. 1. — 5 Corpus Juris Hungarici. II. (475. lap.) 1792.11-dik art iculus: 
«Quoad verő desideratam ad elTectum priecitati Articuli Comitatuum Kraszna, 
niediocris Szolnok et Zarándiensis, Districtus item Kővár Reincorporationem, 
altefata sua Majestas Dominos Transsylvanos in primis, quae celebrabuntur 
Comitiis, semet audituram, acceptaque illorum Deelaratione, Benignam suam 
mentem statibus et ordinibus Begni hujus manifestaturam declarare dig-
nata est». 
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gyűlés megint sürget; az 1825/7-diki országgyűlésen 1826 ápri-
lis 17-dikén a rendek a királytól a Részek visszacsatolását, 
az Erdélylyel való egyesülést különösen az ország területi 
épségének fentartásáért kérik, mire a király 1827 április 11-dikén 
a Partiamra nézve a kir. határozatnak az erdélyi rendek meg-
hallgatása után való kiadását Ígérte.1 

Az 1830-diki országgyűlésen a sérelmek s kívánatok főbb 
pontjai közt volt: Erdély némely részei, jelesen: Kraszna, 
Közép-Szolnok, Zaránd s Kővárvidéke csatoltassanak Magyar-
országhoz. Az 1832-diki országgyűlés a tárgynak puszta sür-
getésével nem érte be, «hanem az előleges sérelmek között 
a felejthetlen emlékű Kölcsey indítványára felírásukban a 
tárgyat egyenesen azon szempontból hozták tisztára, hogy 
megmutassák, miként a visszacsatolás végrehajtása az erdé-
lyiek örökös meghallgatásától többé föl nem függesztethe-
tik».2 Mire aztán az 1836:XXI-dik t.-cz. elrendelte Kraszna, 
Közép-Szolnok és Zaránd vármegyéknek, valamint Kővár-
vidékének Magyarországhoz csatolását. A visszacsatolást ez, 
mint bevégzett tényt iktatta törvénybe; azt mondja ki vilá-
gosan és határozottan, hogy a Részek «teljesen és tökélete-
sen Magyarországhoz ezennel visszacsatoltatnak». De tudjuk, 
hogy a törvényt nem hajtották végre. Az 1839/40-diki ország-
gyűlésen a Részekből csak Kraszna s Zaránd követei jelen-
nek meg; Közép-Szolnok vármegye és Kővárvidéke hiányzik. 
A király az országgyűlés határnapjának megállapítása előtt 
felhívta a nádort, hogy meghívandók volnának-e ezeknek a 
vármegyéknek követei? A nádora mellett nyilatkozott (január 
19-dikén), «hogy a mennyiben a bekeblezendő jurisdictiók 
többsége a legutóbbi erdélyi országgyűlésen határozottan a 
bekeblezés ellen nyilatkozott: a visszacsatolás csak akkor 
történhetik meg, ha maguk az illető megyék nyújtanak ahhoz 

1 Szilágyi F . : Ar erd. unió. 34., 35. 1. — 2 Karádfi és Ráthkay : Kossuth 
Parlamenti Élete. Pest, 1840. 42. 1. 
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segédkezet».1 A király ennek daczára kiküldi a bizottságot, 
hogy foganatosítsák a visszacsatolást(2) s meghívja a megyé-
ket az országgyűlésre, csupán Kővárvidékét hagyja ki. Hogy 
Közép-Szolnok nem tett eleget a meghívásnak, ennek minden-
esetre egyik főoka vala, hogy nemességének egy része nem 
akart lemondani «az erdélyi privilégiumokról, különösen a 
vallásügyi törvények kedvezményeiről», a tulajdonképeni ok 
pedig nem más, mint az erdélyi kanczellár bizalmas levele, 
a mely a követválasztó ülés megakadályozását kívánta. 
A visszacsatolás hívei királyi biztost kérnek a magyar ország-
gyűléstől a visszaélések kiderítésére. De az országgyűlést 
berekesztették, mielőtt a követválasztás megtartható lett volna. 
Alkotmányjogi szempontból mindez nagy nevezetességű, mert 
a követek elmaradása alkalmul szolgált a verificatió kérdé-
sének fölvetésére.2 

Báró Wesselényi Miklós (1832. február 15.) ellenezte, hogy 
a Részeket s Erdélyt megkérdezzék a visszakapcsolás ügyé-
ben. A Részeket már csak azért is mellőzni kell, mert nem 
alkotnak együtt egy «polgári testet» s így nincs kihez intézni 
a kérdést, nincs ki feleljen. Hogy pedig az egyes törvény-
hatóságokat megkérdezzék egyenként s így Magyarország az 
egyes megyékkel tanácskozzék, velők alkudozzék, ezt már az 
ország méltóságával nem tartotta összeférhetőnek. «Mind 
Erdélyre, mind a Részekre nézve — úgy mond — két tárgya 
lehet a megkérdésnek: egyik a jus, másik a mód. A mi a 
Részeket illeti, a jus tiszta. Jogok iránt csak akkor lehet meg-
kérdésnek vagy kihallgatásnak helye, midőn még valami két-
ség forog fenn vagy homály van; de itt minden kérdés, min-
den kétség meg van fejtve, világos előttünk a tárgy és senki 
sem kétli a Részek iránti teljes jussunkat . . . Midőn a Ré-
szeket 1738-ban Erdélyhez csatolták, akkor sem előzte meg 

1 Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora. 1815—1847. 476. 1. 
2 U. o. 477. lap. 
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azt semmi megkérdezés, szóval nem szükséges sem a Késze-
ket, sem Erdélyt megkérdezni, mert ilt a jog tiszta s el van 
ismerve; a visszakapcsolás módjára nézve sem szükséges ki-
hallgatni előzőleg egyiket se, nem Erdélyt, mert a mihez neki 
joga nincs, annak jövendőbeli helyzete mikénti elrendelésé-
hez sem szólhat; nem előlegesen magokat a Részeket, mivel 
a mennyiben azoknak az egyesülésbe kell befolyásoknak 
lenni, annyiban meglesz az a dolog végrehajtásakor. De csak 
azt kell valami iránt megkérdezni, kitől olyasmi függ, csak 
ilyetén jus hatalmaz fel feleletre, a partium egyszer sem vett 
cselekvő részt, midőn Magyarországtól hol elvették, hol vissza-
adták annak. Ha az ő megegyezésök vagy ellenkezésöktől 
függene is a visszakapcsolás, úgy sem lenne kihallgatásra 
szükség, mert régibb s újabb időkben elég nyilván kifejezték 
ezek a Részek, nemcsak megegyezésöket, de óhajtásukat is: 
tudva van ugyanis, hogy 1791-ben Erdély országgyűlése előtt 
követséget küldöttek Magyarország rendeihez s a visszakap-
csoltatást kérték. Midőn az erdélyi diétán az ott szokásban 
levő kapcsolási hitet letették, nyilván kikötötték, hogy ezen 
tettök által a Magyarországhoz leendő visszacsatoltatás meg-
kívánásáról, eszközléséről teljességgel le nem mondanak. Azóta 
is több részekbeii megyék s több ízben írtak Magyarország 
törvényhatóságaihoz szint azon szándékokat s óhajtásokat 
fejezvén ki. Ezen Részeknek a modalitást tárgyazó előleges 
megkérdése s kihallgatása is szükségtelen. A miért ennek 
megtörténni kellene, s a mi ennek czélja lehetne, az magá-
nak a visszakapcsolásnak végrehajtásakor el fog éretni. Midőn 
két megye közt változás vagy valaminek elrendelése történik, 
igen is van azon megyéknek ahhoz szólójuk s így p. o. Arad 
és Zaránd az egyesülés tárgyát kölcsönös értekezéssel fogják 
megállapítani. A mit itten ezen visszakapcsolásra nézve, mint 
aggodalmat hallék felhozva (Tárnok), az csak megállhatna, 
ha a Részekre nézve az kéretnék, hogy tüstént visszacsatoló 
bizottság küldessék s hogy rögtön parancsoltassék azon me-

Dr. P e t r í M ó r : Szilágy vármegye monogrciphiája. I. ''' 
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gyéknek magyar igazgatási lábra tétele, de úgy hiszem, erről 
most szó nincs s azért mindazon aggodalom, mint az előre 
bocsátandó megkérdés vagy kihallgatás szüksége elenyészik, 
ha a dolognak kivitelét, praxisát megtekintjük. Biztosság fog 
innen rendeltetni, ez azon megyékkel egyetértőleg kidolgo-
zandja, a visszakapcsolás miként történjék s azon megyékre 
nézve minő változásokat eszközöljön. Ez a biztosság itt az 
ország gyűlésén jelenti s mutatja be munkálatát, ha még ezen 
országgyűlés alatt megtörténik, itt el is fog határoztatni, ha 
ezen országgyűlés eloszlása után végzi be munkáját, úgy 
minden a mostani lábon marad, míg a közelebbi ország-
gyűlésen mindazt fölveszik s ellátják. Hogy azon megyéknek 
helybeli és saját rendszabásai s mindaz, a mi ott másként 
van, mint Magyarországon, megmaradjon-e, minő változást 
szenvedjen vagy mi létezzen tovább is, az ezen országgyűlés-
nek határozatától fog függni.» Aztán hosszasan vitatja, hogy 
«a mi már Erdélynek Magyarországgal leendő egyesülését 
nézi, van-e Magyarországnak Erdélyhez jussa s következőleg 
azt kívánhatja-e vissza, ezt többé kétségbe vonni nem lehet».1 

1841-ben Kraszna vármegyét, mivel a november 15-dikére 
Kolozsvárra összehívott országgyűlésre követeket nem kül-
dött, ugyanezen év deczember 7-dikén rákényszerítették a 
követválasztásra. A Pozsonyban, 1843 május 14-dikén meg-
nyílt országgyűlés a Partium ügyével kapcsolatban az uniót 
is hevesen tárgyalta. Zúgolódtak, jóllehet, hogy a partium 
visszacsatolását már az 1836-diki pozsonyi gyűlés hirdette, a 
törvényt az erdélyi kormány ellenállása miatt végre nem 
hajtották, a minek következtében a partiumi megyék egyike 
sem küldött követeket erre az országgyűlésre; ezért a ténveért 
aztán a megyéket, az országgyűlés meghagyása következtében, 
be is perelték s a 800 arany forint articularis büntetés meg-
fizetésében elmarasztalták. Az Ítélet végrehajtását — Kelemen 

1 M. N. Muz. Kézirattár. 1135. Fol Hung 
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János, magyarországi itélőmester, továbbá Fésűs György, köz-
ügyigazgatói helyettes egy jurátussal — 1844 október 7-dikén 
Szilágy-Somlyón, 10-dikén Zilahon, 17-dikén Kőrös-Bányán a 
vármegyeházánál meg is kísérelték; de az erdélyi kir. gu-
berniumnak parancsára a végrehajtás ellenállással és repul-
sióval találkozott. így végződött az az országos executió, 
melynek párját az alkotmányos élet történelmében nem lehet 
találni.1 

Az 1846—47-diki kolozsvári országgyűlés, 1847 október 
5-diki ülésében, Közép-Szolnok követe fölemlítvén, hogy a 
partiumi megyéket a pozsonyi országgyűlésre meghívták, 
indítványozta ennek a kétes állapotnak megszüntetését, a 
mit az október 11-diki ülésben tanácskozás alá vették; végre 
is azt mondta ki ez a gyűlés, «a kk. és rr. a Részektől az 
egyesületi hit értelmében elvárják, miként a magyarhoni 
országgyűlésre követjeik küldése által, a haza törvénye ellen 
föllépni nem fognak». így jutottak a partiumi vármegyék 
abba a sajátságos ritka helyzetbe, hogy két országgyűlésre 
kaptak meghívót, két hazához tartoztak és a polgári köteles-
ség és engedelmesség kettős mértékkel volt reájuk szabva. 
Jellemzően festi ezt a különös helyzetet az a kérelemlevél, 
a melyet épen ennek a visszás állapotnak megszüntetése 
végett a pozsonyi országgyűléshez intéztek. «Helyzetünk 
valóban rendkívüli, nálunk a magyar király törvényes aka-
ratja ellenkezésben van Erdély fejedelmének akaratával, az 
egyiknek úgy hódolhatunk, ha a másik iránt engedetlen-
kedünk. A magyar király parancsa iránti tiszteletlenség, 
Erdély fejedelme iránti hódolatnak vétetik, a szentesített tör-
vény iránti engedetlenség polgári erénynek». 

A kérelmet 219-en írták alá, közöttük első volt br. Wesse-
lényi Miklós.2 

1 Szilágyi Ferencz : Ar erdélyi unió. 37. lap. — - V. o. 38. lap. Az aláírók 
közt vannak: ilj. báró Wesselényi Farkas, Balog Pál. itj. Bereczky György, 
id. Déesey Ferencz, Kattra Mihály, Szodoray Sándor. Diószeghy Gábor, Pogonyi 

19* 
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Az 1847—48-diki országgyűlés végre-valahára dűlőre vitte 
a partiumi vármegyék sorsát. Kimondván, hogy az 1836-diki 
országgyűlés 21-dik t.-czikkét foganatosítja, a mely szerint: 
Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd vármegyék, Kővár vidéke 
és Zilah városa a hozott törvénynek azon törvényhatóságban 
való kihirdetése napjától, minden tekintetben Magyarország 
elválhatlan kiegészítő részeit képezik. (1848. VI. t.-cz. 1. §.> 
Mint kitűnik, a reincorporatiót hét törvényczikk (1715:92, 
1723:20, 1729:7. 1741:18, 1751:24, 1792:11, 1832/6:21) ren-
delte el s még néhány országgyűlés (1764, 1802, 1825 7. 1830, 
1839—40, 1843/4) mint sérelmi ügyet bolygatta, évszázadokon 
át meg-megújuló sürgetés, panasz, különösen vármegyénkből, 
míg végre az 1848: VI. t.-cz. végrehajtotta. 

Egy, a mint látszik, a jelen század elejéről fönmaradt fogal-
mazvány1 körülményesen fölsorolja, hogy «a partium miért 
akar reincorporáltatni?» 

Különösen jellemző okok érintik több irányban a Szi-
lágy vidékét. E szerint: 1. Nem tűrheti, t. i. a partium, azt 
az erdélyi törvényt, a mely szerint adót fizetnek mindazok, 
a kiknek nincs két jobbágyuk, különösen azért nem, mert 
ezt az adót oda fizetik, a hova a parasztok és éj) úgy 
hajtják fel rajtuk, mint ezeken. Aztán ezt az adót a pa-

Antal és Dénes, báró Huszár Zsigmond, Madass Sándor, Biró István, Bod 
Péter, nemes Vassváry Mihály, Buda Tamás, id. Buttyán László, nemes Bartha 
István, id. gr. Bethlen János, Tunyogi Sándor, Tarczali Károly, Drawetzky 
Zsigmond, Kabós Elek, Sarkadi Nagy Dániel, László Imre, Érsekújvári Sándor, 
László József, Kiss Károly, Pa]) Albert, Kerekes Sándor, Balog Gedeon, Szent-
királyi Pál és László, Kalos Gábor, Végh József, Balásy Pál, Péter, id. s ifj. 
Antal, Kovács Mihály, Debreczeni Miklós, Pap József, Lőrinczi György, Deáki 
Lajos, Sámi János és László, Híri Eerencz, Péli X. József, Kállai N. József, 
Orbán Sándor, Zoványi Eerencz, Werőczy Sándor, id. Parkas János, Dombi 
István, P. Ábrahám Gábor, Asztalos Sándor, Zilahi Kiss Károly, Gergely Elekr 

Révkomáromi Deáky Sámuel, Pelei Lajos, Laskai Lajos, báró EglofTstein Béla, 
Kabós Lajos, Bányay Lajos stb. (Képviselőház könyvtára, Országgyűlési Irat-
gyűjtemény, 1847/8. 1 .1 126.) 

1 Bydeskúthy György családi iratai közt. 
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raszt bíró szedi fel rajtuk és ő szolgáltat nekik igazságot. 
2. A régi rendszer alapján megadóztatták mindazt, a ki-
nek nem volt erdélyi jogosítványa, hiába mutatta ki a ma-
gyarországi királytól kapott nemességet. 3. A már meg-
adóztatott egyén vagy család a legvilágosabb kimutatás és 
bármennyi kérelem alapján sem nyerhetett adómentességet. 
4. József császár megtűrte az ország terhére levő honi jogos-
ságot; ez okból vigaszt azután sem lehetett nyerni (a mi a 
parasztokkal közös). 5. 17()4 táján continua-táblákat állítot-
tak fel a vármegye kormányzására; azóta a vármegyei közön-
ségeknek nincs szabad szavuk megvitatni a közgyűléseken 
a közönséges ügyeket, (j. A tisztek kinevezése felsőbbektől 
függött, minek következtében nem azokat erősítették meg, 
a kiket a vármegyei közönség választott. 7. Az adózási rend-
szer minden hat esztendőben változik. A Szilágynak nincs 
forgalmi helye és különben is nagyobbrésze sivatag, a melv 
körülményt az 1715-ben országszerte eszközölt és a nádori 
levéltárban levő összeírás is igazol; mindamellett ezek figyel-
men kívül hagyásával a Partiumot magasabb adózási osz-
tályba tették, mint a milyent az arányosság hozott volna 
magával. A vármegyei közönségek és a királyi adószedők e 
tárgyban ismételten panaszt emeltek, de eredménytelenül: 
a sok és régi hátralékokat hallatlan kegyetlenséggel hajtották 
fel az adózó népen. Azért még most is igen nagy a hátra-
lékösszeg. Az egyébként adómentességet élvező nemeseket is 
az adózók névsorába vették föl a parasztok közé, ha egész 
teher alá írt telket kezdett művelni. 8. A tisztek fizetése 
kevesebb volt ezekben a vármegyékben, mint másutt, holott 
a beneficiumokra és adózásra nézve ezeket magasabb osz-
tályba vették. 9. Az erdélyi kormányszékek úgy elhanyagol-
ták, mintha az ország tagjának sem tartották volna: ugyanis 
mikor a fölállított királyi tábla számára helyet jelöltek ki az 
országban, a középpontot úgy mérték ki czérnával a tér-
képen. hogy a Szilágyot, mint oda nem is tartozót, a czérna 
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alól kihagyták, a miért is a szilágyi pereseknek nagy költ-
séggel kényelem nélkül kellett rossz utakon igen messze 
útazni. 10. Ügyeit nem gondozták; az innen benyújtott pana-
szokat csak nyughatatlanságra magyarázták. A panaszlókkal 
szemben üldözést, a panaszlottal szemben erőszakos párt-
fogást tanúsítottak a kormányszékek, mire példa az, hogy a) 10 
esztendeig tartott nyomozás után szabadulhatott meg a vár-
megye egyik elöljárójától; b) ezen vizsgálatnak 17 esztendő óta 
sincs vége; c) e vizsgálat eredményének végrehajtását három 
évre halasztják el. Ugyanannak kell tulajdonítani azt is, hogy 
több panaszt fel se vettek; ha pedig felvették, akkor a megírt 
elvekből némelyeket elhagyogattak (decidáltak). 11. A közön-
ség egy fillérrel sem rendelkezik szabadon, miből következik, 
hogy a) prsetorialis ház és tömlöcz nincs; a levéltár a tavaly el 
is égett, a tömlöczből pedig csak három hónap alatt 170 rab 
halt ki; b) a vármegyei irományok rendetlenül és őrizetlenül 
ide-oda hánvva-vetve hevernek. 12. Mivel az adó Magyar-
országon feltűnően kevesebb, az adózó nép zúgolódik, hogy 
a Szilágyban oly nagy az emelkedés. 13. A királyi tized fel-
hajtása oly módon történik, hogy a parasztság mindenkor a 
szomszéd magyarországit óhajtja. 14. Magyarországon úrbéri 
arány szerint szolgálnak a jobbágyok, Erdélyben minden 
arány nélkül s mivel itt hetenként a zsellértől két napi, a 
volt jobbágyi állapotú embertől pedig négy napi robotot 
követelnek, a szilágysági jobbágyok mindenkor a szomszédok 
jobb állapotát emlegetik. 15. Mivel az írt robotot a nagy 
urak jószágában mindenkor elengedhetetlenül felhajtják, a 
nép békétlenkedik; itt-ott fellázad, zúgolódik és készül a 
nemesség ellen. A jobbágyok között lakó nemesség igen 
nagy tehernek tartja, hogy a várakban lakó nagy urak jó-
szágát gyakran ő kell, hogy megvédje a támadások ellen 
és mégis a parasztokkal egy sorban adóztatják meg őt. 
10. A Szilágyságnak szüntelenül határviszályai vannak a 
szomszéd magyarországi vármegyékkel; ezeket mindenkor 
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királyi biztosokkal rendezni nagy teher és késedelem: holott 
Erdély felől nincsenek ily viszályok. 17. Az a visszás ál-
lapot, a mely szerint a református ecclesiak ma is meg-
oszlanak Magyarország és Erdély között, míg a róm. katho-
likusok egészen a váradi egyházmegyéhez tartoznak, terhére 
van a megyei közönségnek. 18. Van sok olyan helység, a 
melyekben ma is létezik magyarországi párt; sőt a vármegye 
közepén is van Magyarországhoz tartozó egész helység. 
19. Az országgyűlésen is oly szabálytalanságok fordulnak 
elő, hogy azt, ki a közjavaslaton kívül a közhaszonra és 
jóra czélzó dolgot hoz elő, azzal torkolja le az elnök, hogy 
beszéljen a lovakról -meg a vadászatról. Ily körülmények 
között nincs reménysége a Partiumnak arra, hogy az ország-
gyűlésen jobbra is fordulhasson a sorsa. 

A visszacsatolás tényének egyik következményeként 
1837-ben a nagy Wesselényi mindjárt intézkedik az urbárium 
behozatala iránt.1 Sós Andrásnak írja: nem azt bízta reá, 
hogy adja az embereknek tudtára; «én mind az ökrösöknek, 
mind a gyalogosoknak szolgálatjokból elengedek», hanem azt 
mondja meg az embereknek: ha nekiek tetszik, kész a 
Szilágyságban fekvő egész jószágába behozni az urbáriumot, 
még pedig azért, mivel a Szilágyságot már törvény csatolja 
Magyarországhoz, következőleg illőnek s helyesnek látja, 
hogy a Szilágyságban lakó emberei részesüljenek a Magyar-
ország által kidolgozott s behozott urbárium hasznaiban is. 
«Hogyha az urbáriumot behozzuk, — úgy mond — annak 

1 A M. N. Múz. őriz egv becses kézirati füzetet Báró Wesselényi Miklós 
levelezései. Levelek mdsolatja. 1837 junius M-től 1838 február 23-ig czímen 
A füzetben levél van Kölcseyhez. A Kossuth dolgáról ír, hogy abban napon-
ként képtelenebb lépések történnek» s hogy idézése nótára megtörtént. Egy 
második levélben Kossuth ügyvédjének Ágostont vallotta stb. Ismerteti a pör 
azon időbeli, állását. Kölcseynek a saját nótapöréről is többször ir. Továbbá 
Kossuthnéhoz, Deák Ferenczhez stb. (N. Múz. kézirattár 1041. Fol. Hung. 
Másolat.) A levelek közt bennünket közelebbről érdekel a Pestről 1837 augusz-
tus 10-én Sós Andráshoz írt levele. 
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bizonynyal egyik nevezetes következése lesz a szolgálatnak 
megkevesedése», ám az urbárium behozatala nemcsak abból 
áll. hogy a szolgálat megkevesedjék. «hanem az urbárium-
ban kijelölt minden pontnak teljesedésbe kell vétetni». Szük-
séges erre nézve «Zsibón, hogy előbb a felső forduló felosz-
tassék, hogy a legelőre nézve a szükséges intézeteket meg-
tegyem s szükségesek még egyéb előkészületek is». Annak 
okáért akarja tudni, kivánják-e az emberek, hogy az urbá-
riumot behozza. Ha akarják, megteszi a szükséges előkészü-
leteket rövid időn s aztán mindjárt az embereknek minden 
tartozásaikra s minden beneficiumaikra, vagyis könnyebb-
ségeikre nézve az urbárium szabályai fognak szoros és pon-
tos gyakorlatba vétetni. Addig, míg ez megtörténik, minden-
nek «az eddigi lábon» kell maradnia. Az urbárium behozatalá-
val most nem köteles még, s azt egyedül csak az emberek 
iránt viseltető szívességből akarná tenni. 

A két vármegye jegyzőkönyveiben itt is, ott is akadunk 
a közjogi visszás helyzet megszüntetésére irányuló intézke-
désekre. 

így Közép-Szolnok vármegyének, a hadadi várban, 1749 
julius 17-én tartott közgyűlését mindenek felett érdekli az a 
hír, hogy nemes Magyarország a Partium visszacsatolását 
óhajtja, illő, hogy a vármegye is foglalkozzék e dologgal 
és hogy «de nobis sine nobis» intézkedés ne jöjjön létre. 
«A vármegyének ez ügyben Íratott és most felolvastatott hatá-
rozata tehát közöltessék a másik két szomszéd vármegyével is. 
azután pedig mind ő felségének, mind a cancellariának, mind 
pedig az erdélyi deputatiónak küldessék fel».1 

A gubernium nem nézte jó szemmel a tárgyalásokat. 
1832-ben ráír Közép-Szolnokra, hogy «a partium s annál 
fogva ns. Közép-Szolnok vármegye is, magára senkivel, úgy 
a magyarországi ns. vármegyékkel is tractatusokba nem 

1 Szvit. Protocoll. Polit. Oeconom. Nro. 5. 1744—1761; 111. lap. 
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ereszkedhetik, mivel ez az Unionis Juramentumnak épen el-
lenére van. A ns. vármegyének Magyarországgal való uniója 
vagy nem uniója dolga is, csak a statusok helyes országos 
gyűlésébe tractáltathatik; azért a szomszéd ns. magyarországi 
vármegyékkel való correspondentiakban és tractatusokban a 
ns. universitas hite megsértése nélkül nem is ereszkedhetnék; 
azért várja el az uniónak maga helyén leendő pertractatioját 
csendesen». 

Ugyancsak Közép-Szolnok vármegyének 1843 márczius 
20-dikán tartott közgyűlésében az országgyűlési követek be-
számolójukban kiemelik, Kraszna vármegye követei kinyil-
vánították, hogy az 1832/6: XXI. magyarhoni t.-czikk nyomán 
megyéjök magát Magyarhonhoz visszacsatoltnak tekintvén 
az erdélyi országgyűlésen csak azért jelentek meg, mert 
ő Felsége által sürgősen határoztatott, azonban óvakodni 
fognak minden olyan kérdésekbe beleavatkozni, a melyek 
nem egyszersmind megyéjöket, hanem az egész hazát érdek-
lik, a mi ellen az országos rendek óvást tettek. Közép-Szol-
nok vármegye ez év márczius 23-dikán tartott közgyűlése, 
midőn a vármegye rendeit a pozsonyi országgyűlésre köve-
tek küldésére hívják fel. bizonytalanságban van, hogy tulaj-
donképen melyik országhoz tartozik. Az 1832/6: XXI. magyar-
országi törvényczikk s ő Felségének azon t.-czikk nyomán 
az erdélyi nagyfejedelemségbeli karokhoz s rendekhez inté-
zett több rendbeli leiratai Közép-Szolnokot s a részekbeli 
testvérmegyéket kétségtelenül s változhatatlanúl Magyarország 
kiegészítő részének nyilvánítják, azonban tényleg az erdélyi 
nagyfejedelemségbeli királyi főkormányszék közigazgatási 
rendelkezéseitől függnek, mint Erdélyország bármely más 
törvényhatósága. Ily helyzetben bizonytalanok, hogy fognak-e 
a közelebbről megnyitandó hongyűlésre követeket küldeni. 

Nemsokára átír Kraszna vármegye Közép-Szolnokhoz, 
hogy «a részekbeli megyéknek Magyarországhoz visszacsato-
lását minél hamarabb s kétségen kívül megtörténendőnek hí-
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vén megtartatni óhajtott jogaink s törvényeink», a követek-
nek adandó utasítások iránt megállapodásra jussanak; de 
Közép-Szolnok, május 1-sején tartott közgyűlésében mivel a 
vármegye a valóságos visszakapcsoltatás előtt magának a 
visszakapcsoló törvénynek értelme szerint is, nem nemes Ma-
gyarország, hanem az erdélyi fejedelemség kiegészítő része, a 
pozsonyi országgyűlésre nem küld követeket. 1847 október 
21-dikén Wesselényi Farkas, főispán elnöklete alatt tartott 
ülésében szintén kijelenti, hogy a pozsonyi országgyűlésre 
nem küld követet, hogy a vármegye «Erdély országától, 
melynek jó és balsorsában annyi századoktól fogva osztozott, 
a mennyiben rajta áll, soha magára elválni nem óhajt s 
nemes Magyarországgal nem másként, csak egész Erdélyivel 
együtt kíván egyesülni». 

Az 1848 április 3-dikán ismét Hadadi báró id. Wesselényi 
Farkas főispán elnöklete alatt tartott ülésében lelkesen hang-
zott föl, «hogy a magyarnak többé két hazája nem lehet», 
«az unió magának Erdélynek is minden részében hangzik». 
«Többé nincs más üdv részünkre, mint csak a Magyarország-
gal való egyesülés». A követeknek (br. Wesselényi Miklós s 
Kiss László) azt az utasítást adják: Igyekezzenek az 1836: 
XXI. t.-cz. mentül előbb való végrehajtásán. Erdélyország-
nak, melvlyel több századon keresztül jó és balsorsban osz-
toztak s melyet most is testvéri karokkal ölelnek, hova 
hamarabb való egyesítésén, unióján teljes tehetségök szerint 
munkáljanak, hogy így, legyen a magyarnak, mit Isten minél 
előbb adjon meg: egy hazája, a nagy és szép Magyarország. 
A szeretett testvérhonnak, Erdélynek, Magyarhonnal való 
egyesítésén, unióján teljes lelkökből munkálni szent köte-
lességöknek tartsák. Mind biztosabb, mind forróbb a törek-
vés. Valóban az unió története a «magyarhoni részek» vissza-
csatolásával kezdődik. Végre is a két ország egybeforrasz-
tásának kohója vala a két vármegye társaival; az ő elszaka-
dásuk vonta maga után Erdély egyesülését az anyaországgal. 
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Kraszna és Közép-Szolnok magukat elsőkül csatolták vissza 
Magyarországhoz s követeket küldenek a pozsonyi ország-
gyűlésre s Kraszna példájára már márcziusban a Részek. 

Wesselényi idézte föl a Részek visszacsatolásának kér-
dését, az ő érdeme a XXI. t.-cz., a ki ezzel verte meg a két 
testvérhaza egyesülésének útját. Az 1836: XXI. s az 1848: VI. 
t.-cz. alapján 1848 május 8-dikán, illetve 15-dikén hajtották 
végre Krasznán, illetve Közép-Szolnokban a visszakebele-
zést — a mint mindjárt bővebben lesz róla alább szó — s 
Báró Wesselényi Miklós volt a végrehajtó bizottság elnöke, 
ő, az unió élő megtestesülése; ki itt forrasztotta össze, szive 
melegével vármegyénk keblén a két elszakadt hazát. 

Ismeretes Kossuth Lajosnak az 1847 8-diki országgyűlésen 
1848 január 14-dikén a Részek visszacsatolása ügyében mon-
dott beszéde,1 a melyet midőn jelzek, helyén valónak tartom itt 
Kossuth Lajosnak ép erre az országgyűlésre való emlékezését 
idéznem, hol a Partium ügyét oly fényesen emelte diadalra. 
Kossuthot születésének nyolczvanadik évfordulója alkalmá-
ból üdvözlé Szilágy vármegye s ő örökbecsű válaszában ép 
a Részek visszacsatolása ügyét eleveníti föl a következők-
ben : «Ha nem csalatkozom. — úgy mond — Szilágy vár-
megye területének zömét a hajdan úgynevezett Részek két 
megyéje (Közép-Szolnok és Kraszna) képezi. E körülmény 
az 1847 8-diki országgyűlés egy szép jelenetét idézi fel em-
lékezetemben. melynek fölemlítéséhez szabadságot veszek 
magamnak tisztelt Alispán úr engedelmére számítani, mint-
hogy azon jelenet oly kiáltó ellentétet képez a parlamen-
taris pártállás igényeinek divattá vált mai felfogásával, hogy 
valóban tanulságos lehetne, ha a történetiratnak azon szeren-
csétlensége nem volna meg. hogy tanulságaira a röppenő 
perez érdek- és indulatzajában senki sem ügyel. A nádori 
méltóság legszebb tisztje volt: a közben járás, nemzet és 

1 K arád fi és Ráthkay: Kossuth Parlamenti élete. Pest, 1850. 36—54. 1. 
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király között. Hatalmas mentőszere volt ez a megsértett tör-
vény szentségének; s csak oly esetekben szokott volt igénybe 
vétetni, midőn vagy valóságos összeütközés támadt nemzet 
és király között, vagy pedig a király elnézésével a végre-
hajtó hatalom annyira túl tette magát a törvény tiszteletén, 
hogy szükségessé válnék a nemzet első tisztviselője által 
ünnepélyesen emlékeztetni a királyt a törvény megtartásá-
nak és megtartatásának kötelességére, melyet esküvel foga-
dott. Ilyennek láttam én a helyzetet az 1847 8-diki ország-
gyűlésen a «Részek» visszacsatolásának kérdésében. Meg 
akarom jegyezni, hogy mi e kérdésnek nem csak a törvény 
uralmának s az ország területi épségének szempontjából, 
hanem azért is kiváló fontosságot tulajdonítottunk, mert 
akként voltunk meggyőződve, hogy, ha a «Részek» visszacsa-
tolásának végrehajtását kieszközölnünk sikerűi, ez okvetlenül 
maga után fogja hozni nemzetünk azon hő vágyának telje-
sülését, hogy Erdély, a nemzettest ez elszakított, becses 
tagja, az Anyaországgal újra egyesíttessék. A «Részek» kér-
désének tárgyalásakor még nem sejthettük, hogy a közel 
jövő meg fogja hozni azt, a mihez nemzetünk újjászületésé-
nek annyi szép reményét fűzte a honszeretet. — Legyen 
szabad röviden emlékezetbe hoznom a «Részek» kérdésé-
nek akkori állását. A «Részek» nem erdélyi terület, hanem 
az erdélyi fejedelmeknek időről-időre személy szerént át-
engedett birtokot képeztek: Apafy Mihály halálával tehát, 
ki. a mióta Carafa, az irtózatos emlékezetű eperjesi hóhér, 
Erdélyt a bécsi udvarnak meghódoltatá. már különben is 
csak névleges fejedelem volt, a «Részeknek» ipso facto 
vissza kellett volna szállani Magyarországra. De Erdélynek 
már 50 évig nem volt külön fejedelme, s a visszacsatolás 
még sem történt meg. 1741-ben törvény hozatott, mely azt 
elrendelte, de újabb 50 év múlt el. s a törvény végre nem 
hajtatott, sőt visszalépés történt, mert az 1792: XI. t.-cz. már 
csak arra szorítkozott, hogy a «Részek» visszacsatolására 
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nézve az uralkodó meg fogja hallgatni az erdélyi urakat 
(Dominos Transsylvanos) s kegyes szándokát (benignam suam 
mentem) tudatni fogja az ország rendeivel. Ismét 44 év mult 
el, és újra semmi sem történt. Ekkor az 1836: XXI. t.-cz. 
már nem elégedett meg azzal, hogy kérjen, sürgessen, ha-
nem határozottan kimondotta, hogy «a Készek Magyarország-
hoz teljesen és tökéletesen visszacsatoltatnak», elrendelte, 
hogy Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd vármegyék és Kővár 
vidéke az országgyűlésekre meghivassanak, és ott űlési és 
szavazati visszaadott jogukat gyakorolják, és elrendelte, hogy 
ő Felsége a visszacsatolásnak általános és tökéletes teljesíté-
sét eszközölni fogja. De bizony ő Felsége nem eszközölte, 
ámbár határozott kötelezettséget vállalt reá a «megtartjuk 
és megtartatjuk» biztosítással, melylvel a törvény szentesítve 
lett. A visszacsatoltatni rendelt négy törvényhatóságnak nem 
mindegyike hivatott meg az országgyűlésre; a melyek pedig 
meghívattak, nem élhettek követküldési jogukkal, mert 
«ő Felsége nem eszközölvén» politikai, közigazgatási, igaz-
ságszolgáltatási és adózási tekintetben a visszacsatolást, az 
illető főispánok nem tartották meg a követválasztó gyűlé-
seket; a magyar országgyűlés a meg nem jelent megyéket a 
törvényes bírságban elmarasztaltatta; de az ítéletek végre 
nem hajtattak, a király megengedte, hogy az erdélyi guber-
nium a törvénynek ellene szegüljön, s ekként támogatva a 
magát «conservativnek» nevező erdélyi kormánypárt minden 
eszközt felhasznált, miszerint demoralizáló befolyásával a 
nemességet, különösen a «Részekben» a visszacsatolás ellen 
felizgassa. Sajnálattal kell említenem, miként ez izgatásnál 
különösen erélylyel használtatott fel azon insinuatio, hogy 
Magyarországon az 1836-diki s 40-diki törvények folytán a 
jobbágyság állapota sokkal kedvezőbb lévén, mint Erdély-
ben, a «Részek» földesurai sokat fognak veszíteni, ha a 
visszacsatolás végrehajtatik. Ily érdekek is keveredvén a 
dologba, nem csoda, hogy Józsika Sámuelnek (a mint 
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Wesselényi Miklós értesített) sikerűit keresztül vinni az er-
délyi országgyűlésen, hogy az uralkodóhoz felírást intézzen 
a visszacsatolás ellen. De nekem a jobbágyság érdekei csak 
ösztönül szolgálhattak, hogy a kérdés végleges megoldására 
oly útat, módot keressek, mely a sikerre legtöbb kilátást 
nyújthatott. Ezt a nádori közben járásban véltem feltalálni. 
Ily értelemben tettem tehát indítványt, mely az 1848: VI. 
törvényczikkben érvényre jutott. Nem lepett volna meg, ha 
a kormánypárt ellenzi indítványomat, különösen azért nem, 
mert a ((Részek» visszacsatolásának kérdése nemcsak meg 
volt említve a királyi előadásokban, melyek a tanácskozások 
tárgyait kitűzték, hanem (a mi akkor történt legelőször) kész 
törvényjavaslat is volt az előadásokhoz csatolva a vissza-
csatolás eszközlésének módja felől. Ezen útra lépni annyi 
volt volna, mint újra az alkudozások bizonytalanságának 
tenni ki azt. a mi az 1836: XXI. t.-cz. által már ki volt víva. 
Az ellenzék el is volt határozva, hogy magát e sikamlós 
térre sodortatni nem engedi; de nem lehet tagadni, hogy a 
királyi előadások kedvező talajt nyújthattak a kormánypárt-
nak arra, hogy indítványom ellenében a királyi előadások 
törvényjavaslatának felvételét hozza javaslatba, s ezt azzal 
indokolja, hogy az uralkodó mind jó szándokának, mind 
alkotmányos érzületének adta bizonyságát, midőn még azt is. 
a mi egyenesen a végrehajtó hatalom körébe tartozik, a tör-
vényhozás intézkedése alá bocsátotta. De az akkori kor-
mánypárt férfiai nem vetkőztek ki az önérzetes individuali-
tásból annyira, miszerint dogmának tekintenék azt a bor-
zasztó heresist, hogy a kormánypártnak kötelességszerű 
hivatása pártolni a kormány minden javaslatát, helyeselni 
minden tettét; az akkori kormánypártnál a törvény tisztelete 
magasabban állt. mint a pártérdek. A mint beszédemet be-
végeztem. a kormánypárt vezérszónoka, Somssich Pál emelt 
szót, s kijelenté, hogy, ámbár nem osztozik azon erős ki-
fejezésekben. melyekkel a kormányt megróttam, de elismeri, 
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hogy a kormány kötelességet mulasztott, s mert osztozik 
azon nézetemben, hogy a törvénynek szentnek kell lenni, s 
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hogy végrehajtását újabb alkudozásoktól függővé tenni nem 
tanácsos, tehát pártolja indítványomat. Riadó éljenek vihara 
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tört ki a teremben az érdemes hazafi alkotmányos érzelmű 
nyilatkozata felett, s a dicsőséges jelenet hatása alatt még 
Babarczi (csongrádi követ, helytartósági tanácsos s a kor-
mánypárt hivatalbeli másik vezére) is hasonló értelemben 
nyilatkozott, az általános meghatottság közt a részekbeli 
hazafiak jelen volt megbízottjai (ha jól emlékezem, Décsey 
László, Katona Miklós, Deáky Sámuel) örömkönyes szemek-
kel ölelték szomszédjaikat kebleikre, s az elnök közakarattal 
elfogadottnak jelentvén ki indítványomat, meleg szavakban 
adott kifejezést az örömnek, melyet minden magyar ember-
nek érezni kell annak láttára, hogy, midőn nagy nemzeti 
czélok forognak fenn, a pártszellemet háttérbe szorítja a 
hazafiság, s a nemzet képviselői pártkülönbség nélkül egy 
táborba sorakoznak a jognak, törvénynek, a haza nagy 
érdekeinek oltalmára». 

Aztán a szép jelenet fölelevenítóse alkalmából az utolsó 
rendi országgyűlés jellemvonását magasztalja, melyet a nép-
képviselet mai időszakában a nemzetnél föl nem talál.1 

Tudjuk, hogy az osztrák kormány a szabadságharcz 
leveretése után Erdélyt s vele Közép-Szolnokot s Kraszna 
vármegyéket ismét elszakította Magyarországtól. 

I)e nem késtek vármegyéink ismételten fölvenni a küz-
delmet, melynek az 1861-diki ülések valának legelevenebb 
képei. Pillantsunk be ezekbe az üléstermekbe. 

Közép-Szolnok vármegyének márczius 6-dikán tartott 
bizottmányi gyűlése ifj. hadadi báró Wesselényi Ferencz, fő-
ispán elnöklete alatt, kijelentette, hogy midőn az 1848-diki 
alkotmányos országgyűlésen hozott törvényekhez híven ra-
gaszkodik, területén a saját vármegyei hatóságán kívül más, 
bármilynemű politikai vagy törvénykezési hatóságot nem 
tűr; törvényellenes adót. alkotmányos országgyűlés határo-
zata nélkül, be nem hajt; törvénykezési tekintetben bevárja 

1 Eredetije Szvlt-ban. Közölte a Szilágy. 1883. 3. sz. 
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a vármegye az országbírói értekezlet javaslatát s ha az alkot-
mányellenes lenne, jogaival élni fog.1 

Középszolnok vármegye márczius 8-dikán kelt köriratá-
val is buzdította a közönséget.2 

1 Szvit. Nagybizottmányi gyűlés jkve 1861. évből. 
2 íme a körlevél: Tisztelt barátink és atyánkfiai! Vármegyénk, Kraszna, 

Zaránd és Kővárvidékével az 1836. 21-dik törvény következtében, az 1848. 6-dik 
törvényczikk rendelete szerint még 1848-ban Magyarországhoz visszacsatoló-
dott, de az 1849-diki szerencsétlen események után, az önkényes uralom által 
Erdélyhez visszaragasztatván, azzal együtt szenvedte által a keserű emlékeiben 
halhatatlan tizenegy szomorú esztendőt. Jelenben a törvén}7 értelme szerint, 
régi óhajtásával egyezöleg ismét visszaadatott az anyaországnak, melytől a 
mohácsi vészes napok után, a vérző nemzet és haza tetemein osztozott I. Fer-
dinánd és Zápolya között keletkezett váradi békekötés 1538-ban Erdélylyel 
együtt elszakasztotta. Megyénk az anyaország alkotó részévé lett ismét, annyi 
hányatás után, oly hosszú, több mint 300 esztendő elmúltával. Örvendenünk 
kellene, midőn a rég óhajtott czélhoz eljuthattunk, de a mi örömünk nem 
lehet egész, mert a törvény nincsen teljesítve egészen. Az anyaország egyik fő 
alkotó része Erdély édes testvérünk, melylyel összeölelkezve annyi vészt, annyi 
csapást kiszenvedtünk, mely velünk örömét, javait, oltalmát tiszta szeretettel, 
forró kebellel, annyi időn keresztül megosztotta, külön szakítva, meggyengítve, 
mint rongált hajó a szélvészeknek játékúl dobatott egy gyanús és kétes kime-
netelű jövőnek. — V. Ferdinánd koronás királyunk által szentesített magyar-
országi 1848. 7-dik, ugyanaz évbeli első erdélyi törvénvczikkek végrehajtása, 
melyek szerint Erdélynek Magyarországhoz visszacsatoltatása véglegesen elha-
tározva lett, mesterséges akadályokkal hátráltatódik, s a törvényben ismeretlen 
értekezletek határozatai kimenetelétől feltételeződik alkotmányellenesen. Az or-
szág folytonosan leigázva, az ezer karú bureucratia nyomása alatt nyög, mely 
a feldúlt tartományt 1849-ben körmei közé ragadván, azóta rendszeresített 
úton tovább pusztította azt, most mikor még a lezajlott átkos polgárháború 
szennyes véres nyomai az országban szerte elevenen láthatók, befolyását lazí-
tásra és egy újabb véresebb belháború előkészítésére fordítja hogy megosztva 
s egymás által megtörve a testvérnépek erejét, kiirtsa az alkotmányos szellem 
utolsó szikráját s az absolutizmus bilincseit megörökítse a szerencsétlen tarto-
mány fölött. Kedves atyánkfiai s barát ink! Erdély Magyarországnak szent Ist-
ván király idejétől fogva, nem külön tartománya, hanem kiegészítő része volt ; 
régi királyaink czímei között sehol soha mint külön ország nem említődik s 
elö nem fordul ; 1538-ban a váradi kötés által az akkori kedvezőtlen viszonyok 
miatt, jóllehet Erdély elszakasztódott az anyaországtól, de ahhoz való jogát 
Magyarország mindig fentartotta az 1552. 1-sö, 1608. 10-dik törvénvczikkek 
világosan tanúskodnak arról. Magyarországnak Erdélyhez való egyenes jogát 
1608-ban Kolozsváron tartott országgyűlésen Erdély is határozatilag elismerte. 
1615-ben május 6-dikán II. Mátyás és Bethlen Gábor között keletkezeti nagv-

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 2 0 
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Kraszna vármegye közönsége, február 3-dikán, midőn a 
főispánná kinevezett br. Bánfi Alberttet egy értekezletből üd-
vözli, egyben örvendez a visszacsatolás tényén, a következők-
ben: «Annyit szenvedett hazánk felett derülni kezdő alkot-
mányosság sugára valahára felénk, ezen szélbeli s nem is 
nagy, de hazafiságban bármelyikkel is egy vonalon álló 
Kraszna vármegyére is terjedni kezd. Lapok és a n. m. m. k. 

szombati kötésben, mely következőleg azon évben Bécsben május 16-dikán 
megerősített, Bethlen Gábor fejedelem kötelezte magát, hogy Erdélyt s a hozzá 
csatolt megyéket soha a magyar koronától elidegeníteni nem fogja. — Erdély 
rendei mennyire érezték az elszakadás fájdalmait s mennyire óhajtották az 
anyaországgal egyesülni, bizonyítják 1790., 1811., 1847-dik országgyűlési tárgya-
lások, határozatok és feliratok. Ezen jogigények s a magyar nemzet természeti 
és alkotmányos életét feltételező egyesülés szüksége alapján keletkezett az 
1848-beli 7-dik és az Erdélyben ugyanazon évben Kolozsváron hozott első tör-
vényczikk. Midőn ezen törvények a két ország egyetemes akarata által hozat-
tak, koronás királyunk V. Ferdinánd által szentesíttettek s az erdélyi követek-
nek az 1848-diki pesti országgyűlésén lett megjelenése által életbe léptek : tel-
jesülve lett a két ország háromszázados óhaj tása; Magyarország szent koro-
nájának Erdélyország iránt minden viszontagságok között fentartott kétségbe 
vonhatlan joga érvényesíttetett. — De nem lehetett soká örvendenünk a hosz-
szas küzdés után nyert győzelemnek, mintha nem lett volna elég gyászos napja 
a magyar nemzet történelmének az 1849-dik évi szomorú események vérbe 
fulasztották a két testvér hazát s elseperték mint pusztító vizár, a gabonadús 
mezőket, az alkotmányt minden áldásaival. — Tizenegy évig dúlt az önkény 
felettünk, míg végre hála a gondviselésnek, Európában a népjogok koronként 
felmerülő diadalának; s édes hazánk határain kívül és belül vértanúi feláldo-
zással küzdő hazafiak, ernyedetlen buzgalmának; a magyar nemzetet lelkesítő 
kiolthatatlan alkotmányos szellemnek: az annyi pusztító villámot szórt fekete 
felhők kezdenek elvonúlni s hazánk alkotmányos ege derülni látszik. Már mi, 
kedves atyánkfiai, barátink, szabadabban lélekzünk, de Erdély édes testvér 
szenved, mint eddig. Erdély, melynek vitéz fiai 1514-ben a temesvári mezőkön 
vérökkel mentették meg Magyarországot; mely, midőn Magyarországon Ru-
dolf, II Mátyás, II. és III. Ferdinánd császárok idejében az alkotmányos sza-
badság megtámadtatott, a nemzetiség kiirtással fenyegettetett s a protestánsok 
emberi jogaiktól megfosztva, szentegyházaikból, iskoláikból kiűzetve az Istent 
csak félve, üldözötten, elrejtett csűrökben, félre esö berkekben, vagy sűrű er-
dőkben imádhatták. 1606., 1615., 1623., 1644-ben Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rá-
kóczi György halhatatlan fejedelmek vezérlete alatt pénzét, vérét nem kiméivé, 
biztosította az alkotmányt, megmentette a nemzetiséget; az elüldözött protes-
tánsoknak visszaadta elvett egyházait, iskoláit, szabaddá tette hitök s meggyő-
ződésük szerint imádhatni a mindenható Istent; melynek kebelében született 
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helytartótanácsnak hivatalos közlése útján is tudomásunkra 
jött, hogy e vármegye másfél százados óhajtása teljesült: a 
mennyiben a nagy Magyarhonhoz való törvényes visszacsa-
toltatásunk ismét tettlegesítve van s hogy ezen nagyszerű át-
alakulásunk végrehajtásának élére, mint e vármegye főispánja, 
Méltóságod van állítva. Bármennyire is kell örömünket ha-
zánk e vészteljes időszakában mérsékelnünk, nem tehetjük 

Magyarországnak s az egész keresztény világnak megmentője a halhatatlan 
Hunyady János és a felejthetetlen igazságos király a dicső Mátyás, ki az orszá-
got és nemzetet a jóllét, hatalom és dicsőség polczára emelte: ez a hü és igaz 
testvér Erdély, bilincsek alatt nyög ma is, martalékul vetve az önkény, ár-
mánynak, az idegenek sanyargatásának, hol míg az Erdélyt lakó népek egy 
része alkotmányért eped és küzd, a több része felizgatva parallyzálja ezen 
küzdelmeket: a törvények által biztosított nemzetiség méltatlan féltéséből, el-
taszítva magától az uniót és az 1848-diki több kész törvényeket, mintha alkot-
mány nélkül képzelhető és feltehető lenne valamely nemzetiségnek kifejlődése? 
Kedves hazánkfiai! a hála erkölcsi kívánata, hazánk s nemzetünk megtartásá-
nak s fenmaradásának kötelessége : sürgetőleg kívánják tőlünk, hogy az 1848. 
törvények felélesztésének eszközlésére minden követ megmozdítsunk; mert a 
Meszeshegy bérczein belül, több mint ötszázezer tiszta vérű alkotmányos szel-
lemű magyar nép él, saját testünk és vérünk, s rajtok kívül e földön fajunk-
ból nincs sehol ennyi nép, mely a folytonos véres harczok által megapadt 
számunkat gyarapítaná s erősíthetné; mely magára hagyatva elveszhet, elvesz-
vén bennük egyetlenegy édes testvérünk és mert az alkotmány mindaddig üres 
hang és puszta árnyék, míg az minden pontjaiban életbe léptetve nincs. — 
Ezeket meggondolva s fontolóra véve, mai gyűlésünkből felírást intéztünk, 
kérvén : hogy Erdélyt Magyarországgal minél előbb egyesítené s Erdély kép-
viselőit a magyarországi gyűlésre meghívni méltóztassék; hogy így az 1848-beli 
törvények ezen része teljesedésbe vétetvén, elenyészszen méltó aggodalmunk s 
ebben is az 1848-diki összes törvények megtartásának zálogát bírva, térjen 
vissza hozzánk a száműzött bizalom, mely nélkül a király hatalmas, a trón erős 
és a nép boldog nem lehet. — Hogy ezen fontos kérelmünk sikere biztosabb 
lehessen, magunk szervezése után, mint törvényes hatóság hogy megszólal-
hattunk, legelső bizalmas testvéri szavunkkal fordulunk a tisztelt vármegye 
közönségéhez: legyen szíves az Uniót megrendelő nagy mérvű törvény végre-
hajtására a törvény korlátai közt, minden eszközöket hazafias lélekkel felhasz-
nálva, az általunk e tárgyban ő Felségéhez intézett feliratunk támogatására 
fellépni s velünk egy értelemben intézendő külön feliratában, cs. Felségét hat-
hatósan megkérni, hogy az Unió törvényt mentől előbb hü magyar népe 
megnyugtatására végrehajtani méltóztassék s hogy Erdély a legközelebb meg-
nyitandó országgyűlésen sebei orvoslására s az összes haza boldogitására, mint 
édes testvér, az anyaországgal együttesen hathatós törvényeket hozhasson. 

20* 
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mind az által, hogy ősi szokásainkhoz híven, melyekhez bármi 
részletekben mindég kegyelettel ragaszkodunk, ezen örömün-
ket külsőleg is már eleve ki ne fejezzük : mi okból mi, mint 
még megyénk törvényes időszakából életben levő első alispá-
nunk által előleges értekezletre mai napra összehívott vár-
megyei birtokosok és polgárok elhatároztuk, Méltóságodnak 
e vármegyébe leendő első belépését, bevonulását, lehetőleg 
ünnepélyessé tenni s ez által is azon közörömnek, mely Mél-
tóságodnak kineveztetésével e megye minden színezetű lakóit 
áthatotta, kifejezést adni» stb.1 

Kraszna vármegyének márczius 7-dikén br. Bánfi Albert, 
főispán elnöklete alatt tartott közgyűlésén kifejezést nyert, 
hogy: «az 1848 9. évi országos küzdelmek, idegen hadsere-
gek beavatkozása folytán befejeztetvén — annyit szenvedett 
hazánk hosszú századok óta fönnállóit ősi intézvényeitől, 
törvényeitől megfosztatott — ezek közt a törvényhatósági élet 
megszűntettetvén, megyénk is feloszlattatva, Magyarhontól 
hova 1848 május 8-dikán az 1836:21 és 1848:6. törvényczik-
kelyek erejénél fogva kiküldött kir. bizottmány által vissza-
csatoltatott volt — elszakasztva, a behozott idegen rendszer 
fölállításával Erdélyivel egy koronaországgá alakíttatott át. 
idegen nyelven, idegen tisztviselők által kormányoztatott. 
Mígnem a kormány előbb fölállított kormányzási elveitől el-
térve s az 1860 október 20-dikán kiadott úgynevezett császári 
diploma által, elismertetvén azon elv, hogy egyedül a nem-
zeti és történelmi igényeknek megfelelő kormányzat felel 
meg az idő kívánalmainak, a megyéknek törvényes helyre-
állítása megkezdetett, így megyénknek is a fölállított magyar-
országi kancellária közvetítése által főispánul br. Bánfi Al-
bert úr neveztetvén ki, tisztelt ő méltósága folyó 1861 február 
10-dikén e vármegyébe a közlelkesedés által rendezett leg-
nagyobb ünnepélyességgel bejövén, főispáni hivatalát, e vár-

1 Szvit. Kj. 
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megye szervezését megkezdette, ennek folytán ő méltósága a 
vármegye tagjaival tartott bizodalmas értekezletével egyetér-
tőleg a mai napra közgyűlés tartását tűzvén ki, ennek meg-
alakítására az 1848:10. t.-cz. értelmében minden e vármegye-oj 

beli helységeket — a népesség aránya szerint — követválasz-
tásra fölszólított, ezen választásnak vezetésére és a népnek 
a dolgok állásáról való fölvilágosítására küldöttségek nevez-
tettek ki.» A főispán kiemelte beszédében, hogy jelen volt 
a Pestre összehívott főispáni tanácskozmányon a vármegye 
tényleges visszacsatolása érdekében, azután felolvastatta a 
követválasztás tárgyában kelt legfelsőbb rendeletet és a köz-
gyűlés tárgyául az állandó vármegyei bizottmány megválasz-
tását s a képviselők választásánál közreműködő központi vá-
lasztmány kinevezését tűzte ki. Az alkotmány helyreállítását 
illetőleg az 1848-diki törvényeket vallja «egyedül törvényes 
alapnak, melyre alkotmányunk jövő biztosítását fektethetjük». 
Beszédét ezen esküvel fejezte be: «Én, br. Bánfi Albert az 
élő Istenre esküszöm az alkotmánynak s királynak hűséget, 
a törvénynek engedelmességet; ígérvén, fogadván kötelessé-
gemet törvény és igazság szerint, részrehajlatlanul és lelki-
ismeretesen teljesíteni. Isten engem úgy segéljen!» 

A főispán beszédére ősi szokás szerint Incze Károly, 
főjegyző válaszolt. Beszédében megemlékezik a jövő követ-
választásról s lehetségesnek tartja, «hogy a Bach-rendszernek 
ezzel csak az a czélja, hogy szavazógépeket gyártson, a kik 
hitelt szavazzanak a kormánynak, melyre annyira szüksége 
van.» 

Különösen rámutatott amaz örvendetes tényre, hogy 
Kraszna vármegye «másfél százados óhajtása teljesült: a nagy 
Magyarhonnak ismét kiegészítő része, mint előhírnöke a két 
haza annyira nélkülözhetetlen egyesülésének». 

A márezius 21-dikén tartott vármegyei választmányi köz-
gyűléséből tudjuk, hogy a szilágysom Ivói és ippi járásban 
megszűntek a császári hivatalok, de az iratokat nem adták át, 
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mivel erre még nem kaptak felsőbb rendeletet.1 Az április 
11-dikén tartott választmányi kis gyűlésén jegyzőkönyvre ve-
szik a megszüntetett szilágysomlyói és zoványi cs. kir. kerü-
leti és járási hivataloktól átvett bútorok és iratok jegyzékét.~ 

A márczius 21-dikén tartott választmánvi kis«vűlésén az 
elnöklő első alispán előterjeszti, hogy a részek tényleges 
visszacsatolására kinevezett kir. bizottmány a közelebbi na-
pokban meg fog érkezni ugyan, de a visszacsatolás még 
1848-ban megtörtént, ezért a megyének nincs más teendője, 
mint az iratok elkülönítése és átadása. A bizottmány foga-
dására az első alispán elnöklete alatt bizottságot neveznek 
ki, hogy ez a szükséges adatokat összeállítsa.3 A márczius 
26-diki választmányi ülésen fölolvassák O cs. kir. Felségének 
ez év márczius 12-dikén br. Yai Miklós és Zsedényi Eduárd 
ellenjegyzése mellett e megye közönségéhez intézett királyi 
leiratát, mely szerint «0 Felsége az 1836. XXI. törv. czikknek 
azon rendeletét, hogy az eddigelé Erdély nagyfejedelemség-
hez elszakítva volt magyarországi, úgynevezett Részek, jele-
sül Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd vármegyék és Kővár 
vidéke mindennemű állapotaikra nézve Magyarországhoz való-
ságosan visszakapcsoltassanak, végrehajtani kívánván, ennek 
eszközlésére királyi biztosság kiküldését határozta el.» A fő-
ispán ezzel kapcsolatban tudatja a választmánynyal, hogy az 
említett biztosság ez év márczius 25-dikén e vármegyébe ér-
kezett. 

A vármegye a kir. biztosság e vármegyét illető munkál-
kodásának, «melyet az 1848-beli törvényes végrehajtási tények 
tagadásának tekint», ellenmondott a következő indító okok 
alapján. 

«Az 1847—48-diki törvények szerint a részbeli vár-
megyék már törvényesen Magyarországhoz» tartoznak. Az 
1847—48-diki VI. t.-cz. az 1832 36. XXI. t.-cz. foganatosításáról 

1 Szvit. Kj. — 2 U. o. — 3 U. o. 
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szólva kimondja, hogy 1. «A részbeli vármegyék e törvény 
kihirdetése napjától minden tekintetben Magyarország elvál-
hatatlan, kiegészítő részeit képezik»; 2. E megyéket a felelős 
magyar minisztérium és főtörvényszékek hatósága alá helye-
zik; 3. A visszacsatolási viszonyok részleteinek szabályozását 
a minisztériumra bízzák, «melynek hatósága a visszacsatolt 
részekre nézve a jelen törvény kir. szentesítésével azonnal 
életbe lép». E törvény végrehajtása meg is történt, a mennyiben 
a minisztérium 1848 április 28-dikán 174. B. M. sz. a. tudatta 
a vármegyével, hogy () Felsége e vármegye visszacsatolására 
kir. biztosságot nevezett ki, melynek első elnöke br. Wesse-
lényi Miklós, másodelnöke Beöthy Ödön, ülnök-tagjai pedig 
Asztalos Pál, Somosi Ignácz és Bai Ferencz. Ez alapon 1848 
május 8-dikán tartott vármegyei közgyűlésen br. Wesselényi 
Miklós ki is mondta a vármegye valóságos visszacsatolását, 
melyet tényleg végre is hajtott. A belügyminiszternek 1848 
április 22-dikén 17. sz. a. kelt tudósítása szerint ü Felsége, a 
nádor és kir. helytartó Kraszna vármegye főispánjává Kabós 
Józsefet nevezték ki. Az érintett, május 8-diki közgyűlés meg 
is alkotta a XVI. t.-cz.-ben a vármegyei hatóság ideiglenes 
gyakorlatára rendelt állandó választmányt, mely május 13. 
megkezdte gyűléseit, a vármegyei hatóságot alkotta s mint 
ilyen a magyar minisztériumtól folytonos függésben állott. 
Ezen állandó választmány május 27-dikén tartott gyűlésében 
a kir. biztossággal egyetértve, a vármegye szervezését a ma-
gyarországi vármegyék mintájára hajtotta végre, majd május 
29-diki ülésén megválasztotta a vármegye tiszteit. A magyar-
országi megyék mintájára szervezett Kraszna vármegye ezek 
után megkezdette hatósága gyakorlását mind közigazgatási, 
mind törvénykezési, még pedig úgy polgári, mint bünfenvítő 
tekintetben és szakadatlanúl folytatta is 1849 szeptember 
4-dikéig, a mely napon a lefegyverző katonai hatalom Szilágy-
Somlvóra is megérkezett s a megyét erőhatalommal válasz-
tották el Magyarországtól.» 
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Ezek alapján a választmányi ülés a megye újabbi vissza-
csatolását nem látta szükségesnek. Azonban tekintve azt, hogy 
a lefolyt tizenegy év alatt kísérletbe vett kormányzási rend-
szer a megyéhez önkényűleg több hatóság egyes részeit hozzá-
kapcsolta, ámbár e megye magát törvényes hatóságába vissza-
helyezte, mindazáltal a megszüntetett rendszerrel egybefüggő-
leg olv akadályok léteztek, a melyek a királyi biztosság köz-
benjárását igényelték: mindezekre tekintettel a megye közön-
sége. tiltakozására való hivatkozás mellett, a kiküldött kir. 
biztosság közvetítő eljárását elfogadta; egyébiránt kijelentette, 
hogy a visszacsatolási viszonyok részleteinek végelhatározása 
az 1848. VI. t.-cz. 3. §-a szerint a törvényhozás feladata levén, 
a megye e részben való kivánatainak annak idejében leendő 
előadására fentartja jogát. Egyúttal elhatározták, hogy e vég-
zést és a szükséghez képest a megyei határozatokat is az 
elnökség jegyzőkönyvi kivonatban közölje a kir. biztossággal 
és erről a részbeli testvérmegyéket azonnal értesítse. 

Ezek után a kir. biztosság: báró Vai Lajos, báró Apor 
Károly és Karap Sándor a terembe érkeznek s miután e bi-
zottmány elnöke, br. Vai elfoglalta az elnökséget, előterjeszti, 
hogy «az úgynevezett részbeli megyék — ezek között Kraszna 
vármegye is — huzamos időn keresztül folytatott országos 
tárgyalások után az 1836. XXI. t.-czikknél fogva elvben Ma-
gyarhonhoz visszacsatoltaltak». Ezen visszacsatolás az 1848-
ban hozott 11. t.-cz. következtében ténynyé vált, de a tizen-
egy éven át felállított kormányzás e megyéket kivette alkot-
mányos állásukból. Ezután felolvastatja az ezen évi márczius 
12-dikén 3306. sz. a. ő hozzá, mint a biztosság elnökéhez a 
részbeli megyék visszacsatolása tárgyában intézett «k. k. le-
iratot». melynek alapján a kir. biztosság nevében ünnepélye-
sen kinyilvánítja, hogy «Kraszna vármegye a Részek vissza-
kapcsolására nézve ismételve hozott törvényeink értelménél 
fogva ezennel újból és tettleg visszakebeleztetik Magyar-
országba úgy közigazgatási, mint törvénykezési és minden 
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más létezhető viszonyokra nézve s e mai naptól fogva felol-
datik az Erdély nagyfejedelemségtől való eddigi függése alól.» 

A biztossági elnöknek erre a nyilatkozatára felolvasták 
a választmányi ülés előterjesztését és az arra hozott határo-
zatot, mire a biztossági elnök előadta, hogy «miután az elő-
adottak szerint a megye előlegesen megtette a szervezés mun-
kálatát, a kir. biztosság utasításához képest a további teen-
dőkre megy át.» Majd azonnal való kézhez adását kérte ama 
hivatalos rendeletnek, melyet e biztosság a hivatalok meg-
szüntetése és minden a megyéhez tartozó dolognak átadása 
tárgyában a szilágy-somlyói cs. kir. kerületi főnökséghez in-
tézett. Ama kijelentésére, hogy a vármegyei törvényszék az 
országbírói értekezlet befejezéséig s Ő Felségének e tárgyban 
teendő további intézkedéséig a régi állapotban marad — ide 
nem értve a járásbíróságot illető tárgyakat, melyek a megyei 
tisztviselőség kezébe mennek át, Lázár János, első alispán 
kinyilvánította, hogy a megye közönsége választmányi ülései-
ben kimondott elvei- s végzésénél fogva a törvénykezést 
egész teljességében kívánja átvenni, ellenkező esetben eltiltja 
tisztviselőit attól, hogy az ennek ellenére létező császári ha-
tóságnak segédkezet nyújtsanak. 

Kijelentette továbbá a királyi biztosság elnöke azt is, 
hogy a részbeli megyékre nézve továbbra is az eddigi sóár 
marad, mire a megye előadta, hogy a deésaknai császári 
hivatalnokok só nélkül bocsátották haza e megyének azon 
lakosait, a kik közelebbről sóért mentek volt oda. Erre a 
királyi biztos megígérte, hogy az erdélyi főkormányszék út-
ján intézkedni fog az e tárgyban kiadott felsőbb rendelet 
épségben tartása iránt. 

A vallás tárgyában, nevezetesen az ev. ref. és gör. kath. 
vallásúakra nézve a visszacsatolás tekintetében tudni óhaj-
totta a megye közönségének nézetét, hogy erről a kir. kor-
mánynak egy törvényjavaslat anyagául szolgálandó tudósítás-
sal szolgálhasson, mire a megye közönsége kijelentette, hogy 
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mivel e tárgy az illető vallásfelekezeteket illeti, ennek fejte-
getésébe nem bocsátkozik s így véleményt sem ad. 

Ezután felhozta a biztosság elnöke, hogy e kir. biztos-
ságnak a megyei határok kijelölését is útasításúl adták, de, 
miután a megye közönsége kinyilvánította, hogy e tekintet-
ben a szomszéd törvényhatóságokkal semmi bizonytalanság 
sem forog fenn, a kir. biztosság kijelentette, hogy Kraszna 
vármegyét régi határai között csatolja vissza. Végül a kir. 
biztosság megemlítette utasításánál fogva azt, hogy egy még 
1811-ben hozott törvényczikk alapján, a mely czikk 1818-ban 
szentesítést is nyert, tervbe vették Kraszna vármegyének 
Közép-Szolnok vármegye egy részével leendő egyesítését és 
Kővár vidékének Közép-Szolnok vármegyéhez való csatolását: 
felszólította tehát a megye közönségét, hogy ez iránt nyilat-
kozzék, a mely nyilatkozat a többi megyének e tárgyban 
adott nyilatkozatával felterjeszthető legyen. De e felszólításra 
a vármegye közönsége csak azt jelentette ki, a kérdést, mivel 
sokkal fontosabb, sem hogy a vármegye rögtön válaszolhatna 
reá, tüzetes tanácskozás tárgyává teszi és az eredményről 
értesíteni fogja a kir. biztosságot. Ezek után felhívta a kir. 
biztosság a vármegyét, hogy kebeléből küldöttségeket menesz-
szen ki a megyét illető termek, bútorok és irományoknak a 
hivataloktól való átvételére. 

Kraszna vármegye július 2-dikán bizottmányt küldött 
ki, «hogy a vármegye sajátságos és a többi magyarországi 
vármegyétől eltérő úrbéri viszonyait egy tüzetesen kidol-
gozandó munkában fejtse föl s nézeteit, a melyek szerint 
ezen viszonyok végelrendezése elintézhető volna, további 
intézkedés végett véleményes tudósítása mellett a vármegye 
bizottmányi közgyűlésének adja be».1 

E vármegyének az augusztus 5-dikén tartott bizott-
mányi közgyűlésén br. Bánfi Albert főispán kinyilvánította, 

1 Szvit. Kj. 
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hogy egy hónapi távolléte alatt «hazánk válságos politikai 
küzdelmei csak súlyosodtak. Ugyanis az előző évi október 
20-dikán tett fejedelmi kijelentések és Ígéretek, a melyek ősi 
alkotmányunk minél előbbi visszaállításának reményére jogo-
sítóknak látszottak, csak a kormányhatalom időszerinti szük-
ségességének bizonyultak be s csak a mondott hatalom nyo-
masztó politikai constellatiói s főleg a kényuralom pénz-
hiánya idézték elő, mert a helyett, hogy a nemzet jogos kí-
vánatai teljesítésére őszinte szándék nyilvánúlt volna, kevés 
idő múltával a politikai viszonyok jobbrafordúltának remé-
nyében a folyó évi február 26-dikán kibocsátványt tettek 
közzé, a mely hazánk ősi alkotmányát, nemzeti életünk füg-
getlen kormányzatát megszűntnek nyilvánítja s ezen intéz-
kedés életbe léphetésének elismerését legközelebbről orszá-
gos képviseletünktől is követelni fogják». Ezután kijelentette, 
hogy «következzék a megpróbáltatás bármily súlyos időszaka 
reánk, hazafi kötelességének fogja ismerni a vármegye kor-
mányzatának mind addig való folytatását és a vármegye aka-
ratának rendületlen követését, míg azt az országgyűlés bölcs 
akarata kívánni fogja s a vármegye bizalma személyében 
központosúl». Ugyancsak ekkor bizalmi feliratot intéztek az 
országos képviselőházhoz, «mely legszentebb ügyünk válságos 
küzdelmében oly bölcs és hazafias magatartást, a legfonto-
sabb közjogi érdekek kőrűl annyira példás egyetértést tanú-
sított, köz- és nemzetjogi múltunk felfejtésével pedig ügyünk 
iránt az európai közvélemény előtt oly szép rokonszenvet 
támasztott».1 

Ez a bizottmányi közgyűlés a helytartótanácshoz feliratot 
intézett az iránt, hogy e megyét «ne csak törvényes és szellemi, 
de anyagi t. i. adó és katona-ujonczozási tekintetben is egye-
nesen közvetetlen magyarországi hatóság alá» helyezze,2 to-
vábbá a haza jelen kivételes állásában, midőn a vármegyére 

1 Szvit. Kj. — 2 U. o. 
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nézve két különböző ország tesz intézkedéseket s ez által a 
vármegyét hatósági jogai gyakorlatában gátolják, fölterjesztést 
intéz a vármegyei szükségletekre megkívántató összeg meg-
küldése iránt, s megjegyzi egyúttal, hogy mivel a kihirdetett 
ideiglenes törvényes szabályok szerint a törvényszék állan-
dósítása s a telekkönyvvitel felállítása szükséges, minélfogva 
a törvényszék tagjainak száma múlhatatlanul szaporítandó 
és azok fizetése a teendőkhöz képest aránylag megállítandó, 
a megyei bizottmány e tekintetben véleményadásra a megyei 
törvényszéket bízta meg s addig a törvénytagok számának 
szervezését elhalasztotta;1 augusztus 6-dikán tartott bizott-
mányi közgyűlése arra kérte a helytartótanácsot, eszközölje 
ki, hogy a földtehermentesítési munkálatokat, ezek végleges 
befejeztéig, a visszakapcsolt részekre s így e vármegyére 
nézve is az erdélyi hatóságok intézzék el és végezzék be.2 

A megyének az erdélyi hatóságoktól való függetlenítése tár-
gyában a következő tartalmú fölterjesztés ment a helytartó-
tanácshoz: Azon bizonytalan helyzet, a mely két ország-
gyűlés hozta és törvényesen uralkodott királyunk szentesí-
tette törvényeink s a két uralkodótól józan következetes-
séggel kirendelt és küldetésében tényleg el is járt, vissza-
csatoló kir. bizottmány munkája után is — a magas kormány 
látszólagos határozatlanságából a Partiumra nehezedik, 
újabb bonyodalommal súlyosbítja a vármegye állapotát. Mert 
közigazgatási és törvénykezési tekintetben a magyarországi 
belkormányzati legfőbb hatóságok alá helyezték ugyan a vár-
megyét és az erdélyi hatóságoktól való függését az uralkodó 
szavára teljesen megszüntették, de adózási s egyéb pénzügyi 
tekintetben most az erdélyi pénzügyigazgatóságtól függ s bár 
ennek közegei nyugtalanítják a vármegyét, mégis a vármegyé-
nek e közegek rendetlenségei ellen az erdélyi főkormányszék-
hez folyamodni nem áll jogában, a magyarországi helytartó-

1 Szvit. Kj. — - U. o. 
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tanács pedig nem tekintheti körébe tartozónak e rendetlen-
ségek korlátozását. Ezen bizonytalan helyzetben újabban fel-
merült azon eset, hogy az erdélyi pénzügyigazgatóság a bi-
zonytalan idő óta hátralékban levő adóknak, sőt oly hátra-
lékoknak is, a melyeket sohasem vetettek ki a vármegyére 
és a melyek talán csak bizonytalan adatokon alapúinak, 
mint 1861-beli cs. kir. adók befizetésére inti a községeket és 
katonai behajtással fenyegetődzik. 

Tekintve azt, hogy ezen eseteket — úgy az erdélyi fő-
kormányszék, hova a vármegye nem folyamodhatik, mint a 
magyarországi helytartótanács, melynek hatósága alá a kö-
vetelő közegek nem tartoznak, egyaránt nem orvosolhatja, a 
vármegye csupán ezen két életű helyzetének megszünteté-
seért folyamodik s arra kéri a helytartótanácsot, eszközölje 
ki, hogy e vármegye ne csak közigazgatási és törvénykezési, 
hanem adózási tekintetben is Magyarországhoz tartozzék és 
az Erdélytől való függés a kormányzat legkisebb ágára nézve 
is szűnjék meg.1 

A törvényekhez s az alkotmányhoz való szívós ragasz-
kodás meg-megnyilatkozik minden alkalommal. 

A szeptember 2-dikán tartott bizottmányi közgyűlés tu-
domásul vette ugyan a cs. hadügyministerium ama rendele-
tét, mely szerint a hadi szempontból fontosabb helyekre kato-
nai állomási parancsnokságokat fognak felállítani és a mely 
rendelet az illető parancsnokságok létszámát kitüntető jegy-
zék közlése mellett meghagyta a vármegyének, hogy az el-
szállásolás és ellátás tárgyában tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket; «de, mivel ezen intézkedést a cs. hadügyminisz-
térium teszi és mivel ez hazánknak minden idegen hatóság-
tól való függetlenségét biztosító alaptörvényeivel ellenkezik, 
ez iránt való aggodalmáról a vármegye fölterjesztést intéz a 
helytartótanácshoz. »2 

Szvit. Kj. — 2 U. o. 
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Ugyancsak ezen a bizottmányi közgyűlésen elhatározták, 
hogy a képviselők, ha nem is eljárásukról, de az egész ország-
gyűlés folyamáról, a fontosabb tárgyakat illetőleg, a régi me-
gyei gyakorlathoz képest, a legközelebb tartandó közgyűlésen 
tegyék meg jelentésüket, mire a vármegye egyik országgyűlési 
képviselője, Bagossy Sándor, kijelentette, hogy nemcsak a 
lefolyt országgyűlésnek a sajtó útján úgy is eléggé ismeretes 
tetteit és a maga eljárását fogja előterjeszteni, hanem külö-
nösen ki fogja emelni azon összetartást, a mely annyira ki-
érdemelte Európa becsülését.1 

A szeptember 12-dikén tartott bizottmányi kisgyűlésen a 
két követ meg is tartotta beszámolóját. Bagossy az ország-
gyűlés és a tényleges hatalom között az alkotmány vissza-
állítása iránt folyt eszmecserét ismertetette és beadta az or-
szággyűlés alatt keletkezett irományokat emlékűi és jövőre 
nézve adatul leendő megtartás végett. BántYy Elek előadta, 
hogy az országgyűlés megtette a teendőit, most Magyarország 
közös népein van a sor. «Lehet, hogy nehéz idők következnek 
ismét a magyar hazára, de jussanak eszünkbe s nyugtassanak 
meg a nagy Deák Ferencznek eme szavai: Tűrni fog a nem-
zet csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és mert, mit erő és ha-
talom elvesz, azt idő és kedvező szerencse újból visszaadhatja, 
de, mitől a nemzet, félvén a szenvedésektől önmaga lemon-
dott, annak visszaszerzése mindig nehéz és kétséges: tűrni 
fog a nemzet remélve szebb jövőt s bízva ügye igazságában.» 

E jelentések elhangzása után a vármegye az országgyű-
lés mindkét házának a gyűlés egész folyama alatt tett minden 
eljárását, végzését és határozatát magáévá tette, helyeselte s 
egyszersmind jegyzőkönyvileg megörökíteni kívánta, «hogy az 
országgyűlés a hazai törvényekhez és alkotmányhoz való 
szoros ragaszkodásáért az egész haza tiszteletét érdemelte ki 
s magát annak hálájára méltóvá tette.» 

1 Szvit. Kj. 
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Vármegyéinket aztán csak az 18(52 márczius 15-dikén 
kelt császári rendelet szakította el végleg Erdélytől. 

1862-ben az erdélyi részeknek Magyarországhoz való 
tényleges visszacsatolására kiküldött bizottság helyébe Ambrus 
Istvánt, br. Bánffy Albertet és Mán Józsefet nevezték ki.1 

Kraszna vármegye 1867-beli közigazgatási jegyzőkönyvé-
ben május 2-diki kelettel ezt a bejegyzést találjuk: «Az ideigle-
nes állapot bevégeztetett s az alkotmányos hatóság léptettetett 
életbe», május 3-diki kelettel pedig azt, hogy «a vármegye 
önkormányzati jogába magát behelyeztetvén, a közigazgatás 
tovább folytattatik».2 

1 Krvlt. Kj. 574. — 2 1867 május 1-én a 111. kir. helyettes főlovászmester, 
mint a koronázási ügyek vezetője 9. sz. a. a koronázási domb elkészítéséhez 
Kraszna megye földjéből \ köblábnyi földet kér, mit a megye teljesített is és 
felküldött 17 U földet (Kj. 854.). 



XIII. FEJEZET 

A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA. 

1660 augusztus 27-dikén került Várad török kézre. Ali 
basa ekkor basaságot alkotott magának Várad körül, s a Szi-
lágyságot is bele vonta. Ez volt az úgynevezett hódoltság, mely-
nek terjeszkedését a somlyói s szilágycsehi erődök nem kis mér-
tékben gátolták.1 Vármegyéinknek általában, mint a részekhez 
tartozóknak, központja és kulcsa Nagyvárad volt. Az itt követ-
kező három tizedes szolgaság nehéz bilincseiben nyögött vidé-
künk s e korszaknak jellemzésére hosszasabban ki kell térnem. 

Kemény János 1660 junius 14-én arról tudósítja Lónyai 
Annát, hogy előző nap az ellenség miatt egyik rend-
beli szolgái csak Farkasaszóig mehettek, a másik rendbeliek 
csak Magasfalváig s azoknak vissza kellett térniök, mert a 
törökök a vizén innen és túl egészen Magasfalváig, Farkas-
aszóig, mindent fölégettek. A Szilágyságon is «az egész éjjel 
nagy égések lőnek». Isten tudja — sóhajt fel — valahol 
valami maradhat-e?2 Ugyanő 1661 szeptember 22-dikén őr-
mezei táborából írja Gyulai István, fogarasi alkapitánvnak, 
hogy a Szilágyságot immár a török egészen magának foglalta.:J 

A behódoltató parancs ez volt: «Tekintetes és nagysá-
gos» Szinán pasa «Végvárad várának fő gondja viselője» 
keményen megparancsolja a Kraszna, Közép-Szolnok stb. vár-

1 Kővári L. : Erdély történelme. V. k. 136—137. 1. — 2 Tóth Ernő : Kemény 
János és Lónyai Anna levelezése. 1656—1662. 36. 1. (A Tört. Tár 1900. évfolyamá-
ból.) — 3 Szádeczky: Székely Oklevéltár, VI. 237. 
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megyebelieknek, hogy, ha fejüknek maradását szeretik, se 
órát, se napot nem várva magukat és házaikat a császár 
lajstromába haladéktalanul felírassák, a hatalmas császár 
jobbágyai legyenek, mert «egy néhány nap múlva néhány 
ezred haddal az falukat, városokat megkerülöm; a kik a 
császár lajstromában nem lesznek, magukat levágatom, rabbá 
tétetem, helyét porrá teszem; ez erős parancsolatomat jól 
meghallgassátok. Isten velünk. In Várad die 2-da mensis 
Junii anno 1661 D.'1 A törökök önteltségét, a hatalmukban való 
elbizakodást lépten-nyomon látjuk. 

1661 junius 5-dikén Ahmet aga levelet ír Olasz Ferencz 
somlyai kapitánynak a hódoltsági foglyok ügyében, fenyeget-
vén, hogy urának a fővezérnek jobbágyit bocsáttassa el,2 mert 
mind jó, mind rosz az ő ura kezében van. A levél szerint 
harmincz ember vala fogva a fővezér faluiból. 

1678-ban a margitai, tasnádi s szántai bíráknak paran-
csolja meg a török («En, a hatalmas győzhetetlen török csá-
szárnak egyik fő híve, Mutebeli Mémhet Aga Olay Bék tinektek 
uratok erősen parancsolok, mint jobbágyomnak» — ez a levél 
bevezetése), hogy «igen-igen hamarsággal» Szatmárra menje-
nek e falúbeliek s a török rabokat kezességre hozzák ki. Úgy 
látszik, már előzőleg rendelkezett; de sikertelenül, ép azért 
most keményen kifakad. Igen jellemző a török idők hangjára 
ez a levél is, ime ez a rész belőle: . . . lü ebek az fejeteket igen 
felemeltétek; a mit parancsolok, abban nem akartok forgódni, 
mit el nem szenvedek, hanem szófogadatlanságért erősen 
megveretek az bírákban, azon kívül bírságot is veszek rajta-
tok, ebek, disznó hamis ebek, ez levelem mihent érkezik 
mingyárást a rabokat kezessegen kihozzatok, disznók, mert 
ha igen hamarsággal ki nem hozzátok, behozatom a bírákat, 
úgy elveretem, míg e világon éltek, megemlegetik róla, azon-
kívül bírságot is végzek rajtatok . . .»:í 

1 Török- magijarkori történelmi emlékek. V. köt. 490. 1. — - U. o. 492. 1. — 
Nemz. múz. Becsky-lt. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monogrciphiája. I. 21 
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A törökök 1661-ben Zilaht is megsarczolják.1 

A főszerepet egyébiránt ezekben a török időkben Som-
lyó s környéke viszi, a mint az alábbiakból kitűnik. 

1665-ben a somlyócsehi őrség lovait elhajtották a törö-
kök. Megtámadták és el akarták foglalni Somlyót is, épúgy 
mint Valkót elfoglalták, de nem sikerűit. Somlyó végvár ma-' 
radt azontúl is. Csehi várát is, mint Somlyó palánkját őrség-
gel látták el. Az őrség hópénzt s a szomszéd helyekről gabo-
nát kapott." 

1666-ban I. Apafi 1200 főnyi őrséget küldött Somlyóra, 
hogv akadályozza a váradi basa foglalásait.3 

1670 május végén Haló László a portára küldetett, mint 
főkövet, kieszközlendő, hogy Váradról a törökök Somlyón és 

1 Az erről való i rat : My Zylahj Városi főbíró Borbély Ferencz eskütt 
társaival edgyütt, úgymint Szűcs János, Szigiarto György, Szabó Mathe : Adgyuk 
emlékezetire mindeneknek, a kiknek illik ez mi jelen való levelünk rendiben, 
quod in anno prsesentis 1662 die 4. mensis Januarii, mikor volnánk Zilahon 
Közép-Szolnok vármegyében, az Szűcs Bálint úr házánál, jövének mielönkbe 
nemzetes Balaythi Laszlo ur és Sás Mát}rás ur, az my kegyelmes urunknak, 
fejedelmünknek szolgai, ilyen dologért : Hogy az elmúlt esztendőben mi Zilahj 
városunkból, Balaythi Laszlo uramnak javait és felesegit az ármások és törö-
kök elhurczolák és sok károkat vallott miatta és így a Török azt mondotta, hogy 
Zilahji birák adták volna ki és ugy fogták volna meg felesegit és javait pneten-
dalván, hogy my miattunk lött volna kárvallása és annakokáért békélnénk 
meg ő kegyelmével, Balaythi úrral, minden kárvallásaiért 90 tallérba jo akara-
tunk szerént. Eő kegyelme is contentus lösz ezen ilyen conditioval, hogy 
Balajthy uramnak vagion attyafia ugy mint Gencsy Zsigmond és ő kegyelmén 
kivül ezt sem haborgatnók a sarczért, mivel ő kegyelmének és felesége javait 
elvitte volt a török és sarczon bocsaitotta. My is . . . . sarczért migh él nem 
haborgatnók megh is . . . Ígértük azt, hogy sem Balaythi László urnák, sem 
megnevezett attjrafiának, sem titkon sem nyilván, semmiben sem veszünk bo-
szút rajta s nem állunk száz taller poena alatt. Viszont eö kegyelme Balaythi 
Laszlo s atyafia egész városunkon és közzúlúnk való embereken sem titkon 
sem nyilván rajtunk boszut állni sem venni nem igyekszik ezen fennebb megh 
irt poena alatt, mely dolognak nagyobb erősségére és bizonyságára attuk és 
irtuk ez my jelen való levelünket fide nostra mediante, kezünk Írásával és pe-
csétünkkel megerősítve. Datu in Zilahj die ut supra. (Szgy.) 

- Szilágyi Sándor: Az erdélyi hódoltság és végvárai. Rajzok és Tanulmá-
nyok, II. k. 157. és 161. 1. 

:í Kővári László: Erdély építészeti emlékei. 148. 1. 
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Sebesvárán belül ne portyázzanak. Eredményt azonban nem 
ért el.1 

A szilágysomIvói jószághoz, mely előbb Báthori Zsófiáé 
volt s melyet Gyerőfi Györgynek adott volt az ország kár-
pótlásul, Losonczi Bánffy Dénes egyezményileg igényt tar-
tott s 1671-ben kötelezte is magát a zálogösszeg lefizetésére. 
A mint azonban Gyerőfi panaszleveléből kitűnik, e jószágot 
Bánffy még a zálogösszeg lefizetése előtt elfoglalta s a som-
lyai várbeli őrség kapitányával együtt azon volt, hogy a vá-
radi basa túl ne terjeszkedjék a megállapított határokon.2 

1673-ban Melith Zsigmondnak nejéhez írt levelében, mint 
utóirat ez áll: «Tegnap Somlvón voltam misén, hogy az török 
követ beérkezék Somlyóra».3 

Julius 1-sején Somlyón ezeket írja Bánfi Dénes (?) Lónyai 
Anna özvegy fejedelemasszonynak: «Ide Somlyóra érkezvén, 
akartam innét is Ngdat levelemmel látogatnom . . . Azon-
ban én ide ki is csak a sok busulásra jöttem, nevekedvén 
naponként a sok rossz dolgok, minthogy mostan is öcsém 
uram Vesseléni Pál uram, kglmes Urunk és az tanácsi rend 
híre nélkül a német császár parsjára általküldött és egynehány 
falunak minden marháját elhajtotta; mely micsoda tilalom-
ban van a portától, hogy a felső parsnak ne vétsünk, a 
mindennapi példákból Ngod általláthatta; noha a túlsó pars-
ról a mi részünkről már egynehány ízben marhákat hajtot-
tanak, de szabadságunk a kölcsönadásra nem volt. hanem a 
kit izengetéssel és levéllel vissza nem szerezhettünk, nyög-
nünk kellett. Hogy azért a portán valamivel ez iránt ne vádol-
tathassunk, kényteleníttetem tiszti kötelességem szerint a dolog-
nak megorvoslásához nyúlnom, melyet is Xgd nem az urfihoz 
való idegenségemnek, hanem tiszti kötelességemnek tulajdo-
nítsa. Ide ki elég sok rossz dolgok esnek, mert Drah Jánost 

1 Szilágyi S.: Rajzok és Tanulmányok, II. k. 166. 1. — - Gr. Lázár .Miklós : 
Erdély főispánjai. (Századok, 1887. nov. füzete 703. 1.) — 3 Gr. K. ltár. IV. 501. 1. 

21* 



3 2 4 XIII. FEJEZET< 

Debreczenből a Barkóczi katonái hütre kicsalták a mull na-
pokban, és meglövöldözték, annak utáni neki szelesedvén a 
Szőcs János katonái a Beszermini maiorokra mentenek, fel-
égették, és minden marhájokai elhajtották, több efféle rossz 
dolgok esnek ide ki. Én azonban néhány napi mulatásom 
után visszatérek». 

Jellemző azon idők hangulatára a levél végére illesztett 
megjegyzés: «Petróczi Váradra szökött, talán a magyarok ki-
rályságát sollicitalja, úgy látom, sok van királyságra vágyó 
ember, de szűk az ország».1 

Kisebb hadakozásokban, összeütközésekben nem is volt 
hiány. Minderre elegendő okul szolgált, ha valamelyik fél 
átlépett a másik földjére (pars).2 

1 w i . 
- Cserei Mihály a veszedelmes kalandozásokból különös kis epizódot sző e 

mozgalmakba : 1679-ben Várad körül némely magyar katonák 24 törököt levágtak 
Parancsot kap erre Székely László, a kolozsvári kapitány, hogy azokat a kato-
nákat szolgáltassa ki. Minthogy pedig azok már a német császár földjére át-
mentek s így kézrekerithetök nem voltak, kiválogattak az erdélyi várakban levő 
rabok közül néhányat s katonaruhába öltöztetve, elküldik Somlyóra, a hol a 
váradi basa emberének jelenlétében lejeiket szedik, kik aligha hallottak vala-
mit a törökök megöletéséröl s még kevésbé volt benne részök. (Cserei Mihály 
Históriája 113. 1.) Ezt Szilágyi Sándor 1677-nek derekára teszi s azt jegyzi meg» 
hogy ez a nem nagy fontosságú dolog komoly veszélvlyel fenyegette Erdélyt. 
Némi török csapat Somlyó-Csehi környékén dzsizie-szedéssel foglalkozott, — 
úgymond — de olyan helyen, hol ezt jogosan nem tehette. «Horvát János, egy 
szomszéd palánk parancsnoka, rájok üt csapataival s levágta őket. Köztük volt 
a váradi basa fia is s az elbúsúlt atya a dologból nagy zajt csinált. Szeptember 
28-dikáról komoly parancsolat jött a portáról, hogy a gyilkosok elfogassanak 
s kivégeztessenek. (A f. k. kormányszék levéltárában levő török eredeti után.) 
Apafi azon mentségét, hogy a bűnösök nem erdélyiek, semmibe sem vették s 
azok megbüntetését követelték. Barcsai Mihály ekkor néhány gonosztevőt fényes 
ruhába öltöztetve, a váradi basa előtt kivégeztetett s a 80,000 tallérnyi adóval 
és jelentéssel László Zsigmondot a portára küldte. Nem hittek neki, sőt az 
ügynökökkel, Keszelivel és Sárosival, börtönbe vetteték: «ha 30 nap alatt nem 
adnak elégtételt, fel fognak akasztatni». Az ország megrémült rendei a seges-
vári 1680 január 12-diki országgyűlésen teljhatalmú biztosokat neveztek ki az 
ügy eligazítására. Ez alatt a kiegyezés is megtörtént az ügynökökkel a portán : 
50,000 arany vérdíj lefizetésével, ezek visszanyerték szabadságukat s az ügy el 
lön ejtve». (Szil. S.: Erd. o. t. II. 339. 1.) 
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A somlvai kapitány részére 1675-ben kiadott utasítás így 
említi a hódoltságot «Közép-Szolnok, Kraszna, Bihar, ezen 
Bihar vármegyének tartományai, részei: Belényes, Petrebénv, 
Papmező, Bél vidékével és ezeken kívül is Békés vármegye, 
egyszóval: a melyek Jenő és Várad veszedelmével török biro-
dalom alá estenek» stb. «A hatalmas nemzettől, t. i. a török-
től függ e szegény hazának békessége s megmaradása» írják 
a kapitánynak ez instructiójában. Bialis Olasz Ferencznek ezt 
a szolgálati utasítást adták: 1. Az ország generálisától Béldi 
Páltól függjön és vele egyetértsen; 2. A várkapu kulcsai a 
kapitánynál legyenek és tőle kérje el a porkoláb minden 
egyes esetben. Mikor pedig a kapitány otthon nincs, valamely 
megbízottjánál álljanak a kulcsok. «Ennek a véghelynek eddig 
való jó rendtartása szerint» is; 3. A kapitány rendelkezik leg-
jobb belátása szerint a czirkálás, strázsálás, vártálás és min-
den a vár gondozásához tartozó dolgokban; 4. Igyekezzék a 
kapitány a várat, «Somlyó és Cseh várát», jó karban tartani, 
annak javításáról, erősítéséről, új épületek emeléséről, a puska-
por, golyókészlet, kanócz, salétrom stb. szaporításáról szor-
galmasan gondoskodni; 5. A mennyiben a várbeli őrségnek 
(mindkét rendbelinek: magyarnak, németnek, lovasnak, gya-
lognak) létszáma megállapított, minden esetleges változást 
tartozik évenkint a generálisnak részletesen bejelenteni, a 
generális híre nélkül el nem bocsáthat s föl nem vehet sen-
kit; (). A végbeli törökökkel igyekezzék jó lábon állani, «a 
mennyiben a haza veszedelme, a végházak, a szegénységnek 
is romlása nélkül lehet, tartson jó correspondentiát», gondos-
kodván természetesen arról, hogy azért a hódolt föld oltal-
mazva legyen a törökök kirohanásai ellen: 7. A somlvai őr-
ség tartásának főczélja pedig az lévén, hogy Kraszna, Közép-
Szolnok stb. vármegyék, melyek Jenő és Várad elestével 
török kézbe kerültek, «a magyarok jurisdictiója alatt» «két 
kard között maradjanak, mindkét részről való adójoknak 
idejében való kiszolgáltatásokra köteles legyen a kapitány, az 
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ország is, ha mit reájuk vetne azt is tartozik administráltatni 
a perceptornak». Kötelességévé válik, hogy a hódolati an fal-
vakat is igyekezzék egyfelől a földesurak, másfelől az ország 
számára felhódoltatni. De itt is óvatosságra intik, a dolgokat 
úgy intézze, hogy a török nemzettel való békesség föl ne 
bomoljék. Hogy «a mi klgs urunkra és a nemes országra 
váratlan busúlás ne következzék»; 8. «A felhódolt szegénysé-
get, nemességet, hajdú mezővárosokat, falukat ő kegyelme 
rendkívül való adózásra, tereli viselésre ne erőltesse, sőt tol-
vajok s minden törvénytelen háborgatok ellen minden uta-
kon, módokon oltalmazza, valamit könnyebbségekre feltalál, 
elkövesse;» 9. «Hű embereket, kémeket jártasson Váradra, 
Szakmarra tovább is,» és ha valami fontos hírt kapna, arról 
a kolozsvári kapitányt, nemkülönben a sebesvárit azonnal 
értesítse; 10. Az őrség kebelében előforduló kisebb peres 
ügyek egész ötven forintig a kapitány ítélőszékén nyernek 
elintézést; ötven forinton felül valók a kolozsvári hadi szék-
hez vihetők fel; 11. A Somlyóhoz tartozó vármegyék és az 
az egész terület, a melyre «a somlvai erő kiterjed», a som-
lyai kapitánytól függenek és «némely részben szokási törvé-
nyek folytatási helyben hagyatnak», némely részben pedig a 
következő eljárások^ tűzetnek ki: Bihar vármegyében füstin 
kezdik, onnan felebbezés történik a szolgabíróhoz, a szolga-
bírótól pedig a somlvai kapitányhoz. Ha száz forintot exce-
dal valamely jószágnak kereseti, azt per viam apellationis láb-
Iára kell bocsátani. Kraszna vármegyében «a somlvai kapitány 
lévén előttük ispán hetyén», ő intézkedik a peres ügyekben; 
felebbezés tőle a táblára történik. Közép-Szolnok vármegyé-
ben a fő- és alispán Ítélkezik ; tőlük a felebezés a táblára 
történik. «A kik az edictum ellen vétenek és a töröknek való 
adózás dolgában impingálnak, azokat a somlvai kapitány bün-
teti meg törvényes úton prosequálván a vármegye assessorai-
nak» jelenlétében. Mind a három vármegyében, ha valaki 
törökhöz vagy némethez «ártalmas írogatással», «pribékség-
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gel, tolvajkodással» slh. vádoltatik, a somlyai kapitány bün-
teti meg és pedig nemes embert, kinek 200 forintot érő resi-
dent iáj' van, először megidéz, ha pedig bűne világos, azon-
nal el is fogathat. «Kétszáz forintnál kevesebbet érő residen-
tiájú nemes ember pediglen vádolásra is megfogattassék», 
ötszáz forint kezességre azonban az ügy eldőléseig szabadon 
bocsátható. Az edictum ellen való vétségekben pedig meg-
idézéssel prosequálja a somlyai kapitány a nemességet, feleb-
bezésre bocsátván «az efféle törvényeket ötven forinton felül 
a kolozsvári hadiszék elébe»; 12. Az adó pontos beszedésére 
felügyeljen, a somlyai kapitány intézkedvén, hogy az admi-
nistratorok a ezédulákat mindannyian ő elébe vigyék s ő a 
várban levő deákkal azokat regestumba vétesse; 13. «A külső 
sorompón belül csináltasson ő kegyelme egy korcsmárló. 
házat, a holott szüntelen legyen korcsma,» tekintet nélkül a 
fiscusnak künn levő korcsmájára; 14. «Az adó behozása felől 
való cursusnak idején kibocsátására ő kegyelme igen reá 
vigyázzon,» és ha valaki a cursus késő érkezése miatt mu-
lasztaná el az adóbehozást, igaz mentségét meghallgatván, 
azt nyargaló pénzzel bírságolni ne engedje; 15. A mely vámos-
pércsiek Létában és Bagomérban telepedtek, azokat «a mos-
tani deliberatum ellen sarczoltatni ne engedje, hanem a kik 
ott pénzen vettek házat és külső örökséget is birnak, azok 
felényi adóval tartozzanak ; a kik pedig olyan házakat vettek, 
melyek után örökség nincsen, azok csak negyedrészszel tar-
tozzanak, a kik penig csak zsellérszámban vannak, örökséget 
nem birnak, tizedrésznyi adót adjanak»; 16. A kiadandó com-
pulsoriumok, novumoknak taxájára nézve a nóvumért járjon 
66 dénár, a compulsoriumért 24, a pecsétért 12. per novumi 
sententiáért 1 fl., pecsétes utrumért 12 dénár, a levátáért 
6 dénár, az apertáért venni semmit sem illik, a transmissióért. 
«a ki leghosszabb 2 fl., a ki legrövidebb 1 fl.»1 

1 Eredetije a Teleki-levéltárban. Tört. Tár, 1894. 685—689. 1. 



XIII. FEJEZET. 

Az 1675 február 23-dikán Somlyó és Cseh várának, 
Kraszna, Közép-Szolnok vármegyéknek kiadott fejedelmi edi-
ctum keményen eltiltja a várbeli részegeskedéseket, nemkülön-
ben az Isten ellen való káromkodásokat. Elrendeli, hogy az 
őrségbeli lovas és gyalogok a kapitány engedelme nélkül a 
várból ki ne menjenek, mikor pedig csoportonkint valami 
ügyben ki kell menniük, a szegényeket ne terheljék, ingyen 
szekereskedtetni ne merészeljék stb. A törökök kisérése alkal-
mával azokat pap és nemes ember házához ne vezessék. Se 
német, se török pársra írni, izengetni ne merjen senki sem 
halálbüntetés terhe mellett. Ugvancsak halállal bűnhődik, a 
ki elöljárójára fegyverrel támad, továbbá az olyan nős ember, 
ki a sorompókapun belől paráznaságban találtatik. A nőtlen 
ember ugyané vétekért megcsapatással bűnhődik. Ugyancsak 
halálbüntetés éri a strázát, a ki helyét elhagyja és bárkit is, 
a ki a várban kapubezárás után lövöldözik, vagy ha «valaki 
akármicsoda alkalmatossággal a strázsára támad». A ki a vár-
ban más ellen fegyvert fog, annak a keze vágassék el. ha a 
váron kívül történik ez, akkor a cselekedet mivolta szerint 
büntettessék. A török vagy német pársszal való paktálás, pri-
békség, ármásság vagy azokkal való egyetértés halálbüntetés-
sel jár. A ki a nemesség közül a kapitány híre nélkül a 
német pársra járkál, 100 forint büntetésbe esik; a paraszt 
emberek qusestus gratia elmehetnek, de levelet vinniük nem 
szabad, ez ellen ha vétenek, halállal bűnhődnek. «Minden 
útonjárók» tartoznak Somlyóra bemenni s ott útlevelüket a 
kapitánynak felmutatni. Útlevél nélkül járók elfogatnak, a ki 
pedig hír nélkül merészel elmenni Somlyó mellett, «minden 
véle való javait elveszti». Ha valaki a vármegyében a som-
lyai kapitány híre és czédulája nélkül sarczoltatni jár, háza-
kat ver fel, embereket fogdos, javakat praedál, zsákmányol, 
azt a faluk tartoznak megfogni és nyársba húzni. Ha pedig 
vele nem bírnának,' jelentse a bíró a somlyai kapitánynak, 
a mit ha nem cselekszik, harmadmagával felnyársaltatik. 
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«Ingyen való gazdálkodásra akármi úton alá s fel járó embe-
rek, valakiknél a mi kegyelmes urunk levele vagy ezíme vagy 
a somlyai kapitány írása nem lészen, senki a falubelieket gaz-
dálkodásra ne kényszerítse, úgy postalovat is csak azoknak 
tartozzanak adni. Ez ellen cselekedőket az falubeliek meg-
fogván, minden javakkal együtt behozzák s behozott javok a 
kapitányé lészen.» A magyarországiaktól szerzett zsákmányt 
megvenni senki se merje; a ki ez ellen vét, «a marha tőle 
elvétessék s ha paraszt ember 12 forintot, ha nemes 40 forin-
tot fizessen büntetésül. A «búzát, szénát és egyéb jókat» zsák-
mányolókat tartoznak a faluk 12 forint büntetés alatt elfogni 
és Somlyóra kisérni, ha pedig nem bírnának velük, azt a 
somlyai tisztnek bejelenteni, a ki aztán tehetsége szerint 
üldözze azokat s a kit megkaphat, érdeme szerint büntesse. 
Török katona, ha látható valamely falu határán, azt a falu-
beliek sietve jelentsék a kapitánynak «s valamely falu vagy 
privatus ember is ezt eltitkolja és hírt nem ád, meghaljon 
érte». Ha igaz járásbeli príesidiariust megtámad valakit, nemes 
vagy paraszt és fegyvert fog ellene, meghaljon érte. De ha a 
praesidiarius tesz valami kihágást, a megbántott fél arról pa-
naszt tegyen a kapitánynak.1 

Bialis Olasz Ferencz somlyói kapitány 1075 április 
28-dikán utasítást kér a következőkre nézve: 1. Mivel Szol-
nok és Kraszna vármegyékben megengedtetett a töröknek, 
hogy dézmát vegyen, mint vehesse azt fel, dézmául-e vagy 
pénzül, mert eddig pénzül vették ki; 2. A dézmaszedésen 
kívül megengedtessék-e a töröknek a szegénységgel való ma-
jorkodtatás is? 3. Azonkívül, hogy a szegénység Váradra is 
tartozik szolgálni szekérrel, ekével, kapával, kaszával, a mel-
lett a magyar urak is megkívánják, hogy mindennapon szol-
gáljanak nekik is. «Magam látom, hogy soha az terhet el 

1 Kívül: «Francisconak somlyói kapitányságban adott instruciók. edictu-
mok.» — U. o. 689—692. I. 
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nem viselhetik és ha néín limitáltatik, mennyi, napot szolgál-
janak a magyar uraknak», «egyebet nem mondhatok, hanem 
sok helyek elpusztulnak»; 4. Sok földesúr, ámbár csak két 
vagy három jobbágya van mindössze, mégis azt kívánja, hogy 
az egyik jobbágya bíró legyen és így a községi terhektől fel-
mentessék; a mi nagy teher a falubelieknek, kik helyettük 
is tartoznak aztán a terheket viselni és adózásokat teljesíteni; 
5. A földesúr, a kinek a falubíró a jobbágya, azt is a többi 
jobbágyokkal együtt dologra hajtatja s ilyenformán gyakran 
megesik, hogy egy hétig vagy tovább is bíró nélkül van a 
falu, a miből azon a törökjárta vidéken nagy bajok származ-
nak; 6. Provisiót kér az iránt, hogy «tartozzék-e a nemes 
ember is az közönséges onust, adózást egyaránt supportálni 
vagy nem»? 7. «Van a két vármegyében egy magyarból álló 
török gazda, ki a szegénységen mindennemű élést szedet fel, 
hogy abból gazdálkodjék az ott járó törököknek. Annyi élést 
szedet pedig, hogy az sok ezer forintokra megyen, és soha 
róla számot nem akar adni.» Ez a visszaélés tehát, a mennyi-
ben a szegénységnek terhére van, megszüntettessék; 8. A som-
lyói őrség lovai egész nyáron csak a somlyói és perecseni 
rétet legelik, pedig az az őrség nem csak e két falubeliek-
nek, hanem az egész országnak szolgál. Méltó volna azért, 
hogy a közellevő helyek kárpótlást nyújtsanak e két falunak 
azzal, hogy megfelelő mennyiségű szénát adjanak nekik; 
9. A somlyói katonáknak fegyverük és paripájuk jó ugyan, 
de kopjájuk nincs, pedig gyakran az nagyon is szükséges 
volna. Kéri azért a fejedelmet, hogy vagy 300 kopját csinál-
tasson és küldjön számára: 10. A szükséges építkezések 
véghezvitelére fűrész-deszkát, vasat, kőmívest és annak való 
fizetést kér; 11. Azokkal szemben, «a kik az ő nagysága ditió-
jában insolentiákat tesznek», mihez tartsa magát? Pótlások 
is vannak. Az 1-ső ponthoz: Kéri a párját annak a contractus-
nak, melyet Báníi a váradiakkal a dézma és adózás felől csi-
nált; a 2-dikhoz: írassék az ő nagysága neve alatt egy erős 
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commissio azon dologról, hogy a majorkodást a törököknek 
semmiképen meg ne engedje s dirigáltassék reá. Ha pedig 
a törökök panaszkodni mennek, felelje azt ő nagysága, hogy 
nem lehet az, hogy adózzon is a szegénység, majorkodjék is 
az ura számára és magának is munkálkodhassék. A földnek 
terméséből adja meg a szegénység mind a császár adóját, 
mind a mivel a földesurának tartozik, ha azt elveszik a sze-
génységtől, honnét adja meg azokat; a 3-dikhoz: A tisztek 
rajta legyenek, hogy a török, a hol dézmát veszen, ne szol-
gáltassa a népet. A magyar földesurakra nézve pedig adas-
sék olyan instructio a somlyai tisztnek, hogy az panasz ese-
tén meginthesse őket, és ha a földesurak nem hinnék a dol-
got, mutassa meg az instructiót nekik; a 4-dikhez: A kinek 
tíz jobbágya nincs valamely faluban, ha bírót tart is magá-
nak, az a közönséges terhekben a falu közzül ki ne von-
hassa magát. Tíz vagy több jobbágy bírájának megengedte-
tik, hogy a többire vigyázva ment legyen holmi dolgoktól, 
némely terhektől; az 5-dikhez: Ismeretes dolog, hogy hódolt-
ságon levő falusi bíráknak feladata, hogy mind a császár 
adóját, mind a török és magyar földesurak adóját szedjék, 
szüntelenül abban foglalatoskodjanak; nekik kell a járó-
kelőkre akár török, akár magyar, akár másféle nemzet légyen 
vigyázniok, gondot viselniök. Illő dolog tehát, hogy míg a 
bíróságot viselik, urok szolgálatától mentek legyenek. Egyéb-
iránt is azon a földön, hol három hónapig, hol fél eszten-
deig viseli egy ember a bíróságot; a 6-dik pontra való intéz-
kedést egészen a fejedelemtől várja; a 7-dikhez: Mivel eddigi 
tapasztalás szerint is sok kárral járt az olyan eljárás, mely 
sem a törököt ki nem elégítette, sem a szegénységen nem 
könnyített, «nem tudatik, hova teszik el»: a 8-dikhoz: A pos-
tulatumban a dolog eléggé ki van fejezve, mert lehetetlen, 
hogy a praesidium lovai kiszoruljanak onnét, különben mikor 
rossz hírek vannak, akkor mégis a vadkertbe kell szorítani / o 
őket; a 9-dikhez: A kopja igen szükséges; a 10-dikhez: Erre 
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nem tud egyebet szólni itt is, hanem «álljon az () nagysága 
kegyelmes dispositiójában»; a 11-dikhez: Ebben is az ő nagy-
sága kegyelmes dispositióját várja.1 

A váradi törökökkel Somlyón, a várban, folytattak tár-
gyalást valamely fontos ügyekről 1680 szeptember 18-dikán 
Rédei Ferencz, Teleki Mihály, Losonczi Báníi Farkas stb.2 

Midőn a török 1683-ban Bécs ellen indult, seregének egy 
része, mint erről már előzőleg is szó volt, nevezetesen a tatár 
kán 40,000 tatárral. 100.000 lóval, négy szekérrel május 22-dikén 
Erdélybe érkezvén, Somlyón is átvonult Ivabós Gábor élelme-
zési biztossága mellett. 

A török zsarolására a hódoltságban érdekes világot vet 
egy 1674-ből való Meinoriale,3 mely szerint a váradi pasa 
mostani követsége «Urunknak írt maga levelével és császár-
főszerdár neve alatt magára íratott levelek fordításával együtt 
Naláczi Uramnak» elküldendő, mindezekből láthatja őkelme, 
mily elviselhetetlen és örökös igát akar újonnan az egész 
hódoltságra vetni. A Piri pasa istentelen defterét ez úton 
legitimáltatni akarja; a mi ha megtörténik, mind ama fal-
vaknak, melyek abban fel vannak írva, kétségen kívül be kell 
hódolniok, mely körülmény az összes vármegyékre, sőt a Szász-
ságra és a Székelységen levő némely falúkra is ki fog hatni 
az ország végső veszedelmével. A Piri pasa deftere meg nem 
állhat már a következő okoknál fogva sem: Először is abban 
a defterben olyan konfúzió van, hogy ember abból ki nem 
igazodhat. A Szatmár, Szabolcs és több német császárpárti 
vármegyékben fekvő falúk ugyanis az erdélyi vármegyékbe 
vannak beírva, holott soha olyan néven az erdélyi biroda-
lomban nem voltak; és így akarja bírni a török a Magyar-
országban felíratott falúk neve alatt az erdélyi falúkat. Má-
sodszor: a hódolt vármegyék és falúk közé olyan falvakat is 

1 Eredetije a Teleki-levéltárban. Tört. Tár, 1894. 692—696. 1. — 2 Deák 
Farkas: A bujdosók levéltára 126. 1. — :í Koncz József: A hódoltság történetéhez. 
(Tört. Tár 1894. IV. f. 681—685. 1.) 
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felírtak a Piri pasa defterében, melyek Moldva, Havasaifölde 
felé vannak a székelyek és szászok tartományaiban. Ilyenfor-
mán az egész országot Váradhoz csatolják, mert ha a távo-
labb fekvők Váradhoz hódoltak, a közelebb fekvőkhöz még 
inkább jogot fognak tartani. — A pasa kívánalmai ebben a 
defterben a következők: 1. Hogy a császár adóját, mely eddig 
két tallérnál több nem volt soha, harmincz timonra emeljék 
ezután; 2. A harács vagy füstszám, vagyis az adófizető ház 
négyezerkilenezszázegynehányra, csaknem ötezer házra emel-
kedjék az öt vármegyében, ú. m. Kraszna, Közép-Szolnok, 
Kolozs, Doboka és Belső-Szolnokban, holott a vármegyékben 
nem volt csak ezer és nyolczszáz adófizető ház. A két forin-
tos adónak 30 timonra emelését azzal okolja meg a basa. hogy 
a tallér értéke emelkedett. De ez nem helyes s egyáltalában 
meg nem felelő ok. Ezelőtt három-négy évvel ugyanis mind 
az aranynak, mind a tallérnak értéke igen megnőtt, úgy hogy 
egy tallér 2 forint és 35, sőt 40 pénzben is elment; egy arany 
pedig 5 forintban, 4 forint 80-ban vagy legalább ötödfél fo-
rintban. De most az arany is olcsóbb, a tallérnak pedig a 
legjava két forintban, az alábbvaló pedig 100, 92 és 80 pénz-
ben jár. S ime, mikor drágább volt is a tallér, nem kértek 
többet 2 forintnál egy tallérért, csupán néhány esztendőben 
2 forintot és 25 pénzt. Most olcsóbb a tallér, mégis két tal-
lért majdnem hatodfél forintban akarnak megállapítani, a 
mennyiben 30 timon csak 18 pénzével is 5 forint 40 dénárt 
tesz ki. Mindebből látszik, hogy csak a szegénységet akarják 
újabban terhelni ezzel. «Hogy csak a szegénységet akarja fel-
jebb-feljebb tánczoltatni». Hogysem pedig a szegénység egy 
tallérért akkora összeget adjon, készebb lesz inkább tallérra 
szert tenni és azzal adózni, a hol csak lehet. Ep azért a 
basa hagyjon fel ez újabb sarczolással és ne verje a tallér 
értékét feljebb, mert sehogy sem méltányos a kívánsága már 
azért sem, mivel nem timonról volt szó soha a császár adó-
jában, hanem két-két tallérról egy háztól. A mi pedig a harács 
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vagy adófizető házaknak ezernyolczszázról négyezerkilencz-
százra való szaporítását illeti, az ép ol\T lehetetlen, mintha 
Erdélytől egy milliót kívánna évenkint. Tudják nagyon jól a 
váradi urak, hogy ez az öt vármegye Várad megvétele előtt 
és után a több esztendeig tartó háborúságokban annyira el-
pusztúlt volt, hogy falúnként öt-hat mértföldnyire sem volt 
egy kunyhó, egy ember nem lakott. Elrabolták, levágták őket. 
vagy pestisben elhaltak. Csak midőn a német kiment az or-
szágból és az erősségek visszajöttek, azután szállították és 
telepítették a lakosság legnagyobb részét erős hitlevelet adván 
nekik mind magyar, mind török részről, hogy ha megtele-
pednék, sem török, sem magyar részről sem császár, sem 
iszpahiák1 adóját feljebb nem verik, mint a hogy a megtele-
püléskor megalkudtak. Nem hogy tehát a füstszám emelését 
és a két tallér adónak hatodfél forintra való szaporítását el-
viselni lehetne, de a hírétől is már úgy megijedt a szegénység, 
hogy sok falút már is pusztán hagyott. Ha már most a basa 
kívánsága szerint a füstszám szaporításához és oly nagy pénz-
összeg fedezéséhez kezdenek, bizony ezek a vármegyék vég-
képen elpusztúlnak és soha ezután sem magyar, sem török 
hitére meg nem telepednek, mert az egyszer adott hit meg-
szegése után, abban többé nem bízhatnak. A pasa továbbá 
azt állítja, hogy azért kell a füstöt s az adót nevelni, mert a 
váradi vitézek fizetése nem telik ki. Hát ő kglmek bátorsá-
gosan megmondhatják a vezér előtt, hogy, ha ehhez a dolog-
hoz hozzáfognak és a hatalmas császár félre nem téteti a 
pasával, bizony nem csak fizetésük nem fog kitelni, de 
Várad várának csak a fala marad s oda lészen a jószág. Annyi 
esztendők alatt kitelt a fizetésük és most nem telik ki? Egy-
szóval categorice adják tudtára a vezérnek, hogy ha ez a 
dolog abban nem marad és az egész hódoltság elromol, el-
pusztúl, hát ő nga a hatalmas császártól ne okoztassék, mert 

1 Eszpaja — török földesúr. 
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lehetetlen a füstszámot nem hogy annyival, de kevesebbel is 
szaporítani, mert elfogyott a nép és szegény is. Hozzátehetni 
azt is, hogy miképen viselheti el a szegénység ez iszonyú 
új tehernek reávetését, mikor az iszpahiak adója is elvisel-
hetetlen. Egy hódolt szegény paraszt ember adója csak az 
iszpahiak részére rámegy harmincz-negyven forintra; egy 
fonásával élő özvegy asszonynak adója 16 és 20 forintra s 
többre is. Ezeken kívül vajat, mézet, vágóbarmot és sok 
egyéb járulékokat adnak évenkint. Es mindezeket majdnem 
felülmúló terhe és költsége a szegénységnek még az is, hogy 
a török soha nem ád határozott terminust az adó beszolgál-
tatására, mint az más végházak körül van, hanem mindunta-
lan nagy csoportokkal jő és iszonyú tékozlással, bor- s egyéb 
gazdálkodással terheli a szegénységet. Egyben adják értésére 
a portának a szegénységnek megbántódását az iszpahiak ré-
széről. A sok adózáson kívül a szegény ég még szekérrel és 
gyalogszerrel az iszpahiaknak Váradon folyton szolgál, a várat 
és várost építi, egyszóval bátran állíthatják, hogy sehol a 
hatalmas császár birodalmában ily rettenetes iga a szegény-
ségen nincsen, mint az erdélyi hódoltságban. Azután könyö-
rögni kell. hogy a szegénység régi teherviselése is könnyíttes-
sék s a váradi basának elviselhetetlen és végső pusztulásra 
juttató kívánsága pedig elvettessék. Ebben a dologban egyéb-
ként a váradi zaim iszpahiak sem értettek egyet a basával 
valamennyien, azért titkon lehet velők érintkezni, csak arra 
kell vigyázni, hogy ne a basa, hanem az i zpahiak emberei-
vel és a legnagyobb titokban. Mert azok kérnek is minket, 
hogy magyar részről keménykedjünk és ne hagyjuk szedni s 
a portán is tegyünk panaszt. Minthogy Kapitiha uram e föld-
nek a lakosa és a szegénységnek itt való bántódásait azon-
kívül is jól tudja, most az ideje Ő kglmeknek, hogy szorgal-
matoskodjanak és e dolgokat orvosolni Isten áldásával igye-
kezzenek. Mert ha a pasának e kívánsága egyáltalában fenn 
marad: épen bizony oda lesznek ezek a vármegyék. Bihar 
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vármegyét ebben a négyezerkilenezszáz egynehány füstben 
nem is értették, hanem azon kívül értik azt; a basa csak az 
öt vármegyére akarja azt róni, holott Bihar vármegye két-
annyit is teszen minden ál la pótjára nézve, mint ez az öt vár-
megye. De ott is, a mint hallom, a váradi urak a basának 
ezt az akaratját és szándékát nem hagyták fölvenni. A pana-
szunkról egyébként eléggé tájékozva vannak mind Naláczi 
uram ő kglme, mind pedig Kapitiha uram. 

A két vármegye: Közép-Szolnok és Kraszna 1683 szep-
tember hó 24-dikén Somlyó várában tartott közgyűléséből, 
Dohai György, krasznavármegyei szolgabin') s Erdőteleki 
György, jegyző írják, hogy mióta az isten «a mi bűneinkért» 
a mi hazánkat Erdélyországot és Erdélyhez tartozandó vég-
helveket, úgymint Boros-Jenőt, Váradot, Szent-Jobbot, Somlyót 
és Cseh várát az idegen török nemzet kezébe adta 1660-ban 
az azokhoz tartozó tartományokkal együtt, Bihar vármegyét, 
Kraszna és Közép-Szolnok vármegyét egészben, nemkülönben 
Belső-Szolnok vármegyének, Doboka vármegyének és Kolozs 
vármegyének egy részét, attól fogva kiváltképen Kraszna és 
Közép-Szolnok vármegyéket mi módon sarczolja, zsarolja. 
A hites bírákat erős hit alatt hallgatták ki. A húzavonáról a 
nagyfalusi (Kraszna vármegye) főbíró, Fazekas István, tizenkét 
esküdt társával azt vallja, hogy Piri pasa idejében, mikor ez a 
darab föld sokáig pusztán volt, a szegénységet haza csalogatták 
azzal az Ígérettel, hogy a császár adójában egy harács után 
soha sem vesznek többet egy tallérnál. Annak daczára most 
1. Minden harács után 5 forint 46 dénárt vesznek, temp-
lom- vagy mecsetpénzt minden falúban 1 forint 80 dénárt, 
czédulapénzt minden harács után 3 dénárt, azonkívül gyertya? 
pénzt és egynehány oka vajat. 2. Portapénzt minden eszten-
dőben néha 2 forintot, néha 1 forint 50 dénárt. 3. Salétrompénzt 
minden harács után 4 forint 50 dénárt. 4. Czövek- és deszka-
pénzt minden harács után minden esztendőben 1 forintot. 
5. Pasa élésében búzáért, árpáért, szénáért, fáért minden esz-
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tendőben minden falún vesznek, a falúknak mineműségéhez 
képest hol löhhet, hol kevesebbet, néha 3 forintot, néha 40 
dénárt. 6. Ugyancsak az iszpaia török urak mindenből, a mit 
a föld terem, dézmát vesznek, a kerti veteményekből is; a 
búzának a javából a jobb kévéket kiválogatják, elcsépeltetik 
s a szerint veszik meg a vékák árát vagy megrostálva annyi 
vékát vesznek, a mennyit a jobb kévék eresztenek. 7. A füst-
pénzt, tűzifáért való pénzt, szénapénzt is szedik a törökök, 
de azt nem a haráes szerint, hanem minden apró házat, ha 
czigány lakik is benne, felszámlálván, minden füst után 4 forint 
50 dénárt. 8. Tyúkért minden füst után évenkint 24 dénárt. 
9. Disznóért, ha csak anyját szopó malacz is, néhol 4, néhol 
12, néhol 21 pénzt. A méhtől is, a hol dézma jut, 12 dénárt. 
10. Minden füst után és nem harács után két-két ej tel va jat, 
ugyanannyi mézet, némely helyeken túrót is. A méz és vaj 
helyett, a ki olyat nem adhat, minden oka helyett 60 dénárt 
fizet. 11. Fejős tehenet helyenkint minden évben néhol egyet, 
néhol kettőt, vagy pedig helyette hol 25, hol 30 forintot. 
12. Azonkívül Váradra szolgálni, szántani, kapálni, tűzifát 
hordani, szekerelni kell; e szolgálatok váltsága 100—150 forint, 
a falúk állapotjához képest. 13. A váradi és szentjobbi törökök 
gyakorta kiütnek sok helyre, s ha a szegénység adójával csak 
harmadnapra is megkésik a rendelt terminuson túl, rabolják 
azt s «nyargalóban 60—80 forintokat és többet is vesznek 
rajtunk s úgy szabadítjuk rabjainkat és az summa adónak is 
csak meg kell lenni». 14. Minden megholt gazda-emberért, 
legyenek bár maradékai, egy-egy tehenet kíván a török. 
15. A mely falú határán gyilkosság vagy emberhalál esik. 
azon a falún 80—90 forintot hajt föl. 16. Társzekereket is 
nagy számmal követelnek a császár számára, Esztergom épí-
tésére. Egy-egy társzekér váltsága 46—80 forint. 17. A társze-
kerekben az iszpaiák számára feles élést vesznek. 18. Minden 
társzekér elébe vonó marhákat, minden társzekér mellé két-
két bérest és annak minden lórul lóra 5 forintot. 19. A császár 

Dr. P e t h i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. --
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számára való szekerek lajstromozásáért is mindeniktől 3 forin-
tot. 20. Tarisnyát is felesen róttak és hogy hirtelen nem ad-
hattak, adtak érte 30 dénárt. 21. Az iszpaiák közül némelyek 
falújokat eladják örök áron, vagy esztendőnkint árendába 
adják s így mindenkor feljebb safczoltatják a falvak adóját, 
húzván rajtuk két-háromannyit. 22. A váradi és szentjóbi 
törökök gyakran kijönnek közénk, leverik a pinczékről a 
lakatokat, borunkat megiszszák, elvesztegetik, az árát meg 
nem adják. Abrakot bár eleget adunk lovaiknak, azzal 
nem elégesznek meg, hanem még zsákjaikba is töltenek 
s lovaikra, vezetékekre kötik és elviszik. 23. Prsedicatorok 
házaira zászlóval szállanak 30 40 lóval, mindenüket felpré-
dálják kímélet nélkül, magát és háznépét pedig szidalmazzák 
és verik. 

Mikor a hatalmas nemzet e darab föld lakosait haza 
hívatta és szállította, másféle adót semmit nem említett, csu-
pán a császár adóját, egy-egy tallért harács után, a dézmát 
az iszpaiak számára a búzából és abrakból, a szerint valami 
kevés füstpénzt és egy darab ideig így is volt; de azután 
mind többet és többet kívántak és ezek szerint adóznak most, 
a kik még el nem pusztúltak. Némelyek évi összeget adnak a 
töröknek, azok kivált, kik messzebb vannak Váradtól és Szent-
jobbtól. 

Mindezeket hitökkel erősítik s hozzáteszik, hogy, ha ez 
a nagy rendkívül való teherviselésük nem orvosoltatik és nem 
könnyebbíttetik, el kell e darab földnek pusztúlni, mert már 
kenyerök is alig marad. 

Közép-Szolnok vármegyebeli falúkról is hívatott be embe-
reket Somlyóra a kapitány a feljebb megírt dolgok végett. 
A jelenlevő viceispán, Veres István, Guthi István, Sas Mátyás, 
Szűcs Bálint és a szolgabírák s e vármegye falvaiból is a lako-
sok hasonló értelemben vallanak. Sőt mindezeken felül hozzá-
teszik, hogy a váradi és szentjobbi törökök esztendőn át ki-
járnak Somlyóra, olyanok is. a kiknek semmi dolguk itt, és 
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ezt a megnyomorodott darab földet sok költségbe verik, lea-ci ^ o * o 

alább is rámegy a költség évenkint 2000 forintra.1 

1()(S4 deczember 9-dikén Somlyó és Szilágv-Cseli határán 
beszedtek dézmában <S búzakeresztet, 2<S2 tavasz-keresztet, 
92 raj méhet, 1323 hordó bort.2 

l()<Sö márczius 30-dikán Mehmet váradi basa levelet intéz 
a somlvai kapitánynak, hogy a heti szereseket sietve küldje a 
budai várhoz, a jobbágyság adóját adja be és a tatárok szá-
mára rendelt eleséget haladék nélkül vigye be Váradra.3 

A falvak zaklatásáról, szorongatott helyzetéről lépten-
nyomon van alkalmunk meggyőződni. 

1 Tört. Tár, 1894. IV. f. 697—701. 1. 
2 U. o. 701. 1. 
:í «Hatalmas, győzhetetlen tündöklő török császár urunk váradi vég-

várának és hozzátartozandó több véghelyeinek, hadainak, tartományinak, vár-
megyéinek, sancokságinak fő gondviselője és parancsoló ura, az méltóságos, 
tekintetes és nagyságos vezér, Memhet passa» levele, a ki egyébiránt barátsá-
gos szolgálatát ajánlá, így hangzik : Ezen levelünk alkalmatosságával kelleték 
kgldet megtalálnom, mivel ennekelőtte is írtam volt kgldnek az budai várhoz 
kívánt heti szeresek felől és most újabban parancsolták, hogy mindjárt meg-
indítsuk; azért mostan emberünket küldöttük ki oda Somlyóra, azon heti sze-
reseknek megindíttatásokra, hanem kgled parancsoljon, hogy mindjárt indúl-
janak meg az heti szeresek, sőt az portapénz az mely falukon hátramaradott, 
annak kiszedésére is azon emberünket küldöttük ki ugyanoda Somlyóra kgld-
hez, hanem altelöl is parancsoljon az jobbágyoknak, ne vonogassák magokat a 
megadásától és befizetésétől. Mindezek így lévén, gondolom, hogy van kglmed-
nek tudtára, fényes császárunk parancsolatjábul feles tatár hadak jöttenek erfe 
az sancokságra quartélyba; de minthogy ezen jobbágyok szokatlanok az tatár 
hadakhoz, ilt, városunkhoz közel némely helyekre szállítottuk őket: ezért élést 
rendeltünk azokból az öt vármegyékből, hogy szolgáltassanak nékiek. Melyre 
nézve küldöttünk emberünk által lajstromot is, hogy egy-egy falúra mennyi 
számú élés esett húsz napra való. Azért kglmed azok felöl is erősen paran-
csoljon, hogy sietséggel az lajstrom szerént minden falubeliek ide az élést be-
szolgáltassák és behozzák, hogy annál jobb alkalmatossággal lehessen élödések 
és az szegénységnek megmaradások. Ha peniglen élést nem hoznak és nem 
szolgáltatnak, minden bizonynyal reájok elmennek, de semmijek is nem marad 
meg tőlük, hanem minden jószágokban prédát hánynak, sőt még feleségöket, 
gyermekeket is meg fogják háborgatni. Hanem mindezekre kérem kgldet, igen 
sietséggel mind ezeket jó mód alatt végbe vitesse. Ezzel Isten kglddel. Datum 
Várad, die 30 Mártii, Anno 1685 (Tört. Tár, 1894. 701—702. 1. 
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(iuthi István, középszolnokvármegyei viceispán, széesi 
lakos, 1690-ben, hogy a töröknek Váradról történt kirohanása 
alkalmából, némely falvakat megmentsen, kölcsön kért Olasz 
Ferencz somlyói főkapitánytól 300 forintot. (Azon feltétellel, 
hogy azt minél hamarább megadja. Ha pedig nem adja, vagy 
nem akarja, felhatalmazza Olasz Ferenczet, hogy birtokában 
a 300 forint erejéig exequáltathasson. Továbbá, ha a pénz meg-
adásának esztendeje eltelnék, kötelezi magát, hogy minden 
100 forintra fizet kamatúi [interesül] 10 irtot.)1 

Vallási és egyházi dolgokban e harmincz éves török 
szolgaság tartama alatt ment volt ugyan e környék az üldö-
zésektől, de annál többet szenvedett, mint fönnebb is mon-
dók, a basák és hivatalnokainak zsarolásai és zaklatásai miatt 
e tekintetben is. 1689-ben vármegyéink magyar református és 
oláh papjai kérőlevelet nyújtottak be Apafi Mihály fejedelem-
nek, hogy a rájuk rótt adók könnyítése végett vesse közbe 
magát a szultánnál. E kérelem szerint «az egyes adófizetésen 
kívül» bántódásaik ezek: «1. Valamit az eklézsiák szolgála-
tunkért adnak; paroehialis szőlők, szántóföldek, melyeket 
magok az eklézsiák mívelnek, teremnek, mindeneket meg-
dézmálnak. 2. Halálunkban és halálunk után maradékainkat 
temetéseink miatt sarczoltatják. 3. Akármely alkalmatossággal 
szükséges dolgainknak véghezvitelére kimenvén, még akkor 
is, mikor eklézsiákat vizitálunk, harminczadolnak, vámolnak, 
húznak, vonnak. 4. Házainkra kegyetlenséggel szállnak, szid-
nak, vernek és mindenképen szorongatnak és, ha a szegény-
ség az adót hirtelen nem adhatja, vagy elfut, ló mellé kötnek 
és úgy visznek el. 5. Vad bőröket, nyusztot, nyestet, rókát 
nagy zaklatással kérnek és vesznek». 

Ezen korszakot jellemzőleg mondja Lampe: «Miután az 
ország ezen része a törökök és tatárok gyakori megrohaná-
sainak volt kitéve, a szegény falusi nép barom módjára fog-

1 Szgy. 
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ságba hajtatván, az egyházak és falvak megnéptelenedtek, 
kipusztultak és több ezen egyházmegyéhez tartozó egyházak, 
melyek régen református hitű népességgel birtak, az ellenséges 
idők következtében kipusztulva, most oláhok és oroszok által 
telepíttettek meg».1 

A váradi pasa részére egyébiránt utoljára 1687-ben szed-
lek adót a hódoltsági helységekben, a kinek ekkor már utána 
küldeni sem volt bátorsága. 

A török uralom után Erdély a Készekkel osztrák tarto-
mányúvá vált s vármegyéinket most már, sőt, mint láttuk, 
még előbb, Carafa hadai lepték el.2 

1 Nk. cv. ref. 1874. 35—6. 11. 
- 1687-ben a Fogaras várában tanácskozó erdélyi rendek, hogy a Par-

tiumban kvártélyozó császári katonákat onnan kivonulásra birhassák s a vidé-
ket zaklatásaiktól megmenthessék, pénzt és gabonát rónak ki az egyes erdélyi 
főurakra a császári had számára. Kivetettek 100,000 frtot, 10,000 köböl búzát és 
12,000 köböl zabot. Január 8-dikán az erdélyi fejedelem Fogaras várából Naláczi 
Andrást és Bálintith Zsigmondot küldi követi utasításokkal Carafához s utasítja 
őket, «ha azt mondja, hogy az ö felsége vitézi nem penetrálnak Erdélyország-
ban, de az part iumban patiálnunk kell őket, mondják meg ö kegyelmének : Ér-
tettük ugyan mi azt is, hogy meg legyen parancsolva, hogy az ő felsége vitézi 
Erdélyben ne penetráljanak, de sok és nagy gonoszink forognak nekünk az 
partiumban kvártélyozó ö felsége vitézi miatt is, az töröknek mindennapi ke-
mény fenyegetődzésekhez képest, melyet hamar is elkövethetnek rajtunk, ha 
isten ö felsége reánk bocsátja őket s így osztán mit használunk mi az ő felsé-
géhez s az keresztyénséghez fenntartani kivánó devotiónkkal, maga ö kegyelme 
megítilheti >. Márczius 15-dikén Donát János titkos megbízást kap az erdélyi 
rendektől, hogy alkudozzék a császárral és Carafa generálissal s ha ezek 
biztosítékot nyújtanak, hogy Erdélybe s a Part iumba kvártélvozókat nem kül-
denek. ígérjen nekik pénzt és marhát. Április 8-dikán Mihály fejedelem meg-
iigéri, hogy ha Carafa a császár hadait kivezeti Közép-Szolnok, Kraszna vár 
megyékből, a Partiumból s egyáltalában az erdélyi részekből, 50,000 magyar 
forintot, 2000 barmot és gabonát ajánl fel. Káinoki Sámuel követet április 
9-dikén utasítják az erdélyi deputatusok, hogy most ha átadja a küldött pénzt 
Carafa generálisnak, jelentse ki határozottan, hogy Erdély semmiféle adósság-
nak a fenmaradását nem ismeri el, nem fogadja el s nem is ad semmit, még 
ha követelnék is, sem magában Erdélyben, sem a hozzá csatolt partiumban. Az 
erdélyi rendek fölfejtik a királynak, hogy Erdély s a Partium még nincs leköte-
lezve a töröknél s a király mégis Máramarost, Kővár és a Lápos vidékét a múlt 
és ezen évben (1686 87) kvártélyozással s adóztatással terheli s mindenökböl 
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Az erdélyi rendek 1080 május 30-dikán, a mikor Bethlen 
Miklóst és Mikes Pált Sehaerffenberg generálishoz küldik, a 
követi utasításokban azért panaszkodnak, hogy «az ő felsége 
szatmári tisztei, nevezet szerint Sennyei István, Máramarost, 
Kővár vidékét, Bihar, Közép-Szolnok, Kraszna vármegyét Sz. 
Jobb tisztei hódoltat ják».1 Apáti erdélyi fejedelem pedig augusz-
tus 13-dikán panaszkodik s megbántva érzi magát a 
mint követeitől izeni Sehaerffenberg generálisnak hogy bár 
a király biztosította volt e tekintetben s mégis Bihar várme-
gyét, Krasznát, Közép-Szolnokot és Kővár vidékét hódoltatja, 
Szent Jobbhoz esátoltatja a diploma ellenére; el akarják sza-
kítani; ellenzik, hogy szokott adójukat a fejedelemnek meg-
adják; s megtiltják, hogy törvényre a somlyai kapitányhoz 
menjenek.2 

A török világ emlékét imitt-amott néphagyomány vagy 
helynév is őrzi.:! 

kifosztja így a lakosságot, a mint mindezt az állapotot már előzőleg ismertet-
tem. (Alvinczi Péter Okmtára, II. 72., 76., 83., 128., 136., 141 és 220. lap.) 

1 Alvinczi Péter Okmtára. I. köt. 204. lap. — 2 ü . o. 207. 1. 
:í Érszodorónál a gör. kath. egyház tagjánál van egy 50 ölnyi hosszú 

árok s 6—10 öl magasságban végighúzódó mesterségesen emberi kéz által ki-
emelt földhányás, mely jelzőárok- vagy védárokról azt mondja a nép, hogy az 
a török területet választotta el a fejedelmekétől. A számos Kandia helynév, 
melylyel az országban találkozunk, a török hódítás idejéből való. A szegényebb 
zsellérek számára szolgáló elhagyatott lakóhelyet jelent. Tásnádon most szőlő-
hegyet hívnak így, Diósadon szintén van ily nevű határrész. Vetés}' Lászlónak 
1610-dik évből való végrendelete következő utóirattal végződik: Az balázsházi, 
tasnádi földön való szőlleimet Vetéss}T Estvánnak hagyom ; az Kandián valót, 
kit az perni szőllőn cseréltem, Peres Sigmondnénak hagyom. (Gr. Károlyi-család 
Oki tára, IV. 70. 1.) 
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VÁ HM EGY ÉIN K S Z EI \ VE / ET E. 

1. Tisztségek. Gyűlések. Közigazgatás. Statutumok. 

Kálmán király idejében 1 fordúl elő legelőbb a vármegye, 
mini mega. A királynak a megyében való bíráskodására nézve 
szó van arról, hogy bármely ispán megyéjébe menjen a ki-
rály, melléje két megyebeli bíró adassék slb. A miből az is 
kitűnik, hogy a eomesnek volt megyéje és nem megfordítva. 

IV. Béla előtt a főispán, majd még az udvarbíró (a ké-
sőbbi alispán) szerepel, IV. Béla korában lépnek föl a szolga-
bírók, Károly Róberttel az alispán, a XYI-dik században az 
esküdtek s a renaissance idejében a többi tisztviselő. A jegy-
zők, a mint Károly Róbert a megyei jegyzőkönyvek vezeté-
sét behozta, eleinte nem is egy, hanem több vármegyét szol-
gáltak. Ók nem is tartoztak a vármegyei tisztikar tagjai közé. 
I gy jártak jegyzőkönyveikkel egvik megyéből a másikba. 

Zsigmond király az 1435-dik évi országgyűlésen az or-
szág közigazgatási, önkormánvzati, törvénykezési s bírásko-
dási eljárását is rendezte. 

A közigazgatásnak lüktető ereje, a vármegye.* Magyar-
ország közéletére átalakító hatással volt. A vármegyei in-
tézmény voltakép a tizenhatodik századdal domborodik ki. 
Azelőtt (1504-ig) nem volt választott tisztikara s az alispánt 
is a főispán nevezte ki. A vármegyék mind megannyi önálló 

1 Heer. I. 37. 
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tartományokká válnak. Fejedelmekhez szegődnek s fejedel-
mektől elpártolnak. A háromféle területre szakadt Magyar-
országban a rendiség intézménye ver gyökeret. A tizennvolcza-
dik század elején már csökken a megye jelentősége. 1715-től 
polgári hatóság. A rendi alkotmány sülvesztő, dermesztő hatású 
volt. Egy nagy betegség a nemzet testén. «A rendi alkotmány 
a XYIII-dik században, a hol a királysággal szemben föntar-
totta magát, természeténél fogva nem a közérdek, hanem az 
uralkodó osztály érdekének közjogi szervezete és oly szűk. 
hogy az állami és nemzeti érdek bele sem fér.»1 

A főispán a megyében a király képviselője. A legfőbb 
nemesség soraiból. Hivatalába nagy ünnepélyességgel iktatták. 
Minthogy azonban a székhelyen ritkán tartózkodtak, sőt erre 
kötelezhetők sem voltak, ha a király vagy az ország ügyei más 
térre is szólították, így a megyében, jóllehet a főispán a tiszti-
kar fölött, minden dolgaikban, rendelkezőleg intézkedhetett, a 
visszaélések fölburjánozhattak. Sokszor a tisztviselők a három 
éven túl is. restauráezió megtartása nélkül, megmaradtak 
állásaikban. A vármegyei curialis comes hivatal eléggé is-
meretes jogtörténetünkből. E szerint a megyei alispánt, vagyis 
a megyei főispánnak, a comes parochianusnak helyettesét a 
törvénykezésben s annak mintegy udvari bíráját, nevezték 
comes curialisnak, azaz udvari tisztjének, a miből azután az 
alispánság keletkezett.2 Ismeretes, hogy a régi magyar jog-
szokás és a későbbi jogszerkezet szerint sajátlag az udvar-
birák gyakorolták a bírói hatalmat. így a király udvarbirája, 
a comes curialis regis, ki eredetileg csupán helyettesítette a 
királyt a bíráskodásban, idővel főországbiróvá judex curia.1  

regialis lőn s a legfőbb országos törvényszék elnöke volt. 
Hasonlóan gyakorolták az egyház s országnagyok, főurak 
udvarbiráik által a törvénykezést alattvalóik felett s így volt 

1 Grünwald: A régi Magyarorszéig, 1711—1825. 16. 1. — 2 Koller: Históriáé 
Jurisque publ. /?. Ung. Amoenit. II. 40. 



\ \RM EGY KINK SZERVEZETE 34.') 

a megyei főispánnak udvarbirája a comes curialis, a megye 
törvényszékének elnöke, helyettesítve eredetileg csupán a fő-
ispáni.1 Ipolyi Mikus comesről írván, megemlíti, liogv a comes 
hivatalnév nemzetségi főnököt, magasabb rangú megyei hi-
vatalnokod megyei ispánt jelenthet.2 

A szolnoki főispán s erdélyi vajda czíme annyira össze-
forrott, hogy néha már csak szolnoki vajda helyettesíti a szol-
noki főispán czímet.:í 1261-ben Szolnok vármegye főispánja, 
a curialis comes főhatósága alól s Deés vára várjobbágyai 
közül V. István ifjabb király kiveszi a Zoloch (Zilah? vagy 
Szalacs?) és Szatmár (Zotmár) vidékéről települt vendégeket 
két, ugyanez évben kelt kiváltságlevelével, hogy közöttük 
minden fölmerült ügyel egy időnként választott villicus (uilli-
cus ipsorum pro tempore constitutus) intézzen el.4 Azt is 
elrendeli István, hogy e vendégek a szohiokvármegyei vajda-

1 I p o l y i : Magijai• okmány érdekességek. Századok 1868. 169. 1. 
2 Ipo ly i A r n o l d : Magyar okmányérdekességek. Századok, 1867. 119. 1. — 

A régi magyaroknál — mondja Szirmay — születésbeli grófok nem vol-
tak, hanem csak hivatalbéliek, kik ispánoknak neveztettek, úgymint : nádor 
ispán (comes palatii), tábornokok ispánja (tavornicorum), székelyek ispánja 
(siculorum), vármegye ispánja (supremus et vice-comes), udvari ispán (curialis 
comes), mindazáltal azok is, a kik bizonyos számú katonákkal a királyt a tá-
borba követék (Kálmán király rend. 1. könyv, 40-dik czikk) comeseknek nevez-
tettek: ezeket tehát a hivatalbeliektöl való megkülönböztetéséül grófoknak ne-
vezi. (Sz rmay. I. r. 5. 1.) 

A vajdák «bár nem királyi vérből valók, bár ha csakis magyar nemes 
emberek közül nevezett helytartók mégis, mondhatni, koronátlan kis királyok 
ök voltak a polgári és katonai kormány főnökei, tartományi gyűlést hirdet-
hettek, bizonyos határok közt jószágokat adományozhattak. Tekintetes és nagy-
ságos czimmel tiszteltettek». A vajdák «egyelőre csak a magyar megyék felett 
álltak, de idők folytán gyakran magokhoz ragadták a székelyek ispánságát is, 
melylyel Görgényvára j á r t ; a zonuki vagy szolnoki főispánok czime, jövedelme 
pedig 1233-tól fogva majdnem végig övék maradt, s Külső-, Közép- és Belső-
Szolnok vármegyék főispánságát s jövedelmeit hozták magokkal. A zonuki is-
pánság, mint vajdai pótlék, legelőször 1191—97-ben jön elő. Ez időtől egyesí-
teni Dénes vajda kezdi 1233—36-ban. Az erdélyi vajdák zonuki ispánsága meg-
lehetősen meg van vitatva.» Ők a három Szolnok vármegye közös es örökös 
ispánjai voltak. (Kővári: Erdély története. I. k. 134. 1.) 

4 Árpádkori Éj Okmánytár VIII. kötet. 8. és 9. lap. 
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ságnak s a királyi kamara comeseinek az adójából úgy a 
szárazon, mint a vizén mérsékelt adót tartoznak adni a szál-
lított sóból.1 

Bél Mátyás (1753) azt mondja, hogy a főispáni méltóság 
nem állandó, azaz személyről személyre szálló Kraszna vár-
megyében2 s hogy Közép-Szolnok vármegyében is ambula-
torius volt.3 

A somlyói prsesidium főkapitánya főispáni jogot is gya-
korolt. (1684.) 

Volt nő-főispánunk is. I. Ferdinánd Báthori Annát, Bél-
teki Drágfi Gáspárnak Középszolnok és Kraszna vármegyék 
főispánjának nejét, férje halála után ezeknek a vármegyéknek 
főispáni helytartójává nevezte ki. Viselte e tisztséget mind-
addig, míg egyetlen fia, az utolsó Drágfi (IV-dik György) férfi-
korát elérvén, azt tőle átvehette. Második férje, Homonnai 
Drugeth Antal halála után harmadszor ment férjhez Báthori 
Györgyhöz. Békés vármegyének szintén volt asszony főispánja: 
Fr angepán Beatrix.4 

Az alispáni a legelső nemesi családok közül választották. 
«A megyei tisztikar szervezete csak a legcsekélyebb részben 
nyugodott országos törvényeken. Csak az alispán, a szolga-
bíró és esküdt legrégibb törvényes közegei a megyének, a 
többit az élet fejlődése s szükségei hozták létre s a megyei 
tisztikar mintegy magától nő, megyei szokás és királyi ren-
deletek alkalmi határozatai alapján, minden törvényes szer-
vezés nélkül».5 

A jegyzőkei a XVIII-dik század előtt, mint mondók, nem 
is tekintették a tisztikar állandó tagjának. Alszolgabírák, ügyész, 
pénztárnok, különféle biztosok ismeretlenek még a XYII-dik 
században. A megyei orvosok, mérnökök, számvevők Mária 
Terézia idejében válnak állandó tagokká.6 

1 Árpádkori Új Okmánytár. VIII. k. 10. lap. — - Bél M.: Comp. 120. 1. 
:s U. o. 125. 1. 4 Dr. Karácsonyi János : Békés i>m. tört. I. 63., 351. 1. — 5 Grün-
wald Béla: A régi Magyarország, 443. lap. — " U. o 
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A szolgabirákiú Zsigmond király (1435 :YI.) rendelete sze-
rint a jómódú nemesek közül kellett választani s azok 25 
márka büntetés terhe alatt elvállalni s egy évig viselni tar-
toztak a tisztséget. A büntetéspénzek fele a megyei ispánt, fele 
a szolgabírákat illette. 

Kraszna vármegyének 1801 április 3-dikán tartott megye-
bizottsági közgyűlésén a főszolgabírák különös teendőihez 
sorozzák az utasításban foglaltakon kívül: 1. Az adó-ügyei: 
a fiókpénztárokra való felügyeletet, melyet évenként legalább 
négyszer megvizsgálni kötelesek; 2. Az alkatonaság ügyét; 
3. Az utakra és hidakra való pontos felügyeletet; 4. Egész fő-
járásukban a közbátorságra való felügyeletet, miért is a csend-
őri")!'; a csendőrbiztosokkal együtt rendelkezésük alatt állanak. 
Minden évnegyedben a közbátorság mibenlétéről, egyúttal a 
nevezetesebb lopás és rablás eseteiről pontos jelentést tenni 
kötelesek; 5. Mivel a bitang jószágok kezelése őket illeti, 
ezekről jegyzőkönyvet vezessenek és félévenként jelentést te-
gyenek; 6. A falvak számadásait házilag megvizsgáltatják, az 
év végén beszedik s bővebb megvizsgálás végett a megyéhez 
adják be; 7. Felügyelnek, hogy járásukban minden tisztviselő 
és előljáró pontosan teljesítse hivatalos kötelességeit; <S. Járá-
sukat évenként legalább négyszer feljárják, az ügyek menete 
fölött zemlét tartanak, utasításokat adnak és büntetnek. 

A kraszna- s szolnokvármegyei legrégibb tiszteket a Vá-
radi Regest rumból ismerjük. Krasznaiak: (1219.) Ruhen, had-
nagy (maior exereitus), Echilleus, várnagy, Öcsöd, Pinna, szá-
zadosok; Szolnokiak: (12..) Smaragd, várispán (comes castri), 
Bulcsu, hadnagy (dux exereitus) és Yoivoda, százados. 

1743-ig a fő- és alispánok fizetését kaszás és arató nap-
számok képezték. Ekkor zabálvozták a megyei tisztviselők 
fizetését oly módon, hogy Kraszna vármegyében a főispán 
évi fizetése lett 000 rénes forint, az alispáné 80 frt. a jegyzőé 
00 frt, szolgabíróé 20 frt. követé 50 frt. Generális szék tar-
tására 100 Irtot, part iái is szék tartására 20 frtot és filiális szék 
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tartására 10 frtot rendeltek évenként.1 1638-ban Közép-Szol-
nok gyűlése a vármegyei nótárius fizetésére minden kapu 
után 40 dénárt, egy egész ekés föld után 12 dénárt és fél 
ekés föld után 0 dénárt rendelt.2 A tisztviselők díjazása Mária 
Terézia uralkodásának vége felé ekként emelkedett: «a fő-
ispán díjazása, melyet a megye pénztárából kapott, 30 év 
alatt 800 fiiról 1500-ra; az első alispáné 300-ról 600-ra, néhol 
800-ra: a második alispáné 100-ról 300-ra, a főjegyzőé 210-ről 
500-ra: az első aljegyzőé 80-ról 400-ra.3 

A középszolnoki tisztviselők fizetése 1793-bjan: főispán 
(supremus comes) 1000 rft. két alispán (vice-comes) egyenkint 
250 rft, négy főszolgabíró (ord. judlium)4 egyenkint 200 rft, fő-
jegyző (ord. nótárius) 200 rft, aljegyző (vice nótárius) 160 rft, 
két kir. pénztárnok (regius pereeptor) egyenkint 300 rft, hat 
szolgabíró (v. judlium) egyenkint 50 rft, négy adóösszeíró biztos 
(rect. comissarius) egyenkint 50 rft, kiadó-iktató (exhibitor 
protocollista) 50 frt. két vármegyei írnok (scriba cottensis) 
egyenkint 50 rft, megyei főorvos (phisicus) 250 rft, alorvos 
(chirurgus) 80 rft, bába (obstetrix) 50 rft, két lovaslegény 
(obequitator cottensis) egyenkint 80 rft, ajtónálló (janitor cot-
tensis) 35 rft, tömlöeztartó (carcerarius) 70 rft, négy hajdú 
(hajdo) egyenkint 50 rft, gyepmester (carnifex) 24 rft. 1839-ben 
a főügyész fizetése 90 frt. 

Kraszna vármegyében, 1861 márczius 11-dikén, a tiszt-
viselők fizetését a dologi kiadásokkal a következőkép állapí-
tották meg: főispán 2000 frt, első alispán 1000 és 250 frt, 
második alispán 700 és 250 frt, főjegyző 600 és 100 frt, 
aljegyző 400 és 100 frt, (másik) aljegyző 300 és 100 frt, fő-
ügyész 500 és 100 frt, alügyész 300 és 100 frt. főpénztár-
nok 500 és 100 frt, számvevő 400 és 100 frt, 2 főszolgabíró 
á 600: 1200 és 400 frt. 4 alszolgabíró á 400: 1600 és 800 frt. 

1 Alt. B. Apor Péter : Synopsis mutationum, 230. 1. — - 1'. G. 221. 1. — 
Grünwald. i. m. 444. lap. — 4 Judex nobilium. — 5 Comitatensis 
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() esküdt á 800: 1800 és 900 frt, főorvos 500 és 100 frt, sebész 
300 és 150 frt, mérnök, ki egyszersmind úti biztos, 500 és 
150 frt; levél- és pertárnok 400 frt, 4 törvényszéki ülnök 
á 500: 2000 frt, 2 aladószedő á 250: 500 és 200 frt, 1 irnok 
200 frt, 3 irnok á 160: 480 frt, baromorvos 300 frt, bába 50 frt, 
kórházi gondviselő 80 frt, várnagy hadnagyi ranggal 300 frt, 
1 hajdú-káplár, ruhán kívül, 120 Irt. 0 hajdú á 80: 480 frt, 
2 csendőrbiztos á 400 és lótartás á 150: 800 és 310 frt (így), 
12 csendőr kiállítással, lőfegyver- és ennek szerszáma nélkül 
á 160: 1920 és 960 frt, 2 lovas legény á 120: 240 frt, 8 hajdú 
a közigazgatási tiszteknek, kiállítással á 00: 480 frt, irodai 
átalány 200 frt, megyeházi igazításokra 200 frt, tűzifa a vár-
megyeház és rabok számára 400 frt, rabok élelmezése 400 frt, 
előre nem látható szükségekre 2000 frt, 15 hajdú ruházata 
1500 frt, 2 lovaslegény ruházata 240 frt, 12 csendőr ruházata 
960 frt, 12 csendőr fegyverzete 480 frt, 7 hajdú fegyverzete 
175 frt ; összesen a tisztviselők fizetése stb. tesz 32,675 frtot.1 

1 Szvit. 
Kraszna vármegyének 1716 márczius 10-dikén Sz.-Somlyón Kövesdi Boér 

Ferencz főispán elnöklete alatt) tartott restaurátióján alispánná választották 
Gencsy Györgyöt, főjegyzővé Varja Istvánt, pénztárossá Tatay Istvánt, szolga-
bíróvá a felső kerületben Borbély Mihályt, az alsóban Korda Andrást. A XVIII-dik 
század közepe tájt Közép-Szolnok vármegyében egy tisztújítás ekként ment 
végbe: alispánná egyhangúlag Bölöni Sándor, elismerésül 18 évig viselt nótá-
riusi fontos szolgálataiért; főjegyzővé Halmágyi Ferencz, szintén egyhan-
gúlag; aljegyzővé pedig Zilahi Sebes János választatott. Szolgabirákká a zilahi 
járásban Sebes András helyett (iái Zsigmond, meghagyatván mellette commis-
sarius Borbély János. A szilágycsehi járásban továbbra is meghagyták Kis-Dobai 
Dohai Pált, commissariusával, Mike Ferenczczel, együtt. A tasnádi járásban 
Fltetö Ferencz helyett Pap István és Vitéz Andor jelöltek közül az utóbbi vá-
lasztatott szolgabiróvá; mellé commissariusúl K. Daróczi Veres András. A peéri 
járásban jelöltek a mostani szolgabíró, Diószegi Sámuel és Eltetö Ferencz ; 
megválasztatott, illetve hivatalában megerősíttetett Diószegi Sámuel; commissa-
riusnak pedig Bélteki Miklós helyett Mihályi Pál, jur.-assessor választatott. 
Állásukban megmarasztaltattak a perceptor. Bányai Nagy Ferencz és a statio-
nalis commissariusok és pedig a zilahi Vilhelmi Mihály és a tasnádi Gyügyei 
Ferencz. Föleskettettek az assessoratusra gróf Kis-Rhédei Rhédei Zsigmond és 
B. Kászoni Bornemissza Pál. továbbá Boronkai Tamás, Yiski Gábor. Bácz János, 
Tokai Nagy Sándor, Nagy Mihály, Király Pál, Osváth István, Sebes Mihály, 
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Közép-Szolnoknak a királyi kormány 1838-ban elrendelte, 
hogy a (mostani adótárnoknak megfelelő) kir. pénztárnok, 
továbbá a nótáriusok állásait állandóan töltsék be. Az állá-
sokra mindenik bevett vallásból 3 3 volt kijelölendő s az 
újonnan választott tisztviselők királyi megerősítések előtt nem 
kezdhették meg működésűket.1 A tisztújítást rendesen 3 éven-
kint tartották (171(>), de megtörtént, mint előbb említém, hogy 
el-elmaradt a rendes időről. 1841 előtt hat évig nem tartott 
Közép-Sz<§lnok gyűlést.2 

Bihari József, Veres Zsigmond, György István és Szathmári János. (Protocoll 
1744—1761. 149. lap.) 

1 1861 márczius 8-dikán Közép-Szolnok vármegye tisztikara ekként lett 
megalakítva választás útján : Első alispán: Peley Lajos, második: Bercczky 
György; főjegyző : Pogonyi Dénes; aljegyzők : Décsey Miklós, Visky Zsigmond; 
fő pénztárnokok: Balássy Pál, Benkő Elek; alpénztárnokok: Baksa László 
id. Dull László, Domby István; főügyész: Gombos Sámuel; I-sö alügyész 
Koronka Károly; Il-ik alügyész: Kovács József; főszolgabírák : Keresztes Lajos, 
Bereezky Lajos, Teleky Mihály; alszolgahirák: Kabós Elek, Décsey Ferencz, 
Kaizler Sándor, Pap Sándor, Szikszai Lajos, Gergely László; esküdtek: Kallós 
Ödön, Móré Elek, Bécsey Lajos, Székely Samu, Bácz Mátyás, Kincses Elek, 
Visky Pál. Nagy Elek, Pap János ; csendbiztosok : Becsky Lajos, Pap Sándor, 
Sámi János ; útbiztosok: Henter Károly, Hatfaludi Is tván; főmérnök: Éltető 
Elek ; számvevő : Bölöni Pá l ; pertárnok : Török József; levéltárnok : Szakács 
Ferencz; várnagy: Kiss Lipót; fizetéses törvényszéki b í rák: László József, 
Polgári Lajos, Híri Ferencz, Fodor Lázár, Visky József, Laskay Sámuel. 
Kraszna vármegye 1861 márczius 11-dikén választotta meg tisztikarát: I-ső alispán 
Lázár János ; II-dik Bideskuti Antal; főjegyző: Incze Károly; al jegyzők: Mán 
János, Erős István; főügyész: Dombi László; alügyész: Szathmáry Dániel; 
krasznajárási főszolgabíró : Márkus Flórián; alszolgabíró : Jakab István; somlyó-
járási főszolgabíró: Barta Samu; alszolgabíró: Angyal János; III-dik alszolga-
bí ró: Bölöni Samu; IV-dik alszolgabíró: Pap János ; esküdteknek megválasz-
tattak: Gál János, Domby Károly, Virág László, Zoltán Ferencz, Nagy Domokos, 
Béner Béla; főpénztárnok: Hubert Iván; számvevő: Réner Albert; aladó-
szedők : Bagossy Albert és B. Győrtfy Adolf; kiadó : Varjú János ; levél- és per-
tárnok : Mihálcz Elek ; csendbiztosok : Veres József, Domby László ; írnokok : 
Krajcsovics Ferencz, Mártonfy Miklós, Bogdán József; törvényszéki ülnökök : 
Visky László, Virág Károly, Nyárádi Lajos, Szilágyi Antal. 

- 1841 böjt előhava 8-dikán Közép-Szolnok vármegyének Zilahon tartott 
közgyűlésében id. Wesselényi Farkas, főispán fölfejti, hogy a legutóbb össze-
hívott közgyűlés miért nem tartatott meg s egyáltalán miért nem tartottak 
azóta gyűléseket, elannyira, hogy nyolez év óta nem volt tisztújítás. «Midőn a 
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A megyék köz- és kis gyűléseket tartottak, hol ilt. hol 
ott a vármegye különböző pontjain felváltva, mert a megye-

szabadelvűség — úgymond — e kicsiny haza egén is föltűnt jóltevö sugaraival 
s az itt-ott elhullott szikrákat némely gondatlanok az éretlen főkben kárttevö 
lángra futták, a tűz harapózva ter jedt: az ily fény özönében elvakultak egyaránt 
a sötétség gyermekeinek' kiálták úgy azokat, kik a feltűnt fény világánál gon-
dosan és látva haladtak, mint azokat, kik látni és haladni nem akarának. Ezek 
a véleménybeli különbségek szakadásokká, idegenkedésekké, végre egymás 
iránti gyülölséggé váltak s mindezek a hazába s ebbe a megyébe is eláradá-
nak». A múlt közgyűléseken a kíméletlen személyeskedések, sértegetések egy-
mást érték. Mint a főispán mondja, a legutóbb általa egybehívott közgyűlés-
nek már előkészületeinél »minemű kedvetlen történeteknek és határt ösmerni 
nem tudó kicsapongásoknak valánk tanúi». Erre utal a főispán, hogy köz-
gyűlést nem tartott. A főispán kibékítően, megnyugtatóan beszélt. Nem kívánja 
föleleveníteni azt a körülményt, hogy a rendek, mert ama gyűlést nem tart-
hatta meg, bepanaszolták; a panasz amúgy is még a felség előtt áll Miért 
kezdenék a régi viszálkodást ú jból? Miért ingerelnék a csillapodni kezdő in-
d ú l a t o k a t H i s z a közgyűléseknek eddigi elmaradása mindnyájoknak egyaránt 
fáj. De annál inkább hangsúlyozza az eddigi tapasztalatokból meríthető tanúi-
ságot. Az indúlatoknak, szenvedélyeknek ne áldozzák föl továbbra is a közjót. 
A közelebbről lefolyt idő úgy is a nemzet súrlódásának nagy időszakasza volt, 
a miből annak fejlődése s előhaladása bomlott ki. Kiss Károly táblabíró álll 
fel. Örömét fejezte ki, hogy látja a hazafias egyetértés helyreálltát, maga sem 
kívánja a múltat fölverni; de óvást tesz az ellen, mintha a megye rendei okot 
szolgáltattak volna arra, hogy törvényes jogaik gyakorlatától elzárassanak. Ki-
emeli a nemzeti jogok közül ama kettőt, melyek egyike a megyei közgyűlés 
s a másika tisztviselőinek szabad választása. Csak azt kívánja, mert alkotmá-
nyosnak születik minden magyar nemes, hogy jövőre e jogok megvédessenek. 
A közgyűlések az 1791: XII-dik t.-cz.-ben kiszabott időkben megtartassanak s a 
tisztújító szék napját tűzzék ki. Elhatározták, hogy a gyűléseket három hóna-
ponként s a tisztújító széket három hónap alatt megtartják. Laskai Lajos al-
ispán, ifj. báró Wesselényi Farkas, ifj. báró Wesselényi Ferencz, Pelei Lajos, 
Kovács Lőrincz, Kiss László, Kiss Károly, László Imre, Érsekújvári Sándor 
táblabírák dolgozták ki a tervet a tisztújítás megejtésére. Összeiratták a nemes-
séget és pedig úgy a megyében lakókat, mint azokat, a kik bár nem laktak itt. 
de birtokosok voltak. Ez nyolcz bizottságnak volt a feladata. A bizottságok a 
vármegye nyolcz járásában (zilahi, zsibói, csehi, liadadi, sarmasági, érmelléki, 
tasnádi és peéri járásban) oszlottak meg. A június 15-dikén kezdődő gyűlésen 
heves vitát keltett, hogy vájjon egyszerűen elfogadják-e a kormányszéknek ren-
deletét a tisztújitásnál. Végre is abban állapodtak meg, hogy a kormányszék 
rendeletét tanácskozás alá veszik s királyi megerősítés alá csak a két alispánt 
küldik fel, még pedig a bevett vallásokból mindkét alispánságra szótöbbség 
szerint csak hármat-hármal jelölnek s nem minden vallásból hármat. A pénz-
tárnoki, jegyzői hivatalokra megválasztandók nem küldetnek fel megerősítés 
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házak építéséről csak 1723-ban intézkedik a törvény. A me-
gyeházak építése a tizennyolczadik század közepe tájától 
kezdődik s addig az egyes vidékeken valamely úri ház, a 
gyűlések végeztével, nagy lakomával volt ellátója a tanács-
kozóknak. így látjuk gyűléseinket 1379 október 10-dikén 
(Szolnok vármegyének gyűlése) Ivene falu mellett.1 1744 Julius 
25-dikén Közép-Szolnok vármegye gyűlését tartották Keresztúr 
birtokon. Gyakorta volt az ülések színhelye a csehi, hadadi, 
somlyai vár. 

Kraszna vármegye 1727 szeptember 11-dikén történt 
megállapodása szerint hogy «a eommunitas szükségére kí-
vántató közönséges háza legyen» a somlyai vár kapuja 
felett levő házakat «a reparatióhoz kívántató zsendelyek-
kel s zsendelyszegekkel s egyéb szükséges dolgokkal» 
helyreállítja. A vármegyében erre a czélra nem is volt más 
alkalmas hely. 

Közép-Szolnok vármegye közönsége 1799-ben intézkedik 
arról, hogy praetorialis helye legyen, a mikor megvásárolja 
báró Wesselényi Miklóstól azt a helyet (telek s épületek), a 
melynek szomszédjai: «egyfelől a közönséges piacz. másfelől 
Kraszna-utcza, véggel a Kraszna-utezára lejáró patak, észak-
ról Kelemen Kata civilis fundusa», <S()()() Rh írtért.2 

végett, hanem azok hivatalaikba beiktattatnak. Még 1829-ben mind az alispáni, 
pénztárnoki, mind pedig a jegyzői hivatalokra megválasztottakat felküldték 
megerősítés végett, 1833-ban már esak az alispáni s pénztárnoki, ezúttal csupán 
az alispáni állásra megválasztottakat vélték felsőbb megerősítés alá tartozan-
dóknak. Az ülésen kifejezést is nyert, hogy a rendek a törvényt «három versen 
háromfélekép» magyarázták s ezzel a Felség s az ország rendeinek jogaiba 
elegyedtek. Az alispánságra legtöbb szavazatot nyertek a belső felből: Bálint 
Elek 2985, Viski Pál 598, Viski Péter 11, a külső félből: Laskai Lajos 2674, 
Betski Károly 11, Pelei Farkas 2 szavazatot s így megerősítés végett ők kül-
dettek fel. A pénztárnokságra a belső, illetve a külső félből Viski Péter és 
Laskai Sámuel kaptak legtöbb szavazatot. 

1 Gr. Kemény J. hagyatéka. 
2 Az erre vonatkozó adásvételi szerződést szo szerint beiktatta a mar-

chalis gyűlés. Szvit Prot. Marchalis Congregationis de Annis 1796—1802. 
313—316. lapokon. 
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Az Árpádházi s a vegyes házból származott királyok 
idején megyei gyűlés háromféle volt. A tartományi gyűlést, 
mely a XVIII-dik századig fennállott, több megye tartotta 
együtt. E mellett voltak a közgyűlések és kis gyűlések. A XIII. 
századtól számos adatunk van arra, hogy e közgyűléseket 
miként tartották. 1277-ben IV. László király Adorján várának 
bevétele után Váradra jött, s ide gyűlésbe hívta a közeli 
vármegyék, többek közt Kraszna és Szolnok vármegye ne-
mességét és népét.1 IV. Lászlónak 1278 májusban Nagyvára-
don tartott gyűlésén is ott volt Kraszna és Szolnok megyék 
összes nemessége; vádolták a rablókat és tolvajokat. Kányi 
Tamás halálra Ítéltetett és birtokai a Barsáknak adattak." 
1290 deczember 30-dikán III. Endre király Szolnok, Kraszna 
stb. vármegyék nemeseivel s főbb embereivel tartott Váradon 
gyűlést.:! 1317-ben Debreczeni Dózsa nádor (Dósa Tamás 
vajda, Zonuk megyének örökös grófja)4 Kraszna, Szolnok stb. 
vármegyékben közgyűlést tartott a király rendeletére s arra 
a falukból és városokból úgy a nemes, mint a nem nemes 
közönséges) embereket meghívta.5 1337 junius 17-dikén Dru-
geth Villermus a nagyváradi monostor mellett tart Kraszna 
és Bihar vármegyék részéről közgyűlést.6 1542-ben Szolnok és 
több más megyék különös gyülekezetet tartottak, melyből 
követeket küldöttek Prága városába I. Ferdinánd királyhoz 
sérelmeik orvoslása végett.7 Az erdélyi és tiszai nemességet 
Fráter György 1544-ben Nagyváradra s utóbb 1545 junius 
7-dikére Debreczenbe hívta gyűlésre össze.8 Érdekes egy 
1686-beli adat, mely szerint Bihar vármegyének eddig Som-
lyón gyakorlott törvényes székét Szent-Jobbhoz csatolták.9 

1 Bunyitai Vincze: Kopasz nádor. Századok. XXII. 22. lap. — 2 Pauler 
Gyula: A magyar nemzet története az Arpádházi királyok alatt. II. k. 433. 1. — 
3 D. o. 541. 1. — 4 Torma József: A zonuki grófságról. Tört. Tár, 1888. 311 
312. lap. — 5 Fe jér : Cod. Dipl. VIII. 2. 98. 1. — <! Anjoukori Okmtár, III. köt. 
377. 1. — " Szirmay: Se vm. stb. 1809; I. 49. 1. s Horváth Mihály: Utyesze-
nich Fretter György. 213., 222. 1. - 9 Koncz József: Adalékok stb. (Meyj. Tört. 
Tár, 1886. 2. füz. 305. 1. 
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1793-ban a gubernium leiratában kijelenti, hogy a 
megyei gyűlések tartására adni szokott diurnum szükség-
leien, éj) azért azt továbbra megtagadja. A vármegye erre 
előadja, hogy arra a 400 forintnyi diurnumra, melyet az 
1790-dik évi országgyűlés 12. törvényczikke számára biztosít, 
múlhatatlanul szüksége van, azzal is csak egy részét képes 
fedezni a gyűlési költségeknek; kéri azért a guberniumot 
annak további adására, megjegyezvén, hogy: «különben a 
sok és elkerülhetetlen szükségeink kényteleníteni fognak ben-
nünket törvényes jussunkkal élni és még ezen folyó esztendő 
kvantumából a minket illető domestica cassát kivenni». 

Közép-Szolnok vármegye 1050-ben szabályrendeletet al-
kot a közgyűlések szorgalmasabb látogatásának biztosítására. 
A megyei generalis közgyűlésekre sokan nem jártak néha esz-
tendeig sem. De ha valami kedvük ellen való dolgot határoz-
tak, előálltak, hogy ők annak hírét sem hallották, nem hogy 
hozzájárultak volna. Ép ezért kijelentik, hogy mivel némely 
dolgoknak intézése nem egynehány ember feladata, hanem az 
egész vármegye közönségéé, a gyűléseken mindenki ponto-
san ott legyen. Az elmaradók, ha csak elmaradásukat elfogad-
hatóan nem igazolják, 3 forint büntetéssel sújtandók. Közép-
Szolnok vármegyének 1842-ben tartott közgyűlése kimondja, 
hogy a közgyűléseken bottal vagy pálczával megjelenni tilos. 
Szabad csak karddal, melvlvel a magyar nemzet az őskorból 
jelen korunkig szakadatlanul gyakorlatban levő szokás sze-
rint az országgyűlésen is mindenkor megjelenni szokott. 

A megyei székeken, még pedig (1848 előtt) a Derékszéken 
{generalis) intézték: a nemesi pereket jószágkiváltásról, adós-
sági követelésekről, bűnfenvítő ügyekről.1 

1 Kraszna vármegye törvényes derékszékének 1847-diki (február 8.) elnöke 
id. Kállai Antal táblabíró, birák Incze Ferencz, Kováts József, Gazda Zsigmond, 
Miháltz Elek, Nyárádi Lajos, Réner József, Gentsi Farkas, Viski László, Bo-
csánczi Márton, Mátyás Sándor, dictat. elnök (irodaicjazcjaló) Balog Sámuel, 
főjegyző Orbán Péter. 1848 február 21-diki derékszéki ülés «elölülője» báró 

23* 
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A Partialis széken kisebb követeléseket, nemesek adós-
ságügyét, a Filialis széken a parasztoknak egymással való 
ügyeit, bűnpereket. A partialis, filialis és úriszékről a feleb-
bezési fórum a generalis szék s innen a kir. tábla (Vásár-
helyt). Egy 1723-diki partialis széki jegyzőkönyv szerint nemes 
Kraszna vármegye a törvénvszékeket az erdélyi usushoz con-
formálta és három karba helyeztette, ú. m.: 1. Generalis szék, 
holott prsecise jószág acquisitiója observáltatik; 2. Partialis 
szék, melynek authoritása ad fl. 100 extendáltatik; 3. Filialis 
szék, holott parasztokat szokták prosequálni.1 

Uriszék a földesúrnak a jobbágyai felett való bíráskodását 
gyakorolta. Úriszéki Ítélet maradt fenn 1577-ből, a mikor Ö»/ 

Lelei Kaplyon ferencz, Közép-Szolnok megye szolgabirája, 
Nagydobai Décsei Tamás, Vérvölgyi Kun Mihály, Nagymoni 
Kun Mihály, Kisdobai Székely Gábor, Szilágyszeghv Nagy 
Bálint, Lelei Kakas János, Benedekfalvi Baksai Lőrincz, Be-
nedekfalvi Fejérdi János, Nagyajtai Hentér János, Hadadi Ta-
más, Közép-Szolnok jegyzője B. GvulafFy László Szilágycseh 
várában tanúvallomást tartanak s törvényt ülnek s jobbágyo-
kat marasztalnak el. Mind a Jakcsi Boldizsár, mind pedig a 
Valkai Miklós (újlaki) jobbágyait elitélik.2 

Bánffy Albert, főispáni helyettes; b i rák : Kállai Antal, Incze Ferencz, Bagosi K. 
József, Gazda Zsigmond, Bagosi Sándor, Miháltz Elek, B. Győrfi Lajos, Szent-
mihályi Ferencz, Józsa Dániel, Viski László, Bosánczi Márton, Mátyás Sándor, 
dictat. elnök Végh István, megbízott tollvivő Béner József. 

1 Szvit. Kraszna várm. part. széki jk. 1723. évről. 
2 Az érdekes Ítélet befejezése igy szól: «Mi azért megértvén és meghall-

ván mind a két félnek feleleteket és az bizonyságok vallásit: ilyen törvényt 
láttunk, hogy nyilván kitetszik a feleletekből és bizonyságokból, hogy ok nél-
kül gonoszul, hatalmasul mentek az ő nadsága Kardos tilalmas erdejére, azért 
azok az felül megírt személyek, mind a Jakcshy úr, mind penig Valkai Miklós 
jobbágyi, kik jelen voltak ott a fahozásban — külön-külön fejők váltságán, azaz 
negyven-negyven forinton maradtak. Annak felette az marhás, mint ökrös sze-
kereket, az melyeket ott az ok nélkül való cselekedetben, fahozásban találtak, 
azok mind ö nadsága Gvulafíi Lászlóéi. Melyről adtuk ki ez mi itéletlevelünket 
pecsétünkkel megerősítve». (Mai helyesírással átírva.) Közép-Szolnok vármegyé-
nek 1577 május 6-diki kiadványa. — GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. II. 
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1837 deczember 3-án írja Wesselényi Miklós arra vonat-
kozólag, hogy Nagy Lászlótól értesült a zsibóiak rendetlen-
ségeiről, zavargásairól: ezentúl minden úrbéri kihágás enge-
detlenség, erőszakoskodás, tilalomrontás, úri székre fognak 
kerülni, melynek mind fogsági vagy testi büntetést magában 
foglaló határozati, mind pedig a megjobbíthatatlanul enge-
detleneknek elmozdítását tárgyazó Ítélete minden személv-
válogatás nélkül végre fog hajtatni s hogy mindez ne csak 
fenyegetés legyen, hanem valósággal meg is történjék, az elő-
forduló úrbéri áthágásokat s tilalomrontásokat mindig oly 
világosan és bebizonyíthatólag kell világosságban tartani, 
hogy azzal a közelébb tartandó úri széken elő lehessen állani. 
Azt hiszi, nem soká kell várni, hogy egy ily úri székre 
elegendő tárgy, adatok s bizonyítékok gyűljenek, s hogy jó 
lesz megértetni az emberekkel, ha mindez nem használna: 
katonai executio menne reájok.1 «Mikor apám az úri szé-
ken — írja Zilahy Károly — az oláhokat vallatta, gyermek-
koromban sokszor kaczagtam, ha azzal mentette magát az 
oláh, hogy ő nem hibás — az ördög vitte rá a bűnre»." 

A peres felek rendes bíróságok helyett folyamodhattak 
választott bírósághoz. Ebben ítélkeztek az úgynevezett fogott 
emberek. Fogott emberek szerzének «jó egyenességet» 1560-
ban Valkai Miklós s Báthory György közt.:! 

1 Nemz. Múz. kézirattár: 1041. Fol. Hung. 
- Zilaluj Károly Munkái. I. köt. 240. 1. 

így Ítélkeztek: My Ramothya Imre Keozep-Zolnok varmegie vice ispá-
nya és Sechy Thamas, Kaplon Ferenc zolgabirák és az nemes zemyljek Dobni 
Tamás deák, Kokas István Lelei, Nagy Bálintth Meneöy, Fabian Imreh, 
Sandorházy, Cyzer Balynt Dobav és Zylagyzeghy János. Aggyuk emlekezetire 
mindeneknek, mostanyaknak és jeowendeobelyeknek, kiknek illik, hogy zenttli 
Mihály negedik napján ez jelen való eztendeoben 1560 Bewshazara my mikor 
hywattattunk volna az vytezleo Valkav Mikióstul úgy mint felperesiül, más 
feleol az Nagyságos Báthory Gyeorgytul, úgy mint alperesteol e\v kozteok az 
mynemew perpatwar leotth volna azok feleol, Byzonyetasoknak és jobbágyok 
feleol theonveny tétel feleol, thwdnyillik azzokon való jobbágyok feleöl és keod 
Kelenclijev erdeo haznanak és tyzed diznanak és waltho penzenek elwytele 
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Ilyen fogott birákról van szó pl. 1577-ben. Báthori Ist-
vánnak egy ez évi május 9-diki kiadványa ugyanis magában 
foglalja a zsibói polgároknak 1577 márezius 18-diki levelét, 
a kik a Gyulafy László és Csáky László közti perben, mint 
fogott birák Ítélkeztek. Az esküdtbirák: Wincze Benedek, 
Zabo György, Domokos Bálint, Barla Gáspár, Kovach János, 
Modwas Mihály, Egyed Gergely, Kovach Bálint, Babó Balázs, 
Byro Péter (udvarhelyiek), Luka Illyés, Szabó Márton, Balka 
László.1 

A tulajdonképeni közigazgatásról a rendiség hanyatlásá-
val lehet szó. A mint ez elhunyóban, amaz éj) úgy emel-
kedőben. A közigazgatás szervezete a tizennyolczadik század-
ban megújul, ebben kezd kifejleni. (Céltudatosabb irányzat 

feleol. Ewokk errewol my eleöttewnk, hogy bizonytany akartanak volna, liath 
mind az ketth felekezetek ez meghmondott vytezleo Valkay Miklós és az vytezleo 
zemylyek Rezegey Pál és Morway Christoph féw wary és chyehy udwarhirak 
Báthory Georgy uram ew nagysága képében mynkeott kerwen hogy e\v keoz-
teok my úgymint fogott emberek lennénk ew keoztök jo egyenessigli zerzeok. 
Mi azertt ew keozteok az meghmondot t kétt fél keozeott thewenk és végezynk 
illyen egyenessiget és wygezysth, hogy mindenek valamy egyienetlensigek és 
keozteok walo dolgok volnanak, ez ideighlen le zálananak és semmywe len-
ninek, my eleotthewnk azerth, my eleottheunk valókat mindeneket lezallytanak 
és semissé théonek. így hogy az Keod és Kelenczey erdeonek, Myklos uram 
az my birodalmában és urasagaban eznek eleötle voltth, mátul fogva remi-
tallyuk, igaz ugyan bjrja es tarthja mynt az ew igassága tarttsja. Áznak penigh 
feoglalásnak hazna el wytelybeol és jobbagyi dyznanak meghtyzedlysibeol és 
valtho penzynek elvytelybeol ez meghmondotth Alperes ezen napon itt ezen 
Bews hazan vagy zolgabiro eleott és egy fogott ember elotth tizenkett eoregh 
diznott es három foryntott tiz penzth aggyon, kytt my eleottwnk az alperes 
felweön es megigyre a felperesnek zaz foryntt keötel alatth úgy hoggy ha 
ezhen az napon az megmondot t tjzenkett diznott és barom foryntott ide nem 
hoznayak és megh nem adnayak vyzontagh az felperes is fel nem vennéje, hatt 
eggyik az másik ellen, zaz forynton maraggyon, és perek ereyben eleotteok 
lygyen, eznek meghallasanak és felvytelynek uthanna ha valamelly fel ez zer-
zistli es ez dolgotth fel bonthana tehát zaz forynthon maraggyon, eggyik a 
másik ellen és prosessuson ereyben maraggyon. Kynek byzonsagára emlekeze-
tyre az my levelwnkett pethyetwnkkel meghereositettetth attuk emlekezetre 
engedwen. Datum feria quarta proxima post festum Saneti Michaelis Arcban-
gely Anno domini 1560. (GKG. marosnémeti lt. cista A fasc. II.) 

1 Báthori papir-pecsét. Gr. Kuun G. marosnémeti lt. cista A. fasc. II. 
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kezd lábra kapni. A rendi alkotmány korában, az 1724-ben 
felállított magyar helytartó-tanács, mely a törvényhatóságok 
felett való felügyeleti jog gyakorlásával ruháztatott fel, jól-
lehet csak véleményező közeg, Bécsből kapja rendeleteit s 
azokat adja tovább; sokszor egészen jelentéktelen kis dolgok-
ban is a bécsi rendeleteknek továbbítója (a gubernium szűk 
hatáskörét élénken dokumentálja Közép-Szolnok megyéhez 
1796-ban julius 14-dikén intézett ama tudósítása, mely szerint 
a szilágycsehi hídnak készítéséhez kirendelt ácsmesternek fize-
tésére az országos pénztárból 30 Rftnak kiutalása iránt a Fel-
séghez fölterjesztést tett),1 mégis ez a Magyarországban mű-
ködő középponti hatóság a közigazgatásnak önállóbb irányba 
való tereléséhez egy nagy jelentőségű mozgató ereje volt 
s a keletkezett királyi rendeletek a közigazgatási jogot meg-
termékenyítik, kiszélesítik. A megyében alig történik valami, 
a mi az autonomia jogának felhasználását bizonyítaná, ap-
rólékos ügyek intézésére szorítkozik. A vármegyékhez inté-
zett királyi rendeletek «csupán a hadi adóra, katonai ügyekre, 
előfogatok kiállítására, beszállásolásra. élelmezésre, egy-egy 
út vagy híd jó karba helyezésére s egyéb egyesek vagy köz-
ségek, testületek, felekezetek panaszaira vagy kérelmeire vonat-
koznak».2 

A szab. királyi városok közigazgatása élettelen, színtelen 
volt a múltban általában, kiható erejök a közigazgatási intéz-
mények fejlesztésére épen hiányzott. Sokkal elzártabb volt 
életök, mintsem erre képességök lett volna. A királynak, mint 
földesuroknak adóztak, tőle függtek s politikai tényezőkké 
nem emelkednek, követeiknek súlya nem volt. 

Kraszna vármegye lcSOl márczius 21-dikén tartott választ-

1 A gubernium (az erdélyi főkormányszék), mely Kolozsvárt székelt s az 
unió előtt Erdélynek legfőbb igazgató hatósága volt 1848-ig, ezekre az osz-
tályokra oszlott: az országos főbiztosság, főleg adó- és katonai közig, ügyekkel; 
számvevőség, könyvvizsgáló osztály, elnöke az erdélyi püspök ; építészeti, 
orvosi osztály vagy hivatal. — - Grünwald Béla : A régi Magyarország 1711—1825. 
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mányi kis gyűlésén elfogadták az elnöklő alispán ama véle-
ményét, mely szerint a községek bel igazgatásának rendezésére 
legkorszerűbb az 1836 : IX. t.-cz. irányadóul való alkalmazása 
azon eltéréssel, hogy az ezen törvénvczikkben említett föl-
desúri hatóság helyett a jelen viszonyokhoz képest a megyét 
kell érteni.1 

A vármegye rendőri intézkedéseiből kiemelem a követ-
kezőket: Közép-Szolnok vármegye 1718 február 28-dikán 
Menyőn tartott ülésén azt mondta ki, hogy: A kisebb helyek 
két helység együtt egy farkast, a jó helyek pedig mindenik 
külön egy-egy farkast fogni és a járásbeli szolgabiróknak 
prsesentálni tartozik. A ki puskával vagy vastőrrel vadászott, 
az egy arany taxát tatozott fizetni. 

1723 szeptember 1-én Zilahon tartott gyűlésében Közép-
Szolnok vármegye közönsége azt határozta, hogy minden ne-
mes vagy jobbágy, a ki pipát és ahhoz való eszközöket tart 
és dohányozni mer, egy német forinttal büntettessék. A ki 
pedig pajtában, istállóban, szérűn, cséplésszalmán vagy széna-
hordás közben, boglya- vagy asztagrakás és hasonló alkalmak-
kor dohányozni merészel, tetten kapatván, in detensionem 
Hadadba vitessék és tizenkét forinttal büntettessék. Ha nemes 
ember az illető, tüstént törvénynyel persequálta sék. A szolga-
birók utasítást kapnak, hogy járásaikban írják össze a do-
hányosokat. 

K aszna vármegye 1729 február 27-dikén előző statútumai 
kiegészíti a szőlő-, baraczklopók-, kóborlók, szénalopók ellen 
valókkal, a kerülők, szőlőpásztorok, s egreshordók dolgát is 
szabályozza. A réteknek a sertésekkel föltúratása sem ke-
rüli el figyelmét, a dohányzás tilalmáról szintén van szó; 
meghagyja továbbá, hogy marháit minden ember pásztor 
eleibe adni tartozik." 

1795-ben a gubernium értesíti Közép-Szolnok vármegyét, 

1 Szvit. Kj. 2 U. o. 
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hogy Stuller József, szebeni polgár egy tűzoltásra alkalmas 
gépet laláll fel, mely csak 45 Rforintba kerül. Ajánlja azt 
minden egyes községnek s a birtokosoknak. 

1798-ban leküldi ennek a vármegyének a tűzoltásra vo-
natkozó rendszabályt, melyet II. József 1788-ban kinyomatott 
a kulcsos és szabad városok számára. 1805-ben füzetet küld 
le Közép-Szolnok vármegyének a vizipuskákkal való bánás-
módról. 

Közép-Szolnok 1733-ban tartott ülésén «nem kevés hátra-
maradást, kárt és jövendőbéli tunya ágra való szokást láttak 
abban is», hogy a helységek lakosai marhájuk mellett külön-
külön pásztorgyermeket tartanak, «elvonván egyéb munkától, 
henyeségre és marha után való keresésre e szerint még gyer-
mekkorában szoktatván» elhatározza és rendeli a vár-
megye, hogy minden helység úgy csordapásztort, mint sertés-, 
valamint borjúpásztort közönségesen tartson 12 írt büntetés 
terhe mellett. A mely falucskák pedig ilyen pásztort tartani 
nem képesek, azokban a lakosok őrizzék felváltva a marhá-
jukat. 

Közép-Szolnok vármegye ugyanekkor tekintettel arra, hogy 
a vármegyében toivajlások sűrűn fordulnak elő («melyeket 
bizonyára a passus nélkül járó és vándorló emberek követ-
nek el»), meghagyta: a szolgabirák hirdessék ki a községek-
ben, hogy éjjel és nappal a strázsák VI frt büntetés terhe 
mellett felállíttassanak és bárhol is talált passus nélkül járó 
emberek a vármegye tisztjei elé vezettessenek igazolás vé-
gett. Ha utazásukat igazolni nem. tudják,' foglyul Hadadba 
vitessenek. Ha az ilyen passus nélkül járó ember a strázsá-
llak ellene állana, vagy pedig a helység határában több ilyen 
ember lappangana, 500 frt büntetés alatt köteles a község 
felkelni azok üldözésére, hasonlóképen járván el «az Erdély-
ből kiszökő és Magyarországra kiszándékozó jobbágyemberek 
megtartóztatása iránt». 

Részletesen meg kell ismertetnem azt a szabályrendelet-
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félét, melyet 1792-ben május 1-én gr. Toldi Zsigmond Hat-
faludi Ferencz alispánhoz küldött, hogy: 1. Passus nélkül senki 
ne járjon, mire nézve a) a helységek és falúk szélén strázsa-
házak építtessenek, melyekben nappal egy strázsa, éjszaka pedig 
a falú nagyságához képest több is legyen; ezek vigyázzanak 
az érkező idegenekre s azokat a falusi bíróhoz vagy jegyző-
höz kísérjék, hol a passusukat megvizsgálják. Ha nincs vagy 
ha nem hiteles a passusuk, akkor igazíttassanak vissza azon 
az úton, a melyen jöttek, ha pedig valamiképen gyanúsak 
volnának, kísértessenek a járási szolgabíróhoz, b) a szolga-
bíró pontosan megvizsgálván a dolgot, ha úgy találná, hogy 
valamely currentált gonosztevőre akadt, az illetőt tömlöczbe 
vitesse s a tényállásról jelentést tegyen az alispánnak, c) bi-
zonyság-levél nélkül a faluba érkező embernek senki szállást 
adni ne merészeljen 12 pálcza büntetés terhe mellett. Ha jó 
bizonyságlevele van, akkor befogadható, persze jelentés teendő 
a falusi bírónak, de ha be nem fogadtatnék az illető, akkor is 
bejelentés teendő arról, hogy ki akart megszállni. Mindez 
kötelező 12 pálcza büntetés terhe mellett. Ha pedig valaki 
gonosz embert házában lappangtatna, azzal együtt elfogassék 
és a vármegye tömlöczébe kísértessék, d) immúnis nemes 
emberek, ha ilyen dolgokba keverednek, törvényes bünte-
tésüket hasonlóképen el nem kerülik, e) nyárban í) órakor, 
télben 8 órakor takarodót harangozzanak. Ezen az időn túl 
az éjjeli őrök «az ismeretlen idegen, de az ismeretes lám-
pás nélkül járó, az utczákon fel és alá dorbézoló s virnví-
koló, káromkodó, verekedő embereket is elfogják és azon éj-
szakán áristomban hálatván másnap, ha a bíró pálczája alá 
való lesz», kérlelhetetlenül 12 pálczaütésre büntessék. Má-
sodszori kihágás esetén az illető dupla büntetés végett a 
szolgabíróhoz kísértessék, f) a magyarországi részről ide be-
jövő emberek lakhelyükre visszaküldendők; semmiféle fog-
lalkozást nem kaphatnak s általában «itt semmiképen meg 
ne szenvedtessenek,» g) tudomásukra kell hozni továbbá az 
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összes mezei pásztoroknak, kondásoknak stb., hogy maguk 
mellett ilyen «lappangó, lézengő embereket» meg ne tűrje-
nek. Ha mindamellett ilyen hibában találtatnának, először 
12 pálczaütéssel, másodszor pedig tömlöczczel büntetendők. 
Lappangó embereik pedig azonnal börtönbe vettessenek. 2. Szi-
gorú tilalom és 12 páleza büntetés alá esnek a sátoros ünne-
peken, névnapokon, lakodalmakon a házakban, udvarokon, 
szerteszéjjel az utczákon szokássá vált lövöldözések és pus-
kázások, melyek «szomorú és káros» következményekkel jár-
nak úgy «az emberek veszedelmére,» mint «az épületek fel-
gyújtása és földig leégésére nézve.» Az okozott károk is tör-
vényesen megítéltessenek. A házakon kívül való pipázás is 
ugyanoly büntetés alatt tilos. A kémények pontosan vizsgál-
tassanak, s a melyek alatt tüzelni nem bátorságos, azt a 
bírák a ház gazdájával megcsináltassák, ha pedig nem akarja 
csinálni, «egészen húzzák le, hogy alatta ne tüzelhessen s 
másnak kárt ne tehessen.» 3. Hogy pedig a «szerfelett való 
lövöldözés annál jobban és könnyebben meggátoltathassék és 
az által minden helységekbe a lármázás helyett a szép csen-
desség uralkodhassék» — meghagvatik, hogy minden lövő 
fegyver a köznéptől beszedessék, az elvett puskák agyára 
kinek-kinek a neve czédulán ráragasztassék és Zilahra az ar-
chivalis házhoz beküldessék. 4. «Puskaport, srétet, posta és 
nagyobb golyóbisokat» csak Zilahon és Tasnádon szabad 
árúlni. A ki más helyen árúlni mer, a készlet elkobzásán 
kívül 12 forint pénzbüntetéssel sujtatik. Azonban «a Zilahon 
és Tasnádon efféle munitiót áruló kereskedők is hasonló bün-
tetés alatt tiltatnak, hogy paraszt embernek sem port. sem 
srétet, sem golyóbisokat ne adjanak; a nemes uraknak pedig 
a magok nevek alatt küldendő írás mellett mindenkor adhat-
nak, a mennyi kívántatik.» Az 5-dik pont az utakról intéz-
kedik, hogy azok jó karban tartassanak állandóan, a legkisebb 
rongálás azonnal kijavíttassék s erre nézve a szolgabírák 
tartsanak olyan meghitt embereket maguknak, a kik a falusi 
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bírákat az utakra való vigyázásban ellenőrizzék, minden 15 
napban a netaláni mulasztásról jelentést tegyenek. 6. Állandó 
pásztorokat tartsanak az egyes falúk, a szőlők, földek stb. 
oltalmazása s az azokra való vigvázás végett. 7. Vecturázta-
tás alkalmával a szolgabíró ne rendeljen több szekeret, mint 
a mennyi szükséges, pl. ha 20 szekér kívántatik vectura alá, a 
szolgabíró ne rendeljen 25-öt azzal az okoskodással, hogy ha 
20 szekér elég nem lesz, pótolni lehessen a hátra levő öttel, 
((mert ez 1-ször a tisztnek szégyen, hogy kitejendő parancso-
latjába nem bízik, 2-or az ilyen által a nép is engedetlenségre 
és a parancsolatnak restes teljesítésére szokik.» 8. Epen 
azért a főszolgabírók vagy szolgabírók, conunissariusok a 
járásokbéli falvak összes igavonó marháit Írassák fel, hogy 
ismervén azokat, vectura esetén, maguk tehessenek igazságo-
san repartitiót, mert a falusi bírák «sok okokból interessáltat-
hatnak. » Sőt e conscriptiót hozzá (a főispánhoz) is küldjék be. 
9. Mivel a kibocsátott rendeletek sokszor későn és sokára 
érkeznek minden egyes helyre, azért azok két irányban is 
küldessenek szét s az egyes falvakban a jegyzők vagy azok 
lliján más írástudók jegyezzék fel az érkezés napját és a mely 
helységben a rendelet hever, az odavaló bírót a szolgabíró 
keményen megbüntesse. 10. A szolgabírák tartsanak proto-
collumot, melybe naponként jegyezzék be az előforduló bűn-
eseteket. azok elkövetőit s a reájuk mért büntetést, hogy 
«ezekből tessék ki a falukban lévő [malitiosus embereknek 
vagy megjobbulások, vagy a vétekben megátalkodások és arra 
nézve keményebb büntetés alá szoríttathassanak.» E jegyző-
könyvek kivonatait a fő- és alispánoknak is küldjék be. 11. A fő-
vagv alszolgabírák a főispán, ennek távollétében az alispán híre 
és engedelme nélkül járásaikból el nem távozhatnak. 12. «In-
vestigatiókat, relatiókat a parancsolat szerint a kinevezett 
napra beküldjék, ha a tudva levő büntetést elkerülni kíván-
ják.» Végül pedig a parancsolatok pontos megtartását újból 
lelkökre kötvén, rendeli, hogy a fő- és alszolgabírák minden 
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hónapban, de különböző időben járásaikban körutat tegvenek 
s a rendeletek pontos teljesítéséről így meggyőződést szerez-
zenek; s arról angariánként tudósítást küldjenek be. Az al-
szolgabiráknak és eommissariusoknak pedig e rendeletet le-
írni s maguknál tartani kellett. 

Közép-Szolnok 1733-ban a községek bíróválasztásának 
ügyét szabályozza. Minthogy a gyakori biróválasztás sok egye-
netlenkedést és kárt okozott a helységekben, elhatározta a 
vármegye, hogy ezentúl «esztendeig viseltessék a bíróság», a 
hol pedig ez valamely oknál fogva nem volna lehető, ott fél -
esztendeig, meg nem engedtetvén sehol a három hónapi bíró-
ságviselés. A bíróságoknak minden hónapban, sőt még előbb is 
történő változása következtében gyakori zavarok fordultak elő, 
miknek elkerülése végett rendeli a vármegye, hogy a nemes 
helységekben a bíróságot sorban a házak szerint viselje min-
den gazda félesztendeig azzal a hozzátevéssel, hogy, ha a 
házak rendében találtatnék olyan gazda, ki alkalmatlan volna 
valamely okból a bíróság viselésére, az fogadjon maga he-
lyett alkalmas személyt, nehogy a közönség az ő használhat-
lansága miatt szenvedjen. A paraszt helységekben pedig há-
rom hónaponkint változzék a bíróság ugyancsak házalás sze-
rint; alkalmatlanság esetén az illető kimaradjon és jöjjön az 
utána következő. A hol pedig ez időnél tovább szokták a 
bíróságot viselni, az olyan helységeknek tetszésükre bízták az 
időtartamot továbbra is; csak a feljebb írtnál rövidebb ideig 
nem tarthat a bíróságviselés. Diósad községre nézve, hol a 
nemesség jóval nagyobb számú a paiasztságnál, az volt a 
határozat, hogy a nemesség részéről mindenkor legyen egy 
bíró és négy esküdt, a parasztok részéről pedig két esküdt, 
kik mindössze heten a falu közönséges terhét egyaránt foly-
tassák. 

Nem érdektelen az a szabályrendeletszerű kormány-
rendelet sem, melyet Zilahra nézve adtak ki 1809-ben a zilahi 
plébános jelentésére. Hogy t. i. /Alakon ünnep- és vasárnapi 

/ 
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napokon ne tartsanak se országos, se heti vásárt; a boltokat 
a kath. kereskedők ünnep- és vasárnapokon, a más vallásúak 
pedig csak vasárnapokon a délutáni 4 óránál előbb ki ne 
nyissák. Az ez ellen vétőket büntessék meg a rendeletek sze-
rint («poena violationis constitutionum desumenda»). A szo-
kásos «hegyekre való hordozóskodástól» a katholikusokat ün-
nep- és vasárnapokon, a nem katholikusokat pedig csak va-
sárnapokon tiltsák el a fenti büntetés terhe alatt. Az 1807-ben 
deczember 7-dikén 2202. sz. a. körrendeletben meghatározott 
időben és ünnepnapokon a zenét meg ne engedjék; a csap-
székekben is csak délutáni 4 óra után engedjék meg a zenét 
az 1773-diki rendelet szerint. A magistratus és a communitas 
szükség esetén ünnep- és vasárnapokon a délelőtti órákban 
tarthat ugyan gyűlést, de csak az isteni tisztelet után.1 

A nemesség igazolása a vármegye törvényszéke elibe tar-
tozott. Egy ily eljárás megismertetéseül szolgáljon éj) az a 
jegyzőkönyv, mely a Kossuth-család nemességét igazolja. 

Protocollum causas productionales nobilium Incliti Co-
mitatus Szolnok mediocris in se continens de anno 1770. 
Nemességigazolási ügy Közép-Szolnok vármegye folyton tartó 
(állandó) törvényszéke előtt udvardi Kos uth András, tasnádi 
és Kossuth József, vérvölgyi lakosok ellen 1770-ben deczem-
ber 12-ikén és 13-dikán. Közfelperesség részéről hosszú-
mezői Alexey István keresettel követeli, hogy alperesek mind 
személyi, mind birtokbeli nemességüket igazolják. Alperesek 
személyesen megjelenvén a következő okmányaikat terjesztik 
be: 1. Túrócz vármegye egyházi főrendei, bárói, fő- és köz-
nemesei által 1725-ben julius 18-dikán hiteles pecsét alatt ki-
állított bizonyítványt, melylyel igazoltatik, hogy igazolásra 
felhívottaknak nagyapjok Kossuth Ferencz, ki akkor Sz.-fő-
Keresztúron lakott, íia volt udvardi Kossuth Mártonnak s 
testvére Kossuth Sándor cs. kir. százados és Túrócz vármegye 

1 Szvit. 
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ülnökének s mindannyian az adományos és birtokos udvardi 
Kossuth nemes családból származtak. 2. Egy esketésről szóló 
hivatalos jelentést, a fentírt Kossuth Ferencztől való leszár-
mazásukat igazolót. 3. Kossuth Sándornak, az igazolásra fel-
hívottak nagyatyjok Kossuth Ferenczhez (keresztúri) intézett 
missilis leveleit, melyekben a rokonságot elismeri. 4. Szabolcs 
vármegyének egy bizonyítványát. 5. Egy czéhalis bizonyítványt, 
melyet a gombkötő czéh ad ki arról, hogy az alperesek nagy-
apját a czéhbe bevették s innen kapta Gombos elnevezését Ke-
resztúron. Ezeknek következtében kérik alperesek, hogy jövő-
ben valóságos és kétségtelen nemeseknek tekintessenek és tar-
tassanak, mint eddig is. Határozat hozatott 1770-ben deczem-
ber 13-dikán. Kossuth András, tasnádi, Kossuth József, vérvölgyi 
lakosok, mindketten Udvard vagy Kossuthról valók, kétségte-
len és birtokos nemességük igazolására beterjesztik: 1. Turócz 
vármegye közgyűlésének 1725-ben julius 18-dikáról kelt bizo-
nyító levelét, mely Ível igazoltatik, hogy a Kossuth de Udvard 
vagy Kossuth család régi idő óta birtokos nemes családnak 
ismertetik a vármegye által s hogy a családnak tényleges 
birtokában s zálogba adva is Udvardon több fekvőségeik 
vannak s hogy Kossuth Mártonnak egyik fia, Sándor, jelen-
leg is törvényszéki ülnök s a felebbviteli szék bírája Udvar-
don bír s lakik és ennek testvére Ferencz, a sors úgy hoz-
ván magával, távozott el Közép-Szolnok vármegye Szilágyfő-
Keresztúr községébe. 2. Szabolcs vármegye jegyzőjének út-
levele, melylyel igazoltatik, hogy Kossuth Ferencz a mos-
toha sors és szükség által űzetve jött erre a vidékre telepe-
dés végett, jóllehet hírneves ősöktől származó nemes család-
belinek ismertetett ott is. 3. Szabolcs vármegye szolgabírája 
és esküdtei által 1744-ben véghez vitt esketést, melylyel bizo-
nyíttatik, hogy ennek a Ferencznek volt fia József, a ki ak-
kor Gyulajba lakott és ott is halt el. mint nemesi szabad-
ságban élő. 4. Egy, az 1770. évben felkeltett esketést, mely-
ben szilágyfőkeresztúri idősb emberek hit alatt bizonyítják, 
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hogy Kossuth Ferenezet személycsen ismerték és ennek fiát 
Józsefet is, a ki Gombosnak is hivatott azért, mert az apja, 
Ferencz, gombkötő mester volt és ennek a Józsefnek Balogh 
Erzsébettől született fiai a most nemességigazolásra szorított 
András és József. 5. Hogy pedig a Gombos elnevezés nem 
költött, nem ráfogott dolog, befektetik igazolásra felhívottak 
a szentmártoni gombkötő czéh által, Nemes Pál, czéhmester 
aláírásával kiadott bizonyítványt 1700. évi február 21-dikéről. 
melylvel igazoltatik, hogy nagyapjok Kossuth Ferencz nagy 
ideig tanúlta ott a gombkötő mesterséget. 0. Kossuth Sándor-
nak a nagyapjok özvegyéhez intézett missilis levelezést 1727-ből, 
melyben testvére Ferencz halála feletti fájdalmát nyilvánítja 
és a fennebb hivatkozott túróczvármegvei bizonyítványnak 
másolatát megküldi és annak miként leendő felhasználására 
utasítja. Minek következtében igazolásra felhívottak valóságos 
és kétségtelen adományos és birtokos nemes embereknek lenni 
itéletesen kimondattak. 

A száz év előtti vármegyei életet mutatják: 

NEMES KÖZÉP-SZOLNOK VÁRMEGYÉNEK 1810. ÉVI ÁPRILIS 9-ÉN 

ÉS TÖBB KÖVETKEZENDŐ NAPOKON SZERKESZTETT STATUTUMAI. 

1. Articulus az iskolákról. 

Mikor az emberi nem társaságba lépett, legelső törvénynek 
annak kellett volna lenni, hogy a gyermekek arra a cZélra nevel-
tessenek, a melyre az Istentől teremtettek, t. i. az erkölcsiségre, 
még pedig olyan meghatározással, hogy egy gyermek se nőhessen 
fel a nélkül, hogy az erkölcsi princípiumok, annak elméjébe be ne 
plántáltassanak, erre kellett volna a társaságoknak eleitől fogva több 
fundust rendelni, mint a hadakozásra; mert ha az erkölcsi princí-
piumokkal megismerkedve neveltetett volna fel a gyermek, eleitől 
fogva, hadakozás sem lett volna. 

De siralmas dolog az, hogy még mindeddig a társaságoknak 
kimaradott ez a törvénykönyvéből, ugyanazért van az emberi nem-
zet annyi boldogtalanságok alá vetve és azért nincsen ma egyik 
ember a másik embertársával tökéletes barátságban. 
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Országos törvények és fundusok kellenek ugyan egy ilyen ne-
velésnek felállására, midőn abban egy vármegyének módja nincsen, 
de a mennyiben ezen vármegyének ereje feléri, következendőkben 
kíván az emberi nemzet ezen boldogságán segíteni. 

1. Ezen vármegyében négy nevezetesebb iskolák vannak, kettő 
Zilahon, kettő pedig Tasnádon, mind a két helyen, az egyik a 
római katholikusoké, a másik a reformátusoké, legnevezetesebb 
ezek közül a zilahi ref. gymnasium, a hol nem csak az alsóbb 
classisok, hanem a philosophiának is némely részei és egyéb neve-
zetes tudományok tractáltatnak, de a melynek az épületei oly ke-
vesek, hogy a tanító és tanuló gyermekek már azokba nem férnek. 

Gondoskodott vala ugyan ezen vármegye az említett iskolák-
nak a pátronusoknak megkérése által való dotáltatásokról, de azáltal 
igen kevésre mehetvén, most a közelebb tartatott országgyűlés pe-
dig arról is gondoskodván, hogy a nemes ifjak még az iskolákban 
szoktattassanak a fegyverforgatásra és a katonai mozgásokra: tehát 
ezen tekintetből is épen ezen iskolák építésekre és fundáltatásokra 
fordíthatóknak találták ezen vármegyének rendei azt a pénzt, a 
mely a most közelebb felállított insurrectiónak segítségére egybe-
gyűjtött subsidionális cassában 1 megmaradt, a mely subsidionális 
cassa a concurrentiális cassától2 egészen különböző: mert az már 
önként való adományokból áll, a melylyel az ország articulusa sze-
rint senki sem tartozott volna, hanem ezt önként való jó tetszé-
sekből rendelték és fizették össze a vármegyének rendei, s ugyan-
azért szabad dispositiójok alatt van. 

2. Ezen fundusnak felosztása légyen a proportione a két vallás-
beli iskolák között: úgy, hogy számba vévén, hogy mindakét vallás-
beli birtokosok mennyiben concurráltak a subsidionális cassába, a 
római catholicusok közé számláltatván a gneco catholicusok is, 
és így külön summázván a catholicusok adományát és külön a 
protestánsokét, a mely proportio lészen ezen két summa között: 
azon proportio szerint osztassék két felé; a subsidionális cassának 
megmaradóit része annakutána pedig mind a két vallás ecclesiai 
curatoraira és elöljáróira bízattatik, hogy micsoda proportíóra 
oszszák két felé a magok részekre levő zilahi és tasnádi iskolák 
között a maguk rátáját. Ezt csakugyan a reformátusok részéről 
meghatározván, mivel a tasnádi iskolában most építésre nin-

1 Hadi pénztár. 2 Közadakozási pénztár. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monograpluája. I. 24 
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csen szükség, egyébiránt is ottan csak ké t -három alsói)]) classisok 
tanít tatván, a zilahi iskolánál pedig építésre is lévén szükség, de az 
egész vármegyére nézve is az a nagyobb iskola, a hol tanúihat-
nak a külső félbeliek is, ennek részére először a reformátusok rá-
tá jokból b izonyos s u m m a szakasztassék ki az építésre és az attól 
m a r a d a n d ó s u m m a osztassék két részre a két iskola között. 

3. Minden lakosa ezen vármegyének a k á r m i n e m ü condit iójú 
e m b e r legyen, szoríttassék arra , a nemesek ugyan 12 forint, a nem-
telenek pedig 12 pálczabüntetés alatt, hogy legalább a falusi isko-
lákban az írásra, olvasásra, számolásra, a vallásnak és erkölcsiség-
nek p r inc íp iumai ra megtanít tassák gyermekeiket . 

II. Articulus a nemtelen árva gyermekekről. 

Vannak ugyan a hazában a nemes árva gyermekekről elegendő 
törvényes és publicus végzések, de a szegény nemtelen árvákról és 
gyámolta lanokról kevesek: holott az árván marad t és házanként 
kolduló, vagy lézengő nemtelen árva gyermekekből szoktak a hazá-
ban a legnagyobb korhelyek és gonosztevők nevekedni , kikről ezen 
vá rmegyének rendei a következendő végzéseket hozták. 

1. A nemte len árvák, a k iknek földesurok van és javaik is 
marad tak , még pedig annyi , hogy a n n a k csak a csupa hasznából , 
vagy interessébői el lehet őket tar tani és a tőkéje mégis megmarad : 
tehát 

a) Azoknak javai atyjok halála után, ha mind já r t any jok élet-
ben volna is, azonna l a fö ldesúrnak inspectiója alatt a helység nó-
táriusa és a r ra h á r o m b í rá l t 1 jóh í rű nevű lakosok által conscribál-
tatván, a conscript io egyik exemplárba tétessék be a falu ládájába, 
m á s exemplá rban adassék át a tu tornak , h a r m a d i k b a n pedig a földes-
ú rnak vagy pedig ha a földesúr távol lakása vagy egyéb ok miat t 
azokkal n e m ba joskodha tnék , akkor a ha rmad ik exemplár az or-
phonal is szék a rch ívumába 2 küldessék be, a javak pedig, ha olyan 
naturál is tu torok van, a kikre a n n a k adminis t ra t ió já t reá lehet bízni, 
bízattassék arra, esz tendőnként a falusbirák előtt teendő, de o n n a n 
a földesúrhoz, vagy az orphonal i s székhez kü ldendő számadás 
mellett. 

b) Ha pedig olyan tutor nem találtatnék, a kire annak javai 

1 Becsüs. — - Orphanalis helyett. Az árvaszék levéltárába. 
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bízattathatnának; tehát akkor azok mind adattassanak el és dislo-
caltassanak interesre jó securitás alatt.1 

c) Maga az árva gyermek pedig tutor keze alá adatván, isko-
lába járattassék mindaddig, míg olvasni, írni, a számokkal bánni 
meg nem tanúi és az erkölcsi törvényekbe jól he nem vezettetik, 
annak utána pedig, ha mesterséget akarna tanulni, mesterségre 
adassék, ha szántóvető és földmíves akar lenni; tehát jó embersé-
ges emberhez szolgálatba kell adni, mindazért, hogy a munkát ide-
jében megszokja, mind pedig azért, hogy annak rendjét megtanulja, 
mind pedig azért, hogy már akkor a maga élelmét is megkeresse 
és a jószága jövedelmét házasságra leendő lépésig tőkévé változ-
tassa. 

2. Az olyan földesúri jurisdictio alatt leendő gyermekekről pe-
dig, a kiknek annyi javaik nincsenek, hogy annak hasznából 
vagy intereséből tartassanak vagy taníttassanak, ezen rendelések 
tétessenek: 

a) Atvjok halála után azoknak is kevés vagyonuk conscribál-
tatván vagy naturalis tutorok kezébe hagyattassanak a fennírt 
móddal vagy kiadattassanak; de ezeknek már proventussok az ő 
tartásába épen ne erogáltassanak, hanem minden évben capitalisra 
fordíttassanak.2 

b) Magokra az árva gyermekek személyére nézve pedig az ha-
tároztatik, hogy ha azoknak anyjok, nagyanyjok, nagyapjok vagy 
valami jó erkölcsű testvérök van, kínáltassanak meg, hogy vállalják 
el magukra az árvának iskolába való jártatását a falusi iskolába és 
jó erkölcsben való neveltetését, ha ezek vállalják, vagy az édes 
anyjának, nagyapjának és nagyanyjának minden attól járandó fize-
és nélkül, de a többeknek olyan alkalom mellett adják át a gyerme-
keket, hogy azt tartani, ruházni s a fennírt móddal taníttatni fogják, 
mely tartásokat s taníttatásokat, ruháztatásokra teendő költségeket 
azzal fogják az árva gyermekek visszafordítani testvér tutoroknak, 
hogy ugyanannyi évig, a meddig őket az ő tutorok ekképen ingyen 
tartották, ők is ingyen, csak csupán ételükért és ruházatukért fogják 
tutorukat szolgálni, sőt azután is, hogy az ilyen árva gyermekek, 
az idestova való szolgálatba állás által el ne romoljanak, továbbra 
is tutoruknál tartoznak megmaradni, de már ekkor ingyen való 

1 A befolyó pénzt megfelelő biztosíték mellett kamatra kell kiadni. 
- A bevétel tökésíttessék. 

24* 
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szolgálatuk kitelése után egész megházasodásig illendő fizetésért, 
t. i. a testvér tutoruknál, mert anyjok, nagyatyjok és nagyanyjok 
egész examináltatásukig maguknál tarthatják, a vagyontalan árvák 
dolga is e szerint manipuláltassanak. 

c) Hogyha pedig ilyen naturalis tutorai a gyermekeknek nem 
volnának, vagy a fennírtakra magokat nem köteleznék, akkor az 
árva gyermekekről a testvér tutorokról írt conditiók szerint kinál-
tassanak meg a földesurak s ha azok azon conditiókat acceptálni 
nem akarnák, más valami jó erkölcsű idegen tutorok adattassa-
nak olyan conditiók alatt, a mint már feljebb a testvér tutorokról 
Írattatott. 

3. Az olyan árva gyermekek, a kiknek földesurok nincsen, 
mind a vagyonosak, mind a vagyontalanok, a feljebb írt móddal 
tractáltassanak azzal a különbséggel, hogy már ő reájok nem a 
földesurok, hanem az orphonális szék tisztjei vigyázzanak. 

4. Ami már a vármegye tisztjeinek kötelességét illeti ezen ár-
vák iránt, azok állhatnak a következőkből: 

a) Mihelyt árvaságra jut valamely gyermek, azonnal a falus-
bírák által jelentessék be mind a földesúrnak, ha földesura van, 
mind a vármegye főszolgabírájának, akár van földesura, akár nincs, 
ennek pedig kötelessége lészen a földesúri jurisdictio alatt nem le-
vőknek mindjárt a parasztbirák egyetértésével tutort rendelni és 
javokat conscribáltatni. 

b) A földesúri jurisdictio alatt levő árva gyermekeknek pedig 
földesuraikat megkeresni, hogy akarják-e a tutorságra való inspectiót 
folytatni vagy nem és ha nem, ezek is a neveket úgy conscribálni, 
mint vármegye inspeetiója alatt levő árvákat. 

c) Az olyan árvák, a kiknek vagy semmi vagy elegendő javaik 
nem volnának az ő tartásukra, azoknak tartozik a főszolgabíró a 
falusbírák egyezésével olyan tutort keresni, a ki az árva gyerme-
keket a feljebb írt móddal fogja nevelni és azoktól reversálist venni, 
ilyen conditiók alatt, hogy az árva gyermekeket iskolába járatják, 
ruháztatják, élelmökre gondot viselnek és velők kegyetlenül nem 
bánnak, ezen velők való jótéteményekért annyi fizetéssel megelé-
gednek, ha őket ingyen annyi ideig szolgálja, a mennyi ideig ők 
nevelték és taníttatták, azután pedig illendő fizetést adnak neki, 
vagy más bizonyos helyre szolgálatra bocsátják, kiváltképen pedig 
a jó erkölcsökben nevelik. 

d) Ugyanazon főszolgabírák relatiót tesznek minden évben a 



v \ l ! m k ( ; v é i \ k s / k i í v e z e t e . 373 

vármegye főispánjához az ilyen nemtelen árvákról, megtudakozván 
azt is, hogy hát a földesurok az ö inspectiójok alá vett tutorságra 
való inspectiót miképen folytatják s amit is referálnak. 

e) Hogy ha az árvával a tutor kegyetlenül bánna, a nemtelen 
tutorokal a falusbírák az ecclesiabeli pap előtt kikérdezzék és ha 
a kegyetlenség nem épen nagy, hanem csak valami rendetlen fe-
nyíték, akkor őtet csak megfeddik és a főszolgabírónak referálják, 
ha pedig a fenyíték olyan nagy gradusban volt, hogy már azt ke-
gyetlenkedésnek lehet nevezni, azt investigáltatás és orvoslás végett 
a falusbírák ugyanoda referálják, valamint a nemes vagy földesúr 
tutor ellen való minden panaszokat is nemkülönben. 

f ) Ha a tutorok a feljebb írt akármelyik condítiót nem telje-
sítenék, azt a falusbírák hasonlóképen a főszolgabírónak referálván, 
ez pedig vagy maga a dolognak végére járván, vagy ha nem ér-
keznék, mással végére járatván a vármegye főispánjának a dolgot 
a maga vélekedésével együtt írja meg s midőn egy-két admonitio 
után is a tutor a maga conditióját nem teljesítette volna, minden, 
addig az árvára tett költségének megfordítása nélkül, az ő tőle vé-
tessék el vagy a kegyetlenségnek nagy voltához képest fiscal iter 
prosequaltassék, ellenben az árva is, ha taníttatása után vagy az 
előtt is elszöknék, magistratualis auctoritással1 elfogatván, vissza-
vitessék. 

III. Articulus a (jonosztételekiiek, kiváltképen a tolvajoknak 
megakadályoztatásáról. 

A hazai törvényeken kívül a ilgs. k. főigazgató tanácsnak igen 
hasznos rendelete a gonoszságok megakadályoztatására a helységek 
tizedekre való felosztása, mindazonáltal annak practica manipula-
tiójáról2 szükségesnek találták ezen vármegyének rendei követke-
zendőket határozni: 

1. Minden helység annyira osztassék fel, a hány esküdt azon 
helységben szokott lakni. 

2. Az esküdtek úgy választassanak, hogy minden tizedben egy 
esküdt lakjék. 

3. Ezen esküdtek kötelessége lészen minden éjszaka egyszer, 
sőt néha kétszer vagy háromszor is a magok tizedükben levő há-

1 Tiszti hatalommal. — - Helyes keresztülviteléről. 
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zakat rendre járni és a gazdákat s azok cselédeit megvizsgálni, 
hogy otthon vannak-e? Ezt pedig nem mindenkor ugyanazon egy 
időben cselekedjék, hanem néha este, néha éjfélkor, néha pedig 
hajnal felé is, a vizitálást mindazonáltal olyan csendesen tegyék, 
hogy azáltal ijedséget ne okozzanak. 

4. Mihelyt valakit nem találnak otthon, az olyat, a ki hír nél-
kül ment el hazulról éjszakára, azt tartozzanak reggel mindjárt az 
a végre a szolgabírák által kinevezendő nevezetesebb nemes com-
possesornak,1 vagy ha az nem volna, a bírónak és a nótáriusnak 
bejelenteni, a kiknek 

5. Kötelességük lészen ezeket examinalni mindjárt, hollétéről 
kérdőre vonni és hogy ha nem kénytelenségből való ok kénysze-
rítette távoliétöket, azonnal meg is pálczáztassák az inspector és 
kirendelt bírák és 

6. Soha egy paraszt ember is a határról kimenni, sőt még a 
határon is künn hálni a maga tizedebeli esküdtnek híre nélkül ne 
merészeljen, a mikor pedig 

7. Egy-két hétre, sőt több időre akar valaki eltávozni a maga 
helységéből, az mindenkor az ő földesurának, ha helyben lakik, 
ha pedig nincs helyben, annak a gondviselőjének vagy vajdájának 
hírével és ha a vármegye assesora annak passusával, ha pedig nem 
az, a szolgabíróéval távozzék el és hazajövetelével arról testimo-
niumot hozzon, hogy hol s mi okon töltötte idejét. 

8. Ha valaki akárminemű lábas marhát szerez idegen helyről, 
arról mindenkor testimoniumot hozzon, hogy hol és kitől vette és 
arról való bizonyságát mutassa he a helységbeli már kirendelt nemes 
embernek, bírónak vagy notariusnak, ellenkező esetben mint tolvaj 
elfogattassék és jószágának legitimatiója2 végett 15-öd napi kezes-
ségen elbocsáttassék és ha a zalatt sem legitimálna, a bíróhoz kiil-
dettessék. 

9. Ha valami idegen ember száll be valakihez, a gazda azon-
nal a fennebb írt birtokosokhoz, bíróhoz vagy notariushoz vigye 
és ott examináltassék, hogy micsoda járatbeli ember, a passusa 
megvizsgáltassák, ha magát legitimálni nem tudja, elfogattassék. 

10. Ha pedig azt vennék észre a helységbeli lakosok, hogy a 
körülötte levő erdőkön lappangó tolvajok találkoznának, azt azon-
nal fejszés és vasvillás parasztokkal, vagy a vármegyei tiszt hírével, 

1 Közbirtokos. — 2 Igazolása. 
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fegyveres nemes emberekkel is, az ily erdőket meghajtatni köte-
leztetnek. 

11. Ezen securitásra czélzó rendeletekről tartozzanak a vár-
megyei tisztek közönségesen a vármegyékben tudakozódni és a 
szolgabírák ugyan a magok járásokba, az ezt nem observáló es-
küdteket megbüntetni, a más tisztek pedig a főbb tiszteknek refe-
rálni, ha valamelyik szolgabíró ezen institutumnak observáltatásában 
vigyázatlan volna. 

IV. Articnlus a törvényes kereseteknek serényen való folytatásáról 
vagy az igazságnak idejében való kiszolgáltatásáról. 

Hazánknak törvényei szerint a perek három classisokra vannak 
felosztva, u. m. vagy egy, vagy két, vagy négy terminusu processusokra, 
melyek, hogy ugyanannyi terminusokon le is folyhassanak, törvé-
nyeinkben meg vannak határozva, mégis azon törvényeknek gya-
lázatukra a rosszlelkű peresek tíz sőt több évekig is el tudják tar-
tóztatni az igazság kiszolgáltatását, hogy azért ezen abususnak ezen 
mi vármegyénkben vége szakasztassék, határoztatott: 

1. A civilis és magistratualis 1 perekre nézve: 
a) Hogy mivel azokban a régi seculumokban, a melyekben a 

perek terminusokra classificáltatnak, esztendők által négy törvényes 
terminusok vagy törvényszékek szoktak volt tartatni, most pedig hat 
periódusokon folytattatnak éveken által a perek a vármegyei szé-
keken, tehát valamint akkor, úgy most is az egy terminusú pro-
cessusok egy perioduson lefolyhassanak. 

b) De a két terminusú vagy az úgynevezett brevis processusok, 
valamint a régi időben félév alatt tartatni szokott három periódu-
sokon folyhassanak le ily móddal. 

c) Hogy az első terminuson az alperes a maga exceptióin ál-
tal menvén, ha tetszik a meritumba is beleereszkedhetik, Ítéletet 
is vehet, ha pedig arra készülete nem volna, a 2-ik periódusnak 
az elején vagy in merito tartozik submittálni a processusát, vagy 
exmissiot tartozik kérni, különben a felperesnek kérésére a Bíró 
tartozik per nun dcfendit sententiát2 hozni és az alperest az actiou 

szerint convincalni,4 a melyet, valamint a mentalis allegatiókból5 

1 Polgári s bűnperek. — 2 Azon a czímen, hogy nem védelmezi magá t — 
3 Kereset(levél). — 4 Elmarasztalni. 5 Érdembeli bizonyítás alapján. 
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hozott sententiát a megnyerettetett fél nóvum simplex 1 vagy repul-
sióval remeditálván,2 a közelebb következendő 3-ik periódusba s 

végső sententiát tartozik a bíró hozni. 
d) Ezzel a móddal kell lefolytatni a négy terminusú vagy longe 

litis processust is,4 esztendő vagy hat periodusok alatt lefolytatni, 
hanem 

e) Abban az esetben, midőn valaki olyan okokat adna fel me-
lyekben azt mutatná meg, hogy neki csupa lehetetlenség volt ezen 
törvényes terminusok alatt a szükséges próbát megszerezni, akkor 
az utolsó terminusába neki a következendő terminusig dilatio5 en-
gedtetik. 

2. Az olyan criminalis perekre nézve, melyekben a gonosztevők 
el szoktak fogattatni, a következendő módok határoztatnak a ra-
bok dolgainak siető elláttatásokra: 

a) Elfogattatásuk után az elfogató tiszt mindakkori tetteiről, 
mind annakelőtte való gonosz cselekedeteiről, húzza őtet szelid 
vallomásra s ha ugyan kívántatik, a tanúkkal és más complex tár-
saival, confrontálja 6 s ha ott helyben az ellene való esketés végbe 
mehet, az is míg az ő ott helyben leendő tartattatása alatt vitessen 
végbe és úgy küldessen a gonosztevő az ő önként való vallomásá-
val együtt a magistratualis börtönbe, az esketés pedig authentical-
tatás7 végett a főszolgabíróhoz. Ha pedig akkor mindjárt az esketés 
végbe nem mehet, a rab ugyan beküldettetik, de az azt beküldő 
szolgabíró, vagy ha az nem érkeznék, az általa exmittalandó cu-
ratorok tüstént indúljanak az investigatio helyére s azt azonnal 
bevégezvén, küldjék az autenticátor főszolgabíróhoz, úgy hogy a 
rabnak a fogságra lett beérkezése után 15 napra az esketés auten-
ticálva a fiscalis kezébe beérkezzék, mert különben köteleztetni fog 
a fiscalis az ilyen investigatiót elmulasztott tisztnek vagy juratusok-
nak költségére más investigatiót rendelni ki. 

c) A fiscalis pedig, mihelyt a rab a vármegye tömlöcze helyébe 
megérkezik, azonnal az a mellett költött leveleket megnézve, ha 
valami hiányosság volna a szelid vallomásban, azt azonnal tovább 
folytatja és a hiányosságot suplealja, ha pedig több bizonyító leve-
lek kívántatnának, azokat a tisztségnek vagy a filialis széknek a 

1 Egyszerű pörújítás. — 2 Ellenszegüléssel jogorvosolván. — Időszak. 
4 Hosszú folyamatu pert is. — 5 Halasztás. — ° Bűntársaival szembesíti. 
~ Hitelesítes. 
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szükséges revisiók vagy parancsolat megtétele mellett bejelenteni, 
melyek után 

(I) Midőn ekképen a bizonyító levelek elkészíttetnek, a íiscalis, 
ha hamarjába tilialis szék nem tartatnék, a levatát a szegények 
procuratorának átadja, hogy az is a rabot meghallgatván, annak 
részéről készítendő próbáló levelekről gondoskodjék és feleletét le-
írván, még a lilialis szék előtt a processust, ha lehet, készítsék el, 
mihelyt pedig csak három-négy ilyen processus készen lesz, azon-
nal a íiscalis köteleztetik azt a lilialis szék praesessének1 bejelen-
teni, a ki azonnal annak elláttatására criminalis széket2 tartani kö-
teleztetik, minthogy a lilialis székre tartozó civilis causák a partialis 
széknek végzetével szoktak inkább tractáltatni, de a criminalis cau-
sakra nézve feriakon8 is tractáltathatnak szerezések. 

e) Sokszor hátramaradást okoz a rabok dolgainak elláttatásá-
ban az, hogy az inquisitorok nagyon immel-ámmal írják fel a ta-
núk vallomásait, felírják t. i., hogy a tanú tudja vagy hallotta a 
kérdésben forgó dolgot, de nem íródik föl sem az, hogy honnan 
tudja, sem az, hogy kitől hallotta, vagy ha az feltétetik is, hogy 
kitől hallotta, az a személy, a kiről a hallomás mondatik, nem 
kérdeztetik meg, néha pedig valamely csak egyedül vall valamely 
dolgot és nem kérdeztetvén meg tőle, hogy azt még ki tudhatja 
más rajta kívül, csak egyedül marad bizonyítónak, azért ezen és 
több efféle hibákra, a melyek a dolog megitéltetését hátráltatnák, 
úgy vigyázzanak a regiusok,4 hogy az abból származó méltatlan ra-
boskodását a rabnak meg fogják fizetni, sőt többszöri hibás csele-
kedetek után az assessorságból is ki fognak tétetni utoljára. 

f ) Minekutána az ilyen criminalis per a filialis széken ellátta-
tik és apellatióba megyen, a filialis és pauperum advocatus " azonnal 
kötelesek lesznek az ap^llaltatásnak okait és az arra való feleleteket 
elkészíteni, hogy a közelebb következendő generalis széknek az 
első napjaira azokat készen adhassák be. 

V. Articulus a szőlőbecsültetésbe bejött visszaélésnek eltöröltetéséröl. 

Minthogy a szőlőbecsültetés olyan árbitrarie 6 szokott volt ezelőtt 
való években végbe vitetni, hogy a becsülőknek értelenségek miatt 

1 Elnök. — Fenyítő törvényszék. — :í A bűnperek törvényes szünidők 
alatt is tárgyalandók. — 4 Királyi emberek. — 5 Szegények szószólója, védő-
ügyvédje. — (! Önkényesen. 
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az által a feleknek sokszor nagy kár okoztatott: tehát ezen tárgy-
ban is orvoslást kívánván ezen vármegyének rendei eszközölni, 
arról a következőkben tették meg a maguk határozatukat : 

1. A becsünek olyannak kell lenni, hogy abban ugyan egyfelől 
a colonusok vagy hyppothecariusnak1 munkája, fáradsága, költsége 
és industriája megfordíttatván, de másfelől arra kell vigyázni, hogy 
ezenfelül nehogy valamiképpen a proprietarius2 a maga földjét is 
pénzen tartoznék megváltani a proprietatis jusnak a megsértésével, 
ugyanazért 

2. Fel kell venni a szőlő egész építtetésére tett minden mun-
káját addig az ideig, a meddig az olyan haszonvehetővé tétethetik, 
a melyben már legalább az esztendei munkáltatásnak megadja az 
árát, melyre határoztatik öt egész esztendő. 

3. Ezeket mindenütt egyformán nem lehet határozni, mert né-
mely határon nehezebb mívelésű a szőlőföld, drágább a munkás, 
a karó, a hárs s a többi, ugyanazért hát minden helységben külön-
külön limitatiónak kelletik tétetni ilyen planum szerint. 

4. Ha gazból irtódott a szőlőnek a földje és olyan recenter,4 

hogy még arra emlékeznének a becsüsök, tehát becsüljék meg azt, 
hogy hány napi munkával irtathatott ki azon hely és azon summa 
tegye az első classist, de ha olyan régi a szőlő, hogy annak földje 
gazosnak nem tudatik is, de először szántóföldnek vagy kaszálónak 
usuáltatott és ha két esztendei haszonvétel által a munka megjutal-
maztatott, úgy az irtásért semmi nem becsültetik. 

5. Végére kell járni, hogy azon helységben száz tő szőlőnek 
mennyiért ássák ki az árkát és rakják el, vagy ha annak végére 
nem lehet járni, azt kell megtudni, hogy egy nap hány tő szőlőnek 
lehet árkot ásni és azt ki is rakni s így napszám szerint kell meg-
határozni száz töke elrakásának az árát és minthogy egyszerre min-
den tő meg nem fogamzik s a szőlővessző-válogatásban is kell 
valami időt eltölteni, másfélannyira határoztatik. 

6. Meg kell tudni, hogy a becsű alatt levő szőlő hány napokon 
kapáltathatik meg őszszel éstavaszszal és hányszor nyáron, minthogy 
a palánt szőlők minden esztendőben négyszer és így öt esztendő 
alatt húszszor kapáitatnak meg, a bért fizettessék meg azon az 
áron, a mint azon helységben fizetik a napszámot. 

7. Hogyha pedig a szőlő felette ritka volna és így az azt építő 

1 Jobbágy és jelzálogos. — 2 Tulajdonos. Tulajdonjog. — w Űj, friss. 
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gazda ingyen mívelte volna azon idő alatt a földet, vagy pedig ha 
a tőkéket már nagyon elrontotta volna, ugyanazon mívelésről a 
mi hijja van a tőkéknek, vagy a mennyire el vannak rontva, ki 
kell huzattatni. 

8. Öt esztendő alatt hányszor kellett metszeni, megkötni és 
mennyi hárs mehet azon szőlőre, azt is conputálni kell,1 nemkülön-
ben a karóját, annak jóságát vagy rosszaságát és helybeli ára sze-
rint kell computusba2 tenni. 

9. Minthogy ezen munkának vagy a reá tett költségnek öt esz-
tendeig semmi haszna nem volt, a mellett industriával kellett azt 
építeni, tehát ennek megfordítására annyi határoztatik, a mennyit 
öt esztendei munkája teszen. 

10. Az olyan rossz fajtájú szőlő, úgy az olyan elpusztúlt tőke, 
a melyet ki kellett vágni, számba ne vétessék. 

11. A trágyázás csak abban az esetben mehet calculusba, ha a 
szőlő földje új korában is olyan lett volna, hogy a szőlőt meg nem 
termette volna, mert ha jó kövér földre épül a szőlő, maga az 
építő vette ki annak a zsírját, a trágyázást a proprietarius nem 
tartozik fizetni. 

12. Ezen princípiumok szerint minden helységben a v. szolga-
bírák vagy annak helyébe exmittált értelmes regiusok jelenlétében 
a bírák által figáltassék3 egy jó, ép és illendő sűrűségű szőlőnek a 
tőkéje, mely szerint aztán a következő becsűben csak annyiban 
neveltetnék a többeknek az ára, ha irtani is kelletett annak a föld-
jét és annyiban kevesíttethetik, ha a tőkék vagy rossz fajtájúak, 
vagy nagyon elromoltak, vagy pedig a földje a rossz mívelés által 
el van soványítva. 

13. Az is consideráltathatik,4 hogy némely helyeken a földes-
urak dézmát nem szoktak venni, ilyen helyen hát ha már a szőlő 
tizennégy esztendős és így hét esztendő alatt dézmát tartozott volna 
adni belőle, ezen dézma nem adás által az industriája az építőnek 
recompensáltatottnak tartathatik és így a reá tett munkájának és 
költségének megfordíthatásával kielégíttethetik. 

14. A szőlő közé plántált gyümölcsfák, minthogy azok ottan 
kárt tesznek inkább, mint hasznot, a becsűbe fel nem vétethetik. 

15. A szőlő alján és tetején oltott vagy ültetett s árnyékaikkal 

1 Összeszámolni. — 2 Számadásba. — ;í Állapíttassák meg — '* Tekin-
tetbe vétessék. 



3 8 0 x i v . f e j e z e t . 

a szőlőnek kárt nem tevő fáknak ültetésére s oltására tett munka 
computáltatva itt, ha már termők is volnának az indrustriának re-
compensatiójára a munkabér in duplo 1 vétessenek fel. 

16. Ezen feljebb leírt becsű pedig értettetik csak arra az esetre, 
midőn a proprietarius valami usufructariustól 2 becsűlteti el a maga 
földjére építtetett szőlőjét, de midőn az ugyancsak aproprietarius 
egyá olyan zálogostól becsültetni vagy condivisionalisától3 veszi át, 
a ki maga építette azt az általa zálogba bíratott földbe már akkor, 
minthogy ő az ő zálogsummájának semmi hasznát nem vette, azon 
öt esztendők alatt, míg a szőlőt építette: tehát ezen esetben az ő 
zálogsummájának cessans lucrumát4 is lelkiismeret szerint meg 
kell ítélni, valamint 

17. Midőn a proprietariustól magától valamely adósságba be-
csültetik el a szőlője, akkor annak nemcsak a tőkéjét, hanem a 
földjét is meg kell becsülni. 

VI. Articulus a tilalom rontásról. 

Sokféle szín és praetextus 5 alatt szokott gyakoroltatni a tilalom-
rontás, mert nemcsak azt lehet tilalomrontásnak tartani, a ki mar-
háját szántszándékkal a más vetésére, füvére, kertjébe vagy szőlő-
jébe önként elcsapja, hanem azokat is, a kik vigyázatlanságuk miatt 
más tájról oda mennek, ilyenek a következők: 

1. A kik tavaszszal, míg a közönséges csordák ki nem hajtat-
nak, a marhájokat vagy magokra elcsapják, vagy valami azokkal 
nem bíró gyermekekre bízzák. 

2. A kik tavaszszal marhájokat a tilalmasba vetések között való 
rétekre szoktatják, a melyek aztán úgy a tilalmasra szoknak, hogy 
nyáron által a pásztorok meg nem tudják tartani. 

3. A kik sertésekkel a mások rétjét turkáltatják. 
4. A kik a tavaszi szántás alkalmatosságával az őszi vetések 

között szántván, marhájokat széltében szabadon bocsátják. 
5. Akik kerítésben tartani szokott telkeiket, rétjeiket, szőlőjöket 

jó kerítéssel nem tarthatják és az által még a pásztorság alatt levő 
marháknak is útat adnak a tilalmasra való menetelre. 

6. A kik nyáron át marháikat, sertéseiket a közönséges pásztor 

1 Két annyiban. — - Haszonélvező. — Osztályos atyafi. — 4 Megszűnt 
hasznát. — 5 Ürügy. 
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eleibe nem jártatják, hanem vagy szabadon csapják, vagy imitt-
amott velők a tilalmas szélébe, vagy pedig annak közepébe is be-
bujkálnak. 

7. A kik úgynevezett cserepes malaczokat vagy malaczos ko-
ezákat vagy hízó sertéseket tartanak házuknál berekesztetlenül, a 
melyekkel már az is sokszor megtörtént, hogy a bölcsőben levő 
ártatlan gyermekeket megmocskolták vagy megették. 

8. Kik azt praetendálják helytelenül, hogy ő nekik szabad a 
tilalmasban levő rétjeiken marháikat legeltetni, helytelen gondolat 
az, mert ha az egynek szabad volna, úgy mindennek szabad volna 
és ha minden a maga marháját a maga tilalmasban levő földjén 
legeltetné, volna-e ottan aztán tilalmas? De hát melyiknek van 
okossággal biró marhája, a mely tudná a maga gazdája földjének 
a határát, hogy meddig szabad neki menni és meddig nem? Ki 
mer arról jót állani, hogy marhája mellett levő cselédje el nem 
alszik, vagy hogy marhája a bogaraktól vagy egyébtől megszelesed-
vén, széjjel ne futkározzék, de ha mindezek meg nem történnek 
is, igazság-e az, hogy valaki a maga learatott vagy lekaszált föld-
jéről a tilalmasnak felszabadulása előtt felétesse a sarjút, azután 
mikor a tilalmas felszabadúl, az ő földjén a más marhája semmit 
se találjon, az ő marhája pedig a másén legeljen. 

9. A ki szüreti alkalmatossággal vagy azután is a maga marhá-
ját a szőlő kerítésén belül elcsapja s azokkal a mások oltoványát 
prédáitatja, szőlőtőkéjét tapodtatja. 

10. A kik hordás alkalmatosságával a maga marháit még a be-
hordatlan levő gabonák és búzák közé elcsapják, mintha magának 
olyan kiterjedésű táblája volna, melybe a másoknak való kártétel 
nélkül jártathatná dolgozó marháit. 

Ezekről azért tétettek e következendő rendeletek: 
1. Azoknak a marháik, valakik a fennebb írt módon való 

tilalomrontásban találtatnak, egyenesen a közelebb levő vármegye 
tisztjéhez hajtassanak be, onnan pedig ki ne adattassanak addig, 
míg akár fizetésről kezeslevelet nem adnak, a tilalomrontásért pedig 
a parasztok 12 pálczaíitéssel, a nemesek pedig ugyanannyi forint-
tal meg nem büntettetnek. 

2. Hogyha valaki a kerülőt ily alkalmatossággal megtámadná, 
az ha nemes ember lészen, a vármegyei tisztségnek azonnal be-
jelentessék, hogy fiscaliter leendő prosequáltatás végett reeomen-
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dálhasson1 a tkv. ns. vármegyének, ha pedig paraszt ember lészen, 
ez elfogattatván, kisértessen a közelebb levő vármegyei tiszthez, 
onnan pedig a vármegye börtönébe és ezt kell cselekedni ugyan-
azokkal is, a kik a tilalmasban a kerülők előtt elszaladnának és a 
behajtást ekkép gátolnák meg. 

3. A kiknek a házuknál tartott sertéseik volnának és a bírák 
vagy akármely szomszédnak egyszeri megintésére be nem rekesz-
tetnék és mind szüntelen rekeszben nem tartanák, a bírák azt meg-
becsültetvén, adják el olyan embernek, a ki vagy berekesztve, vagy 
pásztor előtt akarja tartani, az árát hites tanúk előtt a volt gazdá-
jának visszafizetvén. 

4. A bírák tavaszszal parancsolatot adván ki a szőlők, telkek, 
rét és porgolát gyepüknek három nap alatt való elkészíttetéséről, azokat 
azon terminus előtt járják is el s a kinek készen nem lenne a 
kertje, először ugyan az eddig praxisban volt szokás szerint négy ga-
rassal büntessék meg és újra harmadnapot tévén annak elkészíté-
sére, akkor ismét járják el és a kinek akkor is rossz volna kerítése, 
azt mint tilalomrontót, a parasztot ugyan kötözve küldjék a köze-
lebb levő tiszthez, a hol megkapja a 12 pálczáját, a nemes embert 
pedig ugyanoda bejelentvén, tartozzék azon vármegye tisztje azon-
nal kimenni és a 12 frt büntetést desumalni.2 

5. Ekképen a tilalmastartó kertek felállíttatván, kötelességül 
tétessék a mezei és szőlőhegyi kerülőknek, hogy azokra úgy vigyáz-
zanak, hogy ha erőszak által rés tétetik rajtok és urát nem tudják 
adni, azt magok tartoznak 12 pálczabüntetés alatt becsinálni, ha 
pedig a réscsináló embert vagy marhát fel tudják adni, akkor azok 
vagy azon marhák gazdái (ha nem, ha a marha pásztor előtt ve-
szett el), úgy büntettessék, mint tilalomrontó, ha pedig a kert ma-
gában a régiség miatt avulna vagy rokkanna le, akkor a kerülő 
azon kert gazdájának jelentse meg, a ki is a tilalomrontás bünte-
tése alatt azonnal megújítani tartozik. 

6. Ennekutána csak azok a tilalomról behajtott marhák adat-
tatnak ki, a hajtópénz és kár megfizetése mellett, a melyek a pász-
tor előtt elkóborolnak, vagy a gazdájának minden hibája nélkül 
ment a tilalomba. 

7. Ha valakinek olyan tilalomba szokott marhája volna, hogy 

1 Az ügynek hivatalból való folytatását ajánlhassa a vármegyének. 
Fölhajtani, megvenni rajta. 



\ Á HM EGY í: I \ K S / E K V EZ KT K 

azt teljességgel a csordában tartani nem lehetne és a legjobb kel-
ten is berontana, az olyat a gazdája tartozik vagy eladni, vagy 
kötve tartani, különben a bírák egyszeri megintés után becsüljék 
meg és adják el a mészárszékre, ennek a becsült árát a volt gaz-
dájának visszafizetvén. 

8. Observaltatott az is, hogy a bírák a kárt csak félbe szokták 
becsülni, azért intetnek 12 pálczabiintetés alatt, hogy igazán be-
csüljék. 

9. Hordásnak idején pedig a helység bírái köteleztetnek leg-
előbb egy darab helyről közel a faluhoz a termést eltakarítani, 
hogy ottan a dolgozó marhák legelhessenek és nem lesz szabad 
másnak senkinek is behordásig másutt a keresztek és boglyák kö-
zölt éjszaka szabadon bocsátani marháit, sőt nappal is csak azok-
nak, a kiknek olyan nagy táblái vannak, hogy mások kára nélkül 
bocsáthatnák el ottan dolgozó marháikat. 

10. A falusbírák pedig, ha ezen rendelések ellen vigyázatlan-
ságban találtatnak, pálczabeli büntetést szenvedjenek.1 

2. Igazságügy. 

A nagyváradi regest rum szerint a megyei bíróság, úgy Iái-
szik, mini Ipolyi is megjegyzi, rendszerint a comes parochia-
nus és curialisból, a megye fő- és al ispánjából állott, aman-
nak vármegyei, bilochusi és pristaldusi segédszemélyzetével." 
A bíráskodást első királyaink személyesen gyakorolták, a 
XII. század vége felé már csak a nemesek, kiváltságos testületek 
s főurak bünte tő ügyeiben bí ráskodtak személyesen, körülbelől 
a mohácsi vészig. Mellette kezdetben csak a nádor itélt, a ki 
a Hunyadiak koráig az ország különböző vidékein tartott 

1 Jakab Elek említi, hogy az országos levéltár erdélyi osztályában van-
nak a krasznavármegyei constitutiók ily czim alatt: Constitntiones Cottus 
Krasznensis ab anno 1705 usqne annum 1775 latse. Mondja továbbá, hogy a 
nevezett műből kimaradtak Szilágy-Somlyó 1—24 pontból álló statútumai, me-
lyekkel 1669-től 1785-ig élt, közigazgatási ügyekben szabályul használt és egy 
másik statútuma 1—19 pontból, melyet szőlőhegyeiben és határain való rend-
tartásban használt. 

- Ipolyi: Magyar okmányérdekesséyek. Századok. 1868. 174. 1. 
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itélőszékeken (judicia generalia) gyakorolta bíráskodását s 
aztán a király székhelyén kívül csak kivételes esetekben 
járt el. Királyi bírák voltak még az országbíró, a királyi 
jegyző vagy kanczellár, a tárnokmester s a minket közelebb-
ről érdeklő erdélyi vajda is, kinek (s a horvát-szlavon-dal-
mát-bánnak) s a tárnokmesternek helyettesei a protonötariu-
sok (itélőmesterek) voltak. A királyi és nádori bíráskodást a 
nyolezados törvénykezési szakaszokon (octavse) gyakorolták. 

1723-ban a nyolezados törvénynapokra tartozó ügyeket 
részben a hétszemélyes, részben a kir. Ítélőtáblákhoz terelték. 

A királyi bíróságok mellett kisebb hatáskörű bíróságok 
is fejlődtek. A várszerkezetből a XIII. században fejlődött a 
közigazgatási szervezet s így keletkezett a vármegyei bírás-
kodás. A várkerületben a várispán s udvarbírája kezében 
volt a bírói hatalom, a kiket a vármegyékben a szolgabírók 
s esküdt nemesek egészítettek ki aztán.1 

Az első században a bizonyítási eszközök az istenítélet, 
párbaj stb. voltak. 

A tüzesvas próba abban állott, hogy a vádlottat állításának 
igazolására, maga tisztázása végett bírói Ítélet erre az isten-
ítéletre bocsátotta. A kit erre vetettek, férfi vagy nő, az az 
1—3 fontos tüzes vasat a csupasz kezébe vette s azzal 9- 12 
lépést kellett tennie. Ha keze megégett, pörvesztes lett és 
ennek alapján várt reá még a szörnyű büntetés. «Komoly 
dolgok valának az istenítéleti próbák, mert Danielik szerint, 
a ki ezeken megbukott, nem csupán ügyét veszíté el, hanem 
ráadásul még bűnhöde és pedig rettenetes módon hamis 
esküvése és istenkísértése miatt is. Szemei kitolattak, javai 
elkoboztattak, családja szétszóratott s elátkozottként bolygott 
a világon.»2 Ám vannak rá példák, hogy még akkor is meg-

1 V. ö. Balogh Jenő, Edvi Illés Károly és Vargha Ferencz: A bűnvádi 
perrendtartás magyarázata. I. köt. 3—15. lapok. 

2 A középkori istenítéletekről érdekes tanulmánya van Kandra Kabos-
nak, a Váradi Regestrum értelmezőjének. Budapest, 1898. Kiadja a Szent-István-
Társulat tudományos és irodalmi osztálya. — U. o. 17. 1. 
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menthet te életét, ha a tüzes vas hordozása után nem jött ki 
az egyházból kezének kioldására, vagy pedig oda menekül t 
vissza. A tüzes próbánál ugyanis úgy az előkészületnél, mint 
aztán a vas hordozása után a vádlot tnak kezét bekötötték. 
«A mikor a vizsgálatra került a sor, az egyházba tiltott, mond-
ván, hogy megsérült)).1 De hasonló példa van a Váradi Re-
(jestrum minket érdeklő oklevelében, a mely szerint a heuiuzi 
(Kandra Kabos szerint zoványi) apá túr jobbágyai közül Al-
beus, a mint érezte, hogy megsérült , az egyházba futamodott ." 
Az említett esetekben rabszolga módra bántak el a bűnössel 
s eladták őt. 

Krasznából és Szolnokból több ily peres eljárást őrzött 
meg a Váradi Regestrum. Némelyik hordozván a vasat, meg-
égett, némelyik pedig hordozván a vasat, kitisztázta magát. 
Minket érdeklő példákat találunk mindjár t a Reg. ()., 7. pont-
jaiban. Gvéresi Pr iva tus perbe fogta Penészleki Voeat tolvaj-
ságért. Bíráskodott Tobias, szolnoki alispán, Tasnádi Gilvén 
pristaldus. Voea, mint tolvaj, megégett. «FurVoea portato fe r ro 
eombus tus est». ((). §.) Xyir (Nyirmon) községi lakosok, Szol-
nok várának sütői bevádolták annak a községnek néhány 
szabad polgárát, azt állítván, hogy idegenek, jövevények. 
Azok pedig azt erősítették, hogy az ő nemzetségük az első 
foglalás óta közös földet bír a várbeliekkel, stb. A várbeliek 
embere a vasat hordozván igaznak találtatott. «Homo eastren-
sium por ta to ferro just i f ieatus est». (7. §.) 

Peres ügynek eldöntése 1281-ben fordul t elő párbajjal is 
István, eomes, a File bán íia és Péter, erdélyi püspök között 
Olivér, alországbiró Ítélete következtében. István eomes ugyanis 
bepaszanolta Péter püspököt , hogy emberei , a tasnádi összes 
lakosok s névszerint Csató Mihály és Foldor, az ő gyöngyi 
birtokaiból két és fél ekényi földet erőszakkal elfoglaltak s 
azt a községet elpusztították, összes (30) jobbágyait , épüle-

/ V. R. 319. §. — 2 321. §. 

l)i". P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 2.') 
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leikkel együtt, Tusnádra vitték s neki 50 márca kárt tettek. 
A gyalog bajvívást a király és királyné előtt tartották a felek, 
egyrészről István eomes, mint felperes, másrészről Kompolti 
Henrik, Lőrinczy Antal, Olivery Tamás, mint a püspök baj-
vívói, az Ítélet tartalma szerint személyesen, a bajvívóikkal 
együtt, jelentek meg a király előtt. A bajvívók, midőn mind-
annyian egy darab ideig keményen vívtak, a király s a jelen 
volt királyné bárói engedelme következtében a bajvívást ab-
ban hagyták s úgy egyeztek ki, hogy István eomes, a File 
bán fia, az előbb említett s az ő gyöngyi birtoka mellett levő 
két és tél ekénvi földet az erdélvi Szentmihálv ea'vház részére ~ ^ 1/ Öv 

hagyta s adta azon határok között, melyekben az már előző-
leg kijáratott s pedig minden hasznavételeivel, örökre. 

Később ennek a földnek a határjárása is (1282 február 
12-dikén) megtörtént. A határjárásnál István eomes megidézés 
daczára meg sem jelent, hagyta, hogy csinálják a határt, ott, 
a hol akarják.1 

Egy másik módja volt az igazságszolgáltatásnak a víz-
próbák istenítélete. Ezt a boszorkányoknál és bűbájosoknál 
alkalmazták. Am ilyen istenítéleti példákért nem kell vissza-
nyúlnunk a középkorba. 

Közép-Szolnok vármegye generális székéről 2 négy boszor-
kány pör t jegyeztek föl, 1714, 1718, 1721 és 1744-ből. 

1714-ben Hatházi Istvánné Jónás Judith boszorkánysága 
iránt folyt a per. Márczius 15-dikén Hadadban hozták azt 
az ítéletet, hogy magát záros határidő alatt tisztázza, a mi, 
ha sikerűi, fölmentetik, ellenkezőleg «vettessék vízre, holott, 
ha lemegyen így is absolváltassék, mindazáltal vánnegyénk-

1 Gr. Károlyi-Okleuéltár, I. k. 11—14. 1. — Fejér szerint Olivér, alország-
biró 1281-ben kelt levele szerint Svou (Sibó, hodie Sibo, valachice Siben) villa 
birtokán veszekednek Fyle Bán íia István ispán, és János erdélyi püspök. (F. 
C. D. VII. 4. 183.) 

- Szilágy várm. lvt. Nro 2. Protocollum Generale ab anno 1712 usque 
1722. 141., 337. és 67i). 1. — Nro 4. P. G. 1740—1763. 76. 1. 
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bői menjen ki, annyira, hogy hírét se halljuk; ha pedig le 
nem mégyen, mint olyan ördöggel ezimboráló, égettessék meg». 

1718-ban Magosi Mari boszorkánysággal vádoltatván, a 
vármegye törvényszéke megégetésre Ítélte, «mert az ördög-
gel ezimborál, nem hallgatván a jó emberekre».1 Május 
4-dikén Balog Erzsébet Szakácsiból került törvényre, a ki 
«nem gondolván sem az Istennek, sem a nemes országnak 
tilalmazó erős parancsolatival, az Istennek s a keresztyén-
ségnek megesküdt ellenségivel, a pokolbeli ördöggel ezim-
borál. Sok keresztyén, istenfélő embereket, egyebeket is ron-
tott, vesztett és nyomorított úgy, hogy az ő gonosz kezei s 
cselekedetei miatt ma is nyomorognak, kényszeregnek s 
ágyban sinylenek. Megkívánja a törvény, hogy elsőben is a 
vádlott gonosz cselekedeteinek kimondására hóhér keze által 
erősen kínoztassék meg, annak utána pedig az országos szo-

' kás és gyakorlat szerint tűzzel égettessék meg». 
1721-ben Kovács Erzsébetet vádolják boszorkánysággal. 

Határidőt nyert, mialatt tisztáznia kellett magát, nemcsak, 
hogy nem boszorkány, de az ördöggel egyáltalán nincs 
semmi társalkodása s nem is volt. Ellenesetben «a közön-
séges usus szerint vettessék a vízre». 

1744-ben a boszorkányságért fiscal is per Márton Istvánné 
Doka Erzsébet ellen folyt. Azzal vádolták, hogy babonás, 
boszorkányi mesterségét régóta gyakorolja, azzal annyira 
visszaélt, hogy Vérvölgyi Nemes Könnvü Sándorné, Samu 
Erzsébet és Nemes Sipoly Györgyné Vajda Erzsébet asszonyt, 
«nemkülönben másokat személyökben azon iszonyú mester-
ségével megrontott és megvesztett, más sok jámborokban 
is kárt tett». Ellene szintén azt kívánták, hogy «vivicom-
burio» büntettessék.2 

Hogy végrehajtották-e ezeknek az eseteknek valamelyi-
kében az ítéletet, arról nincs följegyzés. 

1 Szvit. P. G. 337. 1. — 2 Vagyis, hogy elevenen megégettessék. 

2 5 * 
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Kraszna vármegye 1721 február 10-diki partialis széke 
nemes Luka Zsófia nemes Horváth Mátyás özvegye, varsolezi 
lakost fogta gyanúba, «a ki magát sok rendbeli ördögi mes-
terségekből álló tudományával való, jó lelkű embereknek 
kárát követő ördögi mesterségekben magát elegyítette».1 

Ugyané vármegye íiliális székén a következő boszorkány-
pörök folytak: 

A szeptember 5-diki íiliális széken Dombi Jánosné Gál 
Helen át fogták boszorkánypörbe, a ki a somlvai várban van 
letartóztatva. De nem tudták rábizonyítani «nyilvánvaló 
boszorkányságát». Azért ártatlanságának bizonyítására időt 
nyer a íiliális székről. Ha a «testisekben deficial»,2 akkor 
15 nap múlva «vízi próbára vettessék, mely próba, ha újab-
ban suspicioba hozza, maga mesterségének kivallására s 
complex társainak denominálására torturáztassék és maga 
testificatiöja után megégettessék».3 A november 26-diki 
gyűlésen Maguly Simonné, s.-győrtelki lakos került pörbe, a 
ki «mint olyan nyilvánvaló boszorkány» elsőben megsütö-
gettetik, hogy kivallja bűntársait, azután megégettessék».4 

1722 márczius 11-dikén Galffalvi Nagy János, ügyész egy 
kaznacsi nőt, Keresi Theodorán feleségét vádolta, a kire ki-
derűit, hogy «ördögökkel consentialt, sok jámboroknak sok 
károkat tett, és egyszóval boszorkányhoz illendő dolgokat 
cselekedett». Vízi próbát kivánt.5 Az 1721) szeptember 15-dikén 
tartott íiliális széken, Losonczi báró Bánffy László főispán-
sága idejében tárgyalták Torma Péterné Bresa Szimina ügyét, 
a ki «sokakat aprólékos dolgokért megfenyegetett, fenyegetése 
után sokaknak nagy nyavalyája érkezett, mely nyavalyában 
meghaltanak, némelyeket csak kezének meg-megtapogatásá-
val is hirtelen meggyógyított, némelyek ő reá izenés után, 
minden medium nélkül könnvebbedtenek s gyógyúltanak 

1 Szvit. Kraszna vánn. part. széki jk. — - Ha nem lesznek tanúi. — 
;í Szvit. Kraszna várm. fii. széki jk. 1721. év. — 4 U. o. — 5 U. o. 1722. év. 
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meg; némely mostan is az ő fenyegetése után hirtelen esett 
nyavalyának erejét, úgymint siketséget és elméjében való 
defectust keservesen szenved». «Ejtszakának idején, maga sze-
mélyében is, tehén s egyéb marha képében is, egynehány 
személyeket invadált, némelyeket mintegy álmokban meg-
nyomott)), kínzásának helye a testökön másnap valóságo-
san megtetszett, némelyeket ébren létökben is gyötrött; 
«hirtelen magát marhává változtatván, szarvával annyira 
megdöfölte», hogy nemcsak nyoma látszott testökön, hanem 
betegséget is szenvedtek miatta. Az is kitűnt a tanúk bizo-
nyítékaiból, hogy midőn a vádlott fia, feleségével s mar-
háival együtt anyját «csöndesebb lakásért» el akarta hagyni 
s át akart menni lakni a biharvármegyei Papfalvára, a fiú 
akarata ellenére Somlyóra jutott, mert a vádlott a íia bocs-
korát «maga kemenczéjében azért főzte», hogy a fia messzebb 
ne mehessen tőle s legyen kénytelen sietve haza térni. 
Némely tanúk «erős hittel megvallani bátorkodtak», hogy 
Tormáné valóságos boszorkány. Némelyek halálos órájokon 
is állhatatosan kiáltozták, hogy Tormáné miatt kell meg-
halniok. Mindezen okok miatt «tetszett a íiliális széknek», 
«hogy próbák is adhibeáltatván, maga sok gonosz cseleke-
deteinek, úgy társainak, revelálására, elsőben torturáztassék, 
annak utána, másoknak rettentő példájára, tűzzel megéget-
tessék ».' 

1730 november 21-dikén Német Mihályné Gyulai Er-
zsébet ellen azt vallották a tanúk, hogy «forgó szél által 
némelyek szekerét széthányatta», hol pedig disznó képében 
ijesztett másokat, kis vesszővel való ütögetéssel marhákat 
ölt, «gyermeket is vesztett volna». I)e a bizonyítékokat nem 
találták elegendőknek s így egyelőre abban állapodtak meg, 
hogy a szerencsétlen vádlott három napig keményen «tor-
túráztassék», s ha bevallja bűnét, «tűzzel megégettessék», ha 

1 Szvit. Kraszna várni. íiliális széki jkönvvei, 1729. évszámnál. 
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pedig a kínzás daczára se vallana, akkor a vármegyéből 
örök re re legá 11 a ssék.1 

A rendi államban a nép úgyszólván kívül áll a törvé-
nyen, ki van szolgáltatva az uralkodó osztályoknak. A bir-
tok jogával az igazságszolgáltatás joga is jár a jobbágyok 
fölött. 1848-ig 304 személy s 167 testület bírt pallosjoggal.2 

A pallosjog egyes nemesi családoknak is adományoztatott. 
Pl. pallosjoga volt Vay Lászlónak, a ki 1713-ban Szarvas 

Jakab gondviselésére bízza tasnádi jószágát, meghagyván neki, 
hogy közönséges czirkálások idején, mihelyt a vármegye tiszt-
jei czirkálni kijöttek, («nem engedvén az ő jus gladiuma, 
hogy az ő földjén czirkáljanak») mindjárt hites embereket 
vévén maga mellé, a ezirkálást az ő földjén vigye véghez és 
mindenki vétke szerint bűnhődjék. A vármegyéhez fizető ne-
mes telekhez az ispánnak joga van a czirkálásban. 

1285-ben Mária királyné megtiltja az ország bíráinak, 
hogy Szakácsy Istvánnak, a Jakab fiának, jobbágyait lopás, 
rablás és más bűntettek kivételével Ítéletük elé vonják.3 

Kraszna vármegye pallosa ma is megvan.4 

1712-ben kimondja Közép-Szolnok vármegye gyűlése, hogy 
a szilágycsehieknek «jus gladii» joguk nincsen.5 

A halálbüntetést meg lehetett váltani s mily csekélység 
volt egy embernek a «vérdíja», ha mindjárt meg is ölték. 
1543 márczius 17-dikén Somlyai Báthori István erdélyi vajdát 
fölkéri a váradi káptalan, hogy ne kívánja az ország törvénye 
és szokása ellenére újra tárgyaltatni valamely közhelyen, hol 
a két fél összejöjjön, azt az ügyet, melyben a káptalan a maga 
jobbágyai részéről az ő jobbágyának már törvényt szolgál-

1 Kiutasíttassék. — Szvit. Kraszna várm. filiális széki jkönyvei. 1730. év-
számnál. — 2 Pauler : Büntető jog. 3 Eredetije Bölöni-lt. nagyváradi mú-
zeum. — 4 Már Zsigmond király idejében szoktak Ítélkezni a gonosztevők 
fölött — az ország régi szokása szerint — a nádor, a főispán s más ország-
nagyok (dignitatem Baronatus tenentes) gyűlésekben és köztörvénykezésekben. 
Egyes nemesek is különös kiváltság mellett. (1405 Art. 5.) — 5 Szvit. P. G. 61. 1. 
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tátott; kéri egyúttal, hogy szorítsa méltányos kiegyezésre a 
káptalan jobbágya által megvert oláh jobbágyát, a ki 50 fo-
rinton alúl nem akar kiegyezni, holott, ha meg is ölték volna, 
sokkal kevesebbet tenne a vérdíja.1 

Hogy a falvakban miként folyt a bíráskodás, erről ké-
sőbb (a váraknál s községek-
nél) lesz szó, itt csak egy-két 
példát említek. 

Az Ermelléken a könnyű 
lesti sértést, lopást, házasság-
törést, valamint Somlyó vidé-
kén is, 1 1 írttal bírságolták. 
A kék foltokért Somlyón 66 dé-
nár járt. (1592, 1594.) Az alsó-
szopri ember, ha halálra ítél-
ték s kegyelmet nyert, 6 frtot, 
a Szilágycseh környékén levő 
falvakba való pedig 7 frtot tar-
tozott fizetni. (XVI., XVIII. szá-
zad.) A szilágycsehvidéki 20 
frtot adott «vérontásért». 

Hadadon a város székéről 
a várba, vagy, mint Somlyón 
is, az úriszékre, Diósadon a 
falú székéről a kusalyi birák 
elibe, innen a vármegyéhez fö-
lebbeztek. (1 /03.) KRASZNA VÁRMEGYE PALLOSA A TOKKAL. 

Csögön a két birtokos zsel-
lérei a falúban törvénykeztek 12 forintig. Ennyi pénzbün-
tetésből 1 frt a falúnak és a bíráknak, a többi a birtokosok-
nak járt. Ha a falúban hozott ítélet nem tetszett, megfeleb-
bezhették az udvarhoz, a mikor a pénzbírság 1

 :ra a bíráké. a 

1 Az Erd. Múz. oklcjy. 
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többi pedig a földesuraké volt. Végűi ha csak 1 2 frtra 
rúgott a pénzbüntetés és a faluban hozták az ítéletet, akkor 
ez összeg a falút illette. (ÍT.'U.) A Meszes- és Rézaljai helysé-
gek a 12 frtos bírságot szintén a földesuruknak fizették. (1658.) 

A bűnesetekről s azok büntetése módjáról való példákban 
a XVII -XVIII. század bővelkedik. 

Lássunk néhányat. 
A becsületsértésért, rágalmazásért nyelvével lakolt az 

illető. 
Közép-Szolnok varmegye 1618 márczius 10-dikén tartott 

gyűlésen tárgyalták Bethlen Anna, Gyulafi Sámuelné perét, 
szolgája Havai István ellen, ki szavakkal («nyelvével») meg-
gyalázta Bethlen Annát; miért is arra Ítélték, hogy nyelvét 
váltsa meg, különben kivágják azt. 

A paráznaságban talált asszony, ha el nem Ítélték, tar-
tozott kötelező levelet, A1 hát adni arra nézve, hogy megjavul. 
Az Alba egy ív tiszta papiros volt aláírva a végén jobbfelől s 
ellátva, ostyapecséttel. Ilyen Albát adott Debreczeni Mihálvné 
Márton Kata. Kívül rajta ez állt: «Nemes Kraszna vármegyé-
ben mostan Varsolczon lakó Debreczeni Mihálvné Márton 
Kata Albája, melyben obiigálja magát arra, hogy eddig volt 
feslett életét elhagyja, józan és keresztyén emberekhez illő 
életet él és mindeneknek oly példát kiván adni, hogy, ha a 
nemes vármegye tisztjeire legkisebb excessusáért panasz jönne 
akármikor, mostani vétke is. nyilvánvaló paráznaságáért, ked-
vezés és gratia nélkül fejére fordúljon». (1720.) A parázna 
asszonyt egyébiránt rendszerint fejvesztésre Ítélték. 

Kraszna vármegye liliális székének 1721 október 16-diki 
Ítélete megégetéssel fenyegette Türei Mártont, a ki parázna-
ság gyanújába keveredett. Húsz tanút kell majd állítani, a 
kik kimentsék, a mi ha nem sikerűi, akkor gonosz cseleke-
dete kivallására torturáztatik s annak utána megégetik.1 

1 Szvit. Kraszna várra. fii. széki jkv. 1721. év 
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Ugyanott november 9-dikén Csáki Helena Balos Mártonné, 
ilosvai lakos nem tudta kibizonyítani, «hogy ő nem olyan 
személy», azért előbb torturáztatik, azután megégettetik.1 Az 
ítéletre általában nem vesztegettek sok szót. Röviden kimond-
ták a seilten!iát. (Néha az se tűnik ki, mért.) így 1723 április 
26-dikán Kraszna vármegye partiális széke egy nemes asz-
szonyra paráznaságért azt mondta ki, hogy üttessék el a feje, 
ha az ura meg nem kegyelmez.2 

Az 1728 július 17-dik i Iii iá Iis széken Bályoki Szénás Fe-
rencz ügyész, szintén lenyakazásra kívánja ítéltetni Kovács, 
másként Német János özvegyét, Szabó Erzsébetet, a ki más 
rendbeli paráznáskodásért Somlyón előzőleg már «megpellen-
géreztetett». De a filiális szék tekintetbe veszi «elméjének 
gyengeségét, halálra nem itéli», «csak tövissel veretteti meg 
s a vármegyéből kiutasítja»." Az 1727 július 28-diki íiliális 
szék Jenéi Andrásné Tóth Erzsébet másként Sára ügyében 
ítélt, a ki a somlyai várban volt elzárva. A vádlottnak két-
szeri Albájából világosan kitűnt, hogy magát mind a két-
szer «nős paráznaságba elegyítette». Albáiban, különösen az 
utóbbiban arra kötelezte magát, hogy többé nem vétkezik, 
s ha újra hasonló vétekbe kerülne «hóhér által üttessék el 
a feje». A íiliális szék ki is mondta rá, miután újra vétke-
zett a nő, hogy «feje vétessék».4 

1712 április 28-dikán Leiében tárgyalták Polniczai más-
kép Hadadi Helena bűnpörét. A vádlott Hadad várának sán-
czában ikreit megölte és ugyanott elrejteni akarta, a mint 
tényleg rábizonyúlt. Közép-Szolnok vármegye törvénye arra 
ítélte, hogy «feje hóhér által üttessék cl». A megokolás kifejti, 
hogy nagyobb büntetést érdemelne, de a vármegye nem gyö-
nyörködik kemény büntetésben: tudatlanságát és egy ügy ín-
ségét tekintetbe veszi. 

1 Szvit. Kraszna várni. íil. széki jkv. 1721. év. — - U. o. part. széki jk. 
1723. évszámnál. — :i U. o. fii. szék, 1728. év. — 4 U. o. 1727. év. 
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Az 1714 juniiis 28-dikán és következő napjain Szilágyfő 
Keresztúron tartott gyűlésen perelték be Nagy Andrást, 
Tasnád városa nemesek hadnagyát és Lőrinczi István fő-
bírót, br. Wesselényi István főispán, mint summus justitia-
rius felperes nevében, mert a bűnperek ebben az időben, 
a főispán felperessége alatt folytak, a miatt, hogy: 1. Egy 
Zaharia nevű oláh latrot megfogtak, megsententiáztak, de 
a tisztviselő kezébe át nem adták, sem az Ítéletet végre nem 
hajtották, hanem elszalasztották; 2. Egy Máthé László nevűt 
orgazdaságért megsententiáztak, de 20 frt díjat fel vévén, 
elbocsátották; 3. Egy parázna asszonyt, ki Kovács alias 
Krakkói István nevű legénynyel paráználkodott, megsenten-
tiáztak, de a pellengérre kivezetvén, ott fegyvert adtak a 
kezébe és arra gratiázták, hogy megjelenvén, azt kiabálja, 
hogy ezzel a fegyverrel üttetik el a feje annak, a ki paráz-
naságban találtatik; 4. Egy Mészáros Mihály nevűt károm-
kodás és versengésért megsententiáztak, de azután gratiál-
ták és egy tarisznya követ kötvén a nyakába, azt kiáltatták 
vele, hogy kövekkel való agyonverést érdemelt volna, ha az 
említett város meg nem gratiázta volna; 5. Az elmúlt revo-
lutio idejében egy czigány asszonyt gyermekvesztésért elitél-
tek és elbocsátották. Mindezekért 500 frt volt a büntetésük 
és privilégiumuk elvesztése. 

A különböző bűnesetekre s az alkalmazott büntetésekre 
álljanak itt még ezek a «szemelvények». 

1714-ben Csizmadia Erzsébetet urának a megölésében 
bűnrészesnek találta a törvényszék, miért is elitélték, hogy 
«a homloka hóhér által sütögettessék, azután pedig eklézsiát 
kövessen». 

A márcziusban tartott vármegyei gyűlésen hirdették ki, 
hogy a «kuruczkodás és labanczkodás» karóba húzással bün-
tettetik.1 

1 P. G. 142., 145. 1. 
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Kraszna vármegye 171Í) deczember 8-dikán Somlyó vá-
rosában Borbély Jánostól reversalis levelet vesz. Az illető or-
gazdaságért halált érdemelt volna, de ezúttal a homlokán 
tüzes vassal bélyegeztetett meg; fogadja, hogy «szent, jám-
bor, istenfélő keresztény emberhez illő életet él», ha vétene, 
akkor akasztassék fel olyanforma akasztófára, «melynek for-
máját és signumát» homlokán hordja.1 

Az 1724 jiilius 4-diki filiális széke Kovács Istvánt 
a ki nem tagadta, hogy a kést viselős feleségéhez hají-
totta, de azt erősítgette, hogy véletlenül okozta kedves felesé-
gének halálát — arra ítélte, hogy «azon keze, melylyel a 
kést maga feleségébe hajította, elvágattassék, annak utána feje 
vétessék»;2 október 10-dikén tartott filiális székén Zohortya 
János, bojáni lakos, sok rendbeli gonosztettéért, ú. m. sertés-, 
szalonna, túró-, vaj- és vászon lopásért csak azért nem bűn-
hődött «példás halállal», mert a károsok nagy részével már 
előzőleg kiegyezett. így azonban csak 40 forintra büntették. 
Az 1720 január 28-diki filiális szék Gál, másként Fliczkó 
Lőrinczet, a ki a rátoni erdőn egy nyolcz éves leányon erő-
szakot követett el, feje vételére ítélte.3 

Az 1727 szept. 10-diki partialis szék Komornyik László 
okimét káromkodásért «40jó pálczaütéssel» büntet i ;4 nemes 
Szarka Istvánnét, Takács Erzsébetet, a ki Ózdi Pétert «halálra 
által lőtte», s «ördögadta, teremtette, tüzesadta s egyéb károm-
kodásokban gyakorolta magát», Bályoki Szénás Ferencz, ügyész, 
arra kívánta büntettetni, hogy «lófarkon kivitettetvén. keze 
elvágattassék és feje vétessék». Az 1729 május 5-diki filiális 
széke Erdelan Vazul fölött Ítélkezett, a ki már Erdélyország-
ban laktában «méhlopásba elegyítette magát». A lopott mézet 
a bírák a kemenczéjéből vették ki, a viaszát a zilahi s som-
lvai piaczokon árulta, méhserrel vagy mézes vízzel, melyet 

1 Szvit. Kraszna várm. fii. széki jk. 1719. év. — 2 U. o. 1724. év. — U. o. 
1726. — 4 U. o. part. széki jkv. 1727. év. 
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magának főzött, másokat is kínált oly időben, a mikor Récsei 
Cseh Jánosnak veszett el a méhe. A vádlottat összemardos-
ták a méhek s ő eczettel próbálgatta a daganatot lohasztani. 
Bort, lovat s egy kapát is lopott még. «Mely feles ratiókra 
nézve tetszett a fii iá Iis törvényszéknek, hogy ezen Erdelan 
Vazul maga complex társainak revelálására elsőben kemé-
nyen tortúráztassék, annak utána maga érdemlett büntetésé-
nek elvételére s másokat rettentő például felakasztassék».1 

Ugyancsak ezen a széken Guth János elvüsi lakost is akasztó-
fára ítélték, mert a gyű mö lesén esi malomban lopott búzát 
őröltetett, Gyümölcsénesről sertéseket lopatott, a magyarval-
kói kovácsműhelyből kovácsműszert, más embertől szántó-
vasat lopott. Az 1732 szeptember 18-diki filiális szék Kolcsár 
Tivadar, bogdánházi lakost lopásért s gyilkosságért arra ítélte, 
hogy fél kezét elvágják, azt az akasztófára rászegezzék, azután 
fejét vegyék s azt karóba húzzák.2 

Az 1727 január 24-diki filiális szék Kobzas Simon győr-
telki lakost tolvajságért arra kívánja büntetni, hogy keze el-
vágattassék, annak utána felnyársaltassék.:! 

1795-ben Bunda Mihály alsószopori születésű gonoszte-
vőt mostoha anyja kínzásáért, a katonaságból való elszökése 
után erdőkön kóborlás, útonálló tolvajság, szántszándékos 
kettős gyilkosság, házak fölverése és fosztogatások miatt erre 
büntették: «jobb keze elvágatása, fővétel és testének kerékbe 
való tétele».4 A kik elfogták, azoknak 100 forint tagliát (ju-
talom) fizettek a tartománybeli tárházból. 

Nem érdektelen bemutatni teljes szövegében Kraszna 
vármegye alispáni székének egyik 1720-diki Ítéletét, mely 
nemes Vájó András fölmentéséről szól. íme: «Valaminthogy 
e mulandó világra bűnös szülék által születtetett ember vétek 
nélkül nem lehet, és az emberi gyarlóságnak megbizonvítá-

1 Szvit. Kraszna várni, filiális széki jk. 1729. év. — 2 U. o. 1732. év. 
3 U. o. 1727. év. — 4 Szilágy vármegye levéltára. 
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sára még az Istennek szent emberei is bűnök nélkül nem 
voltak; hasonlóképen nemes krasznavármegyei Vájó András 
is rossz magaviseletével s káromkodásával az Istent és az 
Eklézsiát megbántotta, de mivel Isten eőfelsége is a maga 
igazságát, hogy mi is azt kövessük, irgalmassággal meg szokta 
elegyíteni, tekintvén az ő ifjúságának bolondságát és kedves 
atyafiainak s több jóakaróinak intercessióját és azt is, hogy 
ennekutána életét megjobbítani és sem Istent, sem atyafiait, 
sem más emberséges embereket megbántani nem igyekezik, 
sőt minden scandalumokat eltávoztatni kíván, ezen ratiókra 
nézve az magistratus is pro hic et nunc érdeme szerint 
prosequalni nem kívánja, hanem árestomból kibocsátja, úgy 
mindazáltal, hogy ha ennekutána ilyen vagy hasonló maté-
riában impingál, az törvénynek szoros deliberatumát el nem 
kerüli. Somlyó, 23. april. 1720. Nemes Kraszna vármegye 
viceispánja Gentsi György, Borbély Mihály nemes Kraszna 
vármegye egyik ordin. szolgabírája. 

Vérvölgyi Könnyű Sándor ellen mindenfelől jöttek a föl-
jelentések, hogy ő Istent és embereket irtóztató káromkodá-
sokkal és fenyegetésekkel sértegetett és ijesztgetett annyira, 
hogy már némely becsületes emberek tőle nyilvánosan járni 
sem bátorkodtak. Már előbb is hasonló czégéres és rossz 
magaviseletet tanúsított és egyáltalában nem látszott benne 
semmiféle megjobbulásnak a gyümölcse, sőt napról-napra 
rosszabbra hajló gonosz természetet mutogatott. Miért is e 
megveszett indulatjának megzabolázására (Közép-Szolnok köz-
gyűlésén) elhatároztatott, hogy a magistratualis tömlöczbe ho-
zattatván, egy ideig ottan tartassék és azután csak jó cautio 
és reversalis mellett bocsáttassék szabadon.1 (1747.) 

Kraszna vármegye 1718 október 31-diki gyűlése határo-
zatával a részegeskedő, részegségében excedáló, újongató és 
kiáltozó paraszt embert arra büntette, hogy vasárnap reggeltől 

S z v i t . N r o . 5. Protocoll. P. Occ. 1 7 4 4 — 1 7 6 1 . 7 5 - 7 6 . 1. 
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esti harangozásig a nyakló kalodában tartassék, hasonlókép 
büntette azt is, a ki a templombajárást nem gyakorolta.1 

A múlt igazságszolgáltatására élénk világot vet a gonosz-
tevők bélyegzése s a nyársalás. A gonosztevők bélyegzése a 
tizennyolczadik század végén még rendes módja volt az 
igazságszolgáltatásnak. 1792-ben a gubernium Közép-Szolnok 
vármegyénél körülményesen intézkedik a gonosztevők meg-
bélyegzése módjáról, egy év múlva meg is újítja rendelkezé-
seit. A bélyegzés abból állott, hogy a bélyegzésre itélt gonosz-
tevőnek hátára szénnel fölrajzolták az akasztófát, azután a 
hóhér egy olyanforma hegyes vassal, mint a milyen a lóér-
vágó vas, a rajz "nyomait bevágta s puskaporral nyomban be 
is dörzsölte. 

A bevágásnál vigyázni kellett, hogy az igen mély 
ne legyen s a gonosztevő csontja meg ne sértessék; «csak 
oly mélyen kelletik annak bevágva lenni, hogy az akasztófa 
jól és állandóúl kilátható legyen». A nyársaiásnak eltörlését 
már 1794-ben megfontolás tárgyává tették. () felsége kegyel-
mesen parancsolá az ország nemes rendeinek, hogy «az 
európai más pallérozottal)!) nemzeteknek példája szerint a 
gonosztevőknek nyársalással való büntetése más, az embe-
riességgel és a mostani pallérozottal)!) üdőnek érzékenységé-
vel inkább megegyező büntetésre változtassék s e szerint az 
ezen büntetésnek nemét megengedő törvények eltörültetvén, 
ezen tárgy tökéletes megfontolásra vétessék és az ország 
nemes rendeinek ez iránt való vélekedésük az ő Felségének 
megerősítés végett felküldendő artikulusoknak rendiben fel-
adattassék». A gubernium 1795-ben értesíti a vármegyét, hogy 
az országgyűlés a büntetések e nemét megszünteti, az orszá-
gos végezést azzal a meghagyással adja tudtul, hogy addig 
is, míg az ország nemes rendeinek jelentésére ő Felségének 
helybenhagyó kegyelmes válasza érkeznék, «magukat nem-

1 Szvit. Kraszna várni, közgy. jk. 1718. év. 
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csak ahhoz tartani, hanem azt a maguk kerületekben min-
den bíráknak tudtára adni el ne mulaszszák».1 

Junius 11-dikén Közép-Szolnok vármegyéhez küldött ren-
deletével a nyársalással való büntetést végleg megszünteti. 

Zilahon a káromkodást pellengérrel büntették. A szám-
üzetési büntetésre is van példa. Orgazdaságért, lopásért pedig 
akasztófát kapott az illető. Itt közlöm részint egész terjedel-
mében, részint kivonatosan a följegyzett eseteket. 

1712-ben a Pecselvben lakó nemes Pap Tivadartól egy 
folt disznót elloptak. A tolvaj ördögkuti Gyurkó János fia, 
Gyurkó Stefan vala, az apja pedig, Gyurkó János, az orgazda. 
Az említett Pap ugyanis hetedmagával reá esküdött. Hit léik 
voltak a következők: N. Pap Gergely, Pap Karácson, Kocsis 
Ignácz, Mihálycsa Miklós, Bott László, kik valamennyien 
Pecselvben, nemes Kraszna vármegyében helytartó, ősörökös 
jámbor emberek, Andrássi István úr őnagysága jobbágyai, 
továbbá Ignát János Gürzófalván, nemes Közép-Szolnok vár-
megyében lakó, ősörökös helytartó, jámbor ember, Kemény 
László őnagysága jobbágya. Ezek valamennyien egy szájjal, 
a maguk szabad jóakaratjuk szerint kezeiket Gyurkó János-
nak fejére tévén, úgy esküdtenek, hogy az említett Pap Tiva-
dar disznóit, úgymint harminezhármat, mind apróstul-csep-
rőstül Gyurkó János fia, Stefan lopta el ugyan, de az apja, 
Gyurkó János, őrzötte, ölte le és adta el és tudva együtt 
költötték el a fiával, melyre nézve ez a Deliberatum: «Mint-
hogy ex eonfesso satis. úgy fejére eskütt feles tanúknak fas-
sióiból is világosan constál, Ördögkuti most pedig Zilahon 
incaptiváltatott Gyurkó Jánosnak orgazdasága ezelőtt patrált 
lopásain kívül is, — per hoc tetszett a törvénynek, hogy 
juxta consensum decreti tripartiti partis primae tituli decimi 
quinti item aprobate constitutionis partis tertise tituli 47. 
articuli secundi, mint olyan gonosztevő és malefactor fel-

1 Szilágy vármegye levéltára. 
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akasztassék. Ex generáli congregatione nostra judiciaria extra-
datum per Michaelem Barta pro nunc supstitutum notarium 
oppidi Zilah. I). 20. Sept Anno. 1712». 

Debreczeni András sok gonosz cselekedetet követett el: 
Isten ellen való rettenetes káromkodásokat, édes szülő anyján 
eltöltött rettenetes difflammatiókat, fegyverrel és töltött pus-
kával való berohanást, halállal való fenyegetőzést stb. Kije-
lentik a bírák, hogy ha törvény szerint járnának el ezekben, 
akkor ezek Debreczeni Andrásnak példás halált causálnának. 
De megholt jó emlékezetű édes atyját, nemkülönben a maga 
iljúi éretlenségét tekintve, nem akarnak törvényt hirdetni 
ezek ellen, hanem azt határozzák, hogy ez irat keltétől szá-
mított egy hét alatt úgy édes anyja házától, valamint az 
egész városból és a város határából örökre eltávozzék. Ellen-
kező esetben törvényesen járnak el ellene. (1713.) 

A zilahi bíró, Aracs Mihály, bevádolta Böszörményi 
Kovács Mihályt, hogy őt és más becsületes embereket szi-
dalmazott, a mire az vala 1712 április 4-dikén a deliberatum, 
hogy e cselekedeteért szombati napon reggeli harangozástól 
fogva mindaddig, míg a vásár tart, a pellengér mellé lán-
czolva álljon a tarisznyakővel a nyakában és kiáltsa, hogy 
a ki káromkodik, kővel veretik agyon. Az lett volna valóban 
a jutalma, ha a B. Tanács grátiája közbe nem lép vala, azon-
kívül pedig reversálist kellett adnia, hogy, ha még ezt cse-
lekszi. érdeme szerint bűnhődjék. 

Egy házasságtörési ügyben így hangzott 1713 május 
12-diki itéletök: Jóllehet Bányai Erzsébetnek, Kerekes Mi-
hálynénak paráznasága számos tanú vallomásából kitűnt, de 
elegendőképen, mint azt a törvény szigora kívánná, be nem 
bizonyodott, s azonkívül hites ura, Kerekes Mihály is. a meg-
bántódott fél, reá nem állott, elrendeli a törvény, hogy Bá-
nyai Erzsébet és az ura, Kerekes Mihály, egymást erősen 
megvesszőzzék, azután pedig ecclesiát reconciliáljanak. 

Illetékesség kérdésében intézkedett az 1597 április 27. és 
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május 12-diki fehérvári országgyűlés, melyhez Kraszna és 
Közép-Szolnok vármegye panaszt nyújtott be, hogy ha azokat 
a nemes embereket, a kik olyan kraszna- és középszolnok-
vármegyei részjószágot birnak, mely Ecsedi Báthori György 
idejében Erdődhöz tartozott, a «székre czitálják», ott nem 
akarnak törvényt állani, hanem Szatmárra mutatnak s ők 
magok, ha ellenök vét valaki, ugyancsak ott pörölnek. Az 
országgyűlés elrendelte tehát, hogy ezek minden peres ügyben 
Kraszna és Közép-Szolnok vármegyén, a vármegye ispánjai 
előtt, tartoznak törvényt állani.1 

A szopri és flosvai jobbágyokat még 1609-ben is Szat-
már vármegyébe idézték perbe, most már a kolozsvári ország-
gyűlés rendelte meg Kraszna és Közép-Szolnok kérelmére, 
hogy itt tartsanak felettük törvényt.'2 

Egyéb jogügyi, peres eljárási esetekre szép példáink 
vannak. 

A XV. század adásvételi szerződéseinek egyik gyöngye az, 
melyet a budai egyház káptalana előtt kötött Kusalyi László 
leánya, Erzsébet, a ki, mint klarissza apácza, a szerzet budai 
klastromában élt a világtól elvonúlva. Érdemes ezt a kápta-
lani kiadványt, mely nyelvi szempontból is becses, a maga 
teljes egészében megismertetnem. Kusalyi Erzsébet inói, dab-
joni, a két magyargoroszlói, oláhnáprádi és udvarhelyi fele-
rész birtokait adja el Bányai Ádámnak és Kristánnak ezer 
ötszáz arany forintért 1472-ben, az alábbi szerződéssel: Mi 
Bwdai egyháznak Kapituloma. Emlékezetre addgywk ez lewel-
nek rendiben, ielentest tewen mindeneknek, a kiknek illik, 
hogy az szerzetbeli Ersehet h asszony nehay Kwsali Lazlo 
leanya szent Kalara asszony szerzetiből walo, az szerzetbeli 
asszonyoknak klastromokban, mely wagyon szent János Euan-
gelista calastromanak előtte Buda warossaban fondaltatwa, 

1 Szi lágyi S á n d o r : Erd. országgyűlési emlékek. IV. k. 121 — 122. 1. 
2 U. o. VI. k. 121. 1. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monogrciphiája. I. 2 6 
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elwen, mi elünkbe szemelve szerint ielen ahvan, twn iIlyen 
wallast, hogy ő Inoban damleemben az ket magyar Goroszlo-
ban es olah napradban es Wdwarhelvben walo egez fel 
rezet, ki Zolnok warmegyeben wagyon, minden azokhoz tar-
tózandó haznokkal es tartozokkal egyetembe, tudniillyk szanto 
földekkel, előkkel, es kiket nem eltenek, mezeiwel, széna 
retvwel, legeltető fywewel, erdeyewel, berkywel, hegyevwel, 
wölgeywel, szölöyewel es szölöhegyeywel, folyowyzeywel es 
halazo wyzevwel, molnaywal es malomhellyekkel es kö-
zönseggel mindenfele egesz haznokkal egyetemben, mellyek 
hozzatartozandok woltanak, értelmes es tekentetes Banyai 
polgaroknak Adamnak es Cristannak es ő wtannok walo 
minden örökös maradékoknak, örökös keppen es wizza 
hyhatatlanul birodalmakba es eletekre walo megtartasra, 
ezer ötszáz tyzta igaz es tiszta mertekbeii arany forintért el 
atta es kezekbe botzatotta wolna sőt hogy nekiek atta es 
kezekbe botzyatotta legyen, mi elöttewnk, semmi jwssal, sem 
semmi wrassaganak twlaydonsagat azokban maganak iowendö 
megmaradasra nem hagyot, de minden Byrodalmat es wras-
saganak twlaydonsagat, az fellyöl meg ielentetet Adamnak 
es Cristannak es wtannok walo maradékoknak tellyes wolta 
szerint adta legyen. Mely dolognak örök emlekezetire es 
erőssegere ez mi örökségkepeben walo függő petzyetes lewe-
Iwnket attwk. Költ ez lewel kysasszony napyanak wtanna 
walo szeredan \Yr szyletesinek wtanna ezer negyzaz hetwen 
kettődik eztendőben.1 

Érdekes az a Conditiones concambii,2 mely szerint 
Sulyok Imre 1568 tájt (évszám nincs a levélen) elcseréli 
Récsében levő részét Haraklányi Lászlónak Ákosfalva rész-
jószágával. Sulyok Imre ezeket mondja: «Énnekem Rechye-
ben Krazna varmegyeben, mellv totalis porciom vagyon 

1 Két gvürűpecséttel ellátott papir okirat; a fordítás a XVI-dik századból 
való, kívül rá 1462 évszám hibásan jegyezve. — Gróf Kuun Géza maros-
németi levéltára: C. Fase. XXI—XXIV. — 2 Cserelevél. 
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hazammal zeoleommel, egyetembe mynden hozza tartozo-
wal kit most birok, chiereltem eoreokbe, Haroklyani Lazlo 
uramnak . . . Ebbe a jószágba minden teorwen zerent való 
háborgatások ellen is. tulajdon keoltsegemmel megoltalma-
zom. Haroklyani Lazlo uram is ez portioért atta nekem 
Maros Zeken Akos falwat minden hozza tartozowal. Ha a 
zekelység valaha fegwerewel recuperalna a zabadsagot, e 
casusba ne tartozzék otalmazni. IIa a fejedelem valaha 
megadna zabadságokat simpliciter, és egyes Donatariusokat 
is mind károssá hadna, igy se tartozzék Euincalni. De ez 
ket casus kiweol, Eo is minden teorwen zerint való hábor-
gások ellen, tartozzék otalmazni, tulajdon karawal keoltsege-
wel Swlyok Imrehet».1 

Hogy birtokpernél az eskü mily alakiságok mellett tör-
tént, erre 1368-ból idézek példát. A váradi káptalan végre-
hajtja Lajos királynak 1368-ban kelt azon rendeletét, hogy 
Kusalyi Jakcs mester eskütételére királyi megbízottat küld-
jön ki. A király Sándorházi Pált, a Sándor íiát, Szentkirályi 
Bálintot, Baxai Domokos íiát, Jánost, jelölte. Ezek közül a 
váradi káptalan Sándorházi Pált küldi ki, továbbá János 
presbytert, kik megjelennek a K. Jakcs mester és Erkedi 
Jakab íia, Fülöp, közt peres Kirva birtokon; előttük Jakcs 
mester leoldván övét és levetvén saruját, feje fölé földet 
téve, a mint szokás, megesküdött, hogy a peres föld nem 
tartozik és nem tartozott Erked possesiohoz, hanem örökösök 
nélkül maradt, és ekkor ő (Jakcs mester) szakította el a 
többiek jogos birtokaitól.2 

1 Bánffylt. F. IX. uro 18. 
2 Még pedig: a Kerekhegy nevű hegy határában a patak mellett mes-

gyét vont. Innen a hegy teteje felé két határdombot, azután a hegy keleti határa 
felé menve, szintén mesgyét s így elkülönítve a földet, felárkolta. Innen a keleti 
határ felé sík helyen húzott egy mesgyét, honnan az Ágfö völgyéhez két határ-
dombot állított. Majd észak felé a völgy kezdetéhez egy mesgyét ásott. Aztán 
ugyancsak észak felé a Bérez nevű kis ösvényhez Erked és Hadad (kir. pos-
sessio) határaihoz, szintén két határdombot állított. (Szgy.) 

2 6 * 
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A hatalmaskodások, birtokfoglalások napi renden voltak 
s azok különböző eseteivel a községek, családok története telve 
van. Itt csak egy párt mutatok be. 

1575-ben Sarmasági Miklós Gyulaffi Lászlót megidézteti, 
azért, hogy ennek emberei 1572-ben hatalmaskodást követ-
tek el.1 

Gyulafinak Valkai Miklóssal s Zsombori Lászlóval is volt 
egy hosszú pörlekedése, melyet 1577-ben indítottak s fogott 
birák fejeztek be 1579-ben. Valkai Miklós részjószágáról job-
bágyokat s marhákat vitetett be Gyulaffi, ezért folyt a per.2 

1 A szolgabiráknak Báthori István latin nyelvű kiadványába foglalt ma-
gyar nyelvű jelentése betűről-betűre ez : 

1573-ben eoreokké waló alazatos es hywhseges zolgalatunkatt ayanl-
ywk Nagodnak mynt kegmes Vrunknak. Adatott mynekewnk az Nagod lewele, 
mellyet nagy tyztessegel el veothewnk. Melynek tenorat megertetteok, mi annak 
okaert a Nagod parancehyolattvanak engedelmessek wagyunk el mentwnk 
Chyehbe itt Keozep-Zolnok warmegyében pewnkeost nap eleott walo zeredan, 
az Ngos ChywlaíTy Lazlo waraban Chyehben az Ngos ChywlafFy Lazlot zemelv 
zerjnt meg nem leleok, hanem az eo wdwarbyraia Komornyk Mihály altal 
hyttwk tizeneoteod napra Ngod wdwaraba es zemelye eleiben zemely zerint 
wagy penig prokatora altal tartozzék okatt adny az hatalmassagért mellyet az 
panazolkodo Sarmassagy Myklos jozagaban Gywrakwthan it Keozep-Zolnok 
warmegyeben chelekettetett és az eo jobbagyt és zolgayt iktassa nemes Istwant 
Warga Imrehet, mynd az kett Lakathos Myklost, Kozma Mathet, Barbely Ist, 
want, Kozma Jánost, Warga Gaspart, Zothos Gergelt, Balogh Balast, Bereczk 
Gergelyt, Czvgan Balinthott és Martont megys byzonyossitottuk penig vgyan 
akor az Nagos Gywlaffi Lazloth hogy zemely zerjnt wagy penig prokatora 
altal Nagou vdwaraban jelen legyen mert valamellyik fel jelen lezen az teor-
weny az eo folyana zerynt kjzolgaltatjk, melliett Nagodnak az my hytewnk 
zerint meg Irtunk, adatot Sarmassagon pewnkeost nap eleott walo chyeoteor-
teoken, Anno Domini 1573 (Somlyai Báthory István 1575-diki levelében. Kap-
lyon Ferencz és Akossy Ferenez közép-szolnoki szolgabirák jelentése a fejede-
lemhez). 

2 A per tárgyalásáról az egykorú jegyzőkönyvi kivonatok így szólnak: 
«Ez ell mwlt napokban circa post festum Philippi et Jacob Gyulaffi 

uram eo nad. vitette be jobagyinkat tizennégy zamoth fegyweres kezzel az eo 
Nadsaga varaba Chebe ki Zolnok vármegyében vagion kiknek nevek ezek r 
Pal Imrhe, Pál Ghyeorgy, Sebek Gveorgy, Bálint, Bíró Kelemen, Keomeorh 
Balas, Keomeorh István, Zopri Mathas, Drabant Mattias, András Bálás, Fe-
kete Balázs és Péter, Drabant János és Szabó István, kik az mi rez joza-
gunkban Uylakon Zolnok vármegyében lakoznak ezen eztendeoben kiről p r o -



v á r m e g y é i \ k s z e r v e z e t e . 4 0 5 

1656 április 12-dikén kelt levelükkel Danes Ferencz, 
Kraszna vármegye egyik alispánja s Kólya András, ugyanazon 
vármegye szolgabirája igazolják,1 Kávási Pálné Sarmasági 

testálunk, hogy az mi a meritum es azokért a m y . . . eo Nad. bevitette mind-
j á r á s t . . . eo N a d . . bevitette az embereket. Annak utana mihelt Valkai uram 
kerette mindjárást Ispán uramhoz kwldeottem hogy hova tegyem. Az mi a ket 
ember dolgát nézi, azok betegesek voltak, kezesek leottek a/, teöb attiafiai 
kiket eleo is hoztak wala de én megmondtam hogy ez teobihez tartsak (lyuk) 
En sémit nem veottem raytok Azért mi azt mondyuk hogy semiwel nem t a r . . . 
(lyuk) hanem az merít, causae felelyen ahoz kezek vagyunk felelni.» A felek meg-
elégedtek az ítélettel, nem appeláltak; «az sententiát penig nem tartozunk 
exhibealni most, hanem mikor ideje.» Kgyesség jött létre köztük. Alább ezek a 
végzések állanak: Mynt hogy az feleletekbeol nilwan kitettszik, hogy eo Nad. 
házánál nem tarthatta volna az embereket sem az marhat harmad napnál 
towab, harmad nap múlva eo Nad. meg kellet volna biralni, azért az harmad-
nap ell mwlwan mindenesteol fogwa az marhat eo Nad. tizenket napig tartotta 
akkor atta eo Nad. Ispán kezéhez, az ket embert penig Zabo Istwant, Zopri. 
Mattliet ez mellveket ell bochatot eo Nad: kezessegen mind ez mai napig is 
eo Nad: fogsagaba vagion girawal tartotta mind ez mai napig eo Nad: ez 
ketteot mely mindenestwl fogwa 28 napot tezen eo Nad. mindennap három 
nehez girawal tartotta mely tizenket forinthot tezen melynek ket reze myenk 
vgy minth biráké, harmada az peresé.» «Hlyen okkal, hogy az jeoweo zent 
Matthe apostol estin Beoshazán Közép-Zolnok varmegyeben az Nad. Gvulaffi 
László teorweni ismeres embereket fogion azonképen Valkai Miklós és Sombori 
László uram is egyenleo íamoth ültessenek le hogy ha az nap ez be hozott 
emberek és marha dolgából mely embereket és marhakat az mosobanyai 
erdeorwl Gyulafíi uram eo Nad. be hozatot volth Vylakiakat enni zamoth zaz 
tizenhat eokeor tizennegy zeker eleo, tizenket ember mostan ispán vram 
Keorossi János kezessegen ezeket Valkai Miklós és Sombori Lazlo uram kezes-
segekre illyen okkal hogy ha az feleol megirt Zent Matthe nap estin Gyulafíi 
vrammal eo nadsagawal Valkai Miklós és Sombori Lazló vram megegyenesed-
hetnek io, ha hol nem penig Valkai Miklós es Sombori Lazlo vram tartozzanak 
az feleol megirt tizenkét embert és zaztizenhat eokreot tizennegy zeker eleot 
minden kesegesteol kilencz lantzawal egyetemben eleo allatni ha hol penig 
Valkai Miklós es Sombori Lazlo uram eleo nem allatnaiak az vice ispán ket 
zolgabirowal ki mehessenek és enni zamos marharwl, embereknek diarwl igazat 
vehessenek. Az per minden prosessusawal helyben legyen. Az megirt napnak 
utanna penighlen mihelt elseo zek lezen, azon minden processusawal eleo 
kellyen akkorra az zeken kell eleo allatni az zekeshelyen az barmoth mind 
emberekel egyetembe. Ezeknek az birsagarwl penig eo Nad. az ispanokat meg-
elegitse az eo jeowedelmek zerint. Kelt Akos városaban.» (GKG. marosnémeti lt. 
cista A fasc. II.) 

1 Szvit. 
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Kata kérelmére a vármegye utasításából megjelentek Kéme-
ren, hogy a testvératyafiái, ú. m. Valkai István, a ki László-
nak, Gábornak és Zsigmondnak gondnoka, s Sarmasági Kata 
asszony között az osztálylevél szerint a jószágrészeket fel-
oszszák, kihasítsák mindegyiknek az őt illető részt. A mikor 
azonban ezt tenni szándékoztak, elejökbe állt Valkai István-
nak Moldovai János nevű jobbágya kivont fegyverrel, ki-
jelentvén, hogy nem engedi meg a felosztást, a miért is Val-
kai Istvánt Kraszna vármegyének törvényes széke elé idézik. 

1582-ben Kraszna vármegye törvényszékén Sombory 
László perel Dohai másként Hangba György ellen, mert ez 
a lompérti határban fegyveresen támadt jobbágyaival az ő 
jobbágyaira valami legeltetési ügy miatt. Kicsődűlt a falu 
fegyveresen, a harangot félre verték. Az ügyvédek és pedig a 
Somboryé Majádi Mátyás, a Dohaié Szabó Ferencz (ilosvai), 
hevesen replikáznak egymás ellen. Dohai a háborúság kez-
dőiül Somborynak Elek Balázs s ennek fia János nevű job-
bágyait nevezi meg, míg ő csak magát védte, mikor látta, 
hogy hozzá pokol szándékkal vannak. A per Somlyai Báthori 
Zsigmond rendeletére indult meg, a ki megparancsolta a 
krasznavármegyei alispánoknak s szolgabíráknak, hogy a 
feleknek törvényt szolgáltassanak s az esetleges felebbezést 
eléje bocsássák. Az Ítélet,1 mely egyfolytában magában fog-
lalja a fejedelem rendeletét, az ügyvédek replikáit, a tanú-
vallomásokat: Dohait marasztalja el száz forintban, melynek 
fele az «ispánoké, bíráké» vagyis a törvénytevőké, a másik 
fele a főperesé. 

Az ügyvédek szóváltásaiból kijegyzek egy okoskodást. 
A felperes ügyvédje így replikázik: «Az ökör pedig nem olyan 
állat, hogy fegyvert vonhasson emberre, hogy azt is maga 
oltalmában kellett volna megvágni», a mire az alperes ügy-
védje azt feleli, hogy a ki lovával vagy egyéb marhájával 

1 3 m. 67 cm. hosszú s 32'5 cm. széles papíron. 
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valakire hatalmasul rámegyen, «az ökör, barom megszokott 
embert mind lovastul öldeldözni». Az alperes ügyvédje hivat-
kozik továbbá arra, hogy ő nemes ember. () ellene paraszti 
emberekkel nem lehet bizonyítani.1 

1650-ben a törvényszékek ügyét szabályrendeletileg álla-
pították meg. A szabályrendelet, melyet Szolnok vármegye fő-
ispánja Nagybarcsai Barcsai Zsigmond kidolgozása szerint a 
megye elfogadott és kihirdettetett, a következőket mondja: 

1. A nemes vármegye alispánja és szolgabírája helybe 
állása után választassék 12 assessor, hatan a külső s ugyan-
annyin a belső félből, jó lelkiismeretű, törvényhez értő em-
berek, a kik «minden törvényszékből való kimenetelre», ha 
csak betegség vagy egyéb ok miatt akadályozva nincsenek, 
három forint büntetés terhe mellett múlhatatlanul megjelenni 
tartozzanak. 2. A törvényszékek nem egy-két napig, hanem 
három napig tartó üléseket tartsanak az 1619. évi 29. czik-
kely s ugyancsak az 1563-diki pozsonyi 50. decretum szerint: 
«Comitatibus licet tribus vei quator diebus eontinuis judi-
eari.» 3. A törvényszékek és gyűlések «emberséges nemes 
emberekhez illendő csendességgel, nem illetlen kiáltással» 
tartassanak, hogy «a külső vármegyéknek efféle illetlen zaj-
gás miatt bal és idegen Ítéletek reánk ne következzék.» 
E végből az ispánok a kiáltozókat először intsék meg; ha az 
nem használ, akkor az alispánok, szolgabírák, assessorok és 
nótáriusok mindjárt ott helyben személyválogatás nélkül 
három forint büntetéssel sújtsák őket. 4. Az első két napon 
minden rend ügyeit intézik, a harmadikon pedig az asses-
sorok dolgait és a transmissiókat revideálják. 5. A törvény-
tételkor, akik benn ülnek, szép csendesen meghallgatván egv-
mást, lelkiismeret szerinti szavazással szóljanak a dologhoz. 

1 A peres iratban előfordul Nádasdy Gáspár uram, lompérti birtokos; 
továbbá Dobai György jobbágya: György Gáspár; Dobai Istváné: Csögi 
Demeter; Semlyéni Jánosé: Szaniszló Bertalan, Ilorliy András jobbágya : Sza-
kácsi András, Dobai alias Bangha György Lompérton s Ilosván birtokos. (Szgv.) 
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Ha valakit «kiküldőnek, hogy kimenjen és vakmerőképen 
kimenni nem akar, praetendálva, hogy ő is vármegyei nemes 
ember», az olyantól rögtön három forint büntetést vegyenek 
meg a tisztek minden személyválogatás nélkül «el sem en-
gedvén egy pénzt is neki, mivel opponálta az nemes vár-
megyének constitutiója ellen magát.» (). Mivel kevés az ügy-
véd, előfordúl gyakran, hogy a peres felek közül az, a melyik 
kevesebbet bír fizetni, ügyvéd nélkül marad. Az ügyvéd 
ugyanis annak a pártjára áll, a melyik többet tizet, habár 
látja is a másiknak világos igazságát. Az ilyen ügyvéd tehát, 
a kire ez rábizonyúl, soha többé senki ügyében ne szerepel-
hessen s megfosztandó ebbeli jogától. 

Kraszna, Közép-Szolnok törvénykezési rendszerét s ez-
zel Zaránd vármegyéét is, az 1847/8-diki országgyűlés III. 
t.-czikke szabályozta, kimondván, hogy az úgynevezett girás 
(marcalis) és közgyűlések, köztörvényszék (sedes generalis), 
kisebb törvényszék (sedes partialis et filialis) és számadószék 
(forum computuale et censurale) előtt folyó vagy a közgyű-
léshez és köztörvényszékhez feljebb vitt perek, a magyar 
törvénykezési rendszer értelmében rendezendő megyei tör-
vényszékhez teendők át, az úri, választott bírósági (forum 
compromissionale et arbitrativum), Zilah városi és falusi 
<págense forum) törvényszékek előtt folyó pereket és pana-
naszokat pedig továbbra is meghagyja ugyanezen Ítélőszékek 
előtt, de azok végitélet után, feljebbvitel esetében az illető 
megye törvényszékére, birtokon belül vagy kívül, a fennálló 
törvényes szabályok szerint viendők.1 

A börtönügy javításával a XVIII-dik század végén fog-
lalkoznak. A rabokkal való bánásmód a gubernium figyelmét 
is felköltötte. 

1791 október 21-dikén elrendeli Közép-Szolnok vár-
megyének, hogy a börtönbe vetett rab zsidókkal szemben a 
felpanaszolt emberségtelen bánásmódot megszüntessék. 

1 III. t.-cz. 4. §. 
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1S05 május 8-dikán, Közép-Szolnok vármegyének egyik 
marchalis gyűlésén, báró Wesselényi Miklós szólalt föl a «zi-
lahi tömlöcz» javítása dolgában. 

Közép-Szolnok vármegye börtönének újjáépítésére vo-
natkozólag a költségekről szóló kimutatást 1804-ben terjesz-
tette be a vármegye tisztségének Hatfaludi Ferencz, szolga-
bíró. E kimutatás szerint az építkezési összes költségek 2670 
Irtot és 43 krajczárt tettek. 

Nagyobb bűnesetekről nem szólanak adataink. Csupán 
a hatvanas években szaporodtak el annyira a gonosztevők, 
hogy Közép-Szolnok vármegye statáriumhoz volt kénytelen 
fordúlni. 1868 január 7-dikén az ezen évre neki megadott 
rögtöni bíráskodás kihirdetését kérte Kraszna vármegyétől.1 

1 Kj. 130. 
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A W E S S E LÉN VI EK. 

A Wesselényiek oly kiemelkedő szerepet visznek Közép-
Szolnok vármegyének közéletében, hogy családjok történetét 
már itt kell nyújtanom. Érdekes jelenség, hogy Szilágy vár-
megyének ma is egy Wesselényi a főispánja, Wesselényi Mik-
lós, fia épen annak a Wesselényi Miklósnak, a kit a történe-
lem géniusza nagynak nevez. 

A Wesselényi-család származása meglehetősen meg van 
vitatva. Deák Farkas kimerítő értekezést írt a Wesselénvi-
család őseiről1 s ő is abban állapodik meg, a mit már Nagy 

1 Ért. a tört. tud. köréből. VII. köt. 8. szám, 1878. — A Wesselényi-család 
czímeréről ugyanő írt rövid tanulmányt 1876-ban. E szerint az első czímer a 
Gyekei Wesselényi Miklós emlékére 1584-ben felállított sírkövön fordúl elő. 
A czímerpaizs szívalakú alá-felé jobbra-balra kihasasodva, a közepén egyetlen, 
égszín mezőben egy delfin, azaz egya felső részen inkább medvét vagy kioltott 
nyelvű oroszlánt mutató alak van rajzolva, mely felkunkorodó halfarkban vég-
ződik. Az állat két első lába egy alól-fölül harántosan metszett fatörzset tart. A fa-
törzsön három riigyszem látható. A második czímer a Wesselényi Annáé, 1612— 
1649-ből. A czímerpaizs kerek; itt a delfin egy alúl-felűl elágazó faágat tart, 
mely leveles s a delfin fején kis korona van. — Az állat az előbbin balra, ezen 
a czímeren jobbra van fordulva. A harmadik czímer a gróf Wesselényi Ferencz 
nádor s egyik fia gróf Wesselényi László pecsétjén van. Itt a czímerpaisz tojás-
dad. A delfin oroszlániejet tart koronával, lábaival ágat, melyen három teljes ró-
zsa virít. A paizs felett királyi korona. A paizs mezeje mindig égszín. E czímert 
Ferdinándtól nyerte a murányi hős. A negyedik czímer lényegesen eltérő az 
előbbiektől. Alá-felé kiszélesedő szivalakú (mint az első) s a mező két részre 
oszlik, a felső mező a paizsnak kétharmada, az alsó egyharmad hullámzó víz. 
Halban végződő szép női alak (sellő) emelkedik ki a habokból ; kezében három 
liliom, fején ko rona ; «a paizs felett zárt sisak s e felett is korona s e koro-
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Iván is alaposan gyanított, hogy a Wesselényiek Nógrád vár-
megyéből származtak. Nógrád vármegyében fekszik Wesse-
lény nevű puszta s innen vette nevét a gróf, báró és nemes 
Wesse 1 ényi-c salad. 

A Wesselényi-család eredeti czimeréről a Turul1 a többi 
közt ezeket közli: «Ismeretes, hogy a hadadi báró Wesse-
lényi-család ezímere a múlt századtól kezdve kék mezőben 

A HAHÓ WESSKLÉNYI-CSALAD EREDETI CZIMERE. 

koronás szirén, balra hajló halfarkkal: jobb kezében zöld szá-
ron három veres rózsát tart, balját csípőjére teszi. Ezzel 
ellentétben bizonyos, hogy Wesselényi Ferencz nádor nem 

nából ismét a koronás fejű három liliomot tartó sellő isyreni emelkedik ki. 
Foszlány is van, mely az eddigi három czímer legnagyobb pecsétjein sem for-
dúl elő; balra kék-ezüst, jobbra piros-arany». Kőváry ismert művében ezt a 
czímert nyomatta le. [Arch. Ért. X. kötet, régi folyam, 1876-diki, év 20—23. 1.) 

1 Karácsonyi János : A báró Wesselényi család eredeti ezímere. Turul, 
1899-diki évi IV. füzet. Felolvasta a Magyar heraldikai és genealógiai társaság 
1898 november 24-diki ülésén. 
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szirént használ czímerképül, hanem koronás, halfarkkal vég-
ződő, kiöl tölt nyelvű s egy lábával három rózsát tartó álla-
tot, a mely oroszlánnak vagy kutyának nézhető. A kétséget, 
vájjon a halfarkkal végződő, kioltott nyelvű állat eredetileg 
oroszlán volt-e vagy kutya, a nádor nagybátyjának, I. Ferencz-
nek czímere oszlatja el. Ebben a czímerkép félreismerhetetlenül 
nem egyéb, mint halfarkkal végződő kioltott nyelvű kutya. 
Magának az eredeti ezímernek leírása a következő: A kerek-
talpú paizs jobb és bal szögletében, valamint talpán kék 
mezőben egymásba fonódó két-két lánczszem. Oromdísz: 
fehér halfarkban végződő kioltott nyelvű veres kutya, hátán 
egy fehér strucztollal. Orrjegy (takaró) veres-fehér.» A Wes-
selényi család őseiről pedig: «a kutatások folyamán meg-
állapítottuk, hogy az 1418-ban czímeradományban részesült 
Csese László Yesselény közelében, szomszédságában lakó 
nemes ember volt. Innen már most csak egy lépés volt, hogy 
Yesselény egy részét vagy ő, vagy atyafia, Domonkos fia, Péter 
megvegye, s lakását oda áthelyezve, magát Vesselényinek 
nevezze. Az sem lehetetlen, hogy valamelyiknek leányát a 
Wesselényiek mostanig ismert első tagjainak, I. Farkasnak és 
1. Miklósnak atyja vagy nagyatyja vette el s a vagyonnal 
együtt az 1418-iki czímert és czímerlevelet is átörökölte. 
Vagy ti-, vagy nőágon a Wesselényi-család mindenesetre a 
dansai nemesek ivadéka, mert az 1246-ban dansai neme-
sek tulajdonában levő Kurtánföld (ma puszta Fülektől észak-
nyugotra) 1556-ban Kereszturral együtt a Wesselényi-család 
birtoka. Hogy a két eshetőség közül egyik bizonyosan meg-
történt, azt bárki is be fogja* látni, a ki tudja, mily gyak-
ran lett a magyar heraldikában az oromdíszből czímerkép. 
A képzeleti alakokat annyira kedvelő renaissance korszakban 
Csese László (akár fi-, akár nő-ágon való) ivadéka csak orom-
díszét helyezte át a paizsba és készen volt a XV. század 
végén annyira kedvelt képzeleti állattal ékeskedő czímerpaizs. 
Sőt a régi ezímernek beszélő czímerré való átalakítására és 
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így e czímer naturalizálására is ott volt a régi czímerképben 
a kedvező alkalom. A három pár lánczszemet egész lánczezá 
alakították át, azzal a halfarkú kutyát egy törzsökhöz kötöt-
ték s a XVI. század végén előállott az a czímer, melyet, 
mint fentebb megmutattuk, Wesselényi I. Miklós és I. Ferencz 
használtak.» 

A történelemben e birtokról vett előnévvel először Wes-
selényi Jakab, mint Erdélyben a johannita-keresztesek tordai 
conventjének főnöke, 1276-ban fordul elő. 

Szereplésök nálunk voltakép már a XV. század közepe 
tájt kezdődik, mert kétségkívül ide vonja őket a kolozsmonos-
tori prot. az a följegyzése, hogy 1461 május 18-dika előtt 
Wyseleni Lászlót és Isvánt ügyvédeiknek vallották Losonczi 
Dezső fia, János és ennek neje, Pásztói Hedvig.1 

Az itt említett Istvánnal kiegészül a Wesselényi-család 
származási táblája, mert 1491 előtt, mikor I. Wesselényi 
László már néhai, a kitől a családfát már teljes összefüggés-
sel lehet levezetni, csupán a már említett Jakabot. 1350 

1 Dl. 36392. Km. Prot. E min. p. 110. 11. 3. 
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1400 körül I. Istvánt s ennek fiát (1414 és 1416-ból) Jánost 
ismerjük. 

I. Wesselényi László neje Szászfalvi Barla Anna, fiaik: 
Gáspár (1502) s Simon (1502, 1521, 1524). A Simon fiai vol-
tak I. Farkas (1502—1582) s I. Miklós (1504 1584), a ki János 
Zsigmond alatt erdélyi ítélőmester, s a ki a gyekei uradalmat 
nyerte. 

Ez a Gyekei Wysselyenyi Miklós 1560-ban, mint Valkai 
Miklósné Csire Petronella megbizottja szerepel ennek Báthori 
György ellen emelt panaszában.1 

Miklós itélőmesterről a hazai történelemből tudjuk, hogy 
1575 augusztus 6-dikán ő olvasta föl — megindultan, könves 
szemekkel — a Békési Gáspár s pártos társai ellen hozott 
Ítéletet, midőn «a kérlelhetlen fejedelem, ki a pártosokban a 
török véduralom megbuktatni akaróit látta, mint mentőszert, 
a halálos Ítéletet aláírta».2 

I. Farkasnak, kinek neje Lapispataki Segnyei Dorka, 
három gyermeke maradt: II. Wesselényi László (1583-ban él), 
I. Wesselényi Ferencz, és Kata. Bennünket Ferencz érdekel, 
a ki 1540 körül született s 1594-ben halt meg; István íia 
kezdte meg a főispánok sorozatát Közép-Szolnokban s vise-
lik e méltóságot a család tagjai majdnem szakadatlan maig. 

A tizennegyedik Wesselényi a főispánunk. 
/. Ferencz, Báthori István, lengyel király kamarása 1584-

ben a Jakcsi-család kihalásakor kapta Hadadot és Zsibót hu-
szonhat faluval együtt Báthori Istvántól. Itt kezdődik a Wes-
selényi-család fényes szereplése Közép-Szolnokban. 

Somlyai Báthori Zsigmond már 1572-ben írja Szolnok 
alispánjaihoz s szolgabíráihoz, hogy Wisselyni Hadad hatá-

1 GKG. A fasc. II. — 2 Kőváry: Erd. Töri. IV. köt. 2(i. 1. A Wesselényi csa-
ládra érdekes följegyzéseket tartalmaz az a kis kéziratban levő füzet, melynek 
az Erd. muz. egylet kézirattárában ez a (Szabó K. adta) czíme: Kivonatok 
Wesselényi Miklós beszédeiből. (Erd. muz. kézirattár. T. A. 7. b.) E füzetre 
gyakran fog történni hivatkozás. 
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rát feljáratni kívánja, mely határos R. Gyulaffi Lászlónak 
a középszolnoki Györtelek birtokával, minélfogva a halár-
járáshoz Gyulaffi is meghívandó. Az ill említett Wesselé-
nyi kétségkívül már I. Ferencz, mert nem sokára, 1577-ben 
tanúvallomást tartanak arról, hogy micsoda rész jutott Wes-
selényi Ferencznek, mikor Wesselényi Miklós, akkori itélő-
mester elosztotta a hadadi jószágot fenti Wesselényi, Jakcsi 
Bóldizsárné és ennek leánya, Anna közt. Ugyancsak 1. Wes-
selényi Ferencz négy újlaki és három völcsöki jobbágyát 
idézték meg, mint szomszédokat, a mikor Báthori Zsigmond 
1584 november (5-diki parancsára be akarták iktatni Zsom-
bori Lászlót egy böősházi birtokrészbe, a mi ellen többek 
között Lőrincz Balázs is tiltakozott a nevezett Wesselényi 
nevében.1 

1585-ben Vesselieny Ferencz és előbb özv. Jakcsi Bóldi-
zsárné, most Sarmasági Miklósné Révai Anna között egyez-
ség jön létre 50 házjobbágy, illetőleg az utóbbi leányát, Jakcsi 
Zsuzsánnát megillető leánynegyed tárgyában. 

I. Ferencz nyerte — Hadaddal — a 1 ibér bárói czímet, 
majd 1725 körül Istvánt a magyar király is bárói rangra 
emelte.2 

I. Ferencz Békési Gáspár özvegyét, Sárkándi Annát, vette 
nőül 1581-ben vagy 1582-ben, a ki 1596-ban Mária Krisztierna 
fejedelem nő udvarhölgye volt. 

Családfáját a túlsó oldalon mutatom be. 
Özvegyéről keveset tudunk a mi vidékünkön. Mind-

össze egyszer van róla szó, férje halála után pár év múlva, 
hogy özv. Viseleny Ferenczné Sárkándi Anna udvarhelyi 
jobbágyát megidézték, mint szomszédot, mikor a fejedelem 
1596 május 28-diki beleegyezése alapján beiktatták Pesthi 
Nagy Albertet Újfalu birtokba és 16 inói jobbágytelekbe. Az 
özvegy két udvarhelyi szántóföldjére nézve tiltakozott a be-

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. Sn. 67. — 2 Deák Farkas : i. m. 27. 1. 
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Zsuzsánna sz. 1 7 0 7 - f 4757. K l a r a ' K a t a l l í l ' B o r b a l a ; K n s z U n a 
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J u l i a ; O r s o l y a ; V I I I I s t v á n ; Z s u z s á n n a ; II . J ó z s e f ; I I I . F a r k a s ; 
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B ó z a — gr. Bánffy Béla ; M á r i a — br. Bánffy Ádám ; A n n a — br. Jósika Andor ; 

J e n k e — Tolnai Begináld; T e r é z 
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— gr. Seldern Cornélia 

IV. L á s z l ó ; 

J o h a n n a 
1. Garánszögi Géczi Péter 

— 2. gr. Karacsay Sándor* 

* Deák Farkas : I. m. 
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iktatás ellen özv. Wesselényiné és gyermekei: István, Pál, 
Anna és Erzsébet nevében Darabant János, udvarhelyi lakos.1 

I. Ferencz egyik fiának, Istvánnak, a kit most már III-nak 
nevezhetünk, a lengyel és magyarországi, a másiknak, Pálnak 
az erdélyi birtok jutott. A két fiú oly egyezségre lépett, hogy, 
ha valamelyik hibáján kívül «revolutio s más történet által» 
jószágát vesztené, a másik az övének felét átengedni tartozzék, 
mint tanúsítja ezt «a krakkói káptalanból lemásolt osztálv-
levél párja».2 

III. István magyarországi birtokait hihetőleg anyja jogán 
kapta; nagyanyja Nyári-leány volt.3 II. Mátyásnak kedves em-
bere. Dapiferorum magister.4 Fia volt a nádor: III. Ferencz, 
a kinek két fiával, Ádámmal és Lászlóval kihalt III. István 
ága. Mint említém, ez az István volt a családból az első közép-
szolnokvármegyei főispán. Róla is kevés nyom maradt nálunk, 
mindössze annyi, hogy 1603-ban [Hadadi Vesseleny István 
(mfc.)] jelzálogúl adja 100 frt fejében Völcsök birtokát és az 
újlaki részbirtokát Dengelegi Miklósnak,5 majd pedig, 1007 
október 23-dikán Hadad várában kelt levelével0 vitézlő Dohai 
Jánosnak adja «Sakfaluaban s Vichiaban Hadadi Uarához való 
részjószágát», Közép-Szolnok vármegyében, minden fele hasz-
naival 1000 magyar forintért örökre, megtekintvén ennek rég-
től fogva való hű szolgálatait. (Hz az embere atyját, anyját 
szolgálta, «énnekem is penig úgymond — mikor a felséges 
Mátyás ausztriai berezegnek udvarában szolgálni mentem 
volna, több szolgáim közül asszonyom anyám és fő atyámfiai 
rendelték mellém, úgy, mint ifjú állapotomban gondviselőnek.» 
Annak utána annyi sok zűrzavarban szolgalmas gondozója 
volt. mint kiemeli, «e hadadi házamnak, jószágomnak a sok 
veszedelmes és változó állapotokban, melyekben az egész 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. En. 38. — 2 Idézett füzet az Erd. Muz. Egvl. 
kézirattárában — 3 Sárkándi Annának édesanyja Bedegi Nyári Krisztina. -
4 Főasztalnokmester. — 5 Lelesz. Act. an. 1603. nro. 12. — 6 Wl. \V. I. aláírása 
s pecsétje. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 2 / 



4 1 8 XIV. FEJEZET. 

föld az elmúlt esztendőben forgott, magamnak sok fő és 
foglalatos gondos dolgaim levén más országbeli jószágomra 
való gondviselésben.» Mindezért hozzávaló jóakaratát meg-
mutatni kivánta.) 

I. Ferenez leányát, Annát, Csáky István vette nőül. 
Ó 1612 február 12-dikén felhozza levelében, hogy Rákos és 
Kendermező dolgában a törvényhez tartja magát.1 Még 1613 
előtt megidézteti özv. Rátóti Gyulafi Lászlóné Szécsi Katát az 
almási és egeresi jószág megváltása iránt. Az idézésben a 
szentmihályi, kisrákosi és kendermezői jószágról is van szó.2 

/. Pál. I. Ferenez fiai: István és Pál 1614-ben egyez-
kednek a hadadi jószág felet!. Hadad vára minden hozzá-
tartozó jószággal, «teljes igazsággal» Wesselényi Pálnak jutott, 
a ki 1615 1621-ben szintén Közép-Szolnok vármegye fő-
ispánja. (1620 február 24-dikén Yesseleni Pal, Keozep-Zonak 
varmegynek feospania.) «Pálról, III. István testvéréről mondja 
az említett kis füzet — kinek Erdélyben Hadad jutott, keve-
set tudhatni.» A XVII. századból fenmaradt töredék szerint 
/. Veselinyi Pálnak az apjáról való jószágairól ez áll: «Vese-
linyi Ferenez az Eöregh volt keresője majd minden jószá-
goknak; ki Báthori Isvánnak az lengyel királynak volt komor-
nyikja, kinek feleségbe volt Szárkándi Anna, Mely Veselenyi 
Ferenez kereste volt 1. Az Hadadi Jószágot. 2. Az Dovait 
Lengyel országhba; 3. Az Krakkóba való házat» . . . 

E Pál (I.) vette nőül Gyulafi Zsuzsánnát, Szécsi Kata és 
Gyulafi László leányát, s nejére, meg ennek testvérére, Sá-
muelre és nővérére, Borbálára Íratja át Zsibó birtokot 4500 
forintért.3 A leleszi konvent 1618-ban Szent László utáni 
csütörtökön tanúsítja: Hadadi Wesselényi Pál. Közép-Szolnok 
vármegye főispánja vallotta előttök, hogy összes lengyelországi 
birtokait Wesselényi István 4500 forintért egy lengyelnek ad-
ván. ez elfoglalta. 0 tehát kénytelen volt 4500 frt értékben 

1 GKG. A läse. XVII. — 2 Ugyanott. — a Lelesz, Prot. 60. fol. 26. an. 1618. 
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elzálogosítani a középszolnokvármegyei egész zsibói birtokát 
Wesselényi Istvánnak; de vissza akarván váltani, az ő felesége, 
Gyulafi Zsuzsánna, tette le a pénzt Zsibó kiváltására, miért is 
ennek adja zálogba olyképen, hogy visszaválthatja. A levélre 
kívül az van jegyezve, hogy «az Suskának a pénzt ötöd félezer 
forintot megadtam».1 Ugyancsak ő hatalmasul elfoglalta Szé-
nási Péter, Sándorházi István, Romocsai Mihály és Sennyei 
Sándor kucsói részbirtokát; ezért Bethlen Gábor 1 (520 októ-
ber 18-dikán meghagyja Bihar vármegyének, hogy ama rész-
birtokokat Wesselényitől visszafoglalván, adja a jogos birto-
kosoknak.2 I. Pál 1(522 előtt meghalt. Folytonosan Hadadon 
lakott s ő volt állítólag az első, a ki a Wesselényiek közül 
a protestáns hitre tért. 1(527 után a Wesselényiek — úgy 
látszik — elfoglaltak bizonyos részeket Gyulafi Mária csehi 
részbirtokából.3 1628-ban már Pál árvájáról hallunk. Ez év 
január 15-dikén ugyanis Veseleni) Pál árvájának gyámja és 
anyja, Liszti Ferenczné hívására tanúvallatást tartanak arról, 
hogy a Jakcsiak hadadi jószágából kielégítették-e a leányágat.4 

I. Pálnak a Rátóthi Gyulafiakkal való rokonsági viszo-
nyát az alábbi családfa mutatja: 

R á t ó t h i G y u l a f i L á s z l ó 
— Széchy Katalin 

Z s u z s á n n a , 11)18. S á m u e l 1618. B o r b á l a 1618. 
1. Liszti Ferencz — Iktári Bethlen Anna (1638) — 1. Kapy András 
2. Hadadi Wesselényi Pál — 2. Barcsay Zsigmond, 

M á r i a a kinek 1636-ban 
plenipotentiát ad 5 

IV. István, I. Pál egyetlen íia, szintén középszolnoki fő-
ispán, a ki Lónyai Annát vette nőül. 

Róla már több aprólékos adatunk van. így pl. elvitette 
Udvarhelyről a malmot, továbbá a szerződés ellenére rákül-
dötte jobbágyait Gyulafi Sámuelné Bethlen Annának a Hor-

1 G K G . C. f a s c . X I X . — 2 G e n c s y - l t . u r o . 154. — 3 G K G . A. f a s c . XX. 
4 W l . — 5 1791 m á r c z i u s 1 5 - d i k é n a l e l e s z i c o n v e n t l t . - b a n ö s s z e i r t o k i . - l a j s t r o m . 

Sz . -gy . ) 

27* 
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váthegyen fekvő szőlőjére és azt kapáltatta, műveltette. Ezekért 
Anna 1629 április 19-dikén tiltakozik Wesselényi ellen. Ebben 
az ügyben még 1643 október 24-dikén is vallatják a tanukat. 

1(529 junius 10-dikén Liszti Ferenczné fiának, a kisebbik 
Wesselényi Istvánnak Kirva falujában esketnek bizonyos föl-
dek tárgyában. 

1635 deczember 28-dikán Wesselényi Pál özvegye, Katóth i 
Gvulafi Zsuzsánna, István fiának gyámja: Akosi Pap István-
nak, az ő hű szolgájának ajándékoz egy, Mutos faluból el-
szökött jobbágyot.1 

1640-ben Nagyszegen tartott tanúvallatás szerint a Wesse-
lenj István nagvszegi jobbágyai és szolgái búzát hoztak özv. 
Gyulafi Sámuelné csehhorváti földéről. 

1642-ben Kis-Solvmoson lakó jobbágya: Nagvszegi Ignácz, 
továbbá Hídi Gergely özvegyének, Erdélyi Borbála asszony-
nak egy jobbágya kezességet vállalnak Szilágyfő-Keresztúron 
lakó Ramocsaházi Istvánnak egy jobbágyáért száz magyar 
forintig. 1643-ban per folyik közte és a kincstár között Hadad 
váráért és tartozékaiért.2 

"Nyugvóhelyéről Szirmay ír. Az aranyosmedgyesi vár déli 
bástyájában van egy vaskoporsó Wesselényi-czímerrel ezzel a 
fölírással: «Tekintetes és Nagyságos Wesselényi István úr meg-
hala 17. Julii, életének 37., Urunk 1656. Észt.»3 

Ennek az Istvánnak fia volt III. Pál, a kuruczgenerális. 
(II. Pál, a III. István fia, meghalt gyermek korában.) () is fő-
ispánunk. 

IV. István, fiát Pált a ref. vallásban nevelte föl, s a Wesse-
lényiek mind máig reformátusok. «Ez a Pál nagy katona volt. 
Tököli Imre halála után (?) a fölkelőknek vezére.»4 Előbb Ke-
mény János, majd Wesselényi István özvegye. Lónvai Anna írja, 
hogy anyai indulatából 1668-ban fiának, tekintetes nagyságos 

1 Nagyv. Muz. Bit e. — 2 Nemz. Muz. Becsky-lt. — a Szirmay: Szatmdr 
1810. II. 318. 1. - 4 Id. füzet. 
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Hadadi Veselyeni Pálnak átbocsátották a badadi jószágot a hozzá 
tartozó városokkal, falvakkal s jövedelmekkel együtt, továbbá 
Zsibó várost és Korond falut.1 1651-ben Hadadi Wesselényi Pál 
s neje Béldi Zsuzsa Szigethi Márton deák nevű jámbor szol-
gájoknak Hadadban egy házat adnak; egyik szomszédos a 
város utczája. Ez a Pál 1 (>55 junius 20-dikán Hadadban kelt 
levelében Borz Istvánnak megengedi, hogy mint szabadost, az 
ő falujában, vagy akárhol, senki ne háborgassa. 1677 szeptem-
ber 19-dikén Dobai István, Közép-Szolnok vármegyének al-
ispánja s Sas Mátyás assessor előtt Hadad várában ilyen kötést 
tett: mivel Istennek Ítéletéből édes atyja, néhai nagy emléke-
zetű Wesselényi István uram holta után neveletlen árvaságban 
maradván, az időnek sok boldogtalan változási és a hazának 
is sokszori romlási és pusztulási miatt, nevezetesben a ma-
gyarországi evangelica religionak persequutiója közben hazá-
jokból kibújdosott magyarokkal együtt bújdostában sok költ-
ség és kárai után, mostan újabb hadakozásra induló appara-
tusához igen sok költséggel jutván az üdők alatt külső és 
belső javaitól penitus exhaurialtatott volna», feleségének Béldi 
Zsuzsánnának sok pénzét költötte el, hogy felesége kárt ne 
valljon, a hadadi s zsibói egész jószágot tartozékaival 10,000 írt-
ban, a géresi jószágot 6000 frtban adá, vállá és inseribálá az 
ő házastársának Béldi Zsuzsánnának s két ágon való mara-
dékaiknak a megírt összegig meghihatatlanúl. Feleségének, 
Béldi Zsuzsánnának, Kolozsvárit 1685-ben a piaczon van egy 
háza, «mely köznévvel Lábas Ház-nak hivatik», a melyben 
ez évben a fejedelem bírósága működik.2 1687 január 1-én 
a Fogarasban összegyűlt erdélyi rendek Wesselényi Pálra 
(Torda vármegyéből) 300 köböl gabonát vetnek ki a császári 
hadak számára.3 1689-ben nem mehet betegsége miatt a lele-
szi káptalanba, embere s levele által contradical: «mivel az 

1 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc L. nro 5. 27. fiók. -
Péter Okmánytára II. köt. 67. lap. 

2 Jlt. — a Alvinczi 
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anyámnak ő nagyságának, kegyelmes urunk ő felsége csak 
éltéig adta meg Magyarországban levő minden jószágait, sző-
lőit s nem szolgál az ő felsége collatiója én reám maradé-
kára, azért énnekem ő felségétől nagy summa pénzen kell 
megvennem édes anyám jószágának successióját; melyre nézve 
valamelyeket az anyám azon jószágiban vagy embert, vagy 
földet stb. elzálogosított, vagy most, vagy azelőtt, vagy ez-
után elzálogosít, vagy eddig manunittált vagy ezután manu-
nittál, azok ellen a tiszteletes leleszi captalanban, solemniter 
contradicalok,» mert anyja a jószágnak csak gyümölcsét élvez-
heti s ne kellessék neki a jószágot jövőben semmiért se vissza-
váltani, s azt kétszer fizetni, «mivel ő felségétől kell énne-
kem mindazokat pénzen megvennem.))1 1690-ben Wesshelenhi 
Pálnak jobbágya van a középszolnoki Györtelkén;2 majd a 
Szilágyban általa eladott jószágok iránt való contractusokról 
van szó, melyeket «a szegény Wesselényi István kiváltott.» 
Ugyanez év február 24-dikén Krajnik István s Gergely Már-
ton, középszolnoki assessorok előtt Zilah városán lakó nem-
zetes Szűcs Bálintnak s felesége nemes Varga Erzsébetnek 
zálogba adja nyirsidi, karikai, csigleni, prodánfalvi és varasi-
tói birtokait 1000 magyar forintban két esztendeig kiválthatat-
lanúl, Csiglenben a mészégetéshez Szűcs Bálint hord követ s 
fát s a meszet kétfelé osztják. 

1692-ben jobbágyai: Vöcsöki Pál György főbíró, György 
Mihály István esküdt és Imre György esküdt jelen vannak 
Főnyi Istvánnak és Jódi Simonnak egy középszolnokvárme-
gyei szamosújlaki rész jószágba való beiktatásakor.3 

Julius 2-dikán Serédi Benedek, Közép-Szolnok vármegye 
főispánja tudatja, hogy az 1690. évi április hóban tartott 
fogarasi országgyűlés előtt panaszol Wesselényi Pálné, Béldi 
Zsuzsánna, az urának «kegyetlensége miatt», ezüst, arany 

1 Wl. 1637. számnál. Kívül W. P. constructiója a leleszi captalanban édes 
anyja abalienatiójáról. 2 GKG. A läse. VII. — :í Jlt. e. 
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marháit hadakozásában s egyéb szükségére elköltötte. Wes-
selényi Pál «az előtti jóakaratjából és házassági szeretetéből» 
a feleségének, Béldi Zsuzsánnának lekötötte a zsibai jószágát 
6000 forintban, továbbá Dobai István, középszolnoki alispán 
s Sas Mátyás, assessor előtt 16.000 frtig adósnak vállá magát 
s leköti érte feleségének a hadadi, zsibai s géresi jószágát 
meghihatatlanúl, mint előbb is láttuk.1 

1696-ban Hadadi Wesselényi Pálnak egy nagysolymosi, 
egy kissolymosi és egy szélszegi jobbágya jót állanak Szécsi 
Guthi Farkasnak egy jobbágyáért egyenként 20 20 forintig.2 

1713-ban a felesége, Béldi Zsuzsánna, tiltakozik a férje 
ellen, mert ez elsajátította az ő jószágait.'' 

1694 táján halt meg.4 

III. Pál s a bújdosók. Lássuk most már a vitéz kuruez 
tábornokot, a ki anyja fegyvereseinek élén 1669-ben részt 
vett a gombási ütközetben s a bujdosókhoz csatlakozott, a 
kik aztán fejőkké választották. 

Gr. Wesselényi Ferenez, nádor halála után s hogy 1671-ben 

1 Orsz. lt. kolosm. conv. 26. fiók. Cottus Sz. m. fasc. B. nro 47. ered. 
2 Jlt. e. — :J 1767-ban Kolozsmonostoron összeírt oklevél-lajstrom. Szcjy. 

'l Szönyi Nagy István, a ki zilahi prédikátor is volt, a következő munká-
j á t : «Marty rok Co rónája, melly az evangeliomi igaz vallásban alhatatossaknak, 
és a' Mártyromság szenvedésben diadalmassaknak, fejekben liliom színii szép 
gyémántokkal, rosa szinü drága rubintokkal fénlik: (tudni illik,) olly idvessé-
ges könyvecske: mellyben, miképpen kellessék a szenteknek a' Christus vallá-
sában megmaradni, az üldözésben magokat viselni, a' számkivetést, tömlöczöt 
szenvedni, s a martyromságban győzedelmeskedni ? világossan meg-mutattya, 
Szönyi N. István, Christus szolgája s' az ő üldöztetésének társa. Nyomtattatott 
Kolozsvaratt. 1675,» ajánl ta: «Meltosagos urnák Hadadi Veseleny Pal uramnak, 
A' mostani lelki s' testi szabadsága mellet keserves számkivetésben s fegyver-
ben lévő magyarságnak érdemes fő generalissanak, mind két haza igaz fiának, 
oszlopának, az Isten ügyének nagy fáradsággal, sok tűréssel s' böv költseggel 
segéllö oltalmának: Igaz vallását mind véréig szerető a' Méltóságát kegyesség-
gel ékesítő nagy urnák &c. &c. Nékem mind koporsómig igaz hűséggel, s hü 
engedelmességgel követendő fautoromnak jó uramnak ö nagysaganak, Istentül 
s' kegyelemben elégséget, az igaz hitben győzedelmet, ez életben békeséget, 
ez élethez egésséget, ez életből boldog kimúlást s ez élet után örök boldogu-
lást kívánok !» 
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az összeesküvés tagjait kivégezték: Leopold a Bottal János 
elnöklete melletti bizottmánynyal az elnyomott részesek bir-
tokait elkoboztatta. Ezek nagyobbára protestánsok voltak, 
ellenök fordúlt a boszúállók dühe, a templomokat elfoglal-
tatták, lelkészeiket elűzték, Széchényi György, kalocsai érsek 
zsoldosok kíséretében a Hegyalját kezdte térítgetni. Ily körül-
mények közt Wesselényi Pál, «az elhúnyt nádor öcscsének 
fia», az Erdélybe menekültek kíséretében a hajdú városok 
segítségével ezl az erőszakot meggátolni igyekezett és a buj-
dosók előhaladását késleltető német sereget minden oldalról 
visszanyomta; a katholikusoktól visszafoglalta az imént álta-
lok elfoglalt protestáns egyházakat. A háború változékony 
szerencsével folyt. Ekkor küldték gályára a protestáns papo-
kat. «Bárd, kerék és karó napi renden voltak.» Leopold s 
XIV. Lajos franczia király közt kitörvén a háború, a bujdo-
sók ügyét Apafi 1675-ben a francziáktól segélyezve föl-
karolta. Teleki Mihályra bízta a fővezérséget, a kinek vissza-
vonulása után Tököli Imre ragadta magához a fővezérségi 
pálczát; ő már nagyobb szerencsével folytatta a hadjáratot. 
Tökölit gyanúsították, mintha egyetértene a császári párttal, 
így a bujdosók újra Wesselényi Pálhoz folyamodtak, a ki is 
1679 nyarán Erdélyből kijött; de Tököli elfogatta verseny-
társát és Somlyóra küldte. E viszályok közt október havá-
ban küldte Apafi Gyulaffi Lászlót Tököli táborába. Az Uta-
sítás1 9. pontja ezt tartalmazza: «Wesselényi Pálnak adassék 
eleiben, kiküldött assecuratiónkra jöjjön be; s bántódása nem 
leszen: ha hol nem; mást tőlünk ne várjon; de jószága s 
mindene nélkül el lészen.» A 12. pontban: «Szükség azért, 
kegyelmetek, Krasznán kiadott parancsolatunkhoz tartsák min-
denekben magukat. Egyébaránt, ha efféle viszálkodással dol-
gokat rontják, mi sem Isten, sem a fényes porta előtt, szá-

1 Erd. Muz. kézirattár, Keményt., I. szekr. III. fiók. Vegyesek I. doboz-
ban. GyulafFy Lászlónak Apafi adta követségi utasítása. (Gr. Eszterházy János 
másolata és adománya). 
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mot veszedelmekről nem adunk; magunkat megmentjük, ve-
szedelmüknek pedig magok, nem mások lesznek okai.» 

«A föld nem hordoz nehezebb terhet a háládatlan em-
bereknél», így ír a krasznai békétlenekről Apafi. A bujdosók 
ugyanis 1673. év végén Krasznán gyűlést tartván, nem akar-
tak az erdélyi követek jelenlétében tanácskozni s a gyűlés 
székhelyét Bihar helységbe tették át.1 

A bujdosók története, mint már ebből is látszik, egyéb-
ként is kapcsolatos a Szilágysággal. Helyénvaló lesz itten 
szereplésökről beszélnünk, a kik a Partiumban fekvő tábo-
raikból szüntelenül háborgatták a «német király birodal-
mát.»2 

A bujdosók egyideig a Szilágyságban voltak elszállásolva. 
Az 1673-dik év végén csapa-
taikat kizavarják a szilágysági 
téli szállásaikból,:í mert azt hit-
ték az erdélyiek, hogy ezek a 
váradi basa biztatásának en-
gednek. 1674-ben a szalontai 
gyűlésükből küldött követeik 
útján panaszkodnak Apafi feje-
delemnél, hogy «feles német és magyar hadak jünek ki Erdély-
ből fegyverrel és a föld népének feltámasztásával kénszerítik 
őket mindenünnen a Szilágyságbul kijönni»;4 április 11-dikén 
Belényesen «a magyar hazából kibujdosott grófi, úri, főrendi 
és vitézlő rendekből álló deputatusok» május 3-dikára Sar-
kadra gyűlésre meghívják: Tököli Imre, Serédi Benedek, 
Perényi Ferencz, Karvaj Orlé Miklós, Kölesei Kende Gábor, 
Négyesi Szepesi Pál, Bárci György, Köröstarcsai Yeér Mihály, 
Thokai István, Klobosicki Pál és János, Dobai Gábor, Ibrányi 
Ádám, Báncsi Ádám és László, Czernel Zsigmond, Görgei 

1 Angyal Dávid: Thököly Imre. I. rész, 70. 1. — 2 Zilahi Kis Béla: Tököly 
Imre és a bujdosók. Századok, 1882. V. fűz. 401. 1. — :í Angyal Dávid: Tököly 
Imre. I. r. 70. 1. — 4 Deák Farkas: A bujdosók levéltára. 7. 1. 
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András, Szilágyi Gáspár, Verebélyi István, Czeglédi János és 
több kibujdosott s a Szilágyságban levő atyjokfiait.1 

1676-ban a bujdosók Biharból lassankint megint a Szi-
lágyságba vándoroltak, a mit Teleki Mihály és Apafi nem 
szívesen néztek bár, de el kellett tűrniök.2 Tököli Imre azt 
jegyezte naplójába augusztus 8-dikán, hogy Wesselényi Pál 
Tasnádról «a hadak közül» írja: «mivel Tasnád táján sokan 
nem subsistálhatnak, a hadak bejönnek a Szilágyságra»,3 

17-én már a magyar hadak «conclusumok szerint» a Szilágy-
ságban vannak.4 

1677-ben az erdélyiek azt kívánták, hogy a Lengyelország-
ból várt segédcsapatokkal ne egyesüljenek a magyarországi 
hadak, melyeknek nagy része a Szilágyságba gyülekezett, tá-
mogatandó Teleki kivonulását.5 A végbéliek Teleki akaratára 
kitakarodtak a Szilágyságból és visszatértek biharmegyei szál-
lásaikra, sőt a Szilágyba igyekező hadak nagy részét is vissza-
fordították.0 

Szeptember 8-dikán a bujdosók Zilahon tartanak gyű-
lést. melyen ügyök pártolásáért hűségüket és hálájukat feje-
zik ki Teleki Mihálynak;7 9-dikéről jegyzé naplójába Tököli: 
«ma este felé bomlik az zilahi bujdosó magyarok gyűlése;8 

11-dikén Szilágycsehről elindúlt Tököli. 13-dikán Badnótra 
ért s ott előadta Apafinak, hogy a Szilágyságban tovább nem 
maradhatnak a bujdosók hadai;9 november 2-dikán Tököli 
Udvarhelyre érvén, ott találta a végbeli katonákat «tíz lovas 
zászló alól egyet egyet.10 Tököli Imre Udvarhelyen november 
3-dikán elhatározván, hogy elmegy a végbeliek közé, követül 
elküldé Szuhait és Baranovskit és megüzeni általuk, hogy 
6-dikán fog elindulni és Kémerre jöjjenek elébe." 

1 Deák Farkas : A bujdosók levéltára. 15. 1. — 2 Angyal Dávid: Tököli] 
Imre. 1. r. 133. 1. — 3 Torma K. Késmárki Tököli] Imre naplója, 57. 1. — 4 U. o. 
61. 1. — 5 Angyal Dávid: Tököly Imre. I. r. 143. 1. — 0 U. o. 148. 1. — ~ Deák 
Farkas : A bujdosok levéltára. 64. 1. — 8 Torma K.: Késmárki Tököly Imre nap-
lója 1676—1678. 67. 1.— 9 Angyal Dávid: Tököly Imre. 144. 1. — Torma K. : 
Késmárki Tököly Imre naplója 1676—1678. 98. 1. — " U. o. 99. 1. 
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1679 jiinius 19-dikén a «Somlyón levő bujdosó fő és ne-
mesi rend közönségesen» jelenti főgeneralisának, Teleki Mi-
hálynak, hogy Losonci Bánfi Gábor kapitány értesítése szerint 
Ispán Ferencz mellé kellene kimenniök. Kérik azonban, hogy 
ne kényszeríttessenek erre, mert «nagy baj lenne feleségeiket 
és gyermeküket elhagyni, a kik Somlyón vannak».1 1680 feb-
ruár 4-dikén a Somlyón levő nemesi és vitézlő rendek kérik 
Telekit, hogy bocsáttassa szabadon a rabságban levő atyjok-
fiait;2 a szeptember 18-dikán Radnóton tartott gyűlésből 
Rédei Ferenczet, Teleki Mihályt és Losonci Bánfi Farkast 
Somlyóra küldik a váradi törökökkel bizonyos fontos ország-
ügyekről tárgyalni.3 1681 november 15-dikén Somlyóról írnak 
Teleki Mihálynak az ő «alázatos szolgái mostan Somlyón 
nyomorgó bujdosó nemesi rendek közönségesen», szolgáik és 
lovaik registrálása tárgyában.4 

De térjünk vissza Wesselényi Pálhoz. 
1674 május 31-dikén Harsányban tartott gyűlésükből kül-

denek követeket Apafi fejedelemhez, kérelmezvén általuk, 
hogy az Erdélyben és a Partiumban levő bujdosók szabados 
kijövetelében a passus felszabadíttassék, Tököli Imre is jöhes-
sen ki «nemzete szolgálatára s tekintetes nagyságos hadadi 
Wesselényi Pál uramnak is útja szabadíttassék fel». 

Utasítják még a követeket, hogy Bánfi Dénes előtt pa-
naszt tegyenek Keresztes András, a somlvai kapitány ellen, a 
ki «a magyar ügy mellett fáradozó gyalog hajdú-vitézek közül 
némelyeket megöletett, fosztatott, levágatott, felkaróztatott, 
némelyeket ma is sanyarú fogságban tart stb.»'"' Mikor ugyanis 
már nem itt voltak szálláson, gyakran átrándúltak Biharból 
s összelövöldözték a sertéseket az erdőn, sőt még a falvak-
ban is. A somlvai kapitánv, Keresztesi András, ezek miatt 
üldözte kegyetlenül a kuruezokat.6 

1 Deák Farkas : A bujdosók levéltára. 96—97. 1. — 2 U. o. 126. 1. — :í U. o. 
126. 1. — 4 U. o. 138. 1. — 5 U. o. 22. 1. — 6 Angyal Dávid : Tököly Imre. I. r. 
74. lap. 
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1675 szeptember 30-dikán I. Apafi Mihály instructiót 
küld Wesselényi Pálnak, melyben megkívánja, hogy a hada-
kat szoros fenyíték alatt tartsa, továbbá megtiltja a Kraszna 
és Közép-Szolnok vármegyékben való kóborlásokat is s min-
denkit ügyes-bajos dolgával a somlvai kapitányhoz utasít. 
Egyik pontban azt mondja, hogy «ha a vitézlő rendnek 
lészen dolga a biharvármegyeiekkel, keresse somlvai fóru-
mon».1 1679 julius 8-dikán a bujdosók olyan vezért akarván, 
ki őket anyagilag is támogathatja s ki tekintélyivel bír a 
váradi török előtt is, a krasznai gyűlés határozatával nem 
voltak megelégedve. Júniusban már kinevezte Apafi fejedelem 
Tökölit a bujdosók vezérévé, a mit krasznai gyűlésükben a 
bujdosók is helybenhagytak. Tököli el is indult, hogy elfog-
lalja tisztét a seregben. Wesselényit azonban bántotta e mel-
lőzés: «Látom így kiáltott fel a krasznai gyűlés után 
már mind becsületemet, mind hitelemet, híremet elvesztet-
tem, kénytelen extremitásokba kell bocsátkoznom». És csak-
ugyan még mielőtt Tököli megérkezett volna, érintkezésbe 
lépett a mezei hadakkal. Ezek, minthogy a török úgy is fel-
mondta nekik a szállást s máskép is meg voltak szorulva, 
Tököli távollétével s a fejetlenség okozta zavarral mentege-
tőzve julius 27-dikén lovas embereket küldtek Zsibóra s régi 
vezérüket, Wesselényit, Margitára maguk közé visszahozatták. 
Tököli erről Somlyón értesült, hol emberei összegyűlését 
várta, nyomban elfogatta Wesselényinek hátramaradt embe-
reit s nagy vallatást vitt véghez közöttük; azután összeeskü-
vésről tett jelentést Telekinél, embereit pedig Sz.-Somlyóról 
Krasznára vitte át s innen tett intézkedéseket elszórt hadi 
ereje öszpontosítására, a nemesi hadak hű maradt töredé-
kéhez Bálvog környékére egy gyalog hadnagyot küldött, az 
ellenpárt megközelíthető embereivel, Pataki János és Horvát 
Márton, mezei tisztekkel, összeköttetésbe lépni igyekezett. 

1 Deák Farkas: A bujdosók levéltára. 151. 1. 
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majd Zilahról kimozdulván, egyesűit a Diószegnél összegyűlt 
véghadakkal s augusztus 19-dikén a bocsi mezőn színleg 
kiegyezésre is lépett Wesselényivel.1 

Mint már érintettem, augusztus végén kapott parancsot 
Wesselényi Erdélyből a hazatérésre. Mialatt habozik, hogy 
mit tegyen, szeptember 3-dikán Kis-Marjánál Tököli üldözőbe 
veszi, egy mértföldnyire onnan utóiéri, elfogatja és másnap 
útnak indítja Somlyó felé. Wesselényi hívei azonban, kik 
megszabadultak, vagy háromszázan összegyűlnek, Borbély 
István, gyaloghadnagy vezérlete alatt lesbe állanak s a Wes-
selényit Somlyó felé kísérő kis csapatot megtámadván, szét-
verik és vezérüket kiszabadítják.2 A körülötte maradt gyalog-
sággal azután a Rézaljára menekült Wesselényi s olt lappan-
gott egy darabig, míg végre kérésére Tököli mellé vette.3 

A kuruczgenerális 1681-ben felprédálta Nagy-Károlyt s 
onnan sok puskát, több taraczkot és búzát vitetett Hadadba.4 

Bánfi a bujdosók közül csak azokra haragudott, a kik 
Wesselényi Pál köré csoportosultak. 

A szatmári commandans a Gyulafej érváron összegyűlt 
rendek előtt kihágásai és erőszakosságai miatt panaszolja be. 
A rendek 1685 julius 24-dikén írnak neki, hogy a szatmári 
commandáns már panaszkodott egynéhány ízben ellene és a 
sérelmek orvoslását követeli. Intik ezért a fejedelem nevében, 
hogy óvakodjék minden féktelenségtől, hisz úgy is sok bajuk 
van a szatmáriak miatt. Utasítják, hogy a kiket eddig meg-
bántott és károsított, azokkal egyezzék ki, s ezután óvakod-
jék az összeütközésektől, nehogy a fejedelemnek, vagy az 
országnak bajt okozzon.5 

1680 őszén tettek kísérletet Tököli. Wesselényi Pál és 
Teleki Mihály között a békülésre. A beszélgetés után Som-

1 Décsényi Gyula: Tököly Imre és Wesselényi Péti mint vetélytársak. Szá-
zadok 1885. 527—531. 1. — 2 U. o. 614—615. 1. — 3 Angyal Dávid: Tököly Imre. 
I. r. 210. 1. — 4 Gr. Károlyi-Okltár IV. 578. s köv. 1. — 5 Alvinczi Péter Okmány-
tára I. k. 27. 1. 
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Ivón lakomát tartottak, melyről Bethlen Miklós szemtanú a 
következőket írja: «Annál kedvetlenebb, annál hitetlenebb 
vendégséget nem láttam: Tököli maga borát, főtt vizét itta, 
elibe tett czipóból, jó, ha tizenkét falatot evett, a héjából azt 
is, étket is messzéről alól kért fel. Olyan is lőn a békesség 
successusa, a micsodás az áldomása».1 

Pál íia, V. István, 1674-ben született Gerenden, a nagy-
anyja, özvegy Kemény Jánosné házánál s 1734-ben halt 
meg, királyi táblai ülnök, aztán kormányszéki és v. b. t. 
tanácsos, Közép-Szolnok főispánja, a ki a bárói ezímet újab-
ban is megszerzi. «Hogy atyját a nótáztatástól halála után is 
megmentse, Eugen berezegnek a zsibói és hadadi jószágból 
megszorult hada számára Oláhországba a török háborúkor 
ezer szekér gabonát küldött s a marhákat is ott hagyta, 
Eugen kegyelmet is eszközölt atyjának». Felesége gróf Bánfi 
Kata, az első gubernátor György leánya volt. Ő építette a 
zsibói régi udvarházat.2 

1702—1733 közt gyakran hallunk róla itthon: 1702 május 
17-dikén Hadadról ír Guthy Farkas alispánnak az angol követ 
utazásáról.3 

Az ő hadadi várában vannak 1707-ben a király birái, a 
kik ott a néhai Sarmasági György hagyatéka ügyében valla-
tást végeznek s Wesselényinek egynéhány szeéri és bogdándi 
jobbágyát is vallatják.4 

Mikor beiktatták Zsibó és tartozékai birtokába, anyja, 
Béldi Zsuzsánna tiltakozott ellene.5 

1719 julius 17-dikén meghívására Sülelmedre mennek 
Menyői Láposi Pál, Közép-Szolnok egyik szolgabirája s asses-
sorai az iránt való tanúvallatásra, vájjon az ekkor Szatmár 
vármegyében fekvő Czikó nevű faluban a néhai Hadadi Wes-
selényi Pál zálogosított-e el valami házhelyet? 

1 Horváth M.: Magyarország tört. IV. k. 118. 1. — - I. füzet. — 3 Nagyv. 
Múz. Bit. e. — 4 Jlt.— 5 1767-ben Kolozsmonostoron összeírt oki.-lajstrom. (Szgy.) 
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1721 február 8-dikán Hadad várában kelt levelében írja, 
hogy szilágycsehi örökös részjószágát visszaváltani kívánja 
néhai Muramiczi Horváth János maradékaitól; a csehi rész-
jószág igen megpusztúlt, ezért a részjószágért 2500 magyar 
forintot deponált Muramiczi Horváth Ádámnak, ki az össze-
get elfogadta oly föltétellel, hogy 2710 frtot is, «a midőn 
úgymond — a medgyesi jószágot idővel valamikor vagy ma-
gam, vagy successorius akarnók redemálni, tartozzunk de-
ponálni» a még 1693-ban Mátészalkán kelt contractus szerint. 
Most Klobusiczky György kezén van a jószág, kinek Horváth 
János gyermekei engedték át. 

1725 julius 7-dikén ardói jobbágyai kezességet vállalnak 
gróf marosnémeti Gyulai István örökös jobbágyáért, ifjú Pataki 
Mihályért, a kit Hadad várában letartóztattak.1 Solymosi 
jobbágya azok között van, a kik november 15-dikén kezes-
kednek gróf Gyulai István két szilágycsehi jobbágyáért: Sza-
kács Jánosért és Györgyért.2 

1726 május 9—11. Zilahi Gergely Ferencz, Közép-Szol-
nok vármegyének assessora és helyettes szolgabirája Zilahi 
Szabó Mihály, assessor előtt, a középszolnokmegyei Paptelek 
faluban, Csikszentkirályi Andrási Ferencz örökös jobbágyának 
házában, megjelennek Andrási Ferencz mojgrádi, paptelki, 
fürményesi jobbágyai s a varasitói praedicator, Pap Tivadar, a 
mojgrádi prsedicator, Pap Urszulv stb., s kezességet vállalnak 
Varasitóról elszökött jobbágyokért id. L. B. H. Wesselényi 
Istvánnak oly föltétel alatt, hogy Wesselényi «Yarasito nevű 
falujába» visszajönnek, onnan el nem szöknek; Wesselényi 
a hadadi vár tömlöezéből kibocsátja azokat, a kiket 1716-ban 
a Wesselényi «hadadi Dominale Fórumán mind hamis hit-
ben való tanáltatásokért s mind az eő naga varasitói szép 
tilalmas erdeinek rendkívül való pusztításokért és az tks 
nemes vármegyének, az megírt méltóságos úr respectusaért, 

1 GKG. C. fasc. XVI. — - Ugyanott. 
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nekiek adatott immunitatiojával csalárdul való élésekért s el-
szökésekért» elitéltek. 

1729 február 4-dikén méltóságos gróf (így!) id. Wesselényi 
István, középszolnoki főispán mutosi jobbágyai kezességet 
vállalnak gróf Gyulai István egy györteleki szolgájáért.1 

1731 április 9-dikén megkináltatja Gencsi István és György 
testvéreket, a kik még nem osztoztak meg, a váltságdíjjal bi-
zonyos ilosvai, lompérti, hídvégi és hosszúmezői részjószágok 
kiadása tárgyában;'2 október 30-dikán ezeket meg is idézteti 
az említett részbirtokok ki nem bocsátásáért. De Wesselénvi 
nem folytatta a megindított keresetet s a Gencsi testvérek 
1750 január 9-dikén fölmentést kérnek.3 

Dabjonújfaluban bizonyos részjószágot a Dabjonban 
1732-ben végbement tanúvallatások szerint kivált Fodor 
Zsigmondtól.4 

L. báró Hadadi Wesselényi István középszolnoki györtelki, 
mutosi örökös jobbágyai és nagyszegi zsellérei, továbbá bene-
dekfalvi, felső-várczai és sz.-újlaki zsellérei azok között van-
nak, a kik 1733 junius 10-dikén kezességet vállalnak gról* 
Gyulai Istvánnak Mészáros András nevű szilágycsehi örökös 
jobbágyáért 400 magyar forintig.5 

Mária, báró Jósika Mózesné, V. István leánya és Losonczi 
báró Bánfi Zsigmond 1785-ben 5000 forintot adnak gróf Teleki 
Ádámnénak, a ki ennek fejében elzálogosítja a «középszolnoki 
Kraszna kerületbeli» Balla faluban fekvő részbirtokát és meg-
engedi Wesselényi Máriának a beiktatást.'1 

Annát, gróf Bethlen Lászlónét, III. Pál leányát, Közép-
Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írja ki; 
szükség szerint pénzzel adózik.7 Az 1709 junius 29-dikén 
Kálióban tartott közzsinat elválasztotta gróf Wesselényi Annát 
férjétől, gróf Bethlen Lászlótól, ennek hűtlensége miatt s kivált 

• GKG. C. fasc. XVI. — 2 Gencsy-lvt. nro 93. 3 U. o. nro 94. — 4 Jlt. — 
5 GKG. C. fasc. XVI. — 6 U. o. fasc. IX-X. — 7 Szgy. 
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mert utóbbi már új házasságra is lépett.1 1722-ben Wesselé-
nyi Anna jobbágyának telke van a középszolnoki 11 lésfalván,2 

szilágycsehi jobbágyai azok között vannak, a kik 1725 novem-
ber 15-dikén szintén kezeskednek gróf Gyulai István két szi-
lágycsehi jobbágyáért.3 

III. Ferencz (szül. 1705 szeptember 6-dikán, meghalt 1775 
márczius 25-dikén) kamarás, titkos tanácsos, Közép-Szolnok 
főispánja.4 

1735-ben neveztetett ki Közép-Szolnok főispánjává. No-
vember 15-dikén iktatták be hivatalába zágoni id. B. Szent-
kereszti A. gub. consiliarius s protonotarius és L. B. Losonczi 
Bánfi Farkas. 

L. br. Hadadi Wesselényi Ferencz egyike azoknak, a kik 
1726 január 30-dikán kelt levelükben említik, hogy Nagyfalu 
városban ifjú L. Bánfi Zsigmond udvarházánál ez és gróf 
Gyulai István, kinek neje gróf Bánfi Judit, atyafiságosan meg-
egyeztek az iránt, hogy a Teleki-leányágnak minő anyai ősi 
tőkepénze van a Teleki-fiúágnál." 1763-ban nyer aranykulcsos 

1 Tt. ev. ref. I. 89—90. 1. — 2 GKG. C. fasc. XIII. — :í U. o. fasc. XVI. 
4 1705 októberről olvassuk V. Istvánnak naplójegyzeteiből: «Szent Ferencz 

napjan kereszteltettem meg a kis fiamat, ugyan Ferencznek. Adja Isten, követ-
hesse meg a famíliájában az előtt levő nagy emlékezetű Wesselényi Feren-
czeket, kik is egyik acquisitor nostrorum bonorum, a másik pedig palatínus 
volt. Komák pedig voltak: németek: Grafen úr, az óbester, Gróf Montecelli, 
Gróf Amedius, Akton úr, a comissio feleségestől, Glitzliischpergné generalisné. 
Grefenné és Aktonné asszonyomék, — magyarok Haller István úr, Konrád 
Sámuel, Királybíró úr, Kristóf Sámuel feleségestől, Kováts Tamás maga képé-
ben mást küldött, mert beteg volt, a felesége itt volt, Tamás Deák feleségestől 
és Ötves Pálné, a másik szállásomon levő gazdasszonyom, a ki volt, az öreg 
Telekiné asszonyom, Aporné asszonyom, ugyan ő kigyelme tartotta a kereszt-
víz alá, Korda úr feleségestől, Szilágyi úr feleségestől, itélőmester Simonfli úr, 
Deésfalvi úr és Kontz úr, ezeken kívül az atyafiak is mind jelen voltanak». Bl. 

(Diarium Anni 1705. In Libera Begiaque Civitate Cibinensi In Trans-
sylvania Secundum Metodum Calendarium Dietim Gonseripte Xotationes que-
dam kezdetű könyv, melynek sarkán «Diarium de rebus in Transylvania 1705. 
peractus» áll. Ügy látszik, Wesselényi Istvántól származik, a ki azt Szeben-
ben írta.) 

5 GKG. marosnémeti lvt. cista G. fasc. XVI. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 28 
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kamarási méltó ágot.1 Férje Rhédei Zsuzsáiménak, kinek egy 
1742-diki tanúvallatás szerint Tasnádon udvarháza, Csögön 
zsellérei vannak.2 

176(3 november 10-dikén tőle is követelték, hogy a Lekcsei 
Sulyok György, középszolnoki főispán magvaszakadtéval Cseh 
vár és városból, meg a hozzátartozó falvakból reá eső birtokot 
adja vissza a kincstárnak.3 

II. Farkas, III. Ferencz fia, 1770—1780 közt főispán. 
1761 julius 22-dikén a kolozsmonostori konvent előtt meg-
vizsgáltatja 17 éves korát és tiltakozik többek között a ha-
dadi ősi javak (aviticum) megnyerése végett.4 Mezey György, 
Horváth András és Klára, vér szerinti atyafiak, 1772 október 
15-én a girólti faluban s az ehhez tartozó Illyéd nevű prae-
diumban levő egész jussukat WesselémTi Farkasnak adják 
1200 magyar forintért. Még a XVIII. század elején Dohai Dá-
nielnek adtak bizonyos részt prsedecessoraik; de Jakab Bor-
bárának s Jakab Ferencznek is maradhatott fenn jussuk, a 
kik 1746-ban Fórrai György atyjokfiának zálogosíták el. Do-
hai Dánieltől, a Forraiaktól, L. B. Wesselényi Ferencz örök 
joggal szerezte meg a fenti részeket. A Wesselényiek fiuágon 
bírhatják, ennek kihaltával utódaik visszaválthatják a leány-
ágtól.5 

o 

1773 május 1-sején protestál ő a kolozsmonostori kon-
vent előtt őseinek Lengyelországban maradt vagyonai miatt 
s egyebekért. 

Wesselényi Farkas né, Bethlen Juliánná ugyanekkor Torma 
Anna ellen a hosszúaszói kúria és tartozékainak helytelen fel-
osztása miatt,6 1774 deczember 4-dikén pedig Wesselényi Fe-
rencz és neje Rhédei Zsuzsánna végrendelete ellen tiltakozik.7 

1777 május l-jén a kolozsmonostori konvent előtt Molya Abel, 

1 Hanckens Bálint 1762-diki Kalendáriuma. — 2 Bl. — 3 GKG. marosné-
meti lvt. cista A. fasc. XV—XVI. — 4 Tört. Tár. 1898. évf. 552. 1. - 5 Orsz. lvt. 
kolozsm. conv. fasc. M. Nro. 25. 27. fiók. — 6 Tört. Tár. 1898. évf. 654. 1. — 
~ Ugyanott 655. 1. 
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Borbála és Beniámin vallják, hogy Wesselényi Farkasnak ad-
ták át végleg girolti és illyédi birtokukat.1 

Mint nagyszegi, vicsai, völcsöki, szamosújlaki, apáczai, 
magyarnádasdi, hadadgyörtelki, bogdándi, korondi, szeéri, 
kusalyi, diósadi, kirvai, hadadi és mutosi főbb, továbbá, mint 
várteleki, magyarbaksai, tasnádi, érmindszenti, újnémeti, ákosi 
és érszentkirályi kisebb birtokos s Erked birtokosa fordúl 
elő a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írt személyek között.2 

III. Farkas, (neje br. Bánífy Mária), meghalt 1851-ben, 
szintén középszolnoki főispán. 

VI. István és Dániel Polixéna. VI. István is (1753-ban) 
Közép-Szolnok főispánja.3 1741 márczius 25 előtt L. báró 
Hadadi Wesselényi István ellenmondott egy szolgája által, a 
mikor a szilágycsehi jószágba be akarták iktatni L. báró 
Kászoni Bornemisza Jánost.4 

VI. István — beutazván Németországot •— katona lett s 
12 évi katonáskodását többnyire Olaszországban töltötte. Vi-
téz katona, kitűnő vivó, tudott francziául, olaszul, németül, 
latinul. 0 volt a zsibói ménes másodszori alapítója. «A zsi-
bói vén emberek ma is kalaplevéve áldott nagy úr néven 
nevezik» — mondja a följegyzés. Meghalt 1757-ben április 
11-dikén 50 éves korában.5 Felesége volt L. B. Vargyasi Dá-
niel Polixéna, (Dániel Istvánnak és gr. Pekri Polixénának 
leánya), kinek édes atyja a Rákóczi-fölkeléskor gr. Forgács-
nak, azután gr. Pekri Lőrincznek volt segédje, követe volt 
az Oláhországba menekült fölkelőknek s azok részére kegyel-
met nyert, sőt ipját is, gr. Pekri Lőrinczet, a nótázás alól 

1 Tört. Tár. 1898. évf. 656. 1. — 2 Szvit. — 3 Bél Mátyás. Comp. 125. 1. — 
4 G. K. G. C. fasc. XIII. — 5 Rettegi azt írja báró Wesselényi Istvánról, hogy 
Zsibón pleuritisben 50 esztendős korában halt meg; «derék úri ember, katona 
volt sokáig a Vetéssi gyalogregimentjében, de itthonn promotiót nem érhete; 
felesége Dániel Polixéna, nagy literaturájú úri asszonyság; maradt négy leá-
nya, egy Miklós fia.» (Hazánk I. 290. 1.) 

2 8 * 
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kimentette; azután báróságot nyert, a tudományokat szerette, 
leányát is azokban nevelte, több könyve is van. «Ezen tu-
dós atyának méltó leánya Zsibót férje éltében paradicsommá, 
özvegységében a mesterségek színhelyévé tette. Posztó, se-
lyem (a selymet is Zsibón termesztették) kalap-, bőrkészítő, 
gyolcs-, pántlika-, paszománt-gyárakat állított. Mesteremberei 
többnyire jobbágyai voltak, kiket — mint embereket sze-
retett s mívelt. Itt látható vala, mily könnyű a tudatlanság-
ból a tökélyesülés, ha az akadályozás helyett előmozdíttatik. 
Az oláhnők, kik addig szőrkötelet, — akkor selymet pergettek. 
A zsibói emberek ügyességében ma is tükröződik volt úr-
nőjök nagy lelke. 0 vetette alapját a mai zsibói pompás 
épületnek is. A ménest nemesítette. Jó tette, példája a kolozs-
vári ref. kollégiumnak s eklézsiának tett adománya. Jószágai-
ban mindenhol úgy tetszik, mintha ő alapította volna az 
eklézsiákat; templomokon, papi házakon, harangokon, min-
denütt neve hirdeti, hogy építtette, újíttatta» stb. Polixéna is 
írt könyveket.1 

1775-ben, életének 57, özvegységének 18-dik évében halt 
meg.2 

1 Dániel Polixéna munkái : Ar ezüst rostélyokban fénylő aranyalma (1776), 
magyarra fordította Pictet Benedek germán pap könyvét e czímen : A keresz-
tény Ethikának summás veleje, S h e r l o k V i l m o s n a k Védőeszköz a pápaság ellen 
czímíí művét, Saurinnek egy prédikáczióját és az atyja által írt Monita Palernat 

- A névtelen följegyzések Polixéna eletére vonatkozólag hivatkoznak 
Ineze Mihály, kolozsvári pap beszédére, melyet halálakor mondott. (Nyomta-
tásban is megjelent.) A beszéd kiemeli, hogy szülei nemcsak kegyességben, 
szorgalomban, erényességben, hanem az elvont tudományokban is nevelték, 
mert magaviselete rangjához illő, beszéde okosság, társalgása kedves és nyá-
jas, barátsága őszinte volt. A felsőbbeket tisztelte, a hasonlókat szerette, az 
alsóbbakhoz leereszkedett. Az egyház szolgái iránt gondossága kitűnő volt, 
úgy, hogy erényei «fogyatkozását — az indulatosságot, haragot —felülmúlták». 
Egy másik kolozsvári ev. ref. pap, Deáki Pál, is mondott fölötte beszédet, «mely 
szerint erenye tündöklött a vallásosságban, de ez nem csak az imádságban 
állott, hanem a vallástudomány tudásában is». Jártas volt a történelemben, a 
latin és német nyelvben. «Egy derék tiszta életű, okos. munkás és fáradhatat-
lan úri asszonyság volt. Nagy gazdasszony, derék ház- és szép asztaltartó. Férje 
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Anna, mint egerbegyi és örményesi kisebb birtokos lor-
dul elő a hadi terhekhez járulók 1797-diki névjegyzékében.1 

II. József, aranykulcsos és főispáni helytartó, 1812—1826. 
VII. Ferencz, középszolnoki főispán 1<S01 , 1867—1875 

(február 24-dikén mondott le). 

BÁRÓ WESSELÉNYI ISTVÁN S DÁNIEL POLIXÉNA. 

halálakor maradott szép kisded ménest és maglovakat elcsenevészni nem en-
gedte, hanem azt szaporította, nemesítette, oskoláztatta, maga építtetvén a Zsi-
bón levő lóiskolát is. Zsibóra mindenféle mesterembereket szerzett. A férficse-
lédei mind mesterségtudók és folytatók voltak: ú. n. szabók, varrók, kik ezüst-
tel s aranynyal drága munkákat varrtak, gombkötők stb. Állított posztó- s ka-
lapgvárat, fejéritöt. Voltak takácsai, keszkenő, pántlika és paszománt szövői, 
kovácsa, lakatosa, kötélverője, szíjgyártója, zablacsinálója». Városra soha se 
ment mesteremberért. A zsibói készítményekből adlak is el pénzért s borért, 
korcsmáit az így becserélt borból tartotta. «A zsibói iskolát jó karban tartotta, 
embereit rászoktatta oda járulni, minden jószágában, templomokat, pap- és 
mesterházakat építtetett.» «Idö kívántatnék míg jó lelke szüleményeit le lehetne 
irni, ö valóban Polixéna volt, azaz bőven adakozó.» 

1 Szvit. 
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Hodor följegyezte, hogy 1837-ben Wesselényi báró bir-
tokos Romlotton 1 s Alsó-Kékesnyárlón.2 

Id. Miklós és Cserei Heléna. 

A Wesselényiek közt, a kik a zsibói uradalmat bírták, 
id. báró Wesselényi Miklósnak volt legviharosabb élete és 
lelkülete, jellemzi Kemény Zsigmond, azt a Wesselényit, a ki 
mellé «az égtől őrangyalul vala rendelve egy zárdanövendék, 
Gserey Heléna, a szeretet, türelem és szenvedés neje», mert 
ha féktelen szíve — jellemzi tovább K. Zs. — nem sodorta 
oly örvénybe, honnan még az ő óriási erejű karjaival sem 
lehetett volna kimenekülni és neve ha «Erdély évlapjain 
ténynyel van körül sugározva, haj! e fény Gserey Heléna 
könyeiből ragyogott föl és a menekülés a vad szenvedélyek 
örvényéből egy megsemmisített nőélet önáldozásainak árán 
eszközölteték».3 

Gserey Helénáról írja Kemény, midőn id. Wesselényi 
Miklós viharos és nyugtalan szelleméről, izgató kedvtelései-
ről, erőszakos természetéről szól: «Csak Helena a nőhűség 
költői képe, az áldozó szeretet és eltitkolt aggályok martaléka 
járt mindig vidám és nyugodt arczczal a háborgó jelenetek 
közt, egy virágszál a meghalt boldogság sírjára ültetve, egy 
szent kereszt a tűzhányó hegy tetején, mely a vész óráiban 
a gondviselésre s az ég nyílt szemeire emlékeztet, oltárkép 
a szenvedélyek kereszt-utain, melyet a művész keze azért te-
remtett, hogy a mélyen-csendes vonalak isten-erejével vissza-
döbbentsék a vad indulatokat s ha kitörtek, könyekbe olvasz-
szák föl.» «Wesselényi imádta és rettegte nejét, hódolt szelle-
mének s fölváltva követé saját természetét. A düh és meg-

1 Hodor K. D. Vm. E. 531. 1. — 2 U. o. 530. 1. — 3 Kemény Zs.: A két 
Wesselényi M. 5. 1. Gyula i Pá l k i a d á s a : Kemény Zsigmond Tanulmányai. A kél 
Wesselényi Miklós. 3—147. lapokon. Először megje len t Csengery Antal Magyar 

szónokok és státusférfiak (1851) czímü könyvében. 
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bánás közt, két egyenlő részre darabolta az életet. S ki tudná 
megmondani: szive volt-e nemesebb, vagy véralkata iszo-
nyúabb?»1 

Akkor pedig, midőn Wesselényit a gorbói esetért a 
kufsteini várba hurczolták, a Zsibón elhagyott gyönge nőben 
egv ótestamentomi szót találunk, «egy magas jelenetet a sioni 
fényképek közül, kiket a hit elég erősekké tőn, hogy egy 

IDŐSB BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS. 

tervbe szőjék föl szivök vágyának, leikök gondolatainak, fonal-
szálait,»2 midőn lelke nehéz küzdelme volt Wesselényi meg-
mentése, s hogy a hazatérő férj csak megelégedést találhasson. 

Id. Wesselényi nyugtalan szelleme —jellemzi Kemény — 
mint a viharmadár a szélvészt, a nagy izgalmat áhította. De 
a kinek érezszive «meghajlott egy állat hűsége előtt.»3 

1 Ugyanott 10—11. 1. — * U. o. 17. 1. — 3 U. o. 21. 1. 



4 4 0 xvii. f e j e z e t . 

Kemény Zsigmond több jellemző példát mond erről az 
izzó, háborgó egyéniségről. Fölemelő ama fönséges jelenet, 
midőn az erdélyi országgyűlésen «jel kéretett» Wesselényi 
ellen, a mikor Túry felállt rövid szónoklatával. (Alta ruit 
cédrus, sylvíe trepidate minores! mire «az ajtók mintegy ma-
guk ban k inyíltak»).1 

CSEREY HELÉNA. 

Wesselényi pecsétgyűrűjére egy czedrus volt metszve. 
Miklós (id.) Zsibón 1750 deczember 11-dikén született, 

7 éves volt, mikor atyja meghalt. Anyja mindent megtett ne-
velésére, de egyetlen fia lévén, sokat elnézett neki. Kolozs-
várt Deáki Pál. pap volt (neki s a két Dániel fiúnak) nevelője. 

1 Ugyanott 32—35. 1. 
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De Deákit hivatala igen elfoglalta «s így a kora parancsolás 
által kifejlődött heves vérmérséklete túl csapongott határain.» 
Anyja fájdalommal mondta : «előbb parancsolt, mint engedel-
meskedett.» «Tanulása bár nem jól ment, mégis jártas volt a 
vallásban, történelemben, tactikában, politikában, honi tör-
vényekben. Tudta a német, franczia, deák nyelveket; de csak 
a hazait imádta». A lovaglás szenvedélye volt, «naponta lova-
golt s lovagoltatott, bámulatos is volt az ebbeli tökéletesedése». 

Katonává lett 17 éves korában 1767-ben, mint hadnagy 
lépett be a Bethlen-huszárezredbe. Ezredese, b. Barkó, oly 
szigorú volt, hogy katonáit holdvilágos éjszakákon is gyako-
roltatta. 

A századnak a zsibói gyár adott évenként egy rendbeli 
ruhát. 

Katonáskodása alatt nősült meg 1777-ben. A porosz há-
ború idején ezrede Sziléziába ment, hova feleségét, titokban, 
magával vitte, a mit ezredese, Vrancsics, nem volt hajlandó 
elnézni. Többek közt egyszer magához hivatta Wesselényit 
s ezt mondta neki: «Kapitány uram, a mint hallom, báró-
néját a parancsolatok ellenére mind itt tartja, már én csak 
azt teszem, hogy kirendelvén két káplárokat, elkergettetem a 
regimenttől.» Erre Wesselényi — mert az óbester a paran-
csot nyomban kiadni akarta — fölháborodva riadt az óbes-
terre, hogy a mint látja, most nem óbesterrel, hanem vacz-
kában fetrengő disznóval van dolga, s kardot rántott, mire 
az óbester segítség után kiáltozva a szomszéd szobába me-
nekült. Most bement Wesselényinek másodkapitánya, az ezre-
des segédje, hogy lecsendesítse őket. De «áristom» lett a vége. 
«Ennyi boszantást megunván, mivel a háborúnak is vége 
lett, hazajött, mint nem katona,» 1779-ben, s az anyja halála 
után s katonáskodása alatt kihalt ipart újjá teremtette. 

De a zsibói kastély zajos és viharos volt egyszersmind, 
mint gazdájok nyugtalan lelkülete. A viharos élvezetek közt 
első helyen álltak a nagy kocsizások s Wesselényi, fogatát 
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rendszerint akkor engedte szabadjára, midőn vele veszedel-
mes pontokhoz ért. Kemény Zsigmond ír ez izgató veszedel-
mekről. Wesselényi egy alkalommal épen akkor dobta a 
gyeplőt a lovak közé, midőn azok egyenesen a Szamosnak 
rohantak. «Még néhány lépés, még egy mozdulat s minden-
nek vége.»1 De az utolsó pillanatban, az ismert jelre, rög-

Iü. WESSELÉNYI MIKLÓS KOCSIZÁSA. 

tön megálltak a megvadult lovak, mintha lábaik a földbe 
szegződtek volna. 

Ismeretes a gorbói hadjárat, melyet Szilágyi Ferencz 
Erdélyi középkori dráma a 18-dik században czímen ír le 
idősb b. Wesselényi Miklós élet- és korrajzában.2 

1 Kemény: I. m. 10. 1. — 2 I. m. 18. s köv. lapok. 
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Ennek a hadjáratnak a történetéhez mindössze csak 
annyit kivánok elmondani, a mennyit Wesselényinek erre 
vonatkozó eredeti fogalmazványából1 merítettem. Wesselé-
nyi így adja elő a gorbói hadjárat előzményeit s rövid tör-
ténetéi II. József császárhoz tett jelentésében: 1. Gróf Haller 
János, neki csaknem szomszédja, a rendestől eltérő életmódot 

KUFSTEIN. 

folytat s ez által igen sok kárt okoz. 2. Az előző 17<S1. évben 
lovásza, Stol Gáspár, valamelyik jobbágyával, erdei lakásáról, 
a gróf izgatására, megszökött. A szökevényeket emberei hosz-
szas keresés után a gróf gorbói kúriájában találták, s mikor 
kérték, hogy adja ki. a grót az egyiket visszatartotta, még 

1 \V. M.-nak latin nyelven irt sajátkezű fogalmazványa. Szgy. Kelet nélkül. 
1782.) 
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pedig azt, kire neki több szüksége van, t. i. Stol Gáspárt. 
3. Midőn ő tisztelettel teljesen levelet küldött a grófhoz, ez 
a levélre semmit sem válaszolt, küldöttjét pedig a kapun be 
sem eresztette. Ilyen gyalázatos igazságtalansággal sértette 
meg. 4. Mivel a gróf a hozzá jövőket az őrségben tartott 
embereivel meg szokta támadni; ezért Wesselényi, hogy ilyes 
esetek ellen — mert valóban számított ilyesmire — biztosítva 
legyen; másrészről pedig; hogy szökevény lovászára ráront-
hasson, emberei közül kíséretet vett maga mellé. 5. Midőn 
1781 augusztus 16-dikán embereivel Gorbó birtok felé vette 
útját, a gróf künn a ménest szemlélte s hogy őt észre vette, 
berohant a várba, zajt ütött és az őrséget fegyverbe állíttatta. 
6. Midőn pedig ő a gorbói portára ment, kérte, hogy ketten 
együtt bocsátkozzanak beszédbe; vagy a gróf a szökevény 
lovászt adja ki. E végből Gracza Györgyöt és Pap Andrást 
küldte a grófhoz. De ez azt felelte, hogy küldje el előbb ott 
maradt embereit. Sok ilyen dologgal egészen felzavarta az ő 
lelkét, pedig soha sem sértette meg a grófot. 7. Ellene min-
denfelé vádaskodott nem csak a köznépnél, hanem a felség 
előtt is. 8. Felségsértést koholt, a mi pedig fej- és jószág-
vesztést von maga után. 9. Nem szűnik meg a gróf izgatni. 
És az ebből származó kárt neki tűrni kell. 10. Ezért kí-
vánja, hogy a gróf vádaskodása miatt az ellene folyamatba 
tett kereseteket szüntessék meg s követeli, hogy a felség-
sértési vádat törvényesen elvessék. Ezek után csak azt kéri 
a királytól, hogy neki a törvényes védekezésre, a hazai tör-
vényből kifolyólag, alkalom és idő adassék. 

Az idősb Wesselényi Miklós után tíz évre, 1799-ben vitték 
volt Kazinczy Ferenczet Kufsteinba fogságra s még mindig 
Gservenka, kapitány, volt a várparancsnok, mint akkor, midőn 
Wesselényi be volt zárva s a midőn Kazinczy kérdezőskö-
dött tőle, hogy emlékszik-e még Wesselényire, még a gon-
dolatra is borsózott a háta; akkor is azt felelte: «Ne szóljon 
nekem arról az emberről!» 
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Kazinczy, mint Erdélyi Leveleiből is tudjuk, megfordult 
Zsibón. A kertben ültek, a szép csorgó mellett s az öreg Wes-
selényiről beszélgettek, a kit Miklós 13 éves korában vesztett 
el. Itt igértc meg Buczy Emilnek, hogy megírja id. Wesselényi 
Miklós életrajzát. Patakitól bőven nyert adatot. XXIV-dik 
levele tartalmazza az életrajzot, melynek némely adatai egyez-
nek az itt közlött az erdélyi múzeum-egylet könyvtárában 
levő kézirattal. Ismerteti nevelését, katonai szolgálatát. Meg-
említi, hogy «öt esztendő alatt, Galicziának elfoglalásakor 
(1772) már kapitány vala s svadronával és bizonyos számú 
gyalogsággal Bukovinába küldetett. Embereit fenyítékben tar-
totta, a szolgálatban gyakorlotta, olykor megzaklatta; de 
pótolta hópénzöket, a zsibói posztófabrikából nekik új kön-
tösöket adata, maga tanítgatta legszilajabb lovaikat; hópénzét 
egy gyermekekkel megterhelt tiszttársának hagyta». Ugyan-
csak kitér arra az epizódra, mely a sziléziai táborban közte 
s óbestere közt lejátszódott azért, hogy Helenát, az óbester 
kapitányné asszonynak titulálta, a kit Wes elényi magával 
vitt. Érinti a gorbói hadjáratot, a fogságából való szabadu-
lása után Amico1 nevű lovának hűségét, mely rá ismert s ki-
békíté sorsával; a Hallerrel megújított barátságát. Aztán így 
folytatja: «Az 1794-diki diétán Wesselényi követe vala azon 
megyének, melyben Zsibó fekszik, még pedig igen fényesen, 
s 1806 júliusban, főispáni székébe űle be, mint annak hely-
tartója, fizetését mindig a rabok vonták. Kevélyebb volt s 
gazdagabb, minthogy szolgálatja által hasznot kereshetett 
volna s hogy ugyanazt tegyék mások, gazdagon segélé nem 
gazdag tisztviselőit. Székében soha ki nem pattant, noha azt 
keresék némelyek. Kímélettel vala az erőtlenség iránt, a bot-
lottakat titokban fedé meg s csak a fejeskedőket hangosan. 
Boszút nem forralt, nem tett, nem tűrt. Árvák buzgóbb párt-
fogóra nem találtak. Előttem is áldott ezért neve. A gyámo-

1 Kazinczy Amicot, Kemény Philosophot ír. 
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kat szorosan számoltatá nem egyedül a jövedelemről, hanem 
a gyermekeknek nevelésökért is s ezért sokkal inkább. Erdély 
őt nézé egyik leglelkesebb, legszerencsésebb diétái szólójá-
nak». Azután diétái ismert dolgok következnek, majd fiára 
tér. «Wesselényi Nagy Károlyba vezeté vármegyéje vitézeit, 
kiknek ő vala vezére, fia pedig kapitánya s neki segédtisztje; 
s a középszolnoki sereget ilt a tizenhárom esztendős kapi-
tány gyakoriá nádorunk előtt, ennek s minden jelenvalók-
nak álmélkodásokra.» Igv végzi: «Képe a Neidl rezén, Wag-
nernek pastele után, híven el van találva. Erős, de nem ma-
gas alkotású, zömök testű, barna hajú és szemű szép férfi, 
kinek szava, tekintete, mozdulása el vala telve nemességgel, 
méltósággal. Ezek voltak minden cselekedeteinek bélyegei, 
még hibáiban is s az alacsonyság ő hozzá semmi alakjában 
nem fért. Barátjai úgy hiszik, hogy epigrammom igaz képét 
adja: 

Kétled-e, liogv lelkünk jár, vándorol? Ott fene Cato 
S lágy szívű Brutus, itt Wesselényi valék. 

Erdély, szűntessed sírásidat: él fiam, él nőm; 
S díszedet egy jobb kort újra megadja Zsibó.» 

A XXV-dik Levélben elmondja, hogy Wesselényi Miklós 
és Farkas Sándor, gróf Kornis Mihály és Buczy, elkísérék 
Hadadig, hol az örömnek azon neme érte, mely után már 
régóta szomjúzott: «Caudella, híres hangmester a Wesselényi 
Farkas szolgálatjában s Ménard, ügyes énekész, mulattatának 
bennünket; s az első reggel óta éjfélig, s nemcsak a leg-
újabbak dolgozásaival, hanem azt is adván, a mit Gluck, a 
két Bach, Pergolese s mások ihletve teremtének».1 

Midőn 1814-ben itj. Wesselényi Miklós Patakyval utazni 
ment, Kazinczy Ferenczczel Bécsben akkor találkoztak s Ve-
lenczéből hazajövet meglátogatták. Erre tette látogatását Ka-
zinczy, 181(5 augusztus 30-dikától szeptember 3-dikáig, Zsibón. 

Kazinczy Ferencz Utazásai, 222—228. ] 
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1794 január 14-dikén Közép-Szolnok vármegyének Szilágv-
Csehben tartott közgyűlésén báró Wes elényi Miklós az ujon-
czok kiállítása előtt annak megvizsgálását kérte, vájjon nem 
törvényellenes-e a hadi segélyezésnek országgyűlésen kívül 
való kérése. A rendekre nagy hatásl tett beszéde1 s mint a 
főispán a kir. kormányzóhoz jelenté, «zendülés lett a gyű-
lésben)). Elhatározták, hogy az elfogott ujonezokat is szaba-
don bocsátják, a mi meg is történt.2 Ez után a gyűlés 
után, midőn 1795-ben az egyetlen első Miklós fia is meghalt, 
visszavonult a közdolgoktól. De az 1796-dik évben született 
második Miklós újból visszaadta őt hazájának. «Ez időközben 
hivatal nélkül levén, munkásságát jobbágyai boldogságára 
fordítá, a nevelés élesztésére, a zsibói oskolát oly karba he-
lyezte, hogy mintája lehete bármely falusi iskolának.» Ebbe 
minden gyermek 14 éves koráig járni tartozott. Tanították 
őket írásra, olvasásra, énekre, vallásra, geographiára, histó-
riára, phisicára, gazdaságra, természet históriára, számolásra, 
levelek, contraetusok, quietantiák írására a gyermek értel-
méhez és szükségéhez mérten. «Administratorsága alatt már 
csökkent egy keveset.» 

1795-ben «építette ritka vadaskertjét». Ekkor írta szín-
darabjait: 1. Attila, a hunniisok királya; 2. Hippius és Hip-
parchus; «de termékeny esze alkotta hosszúságuk mián inkább 
olvasni, mint játszani valók». írt verseket is. Igaza van a 
följegyzések készítőjének, a mikor azt mondja, hogy kár volt 
elhagynia a verseléssel, mert a közlött vers valóban tartal-

mas, színes. íme: 

DICSŐSÉG. 

A te tüzed tölti a nagyol)!) lelkeket, 
Mesterséget tanítsz, formálsz mestereket, 

1 Wesselényi-levéltárban. — 2 Szilágyi Ferencz: Id. B Wesselényi Miklós. 
Élet- és korrajz. 52. és 53. 1. 
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Általad tartja fel magát az erkölcs is, 
Tégedet távolról követ még a bölcs is. 
Midőn merőn néz a csillagok számára, 
Rád gondja s nem azok csuda futására. 
Oh, ha az emberek szemei látnának, 
És valóságodnak mélyére hatnának, 
Mely kicsinynyé lennél te mindjárt azoknak, 
Szemfényvesztő tüze az indulatoknak. 

Megemlékezik a följegyzés még arról, hogy «a színészet 
fentartásától sem fáradságát, sem vagyonát nem sajnálta s 
közel belé is került 20.000 frtjába». 

Id. báró Wesselényi Miklós, mint prodánfalvi, csigleni, 
zsákfalvi, nyirsidi és karikai főbb birtokos, továbbá mint 
szakácsii kisebb birtokos fordul elő a hadi terhekhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek között.1 

Gróf Toldi Zsigmond, Közép-Szolnok vármegye főispánja 
meghalt 1806 május 6-dikán. Gróf Bánffy György gubernátor, 
ki július 18-dikán kelt s a guberniumhoz intézett elnöki leve-
lében kiemeli, hogy Közép-Szolnok vármegyét «egy kitűnőbb 
tekintélyivel bíró elől járó nélkül hosszabb ideig hagyni nem 
lehet», Közép-Szolnok vármegye főispáni helytartójává báró 
Wesselényi Miklóst nevezi ki. Valóságos főispánná való ki-
neveztetése iránt azonban sikertelenül tesz lépést vármegyéje, 
nem volt sikere sem a gubernium, sem az udvari kanczellária 
ajánlatának; főispáni helytartó minőségében hagyatott meg. 

1809 október 25-dikén halt meg Zsibón. Egyik életírója, 
Szilágyi F. szintén kiemeli, a hű hazafi szép és jeles tettei 
mellett, melyekkel magát a közélet pályáján kitüntette, abbeli 
buzgóságát, «mit a nép oktatása és nevelése körül kifejtett, 
a mennyiben a maga főjószágában a helység iskoláját jó 
lábra állította s gondosan ügyelt arra, hogy a gyermekek 
abba rendesen járjanak s így azon iskola maga czéljának le-
hetőleg megfeleljen».2 

1 Szvit. — 2 Szilágyi F.: Id. Wess. Miklós. 84. 1. 
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Gyászbeszédet mondott emlékére (1810 január 7-dikén) 
Incze Sámuel, a kinek alapigéje ez volt: «Emlékezzél meg én 
rólam én Istenem, és ne engedjed, hogy eltöröltessenek az én 
jótéteményeim, melyeket cselekedtem az én Istenem házával 
és annak rendtartóival». (Nehém. XIII. 14.) «Hr. Wesselényi 
Miklósban a vallásosság, a tiszta élet és hazafiság, mint három 
darab drága kövek ragyogtak» — mondja a beszéd, — «emel-
jünk arról oszlopot neki s arra Írassanak a próféta idézett 
szavai.» A beszéd alapgondolata, hogy a jó hazafi szívének 
egyik kamrájában a vallást, a másikban pedig a hazát úgy 
helyezi el, «a vért az egyikből a másikba úgy bocsátja, hogy 
mindkettő ezen egy vértől eleveníttetik és az ember minden 
cselekedetében csak ettől a kettőtől lelkesíttetik». Azzal végző-
dik: «Jól cselekedtétek, hogy br. Wesselényi Miklós úrnak 
utolsó lisztes égtételét ily nagy sereggel megtiszteltétek, mert 
mostanság egy tüzesebb s buzgóbb hazafit el nem temet-
tetek.» 

Van egy másik gyászbeszéd is Szilágyi Ferencztől. E sze-
rint «administrator volt Közép-Szolnokban s főcuratora a szi-
lágyi tractusnak». Tizenkét gyermeke volt, kik közül akkor 
csak Miklós élt. Elbúcsúztatták feleségétől, fiától, testvérei 
utódaitól, apja testvérétől Farkastól, G. Gyulai Józsefnétól s 
családjától, nénje G. Korda Györgynének s iktári gr. Bethlen 
Domokosné gyermekeitől, nagyanyjának, a kormányzó gróf 
Bánffy György leányának atvafiaitól, Cserei Farkas özvegyé-
től — neki napától gyermekeitől, sógoraitól, a Wesselé-
nyi-családdal vérségi kapcsolatban levő családoktól: Dániel, 
Bánffy, Lónyai, Sztárai, Barkóczi, Béldi, Kemény, Bethlen, 
Gyulai, Teleki, Révai, Mikes, Kornis, Rhédei, Huszár s főleg 
Teleki Sámuel cancellártól.1 

Beszédeit, legalább kivonatban, szintén megőrizte a kis 
kéziratban levő füzet. Mily szépek ezek a beszédek, eszmék-

1 Id. füzet. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 29 
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ben, gondolatokban gazdagok, ránk nézve meg különösen 
becsesek azért, mert valamennyit vármegyei gyűléseinken 
mondotta.1 

Az a magvas beszéde, a melyet «főispáni helyettesség-
ben való beiktatásakor mondott, a hon, törvény, szabadság 
szerelmét lehelli». Fogadja, hogy a fejedelemhez hűséggel, a 
hazához szeretettel, feljebbvalói iránt engedelmességgel lesz. 
«Távol lesz tőle az egoismus, - őt mindenben igazság, tör-
vény vezérli.» A ki parancsol, az teszi az engedelmeskedő 
félt is. A szabad voksolás a szabadságnak alapja. Az emberi-
ség jogai elidősíthetlenek. Az igazságot mindenkinek egyaránt 
kell kiszolgáltatni; a köznépet becsülni, zeretni. táplálni, 
ápolgatni, szegénységökön segíteni, jó rendeletekkel egészsé-
gökről, «életük terjedéséről», főképen az iskolák jó rendbe-
hozásával. neveltetésükről gondoskodni. Az igaz honfinak nem 
pénzért kell hivataloskodni. Az adózó földmívelőket ember-
társak gyanánt kell nézni. A nemesi szabadságot szentségnek 
kell tekinteni. «Minden igyekezetemet arra fogom fordítani, 
hogy felséges fejedelmünkhöz, mint hazánk fejéhez, törvé-
nyünk, szabadságunk oltalmazójához hívségem, hazámhoz s 
ezen nemes vármegyéhez s ennek minden lakosaihoz szere-
tetem, feljebbvalóimhoz engedelmességem s nevezetesen nagy 
és jó főkormányzónkhoz, ki a szabadságot a törvénynyel, az 
udvariasságot az igaz hazafisággal megegyeztetni tudja, meg-
bizonyítsam.» 

Van egy irata, melyben arról szól. hogy főispánná ne-
veztetett ki. De csak arról van tudomásunk, hogy a guber-
nium s az udvari kanczellária kedvező ajánlatot tettek s 
kérték a kinevezését. Ebből az alkalomból mégis készített 
egy köszönő feliratot, mely tehát csak fogalmazvány. «Lat-
hatni benne — mondja a kivonatoló a szép feliratra — hogy 

1 Erd. múz. kézirattár. I. A. 7. b). Kivonatok id. Wesselényi Miklós beszé-
deiből s 'eyyzelek életére. • 
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csüng a hazaszereteten, mint nem válhat attól s az emberiség 
boldogításától egy perczig sem.» íme a köszönő felirat a feje-
delemhez a nyert «fői pánságért»: 

«A vakító fény semmi egyéb, mint varázstakarója a tör-
ténetnek, melynek meztelenségét fedezi a vak szerencse. 
A hivatalok fényében gyönyörködnek a pulya lelkek a nélkül, 
hogy élveznék azon mennyei ihletet, mely a közönség bol-
dogságát előmozdító kötelesség teljesítéséből árad. Nem része-
sülnek e kéjben azon személyek és dolgok, kik és melyek 
teremtői a tündöklő fénynek; nem a halmokra gyűjtött kin-
csek, mesterséges pompás paloták; nem azok, kik minden 
nagyságot csak a fényben álmodnak s nagy embereket fabri-
kálnak, sőt maga a halandók zsarnok istennője, a vak sze-
rencse sem. Ah, mi túlvilági üdv! A közönségnek használni, 
a hazának élni, másokat boldogítani. Midőn a fénylakok dü-
ledékei már nem esmertetnek, midőn a kincshalom feloszlot-
tan vándorol, midőn elporlottak a hírnév emlékoszlopai: 
élni fognak akkor is időn és enyészeten túl az emberiség 
boldogsága harczosai! Boldog, kinek házikörénél szélesbet 
vont végzete, ki hivatalba léphet és pedig legkevésbbé az őt 
körűlhullámzó fényért, hanem embertársainak használható 
reményben, a szegények könyárjai apasztásában való gyö-
nyörben, az ártatlanul nyomottak mentesíthetési erejében, az 
igazságnak napfénytisztán való tündököltethetésében. Ajkam 
hálaimát rebeg a Gondviselésnek, midőn észlelem, hogy a 
mások boldogíthatása juttatja az embert eredeti méltóságára, 
hogy az a halandóságon is túl teszi s hogy az láttatja benne 
az Isten képét. Ah, mint tükrözhetik e kép a királyokban, 
kiknek igazgatásától milliók boldogsága függ. Azért buzgó 
háládatossággal eltelve mély homagialis alázatossággal köszö-
nöm dicsőségesen uralkodó fejedelmünknek azon kegyelmét, 
hogy engem, a midőn ezen nemes vármegyének kormányát 
szinte két esztendeig, mint administrator. viseltem, főispán-
ságra emelni méltóztatott s azon munkálódó kerületben, mely-
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ben eddig is minden törekedésem az volt, hogy dicsőségesen 
uralkodó fejedelmemhez hívségem, hazámhoz s ezen nemes 
vármegyéhez szeretetem megbizonyítván, mások boldogságát 
eszközöljem, állandóul helyeztetett. Mivel háláljam meg a 
fejedelem jótéteményét? Feláldozom magamat, a midőn nem 
magamnak, hanem a közönségnek élni kívánok, a fejedelem-
nek, a hazának, a szabadságnak», meg van győződve, hogy 
a vármegye rendei segítségére lesznek. 

Egy lendületes marcalis beszédében kettős örömét fejezi 
ki, hogy az uralkodó neve napját gyűlésileg ünnepelhetik; 
«de ily elragadtatásában is kénytelen felkérni a rendeket, 
jelentsék ki, hogy az osztrák császári czím használatát s be-
folyását a két magyar honban tiltják a törvények». «Örven-
dezünk ugyan így szól a beszéd ő felsége dicsőséges 
nagyságos nevelkedésének, de a császári titulusnak befolyást 
hazánkra nézve felséges urunk s dicsőséges eleinknek szent-
séges hitekkel s királyi affidatiókkal sok rendben megerősít-
tetett diplomáink, törvényeink s tractatusaink sem engedhet-
nek. mert mi magunktól felállók és nem függők vagyunk, 
valamint az ő felsége által confirmált articulusból is (1791) 
kitetszik. Jelentsük ki azt is Tekintetes Nemes Vármegye, hogy 
mi ezen változással is Magyarországot Ausztriánál, sőt Erdély 
nagyfejedelemséget is nagyobbnak tartjuk. De bevégzem már 
ezen igazságos és törvényes, de talán némelyekre nézve ked-
vetlen propositiomat s örömkiáltással és kívánsággal végiem 
be beszédemet. Veszszenek el mindenek mások, a kik a Nagy 
Károly császár székébe ülni kívánnak, törvényes fejedelmün-
ket pedig, II. Ferenez római császárt, az Isten erősítse meg 
abban a székben. Még egyszer mondom, veszszenek el a fenn-
említettek, törvényes fejedelmünk pedig, II. Ferenez császár, 
éljen, éljen, éljen!» Még vannak érdekes helyei e beszédnek, 
így: «Napoleon nabugodonozori büszkeséggel s felfuvalkodva 
azt képzelte magában, hogy a N. Károly császári székében 
császári titulussal ül, holott az csak egy szék, egy trónus, 
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melyben a német-római birodalomnak feje, II. Ferencz, fel-
séges római császár, dicsőséges fejedelmünk uralkodik». 
«En megesmerem azt magam, hogy charakterem s birtokomra 
nézve féreg vagyok, azonban a legnagyobb megelégedéssel s 
fölemelt lélekkel érzem az emberiségnek nagyságát s szent 
jussait, mihelyt annak oltalmára, mint szószóló előállók, 
minden Bonapartéknál nagyobbnak képzelem magamat.» 

1806 január 28-dikán Zilahon tartott marcalis megnyitó-
jában («tülszellemült» — jegyzi meg a kivonatoló) felhívja a 
vármegyét, hogy tanácskozzék minden tartózkodás nélkül, 
inti a hadi kötelességre s hogy törpüljön el mindenkinek ön-
érdeke a közhaszon előtt. «Más nemzetek felett szép a mi 
dicső eleink által szerzett aranyszabadságunk. Nincsenek ha-
zánkban tanácskozó palotáink fegyveres néppel körülvéve, a 
lappangó kémek sem hathatnak be hazánk szentségeibe, mi-
től félhetnénk hát? Oh. vétkezzük le már ama káros álorczát, 
tanácskozzunk minden tartózkodás nélkül, ragadjuk meg a 
sors kerekét férfiúi karokkal s fordítsuk azt hazánk, fejedel-
münk boldogságára, emeljünk n íguril nak oly ozlopokat, 
melyek sok századok alatt hív bizonyságai legyenek nagy 
tetteinknek, melyek a mindeneket vasfogaival megemésztő 
idő irigységét kiállhassák s melyeknek lábainál a késő ma-
radék szent borzadással s tisztelettel eltelve örvendhessen s 
melyekhez ha valaha valaki rossz szándokkal közelítene, 
azoknak nagyságos voltától visszarettenjen s gonosz szándé-
káról leteö'ven.» — «A szükség s az emberi természetben 
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gyökerező társalkodás! vágy adták lételöket a társaságoknak. 
Az elöljárók és törvények gátul emeltettek az erősbeknek s 
ravaszbaknak. A társaság, a nemzet és a eonstitutio nevez-
tetnek hazának. A részek a hazáért vannak s nem pedig 
azokért a hon, alá lehet hát rendelni a részeket a haza bol-
dogságának. így értették ezt eleink is. Sokfélék egy hazafinak 
kötelességei, sokfélék a kötelek. A honnak minden tagja láncz-
szemmel van összekapcsolva s ez egybekapcsolt részerők által 
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áll fenn a haza. A honfiaknak most is törvények hozásával, 
majd javaik pazar feláldozásával vagy életöknek is úgy kell 
hatni a részerőkre, hogy az által a nagy egész, a haza, meg-
ingathatatlanul álljon. Fájdalom, a jövő kétes. Az idő itt, mi-
dőn honunk hajója a Scilla s Charibdis közt kényszerülvén 
vitorlázni: jó evezőkre van szükség, hogy vagy az örvénybe 
ne merüljön vagy a kőszirteken darabokra ne szakadjon. Föl-
hívlak tehát, nemes vármegye, honfiaim, barátaim, társaim ! 
midőn honunk árboczától s kormányától fosztott, tehetetle-
nekkel terheltetett hajóhoz hasonló: 1. a hadi kötelességre, 
mely törvényes kötelességünket hazánknak fekvése s némely 
barbarusoknak könnyen történhető rendetlen s káros be-
csapások elkerülhetetlenül szükségessé teszik; 2. arra a ma-
gunk megtagadásával együtt járó kötelességre, mely azt kí-
vánja minden hazafitól, hogy hazája boldogságáért kész legyen 
vagyonából is áldozni; titeket barátim, hazafitáraim, hívlak 
meg a haza szolgálatjára, melytől csekély szolgálatomat én is 
a végig és a vérig meg nem vonom. Meghívlak és kénysze-
rítlek a hazára, maradékaink boldogságára, álljatok elő ke-
mény karokkal, ragadjatok evezőket, bíztassátok polgártársai-
tokat, senki az elsőség felett ne vetélkedjék, csak az tartsa 
magát elsőnek, a ki 1 eghasznosabban. ha kell, vérzik is a 
hazáért. Mindazon akadályok, melyek az elméket egymástól 
elidegenítenék, eltávoztatnak, elharíttassanak; a gyengébbek 
a nagyobbaktól el ne nyomassanak; mindennek önhaszna a 
hazáért önként való áldozat legyen; a vetélkedések és a per-
patvarok megszűnjenek; legnagyobb ellenségek szíves bará-
tokká váljanak, s ama nagy egészben, a hazában a részek egye-
sülvén. annak boldogítására kezet fogjanak. Barátim, hazafi-
társaim, oly magam megelégedésével, oly érzéssel, melyet 
csak érezni, de leírni nem lehet, mely csak egyedül viszi a 
halandót eredeti méltóságára, teszek le arról a szándékomról, 
hogy némelyeket közületek, barátim, honfitársaim egy rajtam 
esett sérelemért perbe idézzek, nyújtsátok karjaitokat, meg-
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egyeztetett erővel vigyük hazánk boldogságá a czélzó elinté-
zéseinket. Tekintetes nemes Vármegye, reménylem, hogy 
mindenek példámat követik, mert így, csapkodjanak bármint 
a hullámok, honunk hajója a Scilla és Charibdis közt is el-
evezvén: kívánt révpartot ér!» 

Egy másik marcalis megnyitójában sajnálkozik azokon, 
a kik nem bírnak szabad hazát s a halandók legszerencsé-
sebbjeinek nevezi magukat, hogy abban születtek. A szabad 
hazát csak az nem szeretheti, ki constitutióját vagy nem 
ismeri, vagy ha igen, ki egy fekete lelkű gyilkos. Gyilkos az, 
ki honja constitutiojának megsemmisítését elősegíti, sőt az is, 
ki azt elnézi. A közömbös is hongyilkos. «Megtartották tör-
vényeinket, szabadságainkat dicső eleink, majd bölcs tanács-
kozásokkal, majd győzedelmes fegyverökkel számunkra. De 
nem sajnálták vagyonaikat, sőt becses életöket is a maradék 
boldogságáért dicsőségesen feláldozni tudták. Avagy alább-
valók lennénk dicső eleinknél? Nem nyughatnának még 
hamvaink is szerencsétlen szolgaságra jutott maradékainknak 
a szenvedések által kicsikart átkozódásaitól. Oltalmazzon ben-
nünket ettől a mindeneken uralkodó s bírjon minket minden 
jóra! Csekély vélekedésem szerint teljesítsük felséges urunk 
magunk s constitutiónk fentartására czélzó parancsolatját, meg-
vizsgálván azt pontonként, hogy így hazánk s fejedelmünk-
höz való hívségünket elválhatatlanúl egyesítve, a jövendőről 
is gondoskodván, a jelen való veszedelmet elháríthassuk.» 

«Honunkat nem érték ugyan még azon viharok, melyek 
a részint zomszéd, részint egy uralkodó alatt álló államok 
közül némelyeket megrongáltak, másoknak sírt ástak; de 
édes álmunkba a nem látott fellegekből lecsaphatna a zi-
vatar villámaival együtt s szétrombolt politikai existentiánk-
kal fölperzselhetné évezredes constitutiónkat is. Ébredjünk 
hát, mert már mi is arra a pontra jutottunk, hogy ha-
zánk megmaradása áldozatokat kíván tőlünk. Mondjunk le 
minden privát izmusról, kapcsoljuk magunkat még szoro-
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sabban a fejedelemhez. A haza s a fejedelem boldogsága 
közönséges jelszóvá váljon köztünk. Édes nemzetem, sok 
századok lefolytak immár, mióta minden viszontagságok 
s a sápadt irigységnek minden ostromai között is megtartot-
tad a szabadságon épült trónust, meg a szabadságot, meg 
polgári létedet, meg nemzeti függetlenségedet: colossus módra 
áll dicső eleidtől szereztetett polgá i alkotmányod, a midőn 
már sokak porba lehullottak s töredékjeiken a despotismus 
trónusai épültek. Boldog árnyai hős Eleinknek! ha szabad, 
pillantsatok alá a halandókra. Boldogságtok tán többül, hogy 
győzünk s ha vesztünk is, szabadságunk düledékei temetőnkké 
változnak s hozzátok felszállunk. De mit! Király és haza 
boldogsága közönséges jelszókká válnak nálunk. Fog állni 
alkotmányunk. Elragadtál honszerelmem ábrándja. Hát hol 
van az ellen? Hol ama fenevad, mely annyi nagy tetteknek 
színhelyét, viharokkal birkózott colossust, ezredéves alkot-
mányt omladékká változtatni bősz lenne? Hol az a hiú, a ki 
előre ne látná hírneve határát, ha a szabad, nagy s századok 
viszontagságait nevetve győzött magyart kihívná? Sehol. De 
midőn koronák tűntek le s nemzetek sülyedtek el, harcz-
készen kell bevárni a körülmények intését s a hon hívását. 
Állítsuk meg tehát Tekintetes nemes Vármegye más vár-
megyék dicséretes példája szerint a közönséges lustrák hutá-
sát, melyekben minden nemes embernek e mostani hadako-
zás módjához alkalmaztatott hadi készülettel kelletik meg-
jelenni. Egész reménységem van, hogy a Hunyadiak, Kinizsiek 
vére buzog hazámfiaiban». 

Majd egy újabb marealis beszédében lustrára szólítja fel 
a nemességet, «mert habár nem lehet is oly felfuvalkodott s 
merész ellen, mely a dicső magyar colossalis s constitutio-
nalis ezredéves s annyi viharokkal daczolt szabadságát meg-
dönteni iránvlanék: a midőn koronák enyésztek s nemzetek 
sülyedtek el, harczkészen kell bevárni a körülmények intését, 
a haza hívását. Késedelmemnek a szőnyegre jövő tárgyra 
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nézve sem félelem, sem pedig a némelyek által félreértetni 
szokott hivatalba lépés szülte megváltozásom, hanem a szük-
ségtelenség volt oka. A mai nap ennek is vége. Megyénk kö-
zelebbi gyűlésén felhívtam volt a nemességet, hogy erre, 
magát a nemtelenektől megkülönböztetve, törvényszabta köte-
lességénél fogva egész készülettel jelenjék meg. E végzés nem 
volt sikertelen, látom.» 

Igen érdekes az a marcalis beszéde, melyben indítvá-
nyozza, hogy az ország gyűlése nélkül kért hadi segély meg-
adása előtt haladékot kérjen a vármegye. 

«Engedelmességgel uralkodómhoz s fejedelmemhez, sze-
retettel hazámhoz, tisztelettel őstörvényeinkhez s szabadsá-
gainkhoz, szólamlok meg, tudván azt, hogy az utolsók azok, 
melyek által a két elsők elválaszthatatlanul egybeköttetnek. 
Nem az alacsony hízelkedés, nem a minden törvényhatalmat 
lábbal tapodó zabolátlan vakmerő indulat, hanem a főnek a 
tagokkal csak az egy törvény által lehető elválhatlanságának 
meggondolása és fejedelmemhez s hazámhoz való tiszta hív-
ségem lelkesítik szavaim, midőn eszembe jnl Frank korona-
örökös nevelője, Phenelon ama tanítványa számára készített 
verse, melyben mondatik, hogy a monarcha «egy oly hata-
lommal bíró személy, kinek egész hatalma vagyon alattvalóin, 
de rajta is határ nélkül való hatalma vagyon a törvénynek». 
A törvény amaz erős kötél, mely a fejedelmet a néphez és 
a népet a fejedelemhez úgy lekötelezi, hogy a fejedelem nem 
gyakorolhatja különben hatalmát, a nép is több szabadsággal 
nem élhet, mint azt a törvény meghatározta — együtt sze-
rezvén a törvényt, mindkét résznek boldogságára kell annak 
czélozni; így ha mind a két rész a törvényt oltalmazza, egy-
más jussait oltalmazzák, kölcsönös köztök a szeretet, mely-
ből az egyezség és elválhatlanság önként következik. Ez okból 
a tőlünk, országgyűlésén kívül kért hadi segélyre nézve 
mert hírünk és tudtunkon kívül, mint hallszik, bírók is fo-
gadtattak vélekedésem szerint jó lesz egy kis időhaladékot 
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kérni, megvizsgálása végett annak, nincs-e az sarkalatos tör-
vényeink ellen?, mert akkor annak teljesítésével s ennek el-
szenvedésével megszaggatván a legszentségesebb köteléket, 
melyek a fejedelmet a néppel elválhatlanúl egybekötik, mind 
fejedelmünkhöz, mind hazánkhoz hívségtelenek lennénk.» 

Az iskolák ügye egyszer sem kerülhette el figyelmét a 
nagy embernek, a ki egyik marcalis beszédében, mint a ki-
vonatkészítő is megjegyzi, «igen jeles» beszédében, «pazar 
adakozást indítványoz az oskolák jókarban tartására». 

Itt következik a beszéd némi rövidítéssel: 
«A törvény parancsolja, a környülállások javasolták s 

egy tárgy, mely mázsa nehézséggel szívemen fekszik, elkerül-
hetetlenné tette, hogy a Tekintetes Nemes Rendeket a mai 
napra meghívjam. Nem akarom függőben tartani önöket, 
midőn honszerelem lelkesítette tekintetekből olvasom a vára-
kozást: kijelentem, hogy az az itjuság nevelése s felsőbb ren-
delések felolvasása után tanácskozás alá bocsátom. A nevelés 
termi az erényt, az erény a nemzeteket virágzókká, barátjaik 
előtt kedvessé, ellenségeik előtt rettenetessé teheti s a követ-
kezendő maradék boldogsága felől bizonyos reményt nyújt-
hat. Az ember művelődését a természet magára bízta, (hosz-
szasan értekezik az ember s az oktalan állatok közt való 
különbségről), kötelessége az hát neki, mert ő az, ki a te-
remtés munkáját önnönmagában tökéletességre viszi. Hát 
mikor kell kezdeni a nevelést? A csecsemőkorban. De hogy 
történhetik ez? E mű másnak kötelessége mindaddig, míg 
az ifjú lelke annyira fejlődött, hogy a kezdettel képes maga 
bevégezni. Legfőbb kötelessége tehát az államnak a jó neve-
lés. Közönségesnek kell lenni a jó nevelésnek, mert az ellen-
kező esetben azon kívül, hogy ama nagy czél el nem éret-
nék, a kimívelt tehetségűek ama vadállatok között, kiknek 
az emberi ész arra szolgál, (hasonlítja krokodil shoz, tigris-
hez, csörgőkígyóhoz) hogy a vadaknál az által ártalmasab-
bak legyenek, vagy veszedelemmel teljes nyomorúságos életet 
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élnének vagy azok közé elegyedve eredeti szépségöket el-
vesztenék. A jó szülők s nevelők karjai közül épen s ártat-
lanul, mint az első ember, erkölcseivel pánczélozottan az 
itju kijön s belép a nagyvilágba, hol körűlhullámozza őt a 
sokaság, mely lelkét gyilkolja el. Ekkor lelkiismerete fellázad, 
de már későn, örvénybe sodortatott. De hagyján ezt, mert 
ki nézhetné a véget, mit a késő megbánás korán készített? 
Az a sohajok tengere, melyben fekélyekkel undokított teste 
mereng, míg lelke abból kiröppen. Forduljunk máshová. 
Szemléljük a természet teremtette földet, erdőket, ligeteket, 
a fellegekbe úszó hegyeket, a tért, a patakokat, folyókat, ten-
gereket — mily látvány! Nézzük az emberi ész alkotta vá-
rosokat, falukat, ott tán az eredeti ártatlanságra, itt pedig 
finom erkölcsökre találunk? Ah, kéjteli varázslat! Eltűnsz, 
az emberek gonoszságai e szép világot sötét tömlöczczé vál-
toztatják. Az erényt nem találjuk a csarnokokban, nem a 
kunyhókban. Itten a különbség csak az. hogy a falvakban 
meztelen a rablás, gyilkolás, midőn a városokon palléro-
zottsággal leplezett. Az emberek vadak lakta rengetegekbe 
vonulnak, hogy vészt s halált áraszszanak felebarátokra. Nincs 
egy pont a természetben, melyet gyilkos kéz árasztott vél-
ne borított s a törvény által kiontott ne undokított volna! 
A biztosságért kénytelenek vagyunk a törvények teljesedésbe 
vételével pótolni a neveléshiányt. A legkisebb halmon bitófa 
s van tömlöcz elég. Óh, az emberiséget alacsonyító eszközök 
nem felelnek meg a ezé Inak. Csak a jó nevelés az az eszköz, 
mely az embereket jókká s boldogokká, a nemzeteket virág-
zókká teheti, csak ez által szereztethetik meg a külső és 
belső bátorság. Állítsuk hát jó rendbe iskoláinkat e kis szeg-
letecskéjében hazánknak, Tekintetes Nemes Rendek, neveze-
tesen a zilahi iskolát, pazarlólag segéljük azt vagyonainkkal, 
ne legyünk restségünk s fösvénységünk által ennyi rosszak-
nak többé okai: tegyünk jó elintézéseket a tanításra nézve, 
nevezetesen arra vigyázzunk, hogy a szükséges tudományok 
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megtanulása mellett szíveket formáljunk ifjainknak. így aztán 
bizonyosak lehetünk benne, hogy a nagy Fabriciussal hazá-
jokat előbb becsülik a veszendő aranynál s amaz ifjú had-
vezér, Scipioval, a testi indulatokat megzabolázván, csak a 
virtust hallgatják. Addig is, míg az iskolák rendbeszedése 
által a jó nevelésnek hasznát tapasztalhatjuk, intsük az egy-
házi tanítókat, hogy tanításokkal s a szülőkre való vigyázás-
sal a nevelés hibáját néminemű részben kipótolni igyekez-
zenek. Én a magam részéről a Tekintetes Nemes Rendek 
segélyével többre fogom becsülni minden fényes foglala-
tosságoknál, ha e valóban jó czélt végrehajthatom.» 

Fontos az a marcalis beszéde, megokolásaiért, melyben 
kifakad az egyházi nemeseknek adó alá irattatása ellen. 

A NAGY WESSELÉNYI MIKLÓS. 

(1796 deczember 30. — 1850 április 21.) 

A hegyoldalon, szemben a Rákóczi-jhegygyel, nyugszik a 
mi földünkben az Unió megteremtője, a ki óriásként állott 
meg itt; Magyarországot s Erdélyt ölelte szívére, hogy a két 
ország egygyé váljék. A mi földünkből támadt s mint üstökös 
húzódott fel a haza egére, de a szíve melegét oly közelről érez-
tük mi. A nagy Wesselényi Miklós, a szabad eszmék vezére, 
a kit az alkotmány kihirdetésekor a vármegyei gyűlések, mint 
a küzdelmek első hősét üdvözölték, felírta fényes szellemét 
a hazai történet aranylapjaira; és ezek a lapok Közép-Szol-
nok vármegye jegyzőkönyveiből vannak kiszakítva. 

Br. Kemény Zsigmond azt mondja egy helyt br. Wesse-
lényi Miklósról, hogy «mint gyermek csoda, mint ifjú hason-
líthatatlan, mint férfi csak kitűnő» volt. 

Azok a töredékes vonások, melyeket a nagy férfiúnak 
főként itteni szerepléséről egybeállítok, azok is, mint harmat-
csepp a nap képét, mutatják a csodás, a hasonlíthatatlan, a 
kitűnő óriást. 
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ISIS deczember 10-dikén Közép-Szolnokban assessornak 
nevezték ki, 1819 szeptember 9-dikén Közép-Szolnok generalis 
székbírája s tiszteletbeli főjegyzője. 

Az alkotmány kihirdetésekor (1848 április 20-dikán) István 
főherczeg, Magyarország nádora, Szemere Bertalan, belügy-
miniszter ellenjegyzése mellett, Közép-Szolnok vármegye fő-
ispánjává nevezte ki. 

Politikai nagyobbszabású szereplése az úrbéri szabályo-
zás ügyével kezdődik. Közép-Szolnokba 1849 szeptember 
9-dikén érkezett a királyi bizottság egyik tagja (Göcz László, 
királyi tanácsos) az úrbéri szabály kidolgozása ügyében, hogy 
elnöklete mellett tanácskozzanak a karok és rendek. A vár-
megye nem hívta meg a közgyűlés vezetésére a királyi biz-
tost, mert alkotmányellenesnek látta azt, meghívta azonban 
a tanácskozások meghallgatására. Wesselényi vezette az ülést, 
mely kimondta, hogy a jobbágyok sorsát az úrbéri viszony 
igazságos rendezésével javítni kívánja, de ez csak országgyű-
lésből történhetik. Wesselényi izgatásainak vala aztán a kö-
vetkezménye, hogy az országgyűlés egybehívása nélkül meg-
kezdett ez irányú munkálatot abban kellett hagyni, mert azt 
Erdélynek legtöbb törvényhatósága megakadályozta. 

Hogy a jobbágyság helyzete mennyire szívén feküdt, erre 
lélekemelő nyomok vannak Közép-Szolnok jegyzőkönyveiben is. 

Különösen ránk vonatkozik innen az alábbi. 
1831 márczius 21-dikén Közép-Szolnok vármegye rendes 

közgyűlésén kifejti a jobbágyság nyomasztó helyzetét, a kik 
dolgoznak, izzadnak, de verejtékök gyümölcsét a földesúr él-
vezi csak. Annyi a dézmájok, a fizetni való adójok, hogy, a mint 
Wesselényi fejtegeti, csakis a baromtenyésztésnek köszönhetik, 
hogy tengethetik életöket még bő termés idején is: míg ha 
egy szűk esztendő köszönt be, mindnyájan az éhenhalásnak 
nézhetnek eléje. Wesselényi kifejti, hogy neki fáj a lelke az 
ilyen igazságtalanság láttára s már négy évvel ezelőtt el-
határozta volt, hogy legalább az ő birtokán élő parasztokon 
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segíteni fog, hátha a jó példa majd még másokat is az ő 
követésére ösztönöz. Most ő maga sem tehet annyit, mint a 
mennyit szeretne, de legalább segíteni akarna annyira, a 
mennyire az ő mostani viszonyai megengedik; mert nem néz-
hetné el tovább nyugodt lelkiismerettel azt az igazságtalan á-
got, a mit a parasztságnak tűrnie, szenvednie kell a földes-
urával szemben fennálló viszonyában, a munka az övé csak, 
de a gyümölcsből majdnem semmi. A paraszt hordozza 
földesura helyett a terheket, «nincs egy kalász búzám» 
mondja Wesselényi «melyre a pergelő nap heve az ő ve-
rejtékét ne szárasztotta volna; neki kell az idő viszontag-
ságaival küzdeni; ő tikkad nehéz munkában a forró nyár 
hevében s didereg a csattogó hidegtől száraz kenyere s szi-
gorú eledele mellett; a míg én a hűs árnyékban henyélek, 
vagy a míg az általa vágott s hordott fával jól fűtött s az ő 
munkája után szerzett pénzzel ékesített szobában vendéges-
kedhetem abból, a mit ő szántott, kapált, aratott». Bizony 
helyesebb lenne, ha a földesúr fizetne a parasztjának déz-
mát, nem pedig megfordítva. Munkájukkal még annyit sem 
érdemelnek ki az országtól, hogy legalább a törvény nyújtana 
nekik védőpaizst a földesuruk önkényével szemben. 

Tekintetbe veszi tehát Wesselényi a parasztság szánalmas 
helyzetét, segít rajtok; kötelezi magát, hogy a birtokaiból 
bejövő törökbúza dézmát az ő parasztjai javára fogja fordí-
tani. Mindaddig gyűjti a törökbúzamennyiséget, a míg annyira 
szaporodik, hogy az ő jobbágyait egy legmostohább esztendő-
ben is azzal az éhenhalástól megmenthesse. Erre pedig 15,000 
véka szemes, vagy 37.000 véka esős törökbúza szükséges; addig 
gyűjti tehát a magtárba a törökbúzát, a míg ennyire felnő a 
mennyiség s ő évenként a sajátjából cseréli fel újjal. Körülbe-
lül öt év alatt telik meg a magtár s arra mindenkor ügyelni fog, 
hogy az említett mennyiségnél benne kevesebb sohase legyen. 
Azután a bejövő fölösleges törökbúza dézmát pénzen eladja 
s a pénzt jobbágyai «érzéki és erkölcsi hasznára» fordítja. 
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A NAGY WESSELÉNYI MIKLÓS. 

A magazinból minden jobbágya kérhet ki törökbúzát szűk 
esztendő és véginség esetén, de azt bizonyos kikötött idő alatt 
a saját terméséből köteles megadni. 

Wesselényi kötelezi magát, hogy évenként ez ügyben a 
vármegye közgyűlése elé részletes számadást terjeszt be, úgy-
szintén jobbágyai elé is a pap által magyaráztatva azt meg 
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embereinek. De kiköti, hogy ez ügyben aztán sem a törvény, 
sem más senki nem parancsol, a kezét sem a törökbúza-
mennyiségre, sem a pénzre senki rá nem teheti, mert akkor 
azok azonnal az ő birtokává, jogos tulajdonává válnak. 

A rendek lelkesen megéljenezték a szónokot s elhatároz-
ták. hogy jegyzőkönyvbe iktatják beszédét az utódoknak kö-
vetendő példaként s a mellékelt négy darab számadását is 
levéltárba helyezni határozták.1 

Ugyancsak ebből az évből való az a történeti becsű le-
vele, a melyet Közép-Szolnok vármegye azon időbeli alispán-
jához: Péchv Istvánhoz Zsibóról ír. Ez a levél megvilágítja 
egyfelől az azon időbeli állapotokat, másfelől Wesselényi ka-
rakterét. Nem engedi, hogy emberei közül katonákat fogjanak.2 

1 A M. Nemz. Múz. kézirattárában. Czime: Wesselényi Miklós báró kinyi-
latkoztatása a földmivelö jobbágy embereire fölállított Jóltevő Intézet iránt 1831 esz-
tendőben. (Benyovszky Péter hagyatéka.) 1084,/Fol. Hung. 

2 Én ezt nem azért teszem, — úgymond — hogy embereimet akármi 
törvényes tartozások terhe alól mások terhelésével k ivonjam; sem pedig törvé-
nyes parancsolatok s rendelések iránti engedetlenségböl: Nekem hitem, és val-
lomásom az, hogy a törvényes terheket mind egyformán kell vagy kellene hord-
ják és hordjuk, de csak a törvényeseket és azokat is úgy, hogy törvényesen 
rázassanak vállaikra vagy vállainkra; - törvényes rendeléseknek híven enge-
delmeskedni szent kötelességemnek tartom s a törvény alá örömmel hajtom 
nyakamat. Ezen hitem következek be, éretten megfontolván azt, a mit teszek, s 
belső meggyőződésem az, hogy épen így teljesítem, mint törvényes királynak 
alattvalója, mint hazafi s mint földesúr kötelességem. Aztán a következőleg el-
mélkedik : Nem hív az fejedelméhez, ki a törvénytelen rendeléseket, ha szinte 
azok az ő nevében jönnek is, teljesíti; valamint rossz szolga az, ki urának er-
kölcstelen parancsolatainak teljesítése által, ura szándékbeli hibájának súlyát még 
azzal növeli, hogy az végbevivő segítsége által megtörténtté — esetté — váljék. 
Törvénytelen parancsolatok még ritkán jöttek fejedelemtől, s mostani törvényt 
szerető Urunktól nem is jöhetnek. Azok mindig vagy lassan csúsztak be, vagy 
rossz tanácsnak következései. Ismerem én fejedelmünknek önakaró s öncse-
lekvö tulajdonát; de azt is tudom, hogy milliók boldogságára terjedő gond-
jai, tömérdek foglalatosságai lehetetlenné teszik, hogy minden tartományai 
minden törvényeinek minden ágait tökéletesen tudhassa; annyival inkább, 
mivel ezekbe sokak, valamint éppen ezen katonaadás tárgyabeliek is oly ho-
mályban vannak, hogy azokat mi magunk közt is csak kevesen ismerik. Töké-
letesen hiszem én azt, hogy ha jó királyunk voltaképen tudná, hogy az ország 
ily móddal katonát adni nem tartozik, hogy a már több esztendő óta állított 
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Közép-Szolnok vármegyének közgyűlése, mint már láttuk, 
ép így, az ő hatalmas beszédére tiltakozott a királyi biztosok-
szám által az ország praetendált tartozásával úgy, mit a felség gyakran kifeje-
zett, csak játék űzetik, s így a mi annak legszükségesebb s legszentebb, tudni-
illik hitele, gyalázatára veszedelmeztetik. Hossz s köszönetet nem érdemlő szol-
gálatot tesz az fejedelmének, ki törvénytelen, bizonyosan a fejedelemnek nem 
törvénytelen szándékából, de a törvényrontás vádját reá hárító, az ö nevében 
jövő parancsolatokat teljesít. Ha azt senki sem teljesítené, úgy legfeljebb valami 
rövid ideig tartó hátramaradás lenne következése, de ez csak malum physicum 
a fejedelemre nézve; hogyha pedig a vak igenezö sereg végrehajtja a törvény-
telenséget s az által a fejedelem nevében az ő vele született kötelessége s szent 
esküvése megrontásával törvénytelenség történnék, az a fejedelemre nézve 
malum morale: még pedig a legnagyobb fontosságú s legkomorabb követke-
zésü ; ha a letett hit lélekbe járó szentségét nem tekinteném is, de a törvény 
megrontásoknak veszedelmes példája a birodalom elvesztése, a jövő kor kár-
hoztató bírálata elég rémítő szóval bizonyítja, hogy fejedelem valamint nem 
tehet vétkesebb dolgot, mint a törvény megtapodását, úgy magára nézve is sze-
rencsétlenebb s veszedelmesebb tette annál nem lehet. Ha nem az udvariaknak 
való tetszés kívánságától, hanem a fejedelem erkölcsi s lelki haszna fentartá-
sának hü óhajtásától vezérelve, mindenki óvná magát a parancsolt törvényte-
lenséget teljesíteni, s azáltal jó fejedelmét a törvénytelenül cselekvés rút szeny-
nyétől menteni kívánná, bizonyos következése az lenne, hogy ezzel a fejedelem 
figyelmessé tétetvén, önmaga vizsgálná meg a dolgot, kimeríteni a rejtett okokat, 
kétségen kívül a törvény útjára lépne, mert jó és bölcs fejedelem, valódi mél-
tósággal s biztosan csak ezen járhat. — Ezen tekintetekből lelki meggyőződé-
sem (újra is mondom) az, hogy híven tisztelt királyunkhoz, azon igaz hívsége-
met, — mely (hogy ha olyan szomorú választás adja magát elő) kedvetlenségétől 
félni nem tud, de neki ártani retteg, azzal bizonyítom leginkább, ha azt igyek-
szem eltávoztatni, hogy nevében törvénytelenség végbe ne menjen. — Mint 
hazafi tudom én azt, hogy a fejedelemnek fegyverrel s erővel ellentállásbeli 
juss már 1687-ben a 4-dik articulus által Magyarországon s utóbb nálunk is el-
törültetett; de azt is tudom, hogy nagy a különbség active s positive ellentállani 
vagy pedig negative nem cselekvőleg eltávoztatni a helytelenség s törvényte-
lenség végbevitelét; ezen utolsó juss nemcsak hogy abrogálva nincsen, de soha 
nem is abrogáltathatik; vele született jussa az az embernek, hogy a helytelen, 
s igazságtalanság végbevitelét igyekezzék akadályoztatni. Csak törvényes paran-
csolat kötelez hazafit, a mi törvénytelen, az nem kötelező, mert az azzal ellen-
kező törvény az ellenkezőre már lekötelezte. Másfelöl pedig azt is tudom, hogy 
egészen más a fejedelem tulajdon akaratának állani ellent és más, így, ily hely-
telenséget gátolni, mely az országot terhelve, az ország ellenmondásai ellenére, 
helytelen utakon kezdődött, hibásan folyt, — mert bizonyosan nem a jó király 
nyilvános kívánságából történik, — hiszem én ezt s örökké is fogom hinni, 
mert felségsértésnek tartanám azt tudva s akarva rontani, de hogy is lehetne 
azt csak képzelni is, kivált a mostani időben, midőn ö felsége minden kinyi-
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kai való kormányzás ellen, mert ilyet az alkotmány nem ismer. 
A törvény évenként való országgyűlést rendel, a haza ennek 
tartásától húsz éve elzáratott és mikor az országgyűlések tartá-
sát ürgetik, királyi biztos küldésével feleltek rá. Azt mondja 
egy helyt felszólalásában: midőn Crcesusnak szívére szegez-
ték a halált okozó lándzsát, fia, a némán született, ki addig 

latkoztatásában örökké azt vallja, hogy a törvény megtartása előtte legszen-
tebb. Mint földesúr legszentebb tisztemnek tartom azon szegény embereket, 
kiket a sors kétségen felül inkább nekem, mint nekik kedvezöleg kötött velem 
egybe, mentől többtől menteni, azon terhek csoportjai közül, melyek görnyedő 
vállaikat nyomják. Szegényeket oly sok terheli, a mi helyzetök és törvényes 
állások szükséges következése, hogy az úgyis nagyon nehezitett mérő ser-
penyőibe törvényes tartozásaiknak, még más szükség felett s törvény ellen való 
tehert csak egy kövecsnyit is vetni, éppen oly lelketlen vétek, mint annak 
megakadályoztatásán nem igyekezni. 

Kérjék a törvény és király magok oltalmára önnönvéremet, lelkes öröm-
mel hagyom azt érettük folyni. — Kívánják vagyonomat, ám füstölögjön annak 
utolsó maradványa is hivségem nekik szánt ol tárán; de hogy szegény paraszt-
jaim, kiknek vére verejtéke táplál, kik minden közterhet helyettem visznek, 
törvény parancsából fizetnek, vérüket adják, hogy ezen rongált nép, mondom, 
még olyannal is terheltessen, a mire szükség nincs, a mivel nem tartozik, hog} 
csendesen nézzem, ily ok és helyes tartozás nélkül miként zavarják meg jám-
bor csendességüket, hogy hurczolják el fiaikat, a vérség szent kötelékeit elszag-
gatva, karjaik közül, s ezen bűnteleneknek lássam azon karjaikat mint gonosz-
tevőknek vagy martyroknak hátukra kötözve, melyeknek ereje a mi táplálá-
sunkra, a közterhek vitelére s a haza oltalmára van szánva ! Nem, barátom, ezt 
nem tehetem. Ha felelet kell, felelek, ha szenvedni kell, szenvedek én ; de tör-
vénytelenséget. helytelenséget s keserű szenvedést rajtok történni, előttem végbe-
menni, ily móddal, mire a törvény just nem ád, most, midőn a békesség több 
esztendei folyama azt szükségessé nem teszi, ezt nem engedem. 

Kedves barátom, hosszas levék. de midőn az érzés és szív szól, nem áll 
meg könnyen a penna. 

A sz.-bírák által a bírók be lévén hozzád parancsolva, kértek, hogy írjak 
neked, félvén a reájuk háramlandó büntetéstől. Újra is írom, hogy valójában 
ezen bírók teljességgel nem hibásak, azért meg vagyok róla győződve, hogy 
őket nem is fogod ártatlan létükre megbüntetni. IIa a bírák ily alkalommal 
földesuroknak előre jelentést tesznek, azt hibának teljességgel el nem ismerem ; 
söt kötelességük, ezt a közelebbi magyarországi országgyűlés is a történt tyrók 
adásakor elhatározta; — de meg ezt sem mindegyik helységembeli bíró tette: 
nem is volt szükség, hogy előre jelentsék, mert nem tudom, mi módon ezen 
katonafogás híre már előre ügy el volt terjedve, hogj r a fogdosásra határozott 
éjjel előtt 8 vagy 9 nappal a karikai legények ide bejöttek s beszélték, hogy 
lesz és mikor lesz ezen embervadászat. (Szvit.) 
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emberi hangokat soha nem hallatott, a veszély láttára hangos 
szavakban tört ki apja védelmére.1 

1827-ben az erdélyi ev. ref. egyházkerület főconsistoriuma 
a zilahi gimnázium főgondnokává nevezi ki. .lulius 6-dikán 
foglalta el hivatalát az elöljáróság gyűlésében. Aranyszavak 

BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓSNÉ LUX ANNA. 

azok, a mikkel a gimnázium kormányzatára indult s a miket 
lelkesen be is váltott. Azt hangsúlyozta, kevés hivatal van és 
lehet olyan, melyben a férfias munkásság s akarat többet s 
oly messze kihatólag használhasson hazájának, mint a nevelő-
intézetek igazgatása. Szilágyvidéki főtanodának szerette ne-
vezni iskoláját, melynek legaprólékosabb dolga érdekelte, meg-

1 V. ö. Szikszai: Br. Wesselényi Miklós emléke, 34—36. 1. 

3 0 * 
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jelent a tanórákon, figyelemmel kísérvén tanárt, tanulót. Az 
iskola felvirágzásán egész lélekkel munkált. 

Egymaga 12,231 conv. forinttal járult tanári székek czél-
jaira.1 

Kiss Károlynak írja Pestről 1837 deczember 7-dikén: 
«Nagyon óhajtóm a zilahi oskola állapotjárói terjedelmes tu-
dósítás kaphatását; tudom, hogy Barátom uraimék minden 
lehetőt elkövetnek annak javára, de ha én el vagyok is zárva 
az azért való munkálkodástól, legalább hadd tudhassam an-
nak mibenlétét s örülhessek előremenetelének».2 

A nagy Wesselényinek akkor is volt gondja a zilahi is-
kolára, mikor Graefenbergben szenvedett. Két tanszékkel jogi 
tanfolyam szervezését tervezte; a mit azonban már a forra-
dalom lehetetlenné tett, a mely az iskolának növendékeit el-
hívta a szabadság zászlaja alá. 

A megyével s tisztikarával Graefenbergből is fentartotta 
a hivatalos összeköttetést. Utolsó levelét Bálint Elek, alis-

1 Szikszai: Br. Wesselényi Miklós eml, 21., 22. 1. 
- Nemz. múz. kézirattár: 1041/Fol. Hung. Itt megvan báró Wesselényi 

Miklós kézi jegyzökönyve is, 1837. (Ms Huny. Sec., XIX. fol. 39. in 8°. Inv. Cod. 
Ilung., Octav. I. 379.) A nagy Wesselényi a 20-as években, mint főgondnok, 
nagy érdeklődéssel vett részt a zilahi kollégium ügyeiben. Érdekes krónikás ado-
mák fűződnek ebbeli szerepléséhez, melyek közül, 1829 tájáról, elmondok egyet. 
Az akkori idők szokása szerint diák-küldött hívta meg a vizsgákra a főgond-
nokot, így ment egy Terebessy nevű diák a zilahi kollégiumból Zsibóra, termé-
szetesen csak úgy gyalogszerrel, a nagy Wesselényihez. Szíves fogadtatásra lelt, 
a bárónak szeretetteljes, benső meleg kedélye élvezetet talált abban, hogy 
a diákot megvendégelhette, ott is marasztotta másnap is* a legátus csak azon 
aggódott, hogy nem érkeznek be idejére a hétfőn reggel kezdődő vizsgára. 
Megnyugtatta a báró a tépelődő ifjút, a ki élénken kirajzolta maga elé a fényes 
fogatot, mely az apostolok lovai helyeit majd Zilahra beröpiti. E helyett azon-
ban reggel három fölnyergelt ló állott elő, melyek egyike a nagy Wesselényire, 
másika lovászára s a harmadik a szepegő diákra várakozott. Indúltak csönde-
sen a táltosok; de a falu végén már átrepülték a porgolát-kaput (porgolát-
kapuk valának itt-ott még a 60-as években azok, melyek a falvak végén állottak 
abból a czélból, hogy a jószág a mezőkre ki ne szabadúljon) s repültek a pari-
pák Zilahig; csak Nyirsiden eszmélt föl a diák, hol közben kevés pihenőt tar-
tottak. De Zilahon aztán dúsan kárpótolva lett a lovaglással megtréfált diák a 
kalapjáért is, melyet még Zsibó végén, a porgolát-kapunál hagyott. 
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pánhoz írja, melyből a következő fölemelő szép szavak ra-
gyognak ki: «részletekbe nem ereszkedve, általánosan fejezem 
ki azt, miszerint szent kötelességünk, mitől, bármi történne 
is, nem szabad magunkat eltántoríttatni engednünk, hogy 
király szentesítette törvényeinkhez híven ragaszkodjunk és 
hogy azok ellen ne csak mi, bár erőltetve is, semmit se te-
gyünk, sőt akármit tegyen azok ellen a hatalom s erőszak, 
az ellen folytonosan tiltakozni, igaz ügyünket istenre s jobb 
korra bízván». 

Kisdedóvodák, népiskolák felállítását sürgette, maga jár-
ván elő jó példával. Zsibón a kisdedóvó intézet fejlesztését, 
Solymoson egy kisdedóvó intézet felállítását rendelte meg1 

s lelkes igyekezettel munkált, hogy valamennyi községben 
kisdedóvó ál 1 ittassék. 

Wesselényi, mint gazdaságtanító is szerepelt községében 
s megyénkre e tekintetben is volt hatása. Gazdaságában a 
megyében eladdig ismeretlen váltórendszert léptette életbe, 
erdőit üzemszerű kezelés alá vette. Akárhányszor jobbágyai-
val egy sorban kaszált, gyűjtött s mint egyik életírója meg-
jegyzi, Zsibón rendre házról-házra járva, minden jobbágynál 
fél napot töltve ő maga tanította meg embereinek a gyü-
mölcsfaültetést és oltást.2 

A gyümölcstenyésztés iránt való buzgólkodásának szép 
jelei vannak egy levélben, melyet Pestről 1837 november 
5-dikén ír Kelemennek: A kertészség s ültetések körül, mik-
ről már előzőleg is írt, buzgólkodjanak. «A csikós kertek 
körülti bokrokat s fákat (kivévén a mi szép fa van) fejsze 
s olló alá kell venni oly móddal, hogy az oda ültetett eleven 
kert mellett az is eleven kertet formáljon. A konyhakert 
kertelése mellé kívülről, a patak mellett pedig, ha kívülről 
hely nincs, belőlről eleven kertet kell ültetni, még pedig 
két sorral, a külső sor galagonya legyen, a belső pedig 

1 Szikszai: Br. IV. M. Emi. 61. 1 2 U. o. 20. 1. 
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merőben borostyán, e végre Kékesről s Galaczról kell egy 
pár szekér borostyánesemetét hozatni, úgy gondolom, hogy 
Zilahon is felesen lehet kapni. Ennek az eleven kertnek 
vagy ez őszön, vagy legfeljebb jövő tavaszkor létre kell 
jönni.» 

Aztán tudakozódik a konyhakerti epertábláról, me-
lyet otthonlétekor saját maga ültettetett, a mi szintén gondo-
zandó; ha elcsenevészett, újra jóféle eperrel ültetendő be. 
Ettől jó távol egy más táblát ananász-eperből kell készíteni. 
Volt mind ananász, mind hónapos eprök, s ha eltalált pusz-
tulni, Kolozsvárról szerezni kell. A konyhakertben alma s 
körtefák pomológiai rendszerrel ültetendők, lajstromozandók 
az ültetvények, mindegyik fának s fajnak, a mely megér-
demli a szaporítást, tövénél legyen a belőle oltandó iskola. 
Azon fajták közül, a mely nincs nekik, Schütztől kell néhány 
oltoványt venni; gondosan szedett s czédulázott oltóágakat 
adjon. Ilyesmit eddig is csináltak, de a jó rend s gondosság 
hiánya miatt az iskolákban összezavarodtak, mert nem vol-
tak jól megjegyezve sem ott, sem valamely jegyzékben. 
A veteményes táblákat a konyhakertben pulya gyümölcsfák-
kal kívánja beprémezni; «e végre külön oskolában kell birs-
körtét és almát ültetni, hogy ezek tavaszszal beoltatván, 
pulyafáknak neveltessenek». Pulyacseresznye s meggy felesen 
van oltva; tavaszszal megint oltani kell. Végül kívánja min-
dennemű oltoványának jegyzékét, kijelölésével annak, hogy mi 
alkalmas már a kiültetésre. «Nagyon sok oltoványra van szük-
ségünk, mert attól, hogy a váltógazdaságtól egész a solymosi 
juhistállóig gyümölc fa alé legyen, semmi esetre sem állok 
el, ide pedig, hogy a pusztító emberek gonoszságán győze-
delmeskedjünk s őket a pusztításba bele fáraszszuk, nagyon 
sok oltovány kell. Szerezni kell fügét, mert az nálunk, úgy 
tudom, kipusztult s valami jó meleg helyre fal mellé kell 
ültetni». 

A rónai leendő váltógazdaságról a tervet ugyan írásban 
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is s rajzban is felküldtek volt, de mert csak az írást találja, 
ismét kéri a rajzát».1 

Kelemennek írja ez év deczember 3-dikán Pestről: előző-
leg írta, hogy a Rónán létesítendő váltógazdaságra nézve a 
további lépéseket föl kell függeszteni; ezt nem úgy kell 
tenni, hogy az emberek arra a gondolatra jöjjenek, mintha 
már el is maradna a dolog, sőt meg kell magyarázni, «egye-
bet nem akarunk s fogunk tenni, hanem a meglevő major-
ságföldeinket tetszésünk szerint használni s azokat, a melyek 
most nagyobb kiterjedésben egy helyt lévőktől távol dara-
bokban vannak, amazokhoz közelebbre levő földekkel ki-
cserélni, ezen cserében sem kevesebb, sem rosszabb földet 
az embereknek a mostaniaknál adni nem akarunk, legelőjü-
ket nem fogjuk megszorítani, mert ha a rónai majorságföl-
deknek privatizálása meg nem történik, úgy az azon határra 
ok vetetlen hajtandó birkák nemcsak a majorság, hanem az 
emberek földjein is fognak legelni s ez az embereknek 
bizonyosan több rövidséget okozand, mintha majorságföl-
deinken (mely úgy is igen sovány legelő) nem fognak legel-
tethetni, ezenfelül a majorságerdőmben legelés! engedek nekik, 
a mivel pedig épen nem tartozom.»2 

Jószágában eltörölte a botbüntetést. A deczember 7-dikén 
Pestről Kiss Károlynak írt levelében is említi. Az a kedve-
zőtlen helyzet, hogy csaknem már három év óta ki van tiltva 
örökéből s lakából, a reménytelen sok káron s vesztegségen 
felül azt is szülte, hogy a jószágabeli közlakosok közt, főként 
Zsibón, a rendetlenség, engedetlenség, tilalmas-rontások s erő-
szakoskodások óriássá nőttek. A heti szolgálatot annyira nem 
akarják teljesíteni, hogy a hova 40 .">0 ember van rendelve, 
sokszor 4—5-nél nem megy több. A termés künn veszett 
a legszorgosabb dolog idején, elmaradtak a legszükségesebb 
mezei munkák s így a gazdaság nála nemcsak hátramara-
dást szenvedett, de annak további folytatása lehetetlenné vált. 

1 Nemz. Muz. kézirattár. 1041. Fol. Huncj. — 2 U. o. 
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A baj odáig harapózott, hogy a zsibói utczán lóháton 
menő zsibói örményt, mert a tiszttartóhak vélték a sötétben, 
megverték s immár a tisztek s cselédség meg vannak rémülve. 
Az emberek berontanak az elkerített majorságföldekbe, ker-
tekbe, dúlják, pusztítják a gyümölcsösöket stb. De ő a kemény 
büntető eszközöknek mindig ellensége levén s a mind emberi, 
mind hazai törvény által méltán kárhoztatott veretést jószá-
gaiban már rég eltörölvén, nem volt a feljebb említett 
kicsapongások orvoslására más mód, mint intés, fenyítés, 
fenyegetés s vármegye tiszti közbejövetelhez való folyamodás. 
De mindez sikertelen maradt s a baj napról-napra nőtt. Meg-
bízza Kiss Károlyt az ügyek igazgatásával s a legelső szük-
séges lépésnek tartja, hogy a kihágások ügyében úri szék 
tartassék. «Kik ezen mód által sem javulnak, azokat kény-
telenek leszünk úgy mond csakugyan úri széki úton 
s annak ahhoz járulandó ítélete következtében helyökről 
elmozdítani». Mind ebben, mind az úri szék tartásában a 
magyarországi új úrbér szem előtt való tartását óhajtja.1 

Nem lesz talán érdektelen megemlítenem a nagy ember-
ről, hogy birtokain a korcsmahitel korlátozását rendelte meg, 
a köznép részegeskedési hajlamát elfojtandó.2 

Mint láttuk, a Részek ügye, az unió útjának előkészí-
tése, a visszakapcsolás végrehajtása, mind a Wesselényi ne-
véhez fűződik. Kölcseynek az Atheiueumban erre a tárgyra 
vonatkozó czikke is, mint Kemény Zs. állítja, a Wesselényi 
szellemi tulajdonának mondható.3 0 tűzte ki elsőül a Készek 
visszacsatolásának zászlaját, midőn a pozsonyi országgyűlésen 
Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd és Kővár vidékének vissza-
szerzéseért küzdelemre kelt. 

Az erdélyi mozgalmak idején Wesselényit «a tömeg 
Zilahról Székelyudvarhelyig és Enyedig, mindenütt, hol meg-

1 Nemz. Múz. kézirattár. 1041. Fol. Hung. 2 Szikszai: fír. IV. M. Emi. 
62. 1. — 3 Kemény Zs. : A két Ur. 67. 1. 
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fordúlt, nagy elragadtatással hallgatta, kisérte szemeivel, rész-
vétével, egész szellemével».1 

Nevéhez a «nyilvánosság s szólásszabadság s az örök-
váltság és egy népszerű tett: a szegényeknek s elhagyottak-
nak örvény és romok közül való megmentése» volt fűzve «a 
közlelkesedés által», midőn Gräfenbergbe küldték.2 

A nagy Wesselényi jelleme az anyagi és szellemi mun-
kásságában az «erőfeszítés» vala, a mint Kemény Zs. jel-
lemzi. A ki külsejét ekként rajzolja le: 

«Testalkata megmutatá, hogy nála ez nem ostentativ, 
hanem létegi szükség, vérmérséki igény volt. Képzeljenek 
olvasóim egy magas termetet oly széles vállakkal és oly 
emelkedett, erős és kidűlő mellel, hogy e miatt a test maga 
csak középnagyságúnak látszik és hossza az átmérő miatt 
aránytalanúl sokat veszít. Képzeljék a legtömörebb, rövid 
és izmoktól dagadó nyakat, mely a csend és szenvedélyek 
perczében egyaránt hátra van szegezve, mintha a világot 
szüntelenül fenyegetni, megrohanni, ledönteni készülne. E há-
rom kitűnő rész: tudniillik a szirterős váll, mell és a vissza-
szegzett bikanyak teszik Wesselényi torzóján a jellemzőt. 
Izmos karjai a nagy és nem arisztokratikus kezekkel, továbbá 
az örökös lovaglás miatt befelé görbedt, úgynevezett karika-
lábai, kiegészítik a torzó kinvomatát a nélkül, hogy emel-
nék. Alig lehete meglepőbb és jelentékenyebb arcz a Wes-
selényiénél: de ott is minden vonal, minden izom, minden 
szín- és érzésárnv, a parancsoló, a követelő, a küzdeni vágyó 
lélek bélyegét hordja magán s az arezkifejezés összegén a 
dacz látszik uralkodó hajlamnak. Csak az antik szobrokon, 
csak a görög művészet félisteni maradványain találhatni 
gyakran oly homlokokra, melyek azonkívül, hogy szélesek 
és jól boltozottak, igen kitűnnek annál fogva, mert a hom-
lok első része föl van emelkedve és a szemüregeket mélyen 

1 Kemény Zs. : A két W. 73. 1. — 2 U. o. 86. 1. 
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veti be. Ily érdekes s a régi világban különösen szépnek 
tartott sajátságai volt a Wesselényi homloka, melyen az alsó 
párkány a vakszemektől kezdve a szemöldöknek összetalál-
kozásáig oly mr.gas volt, hogy hozzá hasonlót még soha sem 
láttam. A figyelő tehetségnek orgánjai vannak-e azon helye-
ken, mint a koponyatan hősei állítják? Ez nem tartozik 
reám. De annyi bizonyos, hogy Wesselényi Miklós a vad 
népek kimeríthetlen ügyességével tudott figyelni, és tüzes, 
barna, jelentékeny szemei a tigris-szemek erélyével mélyed-
tek a tárgyakra, melyeket gyűlölt, keresett, vagy megtalált. 
Orra erős tövű és szokatlanül tág nyílású volt. Midőn indu-
latba jött, orrlyukai kifeszültek, mozgottak s mint a nenies-
vérű lovaké, mélyen, gyorsan és teljesen lélekzettek. Álla 
csak kevéssel volt keskenyebb, mint a Széehenyié, s erős 
akaratot árúit el, valamint lángoló szeme, lihegő orra és 
nagy redőkbe vont homloka erős szenvedélyeket. Arczszíne 
verhenyeg, haja és szakála sötét gesztenye, pördűlt bajusza 
sárgás volt. Bizonyos keresettség látszott öltözetén a színek-
ben, melyek nem mindig valának egyszerűek és összhang-
zók. Haját égette és gondosan göndörgeté. Később, midőn 
őszülni kezdett, egyenként tépette ki a fehér hajszálakat, s 
komornyikjára nem kevés rendreutasítást vontak azon apró 
hiúságok, melyek Wesselényinél az emberi kor minden sza-
kában nagy számmal mutatkoztak. Az oroszlánhangon kívül 
alig van dörgőbb és mélyebb, mint az övé volt, de aránylag 
igen kevés fokig változott, s inkább sivár és velőkig ható 
erős, mint kellemes volt. Beszéde gyakran oly leppegő vala, 
hogy az egyes szótagok külön hullámokban gyűrűztek föl, 
s a szenvedélyek leghevesebb kitörései közt sem vált any-
nyira gyorssá, hogy nagy és hosszú intonatiók ne jussanak 
azon kedvelt vagy erélyes zavak számára, melvek által 

Ofc, J J w-

hatni vagy rémíteni akart».1 

1 Kemény Zs. : A két W. 94—96. 1. 
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A nagy Wesselényiről a Vasárnapi Újság 1860-dik évi 
folyamában Zilahy Károly is írt, a ki azt mondja róla, hogy 
képes volt Zsibótól Pestig utazni a nélkül, hogy egy falatot 
egyék vagy egy kortyot igyék. Zsibótól négy óra alatt meg-
állás nélkül lovagolt Kolozsvárra s hogy a testi büntetést 
megízleljék, gr. Kendeffy Ádámmal egymásra kölcsönösen jó 
11USZÓIK")töt csaptak.1 

Lux Annával 1845 nov. 20-án lépett házasságra Zsibón. 
A nő, a ki róm. kath. vallású volt, előzőleg az evang. reform, 
vallásra tért át, a mint ezt a zsibói evang. reform, egyház 
jegyzőkönyvébe Regéczi Nagy Pál bevezette. A szerető hit-
ves mindent megtett, hogy a csapást, mely férjét szemevilá-
gának elvesztésével érte, önfeláldozó ápolásával enyhíthesse.2 

A családból az első Wesselényi Ferencz, Báthori István, 
lengyel király mezei hadainak generálisa, végrendeletében: 
fiainak a test vérhazák szeretetét szívökre köti, ezt tette a 
nagy Wesselényi: «Erősen hiszem, hogy vérem gyermekeim-
ben el nem fajúland. Ti is fiaim, legyetek honotoknak hív 
és munkás fiai. Ha és míg azok lesztek, követend áldásom, 
mi, midőn erkölcs és hazafiság útjáról lelépnétek, égető 
átokká válnék».3 

Jelszava volt: nunquam retro. 
1850 április 21-dikén halt meg tüdő- és májlobban.4 

Szilágy vármegye közönsége 1883 szeptember 24-dikén 
tartott ünneplő közgyűlésén arczképét leplezte le. Most szob-
rot állít a dicső emlékezetű nagy alaknak, kinél nagyobb 
fia ennek az országrésznek sohasem volt. 

Szobráról, mely az egyenlőség eszméjének, a jobbágyság-
felszabadításának a jelképe, azt írja Tóth Béla:5 A kit az én 
szivem magasztal Wesselényi szobrán, az az én vérem, a ma-
gyar paraszt, a kinek halhatatlan emléket emele e faragott 

1 Zilahy Károly Munkái. Pest, 1866. I. k. 176. lap. — 2 Szilágyi Ferencz . 
Ifjabb báró Wesselényi Miklós, 87. lap. — :í Szikszai: Br. IV. M. Emi. 75. lap. — 
4 U, o. 80. 1. — 5 Pesti Hirlap 1897 okt. 24. sz. 
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képben jó Fadrusz János mester. Ott áll a nagy ember előtt 
az én édes népem, a gatyás, szűrös öreg gazda és elpanaszolja 
neki baját, három század gyászát, bizodalommal, józanul, 
bölcsen, a mi fajtánk veleszületett ékesenszólásával, alázato-
san, mint a jobbágy, és méltóságosan, mint a keleti ember, 
a ki fejedelem az ő házában. Eposz, lyra és dráma ez az 
alak. Története van, érez és# cselekszik. És apotheosis: a 
magyar parasztnak megdicsőítése. Pedig nehéz lóbőr csizmát 
visel az az öreg, ezifra szűr a vállán, a haján fésű és kostök 
a gatyakorczában. 

A székesfőváros báró Wesselényi emlékét a pesti nagy 
árvíz alkalmával kifejtett önfeláldozó tevékenységeért nagy 
domborművei fogja megörökíteni. Két művészünk: Ligeti 
Miklós és Holló Barnabás készítettek domborművű mintákat. 
Ligeti emléktáblája azt a jelenetet ábrázolja, mikor Wesse-
lényi a pesti parton kiment egy gyermeket, s átadja az édes 
anyának. A szárazon a közönség éljenzése fogadja, s üdvöz-
lésére eléje sietnek József és István nádorok, Podmaniczky 
Frigyes atyja és Eötvös József báró. Holló Barnabás dombor-
műve Wesselényit egy szűk utczában mutatja, a mint az ár-
vízi hajós az életmentés munkálatait végzi. A Holló készí-
tette reliefet a Ferencziek templomának a Kossuth Lajos-
utczai vakfalán szándékoznak elhelyezni. 

Br. Wesselényi Miklós nótapörét bőven tárgyalja az a 
kézirat, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum őriz.1 

A vád ez: a mint az 1839 január 31-dikén a kir. táblán 
hozott ítélet körvonalozza, a szatmári gyűlésen lázító beszé-
det mondott Wesselényi s ennek vétkes törekvéseit azzal 
igyekszik kimutatni a fölperes, hogy a pozsonyi kaszinóval 
összeköttetésben állt. attól levelet kapott, reá válaszolt, Lovasv 
köszöntő beszédét, már mikor pör alatt volt, elfogadta s 

1 Br. Wesselényi Miklós nótapöre. Ms. Hung. Sec. XIX. fol. 315. nin. 40°. 
(Nemz. Múz. Invent. (".od. Hung. Quart. I. Nro 1269.) 
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feleletében az ifjakat tüzelte, mindenütt izgatott, pöre meg-
küldésével a megyéket bujtogatta, Kossuthtal levelezésben, 
összeköttetésben volt. A fölperesi tanúk polgári állásuknál 
fogva nagyobb hitelt érdemelnek, mint az alperesiek; azon-

A WESSELÉNYIEK SÍRBOLTJA ZSIBÓN. 

(A nagy Wesselényi mellette van eltemetve.) 

kívül a fölperesiek positiv állítják, mit mondott az alperes, 
az alperesiek negativ mondják, hogy nem hallották, nem 
emlékeznek. 

Pőrére vonatkozólag sűrű levelezésben állt Kölcsey vei. 
Néhány érdekes levelet is őriz a Nemzeti Múzeum. 

1837 deczember 3-dikán írja Pestről Kölcseynek: jónak 
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látná, ha esketés történnék az iránt, «minő befolyást űzve s a 
tanúkra hatni akarva s némelyeknek kikérdezésekor személye-
sen is jelenléve, vitte a fiscus az ellenem való vallatást». Ezt 
az esketést annyival inkább szükségesnek látja, mert újabban 
is értesült, hogy a fiscus ijesztő, kecsegtető módokat is hasz-
nált több tanúnál. A liscus azon lovagol, hogy beszédének 
«szelleme s czélzata lázító volt», azért szükségesnek látta, hogy 
beszédét, melyet a gyűlés után, midőn az még friss emlékeze-
tében volt s az ülésben fölvett jegyzékeiből leírt, közölje a 
tanúival s akár a kérdőpontokban, akár csak privative előre 
bocsátván azt, hogy ennek a közlésnek nem az a czélja, mintha 
azt kívánná, hogy valaki ama beszédnek minden szavára es-
küdjék meg, csak az a kívánsága, a tanú oly tartalmúnak je-
lentse ki, t. i. nemcsak nem lázítónak, sőt a lázi lássál ellen-
kezőnek, azaz oly tanácsot adónak, mi a lehető lázadást meg-
akadályoztassa. Kérdőpontokat küld, melyekre Kölcsey észre-
vételeit kéri. A vallatás végzésére Darvay Ferit kéri meg. «Kér-
lek, küldd válaszodat haladék nélkül Károlyba, hogy az onnan 
a közelebbi táskával (deczember 14-dikén) felindíttathassák. 
Kérlek, küldd fel nekem a vármegyének az én ügyemben 
tett határozatait s feliratait is». 1838 február 5-dikén Pestről 
megküldi Kölcsevnek az ellene hozott «sententiát». Nem tesz 
rá észrevételt, úgy is tudja, hogy annak minden szava meg-
annyi kútfeje az észrevételeknek s hogy semmi sem fogja 
elkerülni Kölcsey figyelmét. «Hogy ezen Ítélet jó részt meri-
torialis és finalis, azt bajos nem látni; de a kir. tábla tagjai 
ennek ellenkezőjét állítják. Úgy nyilatkoznak, ők csak azt 
akarták kimondani, «hogy szavakkal lehet nótát elkövetni», 
s azt állítják, most van nyitva az út a maga kimentésére, 
hogy t. i. nem azt mondta, mit a fiscus állít. — Február 
23-dikán ugyancsak Pestről válaszolja Kölcsevnek, hogy «a 
mentségemben való ereszkedést illető kétségeimre tett nyi-
latkozásod józan ész szülte ép okoskodás». Megjegyzi mégis, 
vájjon «kell-e most derék védelembe ereszkedni». Majd így 
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A NAGY WESSELÉNYI SZOBRA. 

folytatja: «Perem folytát s végét siettetni ugyan semmi okom. 
de felette késleltetni sem czélom. Itt a fiscus s bíráim kije-
lentették, hogy a szükséges oltalmi leveleim megkapását bevár-
ják s így a pör ellátása jó részt az oklevelek mikori meg-
jelenésétől függ. Ezek szerint kérlek a vizsgálatoknak haladék 
nélküli eszközlésére, de úgy, hogy sietés mián azok a tanúk 
számára nézve se szenvedjenek rövidséget. Ölellek forró szent 
barátsággal W.»1 

1 A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában (.1135. Fol. Huug.) vannak 



4 8 0 xvii. f e j e z e t . 

Báró Wesselényi Miklós Közép-Szolnoknak 1844 már-
ezius 4-diki közgyűléséhez intézett felszólításában ajánlta, 
hogy gróf Széchenyi Istvánnak Felek-díj czímű tervét fogadja 
el a megye. «Ne engedjék a Tekintetes rendek másnak azt a 
dicsőséget, hogy Magyar honban csaknem, Erdélyben épen 
legelsők legyenek, kik ez üdvös és dicső terv pártolását nyil-
vánítsák, mind a két hon megyéit felszólítván a végett, hogy 
Erdélynek a közelebbi, a magyarhoniak pedig a jelen ország-
gyűlésen követeik által ezen terv létrejöttét eszközöljék.» «Ki 
érdemet dicsőit, önmagát dicsőíti, a törvényhatóság, mely ezt 
teszi s mely a hon boldogságát eszközlő útra elől lép, jelen 
s jövő polgárai számára fűz soha nem hervadandó koszo-
rút.» Közép-Szolnok rendei gróf Széchenyinek a nemzet föl-

br. Wesselényi Miklós beszédeinek eredeti s másolt kéziratai; 1831 májusban 
az újonczok ügyében beszél, hogy t. i. az ország által felállított ezredek rendes 
pótlását az ország nem vállalta magára ; az újonczok adása az országgyűlés 
tárgya; az erőszakos katonafogdosás törvénynyel ellenkezik. Junius 17-dikén a 
lengyelek (Nagy-Károlyban); október 5-dikén Deésen a nemesség fegyverre ke-
lése, október 31-én Belső-Szolnok vármegye közgyűlésén az újonczozás ügyé-
ben ; november 27-dikén pedig, az önkényről, Zilahon beszél. Az utóbbi helyt 
mondott beszédében hangsúlyozta, hogy országgyűlés tartása iránt kell meg-
kérni a felséget, gondoskodni kell a bajok orvoslásáról. Pillantást vet az 
év szomorú eseményeire. «Önkény taposta le a hős lengyel nemzetet». Majd 
áttér a cholera pusztításaira. «A dolgok rendes folyása mindenben megzavar-
tatott, az igazgatás törvényszabta ösvényiről önkény útjára rohant. Begius 
commissariusok nem törvénytől származó s mindig háborító megjelenése nyug-
hatatlanított. A vármegyék törvényes hatások köréből kizárva, minden őket 
illető tárgyak, tudtokon kívül igazgattattak. A terhes elzárások szükséget ter-
jesztettek. Strázsálások a szegénységet csigázták. Minden lépten megállíttatott 
a szabadon járhatás jussával még méltán büszke magyar. El volt változva a 
magyar földnek képe». Szolgaság laktává látszott átvarázsolva. A vásárokat eltil-
tották ; elfojtottak minden kereskedelmet, az iskolákat bezárták stb., festi a 
cholera undok következményeit. «Mindezek megfontolásainak természetes követ-
kezése azoknak okait vizsgálni.» Nem az indító okokat feszegeti, «hanem azo-
kat, melyek rész szerint megkívánták, rész szerint megengedték, hogy mind-
ezek történjenek». Az ok abban rejlik, hogy nincsenek törvényeinkben a 
véletlen, szokatlan s rendkívül való esetekre nézve illő s szükséges provisiók. 
Azért kell a hiányról gondoskodni, mert különben önkénynek nyílik út. Aztán 
a magyar nyelv s a sérelmek, a partium, a vallás stb. ügyében mondott beszé-
deit találjuk a gyűjteményben. 
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emelésére, boldogítására irányuló tervére, annak országosan 
s mihamarább leendő megvalósítására a két haza minden 
megyéjét a pártolásra fel is hívták. 

Báró Wesselényi Miklóstól van egy szép kis vers, mely 
jellemzi a nagy ember hangulatát. Egy franczia dáma emlék-
könyvébe írta 1835-ben.1 

HAHÓ WESSELENYI MIKLÓS, 

Szilágy vármegye főispánja. 

Szép hazádba térsz te vissza, Midőn fészket bátran rak már 
S téged ott enyhely fogad. Erdők tollas lakosa, 

En hazámba, melyet védtem, Fészkemből ki vagyok zárva, 
Élek, mint üldözött vad. Hontalan a hon fia. 

Wesselényi látogatói czímű versében Garay János 1846-ban 
mily meleg lelkesedéssel s hazafias részvéttel zengi: 

1 Gróf Kuun Géza levéltára Maros-Németiben. Egykorú másolat. 

Dr. F e t i í i M ó r : Szilágy varmegye manograpliiája. I. 3 1 
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Isten hozott Zsíbóról, 
Megfáradt vándorok! 
Saruitok fűzőjét 
Megoldni lángolok. 
Szent, melyről eljövétek 
S megáldandó a hely, 
Mondjátok el : Zsibónak 
Mártyrja mit mivel ? 
Ki tőle jő végtére 
Tán mégis hoz vigaszt; 
Ki róla mond örömhírt 
Nemzetnek mondja azt. 
Látók a szenvedő hőst, 
Hallottuk szent szavát. 
Meleg baráti kézben 
Érzettük hős karát. 
De ö nem láta minket! 
A sas merész szemét, 
Mely a napot kiállta, 
Ej üli, mély, sötét. 

Éj, mely nehéz bilincscsel 
Szegzé le földhöz őt; 
Mely égi versenyében 
Megtörte a dicsőt. 
S most gyászosan lekötve 
Zsibó szikláihoz, 
AH lelki, testi kínban, 
Egy új Prometlieosz. 
Ki nagymerő kezekkel 
Az ég szövétnekét 
Lehozta, földerítni 
A földnek éjjeléi. 
S ki, mert hozzá hasonlót 
Nem tűrhetett az ég 
Kaukáznak bérczürébe 
Sziklához kötteték. 
így Wesselényi Miklós, 
Az éjnek ostora, 
E sanda istenségnek 
Lön üldött mártyra. 

Majd e lmondja , hogy óriási lelkét nem bír ta széttörni s 
keblében megmarad t a naponként kigyúló égi szikra lángja, 
a hónáér t dobogó szív lobogása. Aztán búzdí t ja a látogatókat, 
hogy hirdessék, a mer re négy folyónk zúg: Zsibón miként 
lelék a nemzet nagy fiát. 

Annak a versnek szavaival végzem a nagy Wesselényi-
ről való emlékezésemet, a mely jel lemző szép ódával Ber-
zsenvi id. Wesselénvi Miklóst siratta el: 

Tekints le hozzánk hős eleid közöl ! 
Lebegj körültünk, légy szeretett hazád 
Védlelke ! . . . 

A VAK WKSSEI.ENYI AEAIRASA. 



XVI. FEJEZET. 

KÖZÉP-SZOLNOK S KRASZNA VÁRMEGYÉK ORSZÁG-

GYŰLÉSI ÉS MÁS KÖVETEL 

A Partiumot, mikor már a törököt kiűzték s Erdélyt a 
magyar korona alá visszacsatolták, mind a pozsonyi, mind a 
szebeni diétára meghívták. Mind a két helyre küldött követet 
is, a nádornak, az erdélyi kormányzónak s az ország gene-
rálisának pedig ajándékot, hogy a katonaság tartásának ter-
heitől valamennyire mentsék. 

A követválasztások a múlt századokban hasonlíthatatlanul 
más lefolyásúak voltak, mint a maiak. Sőt épen ellentétes 
czélú volt minden korteskedés. Nem keresték a követséget, nem 
kaptak rajta, sőt a jelölt arra törekedett, hogy valahogy meg 
ne válaszszák. A közlekedési viszonyokban volt az egyik 
akadály s a másik, hogy a gazda nem is szívesen hagyta el 
hosszasan a birtokát. Rendszerint a tisztviselők voltak a 
követek is. Politikai pártok nincsenek, annyira tökéletlenek 
voltak, vagy épen hiányzottak a politikai czélok. 

A követeknek híven kellett alkalmazkodni a vett utasí-
táshoz. Közép-Szolnok 1841-ben hibáztatta, hogy követei az 
országgyűlésnek az erd. róm. kat. püspök kormányszéki ta-
nácsossága tárgyában hozott határozata ellen némely ország-
gyűlési tagok készítette óvást aláírták, a nélkül, hogy a megye 
részéről erre felhatalmazást vagy pótlékutasítást kaptak volna. 
A követek utasításaiban volt, hogy hasonló esetekben «az 
országgyűlés többsége és törvényszerű leg munkálkodó része 
határozatához csatolják véleményüket». 

3 1 * 



4 8 4 xvi i . f e j e z e t . 

Szolnok vármegye 1687 január 24-dikén Sámsonban tar-
tott közgyűlése a fogarasi országgyűlésre választott követnek 
ezt az utasítást adta: «Az nemes vármegye szavával az mi 
kegyelmes urunkat eő nacscságát s mind az nemes országot 
alázatos supplikátiója által requirálja és munkálkodjék azonr 

hogy már szinte végső pusztulásra és sorsra jutott vármegyénk 
jobban ne aggraválódnék, hanem a mi levamennel lehetne 
az nemes ország, inkább azon instáljon.»1 

Gúthy Farkasnak utasításaival találkoztunk már előbb. 
Az 1696-dikí, melylyel Tokajba küldték, így kezdődött: 1. Meg-
érkezéskor, a kiket illik, köszöntse. 2. Gróf Bethlen Sámuelnek 
a vármegye terheltetését, romlását, pusztulását adja elő stb. 

Az az instruetio, melyet nemes Kraszna vármegye az 
erdélyi rendekhez intézett, s a vármegyei gyűlésen Somlyón 
1716 január 6-dikán közzétett és Gencsi György s Ecsedi 
János számára átadott, így szól: 1. Minthogy igen terhes a 
nemes vármegyére, hogy in oeconomiis Magyarországtól, 
az igazságszolgáltatás ügyében pedig Erdélyországtól függ. 
kérni kell, hogy egészen Erdélyhez tartozónak tekintessék. 
2. Minthogy Pálfi Miklós nádor Pozsonyban 1715-ben kelt 
rendeletével a köblöt és egyéb mértéket megváltoztatta, de 
a hol szükségesnek látják, mégis használják, miheztartás 
végett egész utasítást kell kérniök. 3. Végső pusztulását 
okozza a vármegyének a rajta levő mindennapi robot (fors-
pontozás), mert ^ Bihar megyéből csak Kémerig és ritkán 
Somlyóig hozzák a terhet; a vármegyebelieknek itt lel kell 
váltani, a kiket (t. i. krasznavármegyebelieket) meg ritkán vál-
tanak fel a szomszéd vármegyében Középlakig, sőt sokszor egész 
Kolozsvárig kell menni marháikkal és szekereikkel. A neu-
burgi regiment is 45 szekeret és a feles lovakat elvivén, Besz-
tercze vidékéről a szegénység nagy romlására bocsátotta 

1 Kiadta Szécsi András, megyei jegyző. Eredetije Bölöni-lt. nagyváradi 
muzeum. 
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vissza. Hogy ez Közép-Szolnok, Doboka és Kolozs vármegye 
közt megorvosoltassék, szükséges. 4. Nem kevés kárral jár 
a vármegyére nézve ő Felsége sójának a somlyói rakodó 
helyre való hordása is. Mert a szekeresek marhái nemcsak 
a szabad mezőn legelnek, hanem a mezei veteményekben és 
tilos kaszálókon is kárt tesznek. Ha a szegény emberek az 
ilyen marhákat be akarnák hajtani, a szekeresek mindig ellen-
állának. Ez szintén orvoslást kíván. 5. Hogy a nemes darab 
sókat a vármegyei nemes rendeknek a javak arányához 
képest kioszszák, mindig alázatosan kell kérni (instálni). 
(). Szintén kérni kell szüntelenül azon jobbágylakosok vissza-
adását, kik Bihar, Közép-Szolnok, Doboka és Kolozs várme-
gyébe átszöktek. Azoknak a jobbágyoknak a terhét — a kik 
a Meszesen belől jutva, földesuraik földén laknak — mások 
hordozzák (supportálják). Hogy az olyan földesurak még 
megmaradóit jobbágyai az elfutottak terhét hordozzák, ugyan 
nagyon kell kérni. 7. Sürgetni kell, hogy a sóra vigyázókat 
és harminczados ellenőröket ne valami tehetős, adózható 
emberekből, hanem szegényebb renditekből állítsák össze. 
8. Gencsi György, követ panaszképen jelentette, hogy nemes 
Közép-Szolnok vármegyében levő bírája, a dézsmát a fiscus 
dézsmás Lengyel István keze alá meg nem adta (noha annak 
utána egy forinttal kínálta), marháját a dézsmás elhajtotta. 
Egyebeket a hűséges követekre bíznak.1 

A rákosi országgyűlésen 1505-ben, mikor azt a fontos 
határozatot hozták, hogy II. Ulászló magtalan elhalása esetén 
nem idegent, hanem magyart fognak királyivá választani, a 
krasznavármeqyei nemesek részéről Ilosvav Jeromos volt 
jelen. Ugyanakkor Közép-Szolnok követei voltak: Sarmasági 
Miklós és Bőnyei Tamás.2 

1546-ban az erdélyi rendek elhatározák, hogy az egyez-

1 Kiadta Kraszna vármegye nótáriusa, Korda András. (Szgy.) — 2 Jászai: 
A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. I. 158. lap. 
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kedési kísérleteket újra megkezdik, s követeket küldenek 
Ferdinándhoz azzal a kérelemmel, hogy viseljen gondot az 
ország fenmaradására. A követek között volt a részekből: 
Somlyai Mihály.1 

Az 1571 május 17-dikén tartott fej edelem választáson, hol 
Somlyói Báthory Istvánt választották meg, Kraszna és Közép-
Szolnok vármegyék is jelen voltak,2 valamint az 1571. évi 
november 9-dikén tartott kolozsvári országgyűlésen, melyen 
Báthory magát vajdának, de a rendek őt nagyságos fejede-
lemnek czímezik. 

Rákóczi Zsigmond fejedelemsége idejében az 1(307. évi 
márczius 18-dikán Maros-Vásárhelyt megnyílt országgyűlésen 
a rendek aláírása között előfordúl: Melchior Latran legátus 
comitatus Grazna, tehát ekkor Látrán Menyhért képviselte 
ott Kraszna vármegyét. 

1629-ben Köztp-Szolnok Balásházy Lászlót és Ladmóczí 
Horváth Mártont a fejérvári diétára küldi követül. Minden 
porta 50 dénárt fizetett diurnumukban. 

1631-ben ugyancsak őket küldik követekül Fejérvárra 
s költségeikre 60 forintot engedélyeztek.3 

1632-ben Kraszna vármegye közgyűlése követűi küldi Ve-
res Zakariással Bideskúti Istvánt a fejedelemhez, azzal a kére-
lemmel, hogy a gyülevész hadak garázdálkodásait torolja meg. 

1637-ben Kádár Miklós viczeispán Közép-Szolnok vár-
megyében, egyben Szentkirályi András nótáriussal követ a 
fej érvári gyűlésen. 

Bideskúti István Kraszna vármegye követe 1648-ban Gyula-
fehérváron. 

Az 1649 február 18-dik i gyulafehérvári országgyűlésen 
Maksa Gáspár Kraszna vármegyét, Adorján János pedig Közép-
Szolnokot k é p viselte.4 

1 Szilágyi Sándor : Erdélyi országgyűlési emlékek. I. k. 212 1. — 2 Szalay 
László: Magyarország története. IV. k. 360. 1. — :t P. G. 177. 1. — 4 Török-ma-
gyarkori történelmi emlékek. V. k. 419. 1. 
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Eördögh István és Szigethi István 1650-ben középszolnoki 
követek a fejérvári diétán. 

1712-ben Közép-Szolnok Nagy Istvánt és Kengyel Gábort 
küldte követül a medgyesi diétára 50 forint költséggel. Ugyan-
csak ebben az évben még egyszer küldtek követeket Szo-
boszlai Vass István és Kengyel Gábor személyében, kik úti 
költségűi 60 forintot kaptak, melynek felét a zilahi nemesség 
tartozott fizetni a vármegye rendeletéből.1 

Ugyanebben az évben a pozsonyi diétára követnek Do-
hai Józsefet küldte.2 

1713-ban a szebeni diétára követekül Nagy Istvánt és 
Papp Jánost küldik, költségűi 60 forintot szavaznak meg. 
Ebben az évben ismét küldenek követeket Szebenbe, Dohai 
Józsefet és Nagy Miklóst. 

1713-ban «A zilahi nemesség és czivilisek között contro-
versiában forgó dolgoknak agitáltai ni» a medgyesi országgyű-
lésre követekül küldik a már előbb említett Szoboszlai Vas 
Istvánt és Kengyel Gábort. Viaticum számukra ugyancsak 
60 Rh. forint, melynek felét, mint előbb, a vármegye, felét a 
zilahi nemesség adja. 

1715 márczius 9-dikén a szebeni diétára Kengyel Gábort 
és Zilahi Gergely Ferenczet küldték követekül; egy német 
forint diurnum mellett. Később, április 24-dikén, Kengyel 
helyére Szoboszlói Vas István választatott. 

A pozsonyi országgyűlésen Dobay Pál középszolnoki 
szolgabíró a képviselő. Szeptembertől karácsonyig 400 Irtot 
szavaztak meg, minden portára pedig egy tallért. A nádor-
nak ugyanekkor száz arany -ajándékot küldenek. ' 

A szeptember 5-dikén Zsibón tartott ülésből ezzel a ha-
tározattal küldték ki: Nemes Dohai Pál szolgabíró atyánkfia 
az Posoni nagyságos magyarországi gyűlésre az conscriptió 
mellett leendő declaratiókra az nemes vármegye több szük-

1 P. G. 57. 1. - 2 ü . o. 57. 1. — 3 ü . O. 224. 1. 
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séges dolgainak folytatására cum adjuncto . . . expedialtatik, 
pro alimento karácsonyig 400 frt adatik. 

A deczember 28-diki generalis congregatión az erdélvi 
fejedelemség 1716 január 14-dikén tartandó gyűlésére követe-
kül Nagy Miklós és Lápossi Pál szolgabírákat küldik ki. 

1710 deczember 23-dikán Kraszna vármegye gyűlése a 
szebeni országgyűlésre követekül küldi Kállay Jánost és 
Gencsy Istvánt. Útiköltség fejében 100 frtot rendel. Ebben az 
időben a partium in politicis Magyarországhoz, in juridicis 
pedig Erdélyhez tartozott. Küldött azonban a magyarországi 
gyűlésre is követeket. 

Szoboszlai Vas Istvánt és Guthi Dénest, 1718. évi február 
22-dikén Diósadon, az erdélyi diétára küldték követekül. Költ-
ségül 60 m. frt rendeltetett számukra. 

Később követekül küldik Kengyel Gábort és Guthi Dé-
nest, hogy az előbbi évben a nemesi sóra vonatkozólag tar-
tott értekezlet értelmében a kormánynál «impetráljanak».1 

1719-ben Közép-Szolnokból Pozsonyba követűi Kún Ist-
vánt küldik. Ugyanabban az évben Kolozsvárra is küldenek 
követet Dúl András és Kengyel Gábor személyében, kiknek 
100 frt pénzt és 30 veder bort szavazott meg a vármegye és 
szolgálatukra még két szolgát is adtak.2 

1720 augusztus 31-dikén «a nemes Kraszna vármegye 
közönséges szükségei s kivált a posoni expeditióra indulás-
nak siető volta (expiálván a terminus) úgy kívánván repar-
tiáltatik erga futuram et brevem fefusionem: Bydeskuti Zsig-
mondra 100. Inspector Varjú Istvánra 200, viceispán Gencsi 
Györgyre 100, Terjéni Mihályra 85 Rfl. Perceptor Tatay István 
úr absentiájában in officium pereeptoris substitualtatik Ter-
jéni Mihály úr az posoni expeditióra felvétetett pénznek per-
ceptiójára és a restantiában levő pénzeknek kiszedéséig.» 

1721 április 24-dikén Kraszna vármegye tisztjei Somlyón 

1 P. G. 392 . 194. 11. — 2 ü . o . 5 0 3 . 1. 
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gyűlést tartván, felolvasták az erd. reg. gubernium regálisát, 
mely szerint a nemes vármegyének a június 8-diki kolozsvári 
országgyűlésre követeket kell küldenie. Meg is választják kö-
vetekül Gencsi György, alispánt és Halmágyi István, nótáriust. 

Az 1728—29-diki országgyűlésen Kraszna, Közép-Szolnok 
vármegyék követei vonakodtak az esküt a szokott formájá-
ban letenni azzal a megokolással, hogy vallásuk elvei szerint 
a szűz Máriára és a szentekre nem esküdhetnek. Ezért őket 
1729 augusztus 11-dikére a rendek táblája elé idézték, ők 
azonban még az nap fölsiettek Bécsbe s olyan leiratot esz-
közöltek ki a királytól, hogy az utóbb leérkezendő kir. ren-
deletig a katholikus rendek végzése fölfüggesztessék s az eskü 
kérdését mellőzvén, térjenek az adófelosztás tárgyalására.1 

Wesselényi István prsesidens és főispán házában 1731 ok-
tóber 2-dikán tartandó lakodalmi ünnepélyre a vármegye is 
hivatalos lévén, szeptember 29-dikén képviselőiül többekkel 
együtt Fodor Zsigmond és Vyzkeleti János szolgabirókat kül-
dötte. 

1747-ben az erdélyi országgyűlésre követek Közép-Szol-
nok részéről: kisdobai Dobai Péter, táblabíró és kémeri Bö-
löni Sándor, jegyző. 

1749-ben a szebeni országgyűlésen középszolnoki követ: 
Nagy Pál és Halmágyi Ferenez. 

1751-ben a szebeni országgyűlésre Közép-Szolnok követei: 
Vitéz András és Halmágyi Ferenez. 

1754-diki országgyűlésen követek Dobay Sándor és Hal-
mágyi Ferenez. 

1781-diki szebeni hódoló országgyűlésen követek Noch 
János és Beke István. 

1782-ben Kraszna vármegye küldötte jelen volt a bihar-
megyei főispáni beiktatón.2 

1 Horváth M.: Magyarország Tört. V. köt. 91. lap. 
- Szirmay: Szatmár, 1809. I. 
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1790-ben Közép-Szolnok vármegye Bideskuthy Imre és 
Halmágyi Sándor alispánokat küldte a magyarországi gyűlésre. 

1792 július 14-dikén a gubernium költséget utalványoz 
a vármegyének a marchalis eongregatio (közgyűlés) megtar-
tására, melyen az országgyűlésre küldendő követek lesznek 
választandók. 

1792-ben Csomós Mihály Közép-Szolnok vármegye kö-
vete a kolozsvári országgyűlésen. 

1794 deczember 15-dikén B. Wesselényi Miklós és Udvar-
helyi Linkner Mihály Közép-Szolnok vármegye követei a 
kolozsvári országgyűlésen. 

Követek 1810-ben Szentsimoni Lakatos János, Vályi Zsig-
mond. br. Bánfi Ádám, Szentmarjai János (Kraszna), ilj. br. 
Huszár József. Horvát Zsigmond. 

1834-ben Péchy István (Közép-Szolnok). 
Ekkor írja Wesselényi Miklós1 Péchy Istvánhoz, a ki a 

követségről lemondani készült, hogy így «bizonyosan való-
sül ni fog azon köz és forró hazafiúi óhajtás, hogy Kölcsey 
szolnoki követ leend». Arról értesült ugyanis Wesselényi, 
hogy némelyek írtak Péchynek elhatározása megváltoztatá-
saért, «ezzel igyekezvén azt megakadályoztatni, hogy Kölcseyt 
országos gyűlésünknek meg ne nyerhessük.» 

Középszolnoki követek: 
1834 1835-ben Tunyogi Cs. József. 
1838 1847-ben Bálint Elek. 
1842-ben Sebes Miklós. 
1847-ben Viski György. 
Krasznavármegyei követek 1834-ben a kolozsvári ország-

gyűlésen br. Huszár Károly, Kovács István, helyettes Ajtai 
Sámuel. 

1837-ben a szebeni országgyűlésen br. Bánfi László, 

1 Wesselényi Miklós levele Péchy Istvánhoz Kolozsvárról 1834 január 
5-dikén. Péchy István családi levéltára Sárközujlakon. 
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1834-ben főispán és br. Huszár Károly képviselte Kraszna vár-
megyéi. 

1839-ben krasznavármegyei követ a pozsonyi ország-
gyűlésen br. Bánfi László és Szentmarjai János, kir. tanácsos 
(Közép-Szolnok vármegye nincs képviselve). 

1841-ben a megelőzőleg tartott országgyűlésről számol-
nak be, mint Közép-Szolnok követei: br. Wesselényi Farkas, 
Pelei Lajos, Kiss Károly és László Imre táblabírák. 

Az 1847/8-dik évi magyar országgyűlésre Közép-Szolnok 
1848 április 3-dikán br. Wesselényi Miklóst, Kiss Lászlót, 
pótló követül Deáky Samut, Kraszna vármegye pedig 1848 
április 8-dikán Bagossv Sándort s Kabós Józsefet választotta. 

Az 1848-dik évi július hó 2-dikán Pesten egybegyűlt 
nemzeti képviselők háza ülésén Sámi László Zilahon válasz-
tott képviselő megbízó levelét mutatják be. 

1848-ban képviselők: középszolnokiak: Buda Sándor, 
László Imre, Décsei László. Kraszna megyeiek: Lázár János, 
Bagossv Sándor. 

Az 1861-diki országgyűlésre Urházy Györgyöt, Deáki Sa-
mut (Zilah s Kraszna vármegye),1 László Imrét, báró Bánffy 
Eleket s Bagossv Sándort küldték föl. 

1865 1868-ban Deáki Lajos (Zilah s Kraszna vármegye), 
Bagossv Sándor (Szilágy-Somlyó), Pelei Lajos (1867-ig), azután 
Urházy György (Zsibó), Décsei László (Szilágy-Cseh), László 
Imre (Tasnád). 

1869—1872-ben Deáki Lajos, Bánffy Elek, Urházy György, 
Wesselényi József báró, Kuk Jenő, azután Guthy Benő. 

1872—1875-ben Deáki Lajos, Bocsánczy Adolf, Dobay 
Antal, Pap György, Kabós Elek képviselték Zilaht, Kraszna 
s Közép-Szolnok vármegyéket.2 

1 Kraszna vármegye Zilah városával együtt választotta egyik képviselő-
jét. — - Képviselőház könyvtára, Lakkönyvek. A szilágyvármegyei képviselőket 
lásd a Tisztviselők névsoránál. 



XVII. FEJEZET 

V A L L Á S T Ö R T É N E T . 

1. Pogánysirok. Az ősmagyar vallás emléknyomai. 

A keresztyén vallás hódítása. 

Mi volt a magyarok ősvallása? Arról kő, írás nem be-
szél, mondja Jókai. 

Első királyaink törvényeiből s a hagyományokból lehet 
következtetnünk az alapelvekre. 

Szent István' intézkedett, hogy a papok és vármegyei 
ispánok vasárnap mindenkit a templomba küldjenek, kivévén 
azokat, a kik otthon a tüzet (ignes) őrizik. A ki elmaradt a 
templomból, annak verés volt a büntetése és megnyiratott. 
Endre2 azt rendelte, hogy az istentelen és szittyái szertartá-
sokat s hamis isteneket eltöröljék, a bálványokat lerontsák, 
továbbá,3 hogy ha vasárnap- s ünnepnapokon a távol levő ma-
jorság-, szállás- falvakból nem is mehet mindenki templomba, 
közülök egy, pálczával kezében, jelenjen meg s hozzon az 
oltárra három kenyeret s egy gyertyát. 

Szent László4 mindazokra, kik a szittyanépek szokása 
szerint kutak mellett tartanak vallási szertartásokat és fák 
alatt, forrásoknál s köveknél áldoztak ökörrel, büntetést szabott. 

Az ősmagyarok vallása hagyományaink szerint lényegé-
ben tűzimádás. Tiszteletüknek tárgya a tűz, a villámszóró ég, 
a föld s általában a természet. Emléke a tűz e tiszteletének, 

1 II. Decr. 8. fej. — 2 I. Decr. 1. fej. — 3 I. Decr. 11. fej. — 4 I. Decr. 
22. fej. 
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a népnél e századig fenmaradt babona, hogy, ha kialszik a 
lefekvéskor gondosan hamu alá takart tűz, a családot nagy 
veszedelem fogja érni. Tűzvész esetén még ma is előfordul, 
hogy villára szúrt kenyeret állítanak a veszélyben levő ház 
tetejére, megengesztelendők a tűzistent.1 Tasnád-Szarvadon 
tűzvész alkalmával a szomszédok egy egész kenyeret és egy 
szitát tesznek fel a háztetőre. Az illető, a ki a házát akként 
védelmezve hiszi, azt hajtogatja: «En Istenem, távolítsd el 
tőlem ezt a veszedelmet». Rendszerint csak azok rakják föl 
ez elhárító eszközöket, a kik felé a tűz terjedni látszik. Ma-
gyaroknál és oláhoknál egyaránt dívik ez a szokás. Zilahon. 
a mikor a Tuhutum-utcza felső részét egy nagy tűzvész egé-
szen elpusztította, a veszélyben levők karóba húzott kenyeret 
tűztek abban az irányban, merre a tűz terjedt, a tűzvész 
terjedésének megakadályozása czéljából. 

Őseink elhalt nemzetségfőnökeiket harczi lovaikkal ma-
gas halmok alá temették. A peéri, érhatvani, tasnádszántói, ér-
girolti határon látható dombok mind ilyen sírhalmok, s talán 
igaza van Szikszainak, midőn azt véli, hogy az Ete pusztán 
emelkedő nagy halom egyik honfoglaló ősünk sírhalma.2 

A Szilágykövesdtől keletre Bogdánddal határos szilágy-
kövesd i határrészen ugyancsak van egy halom, (Halom a ha-
tárrész neve is, Halom erdő letarolt helye) mely talán szin-
tén pogánykorbeli sírhalom. 

Gróf Kuun Géza a kúnok temetéséről idézi, hogy a 
vitézt s a lovat is egykori urok sírjába temették «s a meg-
jelent vitézek siettek földet s köveket dobni a sírra. A kúnok 
a holtakat felöltöztetve, ülve temették el: a gazdagok mellé 
legjobb lovukat s leghűbb szolgájokat is eltemették elevenen, 
még pedig még mielőtt az éj bekövetkezett volna, egy magas 
dombot (kurgan) emeltek a sír fölé.»3 Szabó József geologus 

1 Szikszai Lajos felolv. Szilágy vra. raill. közgy. jegyzőkvében a 15. la-
pon. — 2 U. o. a 13. lapon. — Gróf Kuun Géza: A kúnok nyelvéről és nem-
zetiségéi-öl. Budapest, kiadja a M. Tud. Akad. 12 14. 1. 
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az alföldi halmokat nem emberi kéz készítményeinek tartja, 
hanem természeti tényezők eredményeinek, a melyekhez az-
tán történeti emlékek is fűződtek.1 Skolka András, m.-herényi 
iskolai igazgató, azt bizonyította, hogy a halmokat hadi ezél-
ból emelték.2 A kuruczvilág egyik történeti énekében, mely 
Esztergom megvételéről (1706) szól: «Rákóczi tábora torpad 
(t. i. terűi, terjeszkedik) a síkságon: Rákóczi sátora dombon 
áll magában. Friss, kerek dombon áll tegnapi nap olta; nem-
csak az sátor, a domb is csak azolta! Jó kurucz vitézek csak 
tegnap dombolták. A földjét kezekben süveggel hordották. 
Urunknak sátora magas helyen legyen: Szép tábora fölött 
végigtekinthessen! Aranyos zászlója lobogjon magasra! Mesz-
széről mindenki mindjárt megláthassa! Süveggel hordották, 
a dombot úgy rakták. Rákóczi patyolat-sátorát rávonták.» így 
írta meg azt «egy igaz magyar fi, igaz örömében» szép pél-
dájául annak, hogy a mesterséges domboknak mily hadi czél-
jok volt még; a vitézek süvegjökkel hordták össze vezérök 
számára, hogy széttekinthessen róla, hogy magasra lobogtassa 
zászlaját. 

Mint látszik, ezeknek az egymástól bizonyos távolságra 
levő halmoknak természetéről a geologusok s archeologu-
sok eltérő nézetben vannak. Dr. Zsilinszky Mihály Csongrád 
vármegye Történetében azt tartja, hogy mind a két nézet elfo-
gadható. mert míg egyfelől «némely halmaink a föld természe-
tes réteges emelkedését» mutatják, addig másfelől «épolv tagad-
hatatlan. hogy az ősember a szerte elterülő tavak és mocsarak 
között levő hátas földön maga is igyekezett oly halmokat 
emelni, melyeken kunyhót építhetett magának, a hová élelmi 
szereit összehordhatta és a honnan minél távolabb láthatta a 
közeledő ellenséget.»3 Dudás Gyula az alföld prsehistoriai em-

1 A békés-csanádi halmok földtani tekintetben. Bp. Szemle IV. 175. 1. — 
- Beiträge zur Geographie und Physiographie des Bekeseher Comilats. Schedius 
Zeitsch. IV. 236. és VI. 139. 1. — 3 Dr. Zsilinszky M.: Csongrád vm. tört I. r. 
2. lapon. 
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A NAGYFALUSI HALMOK KÖRNYÉKE. 

lékeiről, a halmokról tanulságos magyarázatokat mond.1 Azo-
kat a halmokat a köznép rendszerint kunhalmoknak, tábor-
helyeknek, határhalmoknak vagy törökkorbeli őrhelyeknek 
tartja. Hivatkozik Faulmannra, ki általánosságban azt mondja 

1 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. I. k., 60—75. 1. 
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a halmokról, hogy azok a népek, a melyek őshazájokban a 
hegyek ormain mutattak be áldozatokat isteneiknek, a mikor 
a síkokra költöztek, ott e halmokon áldoztak.1 Dudás Gyula 
kétségtelennek tartja, hogy a halmok a népek vallási kultu-
szával összefüggtek. A halmokat a vallási kultuszon túl első 
sorban az ősnépeknek a halottak iránti kegyeletéből eredő-
nek magyarázza. Utal a kisázsiai kősírokra, az egyptomi gú-
lákra, a mexikói földhalmokra, az észak- és nyugoteurópai 
dolmenek és menhirekre, valamennyi azt igazolja, hogy sírjai-
kat a népek valamely feltűnőbb módon megjelölni iparkod-
tak. A halmok a hegyes vidéken kőből, a síkokon jobbára 
földből állanak, a vidék helyrajzi fekvése szerint. A báes-
megvei vaskúti halmoknál 1868-ban történt ásatás alkalma-
val a Rómer jelenlétében fölvett jegyzőkönyv azt állapította 
meg, hogy a felásott halmok mindegyike egyetlen egy neve-
zetes ember feje fölé hányatott. A mint tudomásom van, a 
merre csak ily halmokat felástak, ott mindenütt pogánysírok 
emlékeit nyitották fel. A királyhelmeczi határ Erős nevű 
prépostsági erdején a mint ezt Zemplén vármegyében Le-
leszen hallottam szintén vannak pogánysírok. 1894-ben, 
1895-ben Lehoczky ásatott; urnákat, emberi csontokat talál-
tak. A szil ágynagyfa lusi tumulusok alatt mint Torma Ká-
roly írja2 valószínűleg metanasta jazygek aluszszák örök 
álmaikat. Ez is sírmező, a mint az ásatások bizonyítják. 

E halmok felől Szatmárban sem tud többet a nép; né-
melyek kúnhalmoknak tartják, mások őrdomboknak, hon-
nét az őrök az ellenség közeledését közöltékjei útján. Az ott 
is fennálló ily halmok a török világban jeladásra szolgáltak 
s ezek a halmok Nagy-Váradig közvetítették a híradást. Lehet, 
hogy ezeket a halmokat gyakorlati czélokra is felhasználták 
vagy aztán szaporították a gyakorlati czélok szempontjából, 

1 K. Fau lmann: Cullurgeschiehte 165. 1. — - Torma Károly: A Limes 
Dacicus felső része. 111., 112. 1. 
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kétségtelen azonban, hogy azok eredetileg csupán a meghalt 
nagyok iránt nyilvánított kegyeletnek szánvák. A nagyok 
nyugvóhelyét minél magasabb halmokkal jelölték s talán ba-
bonás hit sarkalta eleinket, hogy mindenki, a ki csak tehette, 
hordjon földet az elhunyt hantjához s így mind magasabbra 
növekedtek a halmok, a kegyelet megnyilatkozásául. Teme-
téseknél ma is dob mindenki egy-egy göröngyöt a koporsóra, 
tán épen az ős múltból maradt fenn a gyászolóknak, részt-
vevőknek ez a kegyeletes szokása. Ezekből legjobban lehet 
következtetni, hogy az érmelléki halmok is mind a honfog-
laló ősök pogánykori emlék-maradványai. 

Az ősmagyar vallásnak emléknyomait még Szilágy-Som-
lyó, Nagv-Mon, Nagy-Monujfalu, Vérvölgy környékén keres-
hetjük. Szilágy-Somlyó egy tizenharmadik századbeli okmány-
ban Vata-Somlyova nevet visel.1 Itt Pogányvár nevű határ-
rész is van (s ebben a Pogány várkapu). Mint Bunyitay írja, 
itt megelevenednek az őshit követői, «kiknek oltárai e télre-
eső erdők s hegyek között, talán itt a Kraszna partján, az 
újlaki egyház helyén lángoltak utoljára,»" mert a somlyóújlaki 
egyházról azt tartja, hogy «az őshit utolsó védőjének nem-
zetségétől származik s kibékülésének emléke a kereszténység-
gel». a mit valószínűvé tesz, hogy a mai Somivó-l jlak. a 
szilágysomlyai uradalomhoz tartozott s Vata-Somlvovával 
együtt a Vata nemzetség birtoka lehetett. 

A nagymonújfalui s nagymoni határban Bálvány, (szőlő-
hegy), ettől kelet felé (Nagymon fölött egy hegycsúcs) Pogány-
vár nevű helyek emlékeztetnek az ős magyarok áldozó he-
lyeire. Nagy-Monúj falu határán a Bálvány-hegyben állítólag 
fegyvereket, pénzt és egyéb drágaságokat rejtő pinczék van-
nak. Itt a nép hite szerint is bálványt imádó pogányok lak-
tak (vagy óriások f), kik érintkezésben állottak Mojgrád várá-
nak lakóival. Szent István király egyik vezérét 101 l-ben a 

1 Hazai Okt. VI. 60. — 2 Sziláyíjm. középk. Műeml. 14. 1. 

Dr. P e t i u M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 
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Szilágy völgyére küldte a pogány magyarok ellen, a kiket 
Vérvölgyön vertek le. Innen vette nevét a község. A szétrom-
bolt bálvány s pogányvár helyébe építtette a szent király a 
Tinódi után Budai Ézsaiás említette kolostort ezeknek a he-
lyeknek közelében s a község, a hol állott a pogány magya-
rokra őrködő, papokkal s harczi néppel megrakott híres ko-
lostor. ma is Szentkirály (Szilágy-) nevet visel. Pogányvár van 
még Szentpéterfalván, Kusalyon. 

Ismerjük Szent István államalkotó politikáját, melylvel a 
keresztyén vallást terjeszteni kívánta. Endre s Szent László, 
királyaink törvényeiből szintén látjuk, hogy mily erélyes in-
tézkedések váltak szükségessé a régi pogányvonások kiirtására 
s ezeknek a törvényeknek áldásos hatása vidékünkön is csak-
hamar szétáradt. 

Első szent királyunk emléke él a néphagyományban. 
A két Szentkirály község nevének eredetét az ő nevéhez fűzi. 

2. Vármegyéink egyhéizjogi helyzete. 

(Az erdélyi s nagyváradi püspökség.) 

Kraszna- és Közép-Szolnok vármegye róm. kath. egyházai 
a középkorban nem a váradi, hanem az erdélyi egyházkerü-
lethez tartoztak. 

Az erdélyi püspökséget Szent István király alapította, s 
mint történetíróink nagy többsége állítja, tényleg a püspök-
séget valószínűleg 1003-ban állította föl, a minthogy székes-
egyházát is ő építé, Gyulafehérvártt. Ennek a püspökségnek 
eredeti területe, eredetileg a Szent Istvántól alapított tizedik 
püspökség, Szilágy-, Szatmár- és Ugocsa vármegye vala. 
A püspökség legrégibb s legtekintélyesebb birtokai között első 
helyen említi dr. Karácsonyi János Tasnádot s Zilaht.1 

A pápai tized lajstromaiban, a melyeket 1332—1337-ben 

1 Dr . K. J . : A Honf. s Erdély. 19. 1. 
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írtak össze, az itteni két főesperesség csak mint egyik, vagy 
másik parochia szerepel.1 A szolnoki foesperesség a Közép-
Szamos vidékére terjedt ki a Zágra-toroktól a Gorbó-torokig, 
északon fölterjedt Kapuikig, úgy hogy a krasznai, dobokai, 
s szatmári főesperességek közé szorult, magába fogva a mai 
Szolnok-Doboka vármegye közép- és felső 1 észéit. Plébániái, 
a melyekről szó van, kívül esnek a mi területünkön.2 A tized-
jegyzékben nem említett; de a XIV. században mégis létezett 
egyházas helyek nálunk: Ákosmonostora, 1342-ben említve 
van Akusmonostui a birtok Zonukban. (Zichv-okt. I. 15. 1.) 
Bőnye puszta, 1329-ben Körösi Igon íia Gallus terciam partém 
recte dimidietatis possessionis me Beune in comitatu de Zo-
nuk existentis minden tartozékával és sp'ecialiter cum tercia 
parte dimidietatis ecclesie me, in honorem Beatissime virgi-
nis Marie in eadem possessione Beune constructe, eladta Ja-
kab fiainak és Szilágyszegi Miklós fiának (Zichy-okt. I.)8 

Hogy miként jutottak e vármegyék a XI-dik század-
tól kezdve a Gyulafehérváron lakó erdélyi püspök jogható-
sága alá, erre nézve dr. Karácsonyi ad elfogadható magyará-
zatot. Azt mondja Karácsonyi, hogy az erdélyi püspökségnek 
a székhelytől oly távol (20 -30 mértföldre) eső birtokait csak 
úgy lehet megérteni, ha fölteszszük, hogy a püspökség szék-
helye eredetileg valahol az ő szilágymegyei birtokának köze-
lében állott. Nem tartja valószínűnek, hogy Szent István Gyula-
fehérvárit alapította az erdélyi püspökséget. De minket ez kö-
zelebbről nem érdekel, csak annyiban, hogy vármegyénk az 
említett más két megyével a Gyulafehérvárit székelő püspök 
joghatósága alatt történeti jogon állott. Mint Karácsonyi írja, 
midőn a püspökség székhelyét Gyulafehérvárra helyezték át, 
attól a területtől, a melyen eddig joghatóságát gyakorolta, 

1 Bunyitay: Schern, hist. ven. cleri üioec. Magno-Varadinensis Lat. Nagy-
várad, 1896. 346. 1. — - V. ö. Ortvav: Magyarország egyházi földleírása, a XIV. 
század elején a pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. II. rész 608—669. lapok. — 
3 U. o. 805. 1. 
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nem fosztották meg; megmaradt a Szilágy területe is Szat-
márral és Ugocsával a székhelyet változtató püspök hatalma 
alatt ; de kénytelen volt a püspök a távolság miatt a meszesi 
kapun kívül helytartókat tartani, a minthogy Tasnádon állandó 
helytartói valának.1 A mint megszakadt a történeti kapocs e 
megyék területe s Gyulafehérvár püspöke közt, a mint az 
elhagyta Erdélyt: Szilágy már a váradi püspök joghatósága 
alá kerül s nem követelik vissza a XVIII. században visszatért 
erdélyi püspökök sem. 

A váradi püspökséget az okiratok szerint Szent László 
magyar király alapította. Váradon van a nagy király eltemetve 
a székesegyházban s e V.ent ereklye adja meg a magyaráza-
tot, hogy Várad már igen korán nemzetünk búcsüs helye 
lön. Különösen a mikor elterjedt a híre, hogy Szent László 
holtteste csodálatos módon került Váradra, hogy a sírjánál a 
szent király érdemeiért sok vak, sánta, béna gyógyult már 
meg, s hogy ott senki sem merne nem-igazat mondani, 
annál kevésbé hamisan esküdni; ügyes-bajos emberek az 
ország minden szögletéből özönlöttek a szent sírhoz igazsá-
got keresni, tömegesen jártak mint akkor nevezték az 
Isten-ítéletre, hogy az Isten az ő szentje, László király által 
szolgáltasson nekik igazságot. Magyarország buzgó népe ezré-
vel tódúlt «gyalog, sokan mezítláb, köztök urak, főrangúak, 
királyok, királynék». A megkoronázott magyar király Székes-
fejérvárról Váradra jött le, hogy a Szent László sírjára tegye 
le koronázó esküjét. A főurak, királyok utolsó kívánsága, hogy 
Váradon a nagy szent közelében pihenhessenek hamvaik; 
sokat is temettek el oda közülök. 

E körülmény e vidéken terjesztette a keresztyénséggel 
együtt a szelídebb erkölcsöket, de egyszersmind nagyban elő-
mozdította a művelődést s az anyagi jólét fejlődését is. 

A reformáczió terjedésével a katholikusok mind szűkebb-

1 Karácsonyi: A Honf. s Erd. 19., 20. 1. 
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szűkebb körre szorulnak. 1566 márczius 10-dikén az erdélyi 
rendek meghozzák a tordai végzést, a mely szerint végezte-
tett, «hogy afféle egyházi renden levő személyek, kik a pápai 
tudományhoz és emberi szerzésekhez ragaszkodnak: az ő fel-
sége (Zapolyai)' birodalmából mindenünnen kiigazíttassanak». 
Várad is a szomszédos szőlősi falusi parochia libájává tör-
pül. Az 1598-diki tordai országgyűlés végzése szerint, ha 
valaki a váradi katholikusok közül haldokolva «a gyóntatást 
és communicálást kívánná és Szőlősről papot hivatna, az 
olyan pap Váradra bemehessen, de simplici suo habitu ami-
ctus, minden czeremonia nélkül, kereszt, casula, csengetyű 
vagy akármicsoda publica et manifesta demonstratio nélkül 
az betegnek házához és ott meggyóntathassa, communicáltat-
hassa». Ha épen akarja, a beteg házánál misét is mondhat. 
Várad határán belül katholikust csak czeremonia nélkül sza-
bad temetni. 

De a szőlősi papság is csak kevés ideig állhatott fenn. 
1606-ban Bocskai beveszi Várad várát s a várőrséggel együtt 
a legutolsó katholikus papnak is távoznia kellett a városnak 
még vidékéről is; úgy hogy a gyulafehérvári országgyűlés 
panaszkodik még 1615-ben is, hogy Szilágy-Somlyón a Báto-
riak birtokán a tiszttartó «az elmúlt húsvétban keresztet adott 
ki Krasznára s a krasznaiak az egyszerű kereszttel, pap nél-
kül is proczessziót jártak a mezőn, a szentegyházba is be 
akarták vinni, de a Prédikátor tiltakozott, hogy a ezinterembe 
se menjenek be vele; de azzal nem gondolván, a ezinterembe 
bementek és ott minden ezeremoniát perágáltak, annakutána 
lövöldöztenek s a Prédikátort illetlen szókkal illették». 

Az 1610-dik évi áprilisban Beszterezén tartott ország-
gyűlés határozata szerint a jezsuiták Erdélyből és részeiből 
kitiltattak. 

A somlyói jószágban «nem szabad pápás papnak lenni.1 

1 Szilágyi Sándor : Báthory Gábor törtenete. 86. 1. 
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A rendek a protestánsok sérelmeiből indultak ki. Némely 
helyen, különösen Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben 
előfordúlt, hogy a katholikus patronusok papjaikat erőltették 
alattvalóikra s átadták nekik a protestáns templomokat a papi 
jövedelemmel együtt. Az országgyűlés eltiltotta a katholikus 
főurakat a cujus regio, ejus religio elvének alkalmazásától s 
elrendelte a sérelmes állapotok orvoslását. De itt meg nem 
állapodott. Megújította az 1588-diki törvénezikket, mely a 
jezsuitákat kitiltván az országból, meghagyja még azt is, hogy 
«egyébfele római religión való szerzeteseknek klastromok, 
collegiumok és közönséges helyen templomok ne lehessen». 

A beszterczei határozat egyébként kevés jezsuitát súj-
tott. mert 1610 elején mindössze csak három páter volt er-
délyi területen s ezek közül egy, Bálint (Fabo), a kit név-
szerint is kitiltottak, Wesselényi Pál kérésére tovább is meg-
maradt Csáky Istvánné jószágán. 

A katholikusok helyzete nem is javult, míg végre Várad 
szülötte, a nagy Pázmán Péter megindította az ellenreformá-
cziót s fölemelte egyházát hatalmának a régi magaslatára. 

A katholikus elnyomatás idejében a katholikusok temp-
lomai mind a protestánsok kezére kerülnek, a váradi püs-
pöknek csak czíme van, de rendesen, mint prépost, más he-
lyen él. 

1692-ben a törökök kiűzése után kezd Várad népesedni 
s alakulni az egyházmegye a régi területen. A múlt évszáz 
elején kebelezi magába a régi Kraszna- és Közép-Szolnok 
vármegyéket. «Csakhogy e két vármegyében 1735-ben, Szilágy-
Somlyó várost és Kárásztelek községet kivéve, nem volt ösz-
szesen száz katholikus ember». Mindenütt ev. ref. vagy görög-
keleti a lakosság. 

A XVII. század végén a görög-keletiek között kezdenek 
téríteni a jezsuiták s a térítés munkájával ez irányban gróf 
Csáky Imre, püspök a székely származású és oláhul is tudó 
László Pál papot bízta meg s 1725-ben már hetvennél többre 
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ment a Váradhoz tartozó egyesűit lelkészségek száma, a kik-
ről a váradi püspökség gondoskodik s ügyeik kormányzására 
külön vikáriust, később fölszentelt görög-katholikus püspö-
köt tartottak. 

De nem tudták megközelíteni az ev. ref. vallású magyar-
ságot, egyetlen községet sem tudtak megtéríteni teljesen a 
katholikus vallásra, hiába fáradoztak különösen a jezsuita 
rend tagjai. Csak egyeseket s egyes családokat sikerűit meg-
téríteni s a katholikusok számát az újabban beköltözöttek 
szaporították. 

1732-ben, a mikor gr. Forgách Pál káptalani vikárius 
canonica visitatiót tart, megyénkben katholikus lelkész csakis 
Szilágy-Somlyó és Kárásztelek egyházakban volt. 

A régi katholikus templomok közül megyéinkből csakis 
kettőkerűit vissza katholikus kézre: Kraszna vármegyéből a 
szilágysomlyai s Közép-Szolnok vármegyéből az érmindszenti.1 

3. Róni. kaik. főesperességek. — A tasnádi vikáriusok. 

Hóm. kath. főesperesség kettő van vármegyéink terüle-
tén: a krasznai s középszolnoki. 

A krasznai főesperességhez s a szilágysomlyai alespe-
rességhez tartoznak ezek az egyházak: 1. Görcsön. Filiái: 
Kucsó, Nagy-Doba, Nagy-Goroszló, Nagy-Mon, Szilágyfő-
Keresztur, Szilágy-Szentkirály, Vaja, Zsibó. 2. Ilosva. Filiái: 
Kusaly, Sarmaság, Szeér. 3. Kárásztelek. Filiái: Somlyó-Ujlak, 
Zovány. 4. Kraszna. Filiái: Bagos, Kraszna-Horvát, Magyar-
Keczel, Magyar-Valkó. Récse. 5. Magyar-Patak. (). Szilágy-
Cseh. Filiái: Ardó, Bogdánd, Böősháza, Erked, Hadad. Hadad-
Nádasd, Inó, Köőd, Menvő, Szamos-Széplak, Szamos-Udvar-
hely, Vicsa, Völcsök. 7. Szilágy-Somlyó. Filiái: Nagyfalu. Pe-
recsen. 8. Zilah.2 

1 Bunyitay Vincze: Schematismus Historicus Yenerabilis Cleri üioecesis 
Magno-Varadinensis Latinorum, N.-Várad. 1896. 7—40. 1. — 2 U. o. 346—368. 1. 
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A középszolnoki főesperességhez s a tasnádi alesperes-
séghez tartoznak a következő egyházak: 1. Er-Mindszent. 
Filiái: Ér-Szentkirály, Ér-Szakácsi, ÍJj-Xémet. 2. (Király-
Darócz.) Filiái: Akos, vagy Ákosmonostora, Kraszna-Czégény, 
Kr a szn a-M i h á 1 y fa 1 v&. 3. (Szalacs.) Filiái: (Bogyoszló), Peér. 
4. Tasnád. 5. Tasnád-Szántó. Filiái: Pele, Szeő-Demeter.1 

Esperesek: 
II. Endre uralkodása alatt, a Caraznai esperes, Kompol-

tus, a ki előtt ördöngösséggel vádolják a bagosi Micicut.2 

1300. Miklós, szolnoki főesperes. Péter erdélyi püspök 
nevében jár el.3 

1308 1310. Gergely «archidiaconus de Zonue, canonicus 
•ecclesie Transilvane». Santus (Sanctus, Sanctius) ((archidiaco-
nus de Ivarazna, canonicus ecclesie Transilvane»:4 «domino 
Santio archidiacono de Garassna in ecclesia Transilvana». 
Elias, clericus, familiaris Sanctii archidiaconi de Kraszna." 

1317 1320. Péter, archidiaconus de Zonico et canonicus 
Trahsilvanensis.0 

1329—39. (november 22.) Pál krasznai főesperes («archi-
diaconus de Karazna»). Pál mester karaznai főesperes «solvit 
LII. grossos ])]•() canonia».7 

1345 tájt Yincze, krasznai főesperes. Vocyni és Dályai 
Péter, comesek, értesítik őt s az erdélyi káptalant a Bán Simon 
és Apoldi Miklósnak bírság letétele mellett való megegyezé-
sökről a Fejéregyházi Péter eomes megölése ügyében, illetve 
arról, hogy ezt a határozatot a székelyek közgyűlése kedve-
zően vette.8 

1354. Tövisi Tamás, Simon fia, kanonok; VI. Incze pápa 
nevezte ki, de azon záradékkal, hogy az erdélyi egyházmegyei 
krasznai főesperességet is megtarthassa.9 

1 Bunvitay Vincze: Id. m. 369—381. lap. - 2 Kandra : V. fí. 424. lap. 
a Az erd. kápt. levéltára. — 4 Mon. Vat. Series I. Tom. II. 158. lap. — 5 U. o. 
267. 1. — G U. o. 467. 1. — 7 Mon. Vat. Ser. I. Tom. I. Pápai tized-szedők szám-
adásai. 1281—1375. év. 135. lap. — s Az erd. kápt. levélt. — 9 Theiner Á.: Mo-
numenta Huny II. 17. 1. 
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Svluester, váradi prépost (S. prepositus de Promontorio 
Waradinensi) 1390-ben kelt levelében István krasznai archi-
diakonust a váradi kanonoki jövedelem hűtlen kezelése miatt 
kiátkozza.1 

1395-ben egy okiratot ad ki Lajos, krasznai archidia-
conus.2 

Antal, krasznai főesperes. Szerepel egy 1396-diki oklevél-
ben, mely szerint János vicevajda bizonyítja annak, mint az 
erdélyi káptalan egyik tagjának s megbízottjának tiltakozását 
Strigyi Péter eljárásával szemben, a ki a káptalan némely 
birtokait fenekestől való télforgatással s fölperzseléssel fe-
nyegeti.3 

1448-ban Gyrolti? Dávid, szolnoki főesperes.4 

1508 1513. Károlyi István, krasznai főesperes. (Magister 
Stephanus de Karol archidiaconus de Krazna et canonicus 
Albensis Transilvane.)5 

1533 április 12-dikén Enyedi Adorján, krasznai esperes, 
gyulafehérvári kanonok és püspöki helyettes parancsot ad 
több egyház lelkészének bizonyos peres ügyben, hogy az el-
ítélt felet mindaddig, míg az ítéletnek eleget nem tesz, egy-
házaikban ünnepélyesen átok alá vessék.6 

1543 1545. Csáki Mihály, krasznai főesperes és erdélyi 
püspöki helyettes. 

Tasnádi nicariusok az 1300-dik évtől kezdve: 1300. X. tas-
nádi esperes. 1301. Demeter. 1317 21. Tamás, ugocsai espe-
res és Meszes melletti vicarius. 1341. Yincze, tasnádi plebánus, 
az András erdélyi püspök helyett és nevében. 1398. Simeon, 
tasnádi vicarius, a XIY. századból (év nélküli Briccius, tasnádi 
vicarius s a lvovi (? de Kwv) eklézsia kanonoka. 1401. György, 
Mihály, tasnádi plebanus és vicarius. 1405. Antal, vicarius. 

1 Fejér, X. I. (536. - Nem. Múz. Becsky lt. — :t Az erd. kápt. levéltára. 
Fasc. 3. n. 44. Eredetije 1396 márczius 24. — 4 Dl. Km. Prot. C. min. pag. 43. 
nro 4. — 5 Gr. Károlyi-Okltár. III. 61. 1. — (i Erd. Múz. Gróf Kemény József 
gyűjteményében. 
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1408. Lukács, gy -fehérvári főesperes, vicarius. 1410—18. János, 
pankotai főesperes és vicarius. 1420 1. Miklós, gy .-fehérvári 
kanonok és vicarius^ 1423. Pál, krasznai főesperes és vicarius. 
1425 7. Miklós, torontáli főesperes és vicarius. 1433 5. Chri-
sogonus, a ki Csernavodai István fiának, Györgynek, a fia. 
1436. Albert. 1440. Csanádi Péter, ózdi főesperes és vicarius. 
1443. György, szolnoki főesperes, vicarius. 1444. Albert, temesi 
főesperes, esanádi kanonok, vicarius. 1448 9. Péter, ózdi fő-
esperes, vicarius. 1452 57. Gyulai Miklós, váradi cantor, vica-
rius, 1456-ban kolozsi főesperes, 1474-ben a madocsai Szent-
Miklós apátság commendatora. 14(52 8. Gergely, szolnoki fő-
esperes, gyulafehérvári kanonok, vicarius.1 1470. Simeon (De-
cretorum doctor), igeni plebanus, vicarius. 1477. Tamás, vi-
carius. i486. Herczegszántói Mihálv, budai kanonok, hunvadi 
főesperes, plebanus, vicarius. 1491. István, tasnádi vicarius.2 

1496. Unghi Jakab (Art. et Medicinse Doctor), krasznai főespe-
res, gyulafehérvári kanonok vicarius. 1496. Károli István, ne-
mes, (literátus, scriba sedis spirituális Tasnadiensis). 1498. 
Rákosi Menyhért (Art. et Deeretorum Doctor), vicarius. 1503. 
Batzán Máté, vicarius. 1512. András, plebanus és helyettes 
vicarius. 1517—8. Tasnádi Gáspár, plebanus és vicarius. 
1519 20. Sléziai Gergely, győri kanonok, plebanus és vica-
rius. 1538. Losonczi Mátyás, budai éneklő kanonok, ugocsai 
főesperes, vicarius. 1556. Margitai Benedek vicarius. 

1468 október 16-dikán. Nagy Ferencz tasnádi püspöki 
udvarbíró.3 

A vikáriusok egynémelyikének szerepléséről is tudunk. 
í g y p l -

Vincze, 1341-ben, a mikor Dancs mestert a Valkó várá-
hoz tartozó Nagvfalu birtokába akarják iktatni, tiltakozását 
jelentette.4 

1 Bl. — 2 Nem. Múz. Becskv-lt. — Gr. Károlyi-Okltár. II. k. 390. 1. — 
* Dl. 3422. 
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Miklós 1421-ben a Vajai Tamásnak Csomaközi Miklós-
sal s ennek társaival folytatott pőrében a tárgyalás napját 
elhalasztotta;1 1423. junius 3-dikán pedig megbírságolta Ká-
rolyi Bertalant, mert ez a néhai Meggyesi Margit hozomá-
nyára s hitbérére vonatkozó levelet nem mutatta föl;2 1454 
deczember 11-dikén a Domahidi Andrásné, Károlyi Berta-
lanné és Károlyi Lanezné közt folyt perben esküt tett a két 
utóbbi részére.3 

Alberttel 1436-ban perelt László kanonok, a ki az ő ha-
tóságának jogkörét megcsorbítottnak látta.4 

Csaholyi Pál azt a panaszt emelte, hogy az erdélyi püspök 
emberei és tasnádi vicariusa berontottak Kene jószágára és 
ott 1000 aranyforintnál nagyobb kárt tettek; de a püspök, 
vicariusa, György és a tasnádi lelkész, Mihály tagadják. Ezért 
Mátyás király 1468 márczius 19-dikén azt az ítéletet mondja 
ki, hogy ártatlanságuk igazolására a püspök meg a vicariusa 
esküt tegyenek.5 

Tamás, 1477-ben, Monai Gergely, gyulafehérvári főespe-
ressel s kanonokkal bíráskodik Sándorházi Ambrus, gyalui 
várnagy nejének hitbére ügyében.6 

A tasnádi vicariusnak («venerabili vieario ecclesiíe Thas-
nadiensis») 1497-ben rendeletet ad II. Ulászló király, hogy 
Károlyi Lancz László özvegyének Geréb László erdélyi püspök 
ellen folytatott perét, mely világi bíróság elé tartozik, a királyi 
curiához terjeszsze lel.7 

Rákosi Menyhért tasnádi vicarius («Xos Melchior de 
Rakus arcium et decretorum doctor vicarius Tasnadiensis in 
spiritualibus et causarum auditor generalis . . .») ítéletet hoz 
1498 szeptember 26-dikán bizonyos peres ügyben.8 

1503. Batzán Máté 1503-ban, tasnádi vicarius. meghagyja 

1 Szgv. — 2 Zichy-Okmánytár, VIII. k. 93. 1. — :í Bunyitay: Váradi Pii.s-
pökség, II. 131-132. 1. — 4 U. o. 129. 1. 5 Tört. Tár. 1897. évf. 499—500. 11.— 
6 Bunyitay : Váradi Püspökség. 156. 1. — 7 Gr. Károlyi-Okltár. III. 25. lap. 
8 U. o. 19. 1. 
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a tasnádi plébánosnak, hogy folytassa a beszüntetett isteni 
tiszteletet, miután Sárvári Györgyöt, ki a Sárvári Jánossal 
való makacs perlekedés miatt excommunicáltatott vala, az 
egyházi átok alól már felmentették.1 

1519 márczius 18-dikán Tasnádról Sléziai Gergely (Gre-
gorius de Slesya deeretorum doctor, canonicus eccl. Jaurien-
sis nec non vicarius Tasnadiensis) tudósítja a királyt a Ká-
rolyi István, ardai plebánus és Becski Sebestyén közt fenforgó 
perről. Mellékesen megemlítem mindjárt azt is, hogy az 
1513-diki keresetlevelet «Valentinus natus Galli Pethew de 
Zilahdioeeesis Albensis Transsylvaniensis» pápai közjegyző 
Szatmártt (a többek között Gsögi Vajda János jelenlétében) 
állította ki.2 

1537. márczius 21-dikén. Tasnádi István szentszéki jegyző 
bizonyítja, hogy Szentgyörgyi István mester, pécsi kanonok, a 
szent András kápolna javadalmát a püspök egy rokonának 
átengedte s ezért a püspök neki a pécsi éneklő kanonoksá-
got adományozta.3 

Az 1556-dik évben megszakad a vicariusok sorrendje, 
szerencsétlen sors várt a katholikus papokra; mert a polgá-
rok a plebanust, «a kit azelőtt ők választottak s erősítettek 
meg, lutheránust hozva helyébe, elűzték,» az oltárok recto-
raitól elvették az alapítványokat, házaikat felégették, templo-
mukat a lutheránus plebanus foglalta el. Izabella királynő bár 
rendeletet ad ki a következő év január 25-én, hogy a hozzá 
menekült, szegény és szükség elé néző rektoroknak adják 
vissza elvett javaikat, a templom visszaadásával s a katho-
likus istentisztelet visszaállításával hallgatott. De a katholikus 
istentisztelet idővel ismét fölelevenűlt.4 

1 Dr. Komáromi András: A Nagy-Idai család ltárából. Századok. 1888-diki 
évi'. 8-dik füzet. — - Lajos király 1519-diki átiratában. Bit. nagyváradi mú-
zeum. :í Erd. Múz. (ír. Kemény József gyűjteményében. — /l Bunvitav Vin-
cze: Schematismus Historicus Venerabiiis Cleri Dioecesis Magno- Varadinensis 
Latinorum. N.-Várad, 1896. 876. lap. 
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k. Ar evang. reform egyházmegye s egyházai. 

A szilágyszolnoki evang. reform, egyházmegye az erdélyi 
egyházkerülethez tartozik. Magában foglalta a volt közép-
Szolnok s Kraszna vármegyék területén fekvő egyházakat, a 
minthogy ma is a Szilágy vármegye területén fekvő egyházak, 
ugyancsak szilágyszolnoki egyházmegye névvel, alkotják az 
egyházmegyét. 

Eredetileg a volt Közép-Szolnok s Kraszna vármegye 
területén fekvő egyházak Szatmár vármegye néhány egyhá-
zával két egyházmegyére oszlottak, a melyek egyébiránt, jól-
lehel két esperes alatt állottak, egymással szoros kapcsolatban 
voltak. A tulajdonképen való szilágyi egyházmegye Közép-
Szolnok belső félbeli s Kraszna vármegye egyházait foglalta 
magában, a középszolnoki másként nagykárolyi egyházmegye 
Közép-Szolnok külsőfélbeli (érmelléki) egyházán kívül (17) ki-
terjeszkedett a szomszédos Szatmár vármegye 26 egyházára. 

A mikor a debreczeni superintendenciát Magyarország-
hoz visszacsatolták, nyert rendezést az egyházmegye ügye. 
Az érmelléki 17 egyházat a szilágyi egyházmegyébe kebelez-
ték s az erdélyi egyházkerülethez, a területünkön kívül eső 
egyházakat (26) pedig nagykárolyi egyházmegye néven a tiszán-
túli superintendenciához csatolták. — Voltaképen 1821-ben 
vált ténynyé ez a rendezés, az érmindszenti egyházban tar-
tott zsinaton, jóllehet még 1815-ben a pelei egyházunkban 
tartott zsinaton kihirdették a tiszántúli superintendenciának 
azt a, felsőbb jóváhagyással is ellátott, határozatát, melylyel a 
középszolnoki egyházmegye nagyobb részét az említett tiszán-
túli superintendenciához csatolták. A középszolnoki egyház-
megye esperese prosenior névvel továbbra is megmaradt, de 
csakis az érmelléki egyházak igazgatásában vett részt s így 
1826-ig voltakép két esperese volt az egyházmegyének.1 

1 Névkönyv az erd. ev. ref. anyaszentegyház számára 1874. 19., 20. 1. 
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El lehet képzelni, mily visszás helyzete lehetett a szilá-
gyi s középszolnoki egyházmegyéknek, melyek a tiszántúli 
vagy debreezeni superintendenciának alkották kiegészítő ré-
szét, midőn követték a terület hánykódását Erdély s Magyar-
ország közt. 

A mikor a vármegyéket a magyar királyok és az erdélyi 
fejedelmek közt létrejött szerződések Magyarországhoz csatol-
ták. a szilágyi egyházmegye továbbra is a debreezeni supe-
rintendencia alá tartozott ugyan, de csak elvben, mert köz-
igazgatásilag az erdélyi egyházfőtanács hatósága alatt állott, 
a mi aztán napi renden levőkké tette az erdélyi egyházi 
főtanács s a tiszántúli superintendencia közt a súrlódá-
sokat.1 

Harsán vi István középszolnoki esperes, a ki jelen volt 
egy 1751 október 5-dikén tartott egyházkerületi gyűlésen, itl 
bejelentette, hogy Zoványi, superintendens a középszolnoki 
egyházmegye nagyrészét titokban Erdélyhez akarná csatolni s 
ebben egyetért vele br. Bánfi Farkas. Úgy a superintendenst 
mint Bánfit figyelmeztették, mert ahhoz különben is királyi 
engedelem kellene.2 

Az egyházmegye egyházjogi helyzetének kérdése legtöbb 
kellemetlenséget okozott Zoványi Józsefnek (az imént emlí-
tett püspök íia), a kit Szilágyi Sámuel, tiszántúli superinten-
denssel szemben való ellenállásai miatt föl is függesztettek 
esperesi hivatalától. 

17(58 június 7-dikén Zoványi József ügyében azt hatá-
rozzák. hogy küldöttség ismertesse meg az erdélyi anyaszent-
egyház főgondnokával, br. Wesselényi Ferenczczel, Zoványi 
visszaéléseit, melyeket házassági ügyekben követett el. Zoványi 
ugyanis a superintendens megidézésére azt írta válaszúi, hogy 
házassági ügyben nem ismeri el a tiszántúli egyházkerület 

1 Az egyházi főtanács a reformáczióval vette kezdetét. Fennáll az erdélyi 
fejedelmek alatt. 1709-ben újonnan szervezték világi es egyházi tagokból. — 
2 Tóth S.: Adalékok a Tiszántúli ev. ref. egyházkerület történetéhez, II. 11. 1. 
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felsőségi jogát maga és tractusa felett.1 A küldöttség is azt 
kapta válaszúi Wesselényitől, hogy a szilágysági egyház-
megye alatta áll ugyan a tiszántúli egyházkerületnek, de há-
zassági ügyekben nem. Erre Zoványit megidézték november 
15-dikére Peérba, de Zoványi itt sem jelent meg, sőt elma-
radását sem igazolta. Ez alkalommal felolvasták Wesselényi 
levelét, a mely szerint a szilágysági egyházmegye a fen forgó 
ügyben az erdélyi anyaszentegyház hatósága alá tartozik és 
az még nem nyilatkozott. Be kellett várni az erdélyi kerület 
nyilatkozatát.2 Az erdélyi consistorium aztán azt válaszolta, 
hogy a szilágysági egyházmegye a tiszántúli egyházkerület 
felügyelete alá tartozik, de azért tartsák tiszteletben a szikmv-
sági egyházak sajátságos jogait. A superintendens és a szom-
széd egyházmegyék esperesei vagy jegyzői június 15-dike 
körül tartottak ez ügyben Nagyfaluban tanácskozást,3 mely, 
úgy látszik, kedvezőtlenül ütött ki reá, mert 17(59 július 
23-dikán Zoványit sokféle visszaélései és engedetlenségei 
miatt leteszik hivatalából.4 Azonban Zoványi nem volt haj-
landó átadni a nála levő tárgyakat és megtagadta az enge-
delmességet; mind e mellett azt határozták, hogy válaszszon 
az egyházmegye új esperest és Zoványitól vegyenek el min-
dent.5 1770 januárjában az erdélyi consistorium kifogásolja 
a Zoványi ellen hozott ítéletet, mire elhatározzák, hogy a con-
sistorium átiratának minden pontjára meg kell felelni.6 

1769-ben az erdélyi egyházi főtanács egy leiratában kör-
vonalozta a tiszántúli superintendensnek a szilágyi tractus 
iránt való jogkörét, hogy a szilágyi egyházak felett csak az 
erdélyi törvények s fejedelmek megerősítette diplomák szelle-
mében, az erdélyi egyházi főtanácscsal egyetértőleg gyakorol-
hatja a tiszántúli püspök a maga főpásztori hatalmát.' 

Részese volt egyházmegyénk területe mindama küzdel-

1 Tt. ev. ref. II. 128. 1. — 2 U. o. 129—130. 1. — a U. o. 132 1. — 4 C. o. 
134. 1. — 5 U. o. 136. 1. — G U. o. 137. 1. — ' Névkönyv az erd. ev. ref. anya-
szentegyház számára 1874. 17. 1. 
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nieknek, pusztításoknak is, a melyek a politikai vármegyék-
nek a századok folyamán kijutottak, sőt a csapásoknak leg-
ádázabb fergetegei ép ama pontokon sodródtak át, melyeken 
a protestáns egyházközségek virultak. Ete, Szilvás, Kisfalu, 
(jirolt, Korond, Hidvég, Nyirmon, Széplak, Inó, Czikó, Sülel-
med, Benedekfalva, Egerhát, Szécs, Czigányi, Vaja stb. pro-
testáns egyházait különösen a XVII. századi siralmas emlékű 
dúlások, a melyeket a nép közönségesen «tatárfutásnak» 
nevez ma is, és különösen (1001) Básta és Mihály vajda 
vandal seregei, majd a XVIII. század elején Rákóczi forra-
dalma részben vagy egészben eltörölték, ezeket az egyházakat 
általában annyira összetörték, hogy egyik-másik máig sem 
volt képes talpra állani. 

Bod Péter öt magyarországi superintendentiát vagy püs-
pökséget említ. A Tisza mellettiben «voltanak 14 seniorságok 
vagy esperességek, a melyek már 1567. esztendőben ehhez 
a püspökséghez hallgattak.» Az esperességek közt van a 
«szilágysági seniorság», mely alatt ezek az eklézsiák álltak, 
(«a mely seniorság azelőtt Krasznáról neveztetett»): Zilah, 
Somlyó, Egrespatak, Keczel, Horvát, Kraszna, Valkó, Bagos, 
Borzás, Nagyfalu, Ipp, Kémer, Perecsen, Varsolcz, Becse, 
Keresztúr, Doba, Vérvölgy, Szt.-Király, Udvarhely, Botháza, 
(sic! Böősháza helyett), Ardó, Czikó, Monó, S.-Újlak, Cseh, 
Szilágy-Cseli, Menyő, Lele, Hadad, Szeér, Sámson, Kusaly, 
Diósad, Goroszló, Baksa, Ilosva, Sarmaság; b) a károlyi vagy 
középszolnoki seniorság alatt ezek az eklézsiák voltak: 
Erdőd, Béltek, Dobra, K-Mihályf' Iva, Ákos, Kisfalu, Ér.-Szt-
királv, Szakácsi, Tasnád, M.-Csaholy, Pele, Perény, Ivécz, 
Paczal, Királv-Darócz, Majténv, Sz.-Miklós, (iencs. Károly, 
Kapjon, Kálmánd, Börvely, Sz.-Márton, Nagv-Ecsed, Merk, 
Vállaj, Csanálos, Vada, Fény, Bere, Szaniszló, Mező-Petri, 
Piskolt. Körtvélyes, Vasad, Endréd, Dengeleg. Iriny, Mező-
terem. Tőke, Terebes, Piskaros, Csomaköz, Girót, Mindszent, 
Szántó, Vezend, Portelek, Szeődemeter, Balásháza, Szarvad, 
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Kis-Ecsed, Fábiánliáza, Szerem, Kide, Reszege, Czigánd, Etelv, 
Szodoró, Száldobágv, Kőrös. «Ezek közül némely faluk a po-
gányoktól elpusztíttatván, ma is pusztán állanak.»1 

Hogy egyházmegyéink mily szerepet vittek az egvházi 
életben, arról a következő adataink szólnak: 

Az 1586 nov. 24-dikén Váradon tartott partikuláris zsinaton 
az öt tractus közt a szilágyi is részt vett. Itt Daróczi Fabri-
citis Lukács menyői lelkész (a Szilágyban) ügyét tárgyalták, 
a ki részegen fegyveresen rontott Nagy István nemes patró-
nusra, a miért egy évre hivatalát vesztette, majd a sérteti 
félt megengesztelte, de közbenjárt érte a menyői eklézsia is 
s így bocsánatot nyert, ám kikötötték, hogy bort félévig egy-
általán nem iszik.2 Ugyanitt Czano Dávid tárcsái illetőségű 
nagyfalusi lelkészt (a Szilágyban), megfosztják hivatalától, 
mert mikor törvényes nejétől elválasztották, Nagyfaluban el-
jegvzett egy leányt, azután szüntelen lázongott az esperes 
ellen, majd titkon elszökött.3 

Az 1591 február 10-én tartott nagykárolyi zsinaton, mely 
nyilván és határozottan a régi naptár mellett nyilatkozott, 
többek közt a szilágyi senioratusok (Lampe szerint diceceses) 
lelkészei részt vettek.4 

Az 1029 június 17-dikén Váradon tartott zsinatra az 
egyházmegyék, melyek között Szilágy és Érmelléke is említ-
vék, összesen 241 frt taxát hoztak.5 

Az 1630 június 9-dikén Debreczenben tartott közzsinaton 
elszámolják a kerületek pénzhozományát és egyúttal említik, 
hogy a szilágyi, érmelléki tractusok is jelen vannak.0 

Az érmelléki esperes jelen volt az 1673 szeptember 
30-dikán Diószegen remény és félelem között tartott köz-
zsinaton.7 

1 Bod Péter: Magij. és Erd. ors:. Ekkl Históriája. II. k. 138., 141., 142. 1. 
2 Tt. ev. ref. I. 6. 1. — :l U. o. 1.5. 1. — 4 Knauz Nándor : A veteristák. Száza-
dok 18(59. I. fűz. 28. 1. — 5 Tt. ev. ref. I. 23.. 25. 1. — 0 U. o. 28 1. — ~ U. o. 
47. lap. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 3 3 
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Az érmelléki, szilágyi és középszolnoki esperesek je-
len voltak az 1075 június 23-dikán Csatárban tartott közzsi-
naton.1 

Az 1678 november 27—28. napjain Nagy-Létán tartott 
közzsinat megerősítette Csehi János, csehi lelkészt az esperes-
ségben." 

Az ugyanitt tartott közzsinat Radnóti János kusalyi lel-
készt a szilágyi egyházmegyéből kivetette a papi társaságból, 
mivel e pap részes volt a templom kiásásában.3 

Harsánvi Máté diósadi lelkészt pedig a szilágyi egyház-
megyében azért űzte ki a papi társaságból juxta 7. art. in 
minoribus, mivel az egész szilágyi traetust rossz Ielkiisme-
retűnek nevezte.4 

Erről a közzsinatról azt is feljegyezték, hogy az egyház-
megyék mily mérvben adakoztak akkor a közjóra. E tekin-
tetben az érmelléki egyházmegye a negyedik helyen áll; e 
névsorban említve van a szilágyi egyházmegye is.5 

Az 1680 augusztus 21-dikén Püspökiben tartott közzsina-
ton jelen volt Mislei Mihály, érmelléki esperes.0 

Az Avas-Új városra 1686 augusztus 11-dikén összegyűlt 
esperesek között ott van a törököktől szabad középszolnoki 
tractus esperese is.' 

Az 1688 november 7-dikén Kölesében tartott közzsinaton 
a középszolnoki esperes személyesen jelen volt, a szilágyi 
pedig követet küldött oda.8 

Az 1689 július 3-dikán Nvir-Bátorban tartott közzsinaton 
a középszolnoki és érmelléki esperesek személyesen jelen 
voltak, a szilágyi pedig levéllel képviseltette magát.9 Ezen a 
közsinaton a tractusok között Közép-Szolnok öt, Szilágy négy 
frtot adott a vallásügyben már régóta Bécsben levő követek 
számára.10 

1 Tt. ev. ref. I. 47. 1. — 2 U. o. 50. 1. — U. o. 50—51. 1. — 4 U. o. 50— 
51. 1. — 5 D. o. 51—52. 1. — 6 ü . o. 55. 1. — 7 U. o. 59. 1. — 8 ü . o. 65. 1. 

U. o. 67. 1. l o ü . o. 67—68. 1. 
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Az 1694 november 21-dikén Matóleson tartott közzsina-
ton jelen voltak a középszolnoki és érmelléki esperesek is.1 

Ez a közzsinat többek között azt határozta, hogy az 
Urai Sámuel lelkész és Szatmári István, károlyi rektor között 
bizonyos letett pénz miatt fenforgó peies ügyet az illető kö-
zépszolnoki traetus intézze el. 

Az 1696 november 18-dikán Diószegen tartott közzsina-
ton jelen volt az érmelléki esperes is; a szilágyi pedig köve-
tel küldött oda.2 

Az 1697 junius 9-dikén Ráez-Böszörményben tartott köz-
zsinatra követet küldött a szilágyi esperes.3 

A közzsinatok az 1597—1679 közti időben gyakran kül-
döztek a szilágysági ref. egyházakba papokat, így az 1597 jan. 
16-dikán Tasnádon tartott közzsinat Ákosra, az 1599 jún. 3-diki, 
mely Sz.-Csehben volt, Egrespatakra, az 1603 február 16-diki 
dengelegi közzsinat, Völesökre, az 1604 február 23-diki köz-
zsinat, melyet (hengerben tartottak, Zilahra, az 1605 június 
5-diki károlyi közzsinat Tasnádra, a Szilágyban levő Újlakra, 
Varsolezra, az 1629 június 17-dikén Váradon tartott közzsi-
nat Diósadra (Kecskeméti Gáspárt), Nagymonba (Mihályfalvi 
Andrást), az 1630 június 9-diki Tasnádra, Menyőbe, Tövi-
sedre, Giroltra, Csaholyba, az 1634 június 18-diki szatmári 
Nagy-Monba, Ákosra, az 1635 június 17-diki váradi Gör-
csönbe, Etélyre, a november 18-diki pedig Giroltra, az 1637 
június 14-diki debreczeni Tasnádra, Szilágy-Szegre, Ardóra, 
Balázsházára, Szarvadra, az 1638 június 6-diki nagybányai 
Sarmaságra, Nagy-Monba, az 1650 szeptember 4-diki tasnádi 
Monóba, Perecsenbe, az 1651 június 18-diki kállai Szilágy-
szegre, Náprádra, Menyőbe, Kraszna-Mihályfalvára, az 1652 
június 2-diki váradi Kémerre, Monóba, Menyőbe, Náprádra, 
Tasnád-Szarvadra, Ippra, Nagy-Monba, az 1653 június 15-diki 
Kraszna-Mihályfalvára, az 1655 május 30-diki Sző-Demeterre, 

1 Tt. ev. ref. I. 69. 1. — - U. o. 72. 1. — :s L'. o. 74. 1. 

32* 
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Egrespatakra, Sülelmedre; Széplakra (szilágyi tractus), Me-
nyőbe, az 1656 június 18-cliki szatmári Zsibóra, Etélyre, az 
1659 június 25-diki kállai Ardóba, az 1664 június 13—14-diki 
debreezem Goroszlóra, Yarsolczra, Vérvölgyre, Leiébe, az 
1666 július 4-diki szatmárnémetii Sámsonba, Leiébe, az 1667 
június 26—27-diki kállai Vérvölgyre. 1668 június 16-diki 
fejérgyarmati Diósadra, Zilahra, az 1671 június 7-diki debre-
czeni Krasznára, Zilahra, Nagyfaluba, Kusalvra, Vérvölgyre, 
az 1673 szeptember 30-diki diószegi Tasnádra, Panitba, Val-
kóra, Újlakra, Egrespatakra, Menyőre, Ippra, az 1675 június 
23-diki csatári Zilahra. az 1677 június 27—28-diki berettyó-
ujfalusi Magyar-Csaholyba, az 1 (578 november 27—28-diki 
nagvlétai Zilahra. Peérba, Kraszna-Mihályfalvára, Czikóra, az 
1679 július 2-diki szoboszlai Sarmaságra, Nagy-Monba s még 
más helyekre, melyek azonban kétségesek, vájjon vármegyén-
ket illetik-e.1 

1700 márczius 12-dikén Debreczeni Fóris István, zilahi 
ref. lelkész és szilágyi esperes, mint generalis scriba, a tiszán-
túli egyházkerület legrégibb jegyzőkönyvének első, tisztán 
hagyott lapjára azt jegyezte fel, hogy az ő számlálása szerint 
e jegyzőkönyvben 1597-től 1699-ig, vagyis 103 év alatt 1445 
egyént bocsátottak ki és szenteltek fel a lelkészi hivatalra 
ezen kerület zsinatain.2 

Az evang. reform, egyházak anyakönyvei s jegyzőköny-
vei a XVIII. század elejéig nyúlnak vissza. Legrégibb jegyző-
könyve a menyői egyháznak van, 1728-tól. a peéri egyház 
jegyző- és anyakönyve 1733-ban kezdődik. A magyarkeczeli 
ev. ref. egyház első anyakönyvi följegyzése 1747-ből való, a 
kémeri anyakönyvek 1751-től, a többi egyház ily könyvei 
mind a XVIII. század második felétől kezdődnek. 

1868-ban a szilágyszolnoki egyházmegyében 69 anya- és 
11 leányegyház volt. Ekkor a lelkek száma: 47,916, főgondnok: 

1 Tört. Tár, 1898. év. 621—652. 1. — - Tt. ev. ref. I. 79—80. 1. 
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br. Bánffy Albert, algondnokok: Kabós József, Pelei Lajos, 
Bereczky György, Donibi László; esperes: Faragó József, 
ballai; esp. helyettes: Dombi Lajos, sámsoni; jegyző: Török 
Ferencz, ippi; közügyigazgató: Fábián Dániel, sz.-csehi, al-
jegyző: Nagy László, szilágysomlyói lelkész. 

Most az egyházmegyében van: öl anya-, 2 társ-, 12 leány-
egyházközség, 4 körlelkészség, 64 fiókegyházközség; 61 rendes 
(körlelkész közülök 4) lelkész, 23 lelkész-özvegy, kiskorú lel-
kész árva fiú 1b, leány 23, összesen 39; felekezeti tanító 1. 
énekvezér 24. énekvezér-tanító 27, tanítónő 1; felekezeti ön-
álló iskola 26, államilag segélyezett 9; 2 lelkészi és 9 ének-
vezér-tanítói állomás üres. Lélekszám: fn. 26251, nn. 27375, 
összesen 53626; tank. sz.: fn. 3622, nn. 3576, összesen 7198; 
tan. sz.: fn. 3146, nn. 2988, összesen 6534. 

1770 áprilisában arról tanácskoztak, hogy kerítsék kézre 
a szilágysági egyházmegye ládáját, a mely Zsibón van letéte-
ményezve Wesselényi Ferencznél, a ki elhalt.1 

1 Tt. ev. ref. II. 138. 1. 
Verestói Cs. Sándor a szilágyi ev. ref. egyházi vidék levéltárában 

1553-ból említi a legrégibb iratot, mely «Haller Péter thesaurarius levele erdélyi 
vajda Báthori Andráshoz hadi ügyben». Még a következő levelekről tud : 
Bethlen Gábor 1614-diki oltalom-levele a reformálódott erdélyi oláh papokhoz. 
1656-ban Rákóczi fejedelem Vetési Sándor tasnádi pap «letétettetése iránt» ren-
delkezik. 1659-ben Rákóczi fejedelem a partiumbeli papoktól homág. taxát 
kiván. 1660-ban «Bartsai Ákos szép szín alatt csalja magához a szilágyi papo-
kat». 1661-bö] ('Szinan, váradi basa rendelete a püspökhöz, espereshez, papok 
ügyében. 1670-ból Szécsi Mária prostestatiója Kun Istvánnal való ügyében. 
1676-bol Leopold válasza a gályára itélt papok hazajöveteléről. 1657-ből Török 
császár Tatár Cháu levelei, hogy II. Rákóczi Györgyöt fejedelemnek ne ös-
merjék. 1673-ból és 1757-ből az Kteji Dézmáról Apafi collationalissa és a Mária 
Theresia cessionalissa. 1777-ből egyházi tractualis sérelmek iránti panasz a 
föconsistoriumhoz: a) veszendő félben lévő dézmák; b) egy személy, hogy 
nem katholizált halálra korbácsolták a somlyai tömlöczben 9 hónapi rabos-
kodása után. 1778— 1779-ben a szilágyi ev. ref. papok miként adakoztak a hadi 
költségbe. 1781-ben Homagiale Juramentum letétele a szilágyi papok és oskola-
tanítók által. 1879. A temetési tort eltörlö királyi rendelet. 1790-ben a szilágyi 
papság panasza a marchalis székhez nemesség és dézmavevés turbatioja ellen. 
(A marchalis szék per útjára utasít, segedelmet ígérvén. 1790-ben udvari 
Rescriptum, hogy a papi gyűléseken ez után R. Comissarius nem lesz s a 
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5. Református esperesek, püspökök. 

Szóltunk egyházmegyéinkről, ismerkedjünk meg most 
már azok espereseivel, továbbá ama püspökeinkkel, a kik 
innen emelkedtek a díszes méltóságra. 

Holdi Sebestyén pap volt Kr.-Bélteken, a Priepostvári 
uradalmi jószágokban és supe intendens a Szilágyságban 
1536 1557. 

1595 jnIius 6-dikán a károlyi közzsinaton választották 
meg Bánfihunyadi Mogyoró Benedek, szilágycsehi lelkészt, 
mintegy akarata ellenére, szavazattöbbséggel, a tiszántúli 
evang. reform, egyházkerület superintendensévé, a ki augusz-
tus 27-dikén Szilágy-Csehben, már mint superintendens, egy 
házassági ügyben hoz ítéletet; augusztus 31-dikén ugyancsak 
itt, egy leányegyháznak az anyaegyháztól való elválása ügyé-
ben intézkedik.1 

Kisdobszai Dániel, zilahi pap, esperes 1596 körül. 0 
nyerte meg a somlyói egyház részére, Bethlen Gábortól Ké-
mer, Bályok, Ipp és Bécsé helységek határainak dézmáit. 

1600-ban középszolnoki esperes: Monai János. 

Protocollum a Guberniumba nem küldetik. A szilágyi ev. ref. egyházvidék 
partialis synodusán jegyzökönyveink bizonyítása szerint soha sem volt 
R. Comissarius, csak most a közelebbi időben úgy kétszer,» stb. Eredeti feje-
delmi diplomák: Báthori Gábor 1608-diki diplomája a papi özvegyek s árvák 
immunitásáról. Bethlen Gábor 1629-diki ármálisa a szilágyi papok számára. Föl-
jegyzésre méltó, hogy ez egyházvidéken 1620-tól kezdve folytak válóperek; 
a József császár «betiltása ideje alatt is szakadatlan folytak a válóperek» s 
azokról periratok tanúskodnak. «Sok nagy jeles családokból került perek, 
milyenek a Szétsi Mária ki utóbb fejedelem (sic !) Wesselényihez ment férjhez, 
gróf Kun Sigmond (sic!) s mások válóperei állanak levéltárunkban». (Erd. Múz. 
kézirattár. 1857 julius 20-diki számnál. Verestóy Cs. Sándor : A szilágyi ev. ref. 
egyházvidék levéltárának s abban található nevezetesebb okleveleknek rövid 
kivonatokban való ismertetése.) A volt Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék 
területén fekvő ev. ref. egyházak lelkészeinek névsorát a reformáczió korától 
kezdve napjainkig megőrizte a szilágyszolnoki ev. ref. egyházmegye esperesi 
hivatalában levő «Cronica» czimü törzskönyv. Az egyházközségek papjairól az 
illető községek történetében van szó. 

1 Tt. ev. ref. I. 9. 1. 
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Keresszegi Hermán István 1616-ban lett zilahi pappá; 
1620 június 11-dikén szilágyi esperessé; az 1029 novem-
ber 25-dikén Szatmár-Németiben tartott közzsinaton super-
intendenssé választják 204 szavazattal.1 1630 Julius 8-dikán 
határozza el a generalis zsinat, hogy Keresszegi István előbbi 
lelkészi állomásáról Debreezenbe költözzék.2 Kgy 1636-ból 
való, Contio Funebris ezímű kéziratban levő könyvben3 

Keresszegi Istvánnak fönmaradt ama prédikácziója, «melyet 
tött Keresszegi István zilahi praedikator és szilagi esperest a 
nagy templom ajtaja előtt, kívül, mikor immár a templom-
ban bevitettetett volna a test, mingyárást nyomában, a kinn 
maradott sokaság előtt, mivel annyi temérdek nép a temp-
lomba be nem tért». Alapigéje ez volt: «Oh, én nyavalyás 
ember, kicsoda szabadít meg engemet a halál testéből». 
(Kom. 7. vers 20.) A beszéd, mely gazdag a görög s római 
történelemből vett példákban, szerzőjének classicus művelt-
sége mellett tanúskodik. «Fabius Senator kecsketejet akarva 
inni, egy szőr szál ment torkába, mely miatt hirtelen meg-
hall, Anaereon egy szőlőszemtől fúlt meg. Ilyen az ember-
nek állapotja, sőt a mi nagyobb, csak míg a két ajakidat 
összeviszed is, eshetik valami rajtad». «Ismerd meg tehát 
nyavalyás voltodat, szolgáljad istenedet, hogy viseltessen 
tégedet szent angyali által, szent nevének dicséretére s lel-
kednek idvességére Amen»; így fejezi be beszédét. Keresszegi 
H. Istvánnak egyébiránt még van néhány munkája, mint 
A hit és jóságos cselekedetek tündöklő példáiról való pré-
dikácziók. Debreczen, 1635. A keresztijén hit ágazatairól való 
prédikácziók tárháza. Debreczen, 1640. Halotti beszéd gr. Beth-
len Krisztina fölött. 1632. 

1631. Szilvásy Márton, szilágyi, Budaeus János, közép-

1 Tt. ev. ref. I. 26. 1. — - U. o. 28. 1. — Erd. Múz. kézirattár. II. A. 
29. — Keresszegi István beszédét Károlyi Zsuzsánna fejedelemasszony felett 
mondta 1622 julius 1-én Gyulafehérvárt Megjelent a beszéd Exequiae Principa-
les, azaz Halotti Pompa stb. cz. könyvben. 
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szolnoki esperes. A szeptember 7-dikén Nvír-Bátorban tartott 
közzsinat erősítette meg mindkettőt.1 

1633. Debreczeni Gergely, érmelléki esperes, diószegi 
lelkész. 

Az 1634 junius 18-dikán Szatmáron tartott közzsinat 
megerősítette Gsengeri József, szilágyi esperest." a ki mint 
szilágyi esperes és hadadi lelkész említve van az 1638 szep-
tember 23-dikán Debreezenben tartott fél-közzsinaton jelen 
volt tekintélyes férfiak között.3 

Rozgonyi Vazul, középszolnoki esperes, erdődi lelkész 
szintén említve van az itt jelen volt tekintélyes férfiak sorában.4 

Az 1650 junius 26-dikán Szatmári tartott ref. püspök-
választó közzsinaton részt vett: Tótfalusi István, szilágyi 
esperes, zilahi pap.5 

Dobrai Bálint, középszolnoki esperes, teljes czímű károlyi 
lelkész (minister) szintén jelen volt ezen a püspökválasztó 
közzsinaton.6 

1650. Diószegi Dávid, erdődi lelkész, középszolnoki 
esperes. 

Id. Zilahi János, a «Sibai Eeelesianak együgyű lelki-
pásztora és a Szilágyságban levő lelkitanítóknak méltatlan 
seniora» 1672-ben könyvet írt: Az igaz vallásnak világos 
tüköré, melyben a calvinista vallásnak tökéletes tiszta igaz-
sága és igen fundamentomos régisége minden jólelkiismeretű 
embereknek szemök elébe tétetik. Nyom. Kolozsvártt, 1672. 
Zilahi János, szilágyi esperes, a zsibói egyház lelkésze 
1677-ben halt meg; temetése alkalmával a saját maga szer-
vétté halotti éneket énekelték. Befejező sorai: 

«Óh, mint szánta Isten sok kesergésemet, 
Kívött nyomorúság fészkibül engemet, 
Majd megadja nekem örök életemet. 

1 Tt. ev. ref. I. 29. 1. — 2 U. o. 31. 1. — U. o. 33—34. 11. — 4 U. o. — 
s Tört. Tár. 1898. évf. 635. 1. — <; U. o. 
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Sőt most használ nékem a Krisztus érdeme, 
Most keserűi engem az ő kegyes szeme, 
Világosan fénylik rajtam nagy kegyelme».' 

Felvinczi Sándor, zilahi pap 1676 körűi szilágyi esperes, 
utóbb debreczeni pap és esperes. Meghalt 1689. 

Csehi János, előbb menyői, később zilahi pap, szilágyi 
esperes 1678-ban, meghall Sz.-Csehben 1 (594. 

Debreczeni Fóris István, előbb somlyai, később zilahi 
papot, esperessé választották 1694 junius 9-dikén. Az 1695 
junius 26-dikán Erdődön tartott közzsinat erősítette meg .szilá-
gyi esperesül." Az 1699 szeptember 27-dikén krasznán tartott 
közzsinat generalis nótáriussá választotta.3 Meghalt 1711 elején. 

Az 1709 junius 29-dikén Kállóban tartott közzsinaton 
jelen volt Czeglédi Pál, érmelléki esperes is.4 

Az 1710 november 2 3-dik napjain Bagomérban tartott 
közzsinat megerősítette érmelléki esperesül Lévai Ferenczet." 

Zoványi P. Györgyöt Diósadon 1711 julius 8-dikán vá-
lasztották szilágyi esperessé. A szeptember 20-dikán Szatmá-
ron tartott közzsinat erősítette meg. Ekkor somlyói lelkész 
volt.6 

Besenyei István, érmelléki esperes azok között van, a 
kik 1728 február 11-dikén, mint követek, fölkeresték Zovánvit 
s fölkérték, hogy fogadja el a superintendensi tisztet és 
ezímet.7 Aztán április 25-dikén ő és Keresztúri Lukács sza-
bolcsi esperes, Zilahon megjelennek Zoványinál, mint köve-
tek, felbontják a szavazatokat, ezek többsége alapján Zová-
nvit superintendensnek nyilvánítják és a zilahi parochialis 
házban fölesketik. Zoványi 1758 február 16-dikán halt meg, 
101V2 évig élt, a püspökséget 29 évig viselte, így írta magát 
alá egy jegyzetnek: Georgius P. Zoványi veneráb. superát. eis 
et ultra tibiscinse superintendens.8 

1 Pesti Napló 1899. 358. sz. — - Tl. ev. ref. I. 71. 1. — U. o. 76. 1. — 
4 U. o. 89. 1. — 5 U. o. 90. 1. — 6 U. o. 91—92. 11. — 7 U. o. 98. 1. — 8 D. o. 101. 1. 
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Zovánvi életével körülményesen foglalkozik Szilágyi Fe-
rencz Zilah Történelméből czímű munkájában,1 méltatván a 
«munkás, szorgalmas és gondos embert», a ki Zilah sorsára 
a nehéz időkben nagy befolyást gyakorolt. 

1735 szeptember 20-dikán Németi Ferencz, létai lelkészt 
az érmelléki,2 Báthori Gere János, nagykárolyi lelkészt pedig 
a középszolnoki egyházmegyében megerősítik esperesül." 

Enyedi Nagy Mihály, érmelléki esperes jelen volt az 
1750 január 17-dikén tartott egyházkerületi gyűlésen.4 0 egyike 
az 1752 április 26-án összeült, választott bíróság tagjainak;' 
Az 1754 augusztus 13-dikán tartott superintendensi gyűlés 
azt határozta rá vonatkozólag, hogy ellene a debreczeni 
és sárospataki főiskolák számára gyűlt segély beszolgálása 
körűi elkövetett visszaélései miatt tartson vizsgálatot a bihari 
esperes.6 

Marosi Izrael, érmelléki esperes is jelen volt ezen a su-
perintendensi gyűlésen. 

Ugyanekkor megidézték számadásra Harsányi István, es-
perest, mint egyik főokózóját annak, hogy a középszolnoki 
tractus méltatlanul excommuniealt egy körtvélyesi lakost.' 

Marosi Izrael, érmelléki esperes jelen volt az 1755 áp-
rilis 23-dikán s 1758 január 18-dikán tartott superintendensi 
gyűléseken is,8 továbbá az 1758 április 26-dikán, s az augusz-
tus 16-dikán tartott generalis congregatiokon,9 valamint az 
1759 január 17-dikén tartott egyházkerületi gyűlésen.10 

Nagyfalusi János, középszolnoki esperes jelen volt az 
1759 április 25-dikén tartott egyházkerületi gyűlésen." Ugyanő 
ott van az október 10-dikén Debreczenben tartott egyház-
kerületi gyűlésen is.12 

Marosi István, érmelléki esperes jelen volt az május 
22-dikén Debreczenben tartott egyházkerületi gyűlésen.13 

1 39—78. lap. — 2 Tt. ev. ref. I. 99. lap. — U. o. — 4 U. o. II. 8. 1. — 
"» ü . o. 9. 1. — 6 U. o. 15. 1. " ü . o. 16. 1. — 8 ü . o. 16. és 23. 1. 9 C. o. 
25. 1. — 10 U. o. 28. 1. — " U. o. 47. 1. — 12 U. o. 54. 1. — 1 3 U. o. 49. 1. 

V 
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Zoványi József 1758 április 3-dikán Zsibón partiális 
széket tart, mint esperes. 

Zoványi József, szilágysági és Nagyfalusi János, közép-
szolnoki esperesek jelen voltak az 1759 augusztus 15-dikén 
tartott egyházkerületi gyűlésen.1 

Zoványi József, zilahi és Dereeskei András, érmelléki 
esperesek jelen voltak az 1761 augusztus 11-dikén Debreezen-
ben tartott egyházkerületi gyűlésen." 

Zoványi 1768-ban középszolnoki s szilágyi esperes,3 a kit 
már előbb az egyházmegye kérdésénél megismertünk. 

Dereeskei András, érmelléki esperes jelen volt az 1761 
április 21-dikén, az 1763 október 11-dikén, továbbá az 1764 
május 1-én tartott egyházkerületi gyűlésen, majd az 1765 
január 15-dikén tartott superintendensi gyűlésen s végül egy 
1766 április 22-dikén tartott gyűlésen.4 

Dereeskei András 1769-ben is érmelléki esperes.5 

1766—1771. Makódi Mihály, középszolnoki senior.6  

1770. Bessenyei Bálint, szilágysági esperes.7 

1772—1781. Turi Mihály, érmelléki esperes.8 

1773 1782. Mátvus István, börvelyi lelkész, középszol-
noki esperes.9 

1775. Szatmári Nagy István, középszolnoki esperes és 
krasznai lelkész.10 1776 augusztus 6-dikán is az.11 

Fadgvas István, m.-keczeli papot 1790 szeptember 16-di-
kán választották esperessé. Meghalt 1806 május 14-dikén.12 

Keresztes Mihály a középszolnoki traetus seniora részt 
vett az 1806 augusztus 8-dikán tartott superintendensválasz-
táson I )ebreezenben,13 

Dombi János, perecseni papot, esperessé választották 

1 Tt. ev. ref. II. 52. 1. 2 U. o. 63. 1. — l ' . o. 122.. 127. 11. * U. o. 
62., 85., 92., 103. 11. — 5 U. o. 134. lapon. — U. o. 103., 132., 147. 11. — " ü . o. 
140. 1. — 8 U. o. 149., 210. 1. — 9 ü . o. 158., 210. 1. — IO U. o. 174. 1. — " U. o. 
180. 1. — 12 U. o. — , ; í Keresztesi József: Krónika Magyarország polgári és 
egyházi közéletéből a XVIII. század végén. 
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Zilahon 1806 junius 5-én. meghalt 181(5 cleczemberben Pere-
esenben. 

Rétyi József, ballai papot, esperessé választották 1817-ben 
Zilahon, meghalt még abban az évben (május 12-dikén)Balián. 

Bethlendi István, zilahi papot, esperessé választották 1817 
augusztus hóban, meghalt Zilahon 1826 augusztus 6-dikán. 

Héczei Pál, peéri pap, rendes esperes 1826-ban. Meghalt 
1844 márczius 25-dikén. 

Kovács Ferencz, sz.-somlyói pap, rendes esperes 1844 
márczius 25-én, meghalt 1848 augusztus 8-dikán Sz.-Somlyón. 

Fogarasi István, zilahi pap, esperes 1847-től, esperesi 
hivataláról lemondott 1856 október 1-sején. Meghalt 1878 
április 28-dikán. 

Kovács István, sz.-nagyfalusi pap, esperes 1856 novem-
ber 11-dikén. Meghalt Nagy fal ú ban, 1862 augusztus 31-dikén. 

Faragó József, ballai papot, esperessé választották 1860 
márczius 25-dikén Szilágy-Somlyón. Lemondott 1870 február 
8-dikán. Meghalt 1875 márczius 17-dikén. 

Dombi Lajos, előbb sz.-sámsoni, majd bogdándi pap, 
espereshelyettes 1866 deczember 18-dikától, rendes esperes 
1870 május 15-dikétől. 

Szabó Pál, diósadi papot 1874-ben választották esperessé. 
1885 1894. (május 2.) Nagy László. 
1894-től Viski Pál az esperes. 
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, 1629 julius 13-dikán kelt 

levelével az Erdélyben s a hozzákapcsolt magyarországi ré-
szekben levő helvét hitvallású lelkészeket s azok utódait, íiait 
s leányait nemesekké tette. «A czímer az előlapon van ki-
festve. mely e szerint katonai pajzs, melynek kék mezején 
veres márványszínű oltár látszik s azon nyitott biblia, melyre 
egy háborgó fellegekből kiemelkedő kettősfarkú fél oroszlán 
bal lábát helyezi, míg jobbjában egy meztelen görbe kardot 
nyújt egy az oltár felett lebegő angyalnak, a kard pengéje 
felett e mondat olvasható aranv betűkben: Arte el marté di-
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micandum. A pajzs felett áll zárt vértessisak s a felett hármas 
levelű és öt ágú korona; míg a czímert jobbról kék és arany, 
balról veres és ezüst foszlányok díszítik». 

A czímeres nemeslevelet Keresszegi István, szilágy-kerü-
leti senior mutatta be a megyék közgyűlésén. 1756-ban Zo-
ványi Józsefnek, a szilágykerületi ref. egyházak seniorának 
az összes lelkészek nevében előterjesztett kérelmére Mária 
Terézia királynő ezt a nemeslevelet — a Rákóczi György s 
Apafi Mihály megerősítő leveleivel együtt hiteles alak-
ban kiadatta s azt Közép-Szolnok vármegyének 1756 junius 
24-dikén tartott ülésén hirdették ki. 1803-ban fürtÖs-almási 
Debreezeni Dániel, varsolezi ref. lelkész kérelmére II. Ferenez 
császár és király adatta ki az illetőnek, hogy a jogait érvé-
nyesítse. 

Faggyas István, a szilágyi kerület főesperese s Dombi 
János, azon kerület jegyzője Magyar-Keczelen, 1803 február 
5-dikén, állították ki a parancsra hiteles és hű másolatban a 
nevezetes nemeslevelet.1 

II. Józsefe privilégiumot aztán úgy értelmezte, hogy csak 
azokra vonatkozik, kik e privilégium keletkezésének idejében 
már mint papok működtek.2 

6. Egyházi kormányzat. — Zsinatok. — Egyházi büntetések. 

Az egyházi kormányzat történetében nevezetes Báthori 
Kristófnak 1580 április 24-dikén kiadott kiváltságlevele, me-
lyet 1624 ju 1 ins 4-dikén Keresszegi Istvánnak, a szilágysági 
egyházak esperesének és zilahi papnak, továbbá Tvukodi Ist-
vánnak, a récsei egyház pásztorának kérésére — Bethlen Gá-

1 V. ö. Turul, XV. (1897) Lehoczky Tivadar közleménye, 192—94. lapon. 
Erdélyi ref. papok fiú és leány maradékainak czímeres levele, Bethlen Gábor-
tól (1629 julius 12.), melylyel az összes erdélyországi rel. papok fiú- s leány-
maradékait megnemesíti s nekik czímert adományoz. - Vajda L.: Erdélyi 
polyári törvények históriája, 312. 1. 
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b o r is m e g e r ő s í t . Az e g y h á z a k á l l a p o t a m e g t á m a d t a t o t t és 

m e g z a v a r t a t o t t , r é s z b e n b i z o n y o s fes le t t é le tet f o l y t a t ó és el-

s z a k a d á s r a k é s z t e t ő t a n í t ó k s f ő l e g az á r i á n val lás t h i v ő k 1 

által , r é s z i n t a c o n v e r t á l á s , az i s ten i g é j é n e k ha l lga tó i t ó l s z á r -

m a z ó h á l á t l a n s á g , az e g y h á z i j a v a k e l i degen í tő i és e l fog-

lalói ál tal , ső t m é g az e g y h á z i s z e m é l y e k fe le t t i b í r á s k o d á s t 

is m a g u k n a k k ö v e t e l i k s a z o k a t vi lági b í r ó s á g o k e l é b e ál l í t-

j á k . U g y a n a z é r t , h o g y a va l l á s és e g y h á z t e k i n t é l y e v i s sza -

á l l í t t a ssék , m e g r e n d e l i , h o g y ő k régi s z o k á s sze r in t , c s a k i s 

s a j á t e s p e r e s ü k és s ü p e r i n t e n d e n c z i á j u k e lő t t á l l j a n a k tö r -

v é n y b e és n e m vi lág i h a t ó s á g o k előt t . A vá l a sz to t t e s p e r e s e k 

j o g o s u l t a k az e g y h á z a k l á t o g a t á s á r a s a z o k l e lké sze inek é le te 

s t u d o m á n y a m e g v i z s g á l á s á r a . 

A s o m l y a i k a p i t á n y b í r á s k o d á s á n a k j o g k ö r é t is m u -

t a t j a az a h a t á r o z a t , m e l y l y e l az 1680 j a n u á r 2 8 - d i k á n D e b -

r e e z e n b e n t a r t o t t f é l k ö z z s i n a t a d e b r e c z e n i t a n í t ó i t e s t ü l e t 

f o l y a m o d v á n y á r a m e g i n t e t t e a p ü s p ö k i e k e t , h o g y e z e n t ú l a 

r e k t o r i fizetést n e c s o n k í t s á k , h a n e m ha k á n t o r t a k a r n a k t a r -

tani , a k k o r fizessék azt k ü l ö n . E g y ú t t a l e l h a t á r o z t á k , hogy , 

h a e n n e k n e m e n g e d e l m e s k e d n é n e k , p a p o k , k á n t o r és r e k -

to r n e s z o l g á l j a n a k n e k i k , a z o n k í v ü l f ö l j e l e n t i k a s o m l y a i 

k a p i t á n y h o z , a ki az a p p r o b a t á k sze r in t 200 f o r i n t r a fog ja 

b ü n t e t n i őke t . Az 1680 f e b r u á r 2 5 - d i k é n F e k e t e - A r d ó b a n 

t a r t o t t f é l k ö z z s i n a t o n a t i s z á n t ú l i e v a n g . r e f o r m , e g y h á z -

k e r ü l e t k ö t e l é k é b e t a r t o z ó e g y h á z m e g y é k r e s így a sz i lá-

gy i ra is k i h a t ó l a g ily é r d e k e s végzéseke t h o z t a k : A t á n -

czo t t ö r ö l j é k el s a m u z s i k a i m ű s z e r t v e g y é k el az e g y h á z i 

s zo lgák tó l . Az e g y h á z i s z o l g á k n e v i s e l j e n e k h o s s z ú h a j a t . 

«A t a r k a f ő k ö t ő s k a l á r i s o s p a p n é k , h a n e m k o r r i g á l j á k m a -

g u k a t . u r o k f o s z t a s s a n a k m e g t i sz tök tő l» . 2 Az 1688 n o v e m b e r 

7 - d i k é n Kö le sén t a r t o t t k ö z z s i n a t o n a s u p e r i n t e n d e n s , m i n t 

1 A mini akkor az unitáriusokat nevezték, a kik, mint látni fogjuk, vár-
megyéinkben is kezdtek tért foglalni. — - Tt. ev. ref. I. 53. 1. 
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k ö z é p s z o l n o k i e s p e r e s a l á v e t e t t e m a g á t az e s p e r e s e k v izsgá-

l a t ának s t u d o m á n y á r a n é z v e o r t h o d o x n a k , k o r m á n y z a t á r a 

n é z v e h ű s é g e s n e k , é l e t é r e n é z v e s z e n t n e k és k e g y e s n e k b izo -

n y u l t . Az 1699 s z e p t e m b e r 2 7 - d i k é n K r a s z n á n t a r to t t k ö z z s i n a t 

azt a h a t á r o z a t o t is h o z t a , h o g y « m i n d e n p a p o k , r e k t o i o k s 

t a n u l ó k h o s s z ú r u h á t v i s e l j e n e k , n y a k u k felett pep i u n i ó t vagy 

m a g a s n y a k r a v a l ó t ne v i s e l j e n e k . K ü l ö n b e n n e m t ű r e t n e k , 

i ne r t a r u h a k ü l ö n b ö z t e t i m e g az e m b e r e k k ü l ö n b ö z ő r e n -

de l t» . Az 1713 j ú n i u s 8 - d i k á n C s a t á r o n t a r t o t t k ö z z s i n a t m e g -

bízta Z o v á n y i G y ö r g y , sz i lágyi e spe re s t , h o g y t egyen je len tés t 

K o e z k á s J á n o s ü g y é r ő l . U g y a n e z a z s ina t a k ö v e t k e z ő j e l l e m z ő 

végzéseke t h o z t a : A p a p o k k u c s m á b a n k ö z ö n s é g e s h e l y e n n e 

j á r j a n a k , szaká l t h a g y j a n a k : a z s i n a t h e l y é n szé j je l n e j á r -

j a n a k , « c s a p s z é k b e i n n y a n e m e n j e n e k » . 1 

A N y i r - B á t o r b a n 1702 j ú l i u s 2 3 - d i k á n t a r t o t t z s ina t 

e n g e d t e m e g a p a p o k n a k , h o g y s z a k á i n k a t l e b e r e t v á l j á k . 

III. K á r o l y i d e j é b e n 1725 2 7 - b e n ke l t k i r á ly i r e n d e l e t e k 

k ö v e t k e z t é b e n a t e m p l o m o k , i m a h á z a k , i sko lák , g y i n n a s i u m o k 

é p í t é s é r e e l ő r e k i k é r t l e g f e l s ő b b e n g e d é l y s züksége l t e t e t t . Mint-

hogy p e d i g a s z . - s o m l y ó v á r o s i r e f o r m á t u s e g y h á z n a k m i n d -

a d d i g csak f a t e m p l o m a vala , h o z z á f o g t a k egy k ő b ő l va ló kö l t -

séges n a g y t e m p l o m é p í t é s é h e z a n n a k d a c z á r a , h o g y ettől az 

1730 j u l i u s 21-( l ikérői k e l t k i r á l y i r e n d e l e t t e l e l t i l t a t t ak . E r r e 

az 1731 áp r i l i s 3 - d i k á r ó l ke l t k i r á l y i le i ra t m e g h a g y t a a g u b e r -

n i u m n a k , h o g y a s z . - s o m l y ó i t e m p l o m s n e t a l á n i sko la ép í -

tését e r ő h a t a l o m m a l is s z ü n t e s s e be, i l l e tve a t e m p l o m o t , m e -

lyet c s a k u g y a n e n g e d e l e m n é l k ü l föl is ép í t e t t ek , z á r a s s a be . 

M e g t ö r t é n t . A sz . - somlyó i t e m p l o m b e z á r a t o t t s c sak k é s ő b b 

ny i t t a to t t ki k i r á l y i e n g e d e l e m m e l . 

1794 n o v e m b e r 7-d ik i l e i r a t á b a n a g u b e r n i u m t ö b b e k köz t 

m e g e m l í t i , h o g y a v á r m e g y e j o g k ö r é n k ívü l esik a p a p o k 

d o l g á b a va ló a v a t k o z á s . Midőn u g y a n i s it'j. R á c z P é t e r r e f o r -

1 TL ev. ref. L. 53. 1. 
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mátust a zilahi plébános reversalis adása nélkül nem akarta 
megesketni Schmidt Károly leányával, a katholikus Theresiá-
val. a vármegye azt határozta, hogy «más rend szerint való 
pappal is magát megeskettetheti». 

A diósadi ev. ref. egyháznak 1750-nel kezdődő anyaköny-
vében 178(5 végén jegyzi föl méltatlankodva Dúló István pap, 
midőn II. József császár parancsolatából az egybekelő háza-
sokról más protokollnmot vagy matrikulát kellett vezetnie: 
«sok volt abban az időben a változtató parancsolat, az tudja, 
a ki akkor papi funkczióban volt. Az elmúlt. Isten tudja, ez 
után folydogáló idővel, mint lészen a dolog». 

Az 17(54 május 2-dikán tartott gyűlésen elhatározták, hogy 
intsék meg azon középszolnoki egyházmegyebeli lelkészeket, 
a kik nem öltözködnek tisztességesen és gubában járnak.1 

A Szilágy gyakran volt zsinati gyűlések helye. így pél-
dául különösen Tasnád. Az 1585 junius 7-dikén Tasnádon 
tartott közzsinaton Kozárvári Lukács, a ki esküje ellenére 
több izben arianizmusba esett, bűnbánatot tart s vallást tesz 
a szentháromságról. Ugyanekkor a kéczi lelkészt, főként része-
geskedéseért, hivata 1 átóI föIfüggesztik.1 

1595-ben tartott részletes zsinaton az ordinandusokat ki-
bocsátják a következő zsinatig is a tanításra, keresztség ki-
szolgáltatására, szükség esetében a vígasztalásra, esketésre, csak 
az úrvacsoráját nem szolgáltathatják ki. Föl kell fogadniok, 
hogy, ha a zsinati vizsgán átbocsátják őket, megmaradnak a 
lelkészi hivatalban éltök fogytáig.2 Az 1597 január 16-dikán 
tartott zsinaton Bánffihunyadi Mogyoró Benedek, volt tasnádi, 
később debreezeni és nagybányai pap, majd tiszántúli VIII. 
püspök elnökölt. E zsinaton Tóth Ferencz szerint2 9 esperes és 
200 prédikátor volt jelen és 26 új prédikátort szenteltek föl. Itt 
hozták azon határozatot, hogy ama prédikátorok is, kik a régi 

1 Tt. ev. ref. I. füz. 5. 1. - Tóth Ferencz: helvétiai vallástétélt követő 
túl a tiszai superinlendencziában élt református püspököknek élete. Győr, 1812. 
76.. 199. 1. 
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kalendáriumnak írták alá nevüket s az újat nem hagyták 
helyben, átmehessenek oly eklézsiákba is, a melyekben már 
az új kalendáriumot használják, de csak abban az esetben, 
ha a rendes meghívás előre megtörtént. Ugyanitt rendelték 
el, hogy a karácson, húsvét és pünkösd csak két napból álló 
ünnep legyenek és a harmadik nap maradjon el, de a két 
napon két-két prédikácziót tartsanak. A keresztelésre nézve 
kimondották, hogy ott, hol a keresztelés után vendégséget 
szoktak rendezni, hétköznapon kereszteljenek, vasárnapon 
csak akkor, ha veszélyben forog a gyermek élete.1 Az ifjú-
ságot a kátéban folytonosan és szorgalmasan oktatni kell. 
A hazáért s abban az egyházért való könyörgéstől nem kell 
megszűnni. Eltörlik az egyházi házassági pereknél azon két-
két pénzt, melyet az ügyvédért, a bizonyságok olvasásáért s 
az idéző pecsétért szoktak fizetni. Az elválasztásért 2 forintot 
kell fizetni; az elválasztási levélért, a melyet ki kell venni, 
az esperesnek annyit kell fizetni, a mennyiben vele meg-
alkudni lehet. A reggeli könyörgéseket, a hol szokásban vol-
tak, meg kell tartani.1 1600 november 25-dikén Monai János, 
előbb tasnádi pap és középszolnoki esperes, majd ecsedi 
prédikátor és tiszántúli IX. püspök elnöklete alatt tartottak 
zsinatot Tasnádon. Jelen volt e zsinaton 200-nál több lelkész; 
0 új prédikátort szenteltek fel.1 Az idegen katonaság pusz-
tításai miatt csak egy pár napig tarthatták a zsinatot.2 Az 
1623-ban tartott zsinaton erősítették meg a Debreczenben 
ugyanebben az évben tartott zsinat ama határozatát, mely 
szerint a hallgatóik költségén fölszentelt lelkészek közül a tu-
dósabbak 2 évig, a gyengébbek pedig 3 évig kötelesek hely-
ben lelkészkedni, míg az ellenkezőleg cselekvőket az espere 
megfosztja állomásuktól. 1624 február 24-dikén Tasnádon 
tartott zsinaton statútumokat hoztak.3 Az 1629 február 18-di-

1 Nk. ev. ref. 1874. 30. 1. — 2 Tt. ev. ref. I. 12.1. — 2 Debreczeni főiskola 
levéltára. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monograpliiája. I. 34 
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kán Tasnádon tartott zsinat arról nevezetes, hogy itt vá-
lasztották meg és szentelték fel püspöknek a tiszántúli 
kerület XIII. püspökét, Margitai Pétert. 

Az itt hozott határozatok is figyelemre méltók: Pázmánt 
meg kell czáfolni s a művet kibocsátani. A pappá szentelés 
előtt kibocsátott academicusoknak engedjék meg a kereszte-
lést. Az esperesek minden esztendőben látogassák meg az 
egyházakat. A zsinatokon jelenjenek meg. A hibázó lelkésze-
ket ne titkon oldozzák föl, hanem az egész fraternitas ítéle-
tével. A vitatkozásokon s tanácskozásokon minden lelkész 
jelen legyen.1 

A Tasnádon eddig tartott zsinatoknál fontosabb az, mely 
ugyanitt 1633 február 5-dikén ülésezett Keresszegi Hermán 
István püspök elnöklete alatt. 

Jelen volt ezúttal több mint 300 pap és 26 új prédiká-
tort szenteltek fel. Rendbe szedték, felolvasták, újból meg-
erősítették és az «Artieuli maiores és minores» toldaléka gya-
nánt törvénybe iktatták mindazokat a zsinati végzéseket és 
egyházi rendszabályokat, a melyeket 1597 óta hoztak. E mun-
kát az elnöklő püspök még ez évben adta ki Debreczenben 
«Artieuli in variis Svnodis sfeneralibus inde ab anno 1597 

J o 

statuti et Thasnadini anno 1633 publicati ac approbati: 
publica? luci exposuit Stephanus Keresszegi, Debreeini 1633».1 

Itt megerősítik Debreczeni Gergely, érmelléki megválasz-
tott esperest.1 

1650 szeptember 4-dikén tartották Tasnádon az utolsó 
zsinatot. Itt szentelte pappá Szatmári Lázár Miklós, akkori 
püspök Nógrádi Mátyást, ki később a XX. tiszántúli püspök 
lett.2 E közzsinaton összesen 36 egyént szenteltek pappá. 
Ugyanitt Diószegi Dávid, erdődi lelkészt megerősítik közép-
szolnoki esperesül.3 

1 Tt. ev. ref. I. 30—31. 1. — 2 Nk. ev. ref. 1874. 34. 1. — 3 Tt. ev. ref. I. 
36. lap. 
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A szilágycsehi közzsinatot 1599 junius 3-dikán a tatárok 
gyakori beütése miatt való szorongásban, félelem közt tartották.1 

Zilahon, 1693 október 2-dikán tartott közzsinaton jelen 
volt 7 esperes, köztük az érmelléki, szilágyi és középszolnoki 
személyesen; kettő követet küldött, egy pedig levelet. Itt 
választották superintendenssé Diószegi István hittudor és 
diószegi lelkészt. Ezután fölszenteltek 15 papot. 1674-ben 
«az Antichristusnak Magyarország ezen részein való iszonyú 
dühöngése miatt semmiféle közzsinat nem tartatott». Az 
1676-ban Zilahon tartott synodus 10 egyént szentelt föl. 
Ugyanitt elhatározzák, hogy a lelkészi fizetések javítása ügyé-
ben a somlyai kapitányhoz írni kell." 

1097 június 9-dikén újra synodus Zilahon. 
A Krasznán tartott zsinatban, 1699 szeptember 27-dikén, 

elrendelték, hogy a püspöki és esperesi hivatal ne legyen 
örökös, hanem a püspök a generalis, — az esperes pedig a 
partialis svnoduson kérjék hivataluktól való fölmentésöket, 
s a mit a zsinat akkor rendel, ahhoz kell alkalmazkodni. 

Ez a közsinat 125 szavazattal superintendenssé válasz-
totta Szilágyi Mártont, a ki 30 év óta debreczeni tanár, úgy 
hogy e mellett a tanári hivatalt is megtartja.3 

Az 1728 április 25-dikén Zilahon tartott svnoduson vá-
lasztották püspökké Zovánvi P. Györgyöt, 1821 november 
14-dikén Érmindszenten tartottak pareialis zsinatot. Itt mon-
dották ki a középszolnoki egyházmegyének részben a nagy-
károlyi, részben az eddig szilágyinak, ezután pedig szilágy-
szolnokinak nevezett egyházmegyéhez való csatolását, a mint 
mindezekről már előzőleg is szó volt. 

1823-ban megint Zilahon volt közzsinat. 
Az egyházak kezében némely esetekre büntetési jog volt. 

a mire nézve csak pár példát jegyeztem ki egyik-másik ref. 
egyházi jegyzőkönyvből: 

1 Tt. ev. ref. I. 12. 1. — - U. o. 69—70. 1. — :t C. o. 76. 1. 

32* 
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Somlyó-Újlakon 1827-ben «a pletykáló Kelemen Máriá-
nak a hazug hír költéséért Ítéltetett tizenkét korbács. A mos-
toha anyának, özv. Kelemen Jánosnénak, azért, hogy a lánya 
hazugságát híresztelte, még pedig a papi házban olyan asszony 
előtt, mint Nagy Ferenczné, a ki esmeretes a pletykájárul, nem 
hogy a leányát megfeddette volna, azért ő kemének Ítéltetett 
hat korbács. Mely is a Deliberátum szerint végbe is vitetett. 
Ugy György István Kata is hat korbácsot szenvedjen». 

Egy másik («Die 27 Decembris 1827 parochialis Háznál 
tartott») consistorialis gyűlésen «Consistorialis személyek : M. 
Kis József, Z. Kis Mihály, ör. Tulkos János, György András, 
alcurator Ardai István jelenlétükben a tiszteletes Barabás Já-
nos úr prtesidiuma alatt, a holott domestikus curator Kele-
men Péter ő kigyelme panaszul beadja, hogy a midőn de-
cember 24-dikén a parochialis házhoz csinált kúthoz kőhor-
dani parancsoltatott egyházfi Z. Kis Pál által, Consistorialis 
személy, ifj. Kelemen János ezt hallván, azt mondotta, az is 
bolond, a ki veti most ilyen szoros napon, az is bolond, a 
ki vetteti, mely bebizonyíttatott Ifj. György Ferencz tanú val-
lomásából. Mely illetlen szaváért, a melylyel előjáróságát, 
curatorát és egyházfiját lebolondozta, megítéltetett, hogy szen-
vedjen tizenkét pálczát, a melyet mint consistorialis személy 
hogy megváltson 1 frt 30 krral, megengedtetett. Ezen ajánlá-
sát a consistoriumnak nem kedvelvén, a pálczát választotta». 

1832-ben a sámsoni ev. ref. dom. consistorium Csáki 
Máriát, mert azt kiáltotta Bántó János feleségének: «Jobban 
szeret a te férjed engemet, mint tégedet», s ezzel magát gya-
núba hozta s mert továbbá Csáki Mária Bántó Jánost «gya-
nús időben s helyen» fölkereste, «a parochián szenvedendő 
() korbácsra» büntette. 

A diósadi ev. ref. egyháznak 1824-diki jegyzőkönyve sze-
rint Kelentai Püsök Pált azért, mert éjtszakának idején károm-
kodott s rikoltozott, a lakosság nyugalmát zavarta, arra ítél-
ték, hogy «a közelebbi Úrnak napján a templom előtt, isteni 
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tisztelet alatt, őrizet alatt álljon» s a kijövetkor az eklézsia jelen-
létében 6 pálczaütést álljon ki, a mit a falusi biró hajtott végre. 

Már, ugyanebben az esztendőben, Alszegi Ns Kóltsár István 
fiának, Ferencznek a templomban történt helytelenkedése, 
taszigálődása s az a vakmerősége, hogy a törvényes meg-
idézés daczára nem jelent meg a consistorium előtt a 
consistorium «erejét felülmúlja» s elégtételért a szolgabíró-
hoz írtak át. 

A büntetések egyik módja volt az eklézsia megkövetésé. 
Ez rendszerint a paráznaság vétkeért történt. 

Az «eklézsia megkövetése» némely helyt ma is dívik s 
abból áll, hogy az illető hétköznap néhányszor a templomba 
feljön, annak utána néhány egyháztag jelenlétében beismeri 
bűnét, javúlást igér, imát mond, mire a lelkész felszabadítja 
az Úr asztalához való járúlásra. Ennek megtörténte előtt Úr 
asztalához nem járúl, mert a szokás tiltja attól, jóllehet a 
büntetésnek ezt a módját ma már önként választják az ilyen 
félrelépő hívek. 

1847-ben Diósadon Boda Katalin követett eklézsiát. Ugyan-
ebben az évben Dózsa Mihály s Elekes István magukat parázna-
ság vétkében lenni nyilváníták. Ennek következtében «a pceni-
tentiát a szokott módon megtartották s a lelkész által feloldoz-
tattak». 

7. A Szilágy reformácziója és Szegedi Kis István. 

Marosi István, egrespataki ev. ref. pap 1684-ben írt ver-
ses munkájában sok szépet mondván a Szilágyról írja egy 
helyt: «De mindenek felett a szent Ecclesia ő confessiója 
igaz Helvetica». És továbbá «a mennyi folyóvíz szivárog Szi-
lágyból, megannyi szép virtus az ecclesiából». 

A Sziláovságot 1527 körűi Derecskei Demeter reformálta1 
Ow o 

1 Paris Pápai : Rudus Redivivum. 16. 1. — Budai Ézsaiás: Magyarország 
Hist. II. 91. 1. 
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Drágfi Gáspárnak, Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék fő-
ispánjának hathatós védelme alatt, a kinek várában, Erdődön, 
tartották 1545-ben az első magyar protestáns közzsinatot. Né-
melyek szerint Drágfit e tervének kivitelében halála meggátolta. 

Bod Péter írja Drágfi Gáspárról, hogy ő «hallván az 
Isten beszédéből való tanításokat, elhagyja a római czeremó-
niás vallást és az Isten beszéde szerint való tiszta tudo-
mányhoz nagyon ragaszkodott vala 1530. esztendőben és 
tudós embereket híván magához, a maga városában Óvár-
ban, Csengeren, Új helyen. Erdődön és más birtokában is 
hirdetteti vala Istennek beszédét és azokat a körűi való faluk-
kal reformáltatta».1 «A Szilágyságot is, a mely immár 1527. 
esztendőben Derecskei Demeter által reformáltatott vala, a 
sok üldöztetések ellen, valameddig élt, hatalmasan oltal-
mazta)).2 Csakhamar a legtekintélyesebb családok áttértek. 
A Gyulaffi-család református volt, a Jakcsi-családban «ne-
vezetes patrona volt a Jaksit Péter özvegye, Anna, 1530. esz-
tendő tájban», ő a maga jószágaiban nem csak szabadságot 
engedett az igaz keresztyén vallást követőknek, hanem an-
nak tanítóit, papjait táplálta s oltalmazta».3 

A helvét hitvallást 1538 57 körűi Kálmáncsehi Sánta 
Márton, debreczeni pap, terjesztette a Szilágy vidékén, úgyszin-
tén Melius Juhász Péter, debreczeni püspök. 

1567-ben, a debreczeni zsinaton, a szilágysági és károlyi 
esperességhez tartozók is elfogadták a helvét hitvallást. 

A Helvetica Confessiot a magyarországi reformátusok 
valamennyien ezen a, február 24-dikén tartott synoduson 
írták alá ily végzéssel: «Valaki ezt a mi confessionkat, ezt a 
Helvetica Confessiot és az Isten beszédéből való articulusokat 
vakmerőül megveti, megrontja és azzal ellenkezőt tanít; az 
ilyen, hogy az eklézsiai hatalom szerint megbüntettessék, úgy 

1 Bod Péter : A magy. nemzet Krisztus urunk szül. fogva a jelen időig való 
Ecclesiai Hist., I. köt. 459—460. 1. — - ü . o. 461. 1. — 3 ü . o. II. k. 21—24. L 
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végeztük». Ezek a seniorságok írták alá a confessiót: váradi 
vagy bihari, érmelléki, máramarosi, makai, stb., köztük, mint 
említém, a szilágyi s a károlyi vagy középszolnoki.1 

Budai Ézsaiás " a reformáezió küzdelmeiről, az egyes vi-
dékeken támadt gátló körülményekről szólván, írja: «sokkal 
szerencsésebben ment a reformáezió, jobban is meggyökere-
zett mind a Szilágyságban, mely két vármegyékre, úgymint 
Krasznára és Közép-Szolnokra terjed ki, mind pedig annak 
szomszédságában, Szatmár vármegyében, Bélteki Drágfi Gás-
párnak és buzgó feleségének Báthori Annának pártfogások 
alatt, kik mindketten a megtisztított tudomány prédikálóinak 
és követőinek valóságos ápolgatói valának». Hivatkozik Szat-
már-Némethi Mihályra, a ki szerint Drágfi Gáspár Török Bá-
lint nyomdokát követte s 1530-ban bevevé a reformácziót, 
mikor Derecskei reformált a Szilágyban. Drágfi oltalma alatt 
reformáltak «ama nevezetes, Luther és Melanchton alatt tanúit 
emberek, Ivopátsi István, Dévai Mátyás és Batizi András». 
Pázmány Péter Kalauzaban (217. 1.) így ír: «Prinyi után 
Drágfi Gáspár is megmételvesedék». E két író tehát — mint 
Budai Ézsaiás megjegyzi — a Drágfi Gáspár reformáltatását 
egyformán jókorra teszi, mint a ki Perényi Péter és Török 
Bálint után legelsőben tért a reformáczióra. Budai Ézsaiás 
még Tolnai Istvánt is idézi: «A Szilágyságot Derecskei De-
meter hozá az Evangyeliomi világosságra 1527-ben. Ez refor-
málá Drágfi Gáspárt is 1530-ban»3 s kiemeli, hogy Derecskei 
a Szilágyságban a reformáezió terjesztéséről elhíresedett. «Hi-
hető tehát — úgymond B. E. — hogy Derecskei Demeter a 
Szilágyságból, a hol a reformáezió terjesztéséről elhíresedett, 
Szatmár vármegyébe is elment Erdődre Drágfi Gáspárhoz, 
noha különben is lehetett módja benne, hogy azon főember-
rel a maga értelmét közölje, minthogy az Kraszna és Közép-

1 Bod Péter: Id. m. II. k. 176. 1. — 2 Budai Ézsaiás: Magyarország Hisl. 
a mohácsi veszedelemtől fogva Buda visszavételéig. Debreezen. MDCCCXIV. 108— 
110. — 3 Tolnai István: Igaz Keresztyén Tudomány után vezető kalauz, 562. 1. 
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Szolnok vármegyéknek, melyek a Szilágyságot teszik, főis-
pánja lévén, hivatala szerint ottan gyakran megfordult.» A mit 
Derecskei megkezdett, azt itt «tökéletességre vitték» Batizi 
András és Dévai Biró Mátvás. Tolnai István azt is megemlíti, O 
hogy Drágfi Gáspár nem gondolva János király s a püspö-
kök üldözésével, «a reformátor lelki-tanítók baját fölvevé és 
szívesen oltalmazá s őket táplálá Erdődön», melynek refor-
málása Budai Ézsaiás szerint 1537-ben történhetett. 1538-ban 
történt, hogy Frangepáni Ferencz egri és Statilius János, gyula-
fehérvári püspökök, továbbá Fráter György, «a reformáczió 
elterjedését észre vévén a Szilágyságban, Drágfi Gáspárt, mint 
oda való főispánt, megszólították s megfenyegették, sőt a 
király, Zápolya János, előtt is elvádolták». 

1545-ben Szegedi Kis István Tasnádon végez buzgó re-
formátori működést, «kinek rendtartása volt mindenütt, hogy 
a templomban prédikállott a népnek, az oskolában pedig 
tanította a tanuló és nemes ifjúságot». Ám nem sokáig ma-
radhatott itt, mert Martinuzzi parancsára, a kinek a kezén 
volt Tasnád e tájt,1 megfosztották 200 drb könyvétől, meg-
rugdosták s hogy életét megmentse, menekülnie kellett.2 

«Micsoda ember lett légyen Szegedi István, megtetszik a 
Paksi Mihály leveléből, melyet írt Simlerushoz 1573-ban».3 

«Oly nagy volt benne az isteni tudományokról való értelem, 
olyan a külső tudomány, hogy gyakorta jut eszembe, hogy 
az én tisztelendő tanítóm Thúri Pál, gyakorta nevezte Sze-
gedit második Cicerónak»,4 mondja Bod Péter. 

Szilády Áron szintén azt írja Szegedi Kis Istvánról, hogy 
midőn 1543 végén vagy 1544 elején külföldről haza került, 
Tasnádon vállalt iskolatanítói tisztet s itt templomban, isko-
lában bátran és ékesen hirdette az ott még nem hallott igaz-

1 Dical. — - Bod Péter : Magyar Athenás, 1766., 255. lap. — Budai Ezs.: 
Magy. o. Hist. II. köt. 1833., 86. lap. — Szilágyi Ferencz: Zilah Tört., 1879., 
106. lap. — 3 Bod Péter: Magy. és Erd. orsz. Eccl. Hist. II. 92. lap. — 4 D. o. 
92—93. lap. 
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ságot, mindaddig, míg Perusith Gáspár, a mint mind ez 
Szkaricza után ismeretes, el nem űzte. 

A nagy reformátor működésének legelső színterére nézve 
elágazók a vélemények Tasnád és Csanád közt. Csanád mellett 
foglalnak állást Desericki piarista, Cwittinger után,1 Oltványi,2 

Lányi,3 Fraknói,4 holott Szkaricza Máté a Szegedi Kis István 
életrajzában5 1540—1545 közt három helyt is említi Tasnádot. 

Cseterum quia Thasnyadini primum conductus a ciui-
bus, non solum studiosis summa cum autoritate vacaret, sed 
ad plebem quoque insolita tum auribusveritate, artificio at-
que heroico spiritu proclamaret: mox malus iile inuidens, 
summám adversus Lutheranum, jam tum cruci Christiane 
initiandum, tanquam dogmatis antiqui et catholici inpugnato-
rem, invidiam apud prsecipuas Pape creaturus excitat, vati-
nianumque constat ódium. 

Alább ismét: 
« . . . Thasnyadineque eliminavit.» — «Thasnyadino ex-

pulsus, dum quasi exulem ageret, vocatus est Gyulám anno 
labente 1545». 

Ujabban Földváry László vonja kétségbe Szegedi Kis 
Istvánnak Tasnádon való szereplését s körülményesen czáfol-
gatja. Mindjárt azt veti föl, a Tiszamelléken született és mű-
ködött Szegedi működhetett-e Tasnádon is, a tasnádi polgárok 
lehettek-e az elsők az előttök ismeretlen egyén felfogadásá-
ban? 6 S hogy téved Skaricza, midőn Szegedi Kis Istvánt a 
Tisza partjaitól messze távolban, az erdélyi határszélhez kö-
zel eső Tasnádon lépteti föl. 

1 Cwittinger: Specimen, 365. 1. Desericius : Hist. Episcopatus Dioecesis et 
Civitatis Yaeiensis, 117. 1. — 2 Oltványi. A esanádi püspöki megye birtokviszo-
nyainak rövid története, 127. 1. — 3 Lányi: Magyar klérus érdeme t8't8-ban. 
87. 1. — 4 Fraknói : A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században, 85. 1. — 
5 Szkaricza Máté: Vita Steph. Szegedini. A Szegedi K. I. munkái elótt. Básel, 
1608. V. kiadás. Balogh Ferencz, debreczeni ref. hittanár úr birtokában. 
6 Földváry László: Szegedi Kis István Élete s a Tisza-Duna mellékeinek refor-
mácziója, 23—34. 1 
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Tévedéseit aztán még a következőkből magyarázza: 
Skaricza Szegedi halála után egy évtizedre írta meg 

ennek életrajzát. Az 1568. évet Szegedivel töltötte, szokásait, 
tetteit szorgosan megjegyezvén. Az év folytonos figyelés közt 
múlt el. Földváry kétkedik, hogy Skaricza föl is jegyezte volna 
mind azt, a mit megfigyelt s megjegyzett. Azt hiszi, hogy leg-
nagyobb részben emlékezet után dolgozott. Vagy ha voltak is 
jegyzetei, írás- és másolásközben a régi mód szerint írt Tsa-
nádot összetévesztette Tasnáddal. De azt is valószínűnek tartja, 
hogy akarva tette a cserét, mert «az ő idejében a rövid életű 
csanádi protestáns egyháznak már a híre is elenyészett, míg 
ellenben az utóbb keletkezett tasnádi egyház virágozva dísz-
lett és nagy papjai: bánfihunyadi Mogyoró Benedek, Monai 
János, a későbbi püspökök nevezetessé és ismertté tették azt 
az o r s z á g b a n A tévedés gyanúját — folytatja Földváry — 
bizonyosságra emelik magának Skariczának ama szavai, me-
lyekkel Szegedit hivatalába bevezeti: «az ifjúság mindenütt 
örömmel üdvözölte a mindenek óhajára és kívánságára nekik 
visszaadatott nagy férfiút, kit minden másoknál derekabbnak, 
tanúltabbnak és munkásabbnak ismertek s az elsőben a thas-
nádiak által fogadtatott fel». Vájjon érthetjük-e e szavakat a 
messze eső Thasnádra, hol Szegedi soha sem járt? — kérdi 
Földváry. Hívhatták-e őt magukhoz és pedig másokat meg-
előzőleg a tasnádi polgárok, kik őt nem ismerték? Üdvözöl-
hette-e őt az ifjúság ott, hol még ezen időben iskola sem 
volt? Teljességgel nem, őt csak a szegedi, lippai, gyulai és 
csanádi iskolák ifjúsága üdvözölhette, az ő kiváló jeles tulaj-
donait csak a Tisza vidékein ismerhették s ez ismeretségnél 
fogva csak az e vidéken levő Csanád polgárai hívhatták ma-
gukhoz — véli Földváry. 

Földváry azt is érvül említi, hogy Tasnád és vidéke 
Szegedi Kis Istvánnak Wittenbergből visszatérése után csak 
később, a következő évtizedben nyithatott és nyitott tárt ka-
put a reformácziónak. De miként is tehette volna ezt az 
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erdélyi püspökök birtokán, hol azoknak vikáriusai állandóan 
helyben laktak ? 

Egyébiránt erre Földvárv mindjárt maga elismeri, hogy 
«az üldözést itt is elkövethette Martinuzzi, mert Tasnád, mint 
váradi püspöknek nagyon kezeügyébe esett» s «ott az erdélyi 
püspök helynöke lakott. De épen úgy megtehette azt Csaná-

SZEGEDI KIS ISTVÁN. 

don is, miután Erdély szélétől fogva a Tiszáig terjedő vár-
megyék mind a kezén voltak s máskülönben is épen ezen 
időtájban különösebb összeköttetésben is volt a Tiszamellék-
kel és ennek lakói a töröktől féltökben minden reményüket 
benne helyezték». 

Mind ezek az érvek nem sokat mondanak még; de ki-
egészíti azokat Martinuzzinak s Perusith Gáspárnak Csanádon 
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való együttes szereplésükre vonatkozó adatokkal. Legnyoma-
tékosabb egy, Oltványitól vett idézete. Oltványi, hivatkozva 
Desericiusra (Hist. Epp.Vac. 117.) írja: «a csanádi püspöki lakot 
és templomokat minden egyházi épületekkel az új tannak 
hódoló Perusith Gáspár védszárnyai alatt szegedi születésű 
Szegedi István Wittenbergből hónába visszatért s Csanádon 
letelepedett, Luther s Melanchton tanítványa foglalta el és az 
új hitvallás terjesztésére nyitott iskolában tanított»;1 mint 
megjegyzi Földvár}7: Perusith hihetőleg Perényi Péter befo-
lyására kaczérkodott a reformáczióval egy ideig, a kinek szol-
gájaként említik a korábbi időkben. 

De ez a legnyomatékosabbnak mutatkozó érv egyéb 
gyöngeségben s megbízhatatlanságban szenved. Lélektani kép-
telenség az, hogy ugyanaz a Perusith Gáspár, a ki védszár-
nyai alá veszi, később oly embertelenül bánjék el vele, hogy 
agyba-főbe verje, vasas csizmasarokkal félholtra rugdalja, 
tapossa, gázolja. De nem is támogatja semmi biztos adat azt, 
hogy Perusith Gáspár a reformácziónak hódolt. Ez mind 
csak bizonytalan kombináczió, mely épült arra, hogy Peru-
sith Gáspár kezén voltak a Mohácsnál elesett Csaholyi Ferencz 
után gazda nélkül maradt csanádi püspökség birtokai, a 
várparancsnok Perusith volt és Szegedi, ha csakugyan Csa-
nádon tanít, ha már az a kiinduló pont, hogy Csanádon kezdi 
működését, akkor azt valóban csak a Perusith védelme alatt 
teheti s esetleg a püspöki lakot stb., is elfoglalja. Perusith nem 
védelmezte őt Csanádon, a minthogy kiűzte Tasnádról. 

Nem ritkaság, hogy az egyházak, iskolák leginkább csak 
a keblökben született, nevelkedett ifjakat szokták meghívni; 
de az ellenkezőre is van példa bőven. Reformátoraink, iskola-
mestereink föltűnnek az ország oly, távolfekvő részeiben, 
a hol eladdig meg nem fordultak. Maga Szegedi Kis István 

1 Oltványi Pál: A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid törté-
nete, Szeged, 1867., 6. 1. 
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nemcsak a Tisza mellékén teljesíti reformátori működését. 
Átcsap a Dunán-túlra; baranyai superintendens, kálmáncsai 
(Kálmáncheh) püspök, buzgólkodik az Alsó-Dunamelléken. 

GYÖRGY BARÁT. 

Ráezkevei püspök. Hál az semmit sem bizonyít, hogy refor-
mátori pályájának első része egy kört ír le: Szeged, Lippa, 
Ovula, Temesvár, Túr, Békés, Czegléd, a mire szintén hivat-" 7 7 " O 
kőzik Földvárv, s hoerv ebbe illik bele Csanád. De ugvancsak 
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ő hozza léi arra példákul, hogy kiváló reformátoraink «nem 
ragaszkodtak a szülőföldhöz s nem riadtak vissza a fenye-
gető veszélyektől», Dévai Biró Mátyást, Kálmáncsai Sánta Már-
tont, Siklósit, Kopácsit, Sztárait.1 Sőt Szegedi hatalmas egyé-
nisége, működésének eme keretét meg nem bontja, ha az a 
Szilágyban kezdődik, mert mi valószínűtlenség van abban, hogy 
működését az ország innenső felében kezdi meg s így húzó-
dik rajta végig? Tasnád volt itt a kiinduló pont, onnét ment 
a Tisza mellékére, azután a Duna vidékeire. Nem csuda, ha a 
Tasnádon történt meghúrczoltatása után, többé nem fedezzük 
itt fel nyomait. 

Hogy a szilágyi tractus nem volt olyan messzire, igaz 

első felében) Zilahon lakott, Zovánvi Gvörsv személyében, a 
kit 1723-ban a közzsinat túl a tiszai egyházkerület jegyzőjévé 
választott, 1726-ban pedig Rápóti Mihályt követte a püspök-
ségben, Zilahon is eskették föl 1728 április 25-dikén (mert e 
két évig csak ideiglenesen vitte a püspökséget). Debreczen 
környékén a fontosabb ügyek intézését Sződi István egyház-
kerületi közfőjegyző vezetésére bízta.3 Azt is tudjuk, hogy a 
Tisza mellett való püspökségben püspökséget viselt Monai 
János, tasnádi pap, a ki meghalt 1603-ban.4 

Szkariczának ama szavai, hogy az ifjúság a Wittenberg-

1 I. m. 30. 1. — 2 Szilágyi F . : Ziluh Töri., 59. 1. — :J Tóth Ferenez : A hel-
vétiai vallástételt követő túl a tiszai superintendencziéiban élt református püspö-
köknek élete, Győr. 1812. 163. 1. — 4 Bod Péter : Mayy. és Erd. orsz. Eccl. Hist. 
II. k. 151. 1. 

GYÖRGY BAK AT ALAIRASA. 

csak a Tiszántúliaknak, 
ezt igazolja ép az a kö-
rülmény, hogy az — s 
benne Tasnád — a deb-
reezeni vagy Tiszántúli 
szup er in ten den ezi á hoz 
tartozott.2 A debreezeni 
püspök (a XVIII. század 
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bői hazatért, «nekiek visszaadatott» Szegedit mindenütt öröm-
mel üdvözölte, alig értelmezhetők másként, mint a hogy 
épen írva van: mindenütt. Szkaricza Szegedi halála után írja 
életrajzát, visszapillantva az egész életre. Nemcsak a tasnádi 
első fogadtatására vonatkoznak azok a szavak, hanem későbbi 
szereplésére is. Hisz mindjárt megjegyzi, mintegy visszatérve 
pályája kezdetéhez: «Elsőben a tasnádiak által fogadtatott fel». 

Tasnádi menekülése után üdvözölhette a szegedi, lippai 
stb. i f júsága «nekiek visszaadatott» Szegedit, a kit első ízben 
a tasnádiak fogadtak föl. Csak puszta állítása Földvárynak 
az, hogy Tasnád és vidéke csak később, csak a következő 
évtizedben «nyithatott és nyitott» kaput a reformácziónak. 

Tasnád igen hihetőleg már 1527—30 körűi megismer-
kedett a megújított vallással, a mint ezt a Szilágyság refor-
mácziója történetéből következtethetjük. Annak is megtaláljuk 
okát, hogy Tasnádon, mint püspöki birtokon, miért terjedt a 
reformáezió ily korán. Az erdélyi püspökség birtokai s ezek 
között Tasnád is Bodó Ferencz kezére kerültek I. János püs-
pök eleste után. Bona episcopatus Transvlvaniensis Francis-
cus Bodó occupavit et administravit — írja Lampe.1 Bodó 
Ferencz a mohácsi vész után János király pártjára állott s 
ettől nyerte az erdélyi püspökség javait. 1528 előtt, mert 
ebben az évben már meghalt.2 Ő nem sokat törődött a vallás 
dolgaival. Zápolya sem kívánta pártját ingerelni a hitújítók 
üldözésével, jóllehet 1527 január 21-dikén kemény parancsot 
osztott. Statilius János nem talál Zápolyánál kellő támogatásra, 
mikor a püspökség területén meggátolni igyekszik a hitújí-
tók munkáit.3 

Mikor a Szilágyban oly hatalmas főúr, mint Drágfi 
Gáspár, a ki Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék főispánja 
volt, már 1530-ban az új hitre tér, a kinek a pártfogása alatt 

1 Lampe: Hist. Eccl. Hang., pag. 27. — - Acsády: Az Ath. k. Lex., I. 253. 
lap. — Pallas Lex., III. 398. 1. :í Balogh F.: Magy. Prot. Egyht részielei, 36.1. 
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a közel Erdődön tartják 1545-ben az első magyar protestáns 
közzsinatot s mikor a Szilágyban Dereeskei, Dévai Biró Má-
tyás s Batizi buzgólkodnak, már eléggé el lehetett készítve a 
talaj, hogy Tasnádon, (a mint Bod Péter mondja, ebben a 
nevezetes városban), már 1543 körűi, mint Biró Károly mondja : 
egy központi s hihetőleg lelkészképző intézet állíttassák, a 
melynek a vezetésére Szegedi Kis Istvánt meghívták,1 a ki 
ott eddig szokatlan kifejezésekben és lelkesültséggel2 prédi-
kált. Erdőd és Tasnád egy esperességhez, a károlyihoz vagy 
középszolnokihoz tartoztak. Bod Péter írja, hogy Tasnád Er-
délyhez tartozó nevezetes város volt a reformáczió után sok 
ideig s benne sokáig igen szép reformáta ekklesia és oskola 
virágzott, mindaddig, míg a háborúságokban a magyarság 
onnan erősen megpusztúlt.3 Valóban a helyet, már természet-
adta fekvése alkalmassá tette arra, hogy egy nagy vidék 
uralja, a hol már 1597-ben s később többször tartottak, mint 
láttuk, messzekiható intézkedéseket teremtő zsinatokat. 

Szegedi után — mondja Földváry -— a csanádi protest. 
egyház és iskola is eltűnik szemeink elől és pedig örökre. 
Ez mutatja legvilágosabban, hogy ott Szegedit nem üdvözöl-
hette senki. Nyoma maradt a nagy mesternek Tasnádon, hol 
nem talált terméketlen talajra az elhintett mag, mert csak-
hamar föltámadt a reformáczió megint s mint Földváry 
mondja, itt a reform, egyház már a Szkaricza idejében «vi-
rágozva díszlett». Ott, a hol az ifjúság oly lelkendezve várja 
mesterét, nem fogja kialudni hagyni az égő parázst. 

Ne feledjük, hogy épen vármegyénknek (értem Krasznát 
és Közép-Szolnokot) államjogi helyzete, Erdélyhez való viszo-
nya, tette különösen lehetővé, hogy itt a megújított vallás 
biztosabb menedéket találjon s korán szabadabb szárnyra 
keljen. A szilágyszolnoki egyházmegye 1691-ig az erdélyi fe-

1 Névkönyv a: erd. ev. ref. anyaszentegyház számára, 1874, 23—24. lap. — 
- Ballacji: Prot, naptár, 1868., 17—18. 1. és Szkaricza M. munkája . 3 Bod P. : 
Szmirnai szent Poliearpus 55. 1. 
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jedelmek fenhatósága alatt állt s ennek lehet tulajdonítani, 
hogy a protestantismus a protestáns nemzeti fejedelmek vé-
delme alatt gyorsan terjedt, a szilágyi birtokos világi urak 
kevés kivétellel áttértek s példájokat községeik is követték.1 

Annak a hányattatásnak, melyben része vala ennek a terü-
letnek, az az egyik nevezetes haszna épen, hogy az erdélyi 
fejedelmek védőpaizsa alatt a reformáczió lábát megvethette. 
Akármint van a dolog, az bizonyos, hogy Szegedi Kis István 
emlékezete mélyen benyomult a tasnádi nép múltjának em-
lékezetébe. Magam, tanúló koromban, nem egyszer hallottam 
Tasnádon öreg emberek beszédét Szegedi Kis Istvánnak ot-
tani szerepléséről. Szegedi Tasnádon nemcsak a megújított 
tan hirdetője volt, hanem az iskolában tanított is. A tasnádi 
iskola pedig nem lehetett valami közönséges elemi iskola, a 
mit bizonyít Széchy Mária gondoskodása is;2 de bizonyít to-
vábbá az is, hogy még az 50-es években is 6 osztályú gim-
názium alakjában állott fenn és rajokat bocsátott ki kebelé-
ből a debreczeni főgimnáziumba. 

Szegedi Kis Istvánnak tasnádi szereplése egykönnyen el 
nem törülhető többé. Igen-igen nyomós s kétségtelen bizo-
nyítékoknak kell felülkerekedniök, hogy kitöröljük őt innét. 
Egyébiránt, ha más nem, már az itt meggyökerezett nép-
tudat is igazolná Szegedi Kis Istvánról való tüzetesebb em-
lékezésemet. 

8 Az unitáriusok, ágostai hitvallású evangélikusok, gör. katholiku-
sok s keletiek és izraeliták egyházai. 

Szólalniuk kell még a vármegyéinkben létezett s létező 
más vallásfelekezetekről is. 

Az unitáriusok János Zsigmond alatt, a kit Blandrata 
György s Dávid Ferencz az unitárius vallásra térítettek, kezd-
tek alaki tili egyházmegyénk területén egyházakat, mint Akos, 

1 Névk. az erd. ev. ref. anyaszentegyház szám. 1874. 7. 1. — - C. o. 33. 1. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 3.) 
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Borzas, Ér-Girolt, Ér-Hatvan, Ér-Mindszent, Kraszna, Kraszna-
Horvát, Magyar-Keczel, Nagy- és Kis-Paczal, Perecsen, Há-
ton, Szilágy-Somlyó, Varsolcz, Sámson, Sarmaság, Szakácsi, 
T.-Szántó, Szilvás, Tasnád, Kövesd, Korond, M.-Baksa és Zilali 
helységekben;1 de ezek 1646-ban, voltakép Markó Mihály 
kővári és középszolnoki kerületi esperes áttérésével, meg-
szűntek. Marko Dániel ev. ref. esperes pedig 1620 25 körűi 
tért át az unitárius vallásról. 

A Szilágyban Dávid Ferencz terjesztette e vallást. Hagy-
mási Kristóf, középszolnokvármegyei főispán, pártfogása alatt, 
ki maga is e vallásnak híve volt. 

1569 októberben Váradon tartott Disputation, illetve 
synoduson, melynek igazgatását Békési Gáspárra bízta a király 
(«Összegyűlének azért erre a svnodusra Erdélyből a király 
sok nagyságos urakkal, Dávid Ferencz a király papja, több 
őtet követő papokkal. Jelen volt Blandrata György is») a papok 
közül: Bánfihunyadi Benedek, tasnádi, Szamosujlaki Bálint 
náprádi, Eradonyi Mihály, paezali papok voltak jelen.2 

A Deésen 1638 julius 7-én tartott országgyűlés eompla-
natióját az unitáriusok ügyében aláírták Serédi István, fő-
lovászmester s Kraszna vármegye főispánja, Cseffei László, 
Szolnok vármegye főispánja s protonotarius, Balázsházi László, 
Közép-Szolnok vármegye alispánja is.3 

Az 1839 —40-diki országgyűlésen a Partium visszacsato-
lása actualissá tette, hogy az unitárius vallásnak bevett val-
lássá nyilvánítása ügyével is foglalkozzanak; de annak elinté-
zését akkorra halasztják a főrendek, a mikor majd tényleg 
megtörténik a visszacsatolás, miután akkor válik szükségessé 
voltakép, hogy a Kraszna, Közép-Szolnok s Zaránd vármegyé-
ben élő unitáriusok szabad vallásgyakorlatát az egész országra 
kiterjeszszék.4 

1 Névkönyv az erd. ref. anj'aszentegyház szániára. 1874. 6. 1. — 2 Bod 
Péter : Eccl. Hist. II. k. 272-275. 1. Erd. múz. kézirattár. — 3 U. o. IV.'k. 226, 
263. 1. Erd. múz. kézirattár. — 4 Ballagi G.: A nemzeti államalkotás kora. 498. 1. 
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Ágostai hiti), evangélikusok Hadadon vannak, 1750-ben 
telepedtek oda részint Badenből, részint Schweizból a Wes-
selényi-család meghívására, Mária-Terézia alatt Felső-Auszt-
riából is jött néhány protestáns német család Hadadba.1 

A gör. kath. s keleti egyházakról eléggé teljes képet nye-
rünk már 1733-ban.2 A szamosudvarhelyi főesperességhez 
ezek a falvak tartoztak: Sz.-Udvarhely, Inó, Nagyszeg, Oláh-
Nádasd, Mutos, Hadad-Györtelek, Kis-Nyires, Közép-Várcza, 
Bábcza, Bikácza, Felső-Várcza, Bükk-Tótlalu, Egerbegy, Mosó-
Bánya, Egerhát, Alsó-Szivágy, Vadafalva, Kecskésfalva, Alsó-
Várcza, Illésfalva, Felső-Szivágy, Felső- és Alsó-Berekszó, 
Gardánfalva, Szélszeg, Tóhát, Sülelmed, Kelencze, Hosszú-
Újfalu, Róna, Turbucza, Széplak, Köőd, Náprád, Aranyos, 
Goroszló, Horvát, Benedekfalva, Vicsa, Böősháza, Szamos-
Újlak, Dabjon-Újfalu, Dabjon, Ny irmon, Debren, Solymos, 
Kucsó, Paptelek, Görcsön, Kirva, Haraklány, Vártelek, Egres-
Patak, (iurzófalva, Mojgrád, Zsákfalva, Bréd, Karika, (Míglen, 
Prodánfalva, Szilágy-Cseh, Monó, Völcsök, Ardó, Zsibó, Kis-
Debreczcn, Lele, Kis- és Nagy-Doba, Hadad, Korond, Giró-
kuta, Derzsida, Varazsitó, Fürménves, Nyírsid, Czigányi, 
Zálnok, Szécs, Ököritó, Szilágy-Sziget, Szilágy-Kövesd, Szeő-
Demeter, Tasnád-Szilvás, Tasnád-Szántó, Ér-Kőrös, Er-Szo-
doró, Ér-Hatvan, Ér-Kávás, Ér-Mindszent, Ér-Girolt, Királv-
Darócz, Ér-Kisfalu, Uj-Német, Csög, Tasnád-Szarvad, Tasnád-
Balázsháza, Oláh-Csaholy, Nagy-Bajom. Úsztató, Csány és 
Pele-Szarvad. Ugyanekkor összeírtak e helységekben 96 papot; 

• ezek között 33 görög katholikust, 63 görög keletit és 23 két-
nejüt.3 Lakott a főesperesség területén 2187 oláh család; ezek 
között van Király-Darócz 25 családdal. Nem állapíthatták 
meg a családok számát Csig'lenben és Prodánfalván. A bojáni 
görög kath. főesperességhez a következő helységek tartoztak: 

1 Fodor D.: Szilágymegye és a magyar-ügy. Zilahi polcj. isk. 1884—85. 
tanévi értesítője, 19.1. — - Transilvania, «Statistika Honiänilor din Transilvania 
ín 1733.» — :í Ezek t. i. másodszor nősültek. 

32* 
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Bóján, Somlyó-Csehi, Kerestelek, Doh, Somály, Kémer, Almás. 
Márkaszék ? (Szikul), Felső-Kaznacs, Cserese, Alsó-Kaznacs, 
Elyűs, Halmosd, Detrehem, Gyümölcsénes, Jaáz, Váralja, 
Oláh-Valkó? (Valkó), Magyar-Valkó, Paptelek, Fűzes, Új-Vágás, 
Felső-Szék, Kraszna-Tótfalu, Felső-Bán, Ballaháza, Csízér. 
Perje, Bagolyfalu, Bogdánháza, Kraszna-Horvát, Sereden, Oláh-
Keczel ? (Keczel), Réese, Perecsen, Bádon, Oláh-Baksa? (Bokse), 
Hosszúmező, Somlyó-Györtelek, Badacson. Hídvég, Lompért, 
Szilágy-Somlyó, Pecselv, Máron, és Alsó-Bán. E helységekben 
volt összesen '29 pap, a kik között 21 gör. kath., 8 görög 
keleti és 7 kétnejű; az oláh családok összege pedig 790, a 
mely összegben benne van Almás is 48 családdal. A milványi 
gör. kath. főesperességliez a mai Szilágymegye területéről a 
következő helységek tartoztak: Meszes-Szentgyörgy, Vár-
mező (Butsumi), Bodja, Fel-Egregy, Szent-Péterfalva, Ordög-
kút, Poósa, M agya r-Egregy, Felső-Kékesnyárló, Romlott. 
Somró-Üjfalu, Farkasmező, Borzova, Rákos, Kendermező, 
Almás-Balázsháza, Kettősmező, Galgó, Tihó, Őrmező, Csömörlő 
Alsó-Kékesnyárló és Galponya. E falvakban volt összesen 
2(> pap, kik közül 22 gör. kath., 4 gör. kel. és 3 kétnejű; az 
összeírt oláh családok száma pedig 733. 

Most vármegyénk területén ekként helyezkednek el a 
gör. kath. s kel. egyházak: 

A szamosújvári gör. kath. püspökséghez tartoznak: 1. a 
náprádi kerület Kelencze, Kis-Goroszló, Kis-Debreczen, Köőd, 
Náprád, Róna, Turbucza, Szamos-Nagygoroszló, Hosszú-Uj-
falu s hat, más vármegyebeli községgel; 2. az ippi kerület 
(Almás, Szóvárhegy), Alsó- és Felső-Kaznacs, Zovány, Doh, 
Domoszló, Kárásztelek, Hídvég, Mojád, Kerestelek, Bürgezd, 
Maiadé, Somlyó-Újlak, Márkaszék, Cserese, Porcz, Ipp, Lecs-
mér, Somály és Kémer községekkel; 3. a krasznai kerület 
Alsó- és Felső-Bán, Bagolyfalu, Boronamező, Paliczka, Balla-
háza, Kraszna-Tótfalu, Bogdánháza, Csízér, Bóján, Krsszna, 
Horvát, Petenye, Máron, Pecselv, Perje, Sereden, Hosszúaszó, 
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Háton helységekkel és Szilágy-Somlyó várossal; 4. a ma-
gyarvalkói kerület Detrehem, Elyűs, Nagy-Falu, Felső-Szék, 
Túsza, Fűzes, Új-Vágás, Gyümölcsénes, Magyarpatak, Hal-
mosd, Hármaspatak, Jaáz, Váralja, Magyar-Valkó, Borzás, 
Bagos, Oláh-Valkó, Paptelek és Somlyó-Csehi községekkel; 
f). a perecseni kerület Badacsón, Bádon, Ilosva, Magyar-
(ioroszló, Magyar-Keczel, Pánit, Oláh-Baksa, Balla, Oláh-
Keczel, Perecsen, Bécsé, Varsolcz, Somlyó-Györtelek, Lom-
pért és Szécs községekkel; (). a várczai kerület Alsó-, Felső-
és Közép-Várcza, Hadad-Győrtelek, Hadad, Kirva, Vásár-
mező, Erked, Kusaly, Diósad, Menyő, Magyar-Baksa, Mutos, 
Völcsök, Szilágy-Cseh, Szelistye-Pataka,1 Szilágy-Szeg, Nyírmon 
és Lele helységekkel; 7. a brédi kerület Bréd, Csiglen, Pro-
dánfalva, Zsibó, (Czigányi, Egrespatak, Gurzófalva, Fürményes, 
Nyirsid, Szilágyfő-Keresztür, Görcsön, Nagy- és Kis-Doba, 
Haraklány, Karika, Mojgrád, Paptelek, Vártelek községekkel és 
Zilah várossal; 8. az érmelléki kerület Ákos, Kraszna-Mihály-
falva, Csög, Szakácsi, Er-Kávás, Ér-Kisfalu, Kraszna-Czégény, 
Er-Mindszent, Ér-Girolt, Ér-Szentkirály, Új-Német helységek-
kel; 9. az illésfalvi kerület Alsó-Berekszó, Alsó-Szivágy, Bükk-
Tótfalu, Kecskésfalva, Egerbegy, Felső-Berekszó, Felső-Szi-
vágy, Gardánfalva, Illésfalva, Monó, Tóhát, Mosóbánva, Örmé-
nyes, Égerhát, Szamos-Újlak, Viesa, Szélszeg és Vadafalva 
községekkel; 10. a nagyszegi kerület Benedekfalva, Ardó, 
Böősháza, Oláh-Horvát, Dabjon, Dabjon-Újfalu, Inó, Kucsó, 
Nagy-Monújfalu, Debren, Nagy-Mon, Vérvölgy, Szilágy-Szent-
király, Nagy-Szeg, Deésháza, Oláh-Nádasd, Solymos, Sülelmed, 
Czikó, Szamos-Széplak és Szamos-ldvarhelv községekkel; 
11. a sámsoni kerület Bábcza, Bikácza, Apácza,1 Felső-Szopor, 
Girókuta, Kis-Derzsida, Mojád, Korond, Szeér. Bogdánd, Ma-
gyar-Nádasd, Baromlak,1 Szegény-Ág,1 Szilágv-Kövesd, Xagy-
Derzsida, Ököritó, Hosszúmező, Somfalu. Kis-Nyires, Szilágy-Szi-

1 P u s z t á k . 
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get, Mocsolya, Sámson és Sarmaság helységekkel; 12. a szarvadi 
kerület Balázsháza, Magyar-Csaholy, Ér-Hatvan, Er-Szodoró, 
Ér-Kőrös, Tövised,1 Nagy-Bajom, Úsztató, Oláh-Csaholy, Orbó, 
Peér, Pele-Szarvad, Ete/Szeődemeter, Oláh-Keszi, Pele, Magva r-
Keszi, Tasnád-Szántó, Tasnád-Szarvad, Tasnád, Tasnád-Szilvás, 
Csány, Tasnád-Malomszeg, Új-Kis-Paczal,2 Nagy-Paczal, Kis-
Paczal, Csekenye és Zálnok községekkel. A 2 12 kerületek 
alkotják a szilágy-somlvói gör. kath. vicariatust. A gyula-
feli érvár-fogarasi gör. kath. érsekséghez tartoznak a következő 
esperességek: 1. a nagyalmási esperesség Fel-Egregy, Szent-
Péterfalva, Kásapatak, Vármező, Bodja, Csömörlő, Puszta-
Baj tolez, Nagy-Kajtolez, Meszes-Szentgyörgy és több, más me-
gyebeli községgel; 2. a magyarderzsei esperesség Borzova, 
Somró-Ujfalu, Bomlott, Kettősmező, Almás-Balázsháza, Ken-
dermező, Bákos, Alsó-Kékesnyárló, Vaskapu, Galgó, Farkas-
mező, Tihó, Őrmező szilágymegyei és más megyebeli közsé-
gekkel. 

A nagyváradi gör. kath. püspökséghez tartoznak Alsó-
Szopor és Kegye községek. 

A nagyszebeni gör. keleti érsekséghez tartozik a magyar-
egregyi kerület Almás-Balázsháza, Bodja, Perje, Szent-Péter-
falva, Galponya, Zsákfalva, Bréd, Bomlott, Poósa, Vaskapu, 
Bákos, Felső-Kékesnyárló, Csömörlő, Ördögküt, Magyar-Egregy, 
Alsó-Kékesnyárló és 12, más megyebeli községgel. 

Okirataink keveset mondanak ezeknek az egyházaknak 
kormányzatáról s egyéb dolgairól. De, úgy látszik, a kor-
mányszék gondoskodó keze hozzájok is elért. 

A múlt század közepén «a felséges asszony parancsából» 
kiküldetett Közép-Szolnok vármegye által bizonyos férfiakat 
a görög szertartású egyházak megvizsgálására, templom és 
parochia-helyeknek, a hol nem volnának, valamint a papok 
jövedelmének megállapítására és rendezésére. A kiküldöttek-

1 Puszták. — - Kraszna- s Szolnok-Paczalusa. 
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nek sok idejükbe, munkájukba és fáradságukba került a do-
log, miért illő honoráriumot is kívánnak, mit is a vármegye 
egyáltalában nem tagad meg tőlük, sőt megadatni rendel, az 
ő fáradságuk és a munka érdeméhez képest, mihelyt azt ő 
kegyelmeik bemutatják; lévén ez a dolog az ő felsége kegyel-
mes parancsolatja szerint való.1 

Majd elrendeli a vármegye, hogy a guberniumnak az 
oláh papok kepéjéről szóló s Kolozsváron 1748 szeptember 
28-dikáról kelt rendeletét hirdessék ki s hajtsák végre.2 

A vármezei gör. egyesült alesperességet 1823-ban állítot-
ták föl s ettől az időtől fogva alesperese, mint 1837-ben Hodor 
írja, Marinkás Simon. Ez alesperesség négy falujában van: 
1. Vármezőn 1177; 2. Fel-Egregyen 553; 3. Alsó-Kékesnyárlón 
1(584; 4. Csömörlő-Nyárlón 123, vagyis 2021 lélek.3 

1847-ben Sterka Sulucz Sándor, szilágysági gör. kath. 
püspöki helytartó Sz.-Somlyón intézkedik, hogy a czikói pa-
rochia administratiójában a sülelmedi lelkész meghagyassék.4 

Drág alapítá Halk testvérével a körtvélvesi görög keleti 
apátságot s a körtvélvesi apátságjoghatósága a Drágfiak akara-
tából Erdőd és Szilágy vidékére is kiterjedt, tehát a XlV-dik 
század végén és a XV. században ez apát volt a szilágyi gör. 
keletiek püspöke. 

Ar izraeliták vallásügyi viszonyairól alig maradt fenn 
némi adat. Különben vármegyéinkben még az újabb időben 
is szerfölött csekély számmal laktak. 1837-ben Galgón lakik 
«a f. kerületi zsidók polgári feje, kit ők a tisztség rendeleté-
nél fogva választottak maguknak» írja Hodor. de hihető-
leg ez az adat sem a mi Galgónkra tartozik s csak kis rész-
ben érdekli a Meszes vidékét. Rendszerint csak mellékesen 
érintve szerepel a Részek zsidó lakossága, mint pl. «Magyar-
ország s a hozzákapcsolt részek izraelita lakosai nevében el-

1 Szj. — 2 U. o. — s Hodor K.: D vm. 863. 1. — 4 Id. Péchv I. családi 
levelei közt Sárközújlakon. 
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járó küldöttség» azt kéri az 1839 -40-diki országgyűléstől, 
hogy «a törvényhozás szívére vévén polgári viszonyaik meg-
javításának szükséges voltát, adja meg nekik a honfiúság 
jogait».' 

Nagyobb egyházaik Szilágy-Somlyón. Szilágv-Csehben és 
Tasnádon vannak. 

1862-ben a szilágysomlyói rabbi kéri Kraszna vármegyét, 
hogy az izraelitáknak rabbinatusokra való felosztása iránt 
intézkedjék az anyakönyvek czélszerű vezetése végett." 

1 V. ö. Ballagi G.: A nemzeti államalkotás kora 499. 1.— 2 Szvit. Kraszna-
megye közig, jkönyv 1862. év. 1926. szám. 
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ISKOLÁK ÜGYE. 

1. Népnevelés. 

A népiskolai tanfelügyelőség felállításakor Közép-Szol-
nok, Kraszna és Kővár vidéke egy tankerületet alkotott. 
Az 1868. évi XXXVIII-dik t.-ez. életbeléptetése előtt a nép-
iskolai ügy vármegyeszerte meglehetősen gyönge lábon állt, 
jóllehet nem egyszer történtek szorgalmazó intézkedések annak 
javítása iránt. 1784 márczius 30-dikán Ippon tartott parciá-
lison báró Inczédi Zsigmond, főgondnok, indítványára határo-
zatikig kimondják, hogy a gyermekeik iskoláztatását elha-
nyagoló szülőket külhatóságilag is kényszerítsék gyermekeik 
iskoláztatására; ezzel kapcsolatosan az iránt is intézkedtek, 
hogy a papok felelet terhe alatt szoros figyelmet fordítsanak 
az iskolákra és a tanítóknak a nevelés ügyében segítséget 
nyújtsanak.1 Az iskolamulasztások ügye kísért állandóan. 
A szeődemeteri eklézsiai gyűlésben 1788 május 25-dikén azt 
végezték, «hogy minden szüle, a kiknek arra való gyerme-
keik vannak, oskolába jártassa, ha pedig nem akarná, erő-
szakosan is arra kötelezik.» Az 1790 deczember 12-diki gyűlés 
hasonlóképen meginti a szüléket, «hogy gyermekeiket tanít-
tassák s oskolában jártassák.»1 A sámsoni ev. ref. domes-
ticum consistoriumnak 1827 julius 12-dikén hozott határoza-
tával megkeresik Kis János, ottani lelkészt, a kathedráról 

1 A szeődemeteri ev. ref. egyház 1760—1802-diki anyakönyve, 40. 1. 
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hirdesse ki, hogy «a mely szülék gyermekeiknek oskolába 
való feljártatásában annyi szépen való intés után is enge-
delmeskedni nem akarnak, azok a járásbeli szolgabírónak 
fognak feljelentetni és akkor a nemesek constitutionalis, a 
nemtelenek testi büntetéssel is arra fognak biratni, hogy 
gyermekeiket oskolába járassák.» 

Közép-Szolnok vármegyének 1845 szeptember 29-dikén 
id. Wesselényi Farkas báró elnöklete alatt tartott ülésén báró 
Wesselényi Miklós, táblabíró, a vármegye rendeinek fájdal-
masan panaszolja, hogy «bár a Zsibóra néhai szülei adako-
zásából virágzóra alapított népiskolát teljes igyekezettel töre-
kedett még virágzóbbá s mintaiskolává» tenni, majd kisdedóvót 
alapított, a szülők «bűnös hidegségük s hanyagságuk miatt» 
sem az egyik, sem a másik intézetbe nem járatják gyerme-
keiket, jóllehet a szüléket a járási alszolgabiró is kényszerí-
tette. A gyűlés a felséges főkormánynak 1821. évi április 
26-dikán 14.586. sz. a. kelt rendelete alapján intézkedik, 
melyet a négy főszolgabíróhoz küld, hogy annak nyomán a 
falusi iskolákat különös gondoskodásuk alá vévén, ha más-
képen nem lehet, testi büntetéssel is kényszerítsék rá a 
tudatlan szüléket, hogy gyermekeiket az iskolába s kisded-
óvóba járassák. Az iskolába járás idejét, tehát a tankötele-
zettség tartamát a 7-dik évtől a 12-dik évig állapították meg. 
Úgy látszik, a guberniumnak kiterjedt a figyelme arra is, 
hogy a népiskolákat meglátogattassa, a miről a szilágyszol-
noki ev. ref. egyház irattárában levő következő levél is 
tanúskodik: «Katona Zsigmond gubernialis consiliarusnak a 
zovánvi íef. egyházhoz 1819 julius 9-dikén írt levele, Die 
13. julii. Gubernialis Consilearius méltóságos Katona Zsig-
mond úr eő Nagyságának érkezett ilyen levele a zovánvi 
szent eklézsiához: Külső titulus: A zovánvi reformata szent 
eklézsiának. Compellatio: a zovánvi venerabilis eklézsiának! 
Nem hagyhatom el ezen környéket arra való visszaemléke-
zés nélkül, hogy a nemes eklézsia gyülekezete előtt bizony-
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sága voltam növendék gyermekeik próba-adásának. Hogyha 
a felsőbbség tetszésénél fogva tett rendeléseimnek nyomós 
követéseiben az eklézsiai elöljárók szorgalmatosak és az 
atyák gyermekeik javuk iránt érzékenyek lesznek, még töké-
letesebb neveltetésekhez s taníttatásokhoz van reménységem, 
arról fogom mérni itten való fogadtatásom kedvességét, ha 
távolról is igyekezetüket az elöljáróknak, tanítóknak és azok-
hoz viseltető engedelmességüket érthetem a szülőknek. Bi-
zonyságául az én gyermekeikhez viseltető szeretetemnek 
egyebet most ezen pár könyvnél nem ajánlhatok, ezt is pedig 
úgy, hogy azt ne csak a tanító, hanem a könyv szerzésére 
tehetetlen gyermekek is használják és tanuljanak belőle. Az 
Iskolai Vezért az iskolának küldöm. A rendre egymást fel-
váltó tanítók, ha azt figyelemmel megolvassák, szolgálatukat 
foganatosabbá tehetik, tanítványaikat kevesebb fáradsággal 
előmenetelesebben oktathatják, melyet szívemből óhajtok és 
a venerabilis eklézsia elöljáróinak, tagjainak s tanítóinak 
magamat szeretetükbe állandóid ajánlván, egyenes indulattal 
maradok a Venerabilis Eklézsiának Somlyón, julius 9-dikén, 
1819. szíves jóakarója Katona Sigmond m. p.» 

Bod Péter az iskolákról, a reformáczió korában, írván, 
kiemeli Tasnádot, mint a mely hely ama városok közé tar-
tozott, hol 15, 20, 40 diákot is elláttak élelemmel.1 

Az első iskola a Szilágyban a reformáczió után Tasná-
don volt. Szegedi Kis István tanított benne s kétségkívül 
e tájt a ref. egyházakkal iskolák is keletkeztek, melyeknek 
azonban alig maradt emlékezetük. (Tudjuk, hogy Ilosvai S. 
Péter Kusalyban volt iskolamester.) 

Az 1081 január 12-dikén Margitén tartott közzsinat azt 
határozta, hogy Zilah ne menjen ki a superintendentiából 
rektorért, mert vannak a debreczeni főiskolában alkalmas és 
tudós itjak, különben megfosztják. Ugyanitt hozták azon vég-

1 Bod Péter: Eccl. Hist. 226. 1. Erd. múz. kézirattár. 
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zést is, a mely szerint a zilahiak három ügyét: Diviki tisz-
teletes úr admissiojáról, Rozgonyi lelkész megmaradásáról 
és a rektor kosztjáról, lássák el előbb az egyházmegyei zsi-
naton s csak akkor felebbezzenek ide, ha valamely félnek 
nem fog tetszeni az eredmény.1 

Az 1699 szeptember 27-dikén Krasznán tartott közzsinat 
elhatározta, hogy a zilahi első pap ne tartsa többé koszton 
a rektort, miután az sok alkalmatlansággal jár s e superin-
tendentiában nincs is szokásban, hanem fizessen a koszt 
helvett 25 forintot, 25 véka búzát, ee'y szalonnát és 43 veder 
bort. A melyik pap akarja, tovább is fentarthatja a rektor 
kosztolását, csakhogy ne úgy legyen a dolog, a mint a rektor 
akarja, hanem a mint a pap.2 

A török idők, belső mozgalmak, mint minden téren, úgy 
főként az egyházi s iskolai szervezetben is szomorú dúlásokat 
tettek. Az egyházi s tanügyi állapotok nemcsak nálunk, hanem 
országszerte csak a legújabb időben mutatnak nagyobb fej-
lődést. 

A nagy Wesselényi volt az, a ki népnevelésünk ügyéért 
a legtöbbet tett s voltakép az ő idejével kezd az lendületet 
nyerni. 

Wesselényi Miklós Grafenbeigből 1842 május 31-dikén 
kelt levelével3 két rokon kéréssel járúl Közép-Szolnok rendei-
hez. Mindkettő a nevelést érdekli, «azon ügyet, melyet nemzet 
büntetlenül el nem hanyagolhat.» «Sehol sem oly szükséges 
a nevelés, mint nálunk — hangsúlyozza. — Nekünk ugyanis 
Úgymond — nemcsak értelmes, a haza szolgálatára s kifej-
lődésünk előmozdítására képes egyéneket kell — ügy mint 
más nemzeteknek — polgárainkból nevelni, hanem polgárokat 
kell nevelnünk oly egyénekből, kik műveletlen s értetlen-
ségük és helyzetük szülte érzeteik által s nyelvük miatt nem-

1 Tt. ev. ref. I. 58. 1. — 2 U. o. 78. 1. — :í Közli Szikszai Lajos. Szilágy. 
1883. 35. sz. 
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zetiink tagjai s következőleg polgártársaink közé korántsem 
számíthatók. Csak a nevelés, a népnevelés azon mód, mely 
által mind egyfelől azon főellenségünket, mi szellemi s anyagi 
előhaladásunkat leginkább gátolja s mi legtöbbeket késztet 
nyugtalanságra, t. i. az értetlenséget legyőzhetjük; mind pedig 
másfelől legnagyobb veszélyt hozható betegségünket legbiz-
tosabban s csakis e módon orvosolhatjuk. Oly gyengeség s 
oly betegség pedig ez, mi előre nem látható s vétkes hanyag-
ság következésében immár oly fokon áll, hogy ha az orvo-
solhatás már csak alig létező, e végső idejét nem használjuk, 
kétségen kívül nemzetiségünk s polgári létünk dicsnélküli 
elhunyta követendi. Es e betegség, e sorvasztó nyavalya: 
kevés számból álló maroknyi voltunk; kicsiny, maroknyi 
számunk, mondom, szemben oly sokkal számosabb idegen, sőt 
ellenséges irányú, érzetű, rokonságú s nyelvű lakosival ha-
zánknak. Magyarhon tizenegy millió lakosi közt alig több 
egy harmadánál magyar s Erdély két milliónyi népességének 
felénél több oláh; a szászok, görögök, zsidók s czigányok 
leszámításával mi kevés marad, ki nyelvére, érzetére s érde-
keire nézve magyar, kitől reményleni, kiben bízni lehet s 
kitől félni nem kell. E számunk oly szomorúan kicsi, misze-
rint csaknem nevetséges, hogy azt nemzetet tevőnek, s nem-
zetül sokáig fenmaradhatónak képzeljük, ezen szinte csak 
paródiáját erős és hatalmas nemzetet képezni képes tömött 
tömegnek. E parányi számunkat nagyítani, terjeszteni erő-
szak és hatalom-szülte módok kezünkben nincsenek, ilyenekre 
jogunk se igen, hatalmunk még kevésbbé van, mert ilyenekre 
mi igen gyengék vagyunk, amazok igen erősek, s ilyen módok 
oly szunnyadó erőket ébresztő ellenhatást szülnének, mi min-
ket összezúzhatna. Kettőztetni, sőt sokszorozni csekély sza-
munkat s a milliókból álló idegen ajkú, legfőbbként e miatt 
velünk szemben s ellenségesen álló lakosiból honunknak 
magyarokat s velünk rokon érzetű s érdekű polgárokat 
képezni egyedüli mód a népnevelés. Népiskolákban s főként 
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kisdedóvó-intézetekben könnyen, minden erőltetés nélkül, sőt 
ez útat kedveltté téve, lehet idegen ajkú honosainkat magyarul 
tudókká és beszélőkké tenni. A magyarul tudók és beszélők 
pedig könnyen magyarokká is válnak, hogyha azon helytelen 
nyomást és kizárást, mi alatt most nyögnek s mi őket tőlünk 
leginkább idegeníti, megszűntetjük (mit, hogy megtörténik, re-
ménylenünk lehet és kell). Ezen nézetek következtében meggyő-
ződve, miszerint nevelés által egyrészről hasznos és szükséges 
tudást alapos módon terjeszteni, minden nemzeti értelmiség 
öregbedését eszközölni, másrészről a népnek erkölcsi javítása 
mellett a nemzetiséget s így nemzetünket terjeszteni, nagyí-
tani, a teendőknek legelsőbbikei. Arról is meg vagyok győ-
ződve, miszerint mind egyes személy, mind törvényhatóság 
leginkább úgy teljesíti a haza iránti kötelességét, hogy ha 
egész buzgósággal tesz mindent, mit csak tennie módjában 
van, mind nevelő-intézetek javítása s öregbítése, mind nép-
iskolák s kisdedóvó-intézetek létesítése körűi». Aztán a ren-
deket két vállalat pártolására kéri. «Az egyik tárgyazza zilahi 
iskolánkban egy jogtanári széknek felállítását, a másik egy 
ugyancsak Zilahon létrehozandó oly kisdedóvó-intézet, mely 
más ily intézetek mintájáúl, mind pedig és főképen kisded-
óvók s néptanítók képzetére szolgáljon. E két vállalat tömér-
dek hasznos volta iránt több és hosszabb szólás a tek. rendek 
helyes felfogásuk, bölcseségük, valamint minden jó és magasz-
tos iránti meleg érzésük elleni vétség lenne. Hazafiúi bizodalom-
tcÍ j es kérésemet csak az említett vállalatok létrehozatalának való-
ban könnyű módja előterjesztésével fejezem be. A jogtanári szé-
két kétharmadában én s szeretett két rokonom, báró Wesselényi 
Ferenez és Farkas megalapítottuk; csak egy harmada, azaz 
108 ezüst forintnak tőkéje, vagyis 1800 conv. forint van még 
alapítandó. Mi ezen csekély mennyiség a tek. rendek buzgó-
ságához és tehetségéhez képest. A zilahi kisdedóvó-intézetet 
felszólításomra a város valódi nemes buzgósággal már csak-
nem egészben megalapította. Annak tettleges létrejöttére, azt 
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hiszem már 1000 ezüst forintnyi tőkénél többre szükség nem 
leend; azon intézetnek pedig a kisdedóvókat és népnevelőket 
képzővé válása mintegy 3—4 ezer ezüst forinttal eszközöl-
hető. Ez összeg is, a roppant hasznot s áldásdús sikert s a 
tek. rendek hazafiságát s buzgalmát tekintve, valóban cse-
kély». Önhasznunkat — fejezi be szép levelét — s a haza, 
emberiség és jövő kor javát bizonyosan eszközlendő ezen 
vállalatokat a rendekre bizza s munkás kezeik közé teszi le. 

Ugyanonnan, deczember 22-dikén, írja Hunyad vármegyé-
nek, hogy Zsibón már jó sikerrel működik a kisdedóvó-intézet, 
a hol kisdedóvók gyakorlati kiképzést nyerhetnek. Ha a ren-
dek «négy képezendő kisdedóvóra alapítványt» tesznek «s 
ezeket Zsibón szándékoznak képeztetni», ebben az esetben 
kettőnek élelemmel s lakással ingyen ellátását édes kötelessé-
gének fogja tartani.1 

Wesselényi Miklós báró 1843-ban kiadott Szózatában a 
népiskoláknak egyik czéljáúl az alkotmánytannak, másikul a 
magyar nyelvnek tanítását tűzi ki, mert ezek nevelik a föl-
szabadított jobbágyokat s idegeneket a haza hű fiaivá. 

I)r. Borsos Márton, Közép-Szolnok várni, főorvosa, 1838-ban 
A csecsemő és az első gyermekkor czímen írt könyvében a kis-
dedóvó intézetekkel szintén lelkesen foglalkozik s azok létesí-
tése érdekében izgatott. 

Ivözép-Szolnok vármegye népoktatási állapota az 1809-dik 
év végén a következő : a tankötelesek száma volt összesen 17,900. 
Korszerint: 6—12 éves fiú 6800, leány 6100; 13—15 éves fiú 
2600. leány 2400; vallás szerint: róni. kath. 640, gör. kath. 
10,628, helv. liitv. 6091, ág. liitv. evang. 120, izr. 421. együtte-
sen 17,900; nyelv szerint: magyar 7152, német 120, román 
10,628, együttesen 17,900. Az 1872-dik év végén pedig a tan-
kötelesek száma volt összesen 19,630. Korszerint: 6—12 éves 
fiú és leány 13,693, 13—15 éves fiú és leány 5937. Az 1868 9-dik 

1 Szilágy. 188'. 31. sz.-ban a levelet közli: Szikszai Lajos. 
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t a n é v b e n t é n y l e g i s k o l á b a j á r t 4200 f iú és 2800 l eány , ö s sze -

sen 7000. Ezek k ö z ö t t vo l t v a l l á s s z e r i n t : r ó m . k a t h . 370, 

gö r . k a t h . 3700, h e l v . h i tv . 2728. ág. h i t v . e v a n g . 73, iz r . 129, 

e g y ü t t e s e n 7 0 0 0 ; a n y a n y e l v s z e r i n t : m a g y a r 3227, n é m e t 73, 

r o m á n 3700, e g y ü t t e s e n 7000. I s k o l á b a n e m j á r t fiú 5200, 

l e á n y 5700, ö s s z e s e n 10.900. E z e k k ö z ö t t volt v a l l á s s z e r i n t 

r ó m . ka t . 270, gö r . k a t h o l i k u s 6928, he lv . h i tv . 3363, ág. h i t v . 

37, i z r ae l i t a 292, e g y ü t t e s e n 10 ,900 ; a n y a n y e l v s z e r i n t m a -

g y a r 3925, n é m e t 37, r o m á n 6928, e g y ü t t e s e n 10,900. Az 

1871 2-d ik i t a n é v b e n p e d i g t é n y l e g i s k o l á b a j á r t 5528 fiú, 

3999 l eány , ö s s z e s e n 9 5 2 7 ; v a l l á s u k s z e r i n t : r ó m . k a t h . 

387, g ö r . k a t h o l i k u s 5353, gö r . kele t i 192, he lv . h i t v a l l á s ú 

3399, ág. h i tv . 82, u n i t á r i u s 2, i z rae l i t a 162, e g y ü t t e s e n 9 5 2 7 ; 

a n y a n y e l v ü k s z e r i n t : m a g y a r 3808, n é m e t 229, r o m á n 5459, 

e g y ü t t e s e n 9527. I s k o l á b a n e m j á r t 4800 f iú, 5303 l eány , össze -

sen 10,103. Az 1868/9-d ik t a n é v b e n vol t 156 i s k o l a ; sa j á t 

h á z á b a n 141, b é r h á z b a n 15; t o v á b b á vol t 3 f a i s k o l a és 

66 i s k o l a k e r t . T a n e s z k ö z ö k : 120 f e k e t e t áb l a , 90 fa l i o l v a s ó -

táb la , 32 fa l i t é r k é p , 7 f ö l d g ö m b , 10 k ö n y v t á r . Az 1871 2-dik 

t a n é v b e n p e d i g vo l t 181 i s k o l a ; s a j á t h á z á b a n 163, b é r h á z -

b a n 1 8 ; volt 8 f a i sko l a . 127 i s k o l a k e r t . T a n e s z k ö z ö k : 175 f e k e t e 

t áb la , 150 fali o l v a s ó t á b l a , M a g y a r o r s z á g fali t é r k é p e 75 és 

E u r ó p á é 65, M a g y a r o r s z á g kéz i t é r k é p e 165, 53 f ö l d g ö m b ; 

65 t e r m é s z e t r a j z i és 52 t e r m é s z e t t a n i fa l i t á b l a ; 27 l áda t e r -

m é s z e t t a n i e szköz , 36 s z á m o l ó - g é p , 15 k ö n y v t á r . Az 1868 9-d ik i 

t a n é v b e n az i s k o l á k j e l l e g e v o l t : 5 r ó m . k a t h . , 9 5 g ö i . k a t h . . 

he lv . h i tv . re f . 54, i z r ae l i t a 2, e g y ü t t e s e n 156; az 1871 2-d ik i 

t a n é v b e n p e d i g 5 község i , 6 r ó m . ka th . , 107 gö r . ka th . , 57 

he lv . h i t v . ref. , 1 ág. h i tv . , 5 i z r ae l i t a (magán) , e g y ü t t e s e n 181. 

A t a n í t á s n y e l v e vol t az 1868/9-dik i t a n é v b e n : m a g y a r 60, 

r o m á n 72, m a g y a r - n é m e t 7, m a g y a r - r o m á n 17 i s k o l á b a n ; az 

1871 2-d ik i t a n é v b e n p e d i g m a g y a r 68, r o m á n 92, m a g y a r -

n é m e t 5 és m a g y a r - r o m á n 16 i s k o l á b a n . Az 1868/9-d ik i t a n -

é v b e n m ű k ö d ö t t 148 r e n d e s és 4 s e g é d t a n í t ó , ö s szesen 152: 
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az 1871/2-d ik i t a n é v b e n p e d i g 169 r e n d e s és 5 s e g é d t a n í t ó , 

ö s s z e s e n 174. 

K r a s z n a v á r m e g y e n é p o k t a t á s ü g y i á l l a p o t a az 1868/9-dik i 

t a n é v b e n a k ö v e t k e z ő v o l t : a t a n k ö t e l e s e k s z á m a vol t ös sze -

sen 10,179, k o r s z e r i n t : 6 — 1 2 é v e s f iú 3621, l e á n y 3 1 9 6 ; 

1 3 — 1 5 é v e s f iú 1782, l e á n y 1580 ; v a l l á s s z e r i n t : r ó m . ka t l i . 

988, gö r . k a t h . 4979, h e l v . h i t v . 3933, ág. h i t v . e v a n g . 55, 

i z r ae l i t a 224, e g y ü t t e s e n 10 ,179; n y e l v s z e r i n t : m a g y a r 51(50, 

n é m e t 40, r o m á n 4979, e g y ü t t e s e n 10,179. Az 1871/2-d ik i t a n -

é v b e n a t a n k ö t e l e s e k s z á m a vol t ö s s z e s e n 10,814, k o r sze-

r i n t : 6 — 1 2 éves íiú és l e á n y 7735, 1 3 — 1 5 é v e s f iú és l e á n y 

3079. T é n y l e g i s k o l á b a j á r t az 1868/9-d ik i t a n é v b e n 2308 fiú, 

1704 l eány , ö s s z e s e n 4 0 1 2 ; v a l l á s u k s z e r i n t : r ó m . k a t h . 547, 

gö r . k a t h . 1817, h e l v . h i tv . 1562, ág. h i t v . 41, i z r ae l i t a 45, 

e g y ü t t e s e n 4 0 1 2 ; a n y a n y e l v ü k s z e r i n t : m a g y a r 2176, n é m e t 

19, r o m á n 1817, e g y ü t t e s e n 4012. I s k o l á b a n e m j á r t 3095 íiú, 

3072 l eány , ö s s z e s e n 6 1 6 7 ; v a l l á s u k s z e r i n t : r ó m . k a t h . 441, 

gö r . k a t h . 3162, he lv . h i tv . 2371, ág. h i tv . 14, i z rae l i t a 179, 

e g y ü t t e s e n 6 1 6 7 ; a n y a n y e l v ü k s z e r i n t : m a g y a r 2984, n é m e t 

21, r o m á n 3162, e g y ü t t e s e n 6167. Az 1871/2-d ik i t a n é v b e n 

t é n y l e g i s k o l á b a j á r t 3075 fiú, 1978 leány , ö s s z e s e n 5 0 5 3 ; 

v a l l á s u k s z e r i n t : r ó m . k a t h . 541, g ö r . k a t h . 2938, gö r . ke l . 1, 

he lv . h i tv . 1459, u n i t . 1, izr. 113, e g y ü t t e s e n 5 0 5 3 ; a n y a n y e l -

v ü k s z e r i n t : m a g y a r 1782, n é m e t 122, r o m á n 2939, e g y ü t t e -

sen 5053. I s k o l á b a n e m j á r t 2159 fiú, 3602 leány , ö s s z e s e n 

5761. Vo l t az 1868/9-diki t a n é v b e n 77 i s k o l a ; sa j á t h á z á b a n 

76, b é r h á z b a n 1; 7 f a i s k o l a , 11 i s k o l a k e r t . T a n e s z k ö z ö k : 

73 iskola i i r ó t áb l a , 40 fal i o l v a s ó t á b l a , 42 fali t é r k é p , 5 fö ld -

g ö m b , 2 k ö n y v t á r . Az 1871/2-d ik i t a n é v b e n volt 91 i s k o l a : 

sa j á t h á z á b a n 82, b é r h á z b a n 9 ; 18 f a i sko la , 67 i s k o l a k e r t . 

T a n e s z k ö z ö k : 84 i skola i i r ó t á b l a , 77 fa l i o l v a s ó t á b l a , 25 szá -

m o l ó - g é p , M a g y a r o r s z á g és E u r ó p a fali t é r k é p e 86, Ma-

g y a r o r s z á g kéz i t é r k é p e 120. 43 f ö l d g ö m b ; 36 t e r m é s z e t r a j z i 

és 28 t e r m é s z e t t a n i á b r a : 2 3 l áda t e r m é s z e t t a n i e szköz , 

Dr. Pf . t i í i M ó r : Szilágy vármegye monogravhiája. I. 3 6 
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3 könyvtár. Az 1868/9-diki tanévben volt 7 róm. kath., 42 gör. 
kath., 27 helv. hitv. ref., 1 izr., összesen 77; az 1871 2-diki 
tanévben pedig 10 községi, 7 róm. kath., 44 gör. kath., 27 
helv. hitv. ref., 3 izr. (magán), összesen 91. A tanítás nyelve 
volt az 1868/9-diki tanévben: magyar 34, román 42, magyar-
német 1 iskolában; az 1871/2-diki tanévben pedig magyar 
44, román 41, magyar-német 2, magyar-román 4 iskolában. 
Működött az 1868/9-diki tanévben 76 tanító és 1 tanítónő, 
összesen 77; az 1871/2-diki tanévben pedig 78 rendes és 12 
segédtanító, összesen 90; egy helyen nem volt tanító. 

Szilágy vármegye népoktatási állapota az 1890 1-diki tan-
évi adatok szerint a következő: a tankötelesek száma volt 
összesen 29,564. Kor és nem szerint: 6—12 éves fiú 11,722 
és leány 11,014; 13—15 éves fiú 3586 és leány 3242; vallás 
szerint: róm. kath. 1779, gör. kath. 16,531. gör. kel. 1222. 
helv. hitv. 8519, ágost. hitv. 86, unitárius 4, izraelita 1423, 
együttesen 29,564; nyelv szeiint: magyar 11,390, román 
17,753, tót 421, együttesen 29,564. Az 1897/8-diki tanévben 
pedig a tankötelesek száma volt összesen 39.349. Kor és nem 
szerint: 6—12 éves fiú 14,128 és leány 13,948; 13—15 éves: 
fiú 5777 és leány 5496; vallás szerint: róm. kath. 2126, gör. 
kath. 22,767, gör. kel. 1820, helv. hitv. 10,688, ágost. hitv. 
111. unitárius 4, izraelita 1833, együttesen 39,349; nyelv sze-
rint: magyar 14,157, német 101, román 24,587, tót 504, együtt 
tesen 39,349. Az 1890,1-diki tanévben járt az elemi népisko-
lába: fiú 8077, leány 6563, összesen 14,640; általános ismétlő 
iskolába: fiú 1759, leány 1826: iparos tanoncz-iskolába: fiú 
421. összesen 4001; polgári fiúiskolába 90, felső népiskolába 
leány 32, összesen 122; középiskolába 212. összesen 212. 
Helyben iskolába járt összesen 18,975. Vallásuk szerint: róm. 
kath. 1319, gör. kath. 9911, gör. kel. 602, helv. hitv. 6516, 
ágost. hitv. 65, unitárius 4, izraelita 558, együttesen 18,975; 
anyanyelvük szerint: magyar 8289, román 10.517, tót 169, 
együttesen 18,975. Iskolába nem járt: fiú 4754. leány 5835, 
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összesen 10,589. Iparos tanoneziskolába jár t : előkészítő osz-
tályba 48, I—III-dik osztályba 373; polgári iskolába a IV-dik 
osztályba: fiú 12. Az 1897/8-diki tanévben pedig az elemi 
mindennapi népiskolába jár t : fiú 9500, leány 8407, összesen 
17,967; az általános ismétlő iskolába: fiú 2681, leány 2666; 
az iparos tanoneziskolába: fiú 402, e háromféle iskolába 
összesen 5749; a polgári iskolába: fiú 129, leány 104, össze-
sen 233; középiskolába 243. Helyben iskolába járt összesen 
24,192; vallásuk szerint: róm. kath. 1601, gör. kath. 12,407, 
gör. kel. 812, helvét hitv. 8363, ág. hitv. 99, unitárius 7, 
izraelita 903, együttesen 24,192; anyanyelvük szerint: magyar 
10,708, német 91, román 13,219, tót 174, együttesen 24.192. 
Iskolába nem járt: fiú 6950, leány 8207, összesen 15,157. 
Az 1890/1-diki tanévben tényleg iskolába járt 18,975; legalább 
8 hónapig följárt 14,974, 8 hónapnál kevesebb ideig járt 4001. 
A tanuláshoz szükséges könyvvel stb. bírt 16,680; tankönyvek-
kel stb. nem bírt 2295. Elkövetett félnapi igazolatlan mulasztás 
volt összesen 130,937; ebből fölmentettek 120,151 esetet, pénz-
bírsággal büntettek 10,786 esetet. A bírság-pénzeket illetve 
befolyt 788 forint. írni és olvasni tudott 12 éves tanuló 2227. 
A tantermek száma összesen 332; saját házában volt 283 
iskola, bérházban pedig 19. Természetbeli lakást kapott 288 
tanító, lakbért kapott 30. Faiskola volt 242. iskolakert 3. 
tornatér 190. Taneszközök: iskolai irótábla 341, a vall. és 
közokt. min. által kiadott szemléltető kép 14. fali olvasó-
tábla 446, számoló-gép vagy fali tábla 232; Magyarország 
fali térképe 250, Osztrák-Magyar monarchiáé 149, Európáé 
152, föld öt részéé 93, földgömb 143; természetrajzi fali táb-
lák 204, természettani 138, szépírás és rajz 254,107; testgya-
korló eszközök: gyűjtemény 30. iskolai könyvtár gyűjtemény 
85, népkönyvtár 22. Ezeken kivül 1 tellurium, 1 planetarium, 
Szilágy vármegye térképe 243. 294 kézi atlasz. Magyarország 
76, Osztrák-Magyar monarchia 5, Európa 11. Ázsia 10, Afrika 
9, Észak- és Dél-Amerika 9—9 és Ausztrália fali térképe 7. 

36* 
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Ellenben az 1897/8-diki tanévben tényleg iskolába járt összesen 
24,192, legalább 8 hónapig följárt 19.114, 8 hónapnál keve-
sebb ideig járt 5078. A tanuláshoz szükséges könyvvel stb. 
bírt 19,302, tankönyvekkel stb. nem bírt 4890. Elkövetett fél-
napi igazolatlan mulasztás volt összesen 12(5,519; ebből föl-
mentettek 122.547 esetet, pénzbírsággal büntettek 3972 esetet. 
A bírságpénzeket illetve befolyt [879 forint 20 krajczár. írni 
és olvasni tudott 12 éves tanuló 2237. A tantermek száma 
összesen 346. Az 1890/1 -diki tanévben volt a megyében össze-
sen 300 elemi, ezek között 10 állami, 18 községi, 16 róm. 
kath., 175 gör. kath., 12 gör. kel., 65 helv. hitv. ref., 1 ágost. 
hitv. ev., 1 izraelita és egyesületi 2; 1 felső nép-, 1 pol-
gári, 268 vegyes, 17 tisztán fiú és 17 tisztán leányiskola, az 
1897/8-diki tanévben pedig összesen 303 elemi, ezek között 
49 állami, 4 községi, 16 róm. kath., 166 gör. kath., 12 gör. 
kel., 49 helv. hitv. ref., 1 ágost. hitv. ev., 3 izraelita, magán 
engedélyezett 2 és egyesületi 1; 2 polgári; 252 vegyes, 27 
tisztán fiú- és 26 tisztán leányiskola. Az egészségtant 161. a 
házi ipart pedig 119 iskolánál tanították. Az 1890 /1-diki tan-
évben a tanítás nyelve volt: magyar 110, német 1. román 
188, tót 2 és német-magyar 1 iskolában. A nem magyar tan-
nyelvű elemi iskolákban a magyar nyelvet sikerrel taní-
tották 167. siker nélkül 25 iskolában, ellenben az 1897 8-diki 
tanévben az iskolák jellege volt: állami 50, községi 5, róm. 
kath. 16, gör. kath. 166, gör. kel. 12. helv. hitv. ref. 49, ág. 
hitv. ev. 1, izraelita 3, magán engedélyezett 2 és alapsz. egye-
sületi 1; a tanítás nyelve volt: magyar 123, német 1. román 
179, tót 2 iskolában. A nem magvai tannyelvű elemi isko-
lákban a magyar nyelvet sikerrel tanították 171, sikei nélkül 
11 iskolában. Az 1890/1-diki tanévben a tanítók száma volt 
összesen 318, ezek között állami 17, községi 33, róm. kath. 
18, gör kath. 168, gör. kel. 11, helv. hitv. ref. 67, ág. hitv. 
ev. 1, izraelita 1 és alapsz. egyesületi 2; az 1897/8-diki tan-
évben pedig a tanítók száma összesen 340, ezek között állami 
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85, községi 10, róm. kath. 19, gör. kath. 158, gör. kel. 12. 
helv. hitv. ref. 42, ág. hitv. ev. 1. izraelita 3, magán enge-
délyezett iskolánál 2 és alapsz. egyesületi 1. Az 1897/8-diki 
tanévben volt 2 polgári iskola: 1 állami és 1 községi; a nö-
vendékek száma: 158 fiú és 113 leány; a tanárok száma 
összesen 15; a lentartási költség volt összesen 16,955 foiint. 

Az elemi iskolák fentartási költsége ez idő szerint több, 
mint 200,000 írtra tehető, a mely összegnek fele az állami 
iskoláknak jut. Az elemi iskolák ingatlanai mintegy 400,000 
forint értéket képviselnek s ennek az az összegnek több, mint 
negyedrésze esik az államiakra. 

Az 1893. XXVI. t.-cz. életbe lépte óta felekezeti iskolák 
tanítóinak segélyezésére az állam 17,000 forintnyi évi segélyt 
fordít. 

Állami elemi iskolák működnek ma már a következő 
helyeken: Balla, Benedekfalva, Böősháza, Bürgezd, Czikó, 
Diósad, Egrespatak, Ér-Kávás, Ér-Mindszent, Ér-Szentkirály, 
Er-Szodoró, Görcsön, Hadad, Hadad-Nádasd, Ilosva, Ipp, 
Kémer, Kraszna, Kraszna-Czégény, Kraszna-Horváth, Magyar-
Goroszló, Magyar-Valkó, Menyő, Nagy-Paczal, Nyirsid, Pere-
csen, Sarmaság, Sámson, Sülelmed, Szeődemeter, Szilágy-
Cseh, Szilágy-Kövesd, Szilágy-Nagyfalu, Szilágy-Somlyó, Tas-
nád-Szarvad, Varsolcz, Vármező, Völcsök, Zálnok, Zilah, 
Zsibó. 

Szilágy-Somlyón áll. felső leány- Zilahon áll. polgári 
leányiskola is van. Az állami iskolákba 6900 gyermek jár. 

Az 1890/1-diki tanévben kisdedóvó-intézet volt Ördög-
kúton, Tasnádon és Zilahon egyleti, Szilágy-Somlyón pedig 
községi; a növendékek közt volt 129 fiú és 120 leány, össze-
sen 249. Ezen intézetek fentartására 3743 forintot fordítottak. 
Ellenben az 1897/8-diki tanévben kisdedóvó-intézet volt Áko-
son, Bagoson, Sámsonban és Tasnádon törvényhatósági; Bene-
dekfalván és Ördögkúton egyleti; Krasznán és Szilágy-Cseh-
ben állami; Szilágy-Somlyón és Zilahon községi; Zsibón pedig 
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magán óvó-intézet (ma már állami). E községekben volt óvoda-
köteles fiú 973, leány 980, összesen 1953; járt ezen óvó-inté-
zetekbe 350 fiú, 428 leány, összesen 778; otthon állandó és 
kellő gondozásban részesült e községekben 270 fiú, 285 leány, 
összesen 555; óvás és gondozás nélkül volt 353 fiú, 207 leány, 
összesen 620. Az intézetek fentartására 93(57 frtot fordítottak. 

Az 1897/8-diki tanévben iparos-tanoncziskolát tartottak 
fenn ezek a községek: Szilágy-Cseh, Szilágy-Somlyó, Tasnád, 
Zilah és Zsibó. Az egész tanév alatt beirva volt összesen 395 
tanuló, kik közül befejezte a tanévet összesen 313. A beirt 
tanulók között volt az iparágak szerint: 1 aranyozó, 45 asz-
talos, 5 ács, 18 bádogos, 1 bognár, 5 borbély-fodrász, 34 czi-
pész, 77 csizmadia, (5 fazekas, 2 fésűs, 2 gépész, 4 gubás, 
4 hentes, 3 kádár, 1 kalapos, 4 kárpitos, 13 kerékgyártó, 
30 kereskedő, 1 kertész, 3 kéményseprő, 34 kovács, 21 kőmí-
ves, 1 könyvkötő, 2 köteles, 7 lakatos, 3 mészáros, 1 nyom-
dász, 4 órás, 1 puskamives, 2 rézöntő, 7 sütő, 27 szabó, 
(5 szíjgyártó, 3 szobafestő, 1 szűcs, 15 timár, 1 üveges, össze-
sen 395. A tanítók száma volt összesen 18; az iskolák fen-
tartási költsége összesen 4227 frt 41 kr; segélyt kaptak az 
iskolák az állampénztárból 2170, a vármegyei ipar-alapból 
150, a községet kivéve más forrásból 638 frt 40 kr, összesen 
2958 forint 40 krajczárt. 

A Zilahon létező kereskedő tanoncziskolát a zilahi keres-
kedő-társulat tartja fenn; alapították 1872-ben. Az 1897/8-diki 
tanévben ide beiratkozott tanulók száma összesen 16, kik 
közül 11 be is fejezte az évet. A tanítók száma e tanévben 
3 volt; az iskola fentartására összesen 429 forint 1 krajczárt 
fordítottak. Segélyt kapott az iskola az állampénztárból 200, 
tandíjból és más forrásból 229 forint 1 krajczárt, összesen 
429 forint 1 krajczárt. 

Zilahon a m. kir. állami tanítóképző-intézet 1870 novem-
ber 8-dikán nyilt meg; a negyedik tanfolyamot, mint a többi 
társintézetnél, 1883-ban állították fel. Az első évben 20 növen-
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déke volt, évenkint átlag 50. 1892-ben beszűntették. Most a 
mindinkább mutatkozó tanítóhiány miatt visszaállításán fára-
doznak. 

Vármegyéinknek első ízben kinevezett kir. tanfelügyelője 
Kerekes József, kir. tanácsos volt, a ki 1894-ig működött. 

2. A zilahi kollégium és a szilágy somig ai algimnázium. 

A zilahi iskolát 1620 körűi alapította a zilahi reformá-
tus eklézsia, rendszerint a Keresszegi Hermán István, pap 
nevével hozzák kapcsolatba. Az iskola csakhamar a refor-
máczió elterjedésével keletkezhetett s népiskolából fejlesztette 
ki a város s vidék igénye. Adataink a XVII-dik század köze-
péig nyúlnak. 1646-ban, a mint ezt az iskolának ebből az 
évből fenmaradt albuma mutatja, a nyolczadik osztályt (poeta-
classis) végzőket a két évi diákcurzusra vették föl, kik rend-
szerint Kolozsvárt s Nagy-Enyeden folytatták tanulmányaikat. 
Az első alapítók Varga Pál György s neje Éltető Kata, a kik 
1678-ban 30 m. frt alapítványt tesznek a tanítók fizetésére, 
Botba Tunyogi Ferencz s neje Gsete Kata 100 m. frttal, 
Szűcs Bálint s neje Varga Erzsébet 100 m. frttal, Diószegi 
István 50 m. frttal járúlnak az iskola szükségleteihez. Apafi 
Mihály 1682-ben (dátum in castris nostris ad Czigányi positis) 
a zilahi református iskolának a prceceptorok számára évi 50 m. 
forintot adományoz, megparancsolván a kolozsvári harmin-
czados híveknek s rationistáknak, hogy azt pontosan kiszol-
gáltassák a zilahi prsedicator nyugtatójára. Az osztálytanítók 
a kolozsvári harminczadból nyert ötven forintot élvezték is 
addig, míg a fejedelem meghalt. Közép-Szolnok vármegyének 
1744 július 25-dikén tartott gyűlésén ilyen határozatot hoz-
tak: «A zilahi oskolának eleitől fogva a cassa comitatustól 
járni szokott caniculare beneficium úgy mint Rft. 6 mostan 
is megadatni mint pia elemosina determináltatott, mely assig-
náltassék is». Az iskolát egy rektor vezette, kit három évre 
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választottak s leginkább Kolozsvárról hívtak. Az alsóbb osz-
tályokban a diákok tanítottak. 1675-ben a zilahi rector fize-
tése: asztaltartás a primarius paptól; minden házas ember-
től másfél veder bor; minden özvegy asszonytól, a kinek 
szőlője van, hat ejtel; bort nem termelő embertől mindjárt 
szüretkor megfelelő pénzösszeg; tandíjat a városbeli gyerme-
kek nem fizetnek, a vidékiek tartoznak tandíjat fizetni és 
pedig a Nagyfaluban 1675 június 20-dikán tartott parcialis 
gyűlés határozata szerint az ábécés gyermekek 25 dénárt, (a 
Szilágyban akármely helyen), főolvasó gyermekek 40 dénárt, 
a deklinisták és grammatisták pedig 1 forintot. Ha a szülők 
gyermeküket ki is veszik az iskolából, tartoznak mindamellett 
a tandíjat megfizetni. Hozzátették, hogy aztán az iskolames-
terek is tartoznak lelkiismeretesen tanítani a gyermekeket: 
«a szülőknek ne adjanak alkalmatosságot, hogy magzatjokat 
kivegyék az iskolából»; syntaxista, poéta és rhetor egy-egy 
tallér tandíjat fizetett. 

Az első rektor Vári István 1646 1649, azután Csehi 
János, Léthai Mihály, Makkay György, Sási Miklós, Huszti 
Mihály stb. jöttek, kiknek nevei 1830-ig az említett album-
ban felsorolvák. Az iskolának 1646- 1800-ig 52 rektora volt. 
Az iskola megteremtése a Wesselényiek nevével van egybe-
nőve. ük izgattak, buzdítottak mellette s hozták meg min-
denkor anyagi áldozataikat. 1741-ben Wesselényi Ferencz báró 
s neje Rhédei Zsuzsánna grófnő 500 m. forint alapítványt 
tesznek «a zilahi oskolában tanító cíassicus prseceptoroknak». 
Az egyház 1783-ban szervez állandó tanári széket, melyre 
Katona Imrét választja meg. 1799-ben hívják meg dr. Gyar-
mathi Sámuelt; a tanár főként az alsóbb osztályok tanítóit 
oktatta s Gyarmathit működésében utóbb két rektor támo-
gatta. Gyarmathi tanári fizetésének nagy része mustból állott, 
mely 7—800 vederre mehetett, minthogy a rektori állomást 
három évig nem töltötték be s erre az egész javadalomra 
őt hívták meg. Ezenkívül a három felső osztály tanításáért 
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15 m. forint, havonként 2 véka búza s egész évre 6 m. frt 
fapénz volt illetménye. A rektori fizetésre új alapot kellett 
teremteni. Erre az erdélyi ref. főconsistórium évi 100 m. frtot, 
gr. Bethlen Sámuelné, gr. Korda Zsuzsánna 2000 m. frtot, 
br. Wesselényi Miklós (1805-ben) 277 ezüst frtot és 40 krt, 
Almási Sándor 20 ezüst frtot adtak a század elején, míg 
aztán a szaporodó adományok a rektori fizetésnek állandó 
alapot vetettek. 

Két régi, neves professzorának, Gyarmathi Sámuelnek és 
Salamon Józsefnek, életét az alábbiakban ismertetem. 

G Y A R M A T H I Sámuel dr., 1751-ben július 15-dikén, Kolozs-
várt született. Tanúit a kolozsvári iskolában a rethorika be-
végzéséig. 1766-ban zilahi tanuló s innen 1769-ben a nagy-
enyedi kollégiumba megy. A bécsi egyetemen orvosi diplomát 
szerez, aztán bejárja gyalog Németországot, megismerkedik 
a legkitűnőbb tudósokkal. Négy hónap múlva haza tér, Po-
zsonyban Ráday Gedeonnál nevelősködik s munkatársa a 
Magyar Hírmondónak. 1784-ben Pesten találjuk, hol az első 
magyar színdarab előadását lelkesen elősegíti. 1785-ben, a 
Hora-zendülés után, Enyeden gyakorló orvos. Itt is nősült 
meg. 1787-ben Hunyadmegye főorvosa s Déván telepszik meg. 
1791-ben nyomatják ki Kolozsvárt az erdélyi tekintetes nemes 
rendek költségén Okoskodna tanító magyar nyelvmester czímű 
úttörő munkáját. Az országos pártolás egyik munkása báró 
Wesselényi Miklós volt. 

1795-ben ismét külföldi útat tesz, két évig lakik Göttingá-
ban, két ízben bejárja Németországot, majd Svéd- és Dánország-
ban tanúlmányoz. Eme tapasztalatainak eredménye 1790-ben 
Göttingában megjelent könyve: Affmatis linguae hungarieae 
cum Unguis fennicae originis, nec non Vocabularia dialecto-
rum tartaricarum et slavicarum cum hungarica. 1816-ban 
egy nyelvészeti kuriózuma lát napvilágot: Yocabularium, in 
quo plura vocabula variarum lingvarum consona collegit. 
1798-ban itthon találjuk, 1799-ben Bécsben van Bethlen Ger-
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gely gróffal. Ekkor hívta meg a zilahi református egyház 
rendes tanári székre. Elfogadta a tudós a meghívást, 1800 
április havában ünnepélyesen beköszöntött s tíz évig szol-

GYARMATHI SÁMUEL. 

gálta nemes buzgósággal intézetünket, gazdag könyvtárát 
gimnáziumunknak adta s mintegy 2000 m. frtnyi aktiv köve-
telését. 1830 márezius 4-dikén halt meg Kolozsvárt. Ott temet-
ték el. Gyarmathi után 1810-ben Bereczki Jánost választották 
tanárrá, a ki öt év múlva a kolozsvári főiskolában megürült 
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theologiai tanszékre ment. Ekkor köszöntött be, 1815-ben, 
Salamon József s tizenöt évig volt tanár. 

SALAMON J Ó Z S E F . 

S A L A M O N József Zilahon, 1790 augusztus 30-dikán. szüle-
tett. Mint egyik életírója mondja: miután a helybeli refor-
mátus latin kis iskolában az alsóbb osztályokat kitanulta. 
1800-ban a nagyenyedi iskolába ment át. 1814-ben Körösi 
Csorna Sándorral a göttingai egyetemen járt. 1815 szeptem-
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herében választották tanárrá Zilahra. November elején tar-
tott beköszöntőjében szentül fogadta: mivel kevéssel azelőtt 
az iskola megrepedezett emeletét le kellett szedni, mindent 
elkövet, hogy új s tágasabb iskola épülhessen. Hogy bevált-
hassa ez igéretét. Zilaiion maradt, fényes állásokra történt 
kecsegtető meghívások után is. Az iskolának, sőt 1820-ban 
egy új tanári laknak építéséhez is hozzá fogott Salamon, 
jóllehet a kövön, téglán s meszen kívül pénzök csak 00 frt 
volt. Erre mondta Kiss Lajos, ügyvéd: Ez már, professor úr, 
valóságos Istenkísértés! Ekkor történt, hogy Szabó László, a 
ki mint bukovinai nyugalmazott tisztviselő, szülőföldjére, 
Kraszna vármegyébe jött látogatóba s épen Kiss Lajosnál volt, 
200 frtot adott az építéshez. A tanári lak 1821-ben volt kész 
s az iskola is 1830-ban. Ülnöke s aljegyzője volt a szilágyi 
református egyházmegyének, Közép-Szolnoknak előbb tábla-
bírája, azután a partialis vagy alsószék ülnöke. I)e statu 
Ecclesiae euangelico reformatae in Transsilvania commentatio 
theologico-historico czímű munkájában az erdélyi református 
egyház belső szervezetével foglalkozott s a püspöki successio 
eltörlését s a vele kapcsolatos kérdéseket tárgyalta. Szerkesz-
tette az Erdélyi Prédikátori Tárt, melyben becses életrajzokat 
írt. 1856-ban iskolai tanácsossá s az erdélyi református s 
unitárius iskolák felügyelőjévé nevezték ki. 1830-ban vett 
búcsút Zilahtól, hogy kolozsvári tanári székét foglalja el. 
1866-ban Zilahra tért vissza s mint az iskola algöndnoka, 
késő vénségeig híven szolgálta iskolánkat.1 

Salamon idejében került a zilahi iskola az erdélyi refor-
mátus főconsistorium felügyelete s kormányzása alá, mely 
1817-ben az iskola főcuratorává br. Wesselényi Józsefet ne-
vezte ki. Salamon utódja Hiri Ferencz, a ki 1831 november 
2-dikán foglalta el tanszékét. Az iskolának újra alapítója, a 
nagy Wesselényi Miklós felállítá a második tanszéket, mely-

1 l a s . Ujs. 1870. 19. szám. 
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nek alapításához még br. Wesselényi István és ifj. br. Wesse-
lényi Farkas járultak s a főconsistorium kölcsönadta 2000 
forintja is erre szolgált (1832). E tanszék tanárai voltak: 
Nagy Ferencz, tordai ref. pap (1835-ben már a kolozsvári fő-
iskolában a philosophia tanára), Szabó György s 1846-ban 
Sámi László, később kolozsvári tanár. 

1838-ban Wesselényi lépéseket tesz, hogy az egyháztól 
függetlenítse az iskolát. Ettől kezdve a gimnáziumot a fő-
consistorium által választandó fő- és alcuratorok s professo-
rok kormányozzák (az eddigi inspectoratus helyett). Wesse-
lényi s családja tagjai: br. Wesselényi István, fia ifj. Wesse-
lényi Ferencz s ifj. br. Wesselényi Farkas ekkor két tanári 
széket alapítanak. Az egyiket ő s családja tagjai, a másikat 
egyedül ő, a főconsistorium s Gyarmathi tőkéinek (800—800 
forint) csatolásával. A mustbért az egvház később szervezett 
tanszékre tőkésítette. 

Tantárgyairól nincsenek adataink a század elejéig. Két-
ségtelen, hogy itt is, mint másutt, a vallás s a latin nyelv 
valának a főtárgyak. 1818-ból Salamon terve1 ismeretes, mely 
a tantárgyakat ekként osztja be: 1. Elementaria classis: ma-
gyar és diák olvasás, vallás, a kis katekhismusból és szent 
história, debreczeni abc, római és arabs számok, éneklés, 
legalább öt ének, természeti históriából, a házi ismeretesebb 
állatok; 2. Declinisták classisa : vallás, a keresztyén katekhis-
musból, deák declinatio, motio, comparatio (tankönyv a 
Szilágyi-féle grammatica), arithmetica, numeratio, additio, 
substractio, Erdély geographica, történelem: a magyarok ki-
jövetele, német olvasás és irás, éneklés: tíz ének a zsoltárból 
és legalább öt dicséret, Írásbeli gyakorlás: 3. Conjunetica 
classis: az alsóbb classisok tantárgyainak repetitiója, vallás, 
a keresztyén katekhismusból, a deák conjugatiók törvényei, 
a Szilágyi-féle grammatica szerint, a német deelinatiók, Már-

1 A kollégium 1894/5. isk. évi Értesítője, 18. 1. 
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ton József grammatikája szerint, Magyarország geographica 
s az erdélyi fejedelmek históriája, arithmetica a divisioig, 
Méhes arithmetieájának első darabja szerint, éneklés, zsoltár 
és dicséretek, Írásbeli gyakorlatok magyar, latin és német 
nyelven; 4. Grammatica elassis: az alsóbb osztályok tantár-
gyainak repetitioja, vallás, a keresztyén katekhismusból, Eutro-
pius magyarázása és a deák constructioknak mutogatása és 
alkalmazása, német conjugatiok, az ausztriai birodalom geog-
raphiája s a magyar királyok rövid története, arithmetica: 
a négy species, éneklés, tíz ének a zsoltárból és öt dicséret, 
Írásbeli gyakorlatok magyar, deák és német nyelven; 5. Alsó 
syntactica: az alsóbb osztályok tantárgyainak repetitioja, 
vallás, a keresztyén katekhismus második részéből, a syntaxis 
regulái: az ornata syntaxisig, Cellarius grammatikája szerint, 
Cornelius Nepos fordítása, német nyelv, Márton József gram-
maticája szerint, arithmetica, négy species fractiok, a régi 
Görögország geographiája, mappa-készítéssel, éneklés, tíz 
zsoltár és öt dicséret, írásbeli gyakorlatok, magyar, deák és 
német nyelven; 6. A felső syntactica: az alsóbb osztályok 
tantárgyainak repetitioja, vallás, a keresztyén katekhismusból, 
latin syntaxis (periodusok tudománya), Cornelius Nepos és 
Phsedrus, német gyakorlatok, a fractiok revocálása, propor-
tiok, Spanyol-, Franczia- és Olaszország geographiája, mappa-
készítéssel, éneklés, a zsoltár és dicséretekből, írásbeli gya-
korlatok, magyar, latin és német nyelven; 7. Rethoricá elassis: 
az alsóbb osztályok tantárgyainak repetitioja, vallás, a nagy 
kathekismusból, tropusok, figurák, periodusok tudománya, 
Justinus könyveinek fordítása, Ciceróból: Archias és M. Mar-
cellus mellett és a Catilina ellen mondott oratiok. német 
gyakorlatok, Márton József grammaticája szerint, mathesis-
ből: litteralis calculus, Európa geographiája, éneklés, zsoltár 
és dicséretekből, Írásbeli gyakorlatok, magyar, deák és német 
nyelven; 8. Poetica elassis: az alsóbb osztályok tantárgyai-
nak revocatioja, vallás, a nagy katekhismusból, magyar és 
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deák prosodia, Virgilius Ecclogái, Ovidius Metamorphoseon-
jának második könyve és a Tristium liherből is, magyarból 
deák nyelvre fordítás, német gyakorlatok, Márton József 
grammaticája szerint, mathesisből: litteralis ealeulus, sequa-
tiok, ratiok kivonása, mythologia deák nyelven, görög nyelv, 
Márton József grammaticája szerint, éneklés, zsoltár és dicsé-
retekből, írásbeli gyakorlatok, magyar, deák és német nyelven, 
magyar és deák versek írása; 9. A togatus deák ifjaknak 
kik két éven át taníttattak, tantárgyai: egyháztörténelem, 
Sallustius, Plinius, Cicero, Virgilius és Horatius fordítása, 
német nyelv, görög nyelv, a rómaiak történelme, Budai Ézsaiás 
szerint, psychologia, logika, geometria, arithmetica, kiváltkép 
az sequatiok, világhistória, a tudományok encyclopsediája, 
rövid rajzolatban, római régiség. 

A két felső osztályt (togatus diákokat) Salamon tanította, 
egy coadjutorral. Az alsóbbakat pedig a másodéves togatusok 
tanították. 1843-ban az alsóbb osztályok számára lép életbe 
ezélirányos tanterv, mely ezeket állapítja meg: A tanítás bel-
sőjére nézve: 1. a hittani káték könyvnélkülözése helyett vé-
tessenek föl buzgó áhítattal való olvasásra, s a gyermekek saját 
szavaikkal való elbeszélésre erkölcsös és istenfélő embereknek 
történeteiket magokban foglaló könyvek, milyenek magyarul: 
Nerodoli, Snell Lajosnak Kovács József általi fordítása, Föl-
desi estvék, sat. A vallástannak hittani része pedig hagyassák 
a felsőbb osztályoknak, nem annyira könyvnélkülözésre, mint 
értelmes tanulásra; 2. a történet s földrajz tanítására, a fá-
rasztó és tévteli kéziratok helyett vétessenek nyomtatott köny-
vek föl kézikönyvekül; 3. mivel a nyelveknek új elemeit 
annál unalmasabban tanulják a fiatalok, mennél éltesebb 
korúak: ennélfogva a német nyelv tanítá a kezdődjék meg 
a eonjunetiea, a hellen nyelvé pedig az alsó svntactica classis-
ban; 4. a geometria elemei kezdes enek meg a gyermek-
osztályokban taníttatni; 5. a magyar nyelvtan minden idegen 
nyelvek előtt értelemgyakorlólag taníttassák: (). a számokban 
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a fejbeli számvetésre nagy figyelem fordíttassák; 7. a l'űvé-
szét elemei minden osztályban s tehát a szónoki és költői-
ben is taníttassanak; ti. minden gyermeknek az iskola udva-
rán saját kertágyása legyen s abban magát a kertészetben 
gyakorolja; 9. hogy magániparral1 való értelmes olvasásban is 
gyakoroltassanak a gyermekek, a Kámpé Robinsona, Amerika 
fölfedezése, Utazás-gyűjteménye s más ily könyvek szereztes-
senek meg, s e végre minden gyermek fizessen évenként 
20 váltó kr. körüli pénzösszeget. A tanítás külsőjére nézve: 
a) A tanítókat gyakorló intézetekre nézve: 1. a ki akár ma-
gán-, akár közöstanító akar lenni, köteles magát első éves 
diák korában a tanításügyelő (paedagogarcha) tanárnál jelen-
teni s magát ezen év folytában következőleg gyakorolni a 
tanításban: a) hetenként kétszer, ú. m. vagy szerdán és szom-
baton délután, vagy szombaton és vasárnap délután a hall-
gató teremben egybegyűlvén, a tanításügyelő előtt azon kézi 
könyvből, mely már ezelőtt ki volt hagyva, magyarázatot 
tesznek akár egy jelenlévő gyermeknek, akár a tanításügyelő 
tanárnak; ß) azon gyermekosztályban s azon tanból, melyet 
néha magok választanak, néha a tanításügyelő szab ki. tanít-
nak a rendes tanítók jelenlétében, hetenként 1 2 órát s 
magokat a tanításban ezáltal gyakorolják; 2. oly diák, ki leg-
alább egy évig ily módon a tanításban nem gyakorlódott, 
sem magán-, sem közöstanító nem lehet; b) Hogy a rendes 
osztálytanítónak kineveztetett diák mind a tanokat, melyeket, 
mind a tanítványokat, kiket tanítnia kell. előre elösmerhesse, 
s mind értelmi, mind erkölcsi hatásai biztosabb sikert láthas-
sanak, következő intézkedés fogadtatott el: 1. a harmadik 
évesek közül azok, kik arra valók, még az egyik iskolai év-
nek vagy második éves diákságuknak végével megvizsgáltat-
ván, kineveztetnek, harmadik éves diákságukban segédtanítós-
kodni azon osztályban, melyben negyedik éves korukban 
rendes tanítók leendnek. Úgy mindazáltal, hogy 2. harmadik 

1 Magánszorgalommal 
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éves diákságuk végével ismét megvizsgáltatván, ha szorgal-
masan elő nem haladtak, a rendes tanítóságból ki fognak 
maradni, főként, ha korhely tanítóknak bizonyulnak be; 
3. ezen segédtanítók mindennap két órát tanítsanak: egyiket 
azon osztályban, hol jövendőben rendes tanítók lesznek; 
másikat azon gyermekeknek, kik jövőben tanítványaik lesz-
nek; 4. fízetésök lesz, hogy ezen osztályokból kapnak magán-
tanítványokat, kiknek erkölcseikre, tiszta csinosságukra, tanu-
lási szorgalmukra kötelesek lesznek felügyelni. Fizetés pedig 
lesz, a mi eddig volt; c) Hogy egyetlen tanítónak mindazon 
tanokat, melyek osztályához kiszabvák, egyedül tanítni s az 
ő sokfelé nemérkezése miatt tanítványainak szenvedni ne 
kelljen, a szakrendszer (Fachsystem) következő módon hoza-
tott be: 1. minden osztály mellett legyen a 4-dik éves diákok-
ból 1 rendes, a 3-dik évesekből 1 segéd, a 4-dik, 3-dik s 2-dik 
éves diákok közül azokból, kik magokat első éves diák koruk-
ban felügyelés alatt gyakorolták a tanításban, 1—3 gyakorló 
tanító; mindig arra ügyelve, hogy a felügyelés alatt már 
tanított második éves diák tanításban gyakoroltatván, segéd-
s ebből rendes tanítónak előkészíttessék; 2. a magántanítók 
külön órán tanítni megszűnnek, hanem e helyett a segéd-
tanítók tanítnak mindennap két órát az egész osztálynak, a 
gyakorló tanító pedig naponként egy órát s így az eddigi 
hat tanítási óra megmaradván, a rendes tanítónak naponként 
három órát kell tanítni; 3. de ezért korántsem fölösleges a 
magántanítóság, mert a magántanítók kötelesek magántanít-
ványaiknak csinosságukra, tisztaságukra, egészségökre, gazdál-
kodásukra, erkölcsükre felügyelni s órához kötetlenül, tanít-
vánvaiknak magvarázatot tenni, mielőtt a tanítvány iskolá-
ból haza menne, leczkéjét elkérdezni s tanítványának nem 
csak magyarázni, hanem, ha szükség, barátságosan tanúlni 
is segíteni; 4. a tanoknak szakonkénti kiosztása e három 
tanító közt a tanításügyelőre bizatik; 5. az egész osztály 
erkölcséről s összes szorgalmáról s még a segédtanítókéról 

Ur. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. ' 
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is a rendes osztálytanító is tartozik felelni, de a maga tanít-
ványáról s a gyermeknek tanítás-óra alatti magaviseletéről 
leginkább az illető szaktanító felelős és vizsgákon is minden 
szaktanító maga kérdez a maga szakmányából s így bizo-
nyítja be szorgalmát, tanítói ügyességét s tanítványi elő-
menetét; 6. ily módon a melv gvermek valamiben hátra-

J J Ow 

maradt, azt a következő osztályban is hallgathatja; s tartozik 
hallgatni, mihelyt az illető szaktanító a tanításügyelő meg-
egyezésével rendeli; d) Végre a két óráig egymásután beim-
ülés, mint a mi a figyelmet és egészséget rontja, eltörültetik. 

Az iskola törvényeit 1676-ban, majd 1704-ben bővítik, 
újítják. 

Az 1848-diki mozgalmak megrázkódtatták az intézetet. 
Két tanárát: Hírit s Sámit elmozdították. A forradalom után 
új szervezeti tervet kellett megvalósítani. Sok küzdelem árán 
sikerült a három osztályú elemi iskolává s hat osztályú 
ginlnáziummá alakítá a, ismét segítségül jő az egyház, a vidék 
s ismét a Wesselényiek, a mi új életre kelti a már-már össze-
töpörödő intézetet. 1856-ban öt tanára van. 1868/9-ben három 
alkotó részből áll: felső-, közép- és elemi tanoda, két, hat s 
négy osztálylyal. Az iskola népessége ekkor 406. 

1646 1800-ig 783 deák tanított s tanúit. 1800-tól 1848-ig 
725 deák nyert oktatást. 

1829/'30-diki iskolai évben az iskola népessége 271 volt: 
ebből deák 32. 

1848-ban a deákok száma 60, az osztályok növendékeié 
pedig 400 körül van. 

A kollégiumi könyvtárban 1815-ben még csak Pethe 
Ferencz Mathesise volt. 1816-ban indúl mozgalom a könyvtár 
létesítésére. Salamon József három ízben 746 munkát ajándé-
kozott a könyvtárnak, Szikszai Lajos 1886-ban 602 munkát. 
1858-ban id. br. Wesselényi Ferencz 500 conv. forint alapít-
ványt tesz. Most a könyvtárban az 1000 körül levő duplu-
mokon kívül mintegy 10,000 munka van. A könyvtár leg-
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régibb könyve Platyne de vitis maxi ponti História perio-
cunda: Diligenter se cognita: et nunc tantum integre im-
pressa . . . etc. Velencze. MDXVIII. 

Az iskola eleinte a ref. templom mellett levő «Belső leány-
iskola» néven ismert épületben nyert elhelyezést, melyre 
emeletet tettek. A roskadozó emeletet a század második év-
tizedében szedték le. 1816-ban tették le az egyik, 1858-ban a 
másik emeletes épület alapját. Iskolatelek vá áldására gróf 
Teleki Sámuel 1000 frtot adott, a zilahi református egyház, 
báró Wesselényi József, Közép-Szolnok főispáni helytartója, 
gróf Teleki József, gr. Andrássy Károly, br. Bán Ifi László, 
gr. Toldalagi Lászlóné szül. gr. Korda Anna pénzzel, építési 
anyaggal segítették az építést. 

Az iskolát most az állam évi 11,000 forinttal segélyezi. 
A vármegye a millennium emlékére 40,000 frt alapítványt 
tett. A kollégium alapvagyona 233,368 frt érték. 

A szilágysomlyai algimnázium. A Szilágy-Somlyón levő 
minorita (Ordinis S. Francisci Minorum Conv.) rendet csík-
szentkirályi Andrássy Ferencz hozta oda, a ki az 1731-diki 
évben egy s a következő évben már két zerzetest hivott el 
Kolozsvárról s egyik udvarában a szerzet számára épületet 
emelt. 1738-ban alapítványt tett a számukra s így biztosította 
jövőjüket. A szerzet új háza 1785-ben épült adakozásból s a 
rend pénzéből. 1815-ben egy új egyház alapját rakták le, de ezt 
nem fejezhették be. A rend neveléssel, tanítással foglalkozik 
kezdettől fogva s a szomszédos papokat segíti a hívek lelki 
szükségei kielégítésében. Elemi iskolája már 1744-ben volt, a 
melyet 1886-ban a gimnázium épületébe helyeztek át, mivel a 
rend az 1879-dik évtől kezdve gimnáziumi tanárokat is alkal-
maz. A négy osztályú gimnáziumot Miklósy József, néhai szi-
lágysoinlyai pap alapította Vurus József és Lajesák Ferencz pü -
pökök s a váradi káptalan segélyével 1831-ben, a melyet aztán 
újabban, 1890-ben Schlauch Lőrincz, püspök szilárdított meg.1 

1 Bunyitay Vincze: Schematismus. 400. lap. 
37* 
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MŰEMLÉKEK. 

(Egyházak, monostorok.) 

Szilágy vármegye középkori műemlékeiről Bunyitay Vin-
cze, a m. tud. akadémiának 1886. évi november 8-dikán tar-
tott ülésén terjedelmes és érdekes tanúlmányt olvasott föl. 

Sorra járta a vármegye régi templomait és átkutatta 
azokat a bazilikától kezdve a renaissance ízlésű alkotásokig. 
Ismerteti a köődi romokat, a melyeket ő, a mint már erről 
másutt is szólok, a meszesi apátság emlékköveinek tart. Fog-
lalkozik az ákosi, somlyóujlaki, zilahi, krasznai, hadadi, ku-
salvi, m.-keczeli, kr.-horváti, szamosardói, nagyfalusi, tasnádi, 
menyői, szilágycsehi, szilágysomlyói, krasznaczégényi, zsibói, 
ílosvai, érszentkirályi, peéri, szilágyfőkeresztúri, ippi, varsolczi, 
nagymoni, magyarvalkói, magyarnádasdi, récsei, kárásztelki, 
szakácsii, nagydobai, vicsai egyházakkal, szóval az érmind-
szentin kívül valamennyi műemlékünkkel. Erről is egy ké-
sőbbi schematismusban találunk tőle följegyzéseket. 

Műemlékeink között mindenesetre a legérdekesebbek az 
eléggé épen ránk maradt ákosi, továbbá a somlyóújlaki s a 
kusalyi, mint a melyek közül az első kettő a félköríves styl-
nek alkotásai. 

Lássuk ezeket tüzetesebben; de mindjárt ismerkedjünk 
meg a meszesi apátsággal, mint a melyikkel Bunyitay is első 
helyen foglalkozik s a melynek fekvése máig vitás. 
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1. Szent Margit meszesi monostora. 

Almos herczeg, ki a XI-dik század végén és a XII-dlk 
elején berezegi illetményül birta Erdélyt, szent Margitnak 
szentelt monostort alapított a Meszesnél a szent Benedek-rend 
számára. 

Az apátságot szent Margit meszesi (in Meehes, de Meches, 
de Mezes) vagy a Meszes-hegyen levő (in monte Mezees) mo-
nostorának nevezik emlékeink.1 

Nagy Lajos királynak egy 1361-diki oklevele még annyit 
mond, hogy Szolnok vármegyében állott.2 

Hol leljük meg ennek a híres monostorunknak a helyét? 
Bunyitay Vincze előbb említett, Szilági) vármegye közép-

kori műemlékei, ezímű értekezésében3 a köödi romokban ke-
resi a meszesi apátságnak helyét. A hol ő ezt kutatja, én ott 
az aranyosi vár romjait vélem föltalálhatni.4 «Nagy átjárók, 
élénk közlekedési vonalak mentén, folyók vagy gazdag forrá-
sok közelében, a természet szépségeivel megáldott helyeken 
építették föl régi szerzeteseink, a benezések, premontreiek, a 
zireziek monostoraikat», írja Bunyitay. Valóban ilyen hely 
van a köődi romoknál is. De a nagy átjáró Erdélyből Magyar-
országba, a kereskedelemnek és a hadaknak nagy országútja, 
az egyetlen közlekedési vonal a két ország közt, az épen itt 
vonult el közvetetten közelében a helynek, a hol az apátsági 
monostor állott. A meszesi szorost, a mint erről már volt szó, 
Szilágyi Ferenczr> így írja körűi: 

«A meszesi szoros Zilahtól keletre, fél mértföld távol-
ságra esik; azt egy szűk völgy képezi, mely Vártelek helység-

1 Wesselényi-ltár. — Bunyitay : Szilágy vármegye középkori műeml., 8.1. — 
- Wesselcnyi-lt. A Wesselényi-család levéltárában még két oklevél szól a me-
szesi apátságról: Lajos király adománylevelei 1364., 1368. évekből, melyek sze-
rint a Zonuk vármegyében a Mezees hegynél szent Margit tiszteletére alapított 
apátságot Jakch mesternek, a Tamás fiának adja. — 3 I. m. 5—10. lapokon. 
4 L. ott. II. köt. — 5 Szilágyi Ferencz: Zilah történelméből, 6. 1. 
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tol kezdve Karika helységig, mintegy másfél mértföldnyi 
hosszúságban húzódik. E szoros útat nagy valószínűséggel két 
helyen, úgymint a Magyarország felőli északi bejáratnál, Po-
gujor nevű sziklás bérez alatt, valamint a kijáratnál Karika 
helység északi végénél, valóságos kapú s erődítmények zár-
ták el, a mit e helyen látható kőfalromokból következtetni 
lehet. A «porta Meszesina» Anonymusnál kétszer fordúl elő, 
a 19-dik és 22-dik fejezetben, az utolsóban annak fennebb 
idézett erődítése már Árpád alatt történt. Azon szoros út 
szomszédságában, sőt mondhatni: általa átmetszve van Mogv-
rád, oláhul Mojgrád falú, egykori dák város, a római ural-
kodás alatt Porolissum gyarmat» . . . íme ez a hely leheteti 
a legalkalmasabb pontja a Meszes vidékén annak az országos 
jelentőségű apátságnak, melyről Bunyitay írja, hogy e mo-
nostor «történelmünk legrokonszenvesebb alakjaival, vagy 
mint a régiek mondották, szent királyainkkal függ össze s 
minthogy hiteles hely is volt, vallási s művelődési hatásán 
kívül jogilag is fontos befolyást gyakorolt vidékére. És így 
nem csupán helyi s egyházi, hanem országos történelmünk-
ben is helye van».1 

Szikszai Lajos a meszesi apátság helyét szintén e tájt véli. 
A Vártelek s Bréd közti szorosban, a nyirsidi határ Po-

gujor nevű részében a hegy csúcsán láthatók a Monasterium 
S. Margaretha? Benedictinorum de Meches romjai.2 Igen való-
színű, hogy a Vártelek és Bréd közötti szorosban a meszeli 
kapú ép ott állhatott, a hol a völgy leginkább összeszorúl és 
pedig mint Szikszai közelebbről meghatározza egyik 
felől a mojgrádi Maguricza nevű hegy tetején levő őrtorony, 
másfelől az apátsági épülettől a völgybe levezető kőfalak 
között a középen. E kőfalak több kilométer hosszúságban s 
félkör alakban vették körűi a meszesi szorost és a monostort. 

A meszesi monostornak e helye mellett úgyszólván vala-

1 I. ni. 7. 1. — - Szikszai L.: .1 Szilágyról a Szilágynak, 1893. 19. sz. 
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mennyi körülmény tanúskodik, a mely a monostorral kap-
csolatban van. III. István király 1165-ben «Monasterio Almi 
ducis in honorem S. Margaret lue in Meches constructo» a Mesze-
sen keresztül sót szállító szekerek után atyja és a saját lelke 
üdveért adományoz egy kősót.1 Kőváry ennek az adatnak 
felhasználásánál kiemeli: III. István 1163-ban újra trónra 
ülvén, hogy a papság buzgalmát meghálálja, még ebben az 
évben2 szent Margit monostorának, melyet Almos herczeg a 
Meszes kapujához alapított, hihetőleg, hogy az Erdélybe jövők 
jó szállással láttassanak el: az ott átvonuló sószállító szeke-
rektől egy-egy kősót rendel.3 

IV. Béla neje, Anna, e monostornak adományozta a Zilah 
városától járó jövedelme ötödrészét. 1281-ben Erzsébet ki-
rályné a monostor apátjának, Istvánnak, kérésére ezt az adó-
in ányozást megúj ít ja.4 

Hogy pedig a királynék említett vámadománya nem a 
Szilágyságot, az egész vidéket vagy vármegyét illette, mint 
ezt Bunyitay mondja, azt állítván, hogy ama légi «Ziloc» mai 
kiejtéssel Szilágy vagy Szilágyság:5 e mellett a Zilah (Ziloc) 
névnek a Szilágy mellett való külön élete s eltérő származása 
bizonyít, a mint ezt a Szilágy név eredeténél kimutattam. 

Mindezek Zilah felé tekintenek. 
Kétségkívül sokat mondhat még a monostor helye felől 

a Monostorpatak, melyet a monostor birtokai között említe-
nek, a mellett, hogy a birtokok közül Nyirsid, Mojgrád, Vár-
teleke, Karikapatak, Bréd6 mind Zilah közelében, mind ép 
az említett vidéken vannak. 

E tájt meg is találjuk a nyomát Monostorpataknak. 
A nép tudatában élénken él egy «Monasztir» emléke; az 

1 Fejér Gy.: Codex dipi, II. 170. 1. — Zichy-Okt., I. 21 .— Bunyitay: 
I. m. 7. 1. 1. sz. jegyzet. — 2 Mint látjuk, később. :í Kőváry: Erd. tört., I. k. 
91. 1. — 4 Fejér Gy.: Cod. diplV. 3. 94. 1. — 5 Bunyitay: Szilágy várm. középk. 
műeml, 9. 1. — ° Wesselényi-ltár: A váradi káptalan 1386-diki iktató levele. — 
Bunyitay: I. m. 8. 1. 
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oláh nép csak búcsújáró helyről tud. A Monasztirpatak, mint 
ők nevezik, a mi kétségkívül a Monostorpatakból lett, ered a 
brédi Monasztir hegységből (így neveznek ma is egy brédi 
határrészt, a melynek még Monostor nevével találkozunk egy 
1591-diki tanúvallatási jegyzőkönyvben) s szakad a Karika-
patakba Bréden. 

Monostorpatakról tudjuk, hogy az mindig a Jakcsi-javak-
hoz tartozott. 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban ker. 
szent János születése előtt való kedden Budán kelt beiktató 
parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, tisztelendő Dénes-
nek Monostorpataka (élőfordúl Karikával, Vártelekkel stb.-vei) 
oláh falujába ellenmondás nélkül beiktatja György másik fiát, 
Jánost, ennek- nejét, Annát, meg fiait: Lászlót és Györgyöt.1 

Egy XVI-dik századbeli jegyzék szerint a középszolnoki 
Monostorpatak, mint a Jakcsi-javak egyike, Bréddel és Czigány-
Vajával fordúl elő.2 

Végleg eldönti a kérdést éj) ama, 1591-ből eredetiben 
fenmaradt, tanúvallatási jegyzőkönyv, mely a Monostor, két-
ségkívül a Monostorpatak helyét megjelöli. Az volt kérdé-
ses, hogy a Monostor nevű hely hova tartozik, Zsákfalvá-
hoz-e, vagy Mojgrádhoz? Valamennyi tanú egybehangzókig 
azt vallja, hogy úgy a Monostor, mint a Durulya erdő nem 
Zsákfalvához tartozik s a Monostor külön határban volt 
Zsákfalvától. Szóval a Monostor helyét a fönnebb említett 
falvak szomszédságában s épen ott mutatják, a hol ma is 
meg tudjuk jelölni egészen pontosan. Oly szép ez a magyar 
nyelvű tanúvallatás nyelvi szempontból is, hogy érdemesnek 
tartom, bár csak kivonatban, az ide nem tartozó részek tör-
lésével, az eredetihez hűen közleni. 

1591 október 3. Lelei Zilagyzegy Fái alispán, Lelei Zilagy-

1 1584. Gyulafi László fiai: László, István és (másik) László számára ki-
adott itélőmesteri átiratban. GKG. marosnémeti et cista G. fase., XII. 2 Wl. 
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zegy Farkas szolgabíró, Hadadi Tamás Deák nótárius Közép-
Szolnokban Wesselényi Ferencz részére tartottak tanúvallatást 
Monostor határait illetőleg. Az Drvllia és Monostor felőli egregius 
Palatin Georgy (kusalyi tanú s szomszéd) így emlékezik, mert 
vgian eo akkor sakffalvi espan, mikor Jakchy Boldisar a huz 
haz jobagiott atta vala Sakffalvan Sombory Lazlonak, ugian 
engemett bochyatott vala Jakchy Boldisar, Dobaj Janossal 
eggivtt hogy ky aggivk Soniborinak, My attok es ereztettvk 
az hvz haz jobagiott kezeben, de az Drullia nem Sakffalvahoz 
való hatar voltt akkor is, hanem Monostorhoz valo. Az a 
Monostor penigh vgian kvleon hatarban voltt Sakffalvatoll, 
akkor Serédinevei és az fiaival perben vala zegein Jakchy 
Boldisar a Monostor felöl, seott Dobaj János akkor is vgian 
megh mondotta vala Soniborinak, hogy a' Drulhaból sernnii 
reztt nem aad Jakchy Boldisar neky, eo maga sem kevanta 
Sombori vram, hanem mondotta azért ezt Jakchy Boldisar, 
ha teorveinniel vegett erek benne, megh latom az vtan mitt 
kellessek thyelekednem, igy alkuttanak vala akkor megh, tyz 
haz jobagia marada Jakchy Boldisarnak, Annakys az eotett 
az Varadi Requisitornak Zilahi Janosnak ada, az eotett esmett 
ennekem ada tyztvl minden jeovedehnevel, minden haznatt en 
veottem es birtam mind addigh miglen Vesseleni Ferencz vram 
eo Naga zamara foglalak, Tudom azt is hogy az hvz hazjobagy 
oda adassa vtann is, az Drulliara es Monostor ei deyere dyznott 
fogattanak, mindenkoron én tyzedlettem megh rola es min-
den prouentussatt en percipialtamsohova sem veottek egiebuue. 

Lelei Kakas Boldisar nemes, szomszéd: «Az Drullia és 
Monostor felöli így emlekezyk, hogy ezek nem az Sakffalvy 
hatarban vadnak, hanem vgy tuggia hogy kevleon hatarban 
valnak ezek az sakffalvi hatartoll, Jakchy Boldisar is perben 
volt Seredinevei es az fiaival felőle, Az mikor Sakffalvan az 
hvz haz jobagvott Somborinak megh adatta vala Jakchy Bol-
disar, akkor az drulliabol és a" Monostorbol semmi reztt oda 
nem engede neky». 
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Az 5-dik tanú Kerezthwri Ramachyahazy János, 60 éves 
szomszéd: «Az Drullia es Monostor erdeyeben nem tuggia 
soha semmi birodalmat hogv volt volna Sombori Lazlonak, 
hanem azt tuggia hogy Maigradhoz való voltt, oda birtak az 
Drulliatt es Monostortt. Seott eczer dyznaymatt az Drulliara 
boehyatottak vala, hatt Maigradra behaitottak rola liet dyz-
nomatt, Seredy Istvannetol ugy zerzettem vala ky, kettej 
vgian oda vezett vala». 

Nemes Ákosi Pap István, 60 éves, szomszéd: tudja, «hogy 
az Drullia és az Monostor mindenkor az Dragfiaké voltt», 
nem tudja, hogy Jakchv Boldisar «ezekben az erdeokben 
semmi rezt adott volna Somborinak, mert akkor is perben 
vala Jakchv Boldisar Seredinevei es a fiaival feleole, Som-
borinak nem tuggia soha semmi birodalmatt ezekben, Seotl 
tudom azt hogy Sombori Lazlonak eczer az Monostor olda-
larol ket zaz dyznayatt haitatta vala el Seredine, es Byro kez-
ben atta vala, de Sakffalvahoz a Monostorban semmit nem 
birtanak». Később bejövén Bamoesaházy János, emlékszik ő 
is arra, hogy behajtatta volt Serédiné a Zsombory László 
disznait.1 

A Durulyáról van szó már előbb is. 
1572 február 7-dikén Zentkirali László, Harokliani János 

szolnokvármegyei alispánok, Keoreossi János (Sampsonból), 
Somliai Tamás deák exactor, Ilosvai Miklós, craznai alispán, 
Zenas Peter (bályoki), Beonyei Ferenez, Zentmariay Gáspár 
(sampsoni), Nagy Boldizsár, craznavármegyebeli szolgabíró. 
Chyzer Bálint (dobai), Adorian Peter, szolnokvármegyei szolga-
bíró, mint fogott bírák, tudatják, hogy egyrészről Jakchv Mi-
hály, másrészről Serédi Istvánné s fia Serédi Ferenez közt 
bizonyos egyenetlenség támadt a Drullia erdőt illetőleg (May-
grad, Bred és Sakfalva közt). Serédi Ferenez proeatora Bor-

1 A jelentés Somlvai Báthory Zsigmondnak szól, egy pecsét s két pecsét 
helye; eredeti. GKG. lt. A. Fasc. XV., XVI. 
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solo János. Jakchy Mihály proeatoia Dobai János. A fogott 
bírák meghallgatván az ügyvédek beszédeit, a Drwlba erdői 
a Gyertyános patakig Serédi Fereneznek s anyjának, a mely 
erdő Bredhez s Moygrádhoz való; a Giertian patakon Sakfalva 
felől Jakchy Mihálynak Ítélik; de ez «altal Bréd s Mojgrad 
feleol nem mehet.1 

A Durulya különben ma zsákfalvi határrész. 
A Nyirsiddel szomszédos Paptelek helység nevének ere-

dele, a mint ezt más hasonló példákból következtetni lehet; 
de a nép is így tartja, kétségkívül a közelében állt monos-
torra útal, s az e monostor papjainak telke, birtoka volt. 

Az írott adatokon kívül még van egy közelebbi helyjelölő 
helyi adat. Egy szép emlék, sajnos, az emléknek is csak em-
léke ma már, melyet még Szikszai Lajos ott ért : a karikai 
határban szent Margit szobra. Ilt, bejárata előtt a kősziklából 
vésett templomnak, mely búcsújáró hely volt, állt «egy óriási, 
de kezdetlegesen kifaragott szent Margit-szobor».2 Ez a bene-
dictinusok által a Porolissum amphiteatrum romjaira épített 
kálvária. Arról a szoborról szomorú történetet mond Téglás 
Gábor, a ki e tájt a római kőbányászat emlékeit kutatta.3 

«A karikai «Széles fal» nevű kőbánya szobra. A ma-
gában is rendkívül érdedekes és reám legalább annyira tanú-
ságos kőbánya 50 év előtt még egy más, ma már fájdalom, 
még rajzában sem létező nevezetességgel is bírt. A bányafal 
délkeleti sarkán egy magányos sziklaszálból alakított hatal-
mas női szobor díszlett egész 1842-ig. Szikszai Lajos, alispán 
ifjú tanuló korában még épségben látta s világosan emléke-
zett a hatalmas szoborműre. A női alakot ábrázolt szobor 
redős ruházata, szabályos arczvonásai, két felemelt s a fejte-
tőn kosárformát tartó karja mind felismerhető vala s a bánva-

1 Wl. — 2 Szilágy várni, törvh. biz. a magyar állam ezeréves fennállása 
emlékére 189(5 május 12-dikén tartott ünneplő közgyűléséről szerkesztett Jegyző-
könyv (Szikszai felolvasása), 1(>. 1. :í Archaeoloyicti Értesítő, 1898. (Római kő-
bányászat Porolissum közelében Szilágy vármegyében), 121. 1. 
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fal magasságát megközelítőleg jó messzire ellátszott az akkor 
kevésbbé sűrű erdőből. Magyarul Ilonka tündér néven emle-
gették s a nép egy elátkozva megkövült nőt látott benne. 
Oláhul Ilana és Lonka lett a magyarból torzított elnevezés s 
ez a név az egész völgyre is átragadt. 

1842-ben a nagy báró Wesselényi Miklós Graefenbergbe 
azt a jelentést vette, hogy a zsákfalvi jószághoz a római Po-
rolissum romjai közelében juhaklot kellene építeni s a jószág-
igazgató a szükséges anyag beszerzésére felhatalmazást vár. 
A nemes báró a legalkalmasabb helyen találandó anyagból az 
építkezést engedélyezé, nem is álmodva, hogy Adi Dénes ura-
dalmi ispán a bárónak kevés költséget óhajtván az építke-
zéssel okozni, rosszúl felfogott takarékosságában a Wesse-
lényi család által századokon keresztül szerencsésen megol-
talmazott és féltékenyen őrzött «Ilonka szobrát» szemelte ki 
kőbányául. Azt lőporral szétvettetni s a törmelékből ké-
szen kínálkozó jó terméskövet elhordatni: ehhez valóban sem 
valami nagy munka, s még kisebb leleményesség kellett. Pom-
pásan bevált az egész terv s rövid pár hét múlva már nagy 
elégültséggel jelenthették a még mindig Griefenbergben für-
dőző bárónak, hogy és miként ütötték oly hirtelenséggel s 
oly mesés olcsósággal össze a juhaklot, mely mind e mai 
napig ott pompázik az Ilonka szobor roncsalékaival Porolis-
sum romjai alatt. Csakhogy a várt jutalom és elismerés he-
lyett az első posta dörgedelmes rendreutasítást hozott a báró-
tól s az érdemes és nagyböleseségű ispán úr Kelemen Benő 
jószágigazgató tanácsára jobbnak látta hirtelen kereket oldani, 
nehogy a báró hazajövetelekor be találja váltani a lelövéssel 
tetézett kriminális fenvegetőzéseket. A hagyomány szerint báró 
Wesselényi Miklós, a vasember, könnyezve jelent meg a rom-
bolás színhelyén, hol minket is elégikus hangulatba ejt a fáj-
dalom annyi helyen ismétlődő avatatlanság vandalismusának 
emléke. S bárcsak eszébe jutott volna a bárói család annyi 
jeles vendégének, a kiknek rendesen dicsekedve mutatták bir-
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tokuknak eme remekét, hogy rajzilag örökítették volna meg 
azt. így, fájdalom, csak nevében s a homályos leírásokban 
bírjuk némi emlékét; de Porolissum legjelentékenyebb reli-
quiája örökre visszahozhatatlanul áldozata lett a régészetet, 
fájdalom, annyiszor és annyi helyen megkárosító értelmet-
lenségnek és nem bánomságnak.» 

Csakhogy itt már nem oszthatom a Téglás nézetét s több 
hitelt kell adnom Szikszai állításának, a ki látta a szobrot s 
azt már az új időkben keletkezettnek, a monostor emlékének 
ismerte föl. 

Az apátság helyét sehol másutt nem kereshetjük bizto-
sabban, mint itt; ott a Pogujorin, a nyirsidi határban, ott 
találjuk a nevezetes romokat. 

1248-ból egyetlen kiadványa is ismeretes a conventnek, 
mint hiteles helynek. Ez okmány szerint Mocsolyai Benedek 
a convent előtt protestál az ellen, hogy testvére Péter az 
anyjuk által tett osztály ellenére Zigeth, Zámson és Erkhed 
községi birtokait erőhatalommal elfoglalta. Orbán erdélyi vaj-
dához már folyamodott volt ebben az ügyben, de ez a meszesi 
kapun túl levő földet nem tartván hatósága alattinak, nem 
határozott. Addig is tehát, míg Béla király előtt panaszt emel-
het. tiltakozik minden erőszakoskodás ellen.1 

A meszei [apátság2 leveléről van szó 1270-ben, István 
király amaz oklevelében, a melylyel a krasznai várhoz tartozó 
Horvát birtokot kiveszi a vár jurisdictiója alól s egyben intéz-
kedik annak határjárása iránt.3 

A XIV. század közepe táján a monostor a Jakcsiak bir-
toka. a mint azt Lajos királynak 1361-diki okleveléből ismer-
jük, a ki a szolnokvármegyei Meszes-Apáth nevezetű meszesi 
monostort Kusalyi Jakch mesternek adományozta volt. Ez 
ellen azonban Dobokai János, László, Miklós és Lőkös, Mik-

1 1248. évben Boldogasszony fogantatása utáni szombaton. (Szgy.) — - «ab-
btis . . . in littis de Mezes . . . » — :í Bvdeskuthy György családi iratai közt. 
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lós fiai, Mikod bán unokái pert folytattak. Minthogy pedig a 
joguk igazolására elfogadható okleveleket, bár azok előmuta-
tására többször kértek cs Ka ptak haladékot, föl nem mutat-
tak, a király a monostort (1365 okt. 28-dikán) Kusalyi Jakch-
nak itéli, a Dobokaiakat pedig elmarasztalja a monostor és 
tartozandóságai becsárában és az általuk meg nem fizetett 
bírságok kétszeresében. Azonkívül pedig ez ügyben örökös 
hallgatást parancsol nekik.1 

Az apátság kegyúri jogai és jószágainak birtokába Ku-
salyi Jakchot és fiait Ábrahám kanonok iktatta be ünnepé-
lyesen.'2 

Nagy Lajos adományát 1385-ben Mária királynő is 
megerősíti.3 A váradi káptalan, 1386-ban, a királynőnek 
György és András mesterek által kelt rendelete értelmében, 
Kusali Jakch mester fiait: Istvánt, Dénest és Dávidot a Szol-
nok (Zonuk) megyei Meszesi apátság (Meszesapath), továbbá 
ugyancsak a hozzátartó Nvrsed, Maygrad, Wárteleke, Keryka-
patak, Berid és Monostarpatak nevű birtokokba (possessio), 
Zakachy Miklós fia Istvánnak, továbbá Pál s György presby-
tereknek jelenlétében beiktatja.4 

A monostor a tatárjárás után kevés idő múlva elpusz-
títhatott, mert már akkor, midőn a Jakchiak kapják, elha-
gyatva pusztán áll.5 

Apátok: 1281-ben István. A nagyváradi latin szertartású 
egyházi megyének 1847. évi zsebkönyvében a czímzetes apát-
ságok közt helyet foglal a Szent Margitról czímzett meszesi 
apátság. Apát «főtisztelendő felsőbükkösi Horváth Pál, Szent 
Margitról czímzett meszesi apát, maroskerületi főesperes, 
szab. kir. marosvásárhelyi plébános és helybeli tanoda igaz-
gatója» 1867-ben apát Szekeres János. Sőt a meszesi czímze-
tes apátságról csak a minap is szó került a Hivatalos Köz-

1 Erd. Muz. gr. Kemény József gy. — 2 Bunyitay: A Váradi Püsp. Tört 
II. k. 99. 1. — 3 U. o. I. k. 250., 251. 1. — 4 Eredetije a W. 1.-ban, kívül hibá-
san A kusali clastrumba való iktatás. — 5 Bunyitay: Szm. k. műeml. 9. 1. 
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lönyben.1 O Felsége 1900 május hó 10-dikén Karácson Már-
ton, maroskerületi főesperes és marosvásárhelyi plébánosnak 
adományozza «a Szent Margitról nevezett meszesi czímzetes 
apátságot.» 

S most ismerkedjünk meg sorra, ezúttal egyházi, mű-
emlékeinkkel. 

2. Akosmonostora. 

Ákoson, egykor Akosmonostorán, a monostorból ma már 
csak a mai ev. ref. templom áll, a melynek párját nem lehet 
találni az egész tiszántúli kerületben. Az ákosi szerzetesi temp-
lom keletkezésének idejét, valamint a hozzá hasonló besz-
terczenaszódvármegyei harinainak nem ismerjük. Stílje a 
román korba helyezi. Míg azonban középrésze szokatlanúl 
magas, addig kettős tornya aránytalanul kicsiny s épen e sa-
játságos arányainál fogva a román ízlésben külön helyet fog-
lal el. A régi román stílben épült, kelet felé fordúlt templom-
nak két magas tornya, három hajója van, ezek ugyanannyi 
apsisban végződnek. A főapsis 6'46 m. széles, 5'48 m. hosszú. 
A középső famennyezetes hajó 25'5 m. hosszú, 41)0 in. széles 
s 1170 m. magas. Az oldalhajók szél. 2 07 m., mag. 655 m. 
Tornyai négyszögűek s a templomon még három emelettel 
emelkednek felül. Az első emeleten egyszerűek az ablakok, a 
második és harmadikon kettősek s középen egy-egy kis osz-
lop az elválasztó. Igen szép művű alkotmány s az Árpádok 
idejében még élt Ákos nemzetség vallásos buzgóságának igen 
szép emléke.2 

Ez a templom, a szóhagyomány szerint 1300- 1400. (?) 
években épült két toronynyal. 1642-ben már egészen el-
hagyatott lévén, akkor a hívek újból fölépítették; de még 
ugyanez évben ismét leégett s csupaszon állott 1732-ig, 

1 Vallás- és Közokt. Min. Hiv. K. VIII. évf. 11. sz. 232. lap. — - Bunyitay 
Vincze: Schematismus . . . 372. lap. 
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AZ ÁKOSI EVANG. REFORM. EGYHÁZ, ( i . ) 

a mikor teljesen kijavították. Míg a templom helyreállítása 
meg nem történt, a hívek a kőkar alatt végezték a romlott 
templomban az isteni tiszteletet. A templom kőalapú, többi 
része, a két torony is, tégla; alatta régi sírbolt. Szentesi Ke-
resztes Mihály, az eklézsiának 1773-tól 18 éven át papja, 
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1789-ben versben iktatta az egyház jegyzőkönyvébe, hogy a 
sok rendbeli gyászos pusztulása után 1642-ben, mint phoenix 
hamvából újulván, vett vala vidulást e ház; de a tűz csak-
hamar elpusztítván «kilencz tizes számig» tartott a gyász, a 
mikor is, 1732-ben Török János és Papp Kata, kegyes hívek, 
«a gyászt félben szakaszták» s megújíták a romokat. 1853-ban, 

AZ ÁKOSI KVANG. REFORM. EGYHÁZ, (i l . ) 

majd 1867-ben történtek még javítások a nevezetes művön, 
míg a millennium évében a műemléknek teljes helyreállítását 
kezdték meg. 

A váradi káptalannak egy 1342-diki levele szerint a Szó-
nok vármegyében levő Ákosmonostora az Ákos nemzetség 
birtoka.1 A honfoglalók egyikének nyoma van itten írja 

1 Zichy-codex II. 14—15. 11. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monograpliiiija. I 3 8 



5 9 4 XIX. FEJEZET. 

Bunyitay — itt állott előbb sátra, majd kastélya s nemzetségi 
monostora Ákosnak, kiről már a krónikás dicsekedve szól,1 

s kinek ivadékai, köztök a hírneves Micz bán, mint zászlós 
urak szerepeltek történetünkben, egész az Árpádok kihaltáig. 
Ekkor Ernei bán na, István, az országbíró, majd nádor a 
szabad királyválasztás fegyveres vitái közben választottjával, 

AZ ÁKOSI EVANG. REFORM. EGYHÁZ HELYREÁLLÍTÁS ALATT. (III.) 

Venczellel együtt megbukik s méltóságát és jószágait elveszti. 
Ekkor szűnhetett meg Ákoson a monostor is, melynek helyét 
a hagyomány a bazilika északi oldalánál jelöli meg, hol az 
egyház megfelelő falában csakugyan látszanak is egy félkör-
íves, de már befalazott ajtó körvonalai.»2 

1 («Unde ergo venit generatio Akus, Bor, Abe, aliorumque nobilium 
hungarorum, cum omnes isti 11011 hospites, sed de Scythia descenderunt».) — 
2 Bunyitay: Sz. vm. középkori műemlékei 12. 1. 
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Beitek, régi iratok szerint, Balteluck: Beltelök Akosmo-
nostorhoz tartozott. 

3. A somlyóujlaki egyház. 

A somlyóújlaki ev. ref. templom román stylben épült. 
Az egész ország legkisebb templomainak egyike: hajója 8 70 m. 
hosszú és 5'78 m. széles. Csinos kis részarányos tornya a 
templommal egyidős. Oldalfalai úgy épültek, hogy a nyugoti 
fal belsejében vezet a lépcső a toronyba s a torony első eme-
letéről nyílik az ajtó a karzatra. 1844 előtt a templom egész 
körét folyosó futotta át, mely a templom keleti részének kivé-
telével ma is megvan. A belső falban a külső ablakok átelle-
nében levő triforiumszerű nyílások különös szépségei e mű-
emlékünknek. A templom a hívek befogadására kicsiny lévén, 
keleti részét kitoldották. Freskóit, melyekre emlékeznek még, 
a viharos idők eltörülték. A tornya alatt levő fülkékről a nép 
azt regéli, hogy oda a bűnösöket lánczolták. (Ezek a «román épí-
tészet styljéből folyó s a falak díszéül készült mélyedések».1 

A belső falban levő üregek apáczák könyöklő helyei s a torony 
ü ege ezek könyv- s levéltára (?) valának. Hogy mikor épült, nem 
tudjuk. A helység Sz.-Somlyóhoz tartozott (eredetileg a Sutak-
család birtoka.) Bunyitay azt tartja, hogyaVata nemzetség bir-
toka levén Somlyó, egyházunk «az ős hit utolsó védőjének nem-
zetségétől származik.» Az egyház birtokában levő s e temp-
lomra vonatkozó okirat szerint építésének idejéről már 1700-ban 
sem tudott senki. Az azon időbeli öregek sem emlékeztek, hogy 
csak hallottak volna is róla valamit. Ez az okirat így szól: 
«Memorise sacrum futuris videndum. Jóllehet ezen s.-újlaki 
templomocska a maga Épitőjiről s Fundálójiról a Hazának 
sok változásai között elfelejtkezett, mivel nincsen senki, de még 
semmi is, a mi ennek eredetiről s változásairól ezerhétszázig 

1 Bunyitay: I. m. 13., 14. 1. 

3 9 * 
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emlékeznék, ha nem ez, hogy majd midőn végső pusztulását 
keserves szemekkel szemlélvén, ezen s.-újlaki reformáta 
Ecelésia a kegyességhez szokott kezeknek adományok által 
in Ao 1751 újítani kezdé szintén mikor már a munka maga 

A SOMLYÓÚJLAKI EVANG. REFORM. EGYHÁZ. 

tökéletességét elérné, akkor is ilyen szerencsétlenségére, hogy 
az építőknek gondviseletIenségök miatt (Curator Ardai Mihály 
és György Mihály idejekben) tűz által ismét gyászba öltöz-
teté: De mégis az elromlott s a megégett munka hamvában 
nem hagyaték, hanem in Ano 1754 valamennyire a romlás-
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hói felépíttetek, mely állapotában volt ad Annum 1773, ebben 
az esztendőben aztán tornya, mely sugár nélkül vala, felvi-
teték, a templomnak belső és külső, kőmivesek által lenni 
szokott, ékessége a padimentummal együtt megadaték. De 
hogy mégis nagyobb Dicsősségére az Istennek szenteltetett 
hely mehessen in Ao 1775 ezen koronával, mely ezen írás-
nak helytartója, az alatta lévő Prédikáló székkel, a karral és 
némely székeknek építésekkel és újításokkal jó rendben való 
vételekkel, s új, kétfelé nyíló ajtajával megékesítteték, In-
spector Curator Tekintetes Nemes Ajtai Cs. Sámuel vigyázása 
alatt, Ecclésia-curatorok Nemes Zondi Kis Miklós és (ivorgv 

W ÖJ 
Mihály idejekben. T. Predicátor Pap Ferencz Uram nyugha-
tatlanságai között. Anno Millesimo Septingentesimo Septuage-
simo Septimo. Diebus Canicularibus. In Anno 1778 ugyan por-
ticusával bővíttetett Curator Zondi Kis György és Kelemen 
Bálint idejekben.» 

Hogy annyi viharos időn keresztül hogyan maradhatott 
reánk a mull idők e becses kincse, valamennyire csak úgy 
magyarázhatjuk meg, ha a szájhagyomány és egyes jelek hite-
lességét elfogadjuk. A Kraszna régen a jelenlegi község alatt 
folyt el; medre ma is kivehető. A Kraszna partja délen s 
keleten egészen lapályos vidék, nád- és fűzborította mocsaras 
hely volt, a mi az itt lakókra nézve e század elején is éjjel-
nappal egyaránt félelmes lehetett. Kelet és dél felől tehát az 
ellenség, életének biztos koczkáztatása nélkül, a templomhoz 
nem férhetett. Észak és nvugot felől pedig, sőt a templom 
környezete is, sűrű és nagy erdőséggel volt borítva; ily szö-
vevényes helyen ismét nem könnyen férhetett a templomhoz 
az ellenség. A régi község keleti, vagyis a jelenleginek nyu-
goti végén, a templomtól mintegy 400 m.-nyi távolságra állt 
állítólag az apáczák klastroma s közelében a halastó. E klast-
rom fundamentumából e század első télében is köveket szed-
tek ki. Ezt az épületet a jelenlegi templommal gyalogjáró 
kötötte össze, melynek nyoma utánjárással ma is megállapít-
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ható. Ezen az úton jártak az apáezák a jelenlegi templomba. 
A nép egyébiránt itt is szívesen emlegeti a veres barátokat. 

k. A kusalyi kolostor és egyház. 

A kusalyi kolostort a XV. század elején alapították. 
A kusalyi Jakcsok építették s Kusalyi János, László, Dénes 
és Mihály (György fiai) meg Mihály és László (István fiai) 
kérésére engedte meg V. Márton pápa, hogy a Sz.-Ferencz-
rendi szerzetesek ide bevonúljanak, s Palóczi György, erdélyi 
püspök -•- Kusalyi Jakcs János közbenjárására 1423-ban 
költözteti be őket a rendházba. A territoriális szempontok 
különösen alkalmas helyét mutatták annak a működési kör-
nek, a melyre itt a testvéreket elhítták. A pápai bullából 
következtethetünk arra a nagyszabású berendezésre is, mely-
lyel a Jakcsok a szerzetet ellátták. A templom most is fenn-
áll s a kolostorromoknak is van még némi nyomuk. Az o ~ 

alapítás körülményeit tüzetesen föltárja a pápai bulla, melyet 
György püspök átiratából ismerünk. 1422 október 12-én, mint 
mondók, V. Márton pápa a Kusalyi Jakcsok kérésére en-
gedte meg, hogy a «Bosne» helytartósági Sz.-Ferenczrendi 
szerzetes testvérek elfogadhassák azt a házat, melyet a 
Kusalyi Jakcs család tagjai a Szentlélek nevében és tiszte-
letére Kusaly faluban építettek, az ecclesiával, czinteremmel, 
toronynyal, haranggal, kolostorral, hálószobával és más helyi-
ségekkel együtt, a honnan ama testvérek erkölcsös életének 
reményében és gyümölcseként az urak sok hitetlen lelket 
nyerhetnek és téríttethetnek a katholikus hitre.1 

1 A kusalyi kolostor alapító levelének kivonata: 1422 október 12-dikén. 
Róma. A Santa Maria Maggiore egyháznál. V. Márton pápa «nobilium virorum 
Johannis, Ladizlai, Dyonisii et Michaelis (Georgii filiorum) ac Michaelis et 
Ladislai (Stephani íiliorum) de Cusal nuncupatorum fratrum de Baronum 
genere procreatorum» kérésére megengedi, hogy «fratres Minores de Vicaria 
Bosne» idomura cum ecclesia, cimiterio, campanili, campana, claustro, dor-
mitorio et aliis officinis necessariis sub vocabulo et ad honorem sancti Spiri-
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Hogy a templomnak mily értékes fölszerelése volt, erre 
egy 1524-diki okiratból lehet következtetni. A Boldogságos 
Szűz Máriáról nevezett kusalyi templomot, a mely Kusalyi 
Jakcsi János véduralma alatt áll, megtámadta Jakcsi Mihály 
és elvitt innen 20,000 arany forint értékben ereklyéket, arany-
kereszteket, szentségtartókat, kelyheket, szentelt olajtartókat 
és más értékes tárgyakat, továbbá elfoglalta ezen egyház 
Moesolya részbirtokát, melyet néhai Dénes, váradi püspök 
hagyományozott az anyaszentegyháznak és szolgáinak. 

Ezért a fenti János 1524-ben tiltakozik az említett Mihály 
ellen.1 

Egy 1577-diki tanúvallomás szerint a hadadi jószág egy 
része «kusalj joszagh»; egy másik része «az kusali kalas-
tromhoz walo».2 

Történeti adatok gyakran említik Szent-Ferenez rendjé-
nek e klastromát. Egyik legszebb emléke az az adat, mely 
Drágffy Bertalanné Héderváry Dorottya nevét hozza kapcso-
latba a kusalyi klastrommal. Drágffi György Görcsön, Böős-
háza s Széplak birtokok felét a kolosmonostori konvent-
nek 1508 julius 9-dikén kelt ajándékvalló levele szerint 
édesanyjának, a ki meg (ugyancsak ennek a konventnek még 
ebben az évben julius 11-dikén kelt ajándékvalló levele 
szerint) a kusalyi apáczáknak ajándékozza. Hédervári Imre 
bán leánya Dorottya, Bélteki Drágffy Bertalan özvegye e nő, 
a kusalyvárosi (Kwssal oppidum) Ferenczrendű apáczazárda 

tus in villa Cusal nuncupata, Transilvane dicecesis in confinibus et metis 
scismaticorum situatam, unde plures infidelium animas ob spem et frugem 
bone eorundem fra t rum vite Dominos posse lucrifieri et ad catliolicam íidem 
adduci», melyet a kusalyi Jakch-család emiitett tagjai építettek, elfogadhassák 
s megbízza az erdélyi püspököt, ha a ferenczrendüek megélhetése csakugyan 
biztosítva van, őket a kusalyi rendházba behelyezze «iure tarnen parochialis 
ecclesie salvo». 1423-ban Pálóczy György, erdélyi püspök előtt «egregius 
Johannes Jakcz de Kusal» a fentebbi pápai bullát felmutatja, ez pedig el-
fogadja és a ferenczrendűeknek a kusalyi kolostorba való költözését megengedi. 
(Wess.-lt.) 

1 Lelesz, Act. an. 1524. nro 22. — 2 W1 
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harmadrendű apáezája,1 a kiről már Bunyitay írja, hogy 
férje halála után ebbe a klastromba vonúlt s ott fejezte be 
özvegy életét.2 

A KUSALYI KVANG. REFORM. EGYHÁZ. 

Mint hát ebből látszik, a kusalyi klastrom a Szent-
Ferencz-rendnek egyszer férfi, majd pedig női szerzeteseit 

1 Dl. 36,405. Michael, p. 275. n. 1. U. o. p. 278. n. 1. — 2 Szilágy vár-
megye Középk. Míieml. 20. 1. Wagner K.: Colleelanea genealogieo-historica. 
Dec. III. 29. 1. 
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fogadta be és pedig oly előkelő családok ivadékait is ilt talál-
juk, mint a Héderváriak fényes családja. 

Talán a ferenczrendiek kusalvi kolostorában írta meff ^ o 

Ilosvai Selymes Péter, Ptolemeuskt, egy czellában, azaz egy 
füstös házban. Talán ez a czella, ez a füstös ház mondja 
Széchy — a ferenczrendiek kolostora, tűz-emésztette háza 
volt.1 Itt élt a Pannóniai Enek szerzője: Csáthy Demeter is. 

Kusalvi Jakcs Dénesről tudjuk, hogy 1405-ben váradi 
kanonok, 1427-ben Zsigmond király a bosznyai püspökségre 
nevezi ki s még ez évben már, mint választott váradi püs-
pökről van róla emlékezet.2 A kusalvi Jakch-nemzetség, mely-
nek családjából a legmagasabb méltóságokra jutott, Dénes 
meg épen egyházi pályán emelkedett fényes polczra, családja 
fészkén méltó módon kivánt gondoskodni a katholikus hit-
élet ápolásáról. Ott az erdélyi kerület szomszédságában, az 
eretnekek3 határán, mint a pápai bulla említi, a váradi kano-
nok, később püspök családja templomot, tornyot, kolostort 
épített, s a bosznyai helytartóságtól ide hozzák a ferencz-
rendi szerzeteseket, hogy a hitetlen és eltévelyedett lelkek-
nek világító fáklyákat lobogtassanak. O ^ o 

A mit Bunyitay fölvet Kusalvi Jakch Dénesről (1427—1432) 
írt életrajzában,4 vájjon a kusalvi egyházat, mely főrészeiben 
(torony, kapuzat) ma is áll s Dénes püspök korára vall, 
valóban Dénes püspök építette-e «s hozta ide Szent-Ferencz 
fiait talán épen Zoványról?» most már egész tisztán áll előt-
tünk. Ha nem is Dénes egy maga, de mindenesetre testvérei-
vel építette a kusalvi egyházat s kolostort s ők hozták ide 
a Szent-Ferenczrendieket abból a püspökségből, a hová 
Zsigmond király épen Dénest szemelte vala ki püspökké. ' 

1 Széchy K.: A Pannóniai Ének, 118. 1.— 2 Bunyitay: Vár. Püsp. Töri. I. 
249—256. 1. — 3 Elszakadtak t. i. görög keletiek, a kik a Szamos völgyén lak. 
tak. — 4 Bunyitay: Vár. Piisp. Tört. I. 256. 1. — 5 Hogy azonban ezt a bosz-
nyai, akkor a magyar koronához tartozó püspökséget tényleg viselte-e Jakch 
Dénes, melyre 1427 elején nevezték ki, adatunk már nincs. 
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Igen valószínű, hogy az építők, az alapítók hamvai ott nyug-
szanak a kusalyi egyházban. Bunyitay s Kőváry azt mond-
ják, hogy az egyház déli ajtaján belül, a földön fekvő ter-
jedelmes kőlap sírboltot zár.1 Ez a Jakchiak sírboltja, mely 
alatt Dénes püspök is nyugszik, míg hamvai fölött őrzik 
emlékét a templom csúcsíves maradványai. 

A ferenczrendiek kusalyi háza 1552 után pusztulhatott 
el. Fridrich Orbán ekkor szól róla utoljára.2 

A mai ev. ref. templom a klastromé volt, a góth styl 
végső idejéből való, egykor szép vésések díszítették. Nem a 
homlokzatnál, hanem a Ferenczrendiek építkezési módja 
szerint a szentély felől állott a két torony, a melyek közül 
most csak a délre fekvő van meg.:í 

5. A zilahi, krasznai, tasnádi s más egyházak. 

Mint korai csúcsíves emlék a zilahi egyház áll első 
helyen, melyhez hasonló a krasznai, ez azonban a zilahinál 
egy századdal későbbi s rajta a csúcsíves építészet a maga 
teljes szép kifejlődését mutatja. A zilahi egyháznál különösen 
érdekes az a szőlővenyige dísz, a mely a déli oldal beros-
télyozott ablakát köríti. A krasznainál pedig a torony fedele 
alatt a falakon is túl terjeszkedő gyilkos folyosó. A hadadi 
egyház a krasznai hatása alatt épült, de sokkal díszesebb; 
ablakainak csúcsíves díszművei, kőbéletű diadalíve figyelmet 
érdemelnek. A magyarkeczeli, kraszna horvát hi és ardói egy-
máshoz hasonlók, legrégibb közülök az ardói, a «Hunya-
diak)) fényes korának alkotásai. A nagyfalusi egyház szen-
télye késői gót háló boltozatának zárókövei ragadják meg a 
figyelmet, az ablakok is szépek az alattuk levő kis párkány 

1 Bunyitay: Szilágy vármegye Középk. Miieml. 21. 1, — - Fridrich O r b á n : 
História seu compendiosa descriptio Provinciáé Hungáriáé Ordinis Minorum S. 
Francisci, Cassoviíe, 1759. 32. 1. — Széchy Károly. A Pannóniai Ének, 117.,. 
118. 1. — a Bunyitay Vincze: Schematismus, 350. lap. 
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gót elemeket mutat ma is. Uralja az egész vidék a tasnádi 
egyházat, mely a nagyfalusira emlékeztet. A tasnádinak fő-
nevezetessége szentélye, hol a boltozat gyámkövei paj-
zsainak egyikén 1476 évszám áll; a czímeres paizs a jobb 
oldalán levő két pólyával mása a budavári Nagy-Boldog-
asszony egyház tornya ablakában állt paizsnak. Megjegyezni 
való ez az évszám is, mely vármegyénk egyházainak leg-
régibb dátuma. A menyői szintén nevezetes műemlékünk, 
mert vele a renaissance tűnik föl, melynek részletei vagy dí-
szítései már mutatják az új építészeti stílt. 

Zilah. Bégen az erdélyi püspök birtoka s így e város 
mai ev. ref. temploma is Szt.-Mihály arkangyalnak volt 
szentelve. Korai gót stylben épült, a mint a még meglevő 
szentélyéből lehet következtetni. A többi részt később lebon-
tották s másképen építették, mint az eredeti lehetett. Szen-
télye a nyolezszög három oldalával záródik. Oldaltámok 
erősítik, van diadalíve s csúcsíves ablakai még megvannak. 
Építésének kora a XIII. század közepéig vihető fel, talán 
1246 táján Gál erdélyi püspök szereplésével függ össze, a 
ki Zilaht a tatárdúlások után helyreállítani törekszik. Jóval 
később bővítették ki a régi egyház hajóját mindhárom oldal-
ról s a nvugoti oldal elé emelték a mai tornyot. Az ősi *J o J 

hagyomány szerint a város egyik utezája, Kraszna-utcza, a 
papok hiányában s az idő viszontagságai között is ragasz-
kodott ősei vallásához s ez utcza egyik mellékutczájában, a 
mely ma is Kápolna-utcza nevet visel, kápolnát emelt. 

A templom 1703-ban leégett. Újonnan befedette, a két 
papi házzal együtt, Debreczeni István s azonfelül kántori kar-
zatot és szószéket is állíttatott benne. Az ifjúsági karzatot 
Bodoki István emeltette. De legtöbbet tett a templom szépí-
tése tekintetében Zoványi György, a ki az egész templom 
belsejét, falait s menyezetét saját költségén renoválta, padok-
kal, ülőhelyekkel töltötte meg, drága szövettel boríttatta az 
úrasztalát és a szószéket s ennek bibliáját kijavíttatta. A ta-
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nulók karzatát a templom hátulsó szentélyére állíttatta fel, a 
fiatalság karzatának lépcsőjét helyéből kimozdítván, a fel-
járást kívülre helyezte. A templom déli ajtaját faragott kö-
vekkel és czímerekkel díszítette fel s általában az ajtókat 
újból készíttette, eléjük lépcsőzetet állítván. A tornyot is ja-
víttatta, tetejét bádoggombbal ékesítvén, órát állíttatott, ha-
rangot készíttetett. A templom egész külsejét újonnan vakol-

tatta, kiineszeltette. 1713 február 14-dikén a város «Böcsüle-
tes Tanácsa» elhatározta, hogy a romlott toronynak építésé-
hez tehetsége szerint hozzájárulni kiván. 1736-ban a katho-
likusok részére el akarták venni egy század német lovasság-
gal ezt a templomot, de a megnyilatkozó ellenállásra vissza-
vonultak: a monda szerint báró Andrássi József vezette volna 
a katonaságot. 

1743-ban ismét megkísérelték, de ekkor sem sikerűit. 

A ZILAHI KYANG. KUFORM• EGYHÁZ. 1870 . 
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A KRASZNAI EVANG. REFORM. EGYHÁZ. 

A tornyot 1780—81-ben építették újból, valamint a Tyukol-
és Alszeg- (Király- és Rákóczi-) utcza felőli fülkéket. 

Kraszna vár volt. A ref. templomot egykor a katholi-
kusok építették. E templom a gót styl utolsó korából való. 
Szentélye úgynevezett hossz-szentély, a mely 1025 méter 
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hosszú s (> 20 méter széles s gót bolthajtás fedi. Diadal-
íve, ablakai s ajtói csúcsívesek. Nyugoti profilban emelke-
dik a torony, a melyet s az egész egyházat oldalról tárnok 
erősítenek. 

Ez egyház plébánusa László, a ki a tasnádi vicarius 
melleit lelki dolgokban, mint helyettes szerepel az 1491-dik 
évben. 

Hadad Igen szép mása a krasznai templomnak. Feltűnő 
sajátsága, hogy ajtaja nem a déli, hanem az északi oldalon 

áll, mert a község is arra fekszik. Nyugoti oldalán emel-
kedik a négyeg torony, melynek, mint a krasznainak, szintén 
van gyilkosfolyosója. Falai annyira vékonyak, hogy már 
összerepedeztek s ezért a harangokat egy külön fakampani-
lében kellett elhelyezni. Ez egyházban hajdan érdekes sír-
kövek is állottak, de ma már csak két töredék van belőlük 
a Wesselényi-kastély kertjében az üvegház falába illesztve. 
Mindkettő vörös márvány. Az egyiken csőrsisak felett s két 
fölfelé álló szarv között balra tekintő farkas látszik. A másik 
töredéken szintén megvan a balra tekintő farkasfej. A Jakchiak 

A HADADI EVANG. REFORM. EGYHÁZ. 
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birtoka volt a vár, a hely, így valószínű, hogy a két sírkő 
is hozzájuk tartozó.1 

Ennek a Szent László egyháznak 1461-ben Miklós a plé-
bánosa, a kinek s az egyháznak egy puszta házat ad néhai 
ifj. Kusalyi Jakcsi László fia, János. Ugyanekkor Kusalyi 
Péter ez egyház nevében vall menedéket Jakcsi Jánosnak és 
Szabó Mártonnak Dobronyi László megöléseért, továbbá Bi-
deskúthy Lászlónak és Biró Mihálynak Szabó Imre vére on-
tása ért." 

Tasnád egykor az erdélyi püspök városa volt; a püspök 
vicaríusának, helytartójának a székhelye, a kinek gyakran 
Meszes mellett levő vicarius a neve (de iuxta Meszes). ítélő-
széke alá tartozott a krasznai, szatmári, szolnoki és az ugo-
esai főesperesség. Ily méltóságnak teljesen megfelelő volt az 
egyháza. A mai eváng. reform, templom ez. a mely kelet 
felé fordulva a városban egy gyönyörű magaslaton áll s 
egyike a vidék legnagyobb templomainak. Szentélye 13'20 m. 
hosszú, 61)2 széles és 12 27 magas. A hajó hossza 24 60 m., 
szélessége 10 65 m. és magassága 12 40 m. A hajó most egy-
szerű menyezetes, de eredetileg boltozatos volt, mert oldal-
falain még most is megvannak a falívek, a melyekre a 
boltozat hálózata támaszkodott. Szentélyét, a mely a nyolcz 
szög három oldalával záródik, gót boltozat fedi. A boltozat 
gyámköveit paizsok takarják. E paizsok üresek annak az 
egynek kivételével, a melyen Magyarország czímere áll az 
1476-dik évszámmal. Ez év a templom építésének éve; mert 
ez idő mellett szólanak a magas csúcsíves ablakok, a szentély 
s a hajó díszítései, a melyek mind a hanyatlásban levő gót 
styl mellett bizonyítanak. Az egyház valószínűleg Szent-Mihály-
nak volt szentelve, mert a tasnádi vicariusok pecsétjén e szent 

1 Bunyitay Vincze. Schematismus, 358. l ap ; Szilágy vármegye középkori 
műemlékei 17. 1. — 2 A kolozsmonostori conventnek 1461 márczius 20-dikán 
kelt oklevelei. Dl. 36.392. 
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arkangyal képét látjuk. Oltárai közül csak a Szent-Katalin 
oltár ismeretes, a melynek külön rectora volt.1 

Ennek az egyháznak a visszafoglalása iránt is tettek 
kísérletet; írott adat nincs róla, csak a néphagyomány be-

A TASNÁDI EVANG. REFORM• EGYHÁZ. 

széli, hogy a róm. kath. hívek 1776-ban az egyháznak dél 
felől való ajtaján, melyet befeszítettek, vitték be vallási jel-
vényeiket, még előzőleg az ajtót a zár fölött bevágták s az 
így támadt nyíláson dobták be a feszületet. Az egyházat az-
tán az itjü Way László, huszárezredes foglalta vissza, kivont 

1 Bunyitay Vincze : Schematismus. 375. 1. 

Dr. PF.TIU MOH : Szilágy vármegye monographiája. I. 39 
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karddal jelenvén meg a templomban,1 a melynek egy alka-
lommal történt kifosztásáról is tudunk. 1674-ben Xagy-Létán 
tartott egyházmegyei zsinat egyik végzése amaz ötven arany-
ról szól, melyet Krauz franczia kapitány fizetett a kifosz-
tásáért s a mely aranyakból harmincz tiszt. Veresmartinak 
jutott káráért s fáradságáért, húsz pedig az eklézsiának.2 

Szilágy-Somlyó. A város közepén levő domb, a melyen 
ma a római katholikus templom van, szent hegy volt már a 
régi időben. E templom mögött újabban fedezték fel egy regi 
templom nyomait, a mely román stylben kelet felé fordúlva 
épült. Ez volt a város régi temploma. Okiratok csak a 
XVI. században kezdenek beszélni róla, nevezetesen 1536-ban, 
a mikor Statilius János, erdélyi püspök, az ő püspöki somlyai 
évi tizedét a somlyai Bold.JSz. Mária egyháznak adományozta, 
de az adományozás már az újabb egyházzal függ össze; 
mert az nem 1434-ben épült mint eddig hitték, hanem 
1532-ben. A csúcsíves diadalív felett most is látszik a Hát bo-
riak nemesi czímere S B betűkkel s az 1532-dik évszámmal. 
E betűk jelentését az ajtó fölötti kőbe vésett felirat megfejti. 
«Hoc. Opus. Fecit. Magnificus. Stefanus Batori. De. Somlyo. 
Vayvoda. Transsilvan . . . » Az építkezési mód is arra az időre 
utal. A középkori egyházak mind kelet felé néznek, de ez 
észak felé fordul. Hosszúkás szentélve a nvolczszög három 
oldalával záródik. A falakat oldaltámok erősítik, a kapuja 
csúcsívben végződik; de ha főkapuja véséseivel s a szentély 
boltozata hálózatos tagjaival a hanyatló gót styl művei is, a 
sekrestye ajtaja már a renaissance korába vezet. Ez az egyet-
len templom, a mely sohasem volt nem katholikusok kezé-
ben. Az egyház mindig a Báthoriak védelme alatt állott. 
A XVI. és XVII. századi paphiány mellett nem mindig volt 
papja; míg végre 1579-ben Báthori István, lengyel király, 
Lengyelországból behozta a jezsuitákat, a kik közül aztán 
egy mindig volt Somlyón. 

1 Névkönyv erd. ev. ref. 1874. 42—43. 1 — 2 Ti. ev. ref. I. 50—51. 1. 
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1630-ban Brandenburgi Katalin, a Bethlen Gábor felesége, 
a krasznavármegyei Kémer, Lecsmér s a biharvármegyei 

A SZILÁGYSOMLYÓl HÓM. KATH. EGYHÁZ. 

Bályok faluk tizedeit ez egyháznak adományozta, úgyszintén 
az Ippról és Kéezről befolyó tizedet. A kémeri dézmát, még 
1608-ban, a reform, pap nyerte Báthori Gábortól, majd, 
1615-ben, a dörzsöki s leesméri dézmával együtt. Bethlen 

3 9 * 
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Gábor adta azt a reform, egyháznak, mindezek aztán a két 
egyház közt oszlottak meg.1 

1660-ban a Váradra menő törökök elhamvasztották az 
egyházat, a melyet aztán hat év múlva Báthori Zsófia, a 
II. Rákóczi György fejedelem özvegye, segítségével építettek 
fel újból, a mint a templom menyezetén olvasható követ-
kező chronosticofi jelzi: «In cineres misit sacra teeta hsec 
turca colonis (1660). Altera sed redeunt tecta iuvante Deo • 
(1666). Reverendus Pater Petrus Újfalvi Parochus Catholicus 
Somlyoviensis per ArchiteCtum Petrum Medve instauravit 
1666». 1780-ban épült a templomhoz torony. 1863-ban bőví-
tették a templomot. 1892-ben hat méterrel magasíttatott. 1894-
ben belül javítódott és festődött. A templom alatt kripta van, 
a melyben valószínűleg az építtető s utódai s az egyház előbb-
kelői temetkeztek a jelen évszáz elejéig, de most már be-
falazva áll. Klenodiumai között kitűnik egy aranyozott úr-
mutató a következő lengyel felirattal: * Tato Monstranzy * 
Nalezi * Kostelv * Polessowskemv * Anno * 1*60*6. Mikor s 
ki hozta Somlyóra, ma már nem tudjuk. Van még egy ara-
nyozott kelyhe 1701-ből. A toronyban három harang van. 
Az elsőt a Bold. Sz. Mária szeplőtlen fogantatására Bécsben 
öntötték 1665-ben (s 1871-ben újra); a másodikat Magyar-
ország szent királvainak; a harmadikon ez a fölirat van: 
«f Jehsus * Nazarenus * Anno 1525 * Gr. Tetra * Gramaton.2 

Szilágy-Cseh. A gót styl utolsó idejében épült reformá-
tus templom a város közepén a völgyben áll (mint Menyő-
ben). Sok történeti, hiteles adatot szolgáltatnak szép emlékei. 
Ablakai s ajtói csúcsívesek. Szentélye hosszúkás, a melyet gót 
boltozat fed s a boltozat zárókövein paizsok állanak, a me-
lyeken a szokott régi rövidítésekkel a templom történetét 
elbeszélő feliratok állanak. E feliratok szerint a templom 
1519-ben épült, 1601-ben leégett, 1604-ben újból felépítették, 

1 Névkönyv erd. 1878. 3—6. 1. — 2 Bunyitay Vincze: Schematismus. 361. L 
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először 1702-ben, másodszor 1751-ben s harmadszor 1801-ben 
javították. Ivét pajzson nemesi czímer látható. Az egyiken 
liliomos koronából egymás mellett két medve-lábfej kar-
mai emelkednek ki (e czímer még ismeretlen heraldikánk-

A SZILÁGYCSEHI EVANG. REFORM. EGYHÁZ. 

ban). A másik a Drágfiak ismeretes czímere: az íj, mások 
szerint horgony a nyelére csavarodó kötéllel, a nyél végé-
nél két csillaggal. Tehát ezt a templomot valamelyik Drágfi 
építette, talán épen János, az országbíró, a ki a mohácsi ütkö-
zetben együtt esett el az ország zászlajával. Szilágy-Cseh 
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csakugyan más történeti adatok bizonysága szerint is DrágfI 
birtok volt. Az egyházat kétségtelenül a hozzá közel lefolyt 
goroszlói csata alkalmával feldúlták. A boltozat gyámkövein 
is paizsok vannak, a melyeknek minden másodikát egy-egy 
emberi alak tartja, de a paizsok mind üresek. Az alakok, 
nem lehetetlen, hogy az egyház építése korából a donátor, 
az építész vagy lelkész szobrai. A szentélye talajában két sírkő-
lap fekszik, az egyik az előrészben, 1500-ból: «Hoc opus fecit 
fieri Egregius Dominus Stephanus Wayda de Chechy Anno 
. . . 1500» felirattal. A köriraton belül egy, vagy lekopott, vagy 
letört kereszt látható. A kereszt tövénél czímeres paizs áll, 
melyben liliomos koronán medvebocs ül és balra tekint, 
mintegy nézve, hogy honnan jöhetett a nyakát keresztül fúró 
nyíl. (E czímer is ismeretlen még heraldikánkban). A szen-
tély keleti osztályában levő sírlapon csakis egy nagy reá fara-
gott kereszt látható s a kereszt alatt egy paizs mezejében 
kehely. A szentély déli oldalfalából alakították a papi széket, 
a mely későbbi lehet az egyháznál, durva renaissance munka. 
Az 1014-ben, Prápostvári Zsigmond s neje Szécsi Kata épí-
tette toronyban van egy értékes harangja, a mely 04 cm. 
magas s átmérője 75 cm. Koronája alatt ez a felirat áll: 
«f Christus Rex venit in pace. Deus homo factus est». 

Menyő. Az egyház történetének a legrégibb nyoma 1343-
ban található, a mikor Menyői János papot és szilágyi alespe-
rest említve találjuk. E pap idejében fakápolna lehetett, a 
mely még az 1470-dik év körül állott a czinteremmel együtt. 
A XV. század végén, vagy a következő elején épült az a 
kőtemplom, a mely a falu közepén ma is látható. Azért 
érdekes e templom, mert alapjában gót stylű, de vörös már-
vány kapuja már renaissance stylben készült 1514-ben. Volt 
oltára is renaissance stylben szintén vörös márványból, de 
csak két töredék van meg belőle már a templom falában. Ma 
is látható egy vörös márvány keresztkútja renaissance stylű 
faragással s ékítéssel. Kehely alakú s kerek felső részén latin 
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betűkkel két sorban a következő felirat áll: «Joannes Fioren-
tinus me fecit. Hoc opus Stephanus Désházy de Menyew, 
alias Jayczensis, nunc Archiepiscopatus Strigoniensis Guber-
nátor et Praepositus Varadiensis fecit fieri anno Domini 1515». 
A lába gömbjén van három paizs Magyarország és az ado-
mányozó czímerével. Ezt a keresztelő kutat a váradi múzeumba 
vitték át.1 

Ér-Szentkirály ev. ref. templomát egykor katholikusok 
építették. Három oldalú szentélye kelet felé fordul s oldal-
támok erősítik. Diadalíve csúcsíves. Az ablakokat, ajtókat már 
átalakították. A mint az 1347-dik évben említik, a Szent-
István tiszteletére épült.2 

Kraszna-Czégény ev. ref. templomának épszöggel záródó 
szentélye 345 m. hosszú s 362 m. széles. A szentély s az 
ablakai körívesek, de a diadalív csúcsíves. Van egy mázos 
cserép kelyhe eme felirattal: «A czégényi ref. ekklézsia 1732». 
Van még egy másik ezüst úrasztali pohara a XVI. századból 
( Í S Í P Í betűkkel), a mely 1885-ben a budapesti országos ki-
állításon is fenn volt.3 

Ér-Mindszent. A keleti irányban épült római katholikus 
templom szentélye a nyolczszög három oldalával záródik, abla-
kai csúcsívesek s oldallámok erősítik az épületet. A hajónál 
nincsenek tárnok, ez a román styl korában épült s később 
bővítették ki szentélylvel. 

Az ardói egyházat egyik Drágfi építtette, a kinek czí-
mere a falakat erősítő oldaltámok egyikén van. Az egyház 
külsején, a szentély északkeleti oldalán, az egykori freskók 
nyomai is látszanak: óriási tulipán, vörös-kék tölcsérrel s 
két zöld levéllel. 

Ajtói, ablakai csúcsívesek. Szentélyének hossza 8 70, szé-
lessége 610, hajójának hossza 12 00, szélessége 8 25, magas-
sága mindegyiknek 5 m. 

1 Bunyitay Vincze : Schematismus, 358. lap. — 2 l \ o. 370. 1. — :l U. o. 
372. 1. és Szilágy vármegye középkori műemlékei. 43 1. 
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E helyt szólanunk kell még két nevezetes kolostorról, 
az egyik a zoványi, a másik a nagyfalusi. 

6. A zoványi apátság. 

1205 1235 között, II. Endre uralkodása alatt, Telegénv 
felesége és fia Gumbert rablással vádolták János jobbágyát, 
Albeust és a Heuiuz-i apátúr jobbágyát Scemeteu-t, kik közül 
Albeus érezvén, hogy a vas megégette a kezét, az egyházba 
menekült; Scemeteu bűnösnek bizonyult.1 Kandra Kabos 
Heuiuz-re megjegyzi a következőket: «Pázmány Pétertől Bu-
nyitay Vincze akadémikusunkig mindenki Hévviznek olvasta 
s utóbbi tudósunk szerint bizonyos, hogy a pestmegyei vagy 
erdélyi Hévvizen kellett állnia (III. 415). Nem egyéb ez az 
oklevél szellemében, mint a zoványi (de Zoan, Zowan, Zouan) 
apátság az egykori Kraszna vármegyében, illetőleg a mai 
Szilágy vármegye szilágysomlyói járásában. Mert a) a 11. és 
300. oklevélben2 szereplő személyeink közül négynek illetősé-
gével beszámolván, azokat nem csupán krasznaiaknak vallja, 
hanem (mint szilágycsehieket és szilágybagosiakat) egyszersmind 
az apátságos Zovány közeli vagy távolabbi szomszédainak is; 
b) hogy itt a pestmegyei vagy mondjuk az erdélyi (Nagy-
Küküllőmegye kőhalmi járás) Hévizéről vagy akármely Hév-
vízről van szó, csak úgy engedhetnők meg, ha másutt is volna 
nyoma. Hogy a műrégész alap mellett egy kis töredék nyomán 
az egész mű-alkotmányt kiépítheti, az megengedhető; de neki 
is kevés magában egy semmitmondó részlet. És a történet-
írásnál ily kevés a száraz név, főleg regestrumunkból véve; 
c) a dolgot oklevél-tanulmányi oldalról tekintve, bizonyos, 
hogy a Regestrumban igen gyakran áll 11 (fj) a Z (J) helyett: 
Houmik Zounuk (30. oki.) és Hogoua Zogova (Zagyva) helyett. 
Lásd a 133. sz. oklevelet. így itt is. 

1 Kandra: V. R. 440. 1. 2 Váradi Regeslrum. 
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Ha Pauler Gyula tudorral e helyet a borsodvármegyei 
Tapolezára értelmezzük, elesik a föltevés, hogy ügyesetünk a 
11. számú oklevéllel azonos vidékű.»1 Szerinte Telegény és fia 
Mocsin birtokosok, ezl a helyet pedig K.-Szolnok vármegyé-
ben keresi.2 

A XIII. században csakugyan van említés Zoványon egy 
szerzetes klastromról. Ennek a klastromnak ma már semmi 
nyoma.3 

A váradi káptalan 1300-ban kelt levelében bizonyítja, 
a krasznavármegyei zoványi villa birtokosai a tasnádi fő-
esperes útján tiltakoztak az ellen, hogy a néhai Kusalyi Jakab 
adományából csaknem egy századdal előbb épült zárda szer-
zetesei annak a helységnek birtokára igényt emeltek. A bará-
tok Zovány községből minden más papot kitiltani akartak, 
azt állítván, hogy kizárólag nekik van joguk ahhoz a község-
hez. így többek között Gergely fivért, a váradi egyház pres-
biterét, ki ott prédikálni akart, a püspöki edictumok ellenére 
és a szentegyház nem csekély botrányára szintén kizárták.4 

7. A nagy falusi egyház és monostor. 

A nagyfalusi ev. ref. templom a többi szilágy megyeihez 
viszonyítva a legnagyobb. A gót styl hanyatlásának az idejére 
mutat a csúcsíves, díszes ablak s a szentély boltozata. E bol-
tozat ívei az alapköveken összefutnak, a melyek közül a 
középső a Losonezi Bánfiak nemesi czímerét mutatja. 

A falun kívül dél felé a Berettyó folyó jobb partján 
állott régen a Pálos remete szerzetnek a Bold. Sz. Máriának 
szentelt klastroma, a melyet 1556-ban erőszakosan lebontottak.5 

1454 augusztus 26-dikán (Dat. in claustro b. M. virg., 
prope Nagyfalu, anno 1454. die 26. Aug.) kelt oklevél sze-

1 U. o. 440., 441. 1. 4. sz. j. — 2 U. o. 182., 440. 1. 1. sz. j. — Bunyitay V.: 
Schematismus. 352. 1. — 4 Magyar történelmi emlékek. \ . köt. 257. 1. — 5 Bunyi-
tay V.: Schematismus. 365. 1. 
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rint1 Losonczi István felesége és fiai a Nagyfaluban levő 
Kerekhegy nevű szőlőjüket a nagyfalusi zárdának adomá-
nyozzák. A szőlő a Pálos-remeték szőleje szomszédságában 
feküdt. A zárdát ennek az oklevélnek szavaiból kitetszőleg 
Losonczi István, felesége és fia alapították. A községtől dél-
keletre fekvő Klastromtető-domb (a Simó-tagban), mely körűi 
a Barátrét nevű határrész terűi el, máig őrzi a Pálos-rend 
hajdani klastromának emlékét. A Kerekhegy nevét talán a 
mai Kerekdomb rejti, mely ma parlag, hasznavehetetlen hely 
a Sziget-dűlőben, s melynek elnevezése igen régi keletű lehet, 
mert a legöregebb emberek is ezen a néven ismerik. Várad-
tól északra a «fejér barátok» klastroma állt a XIV-dik szá-
zadban. A kápolnai klastrom a vidék Pálos-rendű klastromai-
nak teje volt; hozzája tartozott a nagyfalusi (Szilágymegye) is, 
mely felett felsőséget gyakorolt.2 

1493 április 19-dikén a kolozsmonostori convent tanú-
sítja, hogy a Pálos-remeték nagyfalusi klastromának főnöke 
Pál barát, «ord. sancti Pauli primi heremite prior claustri 
b. Marie virg. supra oppidum Naghfalw fundat», bizonyos 
krasznamegyei helyek birtokába jut.3 A menedékvalló levél 
szerint a nagyfalusi pálosok a néhai Bályoki Szilveszter által 
nekik hagyott, ez által Kémeri Imrétől zálogban bírt kraszna-
vármegyei Lechmer birtokért s Kyslechmer, Thanczosfalwa 
pusztákért (praedia) ettől a zálogot fölvévén, neki menedéket 
vallanak.4 

Báthori István és Bánfi László bizonyos alapítványok 
fejében a nagyfalusi Pálos-remeték klastromának ajándékoz-
ták és adták a krasznavármegyei Maron birtokukat misék 
végzése kötelezettségével. Ezt János király 1530 május 3-di-
kán helybenhagyja és elrendeli a beiktatást.5 Augusztus 

1 Az erd. kápt. levélt. Fasc. 2. sz. 43. Eredeti. — 2 «Vicarius de Kápolna 
. . . Sub cpio ; Prior de Szilágy, prope Nagyfalu». Pázmány P. érsek jegyzéke. 
Péterfv K.: S. Concilia Hung. II. 282. 1. — Tört. Tár. 1897. évf. 511. 1. 4 D1. 
36.398. — 5 Tört. Tár. 1898. évf. 158. 1. 
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22-dikén e királyi rendeletre a kolozsmonostori konvent be-
iktatta a barátokat Máron birtokába.1 1556-ban II. János király 
L. Báníi Istvánra ruházza a szentpáli remeték rendjének a 
krasznavármegyei Nagyfaluban levő zárdáját.2 1557-ben a 
nagyfalusi Mária-kolostor remetéinek Máron birtokán lakókat 
(lakosokat és jobbágyokat) Izabella királynő fölmenti minden 
adó és királyi jövedelem fizetése alól.:í 1563-ban a nagyfalusi 
rend főnöke, Gergely, a maga és társai nevében, a zárdát és 
minden javait 300 magyar forintért a visszaválthatás fel-
tétele alatt — zálogba adja Báthori Istvánnak.4 1567-ből 
ismerjük a fejedelmi Ítélőszék levelét azon perről, melyet 
Losonczi Bánffi György, mint felperes és Losonczi Bánffi Far-
kas és Kristóf, mint alperesek, folytattak a zárda és annak 
javairól,5 a melyeknek felosztása tárgyában 1571-ben szerző-
dést kötöttek Báthori István, erdélyi vajda és Báthori Kristóf, 
továbbá L. Bánffi Farkas és Kristóf.6 A kolostort és javait ugyanis, 
továbbá a Nagyfalu és Zovány birtokban levő malmot és szőlőt 
Báthori István és Kristóf elcserélik Losonczi Bánffi Farkas és 
Kristóf (de Szenttelke) mároni részbirtokáért s 1000 arany 
forint terhe alatt kötelezik magukat a szerződés megtartására.7 

1577-ben Báthori Kristóf s István adományairól hallunk. 
Báthori Kristóf, erdélyi vajda, Nagyfalusi Losonczi Bánffi 
Györgynek adományozza a krasznavármegyei Nagyfalu hatá-
rában levő zárdát és tartozékait, Báthori István lengyel király 
pedig ugyanazt Losonczi Bánffi Farkasnak és Kristófnak.8 

Egy másik oklevél szerint Nagvfalut s a határában levő 
szántóföldeket, a Nagy-Szőlő nevű szőlőt, a Berettyó folyón 
levő két malomhelyet és a Szent Pál-szerzetesek nagyfalusi 
zárdáját és annak tartozékait Báthori Kristóf, erdélyi vajda 

1 Tört Tár. 1898. évf. 158. 1. — 2 II. János király átruházó levele 1565-diki 
átiratban. Bl. fasc. M. No 5. — ;í Izabella királynő szabadalom-levele átiratban. 
Bl. fasc. SS. — 4 U. o. — 5 LT. o. Fasc. M. nro 18. — <: Szerződő levél átiratban. 
Bl. fasc. N. No 4. — U. o. Fasc. N. No 16. — 7 Fgyezséglevél átiratban. Bl. fasc. M. 
No 15. — s Báthori Kristóf és István levele átiratban. Bl. fasc. M. No 9—10. 
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Losonczi Bánffi Farkasnak és Kristófnak adományozta.1 És 
1578-ban mindezekbe be is iktatták az illetőket.2 

Több, mint egy év zázadig nincs híre a nagyfalusi klast-
romnak, melyet, mint láttuk, még 1556-ban elpusztítottak. 
Azt is tudjuk egy későbbkori oklevélből, hogy a zárda kövei-
ből építették a Bánffiak a nagyfalusi kastélyt.3 1724-ben üti 
föl magát az érte folyt perlekedés, midőn átírják Mosóczi 
András, szentpáli szerzetes, ellenmondását és tiltakozó levelét 
a nagyfalusi kolostor és annak javaira nézve a Báthoriak 

A NAGYFALUSI KOLOSTOR SIRKŐ-TÖREDÉKE. ( i . ) 

ellen, mivel a rend azon javakat 300 frtért úgy adta zálogba 
Báthori Andrásnak, Istvánnak és Kristófnak, hogy visszavált-
hatják.4 Mosóczi András tisztelendő atya, mint a szentpáli 
remeték Erdélyben levő rendjének teljhatalmú megbízottja 
1725-ben is fentartja rendjének jogigényét a Nagyfalu mellett 
alapított zárdához és tartozékaihoz, így Bagoshoz és Nagy-
faluhoz, a Barátok rétje nevű kaszálóhoz, mik egykor e rend 

1 Báthori Kristóf erdélyi vajda adomány-levele átiratban. Bl. fasc. M. 
Nro 14. — 2 A k.-monostori konvent tudósító levele átiratban. Bl. fasc. M. 
Nro 12. — 3 BL. Fasc. SS. Nr. 11.— 4 BL. Fasc. M. Nro 18. 
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tulajdonát képezték. A kaszálón tó is volt.1 1777-ben Mária 
Terézia királynő ama nagyfalusi javak ügyében, melyek egykor 
a Pál-remeték tulajdonát képezték, új vizsgálatot s új Ítélet-
hozatalt rendel el.2 De ennek nem lehetett egyéb eredménye, 
minthogy a rendet elutasították keresetével. 

A nagyfalusi zárdának is megvan a kő-kecske regéje. 
Nagyfalu Barátrét határrészében körülbelül egy századdal 
ezelőtt állítólag egy kőkecskét találtak, melyet a szántóvetők 
borona-nyomtatéknak használtak. E kőkecskét a barátok éjnek 

A NAGYFALUSI KOLOSTOR SÍRKŐ-TÖREDÉKE, (IL.) 

idején egy falubeli ember által Váradra lopatták: ott nyakát 
tekerték az ember előtt s belőle arany hullott ki. Az arany-
ból az ember is kapott. 

A kőkecske regéje hozzáfűződik a marostordai Koronka 
helység egyik határrészéhez is. Voltakép Marosvásárhelyről a 
moldovai tatárok fogadott emberrel lopatták Moldovába a 

1 Kraszna vármegye királybiráinak kiadványa (Inquisitor, relator. levél 
Mosóezi András részére) Máron, Bagos, Zovány helységekből való tanuk által 
aláírva. Bl. fasc. SS. Nro 11. — 2 Mária Terézia leirata másolatban. Bl. fasc. QQ. 
Nro 12. 
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k ő k e c s k é t , m e l y s z i n t é n te lve vo l t a r a n y n y a l . E h h e z h a s o n l ó 

r e g é t h a l l o t t a m m é g egy m á n d o k i e m b e r t ő l , h o g y a m u z s a j i 

t e m p l o m b a n k ő b á r á n y vo l t tele a r a n y n y a l . V a l a m e l y sószá l l í tó 

f u v a r o s n a k D e b r e c z e n b e n a d t a át a k u l c s á t egy ősz e m b e r , 

a k i b o l d o g í t a n i k í v á n t a a s z e g é n y f u v a r o s t . A f u v a r o s c s a k -

u g y a n b o l d o g ú l t vele, k i n y i t o t t a a k ő b á r á n y t , m e g k a p t a az 

a r a n y a t ; az u t ó d a i m a is g a z d a g o k . . . 

A B a r á t r é t h a t á r r é s z b e n kú t n y o m a l á t s z i k ; a m o n d a 

s z e r i n t e b b e r e j t e t t é k el az ő s r ég i r ó m . k a t h . t e m p l o m egyik 

h a r a n g j á t , d e a k u t a t á s e r e d m é n y t e l e n ü l v é g z ő d ö t t . A m o n d a , 

t e r m é s z e t e s e n e r r ő l is azt t a r t j a , h o g y itt. a B a r á t r é t h a t á r r é s z -

b e n , v e r e s - b a r á t o k l ak t ak . A k ö z s é g lakói i n n e n eze lő t t 10—20 

évve l is ép , k e m é n y téglát , k ö v e t h o r d t a k el. 

S z i l á g y - S o m l y ó n az i gaz ságügy i é p ü l e t ő r s z o b á j á n a k f a l á b a 

v a n i l l esz tve ké t d a r a b v e r e s m á r v á n y , m e l y e k k é t s é g k í v ü l 

s í r t ö r e d é k e k 1 ~ r a z á r d a h e l y é r ő l k e r ü l t e k elő, r a j t o k m é g 

l á t sz ik egy griff egy ik lába , n é g y á g ú f a r k a s s z á r n y a i n a k fe l ső 

r é sze , a k ő l a p szé lén ezek a m i n u s k e l b e t ű k o l v a s h a t ó k : 

. . . on i s i b a n i d e loso . . . t e h á t a s í r k ő a Bánf f i - cz í -

m e r r e l — a L o s o n c z i B á n f f i Dénesé , a B á n f f i - c s a l á d egyik 

őséé , m e r t k ö z é p k o r i f ő u r a i n k n e m z e t s é g i k l a s t r o m u k b a t e m e t -

k e z t e k . 

1 Bunyitay: I. m. 26—27. 1, 



I RÓ K. 

N e m lehe t e g y á l t a l á n c z é l u n k a S z i l á g y s á g b a n s zü l e t e t t 

í r ó k é l e t r a j z á t r e n d r e n y ú j t a n i . C s u p á n C s á t h y D e m e t e r r ő l , 

I losva i P é t e r r ő l , M a r o s i I s t v á n r ó l , Kö lc sey rő l , a Z i l ah i - t e s tvé -

r e k r ő l , s m é g p á r m á s r ó l k í v á n o k itt k ü l ö n f e j e z e t b e n m e g -

e m l é k e z n i . A l e g k i m e r í t ő b b e n I lo sva iva l s T o l d i j á v a l ke l l fog-

l a l k o z n o m . m e r t e n a g y j e l e n t ő s é g ű i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é r d é s 

m e g o k o l t t á teszi , h a a he ly i m o n o g r a p h u s is igyeksz ik a 

m a g a a d a t a i t h o z z á f ű z n i . 

i. Csálhg. Görcsöni. Dohai. Marosi. Budai s mások. 

A Pannóniai Ének a S z i l á g y s á g b a n k é s z ü l t . A Csáthy 
D e m e t e r verse , a ki az t 1541 t á j t s z e r e z h e t t e , a m i k o r « n a g y 

b ú vo l t M a g y a r o r s z á g o n » . 

Ezth zerzetteek Zylaghsaghban, 
Chathy Demeter nagh Gondolyathaban, 
Mykorth nagh Bw wala Magyarorzagban 
Egh nemynemy mulathsagaban. 

S z é c h y K á r o l y a l a p o s t a n ú l m á n y b a n 1 fe j t i ki, h o g y Du-

g o n i c s a m a g a «igen m e g k o p o t t » szövegé t , a m e l y e t h a s z n á l t , 

« e g y e n e s e n a Sz i l ágyságbó l» k a p t a , g ró f L á z á r J á n o s t ó l . A Lá-

zá r - c sa l ád g y a l a k u t i á g á n a k r o k o n s á g a a S z i l á g y s á g b a n b i r -

1 V. ö. Széchy Károly: A Pannóniai ének. 80—86., 109. 11. 
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tokos volt a Bethlen-, Apaffy-, Teleki-családok révén s az itl 
készült ének ily módon juthatott a Lázár János birtokába. 

Csáthy Demeter életéről annyit tudunk, hogy 1493—1509 
tájt a krakkai egyetemen volt1 s mint Ferenczrendi szerzetes2 

Kusalyban, a rendnek «ez erős és népes» telepén élhetett.3 

Görcsöni Ambrus a XVI. századnak egyik legtehetsége-
sebb írója. Eletéről többet nem tudunk, mint a mit ő maga 
mond el a versében. Elbeszélő költeményének, históriás éne-
kének a czíme: Ar felséges Mátyás királynak, az nayysáyos 

Hunyadi János fiának viselt dolgairól, életiről, vitézségiről, 

végre az ő ez világból való kimúlásáról. Hogy korában milyen 
népszerű lehetett, bizonyítja, hogy a XVI. század elbeszélői 
igen gyakran idézik az első sorát: «Árpád vala fő az kapi-
tányságban.» Műve négy kiadásban is megjelent 1570-, 1571-
és 1581-ben Kolozsvárt a Heltai Gáspár könyvnyomtató mií-
helyében és egv névtelen kiadásban Debreczenben. Szabó 
Károly e debreczeni kiadást tartja az elsőnek, de dr. Széchy 
Károly szerint ez csak a kolozsvári után készülhetett. A költő 
énekét Homonnai Drugeth Gáspárnak ajánlja, a ki Zemplén 
és Ung vármegyékben volt főispán. E körülményt tekintetbe 
véve közelebb lehetett a debreczeni kiadóhoz, mint Heltai-
hoz. Bár a Baranyában is van egy Görcsön nevű helység, de 
mégis minden valószínűség szerint a szilágysági Görcsönből 
való lehet, erre a feltevésre útal már maga a választott párt-
fogó is, mert a Homonnai Drugethek mind e vidéken, Felső-
Magyarországon szerepelnek. Költőnk a Szilágyságból igen 
könnyen kerülhetett a Zemplénben és Ungban szereplő Ho-
monnai Drugeth Gáspár szolgálatába. Elbeszélésének mind a 
négy kiadása csonka. Bár Heltai 1574-ben meghalt, s már 
1575-ben a nyomtatványokon a felesége neve szerepel, de a 
gyűjteményes könyv ajánlása és a czímjegyzék még a Heltai 
idejében készült s a Görcsöni Ambrus éneke is benne van; 

1 Széchy i m. 91. 1. — 2 U. o. 116. 1. — 3 U. o. 117. 1. 
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nem gondolhatunk arra, hogy az ének csonkaságának Heltai 
az oka, a kéziratnak már az ő kezében kellett lennie. Való-
színű, hogy Görcsöni a munkája kiadása közben halt el; 
mert gyakran megtörtént, hogy egy-egy író valamely nagyobb 
elbeszéléséi már felében is elkezdette nyomatni. A legnagyobb 
valószínűség szerint a Görcsöni elbeszélése csonkán jutott a 
Heltai kezébe is. Elbeszélését Árpáddal kezdi s úgy vezeti 
le a Zsigmond király törvénytelen fiától, Hunyadi Jánostól 
származott Mátyást. Mátyás életét egészen Bécs elfoglalásáig 
követi s itt megszakad elbeszélése. Mátyás király halálát nem 
írhatta már le a czímben tett Ígéretének megfelőleg; de ko-
rának egy másik jeles elbeszélője, Bogáti Fazekas Miklós 
1576-ban Tordán írt egy hasonló tárgyú elbeszélő költeményt 
a Mátyás életéről, a mely a Görcsöni Ambrus éneke folyta-
tásának tekinthető.1 

Dohai András 1540-ben az Utolsó ítéletről írt egy 196 
alexandrin-sorból álló versezetet, (Patak városában, a Bodrog 
mentében), mely őt a XVI. század egyik elsőrendű költőjévé 
avatja. Születése helyéről Szilády Áron azt mondja, hogy az 
vagy a szilágysági Kis- és Nagy-Doba nevű helység egyike 
lehetett vagy Szalmái vármegyében keresendő.2 Versét Vas 
Mihálynak ajánlja, a kiről tudjuk, hogy Percnyi Péternek sik-
lósi várában kapitánykodott s a kiről Istvánfi írja, hogy Nagy-
Ivárolvból való volt.3 Szilády véleménye szerint nem lehetet-
len, hogy ezzel az ajánlással azt a pártolást kívánta meghálálni, 
melvlvel Perényi meghitt embere őt. földiét (?) arra segítette, 
hogy Perényi udvari papságát megnyerje.4 

A Szilágyságban való szerepléséről nincs biztos adat; 
arról tudunk, hogy Perényi udvarában (1540) esztendeig ma-
radt. Azután Bártfán nevelősködik, honnan szülőföldére vá-
gyakozik. Innen a mint eltávozik, tán épen az ott dühöngő 

1 Dr. Széchy Károlynak a kolozsvári m. kir. tud. egyetemen az 1896. év-
ben tartott előadása után. — 2 R. M. K. T. II. 443. — :í Istvánfy, Hist. XV. — 
Régi Magyar Költők Tára. II . 443. — 4 U . o. 

Dr. P f . t r i M ó r : Szilágy vármegye morwyraphiája. I. 4 0 
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pestis miatt,1 nyoma vész, valószínűnek látszik, hogy haza-
felé tart s tán épen itt szolgálja a reformáczió ügyét, ő, a ki 
kora nevezetesebb oktató férfiai közé tartozott. Szilády maga 
is megemlíti, talán épen szülőföldén várta a meghívást a 
Tisza mellé valami nyilvános tanítóságra.2 De már erről 
többet nem tudunk. «Ha csak nem ő azon Andreas Dobay, 
a ki 1560-ban iratkozott be a wittenbergi egyetem hallgatói 
közé».3 

Marosi Istvántól, a ki Egrespatakon 1680 körűi lelkész 
volt, valóban igen becses verses leírás maradt fenn a Szilágy-
ról ily czímen: Topica Descriptio Sylvaniae. E verses mun-
kának egyes részeivel munkám megfelelő helyein találkozik 
az olvasó. Igazán ékes rigmusokba szedte a Szilágy nevének 
eredetét, várait, hegyeit, vizeit, területét, határait, a sóútakat 
történeti hűséggel megjelöli. A zengzetes alexand inusok vé-
gül rávallanak a kálvinista papra, a ki mindenek felett a 
«fényes mennyországból» leszálló «megannyi szép virtust» 
énekli meg az ecclesiáról.4 

Ugyancsak Marositól, mint szilágyhorváti prédikátortól 
1672-ben Kolozsvártt ily czímű munka is jelent meg: Füge 
Físzek, melyben öt tojások vannak. 

(Menyői) Tolvaj Ferencz 1675-ben könyvet is írt: Az 
arithnletikának mestersége czímen.5 

1759-ben gróf Teleki Ádám, dobokai főispán, kormány-
széki tanácsos, majd Kolozs, Torda és Közép-Szolnok vár-
megyék főispáni helytartója mívelte a magyar költészetet. Em-
lékeztető Oszlop czímű verses munkáját felesége emlékének 
szenteli. Lefordította Czidet, melynek előszavában lángoló 

1 R M. K. T. II. 442. 1. — U. o. 442, 443. 1. — :J U. o. 443. 1. — 4 A ver-
ses munkát másolta krasznai Kovács Mihály 1740-ben s ezt a másolatot Borbély 
Sámuel, tanitóképzőintézeti igazgató küldte hozzám. E mellett fenmaradt a To-
pica Descriptio Sylvaniae egy kéziratban levő s 1710-ben Biró Sámuel egybe-
állította könyvben is, mely Kiss Ernő, zilahi ügyvéd birtokában van. 
r> L. Szabó Károly: Régi M. Könyvtár 1531-1711. év. 
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hazafisággal buzdít a nemzeti nyelv tanulására s irodalmunk 
becsű lésére.1 

Laskai (Zilahi) Sámuel: Erkölcsi katékézise Kolozsvárt 
jelent meg. (1804. in 4° pag. 182. Sámuel Demjén.)2 

BUDAI ÉZSAIÁS. 

Budai Ezsaizsás Peérban született 17(5(5 május 7-dikén. 
Tanulását szülőföldén kezdte. 1841 július 14-dikén halt meg. 
Életrajzát közli Kátai Gábor.3 

1 Gróf Teleki Ádám: Czid. melyet hajdan Korneille Péter franczia nyel-
ven készített. Kolozsvár 1773. III. lap. — 2 Nemz. Muz. Inventarium Codicum 
Hungaricorum. Quart I. — Nr. 116. — Vas. Ujs. 1858. 3. sz. 

42* 
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2. Ilosvai Selymes Péter és Toldija. 

A ki az 1574-dik esztendőben, mikor «az régi dolgokról 
lőn emlékezetben», az ; híresneves Tholdi Miklósnak jeles 
cselekedetiről és bajnokságáról való históriát megírta: Ilosvai 
Selymes Péter deák 1570 nyarán fejezi be Ptolemeus király 
históriáját Kusalkőben. 

Ilosvai Selymes Péter, a XVI. századnak e nevezetes 
verselője kétségkívül a mi Ilosvánkról származik. Széchy 
Károly a XVI. század költészetének történetéről tartott egye-
temi előadásán (1896) Ilosvairól azt mondja: 1 Ilosvai Sely-
mes Péter (1548 1578) nevét a Pál apostol történetéről szóló 
elbeszélésében Ilosvai Péternek írta, de a versszak fejében 
Sericeus Petrus Ilosvanusnak mondja és ha tekintetbe vesz-
szük a XVI. század költőinek szokását, elmondhatjuk, hogy 
Ilosván, Kraszna vármegyében született. De már Toldi Fe-
renez is itt kereste költőnk születése helyét.2 Ehhez az Ilos-
vához csakugyan nem férhet kétség. Bereg és Szolnok-Doboka 
vármegyékben vannak még Ilosva nevű helységek. Abból, 
hogy itt a Szilágyságban s e tájt (Szatmárt) hosszabb ideig 
éldegélt, lehet következtetni, hogy itt született, már pedig két 
verses munkájában megjelöli, hogy e tájt s itt írt. E mellett 
Selymes-családoknak is van nyoma a Szilágyságban, a mi 
szintén figyelmet érdemlő körülmény, ha nem is tudjuk ki-
mutatni a mi Selymes Péterünknek azok valamelyikével való 
rokonsági kapcsolatát. 

1676 május 13-dikán a krasznavármegyei Szécsen kelt 
levél szerint Nagy-Dobán lakó özvegv Veres Istvánné stb., 
továbbá Palóczy György három. Selymes nevű, ákosi job-
bágyot zálogosítnak el Pap István s neje Guthi Anna, ákosi 
lakosoknál.3 

1 A mint az előadásai után készült litocjráfirozott jegyzetekből olvasom. 
2 Toldi Ferenez : Magyar Költők Élete. I. köt. 67. lap. — :í Eredetije Bölöni-lt. 
n.-váradi múz. 
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Selymes-család Ákoson később is feltűnik, s pedig mint 
kétségtelenül nemes s protestáns család, mert az ákosi ref. 
egyháznak egy terítőt 1711-ben Sipos Jánosné Selymes Ilona 
adott. Ma is megvan ez az úrasztali terítő ezzel a felirat-
tal: «Anno Domini 1711 die 23 máj. Sipos Jánosné Selymes 
Ilona adta az ákosi ecclesiának, hogy használja Isten dicső-
ségére». 

Ptolemeusnak versfejeiben is előfordúl IN KVSAL. És az 
utolsó versszak szerint: 

«Szerzé el-benn sován Szilágyországban, 
Kusalkőben, az egy havas oldalban, 
Egy cellában azaz egy füstös házban, 
Elvégezte el-fenn egy som-bokorban». 

Fenmaradt munkái még az 1548-ban «régi krónikákból» 
kiszedett s «énekben hat részre» rendelt Nagy Sándora; az 
1574-ben szerzett híres Tholdiját utolsó művének mondják, 
jóllehet a Sokféle neveknek magyarázatjában azt mondja, 
hogy ezt 1578-ban írta; de a kutatások ezt 1568-ra teszik. Az 7 

ismeretes adatok szerint állítólag nagyidai (abaújvármegyei) 
iskolamester, a mikor Nagy Sándort írja; de már 1548 előtt 
írt s élete utolsó idejében, mint Tinódi, vándor lantos. A Sok-
féle neveknek magyarázatját, melyet Thuri Pálnak ajánl, állí-
tólag az abaúj vármegyei Szántón írja, Tholdiját Perényi István, 
ugocsai főispánnak ajánlja. Föltétlenül biztos adatok csak azt 
jelölik, hogy Szatmárt s a sovány Szilágyságban tartózkodik. 
1564-ben Szatmárt s 1570-ben Kusalyban. 

Szilády Áron azt állítja, hogy Ilosvai a Sokféle nevek-
nek magyarázatja cz. művét az abaúj vármegyei Szántón írta.1 

Voltaképen csak annyit tudunk, hogy Szántón. Ezt is mellé-
kes körülményekből következtetjük. Melyik Szántón? Emlí-
tett művét Thuri Pálnak ajánlja. Thuri Pál volt azon claris-
simus vir, írja Szilády kinek Katalin nevet nyert leánya 

1 Olcsó Könyvtár, 203. sz. 10—12. 1. 
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keresztelőjére írta énekét, «bizonyosra vehetjük, hogy azon 
túri születésű Thury Farkas Pált kell értenünk, ki 1555 
április 13-dikán a wittenbergi egyetemre iratkozott be: itthon 
sajószentpéteri, majd bihari s végre szántói protestáns pappá 
lett Abaúj vármegyében». Thury Pál — Szilády szerint 
1574-ben Szántón halt meg s halálának ez az ideje dönti el 
azt a kérdést, hogy a Sokféle neveknek magyarázatja mikor 
szereztetett. Elfogadom az 1568-dik évet a mű végső strófá-
jában olvasható 1578 évszámmal szemben s hogy ekként 
Toldi históriája az utolsó műve Ilosvainak, a melyhez való-
színűleg már valamelyik Szántón is gyűjtött anyagot. Csak-
hogy Thuri Pál nem az abaúj vármegyei Szántón volt pap s 
nem is az abaúj vármegyei Szántón halt meg. Úgy tetszik, 
hogy ott, hisz Perényi Gábor, a ki pártfogolja, Abaúj és 
Ugocsa főispánja. Erre nézve Budai Ézsaiás tájékoztathat 
körülményesen, a ki előadja, hogy Perényi Gábor, Abauj és 
Ugocsa vármegyék főispánja, Perényi Péter fia, a maga bir-
tokain levő prédikátorokat Sátoralj a-Új helyre egybehívta, és 
őket azért, hogy híre és akarata nélkül megjelentek a tar-
czali zsinaton, megfeddte, mert ő maga az augustai vallástétel 
mellett állhatatosan megmaradt s nem akarta, hogy papjai 
attól eltérjenek. Az Ujhelyre egybegyűlt prédikátorok közt 
legnevezetesebb volt Thuri Pál,' sajószentpéteri prédikátor 
«szép elméjű és nagytudományú ember, különösen híres 
abban az időben versírásbeli tehetségéről», úgy hogy őt az 
ismert «német deák poéta» Lotichius «a legjobb deák poéták 
közé» sorozta. «A dolognak legszebb és legcsendesebb módon 
való eligazítására a lipsiai és wittenbergai akadémiák theo-
logusai választódtak bíráknak». Perényi Gábor Thuri Pált s 
vele még Sólti Bernárd, tolcsvai prédikátort még abban az 
évben 1563-ban Németországba küldi, a kik aztán visszatér-
tek az Akadémiáknak Perényi Gáborhoz intézett feleletével. 
«Abban az augustai vallástétel mellett való maradás, és az 
isteni tiszteletben s az Úr vacsorája kiszolgáltatásában a 
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wittenbergai ekklézsiáknak rendtartása javaltatik, mely mel-
leit Perényi Gábor meg is maradt állhatatosan. De Thuri 
Pál, felette nagy becsülője, sőt bámulója levén Calvinus 
Jánosnak, annak értelmétől teljességgel nem akart elállani. 
Azért is, hogy ízetlenkedése ne lenne említett patronusával, 
Perényi Gáborral: Sajó-Szentpéterről titkon eljött, és elsőben 
bihari, annak utána pedig szántai prédikátorrá lett, hol aztán 
1575-ben halt meg. Emlékezetére Lotichius ezt a verset írta: 

«Turinum genuit, docuit Viteberga Philippo 
Doctore, ossa tenel Szantovia, astra animam».1 

íme Thuri Pál története, a ki megvált Perényi Gábor-
tól s ki «titkon eljött» annak vármegyéjéből. Ám itt megint 
több felé vezethet útunk. A biharvármegyei Kis- vagy Nagy-
Szántón keressük-e őt, melyek megvoltak már a Hunyadiak J O v/ 

korában s megvannak ma is, Nógrádban vagy Szilágyban? 
Megtaláljuk Szántót ezekben is a múltban, ép úgy, mint ma. 
Legtermészetesebbnek látszanék az a következtetés, hogy a 
mi Thurink, a ki Biharban van, azután ugyancsak Bihar 
vármegyében haladna tovább s kerülne az odavaló vala-
melyik Szántóra. 

A vezető fonalat itt nem adhatja egyéb a kezünkbe, 
mint ha vizsgáljuk a még előttünk álló három vármegyei 
Szántónak azon időbeli műveltségi fokát s a reformáczió tör-
ténetét. 

Nem habozom kimondani, hogy Thuri Pált s vele köl-
tőnket, a kiről még azt is mondja Szilády: ő talán épen 
annak a kiváló tudományú papi férfiú mellett állott az egy-
ház szolgálatában, a kinek családi örömét verseivel kívánta 
megörökíteni,2 nem kereshetjük sem a biharvármegyei, sem 

1 Budai É. : Magyarország Históriája a mohácsi veszedelemtől fogva 
Buda visszavételéig. 161—163. 1. — 2 Olcsó Könyvtár, 203. sz. 7. 1. 
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a nógrádvármegyei Szántón, hanem minden bizonynyal a 
mai szi lágy vármegyei Szántón. 

Oly kiváló férfiú, mint Thuri Pál vala, a «clarissimus 
vir», a ki kezdi lelkipásztori működését Sajó-Szentpéteren, 
mely már a XV. század elején oppidum, hol a vármegye 
gyakran tart ülést, 1446-ban országos vásárjoga van, 1468-ban 
az ottani «vieecamerarius salium» említtetik,1 folytatja pálya-
ját Biharon, mely 1470-től oppidum, iparral és kereskedés-
sel foglalkozó város,2 ezek után bizonyára nem választ oly 
jelentéktelen helyeket, melyeken működésének semmi tere, 
mint akár a bihari, akár a nógrádi Szántó. A bihari Szán-
tók," a nógrádi4 egyaránt apró helységek. Apró helyek ma is. 
Biharnak 2350 lakója van. Kis-Szántónak 485, Nagy-Szántó-
nak 598, a nógrádvármegyei Puszta-Szántónak 256, Zagyva-
Szántónak 744. Ezzel szemben a szilágyvármegyei mai Tas-
nád-Szántó a vármegye helységei közt népességre a harma-
dik volt 1475 körül; mezőváros már 1421-ben, 1435-ben már 
országos vására volt.5 De a legtöbbet mond az a körülmény, 
hogy Tasnád-Szántón a róm. kath. egyház 1544-ben már tel-
jesen megszűnt, paroehia anno 1544 desiit, s a ma is élő 
szájhagyomány, melyet történeti adatok is igazolnak, mily 
érdekes eseményt őrzött meg ennek a községnek reformálá-
sáról. Szántai Becski István (meghalt 1560-ban) egész köz-
ségét áttérítette s az ellenszegülő plébánost megölte, úgy 
foglalta el a templomot a reformátusok számára.6 És aztán 
virágzó, életerős egyház a XVII. század utolsó negyedéig, a 
mikor a török és tatár pusztítások irtják. Ám ma is van 
1593 lakója. Egyedül ez a Szántó lehetett méltó helye a 
«szép elméjű és nagytudományú embernek», a kit még a 
legjobb deák poéták közé is soroztak és a kinek itt a Szilágy-
ban volt igazi működési tere, hol Kálvin tanai oly gyorsan 

1 Csánki: Magyarorsz. Tört. Földr. I. 167. 1. — 2 U. o. 597. 1. — 3 U. o. 
622. 1. — 4 U. o. 107. 1. — 5 U. o. 549. 1. — <! Névkönyv az erd. ev. ref'. anya-
szenteg\ház számára 1875. 25., 26. 1. 



í r ó k . (»33 

tért hódítottak, mert 1567-ben a Melius elnöklése mellett 
tartott debreczeni zsinatban, mely a Kálvinizmust megszilár-
dította, a helvétika konfessziót aláíró tizenkét egyházmegye 
közt, a nagykárolyi vagy középszolnoki is szerepel, hogy 
egyebet ne is említsek e helyt.1 Ks igen valószínű, hogy itt 
állott oldala mellett az egyház szolgálatában Ilosvai. 

Szilády Áron írja, hogy «a nagyidai protestáns iskola 
tanítójának állandóan követett vallásos meggyőződésére» 
művei mindegyikéből lehet bizonyságot merítenünk. A Sok-
féle neveknek magyarázatja czímű műve is határozottan 
mutatja a protestáns egyházhoz s annak férfiaihoz fűződő 
viszonyát.2 Azok közé a lelkes iskolamesterek közé tartoz-
hatott, kik a reformácziónak útját tanításaikkal egyengették. 
Kusalyban, Szántón mindenesetre iskolamester, Kusalyban is 
már abban az időben, midőn ő Ptolemeusát írja, a refor-
mátusoknak iskolájok lehetett, mert Kusaly egyike a leg-
régibb ref. egyházaknak. Lampe, mint népes anyaegyházat 
említi.3 Hogy 1560 táján itt iskolamester, azt már Toldi 
Ferencz Magyar költők élete czímű művében is valószínű-
nek tartja.4 

És Toldi Miklós — Ilosvai szerint — 1320-ban született 
Nagyfaluban. 

Az Athenseum kézi Lexikona5 azt mondja: Toldi nóg-
rádi lett volna, míg a biharvármegyei nép a bihari, a 
krasznavánnegyei a krasznai Nagyfalúból származtatja. Ma 
sincs tehát teljes hitelt érdemlőleg tisztába hozva, hogy a 
sok Nagyfalú közül melyiké hát a múltnak ez a dicsősége? 
Azok, kik eddigelé vitatták e kérdést, leginkább annak az 
útnak irányát keresték, a mely felé Laczfi András haladt 
Budára. Szilády kombinácziója egyfelől egész helyesen arra 
épül, hogy a Toldiak Biharban birtokosok voltak, ott fő-

1 Lampe : Hist. Eccl. Huny. pag. 126. — - Olcsó Könyvtár, 203. sz. 10. 1. — 
3 Lampe: Hist. Eccl. Ilnny. 945. 1. — 4 Toldi Ferencz : Magy. k. elete, I. 67., 
68., 69. 1. — s Szerk. Acsády Ignácz. II. 1717. 1. 
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ispánságot is viseltek. Minthogy Toldiak. nemcsak Biharban, 
hanem Szabolcsban, Közép-Szolnokban s másutt is viseltek a 

TOLDI MIKLÓS. 

különböző időkben főispánságot s Nagyfalú is van ez említett 
megyékben, mind csak bonyolúltabbá válik a kérdést s így 
leginkább csak az útirány lesz a döntő. 
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Szilády Áron azt írja, hogy Erdélyből indulva ki s 
Váradon át Budára tartva sem a mai Szilágy vármegyében 
levő, sem a szabolcsvármegyei Nagyfalú nem eshetett Laczfi-
nak útjába s hogy Ilosvai egyedül a biharvármegyei Nagy-
falút érthette. Szilády elismeri, hogy ez a Nagyfalú kissé 
félreesik a Váradról Budára vezető út mai irányától, de, 
mint mondja, ez nem okozhat nehézségeket, mivel Ilosvai 
szerint, Laczfi hadával hogy ballagna, ott egy általúton 1 el-
tévesztette az útját. 

Mit mond Ilosvai? 

«. . . Laczfi András jő Budára, 
Erdélyből indúla Lajos udvarába ; 
Az úton mentében Váradot haladá, 
Nagy-Falú határán hadával hogy ballagna: 

Ott egy általúton hogy ő mégyen vala, 
Véletlenül útát elvesztette vala;» 

a mikor aztán Toldi Miklós a nyomó-rudat fél kezével kapta 
vala, Buda fele utat azzal mutogat vala. 

Én azt mondom, hogy ez általüt a bérczen, a Rezen 
vagy a Meszesen, a mi Nagyfalúnk tájékára vezet legbizonyo-
sabban bennünket. 

Előre bocsátom az adat-töredékeket. 
1241-ben a mongoloknak a radnai szoroson át Erdélybe 

vonúlt egyik tábora Kajdán vezérlete alatt a Meszesen át 
indúlt tovább Magyarországba, hol Nagy-Váradot csakhamar 
romokba dönté.2 

1342-ben Nagy Lajos király a fellázadt erdélyi szászok 

1 Általüt: trames, sémita, via compendiosa. Néha ember általutal akar 
járni, hát látja, hogy csak kerülőbe emberkedik. Itt mind a bérczen menjünk 
elő az erdőn átal, sokkal hamarább lészen, mert áttalút ez. Directa, egyenes, 
által-út az : nem kereng, nem csavarog. Nem is mégyen egyenes által-úton, 
hanem tekergősen. (Szarvas-Simonyi: M. Nyt. Szt. 896. 1. — 2 Szilágyi Ferencz r 
Zilah tört.-ből 6. és 7. 1. 
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ellen Nagy-Váradon keresztül s a Meszesen át vitte be sere-
gét azon országba s Nagy-Szebenig nyomulván, a pártosokat 
engedelmességre térítette.1 

Egy 1762-diki kalendárium2 Posta-Táblátskája szerint 
(a magyarországi és erdélyi alsó passuson való posták rend-
jéről, Bécstől fogva Buda felé Nagy-Szebenig) ezek voltak 
Budától a postaállomások: Buda mf. p„ Kerepes mf. p., 
Aszód, Hatvan, Árokszállás mf. p., Both, Atány mf. p., Po-
roszló, Bábolna mf. p., Tsege mf. p., Hortobágy mf. p., 
Újváros mf. p., Debreczen mf. p., Margita, Déda, Kémer, 
Somlyó mf. p., Zilah, Bréd, Magyar-Egregy, Zsombor, Berend, 
Kóród, Kolosvár, Torda, Felvintz, Nagy-Enyed, Károlyvár, 
Szász-Sebes, Szerdahely mf. p., Nagy-Szeben. íme az útirány 
Nagy-Váradtól Buda felé Nagyfalú, Kémer és Somlyó közt 
van. Via publica-ról épen itt egy 1341-diki oklevél3 emléke-
zik (de fluvio Berukhyo exeundo ad locum ubi quedam via 
publica de Nogfalw veniens resilit quendam alveum Lym-
paahpatak dictum). Kétségkívül a vármegyének egyik legrégibb 
útja húzódhatott Nagyfalú közelében Várad felé, a hova 
mint egy 1655-diki tanúvallomásból4 kitűnik, gyakran visz-
nek vala sót bagosi, nagyfalusi emberek. Váradra is, Debre-
czen felé is járnak. Mindenesetre fontos közlekedési út lehe-
tett itt, mert Magyarország s Erdély közt az egyedüli köz-
lekedési út a Meszes szorosán át vezetett. Ha tudjuk, hogy 
mily nevezetes hadi s kereskedelmi útvonal húzódott itt végig 
s különösen mily hatalmas sókereskedés folyt, — a sót az 
aknákról hordták Zilahra, Zsibóra, Debreczen felé, Margitára, 
Szolnok felé Pestre vagy Budára, mint egy XVII. századi 

1 Szilágyi Ferencz : Zilah Tört.-bői 7. 1.! Vagy mint Kővári László irja a 
meszesi szorosról: «1342-hen I. Lajos magyar király Nagyvárad felől jő be ; úgy 
megy Szebennek*). (Kővári László: Erdély földe ritkaságai, 73. 1.) — 2 Hanckens 
Bálint: Új- és Ó kalendarium Krisztus Urunk születése után 1762-dik eszten-
dőre. Kolozsvárott. Nyomt. S. Pataki József által. — Utolsó oldal. — 3 Orsz. ltár 
dipl. 3422. — 4 Jlt. 
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verselő mondja,1 — nem szenvedhet; semmi kétséget, hogy 
Laczfinak erre kellett igyekeznie s mert Budára tartott, az 
ország egyedüli hadászati útvonalát, a Szilágyságon keresz-
tül vonúlót, el nem kerülhette. De egyéb oka is lehetett erre: 
itt volt Valkó vára, a mely alatt szintén út vezetett ebben 
az irányban. A hadsereg ezeket bizonyára nem hagyta szá-
mításon kívül. Nagyfalúban (Nagyfalw) 1481-ben olyan híres 
vásárok voltak, hogy Debreczenből is jártak el reá kereske-
dők, s az említett évben egynehány hazatérő debreczeni ke-
reskedőt Kalóztelek2 és Kémer között ki is raboltak a somlyai 
Báthoriak emberei.3 

Torma Károly írja, hogy «a Berettyó, Kraszna és Egregy 
mentén a váltakozó korok érdekesebbnél érdekesebb emlé-
keivel találkozunk, valamennyi azt hirdetvén, hogy a Szilágy-
ság minden korban és időben két ország nagy átjárója, a 
kereskedelemnek és a hadaknak valóságos nemzetközi útja 
volt».4 

Hogy Ilosvai a Perényiekkel ismeretséget kössön, ezért 
nem kellett Ugocsába mennie, mikor ezek nemcsak Szatmár 
vármegyében voltak birtokosok, hanem összeköttetésük volt 
a Szilágysággal is, itt szereplő családokkal. 

A Perényiek szatmármegyei birtoklásáról a Hunyadiak 
korában Csánkinál ezeket találjuk: Már a XIV. századelején 
bírják Nagy-Dobost, 1419-ben pedig Papos részeit. 1488-ban 
a Kölcsey-féle Czégény, Kórógy, Istvándi, Kölese, Fül esd, 
Szekeres, Cseke és Milota helységekben vesznek jószágokat.5 

A Csákiak 1450-ben Kis- és Nagy-Piliske, Tótfalu és Gécz 
részeit zálogosítják el a Perényieknek.6 

A Perényiek szilágysági szereplését számos adatban mu-
tathatom ki: 

1478-ban vizsgálat van Csáki Ferencz leánya, Magdolna, 

1 Marosi I. egrespataki pap. — 2 Kárásztelek. — 3 Orsz. lt. Dl. 29,537. — 
4 Torma Károly: A Limes Dacicus Felső Része, 112—113. 1. — 5 Csánki i. m. 1. 
499. 1. — 6 U. o. 492. 1. 
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Perényi Jánosné részére, Csáki Ferencz, Benedek, Mihály ellen, 
kik amannak néhány szatmári és Kis-Nagyfalu, Szentkirály, 
Mindszent középszolnoki apai jószágait lefoglalták.1 

1547-ben Peréni János (mfc.) és neje, Zsófia, megidézik, 
előbb ezen Zsófia testvérének, Drágfi Gáspárnak, majd Druget 
Antalnak özvegyét, Annát, hogy engedje át az említett Drágfi 
Gáspár fiát, Györgyöt és nővérét, Magdolnát fölnevelés végett, 
annak Erdőd, Kővár, Cseh, Sólyomkő várait és kastélyait, 
meg az erdőszádai curiáját összes tartozékaikkal együtt gyámi 
megőrzés végett, a mit ez özvegy, Drágfi végrendelete elle-
nére, eddig meg nem tett.2 

1560-ban Pereni Gábort (mfc.) megidézteti Ruszkai Dobó 
János a saját és testvérei peéri részbirtokának elfoglalása 
miatt. Perényit e tettében — úgy látszik Ödönfi János és 
Kutassi István segítették, mert ezeket is megidézik.3 

1572-ben Nyalábi Priny István (mfc.), ugocsai főispán, til-
takozik az ellen, hogy az uralkodó Gyulafi Lászlónak ado-
mányozza a középszolnoki Cseh várat.4 

1573-ban ugyanő, ekkor is ugocsai főispán, eltiltja 
Berekszói Hagymás Kristófot Kővár és a paczali nemesi curia 
meg ezek tartozékai elfoglalásától; Báthori István, erdélyi vaj-
dát Somlyó vár és tartozékai elfoglalásától; és Gyulafi Lászlót 
most már a csehi vár lefoglalásától.5 

1 (515 előtt Prinyi Zsófiára szállottak Ruszkai Dobó Ferencz-
ről a középszolnoki Peér, Ethel, Csány, Szeődemeter, Alsó-
Szopor és más, biliar- meg szabolcsmegyei jószágok; Zsófiáról 
pedig Székely Jakabra.6 

Prini Gábor egyike azoknak, kiket Gyulafi Sámuel 1637 
márcziusában kelt végrendeletének végrehajtására kijelölt.7 

1 Leleszi convent P. 186. f. anni. 1478 nr. 23. — 2 Lelesz, Act. an. 1547 
fasc. 1. nro 5. — 3 Lelesz, Act. an. 1560. fasc. 1. nro 13. — 4 Lelesz, Sicjnat. 
Lib. 3. folio 137. — 5 Lelesz, Sicjnat. Lib. 4. folio 24. — <J Lelesz, Act. an. 1615. 
nro 26. — 7 GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XXI. 
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1638-ban (jiuiius 8.) Bánfi Zsigmond felesége Priny Er-
zsébet. 

Az 1638 junius 8-dikán Fekete-Ardón kelt egyezséglevelet, 
melylyel az id. Perényi György temetésén egybegyűlt urak és 
nemesek az örökösök között egyezséget teremtenek, Ilosvay 
Péter (Petrus Ilosvay m. p.) is aláírja; de ugyancsak Ilosvay 
Péter említve van a levél elején is (Prépostvári Zsigmond is), 
azok között, a kik az egyezséget létre hozzák. A hetedik pont-
ban Priny Istvánról is szó van. «Az öt Priny úrfi atyafiak 
közt ad realem divisionem fenmarad Nyaláb vár egészen, 
Léthava vári rész egészen, az nagyidai Priny Ferencz és Priny 
István curiájával és az egész Priny jószág osztályával együtt, 
az felül megirt mód és okok szerint.»1 

1639 junius 11-dike előtt Priny Gáborné Saljgai Kata 
átadta özv. Liszt i Ferenczné Gyula fi Zsuzsánnának az ezüst 
marhákat. 

Nagy-Szőlősön 1699 november 20-dikán Perényi Ferencz 
özvegyének, Serédy Zsuzsánnának, írják össze ingóságait.2 Ez a 
Ferencz, Gábornak a fia, Zsuzsanna pedig Serédy Benedek és 
Ujlakv Borbála leánya, a ki Serédy Gáspárral egy testvér. 
Serédy Gáspár felesége szintén Perényi-leány. (Perényi János 
s Károlyi Krisztina leánya.)3 

A XVII-dik században Gyerőmonostori Kemény Simon 
özvegye Priny Kata. 

De a Thuriakkal is találkozhatott Szatmárban, sőt itt is. 
íme adataim: 

1534-ben Sulyok István és Balázs, Lengyel Zsófia özvegy 
Thwri Zanthay Jánosné, a Thóthyi Lengyel János árváinak 
tutorai kijelentik, hogy az árvákat minden javukban meg-
oltalmazzák.4 

1 Dr. Komáromi András. A br. Peremi-család levéltárából. Tört. Tár 
1896. 77., 79.— 2 GKG. — 3 Tört. Tár. 1896. 713—717. — 4 GKG. Cista A. Fasc. 
I., I I I . 
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1461 márczius 23-dikán Thwri Lőrinczet ügyvédjének 
vallotta Kusalyi Jakcs Péter.1 

Néhai Vajai Borzási György fiai: Miklós, Ferencz és Péter 
többek között Thwry Antal, János és Imre meg Túri Tamás 
várteleki jobbágyokat is magukhoz vették, a mikor 1549-ben 
betörtek Haraklányi Miklós várteleki erdejébe.2 

Kálnoky László (1639) felesége volt Becsky Mária (1651), 
a kiknek Anna leányukat másodízben tamásfalvi Tury Ferencz 
vette nőül.3 

1656-ban, 1669-ben Túri Zsuzsanna Sándorházi Ferencz 
neje.4 

Túri Zsuzsánna elzálogosított egy ilosvai részbirtokot; ezt 
1734 február 25-dikén továbbzálogosítja Sándorházi Ferencz.5 

Hogy e Thuriak hozhatók-e s mennyiben családi össze-
köttetésbe a mi Thuri Pálunkkal, sajnos, erre nézve nem áll 
rendelkezésemre nemzedékrendi tábla s nem is lehetett egyéb 
czélom felsorolásukkal, mint épen kimutatnom, hogy a Thu-
riak sem állanak távol tőlünk. 

Ezekből a jelenségekből tisztán áll előttünk, hogy köl-
tőnk 7o/d/jához az anyagot éj) abban az időben gyűjtötte, 
mikor a sovány Szilágyországban élt. Mint láttuk, 1564-ben 
Szatmári dolgozik, 1568-ban Szántón van, hol a virágzó ref. 
egyházban iija azt a művét, melyről Szilády irja, hogy «hatá-
rozottan mutatja a prot. egyházhoz s annak férfiaihoz fűződő 
viszonyát»; 1570-ben Kusalyban, négy év múlva megszületik 
Tholdija, az utolsó műve, a mikor a mi lantosunknak nyoma 
vész, vagy mint Sziládi mondja: «Ilosvainak kell tulajdoníta-
nunk azon huszonhat éves irói pályafutást, mely tudtunkkal 
1548-ban kezdődött Nagy-Idán s 1574-ben végződött, hihetően 
Nyaláb várában.»6 

Közép-Szolnok vármegyének főispánja a XVIII. század 

1 Dl. 36,392. Km. Prot. E min p. 102. nro. 4. — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 
26. B. n. 58. — 3 Turul, X., 86. lap. — 4 Gencsy lt. nro 817 cs 472. — 5 U. o. 
475. — <; Olcsó Könyvtár, 203. sz. 9. 1. 
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második felében éj) feketebátori s nagyszalontai Tholdi, a ki 
cs. és kir. kamarás, a ki kétségkívül a híres biharmegyei 
Toldi famíliájából származik. 

A Pallas Lexikon1 ezeket irja: «a Tholdy-család (nagy-
szalontai és feketebátori) nevét ősi birtokáról, a biharvár-
megyei Told helységről vette. Biztos adatok szerint I. Ferdi-
nánd korában (1552) egy portán kivül az egész Told az övék 
volt. Nógrád vármegyében is volt egy szintén Told nevű 
helységről elnevezett ilyen nevű már rég kihalt család, mely 
azonban semmi rokoni viszonyban nem állott a biharvár-
megyei Toldiakkal. E két család az, mely a híres Toldi Mik-
lóst ősének tartotta.» «A nagyszalontai Toldi-család nemze-
dékeiről a XVI-dik század közepéig nincs adatunk.» «Mária 
Terézia 1755 augusztus 26-dikán a család két ivadékát, Zsig-
mond középszolnokvármegyei főispánt és cs. és kir. kamarást 
s Ádámot grófságra emelte.» 

Igaz, hogy Nagyfalu Kraszna vármegyében volt, jóllehet 
a Hunyadiak korában Közép-Szolnokban is említenek Nagy-
falut." Ez inkább a mai Ér-Kisfalunak felel meg; de tud-
juk, hogy Közép-Szolnok s Kraszna mily elválaszthatatlanul 
együtt jelentette mindig a Szilágyságot s egy időben Közép-
Szolnok magában foglalja Kővárvidékét s Kraszna vármegye 
területét is. És a főispánok igen gyakran Közép-Szolnok és 
Kraszna vármegyék főispánjai. 1490-dik évben Kisnagyfalu 
fordul elő Közép-Szolnokban],(ez lehet Érkisfalu), tán éjien 
megkülönböztetésül a krasznai részen levő Nagyfalutól. Ma-
gát Somlyót is hol Közép-Szolnok, hol Kraszna vármegyé-
hez számították.3 Azt, hogy a Toldiak hősünk idejében bir-
tokosok voltak-e Szilágyban, csak következtetni lehet későbbi 
adatokból. Szatmárban a Rosályi Kunok révén, Szilágyban a 
Károlyiak révén mindenesetre birtokosok. Hogy a Toldiak a 
Károlyiak révén a Szilágyban a régebbi időben lehettek bir-

1 16. k. 157. 1. — 2 Csánki I. 561. 1. — 3 U. o. 585. 

Dr. P e t h i M ó r : Szilágy vármegye monogriipliiája. I. 41 



6 4 2 xxii. f e j e z e t . 

tokosok, erre éj) azt az adatot említem, melyre Szilády hivat-
kozik.1 Ebben Toldi György fiának, Lászlónak, neje Károlyi 
Poteneziána leánynegyedi illetősége és jegyruhái kiszolgálta-
tása felől ád nyugtatványt őt kielégítő rokonai számára. (1421. 
deczember 4.) Toldi György, Toldi László úgymond Szi-
lády'2 senki más, mint a hős Toldi Miklósnak épen azon 
fia és unokája, kiktől a család egyenesen származott le. 

De a Szilágyságban való szereplésükről egyéb adatok is 
vannak még: 

Toldi Miklós mester (Magr. Nicolaus de Told), szatmár-
vármegyei nemes, mint a szomszédok egyike, más szolnok-, 
kraszna- s iolozsvármegvei nemesekkel együtt, tanúsítja, 
1388-ban, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza birto-
kokat jogtalanul foglalták Kővárhoz, mert azok Aranyos 
várához tartoznak.3 

Tholdi János azok között van, a kik kirabolták Daróczi 
Bereczket és a kik ellen ezért 1465-ben vizsgálatot tartanak. 
Ezen Daróczinak közös birtoka van Losonczi Bán fiaival: 
Lászlóval, Jánossal, Györgygyei, Csaholyi Jánossal, Istvánnal, 
Miklóssal és Kémeri Jánossal Zoványon, Oláh-Csaholyban, 
Paniton és Kémeren.4 

1459 deczember 14-dikén Kwsali Jaakch Péter ügyvédeket 
vall: Bozyasi Pál, Dobai Castellanus Miklós, Dohai Czyzer 
Gál, Lelei Thewrewkes László, Bewdeskwthi Mátyás, Bew-
deskwthi Mihály deák, Zylagzegi Kis (Szarvas) Mátyás, Zylag-
zegi Antal deák, Wayai Benedek deák, Wayai István, Lelei 
Tholdy János, Lelei Mayos Marton, Lelei Kaplvan Miklós és 
Dénes, Dobai Nagy (magnus) Tamás, Bewkeni Pál, Bewkeni 
András, Sándorházai Bertalan, Debreni Dénes, Panazi Albert, 
Ákosi Mihály, Ákosi András.5 íme egy Toldi idevaló ismerős 
emberek társaságában! 

1 Olcsó Kt. 203. sz. 46. 1. — Gróf Károlyi-Okltár. II. XXXII. sz. — 2 U. o. -
Wl. — 4 Leleszi conv. L. 45. f. anni 1465. nro 36. — 5 Dl. 36,392 km. prot. 

E. min. p. 67. n. 2. 
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1522 április 10-dikén Naghfalwi Tholdy Lukács Károlyi 
Láncz Hedvig férje. Toldinak sógora, Láncz László, a kolozs-
monostori convent előtt menedéket vall nővére, a fenti Hedvig 
jegyajándékára és nászhozományára nézve.1 

1593-ban Báthori Elekné, Jakcsi Anna, jobbágya, Pere-
cheni Toldi János jelen van, a mikor a nevezett Báthoriné 
zálogba vesz két perecseni szántóföldet. Toldi János egyike 
ama perecseni «jámbor és tiszteletes személyek»-nek, a kik 
előtt 1596-ban kezességet vállalnak özv. Báthori Elekné Jakcsi 
Annának és gyermekeinek egy jobbágyáért. 

1603-ban (junius) Bátori Zsigmond lemondása után Rudolf 
császár megkínálta Székely Mózest az erdélyi fejedelemséggel 
azzal a feltétellel, hogy a részekhez ne tartson igényt és érje 
be a tulajdonképeni Erdélyivel. Toldi István azonban ellene 
volt e szerződésnek, mely az ő szilágyi birtokait veszélyez-
teté s úgy vélekedett, hogy Székely a fejedelmek e vívmányát 
fel nem adhatja gyalázat nélkül. Nézete elfogadtatott.2 

1642-ben (május) Tholdi Bálintné Szénás Kata ellen perel 
Csákv Istvánné Wesselényi Anna a középszolnokvármegyei 
királydaróczi részért.3 

1646-ban Tholdi Györgynek szántóföldje van Sülelmed 
határán.4 

Szalontai Toldi György 1659-ben Pozsonyban kelt leve-
lével Horváth Istvánnak, megtekintvén ennek bátyja (Kun 
István) érdekében sok esztendőn keresztül végzett súlyos 
szolgálatát (a közelebb elmúlt háborúságokban a rosályi kas-
télyt megtartotta csak kevés számú vitézzel a lengyel ellenség 
ellen, a mit ha nem tesz, Toldinak minden ott levő javai 
elpusztúlnak) s Horváth feleségének, Ramocsa Annának, ad 
Gubrály faluban (Szatmár várm.) tíz egész helyes jobbágyot, 
Nagy-Paládon (Szatmár várm.) szintén jobbágyokat, esetleg 

1 1)1. 36,400. Km. Prot. K. min. p. 39. 11. 1. (Fogalmazvány.) — 2 Kővári L.: 
Erdély történelme. IV. 143. 1. — 3 Középsz. Gen. Széki Jkönyv 351., 374. 11. — 
4 GKG. A. fasc. VII. 

4 1 * 
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másutt való jobbágyait. A rozsályi jószág Toldira néz. Ennek 
a Toldi Györgynek családfája: 

Rosályi Kun László, felesége Abrámfi Kata 

Toldi György, felesége Kun Kata, a kinek testvére Kun István 
[ 

I s t v á n S z a l o n t a i T o l d i G y ö r g y (1659), felesége Káinoki Kata, Kun István özvegye. 
(1656-diki osztálylevélből) 

1 
Á d á m 

1692-ben Monai Erős András tekintetes nemzetes Tholdi 
György uram ő kegyelme jobbágyi gondviselője s egyszersmind 
az ország contrája, továbbá Szamosujlakról Szopri András 
esküdt ember, ugyancsak Tholdi György jobbágya jelen van, 
mikor a Szikszai-féle szamosújlaki porczióba iktatják Fónvi 
Istvánt s Jódi Simont.1 

Toldi György «Uram ő Kegyelmére» egy lovas zsoldos 
esik Közép-Szolnok vármegyének ama nemesi összeírása sze-
rint, mely a Széplakon 1705 julius 31-dikén tartott közgyű-
lésből a lovas zsoldosokat kiveti.2 

Toldi György 1716-ban bemutatja a vármegyének a 
Rosályi Kun István révén Monóban bírt dézmáról való dona-
tióját.3 1721-ben ügyvédet vall.4 1724-ben pedig perel Jósika 
Imrével a zölczei prsediumért; Vai Lászlónéval hat oláh-
csaholyi házhelyért.5 

Az 1742-diki tanúvallatás szerint Toldi Ádám jobbágyá-
nak, Illyés Mártonnak, M.-Csaholyban puszta szőlőföldje van. 
E faluban több Toldi-rész létezik. Illyés Márton és Mihály, 
Tholdi-részbeli jobbágyoknak szántóföldjük is van itt. Ily 
Tholdi-rész a Baxa dombján is van. 

1757-ben Tholdi Klára, Szabadszállási István neje, zálogos 
pert folytat a Sebessek ellen haraklányi, czigányii, fürmé-
nyesi és vajai részek iránt.6 

1 Szgv. — 2 U. o. — 3 Középszolnok Gen. Széki Jkönyv, 284. 1. — 4 U. o. — 
5 C. o. 37, 157., 39., 82., 164., 314. 1. — « U. o. 432. 1. 
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1798-ban feketebátori és nagyszalontai Tholdi Zsigmond 
Közép-Szolnok vármegye főispánja, ép így gyakran fordúl 
elő Közép-Szolnok jegyzőkönyveiben. 

Mindezek figyelmet keltő nyomok. A mi költőnk Szat-
márt és Szilágyban egyaránt hallhatott bőven a Toldiakról, 
mert hisz biztos tartózkodási helyeit csak ezekben ismerjük. 

A hadászati út, mely a Meszes szorosán vezetett, régen-
ten az Erdélyből Magyarországba vezető egyedüli országút, 
vitte át Lajos királyt 1342-ben, a mikor Toldi Miklós 21 éves 
volt, a ki itt, a mi Nagyfalunknál mutatta meg az utat 
Buda felé. 

Ilosvai csak a krasznavármegyei Nagyfalura gondolhatott, 
az ő szülővidéke Nagyfalujára, mely születése helyének csak-
nem szomszédságában fekszik. 

Érdekes, hogy Arany János ősei is a krasznavármegyei 
N agy fa luból való k. 

Az Arany-családnak nemes levelet I. Rákóczi György 
fejedelem adott 1634 május 10-dikén, a nemességet János és 
Ferencz nyerték. Az ármális hátsó lapján Kraszna vármegye 
bizonyítja, hogy a nemeslevelet 1635 április 28-dikán a vár-
megye közgyűlésén kihirdették. Ez az adat erős bizonyíték 
arra, hogy a család a krasznavármegyei Nagyfaluban lakott, 
mert a meghirdetés a nemességszerzőnek csak állandó lakó 
v árm egvéj ében t örtén hetett. 

Az Aranv-családnak nyoma van itt már 1576-ban. Ekkor 
Arany Luca neje, Bőnyei Katalin, testvérétől, Jánostól, Bőnye 
egy részét kapja.1 Azután is találkozunk vele. 1780—1785-ben 
Arany László, a királyi dézmák regius adjunetusa állított ki 
néhány nvugtatványt Szilágy-Somlyó, Szilágy-Szeg, Nyirmon 
s Pánit községbeliek részére a beszolgáltatott dézmákról.2 

1797-ben Arany György, oláhhorváti saját telkén lakó adózó 

1 Szgy. — - Arany János Hátrahagyott Iratai és Levelezései. Budapest, 
1889. II. k. Jegyzetek, XXI—XXII. 1. 
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nemes, a kit fölvettek a hadi segedelemhez való hozzájáru-
lásra összeírtak névsorába.1 

3. Kölcsey. 

Az Isten, áldd meg a magyart! halhatatlan költője, ki 
a honszerelem legégőbb fohászára tanította meg a nemzetet, 
itt született, a mi vármegyékben, Közép-Szolnokban. Közép-
Szolnoknak Szeődemeter nevű híres bortermő falujában, a 
hogy Szeődemetert megjelölik az irodalomtörténetírók. Köl-
csey Ferencz keresztelésének följegyzését megőrizte az az 
anyakönyv, mely ma a pelei körlelkészség gondozása alatt 
áll. Az anyakönyv az 1760 -1802-dik évekből való születések, 
házasságok s halálozások adatait tartalmazza. A 18-dik lapon 
Kölcsey nővérének születését is megtaláljuk: «Tekéntetes 
Költsei Péter úr leányát Borbálát kereszteltem 2 Julij. Kereszt-
atyja T. Halmágyi László úr feleségével az asszonynyal.» 
Mind Borbálát, a ki 1788-ban született, mind pedig Ferenczet 
Makódi Mihály keresztelte, a mint a 18. lap elejére írt eme 
szavak: «In Anno 1788 Tempore Michaelis Makódi Pastoris 
Babtisati» tanúsítják. Ama szakasz czíme, mely a Ferencz 
születésére vonatkozik, ez: In Anno 1790. De az anyakönyv-
nek itt bemutatott lapja is említi Makódi Mihály tiszteletes 
uramat s ugyancsak említés van a szeődemeteri oskola rek-
toráról. Hogy az anyakönyvet ki mentette meg, azt is meg-
tudjuk a könyv első lapjáról: «A két magyar hontól tisztelt 
Költsei Ferentz neve iránti kegyeletből ezen elrongyollott 
anyakönyvet újból beköttette Szabó Antal, Szathmár várossá 
polgára és asztalosmester. 1862-ben». Az első bejegyzés benne 
ez: «Tekéntetes nemes és nemzetes vitézlő Bölöny Ádám 
uram vötte magának házastársul Tekéntetes nemzetes Bvdes-
kutv Mária asszonvt Anno 1700.» Az anvakönvv két eklézsiai 

1 Szvit. 
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gyűlés (1788 május 25. és 17í)() deczember 12.) határozatait 
is közli. 

Szeödemeter Kölcsey anyai nagyapjának, Bölöny Ádám-
nak. volt birtoka, Közép-Szolnok akkori alispánjának. Edes 
anyjáról: Bölöny Ágnesről írja szeretettel, hogy: 

«Szép Erdély barna fürtű 
Leánya hű anyám». 

A költő, szónok és kritikus, a ki mindegyik irányban 
úttörő vala, itt tölté gyermekidejének egy részét Szeődeme-



Arczképe. Emlékoszlopa Szatmári. 

Szülőháza Szeödemeteren. 
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teren, hol szülőházát — születésének száz éves fordulóján 
nagy ünnepélyességgel jelölték meg emléktáblával. Az épület 
most a Lakatos Ida úrnő tulajdonában van. Az emléktáblába 
ezek vannak vésve: «Ebben a házban született Kölcsey 
Ferencz, a nagy hazafi és költő 1790 augusztus 8-dikán. 
Ennek emlékére s a hálás kegyelet jeléül a Szilágyvármegyei 
Wesselényi-Egyesület 1890 augusztus 8.» 

KÖLCSEY SÍRJA CSEKÉN. 

Kölcsey a Választás czímű versében, melyet 1809-ben 
Debreczenben írt — a mikor Salis és Matthisson költészeté-
nek hatása alatt állott, — ily szentimentálisán énekel a Szi-
lágyról : 

Vidéki a Szilágynak : 
Völgyek, szelíd hegyek, 
Itten fedezzen a sír 
Engem tiköztetek. 
Oly édes a sötét sír, 
A nyugalom helye, 
De édesebb sehol sincs 
Oh, nincs, mint itt, sehol. 
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Oly édes a madárnak 
A zöld lombok között, 
Ha szél susog feléje, 
S ringatja édesen. 
Síromra a berek majd 
Hűs árnyékot bocsát, 
Ledőlve fog nyugodni 
Az útas síromon. Stb. 

Erczszobrát Kallós Edétől Nagy-Károlyban 1897 április 
hó 4-(iikén leplezték le. Vármegyénk székházának dísztermé-
ben levő arczképét, mely Wesselényi báró főispán ajándéka, 
Kőváry festette. Kölcsey, mint szónok, úgyszólva iskolát ala-
pított. Kossuthra és Deákra volt hatással. Élete utolsó nap-
jait a Wesselényi-pörnek szentelte. A mikor a nagy Wesse-
lényinek megvitte a gyászhírt Bártfay, összerázkódott az erős 
férfiú, arczát kezébe rejtve könyezett s így kiáltott fel: «Nem 
közénk való volt!» A csekei temetőben nyugszik. 

k. A Zilahi-testvérek. 

Károlyról terjedelmes életrajzot Dömötör János1 s mun-
káiról jellemző ismertetést Toldy István írt.2 

Zilahi Kiss Károly 1838 október 28-dikán Zilahon szü-
letett. Atyja Közép-Szolnok vármegyének volt főügyésze, 
anyja pedig (Kállay Charitas) Csernátoni Beke Sámuel, zilahi 
reform, lelkész, híres egyházi szónok özvegye. Szülői a Szi-
lágyságban — írja az életrajz írója — nagyon nevezetes, 
nyilt és zajos háztartást vittek s az itt megforduló vendégek 
is mind szép reményekkel biztatták a fejlődő fiú felől a csa-
ládot. Mikor a fiú, testvérével, Lórával, Zsibón a Wesselényi 
kertjében, — mert apjuk jó barátja s ügyvédje volt Wesse-

1 Zilahi] Károly munkái (két kötetben). Kiadták Dalmady Győző, Dömötör 
János, Komócsy József, Szabados János, Szász Béla, Tolnai Lajos s az elhunyt-
nak több barátja. I. k. Pest 1866. Eggenberger Ferdinánd 111. akad. könyvkeres-
kedése I -XXIII. lap. — 2 Magyarország és a Nagyvilág 1866. évf. 3. sz. 38. 1. 
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lényinek játszadozott, a vak báró megtapogatván a gyer-
mek fejét, azt jegyezte meg: «Jó nagy fejed van, fiam!» 
A nagy Wesselényi emléke sírjáig kísérte a gyermekkori mély 
benyomásokat őrző ifjút. A kolozsvári kollégiumból érettségi 
vizsgálata után 1856 nyarán Zilahra jött s egy évet itt töltött. 
1857 őszén került Pestre, négy hónapig Gräfenbergben üdül, 
azután ismét Zilahon, majd Kolozsvárt, Pesten (innen az 
ifjúság hazafias mozgalmában való részvétele miatt kitiltják), 
Bécsben van, megint (1861) Zilahon s 1862 április közepén 
ismét Pestre költözött, hogy pár nap múlva édes anyja halála 
haza hívja. A tüdőbaja miatt még ebben az évben Nizzába 
megy 10 hétre. Ismét fölkerül Pestre, de minduntalan meg-
fordúl Zilahon, hova családi gondok is hívták. Hányatott, 
családi bajokkal is küzködő élete pályáján folytonosan szor-
galmasan irogatott. Első dolgozata egy fürdői tudósítás volt 
a kolozsvári Hetilapnak^ Sztojkáról. írt elbeszéléseket, költe-
ményeket; de — mint életírója is kiemeli a kritikára, 
széptanra volt születve, hajlama, tehetsége erre a térre von-
ták. Bírt mindazokkal a tulajdonokkal, a mik sesthetikust 
jelessé tehetnek. «Éles, beható ész, erős logika, bátor föllépés, 
mind megvolt benne. Az irodalmi világ az irodalom min-
den ágában rendkívülit várt tőle s irodalomtörténetünk nem 
mutat példát rá, hogy valaki 25 éves korában szélesebb körű 
olvasottsággal, érettebb Ítélettel és elevenebb stylben írt volna.» 
Munkái: Petőfi életrajza, Magyar koszorúsok albuma, A le-
lánezolt Prometheüsz (Aiszkhülosz tragcediája), Az erdélyi 
nemzeti fejedelmek életrajzai. Útirajzok. Széptani művek: 
A tragoedia bölcselete, vonatkozással Teleki L. Kegyenczére. 
A drámai nyelű, Lingg Hermann és az újabb német lyra, 
Baklövések a dramaturgia abc-jében, Az ember tragoediájdrót 
stb. Ariosto Orlando FuriosoyÁnak fordítása közben érte a 
halál. 

Igen gyenge, koraszülött és születése perczétől kezdve 
mindig beteges volt. A roppant szeretet és gondosság, a 
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mit vele szemben a szülők tanúsítottak, eredményezte, hogy 
élt és fejlődött; gyenge beteges maradt ugyan mindig, de 
szellemi ereje egyre szembetűnőbbé vált. Már három éves 

ZILAHI KÁROLY. 

korában jól tudott olvasni, írni, otthon az apja térdén játszva 
tanúit meg; 5 éves korában erővel ment az iskolába és ettől 
kezdve folytonosan olvasta az akkor pár magyar nyelvű új-
ságot. A mint már 8—10 éves korában fölfedezte a padlá-
son heverő szellemi kincseket, senkinek nem jelentve, min-
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den szabad idejét arra használta fel, hogy kicsenvén a pad-
lás kulcsát, olvasta ott a régi iratokat és főleg a bekötött 
újságokat. Kitűnő emlékező tehetségénél fogva mindig fel 
tudta használni kisgyermekkori ismereteit. Szülei a sok ol-
vasás és tanulás miatt hiába féltették, alig lehetett mérsé-
kelni. Ifjú ember korában is meglátszott, hogy jobb válla 
kissé görbén lefelé hajlott a korai folytonos oldalt düléstől. 

Termete alacsony, vézna volt, aránylag nagy fejjel, dús 
barna gesztenyeszínű hajjal, nagy orra, keskeny ajka meg-
lehetős formás, de nem kis szája volt, tüzes, sárgás, sötét 
barna nagy szeme csupa észt és vidámságot sugárzott, ba-
jusza s szakála sohasem nőtt, csak némi halvány nyoma lát-
szott úgy 24 éves kora felé. 

Károly a szabadságharcz idején, mint tíz éves gyermek, 
határtalanul érdeklődött a politika és a csaták iránt. 

A szabadságharcz kitörésétől kezdve — a mint egyik 
életírója is említi a gyalogposta elébe szorgalmasan járt 
a Rákóczi-utczán le a régi téglavetőig, a hol most a vasúti 
pályílház van. Délután jött a posta, ezt már előre várták a 
város tudákosabb, miveltebb polgárai. A piaczon összegyűlve 
várták a polgármester kis íiát, a ki rendesen nyargalva, jobb 
kezét malommódra forgatva rohant végig az Alszegen és az 
akkor kicsi piaczon. Alig fújta ki magát, rögtön felugrott a 
vármegyeháza sarkánál levő nagy vastag kőre s olvasta a körü-
lötte gyülekező népnek a csatákról való tudósítást, a politikai 
híreket, a Kossuth rendeleteit. Mikor aztán bevégezte, elosz-
lott a nép s Károly diadalérzettel ment be édes apja elébe. 

Zilahi Kiss Károly 1855-ben meghalván, Károly maradt 
egyetlen támasza apró testvéreinek, még gyermek korában 
kezébe vette a ház gondját. A leggyöngédebb, legjobb fiú és 
testvér volt. Ha valami súlyosabb ügy adta elő magát, min-
dig haza jött. A családi gondok között is jól megtanúlt ma-
gán szorgalomból németül, a latin és görög nyelveken kívül 
olaszúl és francziáúl. 
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1860-ban Kolozsvárt támadt az az ötlete, hogy oláh-ma-
gyar testvériségi ünnepet rendezett, a mely fényesen sikerült. 

1861-ben a politikai forrongásban igen nagy szerepe volt. 
Merész terveit tüntetések alakjában érvényesítette, az ifjúság, 
tanácsa szerint cselekedett, úgyannyira, hogy, mint jelzém, 
ki is tiltották Budapest területéről s az egyetem hallgatásától. 
Akkor ment Bécsbe és ott iratkozott be egyetemi hallgatónak. 
A rektor ott el is csodálkozott rajta, hogy olyan jól beszél 
németül s szíves kihallgatásra fogadta, de azért néhány nap 
múlva onnét is kitiltották. Bántotta, hogy a forrongó időben 
nem szerepelhetett, s a jobb időket várva, Kolozsvárra és 
Zilahra jött le. Ekkor utazta be Erdély legnagyobb részét. 
Végre a Smerling uralkodása alatt visszatért Budapestre, de 
már igen kezdett betegeskedni, sokat polemizált ez időben, 
hol Gyulaival, (kinek azonban, Kolozsvártt, a házánál, szíve-
sen látott gyakori vendége volt), hol Szász Károlyival, Vadnay 
Károlyival. 

Tervezte, hogy, ha a magyar országgyűlést összehívják, 
képviselő lesz Zilahról. Ehhez a tervhez híven, gyakran idő-
zött a szülői háznál (a mostani Kossuthtéri 20. szám alatt, a 
hol jelenleg a Szilágyi kereskedése van), ott az akkor pom-
pás díszkertté alakított udvaron töltötte minden idejét, ott 
az orgona- és platánfák sűrű lombjai alatt tanyázott egész 
hosszú nyári napokon. Oda vitte ki a saját maga körtefából 
faragta háromlábú kerek asztalt, a melyen alig volt helye 
a tintatartónak és Börne kis, veres bársonyba foglalt aezél-
metszetű képének. Ezt a «Börne-képet», akár hol volt, magá-
val vitte és ha dolgozott, az asztalra maga elébe rakta. 

Reggelenként rendesen sétálni ment. mindig a Tyukól-
utczán végig, (most Királv-utcza), ki a I lat ló melletti Meszes 
alá, a Köszörű patak tájára. A Tvukól-utczán végigmenve, 
kezet fogott egyik-másik polgáremberrel, s némi eszmecserébe 
bocsátkozott sokszor a legigénytelenebbel is. Volt eset reá. 
hogy a családtagok közül a nagyobbak kérdőre vonták e ba-
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rátkozásért. Ilyenkor némi jókedvű ravasz szemcsillogással 
mosolyogva mondta: Hja barátom, én Zilahon képviselő aka-
rok lenni, még pedig közakaratból. 

Mikor 18(52 őszén Nizzába ment, a családi vagyonból 
kért támogatást, egész addig nem kapott hazulról pénzbeli se-
gélyt; irodalmi dolgozataiból élt igen elegáns módon, Buda-
pesten rendszerint az Angol Királynő-ben étkezett. A beteg-
sége alkalmával aztán a családi tanács után 800 Irtot vitt el 
külföldi útjára, oda is volt szeptembertől deczember elejéig, 
vidáman s jobb egészségben tért haza. Minden testvérének sok 
s értékes holmit hozott ajándékban, gyöngéd figyelemre valló 
dolgokat, Párisban vásárolván Sándornak Shakspere szob-
rát és egy pár külföldi nyomású drámát, Imrének pompás 
íróeszközt. Lórinak fényes divatú kelmét ruhához és dísz-
czukorkákat, a hétéves Medgyes Ferencznek piros papucsot 
és gyönyörű kis ruhaféléket, a kis leánynak aranynyal-ezüst-
tel hímzett tuniszi selyemkendőket, legyezőt és díszes, színes 
csecsebecséket. Beteges korában is a család volt legfőbb 
gondja. 

Az édes anyja már ekkor halott volt. Károly betegsége 
tulajdonképen annak halála (1862 április 15-dikén) után kez-
dődött. Szívszaggató fájdalom kínozta főleg azért, hogy any-
jának temetésére is későn jött. Pesten lévén, vasút nem volt, 
a sürgöny sem szolgált úgy, mint most, csak a temetés nap-
jának estelén érkezhetett meg. Úgy rohant ki a Deák-domb 
oldalán már elhantolt édesanyja sírjához, a honnét késő éjjel 
alig lehetett elhozni. Megrázta ez s többé nem is állt helyre 
az egészsége. 

A jogi tanfolyamot bevégezte, ügyvédségre készült, de 
azt már nem érhette meg. 

A nizzai út után Zilahon töltött még néhány hetet, aztán 
visszament Pestre, hogy többé soha se jöjjön Zilahra. 1804. 
év május 12-dikén a Hatvani-, most Kossuth Lajos-utcza 10. 
számú házban halt meg. 



i r ó k . 6 5 7 

Mindig azt hitte, májbaja van, pedig tüdőbaj ölte meg. 
Testvérei: a 2-dik fiú, Miklós, a ki 18 éves korában halt 

meg. Csodálatos festői tehetség, a Vasárnapi Újság számára 
két (1859-beli) képet a szilágysági népviseletről ő rajzolt. Mell-

ZILAHI KÁROLY SÍRJA. 

bajban pusztult el hat heti kínos szenvedés után, Zilahon van 
eltemetve. 

A 3-dik fiú, Sándor, 1868 áprilisban halt meg mellbaj-
ban, Zilahon 26 éves korában. 

A 4-dik, Zsigmond, fél éves korában halt meg. 
Az 5-dik, Imre, a költő. 
Imre Zilahon 1845 február 3-dikán született. Itt töltötte 

Dr. P e t r i M ó r : Sziligy vármegye monograpliiája. I. 4 2 
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gyermekéveit. Meghalt 22 éves korában (Pesten, 18(57 február 
17-én). A Magyar Néplapba már 12 éves korában irogatott 
szellemes s az eseményeket ügyesen visszatükröztető vidéki 
leveleket. Oroszból való fordításaival csakhamar kitűnt; e 
nemű első kísérletei a Nőuilágbim jelentek meg. Mint az 
Erdélyi Posta segédszerkesztője is csakhamar figyelmet 
keltett. 

Lefordította Byron Manfréd]át és Racine Andromacheját. 
Nagy Miklóssal szerkesztette a Háború könyvét s Aldor Imré-
vel az Anróra-albumoi. Északi fény czímen tette közzé vas-
kos kötetben a leghíresebb orosz költőkből (Puskin, Lermon-
toff stb.) való jeles fordításait. Mint költő, fordító s kritikus 
egyaránt nyomot hagyott az oly korán elhunyt ifjú az iroda-
lomban.1 

Rokonszenves ember, édes beszédű, nőhódító színészi te-
hetség, a ki diák korában a lyrai szerelmes szerepkör betölté-
sével gyakran rendezett műkedvelői előadásokat, melyekben 
változatos arczjátékát érvényesítette. 

Már gyermekkorában írt verseket is. Végtelen ember- és 
világmegvető hangulat szállta meg csakhamar, a mit csak 
családi körben árúit el. Egyébként a családban mélyen sze-
rető testvér és a ház kedvencze, első írói tiszteletdíját (5 frtot) 
kis leánytestvérének adta játékra. 17 éves korában már oroszul 
tanúit s az orosz költőket fordította a német Bodenstädt se-
gítségével, mert magánszorgalomból Zilahon megtanult néme-
tül. Iíolozsvártt Imre (1863-ban) vezérszerepet játszott. Minden 
kolozsvári lap munkatársa, színészek kritikusa és több pár-
baj részese, de nagyobb sebet soha nem kapott. írói műkö-
déséből Pesten elég nagy jövedelemre tett szert annyira, hogy 
a szüleitől örökölt vagyon jövedelméből egy garast sem kért 
soha, bort, szeszes italt nem ivott (csak theát), habár Zilahon 

1 Aldor Imre írta életrajzával arczképe megjelent a Magyarország és 
Nagyvilág 1867. évi 16-dik számában, 181. lap. L. még Szász Károly, Fővárosi 
Lapok 1867. 44. sz. 
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három tele pineze borból válogathatott volna. A dohány él-
vezete ismeretlen volt úgy Károly, mint Imre előtt. 

Imre egyetlen eredeti verskötetét 1866-ban rendezte sajtó 
alá előfizetőkre számítva, számítása fényesen be is vált, 

ZILAHI IMRE. 

mert pár rövid hónap alatt az egész országból özönlöttek szá-
zával. A nőktől sok ábrándos levelet kapott akkor is, midőn 
a Nefelejcs divatlap közölte göndörfürtös arezképét. 

Első és erős szerelmének tárgya egy szép kaczér, akkori 
pesti divathölgy doktor Yurdáné volt, könyvét is annak aján-

42* 
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lotta. Ez a szép asszony mellette volt félévig tartott sú-
lyos betegségében, ott volt halálos ágyánál is. 

Károly igen szerette Imrét talentumáért, ő biztatta, hogy 
tanulja meg az orosz nyelvet, fordítsa le az orosz remek-
írókat s kérte, egyelőre ne vegye ő is fel a Zilahi nevet, a 
mely a Kissek prsedicatuma, hanem legyen Cserényi Imre, 
mert rút dolog az, ha két testvér egy néven semmit sem tud 
felmutatni. «Ha majd — úgymond tészsz érdemes dol-
gokat mellettem vagy nálam nélkül, te is légy Zilahi Imre, 
de addig küzdj csendesen és becsülettel, alapos tanulmány-
úval, mert az írás furcsa dolog. Ha egyszer ki van nyom-
tatva, vissza soha sem lehet vonni. Nem lehet tudni ki és 
mikor olvassa el s írását keservesen a szemére lobbantják az 
embernek hannincz év múlva is, még a legkisebb vidéki 
lapban is.» Zilahi Imre tényleg csakis a Károly halála után 
használta a Zilahi nevet. 

A 6-dik gyermek, Imre után, újra Zsigmond nevű volt. 
Igen gyönge agyú, félig hülye, tanúlni nem tudott, csak a 
tisztes család miatt tűrték az iskolában. Vagyonát gyorsan 
elprédálta. 1871-ben halt meg Budapesten, kórházban. 

A 7-dik Ágnes.1 

A 8-dik gyermek Bálint, tífuszban halt meg 10 napi be-
tegség után 9 éves korában. 

A 9-dik gyermek leány volt, a ki születése órájában 
meghalt. 

1 A ki ezeknek az adatoknak egy részéhez juttatni szíves volt. 



XXI. FEJEZET. 

EGÉSZSÉGÜGY. KÓI»HÁZAK. 

Lakosságunk egészségügyi viszonyairól a jelen századig 
alig maradt fenn némi adat. Hihető, hogy a betegeket itt is, 
mint másutt, a borbélyok gyógyították. Ők voltak az első 
orvosok. Még Rettegi is egy borbély orvoslásáról szól humo-
rosan, 1765-ben, a mikor megemlékszik gróf Toldi Ádám 
haláláról; ez a Toldi — írja — «elsőbben vette volt Föld-
váry Ferencz leányát, kinek anyja káli Kun István leánya, 
ma is él s 29 esztendőtől fogva megbolondult és minden 
emberi értelemtől megfosztatott, úgy mondják, hogy az ura 
nagy okozója lett volna ezen casussának, mivel túlnézett rajta 
s a többi; ennek leánya Sára, Toldi Ádámné férjhez menetele 
után nem sok idővel az anyja nyavalyájába esett, melyet 
cur.áltatván az ura, extremum remediumot adhibeáltatott egy 
borbélvlyal, de nem succedált, vagy inkább jól succedált, 
mivel megholt».1 Arról tudunk, hogy járványok többször fenye-
gették vármegyénket. Az 1678-diki nagy döghalál, mely Magvar-
és Erdélyországban pusztított, bizonyára nem kímélte a mi 
vármegyéinket sem. Biztos adataink az 1710-ben, 1742-ben s 
az 1770-ben pusztított járványról vannak. 

1710-ben, «a midőn a pestis nagy erőben grassált», 
pestisben halt meg Király-Daróczon Ákosi Kis Ferenczné, 
Dohai Klára. Férje Ilosvára Dohai György né, Szécsi Judithoz 

1 Rettegi. Hazánk. III. 207. 1. 
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küldte felesége minden parafernumát, ennek édes anyjához. 
Zilahon föllépett a pestis úgy 1710-ben, mint 1742-ben, az 
utóbbi alkalommal az Érmellékéről hurczolták be a mult 
századoknak ezt a rémét, mely a mostani Rákóczi-utczában 
ütött ki a Szabó János házában.1 Több mint 1200 ember 
esett itt áldozatául. 1718—20-dik években szintén dúlt a pes-
tis Erdélyben és sok ezer embert vitt a sírba.2 1778 szeptember 
18-dika előtt Derzsidáról pestis elől Babuczára szökött néhány 
jobbágy.3 Hogy mi módon védekeztek ellene, arról 1713-ban 
s 1770-ből van némi adatunk. 1713-ban arról értesülünk, hogy 
Közép-Szolnok vármegye erélyes intézkedéseket tesz a Magyar-
országban és Moldvában kiütött pestis meggátolására.4 1719 
deczember 20-dikán Kraszna vármegye Somlyón tartott gyű-
lésében elhatározták, hogy a szeredai ünneplést böjttel együtt 
újonnan tartsák a Hadadi Wesselényi István prsesidens leve-
lében kifejezett módozat és büntetés mellett a végből, «hogy 
az Úristen haragja a mostani pestises időben annál inkább 
engeszteltessék». 1770-ben pedig a nagy mirigyhalál szünte-
tésére Romlotton a faluban négyszögű kőveszteglőt (con-
tumacia) építettek: «de ímé az irigy idő hatalmát még sem 
víhatá ki». 1837-ben némely nyomai még látszanak a veszteg-
lőnek." 1795-ben a scorbutus nevű betegség (süly, «a szájnak 
és húsnak rothadtsága») pusztított Közép-Szolnok vármegyé-
ben. Gyógyításáról a gubernium intézkedik. 

A múlt század végén s a jelen század elején van rá 
gondja a guberniumnak, hogy az állategészségügyet is ren-
dezzék. 1797-ben rendeletet küld Közép-Szolnok vármegyé-
hez, melyben minden seborvost kötelez az állatorvoslás meg-
tanulására s annak igazolása nélkül megtiltja a chirurgusok 
szerződtetését. 1804-ben pedig a juhok himlő-oltásáról szóló 
könyvecskét küld le a gazdák közt való szétosztás végett. 

1 Szilágyi Ferencz : Zilah történelméből. 74. lapon. — 2 Hanckens Bálint 
1762-diki Kalenddrioma. — 3 Gencsy-lt. No. 435. — 4 P G. 98. 1. — 5 Hodor K.: 
D. vm. E. 532. 1. 
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Kórház a vármegyében 1893 október haváig kettő volt. 
Az egyik: a volt Kraszna vármegyéé Szilágy-Somlyón, a má-
sik Zilah város magánkórháza. A szilágysomlyai kórházat a 
vármegyei betegápolási alapból tartották fenn, ezt megszűn-
tével a város használatába engedték át, mely most már vá-
rosi kórházként tartja fenn. Mindegyik kórház 1891-ben két 
szobából állt s csupán 20 20 ágyra volt berendezve. Ezek-
nek a kórházaknak forgalma 1889-ben a következő volt: 
a szilágvsomlyai kórházba az 1888-diki évről visszamaradt 
1889-re 0 férfi, 7 nő, összesen 13; 1889-ben fölvettek 08 férfit 
és 59 nőt, összesen 127 beteget. Volt tehát az összes beteg-
forgalom 140, a melyből bujakóros volt 113. A betegeket 
3170 napon át ápolták, egy betegre átlag 226 ápolási nap 
esett s minden napra 8—9 beteg. Zilah város magánjellegű 
kórházában 1888-ról visszamaradt 1889-re 4 férfi, 4 nő; 
1889-ben 135 férfit s 70 nőt vettek föl s így az összes forga-
lom 209-et tett ki, melyből 76 bujakóros volt. Ezeket a be-
tegeket 3697 napon ápolták s egy-egy betegre 17'7 ápolási 
nap s minden egyes napra 11 beteg esett; 1893 október hó 
végéig a vármegye szilágysomlyai kórházában az utolsó fél 
év alatt 32 beteget, Zilah város magánkórházában pedig 73 
beteget gyógy í t ot t a k. 

A szilágysomlyai kórházat Kraszna vármegye létesítette 
s közköltségen tartották fenn. Kraszna vármegyének 1801 
augusztus 5-dikén tartott bizottmányi közgyűlésén az alispán 
jelentette, hogy a volt cs. ker. kórházat megyei kórházzá 
alakították s miután Szilágy-Somlyó város átengedte kórházi 
helyiségnek az ócska városházat, az alispán a megye részére 
ez épületet kijavíttatta úgy, hogy a betegek számára öt szobát 
rendezhettek be.1 

Az 50-es években a városnak nyugoti végén, a jelenleg 
«iskolákért» néven ismert kertben állt fönn egy kisebb épület, 

1 Szvit. Kj. 
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a melyet kórházként használtak. Ezt az épületet lebontották 
s épült helyette 1860—61-ben a krasznavármegyei kórház. 
Régebben csak bujakóros betegeket vettek ide fel, a kiknek 
gyógykezeléseért az államkincstár fizetett gyógykezelési s 
ápolási díjakat. Más betegeket csak szükség esetén és akkor 
vettek fel, ha például valahol hajlék nélküli szegény beteget 
találtak, kinek illetősége vitás kérdés volt és hozzátartozóit 
nem ismerték. Ujabban a város költségvetésében betegek 
élelmezésére 700 napra á 30 kr. = 210 frt, gyógyszerekért 
91 frt, felszerelésekre évenként 25 frt, kórházi szolga fizeté-
sében 120 írt, a kórház épületének fentartására és javítására 
25 frt, tűzifa s egyéb kiadásokra 50 frt, összesen 521 forint 
vétetett lel az 1900-dik évre a városi kórház fentartására. 
Ezt a költségvetésben évről-évre előirányozzák. Részben vissza-
térítést nyer a kincstártól s a cselédtartó gazdáktól, stb. 

Zilahon «kerületi syphilisticus kórházat» 1849-ben állí-
tott fel a város, mely erre 500 frtot vett kölcsön a kincstár-
tól, de ez az összeg még 1854-ben sincs kifizetve. Ugyancsak 
ebben az évben (1854) a «városi szegények kórháza» tőkéje 
még csupán 1667 frt 15 kr. Az előbbi az utóbbi létesűltével 
szűnt meg. 1868 január 1-sején állította fel Zilah városa a 
szegények kórházát 1() ágygyal az úgynevezett Fiscus-háznál 
a Barom-piaczon (most Polgári-tér). A kórház a vármegyének 
nyolez betegét tartozott ápolni, a miért a vármegye egy ágy-
helyért 10 frtot s összesen 80 frtot fizetett havonként. A város 
kórházát úgyszólván a semmiből teremtette. Hozzá a czéhek 
tehetségük szerint 1868-ban, a felállítás idején, ajándékoztak 
bizonyos összeget. A következő évben a kórháznak készpénze 
kiadásain felül 764 frt 73 kr.; 1870-ben készpénze 1127 frt 50 kr. 

1855 márczius 15-dikén Polgári Lajos, polgármester, a 
városi szegények kórházáról azt jegyezte föl, hogy ennek leg-
első alapját 1840-ben vetették meg, a mikor a baromvásári 
czédula-boltnál perselyt tettek, hogy abba a vásárosok sze-
rencse-krajczárokat tegyenek. A czédula-bolt bérlői folytat-
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ták ezt a módszert s az emberbaráti intézménynek 1851-ben 
már több mint 500 pengő forint tőkéje volt. A következő 
1852-dik év farsangján e tőke gyarapítására sorsjátékos bált 
tartottak, a mely 400 pengő Irtot jövedelmezett. így szaporí-
tották a szerencse-krajczárokat, azután a nemes czélra for-
dították a büntetéspénzeket is s a tőke 1856-ban 2617 forint 
24 krra, 1858 június 24-dikére pedig kerek 3000 frtra szapo-
rodott lel. Tíz év múlva sikerűit is aztán a terv. 

Ezek a kórházak meg nem feleltek többé a követelmé-
nyeknek. A vármegyei főorvosi, alispáni jelentések egyre 
panaszkodtak a kórházak szűk, primitiv volta miatt s az a 
körülmény, hogy a betegek a szomszédos vármegyék jobb 
kórházaiban keresnek orvoslást, a mi vármegyénk betegápolási 
alapját a magas tápdíjak megtérítésével rohamosan apasztja. 

Vármegyénk kórházügye terén, egészségügyünk történe-
tében mélyebb nyomokat jelöl a vármegyei közkórház léte-
sítése. Szilágy vármegye közönsége már 1879-ben kimondotta 
a vármegyei kórház létesítésének szükségességét. A vármegye 
megkeresésére Zilah város képviselőtestülete 1880 január 
15-dikén támogatását ajánlotta föl, felajánlta a szükséges te-
rületet a Hunyadi-uteza végén levő úgynevezett «Szénás kert»-
nél, megajánl! 40,000 darab téglát, 20 köböl követ, e mellett 
a város erdejéből ajtófelekre s lépcsőkre szükséges kemény 
fákat s végül felajánlotta városi kórházának, a mennyiben 
használható, egész fölszerelését. 

Ez volt az első lépés a közkórház megteremtésére. 
Szikszai Lajos, kir. tanácsos, alispán buzgólkodása vetette 

föl ismét és ismét a közkórház ügyét, míg végre az szeren-
csés megoldást nyerhetett: a tervet 1888 április 26-dikán 
mutatta be a vármegye közgyűlésének, aztán 1891-ben a terep 
egyenlítéséhez szükséges földmunkára 1596 frt 87 krt s a 
kórház főépületére 49,343 frt 58 kr. költségösszeget irányoz-
tak elő. A kórház 1893 november 1-sején, egyelőre mint magán-
kórház, nyílt meg, 1894 január 1-sején pedig közkórházi jel-
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leget nyert. 100 ágyra volt berendezve. Külön épületben elme-
betegek megfigyelésére berendezett négy czellája is van. 

Ez az egyetlen kórház a vármegye területén. Járvány-
kórház tisztán erre a ezélra építve nincs a vármegyében; 
de Zilahon, Szilágy-Somlyón, Szilágy-Csehben, Tasnádon, 
Krasznán, Csizérben gondoskodtak bérhelyiségekről, a melyek 
2- 10 ágygyal vannak fölszerelve. A többi községben is jelöl-
tek ki már 1 —4 ágygyal fölszerelhető helyiségeket. Kórházunk-
nak 1894-ben befektetésekben, fölszerelésekben 70,973 frt 10 kr. 
vagyona volt, melyből esik az ingatlanok értékére 55,309 frt 
78 kr., ingóság 15,663 frt 32 kr., a kórház álló törzstőkéje 
3,364 frt 97 kr., a kórházban ápolt szegény betegek segélye-
zési alapja 460 frt. Az első év (1894) folyamán 723 beteg 
részesült ápolásban s a következő évek adatai fokozatos, sőt 
rohamos emelkedést mutatnak. 1895-ben betegeinek napi 
átlagos létszáma 86 volt, a mikor 603-an gyógyultak meg 
benne. Pár év múlva szembeszökő emelkedést látunk. 1897-ben: 
1896-ról átjött 49 férfi, 36 nő, felvétetett 571 férfi, 329 nő, 
ápoltatott összesen 620 férfi, 365 nő. Ezek közül belgyógyá-
szati eset volt 738, sebészeti 187, szemészeti 55 és szülészeti 5. 
Ebből kibocsáttatott: gyógyultan 437 férfi, 256 nő, javúltan 
75 férfi, 29 nő, gyógyúlatlan 24 férfi, 16 nő, meghalt 43 férfi, 
25 nő; összes apadás 579 férfi, 326 nő; az 1898-diki évre 
maradt 41 férfi, 39 nő; a 985 beteg 34,709 ápolási napot vett 
igénybe, esik tehát 1 1 betegre átlag 35'2 ápolási nap és a 
betegek napi átlaga 95. 

Ily módon csakhamar szükségessé vált a fejlesztés. 1898-ban 
kénytelen volt a vármegye egy 50 (bujakóros) beteg befoga-
dására alkalmas emeletes pavillonnal bővíteni ki áldásos 
intézményét, mélyről már egyik 1896-dik évi alispáni jelentés 
azt írja, hogy szenvedő embertársaink Mekkája lett s az a 
felvételre jelentkező betegeknek befogadására már csak túl-
zsúfoltság mellett képes. 

Díszes, szép épülete egy nagy kiterjedésű telken, a vasúti 
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indulóház közelében emelkedik, ékes tanújeléül a vármegye 
áldozatkészségének, melylyel az emberbaráti czélokat szolgálni 
kívánta. 

Középszolnokvármegyei orvosok: 1793—1812-ben Zoványi 
Imre főorvos, Boér Gottfried alorvos, 1800—1820-ban dr. Ori 
Fábián László vármegyei orvos, 1800—1830-ban Zoványi József 

SZIKSZAI LAJOS. 

sebész, h. várni, orvos, 1803- 1812-ben Fülkei János seborvos, 
1804-ben Petrás Károly sz.-csehi sebész, 1803 1818-ban Bär 
(Beer) Godofréd (Gottfried) rendes sebész, 1802 1842-ben 
Schmidt Antal (1809-ben insurrectionalis főorvos) sebész (a 
fölmentett Zoványi helyett), 1806 1809-ben Keresztesi Jona-
thán szemész és sebész, 1806 1811-ben Vásárhelyi József 
sebész (Zsibón lakik), 1807-ben Claus Ferencz sebész, 1809-ben 
Fülkéi György sebész, 1819-ben Marinyi János sebész, 1822 
1846-ban Topái Sándor zilahi sebész, 1821—1830-ban Bécséi 
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József himlőoltó, 1822 1824-ben Kolozsvári Sámuel dr. vár-
megyei orvos, 1825- 1828-ben dr. Ottmayer Mihály várm. orvos, 
1828 1829-ben Czverg Lázár sebész, 1830 1831-ben dr. Józsa 
Dániel ideiglenes várm. orvos, 1831-ben dr. Romonczai Simon 
vármegyei orvos, 1828 1836-ban Kis József helyettes vár-
megyei orvos, 1832-ben Kovács Elek segédsebész, 1833 
1835-ben dr. Fazekas Sámuel vármegyei orvos, 1835-ben Már-
kus András zilahi seborvos, 1836 1847-ben Borsos József 
helyettes orvos (1837-től vármegyei orvos), 1838 1847-ben 
László Ferencz sebész, 1838—1844-ben dr. Borsos Márton 
helyettes vármegyei orvos (1841-től rendes), 1839—1844-ben 
Kolbauer Ferencz vármegyei sebész, 1839-ben Kandel Vilmos. 
1848-tól Bereczkv Károly, a ki 1888-ig Szilágy vármegyének is 
főorvosa. 

Krasznavármegyei orvosok: 1800 1801-ben Bögözi László 
sebész, 1802-ben dr. Zoványi Imre vármegyei orvos, 1802-ben 
Almási Sándor sebész, 1803-ban Enyedi Mihály sebész, 1807-ben 
Fogarasi Sámuel sebész (Krasznán lakik), 1807-ben Bereg-
szászi József somlyói sebész, 1809-ben Gergelvti András vár-
megyei orvos, 1812-ben Szikszai Dániel sebész, 1814-ben Siegel 
Ferencz, sebész, 1823-ban Kovács Ferencz sebész, dr. Szidor 
Dániel vármegyei orvos, Kolozsvári Sámuel ideiglenes vár-
megyei orvos, 1826-ban Szász Mihály h. sebész, 1827-ben 
Kovács Dániel helyettes sebész, Vas Sámuel sebész és ideig-
lenesvármegyei orvos, 1828 1849-ben (márczius) Bodosi Jósa 
Dániel vármegyei orvos, 1830 1848-ban Mustárdi Ferencz 
vármegyei sebész, 1849-ben és 1861-ben dr. Pap Dániel fő-
orvos, Teleszki János alorvos, sebész, 1862-ben dr. Pap Dániel 
átadta a krasznavármegvei főorvosi iratokat és műtéti eszkö-
zöket Galajda József új orvosnak, dr. Galajda vármegyei fő-
orvos 1867-ben, 1867—1872-ben Pap Dániel vármegyei főorvos 
ismét, a ki időközben vármegyei másodorvos is volt, 1866— 
1867-ben Hajdú Ferencz vármegyei seborvos, 1872—1876-ban 
dr. Kopp Gyula vármegyei főorvos, alorvos Józsa Ernő dr. 



XXII. FEJEZET. 

NÉ PVIS E LET. NÉ PS ZOKÁS OK. 

1. Viseletek. 

Különösen jellemző népviselet a Szilágyban nincs ugyan, 
de azért mégis figyelmet érdemel. Sőt amaz apró különleges-
ségek, sajátos eltérések, melyeket a vármegye főbb vidékei 
mutatnak, a néprajzíró tanulmányára érdemesek. Mily éles 
az ellentét néprajzi különlegességekben a Szamos, Egregv, 
Almás mente és Tasnád vidéke közt. De e mellett a Tövis-
hátnak, a Kraszna s a Berettyó mentének szintén megvannak 
a jellegzetes vonásai. Es nemcsak ezeken a főbb vidékeken, 
hanem a közel szomszédságban eső falvakban is lehet föl-
fedezni kisebb-nagyobb eltéréseket. Apró, sokszor egészen 
közönséges dolgoknak látszanak ezek; de azért jelentőségök 
nem csekély. 

A vérvölgyieknek különlegessége a kék posztóval bevont 
báránybőr kucsma vagyis sapka, mely visszahajló fekete prém-
mel van ellátva. A teteje lapos, hat czikkü, a közepén gyapjú-
ból készült «göb» (gomb) helyezkedik el. Hátul a prém egy 
tenyérnyi helyen csonka, melyet itt fekete zsinór köt össze. 

Vérvölgyön általában a kék szín divatozik. 
A deésháziak viselete nagyjában megegyezik a vérvöl-

gyiekével. De már amazoknak a sapkájok tisztán báránybőr 
s fehér prémmel van ellátva. A vérvölgyiek nadrága, az előbb-
kelőknél, kék posztó fekete lapos zsinórral, a szegényebbek-
nél fehér harisnya, két oldalt piros, széles szegélylyel (csizma-
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száron kívül viselik.) A deésháziak szintén harisnya nadrágot 
viselnek, sőt szívósabban kitartanak mellette, mint Vérvöl-
gvön. 

Erről a vidékről terjedt el a juhbőrből készült kozsók, 
mely a szegényeknél derékig ért, a módosaknál hosszabb, 
megnyújtva a Ferencz József-kabát módjára. A gyapjúból ké-
szült ruha az előkelőknél szürke, a kevésbbé módos ember-
nél fehér Vérvölgyön. A deésháziak a fehér ruhához ragasz-
kodnak. 

A nők viselete Vérvölgyön házi vászon, ránczos szoknya, 
az előbbkelőknél kékre festve, a kötény fehér vagy kék házi 
vászon, Deésházán ugyanilyen; de a ránczos szoknya mindig 
fehér és sohasem kék. 

A deésházi lányok télen, a legkeményebb hidegben is, 
gyolcs ingujjban, melyre egy vékony lajbi s kisebb kendő 
kerül, járnak templomba, a mit megtesznek más helység el-
adó lányai is. 

A dobai ember öltözékéhez hozzátartozik a mindig nyak-
ban hordott kis vászon tarisznya, benne csonka pipa. 

A Tövisháton (Lele, Deésháza, Menyő, Vérvölgy, Szilágy-
Szentkirály, Szilágyfő-Keresztúr, Kis- és Nagy-Doba, Diósad) 
1848 előtt kék magyarnadrágot, (a térden még új korában 
megfoldották), dolmányt, rókatorkos magyar sapkát viseltek 
a «kurta nemesek». 

Néprajzi szempontból az oláh nyelvű lakosság is cso-
portokra oszlik. A Réz alján, a Bükk alján, a Szamos men-
tén, a Meszesen innen s túl megtaláljuk az eltéréseket. Leg-
elütőbb a Meszesen túli oláhság s legkevésbbé érdekli a nép-
rajzírót az érmelléki rész. 

Fischer Károly Antal A hunok és magyarok fekete, illetve 
fehér elnevezésének megfejtése czímű kis munkájában1 érintvén 
a Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben viselt felső öltö-

1 Az idézett munka megjelent Budapesten, 1888. évben. 
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nyök színét s tarkázását, ezeket jegyezte fel Kraszna várme-
gyéből: fehér guba piros tarkázással, szürke s fekete guba 
piros tarkázással, Közép-Szolnok vármegyéből pedig ezeket: 
fehér guba és ujjas veres vagy zöld tarkázással, fekete ujjas 
kék szegély Ível. 

A férfi-öltözetet illetőleg Kővári a Viseletek és szokások 
czímű munkájában,' 1860-ban, azt írja, hogy a befordított 
fürtű bundát Erdélyben nem viselték, annak neve ilt magyar-
országi bunda. A posztóval fedettnek sem látjuk nyomát, 
valamint nem a fürtös gubának, mit a Szilágy visel. 

Balián a nők sajátkezűleg szőtt vászonból varrott, rövid 
inget és pendelyt viselnek. Ünneplő ruhájokat bolti kelmé-
ből készítik; így a «bujót» (újjas), szoknyát és kötőt. Télen a 
nők is, meg a férfiak is ugyanazon szabású gubát viselnek. 
A leányok és a fiatal menyecskék a guba helyett «magyar-
kát» hordanak. Minden ruházatukat maguk készítik a guba 
és magyarka kivételével. Az 1885-diki országos kiállításon 
Zilahról egy kék szegélyű, úgynevezett fekete daróczot (ujjast) 
állítottak ki. A darócz fekete elnevezésének ellenére szürke, 
mákszínű volt, «minőt a Szilágyságban fekvő Balla és kör-
nyéke vőlegényei s menyasszonyai viselnek».2 

Monón a férfiak télen báránybőr-kucsmában, szürke vagy 
sötét színű zsinórokkal ékített posztómellényben, csizmán 
kívül hagyott, vagy csizmába húzott, fehér harisnyanadrág-
ban járnak. Lábbelijök a csizma. A mellényen a szegényeb-
bek czondra posztóból készült kabátot, a vagyonosabbak 
szürke, kékesfekete, vagy fekete, rövid kabátot viselnek. Alsó 
ruhájuk a házi vászonból készült ing és lábravaló. Felső 
ruházatuk télen, őszszel, tavaszszal, sőt esős időben nyáron 
is a fehér guba. Feketét csak a kondások viselnek. Nyári 
öltözetük szalma-, ritkábban feketés, kerek posztókalap, ing, 
lábravaló és mellény. A vagyonosabbakat néha spencerben, 

1 39—19. 1. — 2 Fischer K. A. i. m. 62. 1. 
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vagy rövid kabátban láthatni. A legények öltözete ugyanez. 
A nők fejkendőt, vizitkét, köntöst s kötényt viselnek. Lábbei i-
jök a csizma. Alsó ruhájok az ingváll, pendely és a vászon-
szoknva. Leányoknál és fiatal asszonyoknál az ingváll kivar-
rott, hímzett, fodros gallérú és kivarrt elejű. Yizitke helyett 
némelykor rikító színekkel kivarrott, piros vagy kék posztó-
mellénvt viselnek. Felső öltözékök a bujka és a fehér guba. 
A leányok meg a fiatal menyecskék nagyon kedvelik a tarka, 
rikító színeket. Uralkodó szín a sárga, piros, kék. 

Görcsönben a férfiak nyáron minden nap házi vászon-
ból készült, szűkre ránczolt gatyában és a kézszáron össze-
szorított újjú ingben járnak; az ing hátsó része a derékon 
csüng ki. A nők hétköznapi ruházata szintén vászonból 
készült, de vasárnapon színes ruhát öltenek. Úgy az idősebb 
asszonyok, mint a leányok általában piros, vagy kék színű, 
szűk derékszorítót viselnek, melyet pruszlinak hívnak. A leá-
nyok simára fésülik hajukat, középen elválasztják, hátra 
simítják; hátul leeresztik és hosszú, színes pántlikát fűznek 
bele. Télen nők, férfiak egyaránt báránybőr-gubát viselnek. 
A férfiak fehér szőrnadrágban, csizmában és kék szőrújjas-
ban járnak fejükön hosszú, hegyes báránybőr-kucsmában. 
A nők öltönye többnyire kék parkét- vagy szaten-szoknya és 
ugyanily színű bujka. Szintén csizmát hordanak, de a világért 
sem keresik a csinosát, hanem azt választják, a melyik jó 
nagy; ezt aztán tele húzzák kapczával. 

Diósadon a férfiak guba helyett néha báránybőr-beke-
eset viselnek, melyet kozsóknak neveznek. Újabban vasár-
naponként fekete posztóruhát kezdenek viselni. 

Bogdándon a férfiak nyári öltözete: határtalanúl bő, 
ránczos gatya, fehér perklis ing, elől czifrázott, sötétkék mel-
lény és szalmakalap. A legények szalmakalapját kék szalag 
köríti s kakastoll díszíti. Télen a férfiak kozsókot, fehér gubát 
és sapkát vagy csárdás kalapot viselnek. Lábbelijök télen-
nyáron a csizma; csak szántáskor kötnek bocskort. A nők 
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számtalan ránczú, csinos pendelyt, czifrázott mellényt, fekete 
alapszínű s rózsás szélű rojttal díszített, hosszú nyakkendőt 
viselnek, melyet a derékon úgy kötnek át, hogy a rojt csak-
nem ikráig ér; továbbá fekete alapszínű, virágos szélű roj-
tatlan fejkendőt, hosszú és széles, szépen ránczolt kötőt, 
könyökig érő, hullámokba mangurlott, nagy buggyú, s a kö-
nyöknél a karhoz feszült ingújjat. A lányok öltözete hasonló; 
csak a nyak- és fejkendő rikító színe üt el a férjes nők ruhá-
zatáétól. 

Paniton a férfiak télen szürke színű szűrposztó-nadrágot, 
kék «lábli»-t (mellény), szürke daróczot, felül piros posztó-
val szegett, szürke, fehér vagy fekete gubát és rámás csizmát 
viselnek. A nők nyári öltözete az ing, pendely, fersing és 
kötő, télen pedig szoknyát, piros kartonból készült és fekete 
zsinórral kivarrott láblit, ujjast és csizmát hordanak. A fehér-
neműeket a nők készítik házi vászonból. 

Szeődemeteren a férfiak ünnepélyes alkalomkor fekete 
posztóruhát viselnek; különben gubába járnak, az idősebbek 
pedig bőrbekecsbe. A nők maguk fonják, szövik és varrják 
ruházatukat. Ünnepnapokon különféle vásári ruhát öltenek, s 
a nyakkendő elmaradhatatlan. 

Peéren úgy a magyarok, mint az oláhok is sujtásos ma-
gyar dolmányt, nadrágot, csizmát és pörge magyar kalapot 
viselnek. Ünnepeken mindnyájan kifogástalan tiszta, csinos 
ruhát öltenek. Télen a férfiak fehér vagy fekete gubát is visel-
nek, a fekete szűrt már csak nagyon kevesen hordják. A leá-
nyok kissé hajlanak a divat felé, a mennyiben leeresztett 
hajjal csak elvétve jár egy-kettő: inkább a konty járja csi-
nos csonthajtűkkel. Már itt-ott «buggyos» vagy «sonkás» 
derékújjakat is látni. A templomban soha sem vehetni észre 
leányt fedett fővel. Az asszonyok leginkább báránybőrrel 
bélelt, rókaprémes posztóbundát (déczbunda = díszbunda) 
viselnek; a menyasszonyi főkötő csak ritkán kerül a konty 
tetejébe. 

Dr. P e t i u M ó r : Szilágy vármegye monoqraphiája. I. 4 3 
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Kraszna-Mihályfalván nyáron lábravalóban és bő újjú 
ingben járnak, amazt házi vászonból, ezt boltiból készítik. 
Ez öltözéket mellény, csizma és nagy szélű szalmakalap egé-
szítik ki. Télen félrövid, rendesen fekete vagy sötétkék színű 
kabátot, mellényt és magyar nadrágot viselnek. A nadrág 
mindig, a kabát csak néha zsinóros. A nők divatosan öltöz-
ködnek : ruháik az intelligens nőkétől alig különböznek. 

Kraszna-Czégényben a férfiak ruházata egyszerű, mint 
más falvakban, de nem mondhatjuk ezt a nőkről is. A nők 
öltözete csipkés, úrias szabású: harisnyát, bőr-, sőt brüner 
czipőt is viselnek, a mi fényűzési hajlamra mutat s legke-
vésbé sincs arányban a keresettel. 

Krasznán a férfiak nyáron kicsiny karimájú szalma-
vagy posztókalapot viselnek. A legények szalmakalapját kes-
keny, zöld szalag veszi körűi, melyet függélyes irányban 
sűrűn egymás mellé sorakozó gombostűk szúrnak keresztül.1 

Télen báránybőr sapkában járnak. A szegényebbek is, meg a 
gazdagabbak is szürke daróczkabátot viselnek, a különbség a 
posztó finomságának foka mellett az, hogy a szegényebbekén 
alig van egy-két gomb a nyaknál. A fiatalabb nemzedék 
ünneplő ruhája kék posztóból való. Nadrágot télen minden-
nap, nyáron csak ünnepnapon viselnek. A bocskort csak 
nyáron kötik fel, ekkor is kapcza nélkül és csak arra szol-
gál, hogy a lábukat meg ne sértse a göröngy vagy tarló. Az 
ünnepiesen öltözködött leány széles csípőjéről tűnik fel, mi 
attól van, hogy módja szerint fölvesz magára 5—8 
ránczos (rövid) szoknyát is, melyek közül a legfelső fehér 
vagy virágos batiszt ruha testhez álló, vörös magyar lajbival 
vagy lengyel inggel. Hajukat egy ágba fonják; a czopf végé-
ről máslira kötött, széles és a ruha aljáig érő szalag lóg le. 
Nyakukon delinkendő. Ünnepélyes alkalmakkor a leányok 
rendesen hajadon fővel jelennek meg. IIa férjhez mentek, 

1 Mint pl. Nagy-Monújfaluban is látjuk. 
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kontyot kötnek s ebbe durva pléhfésűt tesznek. Lábbelijök a 
csizma; a harisnya és a czipő ma még feltűnést keltene 
köztük. De nyáron (harisnya nélkül) félczipőben járnak. 

Perecsenben a férfiak nyári öltözete magyar csizma, 
rövid, bő gatya és szalmakalap. Télen a fiatalok flanellel 
bélelt, sötétszürke nadrágot, fényes, fekete gombokkal sűrűen 
diszített, sötétkék ujjast és kis kócsag-pávatolla vagy kis 
ró;sabokrétás, magyar pörge kalapot viselnek, az idősebb fér-
fiak pedig szürke gyapjúnadrágot és daróczot. Ünnepi felső 
öltönyük a fehér fürtös guba. A leányok leeresztett hajjal, 
világoskék, rózsaszínű vagy piros babos kartonruhában jár-
nak, fejükön sárga vagy fehér keszkenővel. A ruhaaljat roko-
lyának is nevezik. Rendes lábbelijök a magas sarkú, csinos, 
fisléderbőr csizma. A fiatal menyecskék hasonlókép öltözköd-
nek, de hajukat kontyba rakják. Téli öltözetük a parkét-
szoknva, rendesen fekete prémes bú j belé nagy, fényes gom-
bokkal diszítve, jó vastag posztókendő. Ünnepnapokon drága 
szőrszövet-rokolyát öltenek. Ujjaikat szeretik gyűrűkkel 
rakni tele. 

Récsén a magyarok — nők, férfiak egyaránt — a kisebb 
városi divatot utánozzák. A férfiak kabátban és nadrágban 
járnak; felső ruházatuk a köpönyeg és guba. A nők divato-
san készült szoknyát, kabátot és szövet- vagy posztó felső 
ruhát viselnek. Lábbelijök a csizma és czipő. A románok 
majdnem egészen megtartották régi öltözetüket. Az éltesebb 
férfiak szőrkelméből készült felöltőt, bőrmellényt és szőr-
nadrágot viselnek, de a fiatalabbak már kezdik a magyaro-
kat utánozni: posztó- és más kelméből készült ruházatban 
járnak. Lábbelijök a csizma és bocskor. A nők egy része 
fehér szoknyát és bőrmellényt visel, miket maguk csinálnak, 
másik része piros szoknyát. Lábbelijök a fekete és piros 
csizma. 

Somlyó-Újlakon a nők kiválóan kedvelik a fekete színt. 
Ünnepnapokon az asszonyok, leányok egyaránt fekete kön-

4 3 * 
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tost viselnek, továbbá fehér kötényt, derékhez álló s pirossal 
szegélyzett feketés színű mellényt, fejükön és nyakukon bar-
nás színű, piros sávos és rojtos keszkenőt. Fülbevalót nem 
igen látni náluk. Lábbelijük rendesen a csizma; nyáron azon-
ban némelyek czipőt (papucs) is hordanak. A férfiak lábbelije 
rendesen a csizma vagy bocskor, mely utóbbit a jobb mó-
dúak bakkancs-féle lábbelivel cserélik fel. Feketés posztó-
újjasukat sok óngomb díszíti. 

Nagyfaluban a nők szintén a sötét színt kedvelik. Itt a 
fiatal menyecske sötétfekete öltözetben, de fehér, rojtos gya-
pot fejkendővel, mely alól kilátszanak a menyasszonykoszorú 
virágai, megy templomba esküvője után legelőször. A férfiak 
fehér, galléros czondráját, melyet felöltve nem viselnek, kezdi 
leszorítani a kék mándli.1 

Sz.-Bagoson a férfiak ruházata gatya, darócznadrág, 
csizma, sapka és kalap; csak a jobb módúaknái kezdődik a 
magyaros, kék ruházat. A nők ruházata eléggé magyaros, a 
jobb módúaknái sárga, kis bunda, derékhez álló felső ruha, 
kerek szoknya és csizma, ritkán czipő. 

Bürgezden a nők színes karton-ruhákat és kötőt, a leá-
nyok kivált vasár- és ünnepnapokon fehér vagy világos alap-
színű, csinos, testhez álló derekas ruhákat viselnek s hajukat 
felakasztva vagy szalagba két ágba fonva hordják. Lábbelijök 
takaros, magas sarkú czipő, télen a csizma. Téli felső ruhájuk a 
prémes posztó-újjas. A férfiak kék posztóruhát viselnek; nyáron 
különösen a legények csinosan ránczba szedett, középbőségű, 
térden alól érő, házi vászonból készült lábravalót, csinos 
csizmát s bokrétás posztó- vagy szalmakalapot. Téli felsőjük 
a szürke guba. Némelyek nyáron munka közben bocskort is 
kötnek. 

Ippon a férfiak fekete posztóból készült nadrágot, mel-
lényt, újjast és barna gubát viselnek. A nők ruházatához tar-

1 Boér Miklós: A Szilágyság népeiről. (Erdély, VIII. évf. 26. 1.) 
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tozik a vizitke, huszárka és fehér guba. Nyári öltözékük a 
fersing. 

Nagy-Monújfalun a fiatalság ezelőtt czifrán kivarrt elejű 
inget viselt, de most magyarosan öltözködik. Fehér inget, bő 
gatyát, rámás csizmát, pörge posztókalapot, szalagokkal és 
sok gombostűvel ékített, czifrán varrt szalmakalapot, piros 
mellényt, posztókabátot, télen fehér harisnyanadrágot és rövid 
ujjast viselnek. A piros gallérú fehér gubát is viselik. Láb-
belijük többnyire a szíjjal kötött bocskor. A legények dere-
kát sok gombbal ékített, hosszú szíj övezte és még most is 
övezi, bár egy részök már felhagy e szokással. Hajukat 
rövidre nyírják, bajszukat pödrik; az öregek hosszú hajat 
viselnek. A fiatalok már elhagyogatják a piros mellényt és 
helyette feketét viselnek. A leányok ruházata vászonból és 
kartonból telik ki; viseletök csinos, magyaros. Czipőt nem 
viselnek. 

Illésfalván a férfiak vászonból készült és csak derékig érő 
kézelős inget viselnek. Felső ruházatukhoz tartozik a fekete 
mellény és a derékig érő fekete kabát. Fekete kalapjuk félig 
pörge. 

H.-Győrtelkén a férfiak fekete nyakkendőt viselnek. A fia-
talok felső öltönye a fekete posztókabát, melynek finomságát 
anyagi helyzetüktől teszik függővé. A nők selyem és kázsmér 
kendőket is viselnek. 

Felső-Szivágyon a férfiak júhbőrből készült ujjast is vi-
selnek, a melyen színes pántok és harasztvirágok díszlenek. 
A 'legények posztókabátot és mellényt is hordanak. A fehér 
vagy szürke gyapjú-szövetből készült nadrágot a legényeknél 
piros vagy fekete posztó diszíti. Lábbelijük rendesen a bocs-
kor, melyet vásárolt bőrdarabokból maga a nép készít és 
szíjjal köt fel; csak ünnepnapon és sáros időben viselnek 
csizmát. A legények posztókalapján műbokréta lobog. A fiatal 
nők és leányok házi vászonból készítik csipkével és hímzé-
sekkel díszített ünneplő ruhájukat. 
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Az alsószivágyiak téli felső ruhája a gallértalan fehér 
guba. 

S.-Györtelkén a férfiak majdnem térdig érő, csinosan ki-
varrt inget, térden alól érő bő gatyát, nyáron leginkább bocs-
kort, ritkán csizmát viselnek. A legények sok sárga gombbal 
díszített, piros mellényt hordanak, a nős férfiak ellenben 
többnyire feketét, a melyen már sokkal kevesebb gomb van. 
Ruházatukhoz tartoznak még a daróczkabát és nadrág, meg 
a guba. A nők a fehérneműeken kívül keszkenőt, ujjast, 
köntöst és kötőt viselnek. Lábbelijök a csizma. 

M.-Valkón a románokat a hátul kieresztett, hosszú ing 
különbözteti meg a magyaroktól. Lábbelijök nyáron, még a 
tehetősebbeké is, a bocskor, télen a csizma. Felső ruhájuk a 
guba és darócz; az oláhok a bundakozsókot is viselik. 

A bogdánházi oláhok tüszőt is viselnek. 
A Szamos mentén az oláhok fehér gubát viselnek (fekete 

nincs), bocskort, házi szőttes gatyát. inget, kék lajbit (fényes 
aczélgombokkal, mint a zsibai magyarok), bőrkozsókot. Tüszőt 
csak Köődön lehet látni keveset; az egész vidéken csak itt van 
prémes kucsmájok. Már a szomszédos dobokai községbeliek 
tüszőt, fekete szumánt hordanak, pörge kis szalmakalapot, 
míg a zsibai járásbeliek kalapja széles karimájú. Fekete szu-
mánt viselnek, de tüsző nincs — az Almás, Egregy men-
tén. Szumánt viselnek az asszonyok is, melyet házilag juh-
gyapjúból állítanak elő. Az Almás, Egregy mentén a guba 
ismeretlen. Fekete gubája csak a kondásnak, juhásznak, gu-
lyásnak, szóval a pásztor embereknek van, s nemcsak a 
Szamos, de az Almás s Egregy mentén is. Lássunk itt is 
pár helyet tüzetesebben. 

Náprádon a nők fehér vászonból készítik felső ruháza-
tukat. A vásznat is maguk szövik. A leányok eme ruháit ki-
hímezik. E mellett a leányok csinos, tarka, rövid kötényt is 
viselnek. A leányok fején pántlikákkal mesterségesen össze-
font haj díszlik. 
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Kettősmezőn juhgyapjúból készült ruhát viselnek, meg 
szőcs készítette báránybőr-mellényt. Hétköznapon bocskort 
kötnek, ünnepnapokon azonban a módosabbak csizmát is 
húznak. 

Vármezőn régebben nagyon egyszerűen öltözködtek. A ler-
ílak csak a bocskort és magas karimájú kalapjukat, a nők 
pedig csak a piros csizmát vették pénzen; minden más ruhá-
zatuk házilag készült. A nők öltözete házilag készült barna 
fejkendőből, daróczból, egy pár pendelyből és ingből meg két 
kötőből állott. Mostani viseletök egészen eltér a régitől és 
költségesebb. A férfiak gyapotból szőtt változót, térdig érő, 
bő gatyát, csinosan kivarrt újjú és gallérú inget viselnek, 
hosszú szárú fekete csizmát, fehér gyapjúnadrágot, 15—20 
forintos piros báránybőrből készült és selyemmel kivarrott 
pitykés mellényt, barna posztóújjas, piros posztóval szegélye-
zett, a zsebhelyen különféle színes posztóval czifrázott, barna 
gyapjúdaróczot és puha szőrű pörge kalapot, melyet télen a 
báránybőr-sapka pótol. A nők lábbelije vagy hegyes sarkú és 
hegyes orrú, fekete kordován vagy piros csizma. Ruházatuk 
hunyadiasan kivarrott gyapot-pendely és ing, tarka-barka 
bolti szoknya, rikítós színű kötő, selyemmel kivarrott, testhez 
álló, pitykés báránybőr-melléhy, barna színű, czifra sallangos 
darócz és fekete, kázsmir vagy czifra virágos fejkendő, a mi 
a Meszesen túli oláh viseletet általában jellemzi. 

A hosszúujjú guba avar eredetű; honfoglaló őseink már 
itt találták; köznépünk ma is viseli vállra vetve és nem fel-
öltve. Ennek a felső ruhának az lehetett a rendeltetése, hogy 
egyik ujját élelmiszerek szállítására használták, míg a másikban 
íjaikat, ezek feszítő húrjait hordták, hogy a nyilazásra eső-
től védjék. A bő gatya már sajátképen magyar eredetűnek 
tekinthető, minden kétséget kizárólag ilyennek a csizma. Mind-
egyik arra a czélra szolgált, hogy védje a lovas lábát a ked-
vezőtlen időjárás ellen. Az oláhnak hosszú szárú, a bokán 
összeköthető nadrága, a test felső részét borító tyeptár, a 
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szumán, a hegyi lakóknál a júhbőrből való kucsma dák öl-
tözet.1 

1662-ből gróf Bethlen Miklós írja, hogy van Erdélyben 
egy pásztor nép, egy népfaj, mely emberemlékezetet meghaladó 
idők óta van hazánkban, mely a lakóhelyét képező mély völ-

SZILAGYSAGI OLAHOK. 

gyeken kívül nem ismer más vidéket, sőt még Erdély többi 
lakosaival sem áll közvetetlen összeköttetésben. Mindmegannyi 
kis köztársaságot alkotnak. Palujokban fő a pap, ki bíró is stb. 
Öltözet az, a mi a trajánoszlopi dákoké.2 

1 Szikszai Lajos felolv.: Szilágy várm. mill. közgy. jkönyve, 12. 1. — 2 Gróf 
Bethlen Miklós: Történeti emlékrajzai. Francziából fordította: Toldy István. 
152—156. lap. 
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Zilahi Károly a szilágysági oláh nép viseletéről ezeket 
írja: A nők vászonneműiket maguk készítik s gyakran igen 
szép hímzéssel. A legény veres, főleg kék fejtővel gazdagon 
kivarrott vászoninget s gatvát visel, természetes, hogy a sze-
retője varrja. Derekán széles, nagy rézgombokkal s elől csat-

s z i l a g y s a g i o i . a h o k . i i . 

tal rakott tüszőt hord: lábán szíjjal körültekert bocskort. Nao-v 

lecsüngő haját fehér báránybőr sapka fedi. Télben és rossz 
időben, elől gombbal sűrűn kivarrt, leginkább kék posztó 
mellényt vesznek föl s nagy zsíros kalapot. A nyalkábbak 
bodros fekete tollal ékeskednek, némelyik csizmát is húz, de 
ebben csak a szolgálattevőknek van módjuk. Nem igen ked-
vező ítélet, ha azt mondják valakiről: csizmát visel, mert az 
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illetőt kevélynek tartják. Fehér harisnyát, posztó nadrágot is 
viselnek. Van mindegyiknek pitykés, sallangos, nyakban függő 
tarisznyája, melyet magukkal hordanak, úgyszintén kurta, 
durva szövésű barna vagy fehér szőrdaróczukat. Az öregek, 
a ezifrázatokat leszámítva, ugyanígy járnak. A kondások szé-
les kalapot, lobogós inget, rövid, alig térdig érő gatyát, gom-
bos tarisznyát, tülköt, rossz időben kurtagubát és bocskort 
hordanak. Nadráguk nincs; a leghidegebb időben sincs szüksé-
gök egyéb ruhára. A nők öltözete: varrottas ing, csíkos vagy 
kék szoknya, sötét szederjes, piros vagy sárga csíkú kötővel, 
melyet katrinczának neveznek. Nyakukban két-három sor, 
csigával elegy régi pénz függ, mint Erdélyben majd minde-
nütt. Többnyire piros csizmájok van, ezt csak ünnep vagy 
vásár alkalmával viselik. Hajókat kétfelé választják. A czif-
rább leányok fejét csillogó gyöngyék díszíti. Az öreg asszo-
nyok is így öltözködnek, csakhogy egyszerűbben. A férjes 
nők nem mint a hajadonok csak elől hátúi is katrin-
czát kötnek.1 

Rettegi, a ki Erdélynek a kuruczvilág s a Mária Terézia 
uralkodása közt fekvő korszakából ír, (a ki szilágysági eredetű 
volt, édes anyja Dobai Klára, a Péter leánya «amaz mostan 
is jó hírrel-névvel fénylő Dobai régi famíliából való»),2 a ru-
házkodási módról (persze, általában az erdélyi részeket ille-
tőleg) azt mondja, hogy a férfiak (t. i. az urak) öltözete a 
nemesekétől csak annyiban különbözött, hogy a nemesek nagy 
ezüst gombot* viseltek, «az urak pedig csak selyemkészületű 
köntösöket viseltek, annakutána a nemesség is letevé az ezüst 
gombokat s selyem-készülettel viselték ők is». 

Alávaló embernek tartották, «a kinek szárközépig s alább 
is hosszú deák-tóga forma mentéje nem volt, a kanczellisták 
is viselték; annak felette minden nap dolmánt őtöttek fel s 
arra öveket kötöttek, régenten csak olyant, a kin öt vagy 

1 Vasárnapi Újság, 1859. 13. sz. — 2 Hazánk, I. 235. 



x e p v i s e l e t . n é p s z o k á s o k . (»81 

hat, idest igen kevés gomb volt, azután az öveket húsz s negy-
ven gombbal is gomboztatták, a kitől kitölt. 

A régiebbek télben-nyárban báránybőr kucsmát viseltek». 
Most télen sem igen viselnek kucsmát, hanem télen is «ten-
geri-görény-, liest-, vagy egyéb festett-, vagy báránybőr igen 
jó készülettel való süvegeket», még pedig oly kicsinyt, hogy 
arra kalapot tesznek. Csizmákat pedig «a minéműeket a vá-
sárban kiki kapott». Most az emberek lábukhoz méretik, 
mondva esináltat ják. 

Úton kevés embernek volt libériás szolgája, legfölebb 
egy parasztembert vitt magával, «de most másképen van». 

Az 17()3. évben kezdtek némelyek «fejér- vagyis hamu-
szín berke- és másféle fekete báránybőrsüvegeket viselni, me-
lyek kívül-belől báránybőrből valók, félig felhajtva, de a külső 
része kihasítva s czifrán pántlikával összekötve» úgy, hogy 
ha tetszik, leereszthető, «eddig is volt, de posztóból volt a külső 
része, ezt örmény-, a másikat lengyel-süvegnek mondják».1 

«A mi a köntös dolgát illeti, majd czifrábban jár most 
afféle cameraticus tisztecske, cancellista, vagy egyéb efféle, 
mint az igaz kamarán költ úri vagy nemesi renden levő 
ember; igaz, hogy sok nemes emberek járnak s oly pompá-
val élnek, hogy úr sem nagyobbal, elég nemes ember is va-
gyon mostan, hogy sok báróval s úrral nem cserélne. Már 
most dolmánt, övet épen nem viselnek, hanem télben-nyárban 
mentét s leiblit vagy melyrevalót, melyet külömb-külömbféle 
módon szoktak viselni, némelyek paszománttal, némelyek a 
nélkül, némelyek selyem-, némelyek szőr-materiából csinál-
tatják)). 

Nyakravalója sem sok embernek volt, most mindenki visel 
ilyent is; még hálósüvege is van mindenkinek. 

A fejér-aba köpenyeget farkasbőr bunda váltotta fel s a 
magyaros inget a németes. 

1 Hazánk, I. 366., 367. 11. 
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A kurucz-világ után negyedszázadig vékony, hosszú kar-
dokat ha viseltek, tarsoly nélkül. A törökkel való hadakozás 
alatt a rövid, széles kardok viselése jött divatba, mint a milye-
neket a régi magyarok viseltek. 

A csákó-süveget már nem viselik, «nem is emberséges 
embernek való». 

Az úri-, a főasszonyok fekete hosszú fátyolt vagy «borzas-
feketőt» hordtak, a nemes-asszonyok pedig majd mind fehér 
fátyolt. Az asszonyok derekát kláris, ezüst láncz, vagy párta-
övek körítek, most ezek helyett arany lánczot kötnek fel. 
A magyar csizma helyett német czipelüst s strinflet viselnek. 
«Mely-tartót, vagy a mint híják laszli, vagy maszli, vagy mi-
ördög nyakszorítót tudom mikor senki se viselt, hanem 1733 
tájban kezdenek csak igen keskeny nyakszorítókat, vagy pántli-
kácskákat az ifjú leányok és asszonyok viselni, de már most 
oly széleseket kötnek a nyakokra, mint a férfiak nyakra-
valója». «Azelőtt szép magyaros, rókatorokkal vagy nesttel 
bélelt mentéket viseltek a magyar úri és nemesi renden lévő 
asszonyok, de most, kivált az úri asszonyok, mind német 
kantust viselnek». «Valami nagy keszkenő-forma fekete selyem 
materiából való cedelét is vetnek az úri-asszonyok nyakokba, 
melyet mantlinak hívnak, a nemes-asszonyok még e félével 
nem fertéztették meg magokat. Bóbitát is tesznek elől az 
homlokuk tetejére, mely akármely szép személynek is dísz-
telenséget ad, ezt sem láttam egy becsületes nemes-asszony-
tól is», — mondja Rettegi a már említett korszakról. 

2. Keresztelési, lakodalmi, temetési szokások. 

A nép szokásai közül rendszerint a keresztelési, lakodalmi 
s temetési szokások a jellegzetesebbek. Mindezek a szokások 
csekély eltéréssel egész vidékünkön egyezőknek mondhatók. 
Lehetőleg oly helyekről sorolok föl ily szokásokat, a me-
lyekben a kiötlőbb vonások leginkább elleshetők voltak s több O 



x e p v i s e l e t . n é p s z o k á s o k . (»81 

helyről, hogy egyben alkalmunk legyen a népszokások egy-
mást kiegészítő vonásait, összefüggő képét megismernünk. 

Keresztelés. Perecsen ben az újszülött szülői megbeszélik, 
hogy hány pár komát hívnak és kiket. A bába aztán elindúl 
és meghívja a megjelölteket e szavakkal: «N. N., édes apa és 
N. N., édes anya felszólítja én általam, hogy az ő most szü-
letett csemetéjét keresztvíz alá vinni szíveskedjenek». 

Erre a meghívott komák egybegyűlnek és a fő kereszt-
anya a kisdedet párnába göngyölve s szép piros «kárász»-
kendővel letakarva viszi a paphoz; keresztelés után pedig 
visszahozza az anyjához. 

Este keresztelési lakomára gyűlnek a keresztszülők; asz-
talfőn a főkeresztapa ül s a vacsora kezdetén így szól: «Be-
csületre méltó tisztelt Komák! Isten bölcs végzéséből N. N. 
kománknak az ő családja megszaporodott, mert egy kis új 
csemete nyitott be az életbe, de az magával nevet nem hoz-
ván, felvévén a mi testi karjainkra, elvittük az Ur prófétá-
jához, ki is a mi kérésünkre a szent keresztvíz által leöntve, 
adta néki az N. nevet. Kívánjuk, hogy nevelje őt Isten a maga 
félelmében s legyen boldog, szerencsés élete napjaiban; édes 
anyját pedig gyógyítsa fel beteg ágyából, hogy az ő kicsiny 
magzatját nevelhesse, adjon az Isten neki bő táplálékot a két 
tömlőjébe, hogy abból táplálékot nyervén az ő csemetéje, 
legyen örömére apjának, anyjának». Ezután folytatják a va-
csorát. Majd ismét megszólal a főkeresztapa: «Bölcsen tudják, 
tisztelt komák, hogy a mi kis kereszt-gyermekünk meztelen 
jött e világra, de, hogy egy kis ruhára valója legyen, miután 
ő még keresni nem tud, egy pár krajezárt szánjunk az ő fel-
ruházására, a mivel az ő meztelenségét eltakarja». Ekkor egy 
tányért tesz az asztalra s abba pénzt adnak. 

Az oláhoknál a Réz alján a keresztanya kereszteléskor a 
szent könyvre leszi a kisded kezét, hogy, ha fiú, jól tudjon 
írni s olvasni; ha leány, jól tudjon varrni s ügyes gazdasszony 
váljék belőle. 
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A szamosmenti oláhoknál, pl. Szélszegen az újszülöttet 
először az asztalra teszik, még pedig azért, hogy a gyermek 
mindenütt tekintélyes legyen és becsült, mint az asztal. Ha a 
keresztelés után eltelt hat hét, családi mulatságot rendeznek, 
melyre meghívják a közelebbi rokonokat is. Ez alkalommal 
a keresztanyát meg a bábát kerékalakú kalácscsal és fejkendő-
vel ajándékozzák meg. 

A leány kérésnek legkülönösebb, legsajátabb módja Bog-
dánd környékén dívik, a hol a legény egy kis sulykot dob 
be az ablakán imádottjának, kit feleségül venni szándékozik. 
Az már biztos jele a legény szándékának, ha az a kiczifrázott 
sulyok belől kerül az ablakon. 

Bürgezd környékén figyelmet érdemel a hívogató vőfélyek 
jelvénye, mely pántlikával, kendővel és pattantott máléval 
díszített pálcza; mellükön és kalapjukon virágot viselnek. 
Ugyancsak itt szokásos, hogy a leány elkéri a legény zseb-
kendőjét kimosás végett, a mi kétségtelen jele a leány komoly 
szándékának. A leány összehajtogatott, lepecsételt papircso-
magba kendőt, a legény hasonlóképen lepecsételt csomagban 
egy pár 1 frtos tallért ad jegybe. 

A perecseni legény kiválasztja a leányt, aztán megmondja 
neki, hogy kérőt küldene, ha gondolhatná, hogy hozzá adják. 
Erre a leány azt válaszolja, hogy már beszélt a szüleivel és 
ezek belenyugodtak. Most a legény felkéri legjártasabb roko-
nát, hogy menjen el X. X. házához és kérje meg számára 
feleségül a házi leányt. A megkérés mindig kedden este tör-
ténik, a mikor is a kérő beszéddel köszönt be a leányos ház-
hoz: «Szerencsés jó estét adjon Isten, tisztelt Uraim és Asszo-
nyaim! Bölcsen tudjuk, hogy Isten a világot teremtette sem-
miből; az első embert formálta földből, mint Ádámot is és 
okos lelket adott beléje a magános életre. De mivel nem látván 
jónak a magános életet az Isten, hanem formált Ádámnak 
baloldalából egy nő-személvt segítő társul, örök feleségül, úgy-
mint Évát: íme ezen X. ifjú felebarátunkat is Isten buzdította 
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a szent házassági és párosodási életre. És kiállván a világ 
piaczára (itteni kiejtés szerint: piaczczára), hányván-vetvén 
elméjét, kéré Istenét, édes atyját, hogy néki is rendeljen egy 
nő-személyt segítő társul és örök feleségül, a kivel meg legyen 
elégedve. Isten bölcs rendelése vezérelte át a kegyelmetek 
hajlékához, hogy is megtalálná élete párját, mint ,hónyuk' 
alatt felnevekedett, ifjú hajadon leányt, N.-et. Kérjük, tisztelt 
Uraim, válaszolni ezen kérésünkre, hogy mi is, mint azon 
ifjúnak követjei, mondhassuk el, miként jártunk el a reánk 
bízott dologban». Erre válaszol az apa vagy a fölkért köz-
benjáró : ((Becsületreméltó tisztelt Uraim! Bölcsen értjük kéré-
süket, de, mivel bizonyos választ nem tudunk adni, — mert 
csak egy fát sem lehet egy vágásból levágni; ez annál nagyobb 
dolog, erre meg kell, hogy gondolkozzunk; jöjjenek el 
harmadnap estéjén és akkor bizonyost tudunk mondani». 

Ezek után el lévén rá készülve — leültetik a kérőket 
és jól megvendégelik. Harmad nap estéjén, csütörtökön, ismét 
megjelennek a legény kérői, így szólván: «Becsületre méltó 
tisztelt jó Uraim! Bölcsen emlékezhetnek, hogy ennek előtte 
egy pár nappal megjelentünk a kegyelmetek hajlékában. Hogy 
hitelesebb legyen járásunk, ,újba' visszajöttünk, —mint akkor 
is mondottuk, — hogy házassági életben szövetkezni akarnak 
ezen fiatalok, kiknek követei vagyunk s eleget nem tettünk 
eljárásunkkal, hanem kérjük azon leányt, kit (melyet) Isten 
N. barátunknak rendelt, kezünkbe adni házasság fejében azon 
fiatalnak s hogy eljárásunkhoz bizonyos jegyet adni szíves-
kedjenek, hogy bemutassuk azon fiatalnak, kinek követei va-
gyunk». Most a leányos ház közbenjárója elővezetvén a leányt, 
ki kezében összehajtott keszkenőt tart, így válaszol: «Meg-
értettük a kegyelmetek kérését s ha már Isten őket egymás-
nak rendelte, legyen az ő életök boldog, szerencsés; adja az 
Isten, hogy lépésöket soha meg ne bánják! Add át X. a 
j egyet!» 

A leány teljesíti ezt s újból együtt vacsoráznak. 
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A leánykérő követő szombat este a legény és leány a 
két ház követe kíséretében a paphoz mennek kikérdezésre. 

Ugyanezen az estén mind a két fél készül a kézfogóra. 
Meghívják az atyafiakat, kik mindnyájan egy-egy sült csirké-
vel, kürtös kalácscsal, csőrögével jelennek meg s tánczolnak 
mindaddig, míg a leány násznagya meg nem izeni a legé-
nyes házhoz, hogy készen vannak, szívesen elvárják. Most el-
indulnak. Elől megy a czigánv, dalolva követik a vendégek, 
a legény és ennek szülei. Megérkezve a násznagy benyit a 
vő legény nyel a leányos házba s azonnal így kezdi beszédét: 
«Szerencsés jó estét adjon az Isten, tiszteli Uraim! íme mi, 
mint messziről jött utasok vagyunk és fáradtak; kegyelmetek 
házánál jó világot láttunk, betértünk egy kevés pihenésre, 
szállást kérünk. Nem is vagyunk mi sokan, csak vagy 33-an». 
A leány násznagya erre így válaszol: «Meghallgattuk kegyel-
metek kívánságát, de jól láthatják, hogy mi is szép számmal 
vagyunk; hanem, hogy magukat kipihenhessék, itt nem messze 
a szomszédban jó nagy istálló van, ott elférnek; folyamodja-
nak oda». Erre amaz így szól: «Nem teszszük fel kegyelme-
tekről, hogy épen istállóba küldenének; hiszen már a másik 
faluban hallottuk, hogy itt jó magyar emberek laknak s el-
fogadják a vendéget.» «Hiszen hát legyen», mond emez, 
«látjuk, hogy fáradtak, hát mégis befogadjuk, ha embereiről 
jót áll és becsületesek lesznek». Mire az első: «Oh! a mi em-
bereink mind jó emberek; én érettök jót állok; de, tisztelt 
násznagy uram, nékünk még egy kis tehernyénk is vagyon, 
mert hosszú útra nem jó üres tarisznyával indulni: annak 
is egy kis helyet kérünk». Most az arra rendelt hivatalos sze-
mélyek elszedik a tarisznyákat, azaz az eleséget, melyet a le-
gényes ház vendégei hoztak. Majd a legény násznagya így 
kezdi: «Becsületre méltó tisztelt Örömatya uram! Úgy látjuk, 
hogy nem mint útas emberek, hanem mint jó, szerető fele-
barátok tanálkoztunk együtt Istennek vezérléséből; mert ennek 
előtte egy pár nappal jelentünk meg a kegyelmetek hajléká-
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nál, mint azon fiatal követei, ki szövetkezni kíván a házas-
sági szent életre ezen hajlék hajadon leányával, ki már a 
napokban kezét is adta házasság fejében; még most egyszer 
újba kérjük, mutatná meg nékünk azon személyt, hogy, ha 
reá ismernénk, még egyszer adja kezét ezen ifjúnak, kivel 
(melylyel) magát a szent házasságra kötelezte.» Erre egy előre 
felöltözött maszkarát vezetnek elő és azt, — ámbár sánta, 
jól megforgatván, a keresett leánynak mondják, de a kérő 
nem fogadja el. Majd egy még rútabbat vezetnek elő, ki ug-
rál, tánezol, hogy magát megkedveltesse, de a kérő ezt is 
visszautasítja. Csak ezután jön az igazi menyasszony. Most, 
miután a vőlegény és menyasszony kezet fogtak, így folytatja 
a kérő násznagy: ((Ábrahámnak és Jákobnak és Izsáknak 
Istene áldjon és szenteljen meg titeket, hogy ezen kézbe adá-
sotok, melylyel kötelezitek magatokat házasság fejében, legyen 
minden megbánás nélkül; hosszas, boldog éveken át erő és 
boldogság lakozzék köztetek». Ezek után asztalhoz ülnek: első 
helyre a vőlegény és menyasszony, e mellé a vőlegény követe, 
apja, anyja, aztán a vendégei; csak legutóbb ülnek le a leányos 
ház vendégei. Majd előveszik a pálinkát és a házi násznagy 
e köszöntőt mondja: «Tisztelt Násznagy Uram! Bejöttek a mi 
hajlékunkba és mi el is fogadtuk s a mint kívánták, a haja-
don személyt is kezökbe adtuk; en kívánom, hogy adjon az 
Isten az ő útaikra éltető erőt és harmatot, hogy virágozzék 
az ő családfájok nemzetségről nemzetségre; legyenek boldo-
gok és szerencsések». Aztán iszik. A társaság azonban még 
mindig csendben van: várják a vőlegény követének a felkö-
szöntését, mely így hangzik: «Tisztelt Uraim! Bejöttünk e 
hajlékba, mint vándor emberek, de kegyelmetek minket, mint 
szerető felebarátokat fogadtak Istennek vezérléséből s felmu-
tatták nekünk a hajadont, ki házasodási és párosodási életJe 
kötelezi magát a mi fiatalunkkal, a kit kívánjuk és kérjük az 
Istent, hogy áldja és szentelje őket hosszú, boldog élettel». 
Szintén iszik egyet. Ezek után kézről-kézre jár a pálinkás 
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üveg. Majd a vőfély az ételeket hozza; szokás szerint min-
den négy emberre egy-egy tál esik. Minden étel feltálalását 
verssel kíséri a vőfély. 

Vacsora után a vőlegény násznagya előkéri az ő hozo-
mányukat, «hogy mi is kínáljuk meg a miénkből a mit Isten 
adott s költsük el azt is egésséggel». Feladják és a násznagy-
asszony feldarabolja, megkínálja elsőben a menyasszonyt, az-
után tálakba rakva, az egész asztalt ellátják a hozományból, 
még a szakácsnérói sem feledkeznek meg, oda is küldenek 
ki. így esznek és beszélgetnek; mikor a vőfély látja, hogy a 
felrakott eleség elfogyott, elkiáltja magát «boncsunk asztalt», 
és kezdődik a táncz kivilágos virradtig. 

Ilyenforma az eljárás másutt is. 
Monón házasság alkalmával a hívogató két kérő és két 

vőfély, mint elöljárók szerepelnek. 
A megkérés lefolyása a következő: A kérők beköszönnek 

a leányos házhoz és az első e mondókával áll elő: «Kezdet-
ben az Isten teremtette a mennyet és a földet minden ezek-
ben valókkal együtt, egyszóval az egész világot. A szentírás 
előadása szerint Isten a világot hat nap alatt teremtette és a 
hetediken megpihent. A hatodik napon teremtette a szárazi 
állatokat és végre a legtökéletesebb lényt, az embert és őt 
uralkodóvá tette az egész földön és annak minden teremtett 
állatain. Látván a bölcs teremtő, hogy egyedül nem jó lenni, 
segítő társul teremté neki az asszonyt, olyan módon, hogy nagy, 
mély álmot bocsáta Ádámra és annak egy oldalcsontját kivevé 
és abból formálta az asszonyt. Ekkor az Isten megáldotta 
őket hosszú élettel és boldogsággal: így hát a szent házasság 
Isten rendelése. A mi eklézsiánknak is egy érdemes tagja, 
X. X., elhatározta magát a szent házasságra és segítő társat 
keresett magának, a kit meg is talált X. X. személyében, a 
kegyelmetek házoknál felnevelt kedves leányukban». 

Ezek előrebocsátása után a két kérő karjára kendőt köt-
nek. Rövid beszélgetés után a kérők visszamennek a vőlegény 
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házához azon jelentéssel, hogy a menyasszony házához hívott 
vendégek már összegyűltek, tehát nincs egyéb hátra, mint az, 
hogy a vőlegény vendégei is összeszedelőzködvén, legyenek 
készek az indulásra. Miután megérkeztek a leányos házhoz, 
a kérők bemennek és elsejük a következőket mondja: «A mi 
bizodalmas gazdánk minket, mint követjeit, ismét felkért, hogy 
forduljunk vissza kegyelmekhez s kérjük fel kegyelmeket azon 
fiatalok iránt, hogy a jegyváltás az itt megjelent rokonok je-
lenlétében történjék meg», mi meg is történik. Ali pedig a 

jegyváltás a menyasszony részéről egy bokrétából, a vőlegény 
részéről pénzből, melynek legkisebb összege 5 forint szokott 
lenni. Most vacsorához ülnek, a mely levesből, töltött káposz-
tából, tésztából és szépen feldíszített csirkepecsenyéből áll. 

A leves feltevésekor a nagy vőfély e verset mondja: 

«Istennek nevében íme megérkeztem. 
Tudom, hogy azt mondják: ,Biz jól cselekedtem'; 
íme itt a leves, az étkek alapja! 
Násznagy úr a példát, tudom, megmutatja». 

A káposzta feladásakor ezeket zengi: 

«Itt van a magyarnak legkedvesb étele; 
Jó étvágya jővén, ezzel lakik tele. 
Nem rossz takarmány ez: hiszen meg van töltve, 
Kétféle hússal is szépen beterítve». 

A tészta feladásával egybekötött vers ez: 

«Ezen tésztás étel jól meg van czukrozva; 
Ugyancsak meghinték az én parancsomra! 
Van-e, ki a tésztát nagyon is szereti ? 
Ezt ízlelje meg hát s tudom meg nem veti». 

A vacsorát rendesen táncz követi világos kivirradtig. 
Ha az alsószivágyi legény meg akar házasodni, akkor 

egy magánál idősebb és jártasabb férfival ünnepi ruhát öltve 
már kora hajnalban köszönt be a szomszéd faluban vala-
mely ismerőséhez, a kit a leányos házhoz küldenek. Ez az-

4 5 * 
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tán értesíti a leány szüleit, hogy legyenek készen a legény 
fogadására. 

Ha a szülők elérkezettnek látják az időt arra, hogy leá-
nyukat férjhez adják, akkor megengedik, hogy a legény ház-
tűznézni jöjjön. 

A lakodalmi szokások közül a ballaiaké a legérdekesebb. 
Itt a lakodalom alkalmával a násznép megkerüli a templomot 
zeneszó mellett, pisztolylövések és ujjongások között. Meg-
hordozzák a menyasszony kelengyéjét is külön szekeren, 
melyet hat csengős ökör húz. E szekeret a lehetőleg legron-
gyosabb ruhába öltözött, fabaltás őrök kisérik. Az utczát, a 
melyen a nászmenetnek elvonulnia kell, kötél-kordonnal zár-
ják el; itt aztán csak tele kulacscsal nyerhetni engedélyt a 
továbbvonulásra. A menyasszony és vőlegény — ha nyár 
van is -— gubában esküsznek. Az esketésre következő vasár-
napon a menyasszony régi divatú főkötő vei a fején, tiszta 
fehér ruhában jelenik meg a templomban; ekkor mutatja be 
először magát, mint asszony. 

M.-Goroszlón a leányok, mint Balián, szintén gubában 
esküsznek leendő férjöknek örök hűséget. 

Krasznán a népies lakodalom lefolyása a következő: 
A vőfélyek szalaggal gazdagon díszített botjukat véve, az 
esküvőt megelőző vasárnap elindúlnak hívogatni. Közvetetlen 
az esküvő napja előtt ismét fölkeresik a meghívottakat, de 
most a díszes bot mellé kosarat is visznek magukkal s a 
fiatalok számára a háztartáshoz szükséges dolgokat gyűjtenek. 
Az esküvő napján délelőtt a vőlegény és menyasszony laká-
sára gyűl a lakodalmas nép. 

Leginkább szerdán esküsznek, mert e napon a pap in-
gyen tartozik összeesketni a bérfizetők gyermekeit. Ilyenkor 
a szokásos reggeli templomozás is később történik. 10—11 
óra tájt megkondul a harang s megindul a menet, még pe-
dig külön a vőlegény és külön a menyasszony lakásáról. 
Legelői a vőfélyek haladnak tánczolva, rigmusozva; jobb 
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kezükben a vőfélybot, baljukban egy tiszta kendő. A temp-
lom előtt elhallgat a zene s a menet ünnepélyes csendben 
vonul be a templomba. 

Néha megtörténik, hogy két-három pár is esküszik egy-
szerre; ez esetben az az ügyes vőfély, ki a gondja alatt lévő 
menyasszonyt legeié állítja. Esketés után kijővén a templom-
ból, a vőlegény és menyasszony násznagya alkuba elegyed-
nek. A vőlegény már vinné a menyasszonyt, de ennek nász-
nagya nem engedi. Végre abban állapodnak meg, hogy még 
délutánig otthon maradjon a menyasszony. A násznép tehát 
ismét két részre válik, egy részük a vőlegény, másik részük a 
menyasszony házához tér vissza, a hol zeneszó mellett ivás, 
evés és táncz között várják a délutánt. 

Most elmennek a menyasszonyért; a jobb módúak csen-
gőkkel bőven feldíszített 4—6 ökröt fognak be s előbb több 
utczán meghordozzák a menyasszonyt, csak azután viszik a 
vőlegény lakására. Itt először is a vőlegény tánczát járják, 
majd lakomához ülnek. A násznagy asztali áldást mond s j ó 
étvágyat kiván a leveshez, melybe rendesen koczkára vágott 
tészta főtt. A vőfélyek szolgálnak föl s minden fogáshoz ékes 
versezettel kívánnak jó étvágyat ilyeténképen: 

«Becsületre méltó jeles gyülekezet! 
Férfi-, asszonyrendből álló felekezet! 
Nem czélom, hogy itten soká peroráljak 
S a hosszas beszéddel unalmat csináljak. 
Nagy öröme vagyon a gazdánk szivének, 
Hogy ily szép vendégi házába gyűlének, 
Ezért parancsolta nekem vőfényének, 
Hozzak ételt, hogy az vendégi ennének.» 

Pecsenye előtt, melylyel mindig kását is hoznak, az első 
vőfély versben ajánlja mindenkinek a házasságot; erre reflek-
tál a másik vőfély és a házasság ellen emel szót. Majd kö-
vetkezik a vendégek megadóztatása előbb a szakácsné, aztán 
a czigányok számára. 
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A vőfélynek szép tiszte van s erre készülnek is a sihe-
derek : megtanulják a szükséges verseket. 

Sz.-Bagoson miután a fiatalok négyszemközött megegyez-
tek, a legény kérőket küld a házhoz, kik néha csak harmad-
szori fáradságuk jutalmául kapnak határozott választ. Erre 
következik a kézfogás, mit szombat este tartanak. 

A legény násznagya, kit első násznagynak mondanak, 
zeneszó mellett tér be kiséretével a leányos házhoz s előadja, 
hogy «ők utasok s elfáradtak; itt világot láttak, betértek és 
szállást kérnek». Erre a leány násznagya megígéri a szállás-
adást, de hozzá teszi: «ha jól viselik magukat» s ezzel helyet 
foglal ki-ki. Ep úgy, mint már előbb is láttuk. 

Bürgezden korszorúval a fején és néha fátyolos öltözet-
ben jelenik meg a menyasszony, kit az esketési szertartásra 
a templom piaczáig a vőfély vezet. A templomból kivonuló 
menyasszonyt a násznép egyik-másik tréfás tagja ellopni igyek-
szik s ez, ha a vőfélyek nem eléggé éberek, meg is történik, 
a mi a vőfélyekre nagy szégyen, s a mi a vendégek között 
általános derültséget okoz. Vacsora után következik a meny-
asszonvtáncz s éjféltájt a menyasszony felkontyolása. 

Diósadon az esküvőt rendesen tavaszszal tartják, még 
pedig kedd napján. Kilencz órakor megkondúl a harang an-
nak jeléül, hogy esküvő van készülőben. A násznép zene-
szóval vonúl a templomig, a hol először rendes hétköznapi 
isteni tiszteletet tartanak s csak azután következik az esküvő, 
mely után minden hídon megállnak [s tánczolnak. Csak ez-
után viszik haza a menyasszonyt. 

Paniton a lakodalomra hívogató vőfélyek jelvénye külön-
böző színű papírszalagokkal díszített bot és a karjukra kötött, 
házi szőttes kendő. A papírszalagokat a «nvüsző»-leányok 
ajándékozzák, a kendőt pedig mind a két vőfélynek a meny-
asszony adja. 

Az esküvőt követő nap reggel templomba kísérik az új 
párt s ez alkalommal a menyasszony először foglal helyet 
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abban a székben, a melyben az anyósa szokott ülni; leány-
korában az anyja székében ült. Ennek neve «székfoglalás». 

Tasnád-Szarvadon az oláhok lakodalmazásakor, mikor 
már az esküvő megtörtént, a vőlegény és a menyasszony 
szintén a saját szüleik házához térnek vissza. Azután a vőle-
gény a násznéppel a menyasszony szülei házához megy, hogv 
élete párját haza vigye. Mire megérkeznek, már akkor készen 
várja az udvaron egy mosószék, mely úgy van felállítva, 
hogy kisebb érintésre is feldőljön, a szék le van terítve egy 
vászonkendővel (fehér), azon egy tányérban búza, egy edény-
ben víz van. A vőlegény a széket felrúgja, miközben egy, a 
menyasszonyos házhoz tartozó asszony, a ki már eleve fogja 
a kendőt, a tányért és vizes edényt, rászórja, önti a búzát, vi-
zet és ezzel áldást kér reá. A széket már mint akadályt rúgta 
félre, hogy bebocsáttatást nyerjen, de még mindig be van 
zárva előtte az ajtó s nem engedik be, jóllehet öklével dön-
geti azt. Ekközben kiadnak neki egy késsel összelyukgatott 
czipót, hogy azt krajczárokkal vagy piczulákkal rakja tele, 
de mindaddig visszakapja, míg a czipónak összes lyukai be 
nincsenek töltve. Az ekként megspékelt czipó a szakács asszo-
nyok tulajdonát képezi. 

A vőlegény most már a szobába beérkezvén, elébe hoz-
nak egy valakit, menyasszonyként, kinek a fején szakasztókosár 
van lepedővel körülkerítve. Ezt kétszer-háromszor megkísér-
lik, míg végre a vőfély kézen fogva hozza az igazi meny-
asszonyt. Vacsora közben a vőlegény násznépe villát, kana-
lat s más hozzá férhető tárgyakat ellop s éjfél után, a mikor 
már a vőlegény lakására mennek át. mindezeket a meny-
asszonynak átadják. A lakodalom időtartama alatt a vőlegény 
bokrétás kalapját állandóan a fején tartja. Az oláh lakoda-
lomban (pl. T.-Szarvadon) van egy alak, a kit lefecsitornak 
neveznek (szóvivő, szószóló), a ki úgyszólván beszéddel tartja 
a társaságot. így pl. vendégfogadáskor, kínáláskor, menv-
asszonybucsúztatáskor stb. jut ki a szerepe. Lakodalom végé-
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vei az illető jól leiszsza magát. Az oláh lakodalom három 
napig tart. Kezdődik az esküvő előtt való nap a mindkét 
háznál szokásos siratóval, utána való nap a hérisz-szel vég-
ződik. a hol a menyasszony násznépe mulatozik. A sirató-
ban, hol semmi enni-inni való nincs, lányok és fiatal embe-
rek vesznek részt. 

Vármezőn pitvarból és egy szobából álló, szalma- vagy 
deszkával fedett lakásokban együtt lakik az apa a házas fiá-
val vagy férjes leányával. A fiatalok télen a csűrben vagy a 
pajta padlásán hálnak, nyáron pedig az udvaron, a torná-
czon vagy a mezőn. 

Az oláhok házasságára megjegyzi Zilahi Károly, hogy 
«szülőfalujokból ritkán vesznek feleséget, mentől messzebbről 
kerül az asszony, annál nagyobb a dicsőség. Négy vagy hat 
ökrös szekeren czifra násznép kíséretében viszik át a meny-
asszonyt vőlegénye falujába. Az ökrök szarvai puszpáng-ággal 
vannak kibokrétázva, a szekér elején a csimpolyás hallatja 
szívreható melódiáit, kihez sokszor hegedűs vagy furulvás 
is csatlakozik.»1 

Furcsa lakodalmi szokás, vagy inkább csíny van szokás-
ban a tasnádi svábok közt. A lakodalmi estéken, a vacsora 
tartama alatt, a vőfélyek, a menyasszony czipőit lelopni vagy 
lelopatni törekszenek. E szokás keletkezése, mint ők mond-
ják, a messze-messzemúlt ködében vész el. Jelentősége azon 
fordul meg, hogy a czipők megőrzése a többnyire éltes s így 
meglehetős nehézkes n á s z n a g y o k feladata, kik étkezés alatt 
az asztalfőn ülő ifjú párral szemben foglalnak helyet. Bár 
szemfülességöknek a fiatal, virgoncz vőfélyek s az ezek által 
fölbérelt suhancz parasztfiúk és mesterinasok részéről meg-
lehetős próbát kell kiállani, mégis, minden csel, furfang da-
czára, többnvire derekasan megfelelnek feladatuknak; a mi - o 
különben érdekökben is áll, mert, ha egyszer a czipőt a vő-

1 Vasárnapi Újság 1859. 13. sz. 
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félyek kézre keríthették, azt csakis a násznagyok által kidruk-
kolandó busás borravaló ellenében hajlandók visszaadni. Meg-
történt egyébiránt régebben az is, hogy egyik-másik nyakas 
násznagy nyomban másik czipőt hozatott a menyasszonynak 
s így vőfély uraimék a már tenyerükben vélt borravalótól 
elestek. Az egészben a násznagyok folytonos idegeskedését 
tartják a legmulattatóbbnak. 

Egy történeti nagy nevezetességű lakodalomról is kell 
szólanom e helyt. II. Rákóczi György és Báthory Zsófia lako-
dalmáról. Szilágyi Sándor részint Wesselényi Ferencz, a ké-
sőbbi nádor titkárának jelentése alapján, melyet mint szem-
tanú készített, részint pedig Maller Gábor diáriumából s még 
más levelekből is merítve körülményesen leírja. Ez a lako-
dalom így ment végbe: 

Somlyón a menyasszony házához gyűltek a rokonok és 
a szomszédok. 1643 január 25-dikén érkezett meg Wesselényi 
Ferencz, a nádor követe, kíséretével. Fogadására Bánffy és 
Prépostvári mentek elébe 50 lovassal és 100 gyalogossal. Az 
érkezőt kölcsönös üdvözlet után beültették a veres üveges 
díszhintóba, melyet bársony prémes és bagariahámos lovak 
vittek s így kísérték el szállására, honnan rövid idő múlva 
ugyanazzal a hintóval a menyasszonyos házhoz vitték. Itt 
üdvözölte Wesselényi Báthorinét s átadta neki a nádor leve-
lét. Az üdvözletre Nyári Bernát válaszolt. Azután vacsora és 
utána tánez következett. 

Másnap január 26-dikán érkeztek meg az erdélyi köve-
tek: Kornis Zsigmond, Rhédey Ferencz, Barcsai Zsigmond, 
Gyulaffy László, Kemény János, Haller Péter. Prépostvári és 
Lónyai mentek eléjük 200 zászlós gyaloggal és 100 lovassal. 
Taraczklövésekkel üdvözölték az érkezőket s a lépcső alján 
Báthoriné és Wesselényi fogadták. Azután szállásaikra vezet-
ték őket. Elől ment a négy rokon főúr Bánffy, Nyáry, Lónyay 
és Prépostvári; utánuk Wesselényi egyedül, azután a hat er-
délyi követ kettesével. Wesselényit Prépostvári és Lónyay, 
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az erdélyi követeket pedig Nyáry és Bánffy vezették szobáikba 
s megvárták, míg a követek átöltöztek. 

Ezalatt a menyasszony, Báthorvné s a többi nők is fel-
gyűltek a palotába Bánffy és Nyáry által vezetve. A négy 
magyar főúr erre bevezette előbb Wesselényit, azután a feje-
delmi követeket, kik mindnyájan kezet fogtak a menyasszony-
nyal s Kornis Zsigmond elmondta az üdvözlő beszédet a vő-
legény és szülei nevében. Boldog újév kívánattal kezdvén, 
így folytatá: «() nagyságaik isteni félelemben nevelték fel gyer-
meküket. Tanulmányai bevégezte után váradi kapitánynvá 
tették. Mindnyájan csudálva szemléltük, mily bölcsen állotta 
meg helyét. Ez bírta rá ő nagyságát, hogy fejedelmi utóddá 
választotta. Minthogy pedig már megérdemli a szent házas-
ságot, oly nőt kívánnak neki adni, ki Isten nevének dicsére-
tére s lelkének üdvére legyen s így kegyelmed szerelmes gyer-
mekében, tekintetes és nagyságos Báthory Zsófia asszonyban 
nyugodtak meg, mind jó és tökéletes erkölcseiért, mind nem-
zetségének tündöklő voltáért. Minthogy pedig kegyelmed aka-
ratja is hozzájárúlt, minket alázatos híveit bocsátott be ő 
nagysága, hogy hívjuk meg kegyelmedet szerelmes gyerme-
kével s kedves vendégeivel együtt Fejérvárra azon tisztessé-
ges lakodalmi pompának szolgáltatására, melyet febr. 3-dikára 
tűzött ki ő nagysága». Kornis beszédére Nyáry mondott köszö-
netet Báthorvné nevében s kifejezte engedelmes készségét. 

Következett a vacsora. Ezt megelőzőleg az akkor szoká-
sos kézmosásra három ezüst mosdómedenczét hoztak fel az 
asszonynak, a fejedelmi követeknek és Wesselényinek. A va-
csoránál négy főasztal volt elkülönítve a többi asztaloktól. 
Külön ült a menyasszony a követekkel, Wesselényi Báthory-
néval s a magyar urakkal. Vacsora után pedig táncz követ-
kezett. 

Hasonló czeremóniák között töltötték el a következő na-
pot. január 17-dikét, is Somlyón. Ez nap voltak a pohár-
köszöntők. Wesselényi Kornisra szólt, éltetve a császárt és a 
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szent békességet, (mire egy pohár bort ivott meg vízzel), Kor-
nis erre a fejedelemre s ismét Wesselényi a nádorra mon-
dott köszöntőt. Mindenik tósztot három ágyúlövés, dobpergés 
és trombitaszó kísérte. 

II. RÁKÓCZI GYÖRGY. 

Január 28-dikán indult el a lakodalmas nép Somlyóról. 
A cselédséget más úton előre küldvén, az urak az udvari 
néppel, 18 hintóval, két társzekérrel és 200 gyaloggal indúl-
tak meg. Elűlmentek a közönséges urak szekerei, utánuk «az 
erdélyi követek négyesével», azután Prépostvári, Lónyay és 
Nyáry; egy «leeresztő szekérben» Kornis és Wesselényi, Rhé-
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dey és Barcsay. A menyasszony és anyja jött ezután zöld bár-
sonyos hintón kékre festett sörényű és farkú lovakkal. A kö-
vetkező szekereket pedig «fraucimerek» s a többi nők foglal-
ták el. Leghátul jöttek végre a társzekerek. 

Az első napon Zilah ig mentek, hol Bánffy György, a 
fejedelemnek Wesselényi fogadására előreküldött követe várta 
őket. Rhédey Ferencz házánál töltötték a napot és éjszakát, 
«ebéd és vacsora együtt volt». Másnap átkelvén a Meszesen 
Zomborig haladtak s 30-dikán értek Kolozsvárra. Itt a császár 
követét Jakavics egri érseket Bánffy Zsigmond fogadta a feje-
delem nevében, de annak felhatalmazása nélkül, a valódi 
fejedelmi követ Serédy István volt. Azután következett az 
utazás Fej érvárra, s az ottani lakodalmi ünnepség, mely 
február 7-dikén ért véget, mikor is a vendégek eloszlottak és 
Báthoryné is visszatért Somlyóra.1 

A keresztelési, lakodalmi szokások mellett a temetésieket 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

Temetés után elmaradhatatlan a halotti tor. A szokások 
jó részt egyezők itt is. Szokásban van a virrasztás, a mi reg-
gelig tart. Etel után szent énekek éneklése és a gyászolóknak 
tósztokban való vigasztalása járja. (Kraszna.) Miután pl. Paniton 
beföldelték a halottat, egy ember a sírnál beszédet mond, 
melyet beköszöntőnek neveznek. Vacsora előtt és után hol 
prózában, hol versben asztaláldást mondanak. Bagoson halál-
eset alkalmával, különösen szegény halotti házhoz, a jeladó 
harangszó után lisztet, húst, tojást és majorságot visznek, 
gyakran oly mennyiségben, hogy a hátramaradottak egy pár 
hétig is megérik vele. A temetésnél különösen szeretik a bú-
csúztatást, a nemzetségi lajstrom felsorolását. Midőn a sírt 
már behantolták, a közbenjáró atyafi levett föveggel ezen 
mondókával lép elő: «Ezen megboldogult hátramaradottjai 

1 Szilágyi Sándor : II. Rákóczi György fejedelem lakodalma. (Megj. a Fő-
városi Lapok 1884. szeptemberi számában.) 
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általam köszönik kigyelmeteknek, hogy dolgaikat nem átal-
lották félbeszakítani, hanem az ő ideig való szállásán meg-
tisztelték, ott szép énekszóknak elfuvása után, szép prédiká-
czióknak és búcsúztatóknak meghallgatása után felvették testi 
és lelki karjaikra és ide, a minden élőknek veteményes kert-
jébe, a temetőbe, kikísérték s itt átadták a pornak, melyért 

áldja meg az Isten kigyelmeteket, őrizze minden szomorúság-
tól, azt kívánom.» Erre a pap vagy a kántor válaszol, nyu-
galmat kívánva a boldogultnak. Perecsenben az az utcza, a 
hol a halálozás történt, rendesen megjelenik a temetésen és a 
temetőbe is kikíséri a halottat. A sír behantolása és az ének 
elhangzása után a közbenjáró rendesen e szavakkal köszöni 
meg a kántor és a tisztességtevők fáradozását: «Becsületre-



69(5 
x x i i . f e j e z e t . 

méltó tisztelt tanító úr ! Bölcsen emlékszik, hogy a halál az 
én komámat, N. N.-t megszomorította, mert az ő kedves 
magzatját kiszólítván ez árnyékvilágból s ő ennek eltakarí-
tására elégtelen lévén, folyamodtunk a tisztelt tanító úrhoz és 
több keresztyén felebarátokhoz, kik is a mi kérésünket meg 
nem vetvén, őt felvévén testi karjaikra, szép énekszó mellett 
elkísérék ide, az Istennek veteményes kertjébe, hogy ott nyu-
godjék a nagy napig, mikor is állíttassék az Istennek jobbja 
felől. De a tisztelt tani tó úr szívességét behunyt szemmel nem 
nézhetjük el, hanem kívánjuk, hogy földi életében az Isten 
tegye szerencséssé minden lépését; mikor pedig Isten elhozza 
a végórát, rendeljen az Isten olyan szép tisztességtevőket, 
mint a tanító úr és több felebarátok voltak a mi halottunk 
mellett.» Erre röviden válaszol a kántor. Majd a többiekhez 
fordul a közbenjáró e szavakkal: «Mindnyájan atyámfiai ne 
távozzanak messze, hanem a megszomorodott házi gazda szí-
vesen látja az ő kerne házához, hogy fáradságuknak jutalmát 
elvegyék.» Bürgezden a temetés minden fényűzéstől menten 
történik. A gyermekeket énekszóval temetik el; a felnőttek, 
kivált a házasok temetésén beszédet is mondanak. A halotti 
tor csendben elköltött vacsorából áll. Az oláhoknál pl. Szél-
szegen a virrasztás két éjen át tart. Rendesen a szomszédok 
vannak jelen; a férfiak kártyáznak, pipáznak, a rokonok sirat-
ják a halottat. A temetési szertartást megelőzőleg a halott 
összes ruháit alamizsnául adják koporsóján keresztül a sze-
gényeknek, hasonlóan egy tyúkot is; a papot és kántort egy-
egy törülközőkendővel ajándékozzák meg. A halott kezébe 
1—2 krajczárt tesznek, hogy kifizethesse a másvilágon a vá-
mot s így eljuthasson a mennyországba. Felső-Szivágyon csak 
akkor mondják tisztességesnek a temetést, ha a halotti toron 
bővében volt az étel és ital. Halotti tort nemcsak a temetés 
alkalmával tartanak, hanem három, kilencz nap, félév és egy 
év múlva is; meg ezután is többször. Az ételen, italon kívül 
mindenkinek adnak egy keresztbe font kalácsot és valami 
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edényt: pl. tálat, korsót stb. Ennek az a rossz oldala, hogy 
amaz ételek és ajándékok nem annyira a szegényeknek, mint 
inkább a legelőkelőbbeknek, szomszédoknak, barátoknak és 
rokonoknak jutnak. Bagolyfalún és Boronamezőn néhány női 
rokon rímes énekben búcsúztatja a halottat. A temetési szer-
tartás elvégezhetése végett néha a pap kénytelen lecsitítani 
az énekes nőrokonokat. Midőn Alsó- és Felső-Kaznaeson va-
laki haldoklik, a fejénél egy viaszgyertyát gyújtanak meg s 
égve hagyják mindaddig, a míg a haldokló örökre be nem 
húnyta a szemét. Ezután a halottat megmossák, felöltöztetik 
és koporsóba fektetik. Fején kalap, lábán bocskor vagy csizma, 
kezében pálcza és egy krajczár van, hogy ezzel, mint elébb 
is láttuk, kifizethesse a vámot töredelmetlen bűneiért. Midőn 
harmadnap a temetési szertartás után a közönség kimegy a 
halottas ház udvaráról, mindenki kap egy pohár pálinkát 
meg egy falat kalácsot. A halottat vagy kézen vagy ökrös 
szekeren viszik. Utóbbi esetben az ökrök szarvát azért nem 
kötik meg, hogy a hátramaradt házastárs új házasságra lép-
hessen. Kis g y e r m e k e k n é l a koporsó láb felőli részét azért 
nem fedik be, hogy az illető anyának legyenek még gyerme-
kei. Temetés után a meghívottak halotti torra gyűlnek, a hol 
rendesen jelen van a pap és kántor is, hogy a halottért mise-
bort (paos = páosz) emeljenek. Ez abból áll, hogy a pap és 
kántor meg a gyászoló család temetési ének kíséretében emel-
getnek egy edényt, meg két kalácsot, a melyekbe egy-egy égő 
gyertyát állítottak. Ezen emelgetést az összes jelenlevők utá-
nozzák. A pap és kántor jelenléte emeli a halotti tor ünne-
pélyességét s e mellett a gyászoló család vigasztalására is 
szolgál. S.-Győrtelkén s talán mindenütt az ezen alkalommal 
elköltött ételekről és italokról azt tartják, hogy azok a más-
világon a megboldogult asztalán foglalnak helyet, a miért is 
gondjuk van rá, hogy minél több ételt és italt költsenek el 
a vendégek. Zilahi Károly az oláh temetésről megjegyzi, hogy 
a halott «nyelve alá kis ezüst pénzt tesznek, melylyel a más-
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világot határló folyam révészét, ki a földi életből kiköltözőt 
átszállítja, kifizetni képes legyen. A férfiak gyásza abból áll, 
hogy félesztendeig kalap nélkül fedetlen fővel járnak; az asz-
szonyok sötét színű ruhát viselnek. De férje halála után hat 
hónapra akárhány asszony férjhez megy.»1 

3. Népünk foglalkozáza, táplálkozása, lakmározás. 

Őseink fő táplálékát túlnyomó részben a halászat és 
vadászat adta; foglalkoztak a mellett földmíveléssel, állat-
tenyésztéssel is, bár kisebb mértékben; «a család tej-élelmét 
szolgáltató kancza és tehén ott legelészett a folyók partjain».2 

Oláh népünk fő tápláléka a málékenyér s itala sajnos 
a pálinka. 

Zilahi Károly a szilágysági oláhokról a Vasárnapi Újság 

1859. évi folyamában írt rövid népismertetésében, a mely 
mellől való az itt bemutatott két kép, kiemeli az oláh nép szép, 
erős testalkatát, de hozzáteszi, hogy tunyák s ritkán tudnak 
többet szerezni a mindennapi kenyérnél s a «polgáriasodásnak 
majd semmi előnyével sem ismeretesek». Foglalkozásuk leg-
inkább földmívelés, ez azonban inkább csak a málé-termesz-
tésre szorítkozik. Némelyek marhával kereskednek s méh-
tenyésztési is űznek. Sovány málékenyérrel s néhány fok-
hagymával hetekigeiéidegéinek; húsneműt, főtt ételt, kivált 
saját házuknál, ritkán esznek, de napszámban, vagy mint 
cselédek, annál válogatósabbak. Gyümölcsfát gyéren tenyész-
tenek, kertjeikben alig van egyéb szilvafánál s silány vaj-
almánál, oltványuk nincsen. Szekerük rossz fakó-szekér, mely 
saját készítményük s benne vasszeg egy sincs. Hanyagságu-
kat leszámítva felügyelet mellett elég jól dolgoznak, belőlük 
telnek ki falun és városon a molnárok, kondások, esor-

1 Vas. Ujs. 1859. 13. sz. — - Szikszai Lajos felolv. Szilágy vm. mill. közgv. 
jegyzők. 12. 1. 
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csordások. Régenlén az udvarbíróságot szín le minden urada-
lomban ők viselték. 

Fő gyönyörűségük a vásárra járás, a mikor a ficsorok új 
kalapot tesznek, bajokat megkenik zsírral vastagon. A lányok 
arczukat bekenik pirosítóval. «Az oláh délelőtt a piaczot járja, 
délután beül a korcsmába, késő estig elpityizál kancsója mel-
lett s szürkületkor hazaindúl. Addig megy, a meddig az Isten 
viszi s sokszor az országúton hál». 

Bél Mátyás szerint 1753-ban Kraszna vármegyében jófor-
mán egyetlen vendéglő nem volt. Oly híresek valának lakói 
a vendégszeretetükről. 

Hogy a lakmározások, a «sokszor erőltetésekben is járó 
vendégeskedések» koronként mily mérveket öltöttek, érdeke-d j 

seil illusztrálja egy XVIII-dik századbeli körlevél,1 mely erősen 
megszorítja a temetések, keresztelések és lakodalmok alkal-
mával kifejtett pazarlást és pompázást «épen csak a szük-
séges illendőségig». A körlevél ugyan Szeben városát érdekli 
közvetetlen; de az intézkedést nálunk is jónak látták azzal a 
hozzáadással, hogy «a mi cíviseink, külső és közrendeink ezen 
városbeli cívisekkel rászszerint nem is hasonlíthatók össze, 
átaljában sokkal tehetetlenebbek» s így annál inkább szük-
séges, hogy igényeiket összébb húzzák s állapotukhoz képest 
mérsékeljék magukat. 

A királyasszony akként intézkedett Szeben városánál, 
hogy a négy rendbe osztott nép első osztályának «a szebeni 
legfőbb és tehetősebb dúsgazdag polgárnak is tízféle éteknél 
többet lakodalom alkalmatosságával főzetni nem szabad; ha-
nem a vendégek számához képest lehet az étket több vagy ke-
vesebb tálakban tálaltatni». Konfektül pedig feladhatnak száraz 
vagy fris gyümölcsökön kívül piskótát, száraz vagy nádméz-
ben csinált mandulát, száraz vagy malozsa-szőlőt, vagy fügét. 

1 Zilah város levéltára. ^Közép-Szolnok vármegyének 1772 augusztus 
2-dikán kelt körlevele Mária Teréziának 1771 deczember 21-dikén kelt rescrip-
tuma alapján.) 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 4d 
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A második osztályba tartozók nyolczfélét főzethetnek. 
A harmadik osztálybelieknek hatféle étel van megengedve, 

a negyedik osztálybelieknek pedig négyféle. Konfektül e három 
utolsó osztály a fás gyümölcsökön kívül fánkokat, lepénye-
ket és kalácsokat adhat fel. 

Ha pedig valaki bármelyik rendből a megállapított szá-
mot túllépi, minden étekszámért két-két forint büntetést íizet. 
A «kávé, csokoládé vagy rozsolisnál 12 forint büntetés alatt 
senki ne kinálkodjék». Az első rendbeliek költsége a 80 100 
forintot, a második rendé a 40 -50-et, a harmadiké pedig a 
10 15 forintot nem léphette túl. 

Meghívhatja ugyan a gazda a lakodalomba atyafiait, vagy 
ha ezek közül ki nem telnék násznagy stb., abban az eset-
ben hívhat idegent is, de azonfelül minden behívott ilyen 
személy után hat-hat forint büntetés alá esik. 

A vendégség készítése körül csak három vagy két gazda 
forgolódjék. Inas a házi cselédeken kívül az első rendbeliek-
nél kettő, a többinél egy szerepelhet, a minek megszegése 
két forint büntetést von maga után. 

A lakodalom csak egy napig tartson. Másnap az atyafiak 
elfogyaszthatják ugyan a maradékot, de friss tehénhúson és 
levesen kívül egyebet főzetni nem szabad 12 forint büntetés 
terhe alatt, s nem szabad innen két forint büntetés terhe 
alatt máshova küldeni semmi ételt. 

Pénteken vagy vasárnapon lakodalmat tartani 24 forint 
bírság terhe alatt tilos. A táncz éjjeli 12 óráig tarthat s az 
elsőrendű cívisek egész chorussal muzsikáltathatnak. A másod 
vagy középrendűek csak négy muzsikussal, minek meg nem 
tartására 12 forint büntetés esik. Ezüst kanalakat, késeket, 
töltött bőrös székeket csak azok használhatnak, «kiknek vagy 
magoknak vagyon, vagy közel való atyafiaktól kitelik». Más-
különben pedig olyanokat használjanak, «mint mineműek 
nékiek magoknál közönségesen szokásban volt». A bírság 
ezek megszegéséért is 12 forint. 
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A temetési és keresztelési vendégségeket, süteményeknek 
és egyéb csemegéknek más házakhoz való küldözését, a «kéz-
fogásbeli vendégeskedéseket» teljességgel tiltja, ugyancsak 12 
forint bírság alatt. 

Rettegi szerint «asztalok nem volt czifra az uraknak is 
csak az én értemre is, hanem széltiben felvitték a káposztát, 
répát, murkost, kaszáslevet s több efféle régi magyaros jó 
étkeket, de most soha sem tudja az ember, az uraknál mit 
eszik, mert egy tál étekben húszfélét is egybehabar s úgy 
főzi. Ertem azt is, veres fazékból sokan ittak az urak közül, 
de most mind üveg pohárokból isznak még az nemesi ren-
den lévők is». 

Azelőtt nagy gyönyörűségök telt az embereknek «a felet-
tébb való boritalban», némelyek — két-három hétig addig 
ittak, míg bele is haltak, most, «a ki jó hírét-nevét akarja 
megtartani, annak a részegeskedésről le kell mondani.»1 

A népmulatságok színhelyei a fonóházak, tollfosztók, 
máléfejlők stb. Krasznán minden utczán több fonóház van 
külön a leányok s külön az asszonyok számára. A világítást 
közösen fedezik. E fonóházak kaszinó számba mennek, a hol 
pletyka és politika egyaránt beszéd tárgya. Farsang idején 
a diósadi legények majdnem minden este álarczosan jelennek 
meg a közös fonóházakban s itl elmulatnak rendesen 11—12 
óráig, a mely időn túl a fonó soha sem tart. Diósadon min-
den nagyobb ünnepen ifjúsági bálokat rendeznek, még pedig 
utczák szerint. E bálok addig tartanak, a míg az ünnep; de 
a templomozás alatt szünetelnek s az ifjak seregestül jelen-
nek meg az isteni tiszteleten. Bürgezden a nők a tél beálltá-
val egy pár háznál fonót tartanak, hol megjelennek a legé-
nyek is s folyik a jó kedv, dalolás, mesélés, játék és tréfál-
kozás, különösen akkor, ha farsangosok is vetődnek a fonóba. 
Szombat este nincs fonóház. Inkább máléfejtőt, tollufosztót 

1 Hazánk 293—296. 1. 
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vagy ifjúsági tánczmulatságot tartanak ilyenkor. A máléfej lő 
és tollufosztó-kalákák fűszere a mese és dal. A fiatalság éven-
ként többször is rendez tánczmulatságot rendesen csekély 
belépő díjjal, melyet a leányért az az ifjú szokott fizetni, 
a ki iránta nagyobb vonzalommal viseltetik: szóval az ud-
varlója. Az ünnepi ruhába öltözött hívogató legény jelvénye 
virág, melyet mellén és kalapján hord. Táncz közben a legény 
ilyen rigmusokat mond: «Ez. a kis lány atyámfia, szereti az 
apám fia!» «Ez a kis lány ellenségem, ez lesz az én feleségem, 
hopp!» Lakodalomkor: «A ki ide bámészkodik, tudom, ide kí-
vánkozik». Görcsönben a tollufosztóban és fonókában szintén 
vegyesen jelennek meg férfiak és nők. Az idősebbek beszélget-
nek, a fiatalok tréfálkoznak vagy énekelnek. Egy pár órai 
munka után a háziasszony főtt sütőtökkel vagy főtt tengeri-
vel lepi meg vendégeit. A peéri ifjak úgy télen, mint nyáron 
egyszerű kalákákat vagy bálokat rendeznek, a hol csöndesen és 
szépen mulatnak. Csakis vasár- és ünnepnapokon vannak ily 
mulatságok; színhelyük magánházak. A fiatalok nyáron a 
piacztéren, melyet «Magtárdomb»-nak neveznek, vasárnap dél-
utánonként különféle játékokat rendeznek, a melyek rendén 
szabad a csók és ölelgetőzés, a mi különben náluk egyszerű 
dolog. 

Míg a szőlő virágában volt, vasárnap délutánonként 
ugyancsak járta a «pinczézés»: sorba járták a pinczéket s . 
mindenki megkóstoltatta a maga borát. 

Az oláhoknál, a Szamosmentén, például Szélszegen 1 2 
előbbkelő legény szokott fogadni félévre egy czigányt, kinek 
bére sok mindenből telik. így mindenik tánczoló legény és 
leány tizet egy csirkét, 1 forintot, egy vatikó (körülbelül öt 
liter) málét, 10 krajczár húrravalót stb. Gyakran ide rándul 
a szomszéd falu fiatalsága vendégségre; ilyenkor büszkének 
tartja magát a legény, illetve leány, ha szülei házánál meg-
vendégelhetett valakit az átrándulók közül. Táncz közben a 
legények néha népdal-töredékeket szavalnak. Hídvégen szo-
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kasban van a román körtáncz. Felső-Szivágyon böjtök kivé-
telével, minden ünnep- és vasárnapon tánczmulatságot rendez 
a fiatalság. 

A legények évi 40 50 írtért zenészeket fogadnak és táncz-
teremnek kibérelnek egy csűrt, melynek haszonbére fejében 
minden tánczoló legény és leány egy kézi napszámot ró le. 
A táncz a templomból való kijöveteltől naplementéig tart. 

Zilahi Károly szól a mi oláh népünk mulatozásairól is, 
a melyekben «sok vadság s állatiasság észlelhető». A táncz-
ban a fiúk, leányok egymással szemközt sort formálva sétál-
nak, aztán kiki a vele átellenben állóval ö szefogózik s páro-
sával forogva, el-elválva szabálytalanul ugrálnak, végre az 
egész koszorúvá alakúi s jobbra-balra lejt. Zenéjük a furulya 
és a nyögő hangú csimpolya, azonkívül hegedűjök is van. 
Népdalaikban sok szépség s érzés van s azok szomorú meló-
diája figyelmet érdemel.1 

Különös népjáték van Tasnádon a svábok közt: a tojás-
hajgálás. A tojáshajgálás népjátékának keletkezése egyidejű 
az itt lakó svábok betelepítésével. Evenként mindig húsvét 
másodnapjának délutánján templomozás után tartják. Cselekvő 
részt vesz ebben az ifjúságnak mindkét neme: fiúk és leányok 
egyaránt; csak az jegyzendő még meg, hogy a sváb ifjak 
közé a tankötelezettségnek eleget tett fiúk közül csak azok 
vétetnek fel, kik einstandolnak vagyis a felvétetésükkel járó 
egy forint taxát lefizetik, mely einstandolás leginkább ezen 
ünnepély alkalmával szokott történni. Történik pedig a játék 
a következőképen: A jelzett időben összegyűl az ifjúság egy 
oly sváb gazda házánál, hol rendesen eladó lány is van. 
A gyülekezés megtörténte után az idősebb fiuk felszólítják a 
fiatalabbakat, hogy jelentkezzenek tojásszedőknek; ha azon-
ban önkéntes jelentkezők nem állanának elő, akkor sorshúzás 
útján döntik el, kiknek lesz kötelességük a tojásszedés s ez 

1 Zilahi K. hat népdaluk magyar fordítását is bemutatja. (V. U. 1859. 13. sz.) 
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ellen aztán felebbezésnek nincs helye. Minden utczára nevez-
nek ki közülük kettőt, adva melléjök két 10—15 éves gyere-
ket. kiknek a kosárhordozás leend kötelességök. Ezután meg-
indul a két legény saját utczáján s a két gyermek a kosárral. 
Mindenik legény visz magával egy pár cső tengerit s beérve 
az udvarra, hangosan kezdik a tyúkokat pi-pi-pi-pi kiáltással 
hívogatni és a csőről lefejtett málészemeket ha ugyan 
van tyúk az udvaron közéjök szórni: ezt aztán akár 
tyúkos, akár tyúktalan gazdasszony legyen az bármely 
vallásfelekezethez tartozó jól tudja, mit jelent és ad egy 
vagy két tojást, a mit a legények megköszönve, a fiuk kosa-
rába helyeznek el s azután foly a munka mindaddig, míg az 
egész utcza általuk ily módon végig requiráltatik. Ennek meg-
történte után az összeszedett tojásmennyiséget a már említett 
házhoz viszik. 

Míg ez történik, addig a lányok sem ülnek tétlenül, mert 
minden lány, ki a játékban cselekvő részt akar venni, visz 
magával néhány tojást (a szerint, mennyit akar szülői, test-
vérei, rokonai közt szétosztani), melyet aztán ei kezdenek 

• 

pirosítani s pirosítás után pedig késhegy kapirgálásával ki-
czifrázni. Míg a kiküldött fiuk a tojás-szedés, a lányok pedig 
a tojás-pirosítással foglalkoznak, az alatt történik a 17 18 
éves fiuk belépése, vagy (a mint ők mondják) einstandolása. 

Midőn a tojás-szedők munkájokat befejezve melynek 
eredménye rendesen 400- 600 tojás szokott lenni — vissza-
térnek, következik a játék két fő szereplőjének, a két futónak 
megválasztása. A sorsolás megtörténte után a két kiválasztott 
egymás között szintén koczkahúzás által dönti el, hogy ki 
legyen futó és ki szedő-futó. Ezeknek megtörténte után az 
összes ifjúság — választás útján két táborra oszlik, ú. m. 
futó és szedő-futó pártiakra. 

A futónak kötelessége a szomszédos község T.-Szarvad 
területén levő hídtól, mely Tasnádtól mintegy három kilo-
méternyire esik, egy már jó előre oda küldött jelt (mely 
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rendesen egy faragott vagy festett pálczika) elhozni azon idő 
alatt, míg a szedő-futó itthon fölszedi a futó-pártiak által a 
Sváb-utcza hosszában 1 1 lépésnyi távolságra lerakott 80—100 
tojást. 

Előállnak a futók futásra készen, 2—2 tojást tartva ke-
zökben. Az adott jelre bucsuzóúl mindenik feldob jó magasra 
1 1 tojást, melyek visszatértükben igen gyakran az össze-
gyűli közönség valamelyikének fején, hátán vagy vállán meg-
akadva, folyó állapotban kerülnek a földre. Erre aztán van 
óriási hahota, de most már kezdődik a tulaj donképen i küzde-
lem. A szedő-futó elkezdi munkáját s ezt a következőkép 
végzi: végig fut először a lerakott tojás-sor egyik végétől a 
másikig és visszajő a kiindulási ponthoz üres kézzel; ezután 
minden futás után fölvehet a sor túlsó végéről egy vagy min-
den második futás után hogy ne kelljen annyit hajolnia 
két tojást és ezt vagy ezeket a sor innenső végében levő s e 
czélra szolgáló csomó szalmára dobja, melyeket a pártján 
levők onnan gondosán kiszednek, nehogy a következő hoza-
tal odadobása által az előbbiek eltörjenek, mert ha a lerakott 
tojásmennyiségből tíz százaléknál szedés közben több törik 
el, akkor azokat a szedőnek meg kell fizetnie. 

E közben a futó-pártiak a legéberebb figyelemmel ellen-
őrzik, hogy a szedő-futó a tojás-sor mellett mely a szedés 
által folyton rövidül — mindig végigfusson és több tojást a 
meghatározottnál fel ne vegyen. A szedő-futó pártján levők 
pedig szigorúan ellenőrzik, hogy a futó elment-e a kitűzött 
Ilidig? 

Az ellenőrzésre a dicsőségen kívül tüzeli mindkét pártot 
az anyagi is, mert a vesztett pártiak személyenként 20 20 
krajczárt tartoznak hadi sarczul a kasszába befizetni. 

Ha már most a szedő előbb végezte munkáját, mint a 
futó: övé és pártjáé a győzelem s egy tojást véve kezébe, 
követve óriási néptömeg által, elébe megy a másiknak s 
mikor azt megpillantja, üdvözlésül magasra hajítja a kezében 
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vitt tojást, mely a legyőzetés pecsétjeűl potytyan a közelgő 
futó elé; míg ellenkező esetben, ha a futó hamarább érkez-
nék be (mintsem a másik a szedést befejezhette volna), az 
esetben övé és pártjáé a győzelem s ő hajítja a magával 
vitt tojást a levegőbe ellenfele és pártja legyőzetésének jeléül. 
Megtörténik az is, hogy a futó azon perczben érkezik be, 
midőn a szedő munkájával végzett; akkor azon párté a győ-
zelem, melynek futója előbb hajítja fel a tojást. 

A győzelem után a nyerő párton levő legények tálczákra 
rakva hozzák eladni a közönségnek a lányok által időközben 
megpirosított, szebbnél-szebb tojásokat, melyeket ha úrnak 
vagy úrnőnek kínálnak, szabott ára nincs; míg a köznép 
négy krajczár lefizetése után jut annak darabjához. 

A vásár megtörténte után az ifjúság a nevezett házhoz 
visszavonúl s ott számba veszik a jövedelmet, hogy mennyi 
folyt be összesen az einstandolás, piros- és esetleg nyers tojás 
eladásából s végűi a legyőzött pártiaktól beszedett 20 20 kr. 
díjakból s azon bort vagy sört vásárolnak, azt kedélyes tár-
salgás és dalolás között fogyasztják (mert még fehér vasárnap 
előtt lévén az idő, tánczolniok nem szabad) s esti 10 órakör 
a társaság minden tagja haza megy. 

A társaséletről szólván, érintenem kell a zilahi mulat-
ságokat. A negyvenes években Zilahon nobel, burger és vegyes 
bálok voltak. A nobel bálban az úri, nemesi és hivatalnoki 
osztály, a burgerben általában a polgárság, a vegyes bálban 
pedig a polgárság eleje s az úri egy része vett részt. A bálok-
ban a következő tánczok járták: lengyelke, csárdás, deutsch 
(walzer), láncz, menuet, franczia négyes, körmagyar, galop-
mazur. A meghívás akként történt a bálokra, hogy egy czi-
gányzenész trombitával lóhátról kihirdette a mulatságot, a 
melyet rendszerint az egy vendéglős rendezett. A nobel bálba 
a belépő díj egy ezüst húszas volt, melyet a rendező rakott 
zsebre. A tánczokat nem tánczmesterek, hanem a tanuló ifjak, 
kik itt-ott eltanúlták egyik-másik tánczot, oktatták, majd az 
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időnként megjelenő színészek, színésznők pótolták a táncz-
mestereket. 

k. Különféle szokások, babonák. 

A Rézalján levő oláh falvakban van egy szép Krisztus-
monda. 

Május hó 1 -jén (ó naptár szerint), Jeremiás próféta nap-
ján, egy magas csóvát erősítenek oda a kapufélfához annak 
emlékére, hogy egy alkalommal a zsidók el akarván fogni 
Krisztus urunkat, csóvával jelölték meg tartózkodása helyét. 
De midőn összegyűltek, hogy elfogják, nem találtak rá a meg-
jelölt helyre, mert az Isten rendeletéből minden háznál volt 
egy-egy csóva. Mikor az asszonyok kenyeret sütnek, akkor 
ama csóvát piszkafának használják. 

A görcsöniek a harangszóra kalapot emelnek. Nyáron, 
ha nehéz felhő van közeledőben, felszaladnak a toronyba és 
mindaddig félre verik a harangot, míg az eső el nem áll. 
Ha ennek okát tudakolja valaki, ez a válasz: «Az jég elibe 
van öntve». A jégeső ellen másutt is harangoznak; Böőshá-
zán kedd este nem fonnak; a tüzek napját megünneplik. 
Némelyek pénteken nem fésülködnek, mert attól tartanak, 
hogy elhűli a hajuk. Bábczán az asszonyok kedden este és 
pénteken egész nap nem fonnak. Vajas hét hétfőjén régi szo-
kás szerint 111a is böjtölnek; e nap neve Luparita = lupáricza. 
A nagyböjt első keddén az asszonyok munkaszünetet tarta-
nak. E kedd neve: Marta dintre tunuri = márczá gyintré 
tunurj (az ágyúk közötti kedd). — Balián minden háznál 
van egy «kiságy», a mely nappal a vetett, nagy ágy alatt 
foglal helyet. A nehéz beteget a kiságyba fektetik. Az ilv be-
teg már tudja, hogy meghal. Erre czéloz ama szokásos mon-
dás, hogy «ő kémét immár a kiságyba fektették». Bagoson 
az óévet hosszan elharangoztatják; fölmennek a toronyba 
és ott egy óra hosszat énekelnek. Az új év első óráján a fia-
talok hatalmas ostorpattogtatásokkal riasztják föl az alvókat, 
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különösen ott, a hol vén leány van a háznál. Fájdalom, hogy 
átvették az oláhságtól a babonát. Nagy betegségben kuruzs-
lókhoz, jóslókhoz fordúlnak; oláh papokkal miséztetnek; lo-
pás esetén rostavetéshez fordúlnak s szentül hiszik, hogy 
a kire fordúl a rosta, az a tolvaj. Alsó- és Felső-Kaznacson 
a leányok újévkor férjhez menetelük érdekében ólmot olvasz-
tanak s azt vízbe eresztik. Az így nyert alakzatról azután a 
jövőre következtetnek. Szent Tivadar napján főtt mézes bú-
zát visznek a templomba; kifüstölik az udvart, a gyümöl-
csöst; megnyírják a tulkokat szarvuk között. Szent György 
napján locsolódnak; csipkebokor-galyakat tesznek a kapuba, 
ajtóba és ablakba, hogy a boszorkányok el ne vihessék a 
tehenektől a tejet. Az istálló ajtaját bekenik levestikonnal és 
sertés-ganéjjal; az ajtó mögé teszik a sajtárt vízzel, reá egy 
deszkát, erre meg levestikont és sertésganéjt, hogy a boszor-
kányoknak ne legyen hatalmuk elvinni a tejet, hanem csak 
a vizet. Húshagyókon vacsora után a család minden tagja 
megeszik egy főtt tojást, hogy a bojt kicsinynek tessék. Nagy 
ünnepek reggelén ezüst pénzről mosdanak, hogy arczuk 
tiszta legyen, mint az ezüst. Nagy szerencsétlenségtől tarthat 
a család, ha valamely tyúkja kukurékolni merészkedett. Ép 
azért ezt a tyúkot elfogják s megmérik vele a szoba hosszát. 
Ha e méréskor a tyúk feje érinti a szoba küszöbét, akkor a 
tyúknak nem szabad tovább élnie: levágják tehát s megeszik. 
Ellenben, ha a tyúk farka ér a küszöbre, akkor ezt vágják 
le s a tyúkot szabadon bocsátják. Ugyancsak ezen a vidé-
ken húsvét első napján minden hívő a templomba siet ko-
rán reggel s itt a koczkára vágott misekenyérből és borból 
álló szentelt ételből egy kanállal vesz magához, aztán egy 
kis pohárban az otthon levő gyermekeknek és beteg család-
tagoknak is visz s csak ezután költik el a reggelit. A jobb 
módú asszonyok húsvét első napjának reggelén kalácsot, 
szalonnát, piros tojást és egy pár krajczárt osztogatnak a szegé-
nyebbeknek. Reggeli mise után mindenki hazamegy s az egész 
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faluban halotti csend uralkodik. Délután 2 órakor vecser-
nyére siet kiki, a mely után ismét az előbbi csend áll be. 
Pünkösdkor reggeli mise után kivonulnak vetés-szentelésre. 
Az ezen alkalommal megszentelt vízből minden hivő visz 
haza; majd délután kimennek a mezőre s minden vetésü-
ket befecskendezik a szentelt vízzel, hogy azokat a jó Isten 
óvja meg minden kártékony befolyástól. Keresztelő szent Já-
nos születése napján minden háznál koszorút fonnak tejoltó 
galajból, még pedig minden családtag számára külön-külön 
s azt felhajtják a háztetőre. Ha valamely családtag koszorúja 
mindjárt első felhajtásakor nem marad a háztetőn, ez azt 
teszi, hogy ama családtag egy év lefolyása alatt meghal. 

A szilágysági oláhok babonás voltáról is ír Zilahi Károly. 
Megemlíti, hogy hiszik a lelkeknek hazajárását s a lidérczet, 
mely a legvirágzóbb ifjút is elhervasztja. A molnárokat s a 
kondásokat gyanúsítják azzal, hogy ők értenek az efféle bű-
vös fogásokhoz. A megjelenésre kényszerített lidérczet egyéb-
ként meg tudják kötni oly módon, hogy a földbe vasvillát 
ütnek le. «Az üres házat meggyújtják, hogy az ördögnek 
helye ne legyen benne.» Az ajtón keresztül seprűt fektetnek, 
mikor eltávoznak hazulról, hogy így minden veszélyes láto-
gatástól óva legyenek. Betegségben sínylődök valami jegyet 
(szalagdarab, gomb, kilencz szem szilva stb.) löknek az út-
félre, hogy a nyavalyától szabaduljanak s illetve arra száll-
jon az át, a ki megtalálja az eldobott jegyet. Pománában 
vízzel telt korsót, darab kenyeret tesznek az útfélre, ház elé, 
ünnepkor a módosak túrós lepényt osztogatnak a szegények 
közt.1 

1 Kraszna vármegye jegyzőkönyvében is van egy babonáról szó : «Hát 
meggyógyulása után kérte-e Gencsy István az Ígéretet és Gencsv György ki-
adta-e?» A mire ez a felelet: «Nem adta, sőt inkább megijesztvén bátyját azt 
mondotta mind feleségéről, mind magáról, hogy in agone voltak bolondhagy-
mázban és elhitte az olyan ember szavát (sub L. 1 18 testes dicnnt). És aztán 
ebbeli keserűsége arra vitte vala Gencsy Istvánt, hogy ama régi babona szerint 
farkasinat vettessen és véghez is vitte volna, ha a felesége engedte volna». (Szgy.) 
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Megvan az a babonás szokása is népünknek, hogy 
galyat szór arra a helyre, a hol valakit halálos veszede-
lem ért. — Erked sámsoni határszélén van a «Mihók feje» 
halom, a járó-kelők némelyike ma is egy száraz galyat 
dob reá. Állítólag azon helyen megöltek egy oláh kondást. — 
Felső-Széken a Rubin közepén van a la Fántána Conului 
= láfuntiná konuluj (a kúp kútjánál), ennek közelében van 
egy halom, melyre a mellette elhaladó útasok egy-egy zöld 
ágat dobnak e szavakkal: «Na, Sferde, o creangä verde» 
= ná szfergyé o krjánga vergyé (ime Sferde, így hívták 
az illetőt, egy zöld lomb); mások: «Domnedieu sä'lierte!» 
= dumnyezeu szel jertyé (az isten legyen iránta irgal-
mas!). — Alsó-Szopron az a nép szokása, hogy a mikor a 
Crueea Moehi = Krucsá Moki (Moka keresztje) nevű sírha-
lom mellett elhalad, egy-egy száraz ágat dob rá e szavakkal: 
«Fiei Jérna u§óra!» = íiéj ezerná usare (Béke poraira!). — 
Kusaly Kaczó határrészében a ballai és m.-goroszlói szőlő-
hegyek összetalálkozásánál levő Hányásra a járó-kelők egy-
egy galyat dobnak. E helyen állítólag egy útazó drótos tótot 
öltek meg s ide temették el. 

Népünknél nem ismeretlen a kalákaféle. 
Ha Krasznán valamely munkát gyorsan akarnak elvé-

gezni, kalákát rendeznek. A kalákák rendesen népesek, mert 
az evésen-iváson kívül tánczra is van kilátás. A ballaiak la-
kásaikat kőből és fából szintén «kalákában» építik. 

Perecsenben a kapálást és aratást közösen végzik. Előbb 
az egyikét, azután a másik kapálni valóját végzik el. Hasonló-
képen az aratást is. 

Kraszna-Mihályfalván a nők a kendermunka némely 
részeit, így a dörzsölést és fonást közösen végzik. Itt is előbb az 
egyikét, aztán a másikét végzik el és valahányszor valamelyi-
köknél befejezték a munkát, mindannyiszor szűkebb körű 
tánczmulatságot rendeznek. A házi asszony megfogad 2—3 
czigányt, a kik 3—4 koronáért reggelig is zenélnek. Kaláká-
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ban végzik a szénagyűjtést, némelyek a hordást is, de azzal 
a különbséggel, hogy ilyenkor szó sincs czigányról, mulat-
ságról. — Náprád lakosai ős régi szokás szerint Isten nevé-
ben segédkeznek egymásnak házépítéseknél, fahordás- vagy 
egyéb munkálatoknál. A munka befejeztével a gazda tehet-
sége szerint megvendégeli dolgozó társait. A görcsöniek 
úgy osztják be tavaszi és nyári munkájukat, hogy az egyik 
háztól elmennek ketten-hárman a másiknak kölcsön ka-
pálni s a mikor itt elvégezték, ezek ugyanoly munkaerővel 
kötelesek az előbbi segítségére sietni. így megtörténik, hogy 
a magára hagyatott ember elmegy tíz nap egymás után köl-
csönben kapálni s ennek elteltével tizenegyed magával áll be 
földjébe. A mint pl. Görcsönben, Zilahon, Paniton s másutt 
elvégezték valamely gazda aratni valóját, az arató leányok ko-
szorút fonnak búzakalászokból és azt a legügyesebb arató 
legény fejére tevén, haza indúlnak. Az utczán dalolva halad-
nak végig, miközben minden háztól egy-egy kártyus vízzel 
lesik őket s mikor a kapu elé érnek, eléjök futnak s a ki 
csak szerét teheti, leönti a koszorús legényt, a ki sokszor 
egészen átázott, mire a gazda házához érnek. Itt együtt vacso-
ráznak mindnyájan s vacsora alatt megköszönik az Istennek 
az áldást. Közben felköszöntik a gazdát. 

5. Nyelvjárás. 

A szilágysági nyelvjárás a felsőtiszaival egyezik. A felső-
tiszai azonban a székelylyel s újabb időben a palóczczal ke-
veredett. Tisztán a felsőti zai nyelvjárás ma már csak Zilahon 
s közel vidékén maradt meg. Nyelvjárásunknak legszembe-
ötlőbb sajátságai figyelhetők meg általában a Tövishátán, pl. 
Deésházán, Diósadon, Szilágyfőkereszturon s a Berettyó-men-
tén, különösen Nagyfaluban. E helyek tájszólása leginkább 
elüt más helyeink magyar lakóinak nyelvjárásától. 

A Zilah vidéki nyelvjárást rendszeres tanulmány tárgyává 
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tette László Géza, a ki a legjellemzőbb sajátságokat a követ-
kezőkben foglalta össze: 

1. A nyelvjárásvidék északi része (a diósad-sarmasági 
kör) a nyilt e-vel szemben a palócz és székely kiejtésnek 
megfelelőleg zárt (i-t ejt, a hol az alföldi vagy a nyugati szé-
kely ö-t ejtene, de a zilahi már igen gyakran ejt e-t a felső-
tiszaival megegyezően. Az e küzd itt már a zárt e-vel annyira, 
hogy néha, a melyik szóban az egyik e-t hangoztat, a másik 
kizárólag csak e-t használ. 

2. A zártabb hangzókat annyira kedveli, hogy a legtöbb 
alsó és középső nyelvállással képezett magánhangzó helyett 
ejtenek egy fokkal zártabbat, a mely jelenség szintén észlel-
hető úgy a palócz, mint a székely nyelvjárási területen. 

3. A hosszú hangzókat kedveli úgy a szótőben, mint a 
ragokban, a hol az irodalmi és köznyelv nem tűrné. 

4. Nem szereti az ajakhangzókat s ezért úgy a palócz, 
mint a keleti székely nyelvjárásnak megfelelőleg gyakori az 
/7-nek /-ve 1 való helyettesítése. 

5. Az / szótag végén és szóvégen, ha utána még egy 
mássalhangzó következik, az o és ö s nagyon ritkán az //. i'i, 
a és e után elesik (aszik, de álma stb.). E tekintetben éj) oly 
következetlen e nyelvjárás, mint a borsodi palócz vagy a 
keleti székely. 

(>. A palócz-székely -nőtt, -nőt, -ni személynevekhez já-
ruló helyhatározói ragok közül használatos honnan kérdésre 
a -nú(l), -nii(t); hol és hova kérdésre a -ni. 

Az itt fölsorolt sajátságok majd mind föltalálhatók úgy 
a palócz, mint a székely nyelvjárásterületen, de hogy az lij 
helyett a palóezczal ellenkezőleg mindig y-t ejtenek, ez már 
vagy a székely, vagy, a mi valószínűbb, a felsőtiszai nyelv-
járás hatására mutat. Van még több sajátsága, a mi a palócz-
tól elüt; ilyen, hogy a -val. -vei mindig hasonul, hogy csak 
egyetlen diftongusa van (az 'é), de ez sem használatos az 
egész vidéken; a többi kettős magánhangzó helyén pedig 
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csak erős nyújtást alkalmaz az egész vidék. Az i is elvesz-
tette már palóczos palatálizáló hatását s csakis három szó ta-
núskodik arról, hogy egykor e hatás talán gyakoribb lehe-
tett. E három szó: cinyége, csinydl és inijnija.1 

Ugyancsak László Géza után közlök itt egy adomát a 
nagy Wesselényiről diósadvidéki kiejtéssel: 

«Hallotta-é hírit koma, hogy éccer az öreg Vesélényi 
báró kiatta a borát árendába egy széri embérnek. Persze 
képzelheti, hogy micsa táji" bőr vót a, mégnyálhatta vón 
utánna még a kiráj is a száját, de azér a báró méghatta 
néki, hogy csak húsz krájcáré mér je literit, hadd ihassék a 
szegény ember is ikis jó bőrt. Oszt aszt is mégmonta néki, 
hogy éggy hét múlva jöjjek vissza megén, mé szeretné tudni, 
hogy kél-e jól a bora. 

Há persze hogy vették éggyre-másra, hogy ne kőtt vóna? 
Jön is a széri ember éggy hét múlva, oszt mongya, hogy 
alig győzi mérni, égymáshátán áll az ember a hordója mel-
lett. A báró aszonta néki, hájól van, akkő há' mér je ma-
gossabba". Magossabban is mérte biz űkéme, kapta magát, 
tetette éggy mosószékre a hordót, de bizo11 csak úgy kőtt az 
akkor is, mind az ászokfárú. Mikő mongya a bárónak, hogy 
csak úgy hőrgyák aszt most is, a báró aszonta, hogy akkő 
há' még magosabba" ké mérni. Fel is vitte ű nagy kin na 1 a 
hijuba, azntá111 még a kokasüllőre a hordót, pég máj még-
szakattbelé; mégis csak úgy kőtt a, híjába mérte magosab-
ba". A báró még csak csudálkozott, hogy ojan jól kél a bora.«2 

László Géza említett munkájában ismerteti e nyelvjárás 
hangtani, alaktani, jelentéstani, mondattani sajátságait. Több 
lapra terjedő szókincset, példabeszédeket, közmondásokat, szó-
lásmódokat, táncznótákat, kurjantásokat, mesét s egy beth-
lemes játékot is közöl zilahi vagy diósadvidéki kiejtéssel. 

1 Lász ló Géza : A Zilahvidéki Nyelvjárás, 5—6. 1. — 2 U. o. 68. 1. 
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Bél Mátyás 1753-dik évbeli följegyzése szerint Közép-
Szolnok vármegye földje, miután túlnyomó részben hegyes, 
ép azért nem nagyon termékeny. Kraszna vármegye földje 
legbővebben búzát és kukoriezát terem, nemkülönben bősé-
ges és jó bort.1 

Kanya Pál 1849-ben azt írja Kraszna vármegye földjé-
ről: termékeny, kivált gyümölcstenyésztésre s méhészetre 
nézve fölötte kedvező.2 

Marosi István, az egrespataki verselő pap 1684-ben így 
versel: «Olyan ez a Szilágy, mint az Éden kertje». A lelkes 
poétás ember bizonyára költői szabadságával élt, midőn el-
ragadtatással tejjel, mézzel folyó Chanahán földéhez hason-
lítja és hasonlóvá teszi földjét a «zsíros Gosenhez». A Kun-
ság s a Nyír nem hasonló ehhez, azt állítja a költő s hogy 
az ember itt nem szokott zabkenyérhez. A Szilágy természete 
nehezen szenvedi az igen sok esőt. A földjét soványnyá teszi 
az árvíz, ha föléri a vetéseket, — említik még a hű rigmusok 
a Szilágyról. 

A gazdaságban többnyire a forduló rendszer járta, a 
mint ezt a várak tartozékainak gazdaságtörténete körülmé-
nyesen feltárja. 

1 Bél M.: Comp. H. G. 119. 1. — 2 Kanya Pá l : Népszerű Földrajzi Okta-
tás. 77. 1. 

D r . P e t i u M ó r : Szilágy vármegye monograi>hiája. I. 4(> 
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A szántóiak, hatvaniak és kávásiak között egyezség volt 
arra nézve, «hogy az Károlyi uramék jobbágyi marhájának 
szabad legyen az szántai nyomáson járni». 1590-ben Károlyi 
Mihály és Szántai Beesk György ezen, atvjok idejében' tör-
tént egyezséget «azon erejiben hagyták, hogy a jobbágynak 
is szabad legyen az szántai nyomáson járni», azt hozzá tevén, 
hogy a Karolyi Mihály jobbágyi marhája között más emberé 
ott ne legyen.1 

A mi terményeinket s azok értékét illeti, minderről csak 
töredékes adatokkal rendelkezünk. De elképzelhetjük, hogy 
a folytonos hadi élet nem kedvezhetett a föld békés műve-
lésének. Borsos Sebestyén krónikásunk kedvező gazdasági 
állapotról ad számot, midőn azt írja 1563-ban, hogy száraz 
nyár volt; bőség és olcsóság. Négy köböl tiszta búza ára 1 frt 
volt; ugyancsak 1 írtért volt kapható hat köböl elegy búza.2 

Gazdasági életünk válságos helyzetét jellemzően világít-
ják meg azon tizedlajstromok, a melyeket oly lelkiismeretes 
buzgósággal készítettek a tizedszedők, a kik közül névszerint 
is ismerünk néhányat. 1600 augusztus 20-dikáról fenmaradt 
Bogáthv Márton, Megyery János, Bihari János deák, Ábrahám 
Károly deák, Vaysz Ferencz (a váradi várban kelt) eskü-
okmánya, a melyben fogadják, hogy «Kraszna vármegyének 
ilosvai járásában, búza, tavasz méh dézmálásában, mind pedig 
keresztyén és sarló pénz felszedésében» szorgalmasan el-
járnak, ő felsége jövedelmét meg nem csonkítják; a dézmá-
lás bevégzése után két hét alatt beadják a váradi udvar-
bírónak igaz regestumukat. 

Egy 1600-diki decimaijegyzék szerint Kraszna vármegye 
ilosvai járásában a dézmabúza 728 gl.3 s 20 m.,4 ebből a de-
cimatorok díja 20 gl., marad ő felségének 708 gl. Sarlópénz 
(mindössze 1 személy után) tesz 4 dénárt, keresztyénpénz 13 

1 Gr. K. Itár. III. 463. 1. — 2 Borsos Sebestyén Krónikája. — :t Gelima = 
kalangya. — 4 Manipulus = kéve. 
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szemelv után á 6 d., tesz 7<S dénárt, a deeimatorok az egész 
82 krt letudták. Ebben a járásban méhdézma: 2.1601-diki de-
eimaljegyzék szerint Kraszna vármegye ilosvai járásában (Vaja, 
Bádon, Nagyfalu, Zovány, M.-Valkó sorolvák föl csupán) a 
decimaibúza tesz 192 kalangyát, ebből a deeimatorok salla-
riuma 25 kai.; keresztyénpénz, á 0 dénár, 7 személy után 
42 dénár, az eladott búza ára 5 88 frt. 1705-diki decimal-
jegvzék szerint Kraszna vármegyében más egyébféle gabona 
nem terem, csak búza, zab és alakor. Panaszkodnak, hogy 
az ellenség s a katonaság sokat eltékozolt. Az alakort a 
zabbal együvé rakták s a kevés tavaszbúzát is összerakták az 
őszbúzával; a keresztek 18 vagy 14 kévéből állanak. 16 köz-
ségből 484 véka búza s 47 véka alakor s zab került be. Mindez 
a cséplőrészen kívül, a helységbelieknek kiadták az ebédvékát 
is. A dézmás leszámította a maga illetékét s így búza 460. 
abrak 47 véka maradt «ad solvendum».1 Az abrakot nagyon 
eltékozolták minden helységben a resolutio alkalmával; a 
búza is némely helyen, mint Nagyfalun, Karásztelken s Varsol-
ezon «meghánvaltatott». Valóságos dolog mint megjegyzik — 
hogy e vármegyében igen gazos élet szokott teremni. A gazt 
ki kellett belőle választani s 37 véka ment kárba, maradt 
megőrlésre 423 véka s administráltatott a zilahi prófuntházhoz 
liszt 405 véka, a vámban is elmehetett a megőrléskor 19.2 

Az 1705-dik esztendőbeli dézmaméheket — a szerint a 
mint «ratióba3 beadatott» — behordatva hordóba verették, 
melveket a «futás alkalmatosságával» elvitetni nem lehetett s 
így a földbe ásatták; de rátaláltak; eltékozolták mind, szély-
lvel 

vagdalták a hordókat is. 
A pragmatica sanctio korában mezőgazdasági állapotain-

kat ugyancsak abból az összeírásból ismerjük, melyet Hont 
vármegye küldöttei végeztek nálunk. 

1 Beszolgáltatandó. — 2 Orsz. lt. Decimal-lajstromok. Liber proventuum_ 
decimalium. Annorum 1652, 1672, 1673 etc. 142. sz. — :í Számadásba. 

4 6 * 
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1715—20 körül a földmívelési viszonyok úgy Közép-
Szolnokban, mint Krasznában egyaránt zavarosak és kedve-
zőtlenek, mert zavaros és kedvezőtlen volt a lakosság hely-
zete is. 

Épen a zavaros időkben leli magyarázatát, hogv a szántó-
földek mívelésére gondot nem is igen fordíthattak, erre vonat-
kozólag megemlítem Kisdobai Dobai Pálnak a Hadadon 1719-
ben tartott vármegyegyűléshez beadott kérését, a ki azt se tudta, 
merre vannak a földjei, úgy összezavarodtak azok a máso-
kéival, a mint kitűnik a következő soraiból: «Tekintetes Ne-
mes Vármegye! Ny irmon portiomban] levő sessioim után já-
randó, az több compossessorokkal együtt, a váradi várnak 
a töröktől sok üdőkkel ezelőtt történt megvételétül és az alatt 
s akkor esett egész Szilágynak s azon falunak elraboltatásától 
fogva bizonytalanul confusio alatt lévén, noha sessioim és 
azok után járandó réteim authenticum documentumimból 
extálnak, de szántóföldeim éppen össze lévén elegyedve a 
másokéval és azokat rendivel ki nem tudhatván nyomoz-
hatni — azért kérem a Nemes Vármegyét, hogy tetszése sze-
rint nyomozza ki és oszsza fel ezeket a földeket nekem».1 

Régi földesuraik minduntalan visszakövetelték a jórészt 
jövevény jobbágylakosokat, a kik egyébként szegénységük miatt 
a legszükségesebb marhaállománynyal, igás jószággal sem bír-
tak. A jobbágyok szökését meggátlandó, többször történtek 
erélyes intézkedések. Itt csak pár esetet említek, a melyek-
ből látjuk, mily nagy dolgot csináltak egy-egy jobbágy elszö-
késéből. 1594-ben Ér-Szentkirálvi Szikszay György és Lelei Szi-
lágyszeghy Pál, középszolnokvármegyei alispánok és a szolga-
bírák a fejedelem elé terjesztik Bályoki Szénás Zsigmondnak 
Mindszenti Gencsy István ellen folytatott perét. Szénás Zsig-
mond először Ákosi Ákosy Ferencz szolgabíró és Ramocsa-
házv Mihály esküdt előtt követelte vissza atyjának, Péternek 

1 Szvit. P. G. 489. 1. 
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szakácsi birtokáról Ér-Mindszentre, Gencsy István birtokára 
szökött Péter Bálint nevű jobbágyát, mert István király 
Lengyelországba való bemenése után, a medgyesi országgyű-
lés 88-dik §-a ellen szökött el. Tanúk voltak ez ügyben Uj-
Németi István, Mezey Márton, Szikszay György és Szentkirályi 
György szakácsi jobbágyai. A szolgabíró[és esküdt a job-
bágyot visszaítélték, de Gencsy felebbezett a vármegyei tör-
vényszékhez. A vármegye megerősíti a szolgabíró ítéletét, de 
(iencsy a fejedelem elé felebbezett, a vármegyei tisztikar te-
hát az ügyet a fejedelem elé terjeszti.1 

A szökött jobbágyok ügyében intézkedik az 1607 június 
10-diki kolozsvári országgyűlés, hogy «az elszökött jobbágyok 
megadassanak; de mégis panaszolkodnak sok atyánkfiai, hogy 
némelyek, főképen Magyarországban az szabad helyekről és 
városokról, úgy mint Váradról, Biharról, váradi vár jószágá-
ból, Kis-Máriáról, Debreczenből, Belényesből, Bajonból, Tas-
nádról. Tasnád tartományából, Szilágy-Csehről, Zilajról, Som-
lyóról, Somlyó tartományából stb. és egyéb helyekről fejede-
lem urak. főemberek és nemes emberek jószágiból, generaliter 
minden hegyekről az előbbi artieulusnak tartása szerint meg-
adassanak ab anno Domini 1600 a brevis2 szerint».3 

Apaíi Mihály fejedelem Gyulafehérváron 1676-ban kelt 
levelében a fejedelmi ítélő-táblának meghagyja, hogy Buszkai 
Kornis Gáspár marosszéki kapitányt keressék fel és adják át 
neki az ő parancsát, mely szerint a birtokán tartózkodó 
Yékei István nevű jobbágyot 200 m. frt büntetés terhe alatt adja 
ki nejével, gyermekeivel. Ez a jobbágy t. i. Szécsi Guthi 
István nejének. Erdőteleki Juditnak (E. Márton és Berci Ka-
talin leányának) krasznavármegyei Perecsen possessioban levő 
részbirtokáról szökött el.4 

Mint 1696-ból, Közép-Szolnok vármegyének Guthi Farkas 

1 Eredetije a nagyváradi múzeumban, Bölöni-lt. — 2 Lajstrom. — 3 Gróf 
Kemény József és Nagy-Ajtai Kovács István: Erd. Tört. Tára. II. 111. lap. — 
4 Jlt. Fasc. 13. No. 16. 
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részére adott követi utasításából tudjuk, a lakosság nagy része 
átszökött a szomszéd vármegyékbe (Bihar, Szatmár), mert nem 
tudta fizetni adóját.1 

Ily körülmények közt a föld mívelése csak kevés területre 
szorítkozhatott. Közép-Szolnokban 67 visszakövetelt jobbágy 
van följegyezve. A puszta telkek száma pedig a két vármegyé-
ben közel hetedfélszázra rúg.2 

A visszakövetelt jobbágyok így oszlottak szét a közép-
szolnoki egyes községekben: Szántón 9. Gardánfalván 5, 
Ákoson, Kis-Goroszlón, Nyirsiden, Solvmoson, Széplakon, 
Tasnád-Szarvadon, Er-Szentkirályon 4 4; Pelén 3; Giró-
kután, Zálnokon, Kis-Várczán, Sámsonban, Szeő-Demeteren; 
Vártelken és Völcsökön 2 2; Bogdándon, Da bjon-Üjfaluban, 
Debrenben, Erkeden, Eelső-Szivágyon, Görcsönben, Gyöngyön 
és Zsákfalván 1 l.3 1720-ban Kraszna vármegyében 15 olyan 
szökevény jobbágy család volt, a kiket földesuraik vissza-
követeltek.4 

1715 20-ban Közép-Szolnok vármegyében a községek-
ben elszórva összesen 1421

 2 puszta telek volt és pedig 60 éve 
puszta Peéren 8, Csányban 5, Bogdándon és Szeérben 3 3 s 
Nagy-Bajomban 2 telek; 50 éve puszta Ivucsón 10, Szeő-
Demeteren 7, Ákoson 5, Gsögön, Ér-Girolton, Géresen 4—4, 
Gyöngyön, Ér-Szentkirályon 3 3 telek; 45 éve puszta t j -
Németen 4, Zsákfalván 3y2, Görcsönben és Kövesden 3 3 
telek; 40 éve puszta Ta nád-Szarvadon 7, Király-Daróczon 5, 
Szakácsiban 4 és Kraszna-Mihályfalván 3 telek; 30 éve puszta 
Nagy-Paczalban 10, Korondon 4 és Pelén 2 telek; 25 éve 
puszta Csiglénben 3 telek; 20 éve puszta Kisfaluban 4, Gurzó-
falván 3 és Egrespatakon 2 telek s végül két éve puszta Szil-
váson 14 telek. 

Krasznában még nagyobb a pusztán maradt telkek száma. 

1 Szyy. — '-2 Magy. stat, közi XII. köt. 340. 1. — 3 U. o. 340—41. 1. — 
4 U. o. 341. 1. 
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Az összeírás szerint a vármegyében 849-et tett ki a lakott és 
5053/4-det a puszta telkek száma (voltakép 781 -et, illetve 499'1/2-et) 
és pedig községenkint a következőkép elosztva: a legtöbb 
puszta telek volt Nagyfalúban 59, de ugyanott a lakott tel-
kek száma is 57, azután következik Kárásztelek 53 72 puszta 
telekkel s a lakott telkek száma itt már csak 27; Bagoson 
38 a puszta telek, hat és féllel kevesebb a lakottak zámánál, 
míg Kraszna 29 puszta telket mutat 41 lakottal szemben. 
Kémeren 23 a puszta telek, tizenöt és féllel kevesebb a la-
kottak számánál, Lecsméren pedig 22, több a lakottaknál 
kilenczczel. Zoványon is több a puszta telek hárommal a 
lakottak számánál, lakott ugyanis 19, puszta 21; Somlyó-
Csehiben 18 a puszta telek és 8 a lakott, Perecsenben pedig 
25 lakottal szemben 15 puszta telek áll. Nagyobb arányokat 
tűntet még fel Bécsé 14 puszta és 9 lakott telkével, Szilágy-
Somlyó, hol 32 72 lakott telekkel szemben 13 pusztán áll, Keres-
telek ugyancsak 13 puszta telekkel 7 lakott ellenében és Almás 
11 puszta telekkel 7 lakottal szemben. Alsó-Bánon 3 a puszta 
telek és 14 a lakott. Oláh-Baksán 4 puszta és 11 lakott, Bal-
Ián 3 puszta és 31 lakott, Bogdánházán 3 puszta, 37 lakott, 
Borzáson 4 puszta, 13 lakott, Csizéren 8 puszta, 1(5 lakott, 
Detrehemben 2 puszta, 5 lakott, Elyüsön 7 puszta, 8\/2 lakott, 
Felső-Bánon 1 puszta, 16 lakott, Füzesen 9 puszta, 6 lakott, 
Magyar-Goroszlón 1 puszta, 13 lakott, Somlyó-Györteleken 

8 puszta, 10 lakott, Gyümölcsénesen 2 puszta, 9 lakott, Hal-
mosdon 6 puszta, 14 lakott, Kraszna-Horváton 1 puszta 13 1., 
Hosszúmezőn 4 puszta, 6 lakott. Ilosván 4 puszta, 17 lakott, 
Ippon 5 puszta. 6 lakott, Jaázon 7 puszta, 5 lakott, Kaznacson 
9 puszta, 19 lakott. Magyar-Keczelen 91-, puszta, 17 lakott, 
Magyar-Yalkón 9 puszta, 15 lakott, Márkaszéken 7 puszta, 
14 lakott, Máronban 4 puszta, 11 lakott, Oláh-Keczelen 4 p., 
10 lakott. Oláh-Valkón 4 puszta, 6 lakott, Perjén 41

 2 puszta, 
12 lakott, Petenyén 6 puszta. 10 lakott, Seredenben 1 puszta, 
13 lakott, Sommályon 3 puszta, 12 lakott, Felső-Széken 7 p„ 
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9 lakott, Kraszna-Tótfaluban 1 puszta, 0 lakott, Somlyó-l j-
lakon 8 puszta, 9 lakott, Új vágáson 5 puszta, 5 lakott és 
Varsolczon 0 puszta, 34 lakott.1 

Ez időtájt a földmívelési viszonyok Közép-Szolnok vár-
megyében a tasnádi járásban voltak a legkedvezőbbek. Itt 
egy-egy lakos tel vagy egész telken gazdálkodott ugyan, de 
azok fél és egész telkek voltak. A többi járásokban az egész 
teleknek csak a neve volt az, mert igen kicsi volt. 1715-ben. 
a mint az összeírok megjegyzik, egyáltalában nincs megálla-
pított mérték a jobbágytelkek kitérj ed é ére nézve. Jobbágy-
teleknek vették azt a területet, a melyen a jobbágy házat 
épített, holott ez tulajdonképen alig 1/8 telek; 1720-ban már 
a lakosság szaporodásával némileg javultak a viszonyok.2 

1720-ban Közép-Szolnok földje termőképességére nézve 
az összeírok a következő adatokat nyújtják: 4 magot ad 8,938' 2, 
3 magot ad 8.318'/,, 2 magot ad 13,022 V2, i y 2 magot ad 333, 
1 magot ad 57.:! A földet háromszor szántották s a közsé-
gek határa úgy Közép-Szolnokban, mint Krasznában két for-
dulóra oszlott. A kraszna vármegyei földek termőerejére nézve 
azt írják Hont vármegye küldöttei, hogy a vetőmagon kívül 
2—3 köblöt ád egy köblös föld, a rét pedig általában egy 
szekér szénát.4 Hont vármegye küldötteinek összeírása sze-
rint 1715-ben Közép-Szolnokban volt 5,441 1'2 köblös szántó-
föld és 2,835 "2 kaszás rét, Krasznában 2,779 V2 köblös zántó-
föld és 1,228 ka zás rét: 1720-ban pedig Közép-Szolnokban 
32,073 köblös szántó, 21 k. irtvánv és 11,370 k. rét, Krasz-
nában 3.8853

/4 köblös szántó és 3,569 k. rét.5 

Az 1715-diki és 1720-diki összeírásoknál egy pozsonyi 
köblös föld 1100—1200 • öllel, egy kaszás rét 800 1200 • öllel, 
egy kapás szőlő 94 • öllel vala egyenlő. 

Mint már ismeretes, az összeírásnak czélja az adózás 

1 Mayij. stat. közi XII. köt. 342. 1. — - U. o. 340. 1. — 3 ü- o. — 4 U. o. 
342. 1. — 5 ü . o. 340. és 342.1. 
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arányának megállapítása volt s a két összeírás kétféle, külön-
böző utasításokhoz igazodott, minélfogva a különböző ered-
mények nem alkalmasak az összehasonlításra; de nem lehet-
nek alkalmasak a művelt terület egész pontos meghatározá-
sára sem, mert eltérő felfogásokból s jogfogalmakból egyik-
másik úrbéres, jobbágyművelte földet is kihagyták, e mellett 
kimaradtak a nemesi birtokok s a városoknak, mint nemes 
személyeknek tulajdonát tevő javak. 

1715-ben, mint az összeírok említik, Közép-Szolnok vár-
megye lőterménye a tengeri volt. A lakosok evvel táplálkoz-
tak általában, a mi nyilván a szegénységnek a jele. Ez a 
tengeri-föld 1720-ban már 17171 ^ köblöst tett ki.1 1715 20 
körül Közép-Szolnokban a sertéstenyésztő volt némileg el-
terjedve; a makkoltatá ból ugyanis bizonyos állandó jövede-
lem folyt be.2 

1720-ban a gabonaneműek termése (három évi átlagban), 
a széna- és bortermés (egy évi átlag) ekként állott: termett 
Közép-Szolnokban gabona 87,307 köböl, széna 11.370 szekér-
rel. bor 8,250 cseber, Krasznában gabona 0.712 köböl, széna 
3,509 szekér, bor 3,974 cseber. 

A Meszesen túli vidék gazdasági állapotáról a pragma-
tiea sanctio ideje tájáról pontos adataink vannak. Az egész 
Almás és Egregy mentén elterülő helységek határait két for-
dúlóra művelték; a föld általában terméketlen, sovány, trágyá-
ban hiányt szenved. Rendszerint kétszer szántottak négy és 
hat ökörrel. Leginkább kétszerest, tavaszi búzát termesztettek. 
Gyakran panaszkodnak az Almás és Egregy kiáradásáról, a 
mely tönkreteszi terményeiket. Szénájuk erdei. Erdejük van 
elég, melyet építkezéseiknél kihasználnak. 

Hogy a mezőgazdasági viszonyok még a XVIII. század 
derekán se voltak kedvezőbbek, erről eléggé összefüggő kép 
alakúi Tasnád vidékéről. Egy 1742-diki tanúvallatási jegvző-

1 Magy. stat. közi. XII. k. 340. 1. — - U. o. 341. 1. 
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könyv meglehetősen rendezetlen viszonyokat tár tol. Egyik-
másik község gazdasági helyzetéről egészen tüzetes leírást 
nyújthatunk. 

A Czégény határán levő kaszálók a paraszt telkek után 
valók volnának, ha meg tudnák különböztetni az egyik részt 
a másiktól. A kaszálókat (határt) minden esztendőben fel-
osztják, a mikor is egy-egy paraszt gazdának egy szekér szé-
nára való fű jut. A szántóföldeket nem osztják fel, mert majd-
nem az egész határt elrontotta a víz s nem művelhető. A ki 
teheti, felfog egy-két darab földet ott, a hol tetszik s a hol 
jobbnak látja, s felszántja, a miért senki sem háborgatja. Kivé-
telt képeznek a nemes telkek után való földek, melyekhez 
más nem nyúlhat. Minden nemes telek után külön nemes 
földek vannak. A Nagy-I)erzsidával határos Szoldobágy puszta 
falú határát majdnem egészen fölfogta az erdő és gaz. Külön 
szántóföldeket egy birtokos sem tart, hanem mindenik ott 
szánt, vet, a hol tetszik s ebben nem gátolják egymást. 

A kisfalusi szántó- és kaszálóföldek nincsenek külön 
szakasztva telkek szerint, hanem a két birtokos vajdái minden 
esztendőben darabonként osztják el azokat egyenlően a gazdák 
között; a kaszálókat rúddal mérik. A kisfalusi colonicalis 
örökös telkek után különös mezei örökségek, örök földek 
nincsenek. A falú határát minden esztendőben nyíllal osztják 
tel a telkek száma szerint. Minden telek után körülbelül négy 
köböl búza alá való szántóföld jut, szénafű pedig mintegy 
három szekér számára való. Azt, a mi a puszta telkek után 
jut, maguk a birtokosok adják ki 6 0 máriás taksáért. Csög 
határát minden esztendőben felosztják. Mindenik gazdaember-
nek jut egy-egy fordulóban körülbelül tíz véka alá való 
szántóföld és hét szekér szénára való kaszáló.1 Csögről érde-
kes dolgokat tartalmaz egy 1734-dik tanúvallomási jegyző-
könyv, mely szerint «Az itt való falusiak csak gyülevész és 

1 Bl. 
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nem ide való ős örökös emberek, hanem csak hol jöttek, hol 
mentek. A mely földek régen a régi ide való ős örökös em-
berek telkei után voltak, azok immár összeelegyedtek és nem 
tudják, hol melyik föld, melyik ház után való. Egynehány 
emberen s sessión kívül minden föld a határon a két ide 
való possessoré, a kiknek vajdájok hol elosztják a két fél 
zsellérei közt a földeket annak idejében, hol pedig csak 
szabaddá hagyják a zselléreket, hogy szántson kiki, a hol tet-
szik magának. Rétje van a falunak, minden esztendőben nyíl 
szerint osztják el minden embernek egyaránt.1 

1791-ben a gubernium a krumpli termesztését ajánlja 
Közép-Szolnok vármegyének s a termesztés módjának leírá-
sát nyomtatásban meg is küldi. 

A ezukorkrumplit Zilahra legelőbb Gyarmati Sámuel dr. 
hozta be.2 

A XVIII. század közepén Közép-Szolnok vármegye a 
kárttevő állatok pusztítása iránt ekként intézkedett: Minthogy 
a kárttevő madarak és egerek nagyon elszaporodtak, elhatá-
rozza a vármegye, hogy minden egyes mágnás 1000 madár-
főt szedetni tartozzék, a mihez a mágnások hozzá is járultak. 
A nemes emberek és a tiszttartók százat-százat szedessenek 
és azt a jövő aratásig a szolgabírónak beszolgáltassák egy 
forint büntetés terhe mellett, melynek fele a római katholi-
kus, fele pedig a református papoké legyen. A parasztok 
minden háztól ötven-ötven verébfőt adjanak be, tizenkét 
forint büntetés terhe mellett; nem szabad lévén ebben bru-
tálisan büntetni.3 Ez időből írja Bél M., hogy (1753.) madár-
és vadállománya Közép-Szolnok vármegyének kivált a sűrűbb 
erdőségekben roppant nagy, annyira, hogy szabad vadászat-
tal kell őket irtani, nehogy a földek és szőlők mívelésére is 
veszedelmessé váljék.4 

1 Bl. — 2 Szilágyi Ferencz: Ziluli Tört. 111 lap. — 3 Protocoll. Pol. Oec. 
1744—1761; 162. lap. — 4 Bél M. Comp. H. G. 123. 1. 
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Ugyanez időtájt a napszámárakat is szabályozza. Nagy 
visszaélések történtek a nyári munkások dolgában, «kik ma-
guk szabnak meg maguknak érdemük felett való napszámot, 
mintha most az országban bővebben volna a pénz. Ebből a 
gazdáknak tetemes káruk, a magistratusoknak pedig sérel-
mük származik. Hogy tehát ebben a dologban is a jó rend 
megtartassék, az időnek vagyis a nap hosszúságának vagy 
rövidségének tekintetbe vételével a mostani hosszabb napra 
a következő napszámok állapíttatnak meg: Jó kaszásnak a 
gazda kenyerén 24, maga kenyerén 30 dénár. Alábbvalónak 
a gazda kenyerén 21, maga kenyerén 27 dénár. Jó kapásnak 
vagy féríigvüjtőnek gazda kenyerén 15, maga kenyerén 21 dé-
nár. Högl varakónak gazda kenyerén 18. maga kenyerén 24 
dénár. Aratónak, még pedig kévekötőnek gazda kenyerén 18, 
maga kenyerén 24 dénár. Jó aratónak gazda kenyerén 15, 
maga kenyerén 21 dénár. Alábbvalónak gazda kenyerén 12, 
maga kenyerén 18 dénár. A rövidebb napok eljöttével pedig 
egy-egy polturával csökken mindenféle napszámosnak a nap-
száma. Melyet, hogy 12 forint visszavonhatatlanúl behajtandó 
büntetés terhe mellett megtartsanak, azt a járási szolgabírák 
késedelem nélkül tudtokra adni el ne mulaszszák».1 

A munkásnép egyébiránt sokszor kénytelen volt más 
vidékre indulni kenyérkereset után. Mint Kővárv 1840-ben 
mondja, megtűrne ez az áldott vidék több mívelési ágat. 
Hálásnak tartaná a méhtenyésztési. De meg kellene kísérteni 
a föld gyomra termékeinek kiaknázását, hogy a nép nap-
számhoz jusson, mert kénytelen volt «Magyarország napi járó 
városaiba menni néhány napi munkabérért».2 

A szölőtenyésztés nyomaira már a legrégibb korban 
k (") vetkeztethetünk. 

A szőlő behozatala Erdélybe a rómaiak érdeme. «Hogy 

1 Protocoll. Pol. Oec. 1744—1761; 63. 1 — 2 Tudománytár, 1840. VIII. k. 
33. lap. 



g a z d a s á g . 7 3 3 

nagy mérvben folyt a szőlőművelés a római korban, Erdély-
nek borairól híres, más nevezetes részeiben nemcsak a Hegy-
alján és Küküllő mentén, hanem Szilágyban is, erre utalni 
látszik azon 1797-ben Szilágy-Somlyó határán talált s 203 
arany nehézségű arany láncz, melynek ékítményéül a szőlő-
művelésben használt eszközök aranyképletei csüngtek alá.»1 

A Szilágy és Ermellék híres bakatora a hagyomány sze-
rint a «Bacea d óra» (aranyszem) nevű szőlőfajtából szárma-
zik, melyet állítólag Nagy Lajos hadserege hozott magával 
1352-ben Olaszországból.2 

Az Érmelléken kívül Somlyó s Cseh vidékének szőlő-
hegyeiről hallunk gyakran. így pl. 1569-ben Szécsi Guthy János 
Somlyói Fehérváry Tamás egyik szécsi jobbágyának közép-
szolnokvármegyei Szécs faluban levő szőlőjét elfoglalta, a 
miért a fejedelmi törvényszék elé idézik.3 1591-ben a közép-
szolnoki szolgabírák tanúvallatást tartottak Ráthóti Gyulaffi 
László számára arról, hogy a Szongolit (Benedekfalván) szőlő 
dézsmáját és kilenczedét Csehbe szedték.4 Gyulaffi László 
várába fogadott Borsvav Zsigmondtól tíz akó bort megőrzés 
végett 300 frt értékben, de a maga hasznára fordította. Ezért 
1608-ban per folyik Gyulafi özvegye Szécsi Kata alperes és 
Borsvav özvegye L. Bánfi Judit felperes között.5 

1753-ban Közép-Szolnok földjét szőlőtermelésre alkalmas-
nak mondja Bél Mátyás; megjegyezvén, hogy nem művelik 
okszerűleg.6 

1705-ben azt látjuk, hogy a krasznavármegvei szőlő-
hegyek terméketlenek; de a rajtok szüntelenül forgó hadak 
elhordják a szőlőt, bort, «mind pedig az ellenségnek ezen 
keresztül Erdély felé menetele alkalmatosságával» pusztíttat-
tak, s így a lakosok csak a megmaradt borocskájok mennyi-

1 Ackner: Die römisch. Alterthümer in Siebenbürgen. 41. lap. 2 Kővári 
László: Erdély történelme. II. köt. 20. lap. — :í Nagyv. múz. Bit. eredetiből. — 
4 A szolgabirák jelentése a fejedelemhez 1591. Mária születése után való hét-
főn. GKG. A. fasc. I. III. — 5 GKG. C. fasc. XIX. — « Comp. II. G. 123. 1. 



7 3 4 XXIII . F E J E Z E T . 

ségével számolhattak be. A bor ej telét {nyolcz ej télből állott a 
veder) négy polturájával számították. Perecsen, Keczel, Hor-
vát, Kraszna, Bagos, Kárásztelek valának a bortermő helyek 
s még Balla, Goroszló, Varsolcz, M.-Valkó, Borzás, Zovány s 
Ilosva; de az utóbbi helyekről mi sem került ki a fenti ok 
miatt. 50 veder s 0 ejtel jutott a fődézmáló Debreezeni Péter 
kezéhez. 

Egy 1600-diki regestum a bor dézmálásával számol be 
Kraszna vármegyét érdeklőleg. A dézmálók esküje is fen-
maradt a következőkben : «Mi Ughrav Sándor, Dormany 
Péter, András deák, esküszünk az élő Istenre, atyára, fiúra, 
szentlélekre, teljes szentháromságra, hogy e jelenvaló esztendő-
beli Kraszna vármegyének második járásában való bordéz-
málásban hívek, igazak és szorgalmatosak leszünk és az ő 
felsége jövedelmét is minden fogyatkozás nélkül, a hova illik, 
beszolgáltatjuk és az ő felsége proventusából semmit magunk-
nak meg nem tartunk. Instructiónk ellen semmit nem csele-
kedünk, az igaz regestomunkat a dézmálás elvégezése után 
két hét múlván, fizetésünk elvesztése alatt, a váradi udvar-
bírónak beadjuk, a hol pedig ő felségének kárt tennénk vagy 
a szegény néptől erővel valamit elvennénk, kiért panasz 
jönne reánk, az ő felsége kamerájának szabad legyen minket 
a mi levelünknek erejével megfogni és mind személyünkben 
magunkban, érdemünk szerint, megbüntetni, nemességünknek 
semminemű szabadsága ellene nem állván. Isten minket úgy 
segéljen. A váradi várban 1600 november 5-dikén.»1 Ugyan-
csak hasonló esküt tettek ugyanazon helyen s időben Abránffy 
László, Pápay György, Nagy István és Furtha János, a kik a 
bor dézmálását Kraszna vármegye első járásában végezték. 
Fölsorolva mindössze Bécsé, Vaja, Valkó, Zovány, Bádon s 
Lompért vannak a regestumban, melynek végén megtaláljuk, 
hogy a dézmabor Kraszna vármegye első és második járásé-

1 Ez érdekes esküformát a mai helyesírással írtam át. 
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ban tett 985 eb. (köblöt), a melyből a tizedrészre esik 98 V2 cb. 
Ebből most már a decimatorok salláriuma 30 eb., maradt 
beszállítandó 5 bordóval 68V2cb. Az egyes bordók 18, 12, 13, 
12 V2 és 13 cb. bort tartalmaznak.1 

A korcsmáitatásra mindenütt rátalálunk, a jobbágyszol-
gálmányoknak meg épen nélkülözhetetlen föltétele. 

1631 márczius 19-dikén Ákos mezővárosban az ottani 
külső és belső félben lakó nemesek egyhangúlag azt határoz-
ták, hogy az ákosi paraszt emberek Szenl-Mihálv naptól hús-
hagyó keddig árulhassanak bort, a nemes emberek pedig 
azután. Az ez ellen vétő paraszt (i frt, nemes ember pedig 
12 forint büntetés alá esik, mely összegek fele az alispáné, 
fele pedig azé, a ki az alispánt kihozza.2 

Az 1646 márczius 11—27-diki fehérvári országgyűlés azt 
határozza a krasznavármegyeiek panaszkodására, hogy «két-
három cseber borért ne tartozzanak ő kegyelmek hűt sze-
rént való testimonialist adni». Kéri egyúttal a fejedelmet, 
tiltaná meg, hogy a «borokat a harminczadosok ne csapolják». ' 

A borkereskedés egyébiránt nagy forgalomnak nem igen 
örvendett; de azért keresett volt a szilágysági bor, jóllehet 
a minőség nem mindig volt elsőrendű. 

1692 junius 13-dikán Kusalyi Dobray Péter nemes ember 
néhány hordó bort vivén Várad felé kereskedésnek okáért, 
azokból Széesi Guthi Farkas tíz hordó borát eladta Kis 
Balázsné Ramacsa Anna asszonynak, az árából Ramacsa 
Anna megfizetett 120 Irtot, ha a többit kitűzött időre meg 
nem fizetné, Guthi Farkas elfoglalhatja középszolnokvármegyei 
birtokát.4 

Latran Borbála Guthi Farkashoz Csekén 1099 február 
7-dikén írt levelében panaszkodik, hogy borait nem tudja el-
adni, mivel a Tiszaliátsá«- nasv szorongatásban lévén az o CV o 

1 Orsz. lt. Extractus decimarum agnorum f rugum et vini per caam sce-
pus. pro suatte arendat . : annorum 1590—1600. nro 146. 2 Szvit.— 3 Szilágyi 
Sándor: Erd. orsz. emlékek. X köt. 440. 1. — 'l Eredetije Bölöni-lt. nváradi múz. 
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executio miatt, igen olcsón (10 Irton) adja. A mi kevés neki 
termett, Ungvárra küldötte fel még az őszszel, s ott veszte-
gették el 12 frton hordóját. Kéri továbbá Guthi Farkast, hogy 
szállíttasson jó s z i l á g y i bort Rosalyba, köblit egy magyar 
forinton megveszi, de ne késsék vele, mert az út is meg-
bomol; savanyú ne legyen, hanem jóízű, tisztán szűrt, «az 
hozáskor is valami változás ne essék».1 

A szüretek megtartása idejét is szabályozták. 1719 októ-
ber 14-dikén rendeli Kraszna vármegye gyűlése, hogy a som-
lyói Nagyhegy nevű szőlőhegyen a jövő kedden kezdjék a 
szüretet, a Szenthegyet pedig a jövő hétfőhöz egy hétre szed-
hetik. 

Hont vármegye küldötteinek összeírása szerint közép-
Szolnok vármegyében 1715-ben 1172 kapás szőlőföld volt, 
1720-ban pedig 4128 kapás; az egész terület legnagyobb részt 
a magyar lakosság birtokában. Egy kapás föld általában két 
cseber bort adott, s egy-egy cseber ára egy és fél forint volt 
rendesen. A zilahi és fürményesi bor cseberje 1 frt 05 dr 
volt, csupán egy csebret adott egy kapás föld. A pelei, szil-
vási és sződemeteri szőlők ugyancsak egy csebret adtak, az ára 
egy forint volt. 1715-ben 148 kapás volt nemesek vagy nem 
helybeliek birtokában, 1720-ban pedig 280 IL A krasznai viszo-
nyok hasonlók. 1715-ben 1000, 1720-ban 1987 kapás volt a 
szőlőterület. A termés rendesen két cseber, egyes falvaknál 
olykor nyolcz. Ez helyi cseber, melyben 10 pozsonyi itcze 
volt csupán s egy ilyen cseber 15—17 kr. volt mindössze. 
Egy igazi pozsonyi cseberbe való bormennyiség azonban két 
forintba került 2 

Az 1715-diki összeírás szerint Közép-Szolnok vármegyé-
nek egy évi átlagos bortermése 825(5 cseber.3 Kraszna vár-
megyének egy évi átlag szerinti bortermése 3974 cseber.4 

Ekkor a Közép-Szolnok vármegye területén termő bor, 

1 Jlt. — 2 Magy. sínt. közi XII. k. 341. 1. — 3 U. o. 58. 1. — 4 U. o. 58. 
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mint maga a megye mondja — nehezen vagy egyáltalában 
nem bírta az elszállítást, azért jóformán az egész termést 
otthonn fogyasztották el.1 

Rettegi többször említi a szilágysági szőlőket. így: «Vé-
geztük el, Istené a dicsőség, ezen 1760-dik esztendőt is házam 
népével együtt jó egészségben, felettébb való kár s betegség 
nélkül, jóllehet sok változásokon s egyéb kedvetlenségeken 
mentem által, mivel ezen esztendőben felette megszoríttattam 
perceptorságbeli liquidatiomnak ex (s) olutiójára; a nagykrisz-
tolczi porczióját is gyermekeimnek az idén váltották ki e. c. t.; 
ugyancsak ezen esztendőben szerzettem én is Zálnokon négy 
sei tért, ötödfél házhelyet, egy jó darab szőlővel együtt, me-
lyet ha művelhetnék, nem lenne károm benne».2 Az 1761-diki 
bortermésről ekként emlékezik': «Eltelék ez 1761-dik esz-
tendő is Isten kegyelmességéből, mely is nem mondathatik 
sovány esztendőnek, mivel a gabona, kivált a búza minde-
nütt bőven termett, törökbúza nem mindenütt, hasonlóképen 
széna is némely helyeken igen-igen kevés, bor pedig a Szilágy-
ban nagyobb bőséggel s jobb mint tavaly, még most is meg 
lehet hármával egy forinton venni mindenütt».3 Ugyanő a 
szilágysági borról, a szőlő mívelésének módjáról s egyéb 
gazdasági dolgokról még ezeket írja: «Istennek kegyelmessé-
géből eltelék ez az 1763-dik esztendő is. Mit írjak iránta, 
alig tudom, mivel mind az időknek, mind az dolgoknak áll-
hatatlanságát, változandóságát egyszer sem tapasztaltam úgy 
és olyan formán. A mi a dolgokat illeti, a mint feljebb is 
fogtam említeni, sokféleképen változtak. A mint megírtam, a 
mit győztem, az idők is úgy folyának, hogy némely helyen 
szárazság volt. némely helyen pedig elég a termés is, ahhoz 
képest néhol bőven termett búza, törökbúza, mint a Szamos 
mellékin: széna szintén iu>v, mert a mi földünkön elé"' van ; 

Ow ' o 

1 Magyar stat. közi XII. k. 341. 1. — 2 Rettegi. Hazánk. I. k. 381. 1. — 
3 U. o. II. 230. 1. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 47 
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a Mezőségen s a Nagy-Szamos mellett kevés bor, a Szilágy-
ban egész a Marosig kevés és savanyú, a Küküllők mellékin 
bőv és jó; a gyümölcs az egész Mezőségen, a hol csak volt 
egy gyümölcsfa, nagy bővséggel termett, nálunk s az egész 
Szilágyban nem volt. hanem Girod)tban oly bőv volt kivált 
a szilva, hogy majd az ágak letördelőztek a termés miá; itt 
ezen a plagán seholt sem volt.»1 1764-ben búza mindenfelé 
bőven termett, úgy széna is, a törökbúza nem mindenütt 
ment perfectióra,2 hasonlóképen a szőlő is nem volt igen 
termett, s nem is ért meg úgy, a mint kellett volna. A borok 
savanyúk, kivált ide be Erdélyben, Magyarországon s a Szilágy-
ban is némely helyeken a tőkére mi veit szőlők jobban meg-
értek, de ragyásak voltak.8 

A szilágysági szőlők okszerű művelése körül érdemeket 
szerzett gróf Gyulay József, kővári főkapitány.4 

A magasabb oldalakat szőlőhegyek erdeje teríti be, 
mondja Kőváry 1840-ben oly nagy mértékben, hogy a 
Réz alján kívül az egész Szilágy ide fordítja minden erejét. 
«Bora jó, de sok csak gondos mívelés után terem», ezt a 
gondos mívelést azonban nem adja meg igen sok termesztő, 
úgy, hogy némelyik «csak a természet ingyen kegyelméből 
szűr». A szőlőt többféleképen művelték: tőkére s karikára; 
«néhol el sem fedik, még sem féltik a fagyástól, mint az 
erdélyiek». Legjobb bor terem az Ermelléken, különben híre-
sebbek a szeődemeteri, somlyai, ballai, paczali, tasnádi, kelen-
czei és gardánfalvi. Ezeket emeli ki Kőváry. A szőlőfajok 
közül a «piros bakatort» említi, mint a minél kedvesebb ízű 
szőleje alig van Erdélynek. Nem kerülte ki írónk figyelmét a 
szilágysági szüret sem. A sok szőlőhegyért — úgymond 
aztán szüretje is igen sajátságos. Megnyílnak a szőlőhegyeken 
a házak, recsegnek, csattognak az éhes pinczék és szomjas 

1 Rettegi: Hazánk. II. köt. 382. lap. 2 Tökélyre. — :í Rettegi. Hazánk. 
III. k. 128. 1. — ^ Erd Gazda. 1898. évi 8. füzet 54. 1. 
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sajtók. Megérkeznek a vidéki birtokosok, erdélyi és magyar-
országi borkereskedők, a kik összevásárolják a bort. «Ekkor 
megnépesednek a szőlőhegyek, a falvak mintegy kihalnak, a 
Magura ormai pompás sétányokká s utezákká válnak s ha 
égés támad a falvakban, alig marad ember, a ki fölkiáltson».1 

Azóta szép hegyeink sorra elpusztultak, de lassanként újra 
betelepíttetnek, hogy újra feltámadjon a hegyek eleven élete. 

Szőlőműveléssel foglalkozik most 108 község, az 1897-dik 
év végén fillokszerás község 139 volt. A szőlők felújítását meg-
kezdte 07 község. 1897-ben termett 2002 hektoliter must, a 
termelt mustból készült új bor 1801 hektoliter, szőlőt eladtak 
8870 kilogrammot, a termett új bor értéke 47,266, az eladott 
szőlő értéke 2174, az összes szőlő- és bortermés értéke 
49,440 frt. 

A mértekeket illetőleg az 1588 deczember 8 23-diki med-
gyesi országgyűlésen azt határozták, hogy «Magyarországban, 
Kraszna és Közép-Szolnok vármegyében a kolozsvári köböl 
és ejtel mérték tartassék».2 

Az 1622 május 1—23-diki kolozsvári országgyűlés azt 
rendelte, hogy Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben is 
az itezét és vékát a váradihoz szabják. 

Az 1578 április 24-dikétől május 5-dikéig tartott a kolozs-
vári egyetemes gyűlés azt kívánta, hogy «Biharvármegye az 
budai pinttel mérjen, cseber számára mind az több vár-
megyékkel egyetembe egy bormértéket tartván Krasznában 
és Közép-Szolnok vármegyében».4 

Ilosvai Selymes Péter idejében sovány jelzője volt Szilágy-
országnak. A hegyesebb vidékek lakói egyébként is rá van-
nak utalva, hogy a mezőgazdaság hiányait egyéb megélhe-
tési móddal pótolják. «Bővölködik e föld sok szelíd barmok-
kal, erdőkön s mezőkön legelő vadakkal», mondja a tizen-

1 Tudománytár, 1840. vm. 27—28. 1. — - Szilágyi Sándor : Erd. ország-
gyűlési emlékek. III. kötet. 133. 1. — :í ü . o. VIII. köt. — 4 ü . o. III. köt. 
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hetedik század második felében élt egrespataki verselő pap. 
Mégis azt mondja 1753-ban Bél Mátyás, hogy az állattenyész-
tés nem nagymérvű Közép-Szolnokban, az alkalmas legelők 
hiánya miatt.' 

A Szilágy mind a házi, mind a vadállatok sorából igen 
sok fajjal dicsekedhetik. A házi állatok ismeretes sorából Kő-
váry kiemeli a juhok és sertések sokaságát. Honi juhot majd 
mindegyik gazda tart. tehetsége szerint nagyobb vagy kisebb 
mennyiségben. A birkatenyésztést a szilágyi főnemesség ka-
rolta fel lelkesen. Számosan vetélkedtek e szép iparág meg-
honosításán. «Sem pénzöket, sem fáradságukat nem kímél-
ték», csakhogy eredményhez jussanak: báró Wesselényi Far-
kas és Miklós, báró Bánfi Adám és János s Pelei Farkas. 
Közülök a főérdem id. báró Wesselényi Farkast illeti, mint 
a kit nemcsak a Szilágy, hanem egész Erdély «első birka-
gazdául» emleget, általában pedig az egész Wesselényi-család-
nak a külföld előtt is megvan alapítva «birkászt hitele». 
Zsibónak, mint főgazdasági czikkét, említi írónk a ló- és 
birkatenyésztést, «a legnemesebb honosított fajokból». 

A sertéstenyésztésre már maga a természet ösztönzi a 
birtokosokat, «midőn rengeteg erdein a tengermakkot oly bő-
kezüleg szórja szét». De a birtokosok ki is használják ezt, 
mert az apróbb birtokosok is annyi sertést tartanak, hogy 
csaknem mindegyiknek van külön csordája s «bár makkol(') 
erdeje nincs mindegyiknek, a telet mégis gazdaságosan lábol-
ják át, mivel darabját egy pengő forintért rendszerint makkra 
bocsátják s azon pár sertés, mely két pengőért telelt, majd 
30—40 pengőn kél el!»2 

1764-ben az egész országban, sőt Magyarországon is 
szerteszéjjel mindenféle szarvasmarhák, sőt a sertések is láb-
és száj fájásban sínylettek. Egy német asszony — írja Rettegi — 

1 Bél M.: Comp. H. G. 123. lap. — 2 Tudománytár, 1840. VIII. köt. 25 
26. lap. 
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azt beszélte Borsán, hogy a mely nap eclypsis1 van, az nap 
ne itassák meg a marhál; ekkor pedig nagy vala a napban 
1-ma Április délelőtt.2 

A hús áráról a XVIII. századtól vannak adataink. Ekkor 
Zilahon 1712 január 20-dikán a tanács a hús árát három 
pénzre emelte. 

Minthogy a mészárosok a marhának alacsony ára da-
czára is szerfelett drágán adták a húst, elrendelte a vármegye, 
hogy a húsnak fontját 3 pénznél drágábban adni ne meré-
szeljék, különben 12 forint büntetést szenvednek. Hasonló-
képen a «botshor»-nak is a javát 24, alábbvalóját 18 pénzen 
és nem drágábban adják; a még alábbvalót pedig 15 és a 
legeslegalsó rendűt 12 pénzen.3 

1818-ban a gubernium rendeletére a zilahi tanács a kö-
vetkező árakat szabta meg: 1. a jó marhahúsnak font ja8 kr.; 
2. a juhhúsnak fontja 7V2 kr.; 3. a szalonnás sertéshúsnak 
18 kr.; a paraszt sertéshúsnak 10 kr.; 4. az ó-szalonnának 
54 kr.; 5. az ó-hájnak 1 Bf. 12 kr.; 0. a nyers szalonnának 
32 kr.; 7. idei nyers hájnak 48 kr.; 8. a jó nyers faggyúnak 
18 kr.; az alább valónak 14 kr.; 9. a szebeni túrónak 20 kr.; 
Bodon túrónak 10 kr. 

1771-ben Mária Terézia a juhtenyésztés és dohányter-
melés emelése végett népszerű modorban írt könyveket 
osztatott ki a nép között. 1771 deczember 21-dikén kelt ily 
rescriptuma alapján Közép-Szolnok vármegye is gondos-
kodik, hogy a nép között a hasznos füzetek elterjedjenek.4 

A lótenyésztést illetőleg körülményesen kell megismer-
kednünk a Wesselényi ménesével. Erről a világhírű ménes-
ről írja Kemény, hogy minden lord, marcjuis és magát nagy 
úrrá játszó tourista, ha a Lajthán átjött, Erdélybe elment. 
Csábította a vágy, hogy találkozzék a magyar mágnással. 

1 Napfogyatkozás. — 2 Rettegi, III. k. 09. 1. — 3 Protoc. Pol. Oec. 1744— 
1761 • 63. 1. — ^ zilah város lvtára. 
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hogy «bámulatos lóidomítási ügyességéről mesét és valót 
hallhasson», versenyezzen, nagy összegeket koczkáztasson 
fogadásokra.1 

Kazinczy Ferenez Utazásaiban leírja Wesselényi ménesét. 
Ezeket mondja róla: A zsibói istálló azon szerint érdemel 
bővebb előadást, a hogy a vásárhelyi, szebeni, fejérvári 
gyűjtemények, mert ez Erdélynek úgy kevélysége, mint ama-
zok. A ménest Wesselényi Pál, a most élő Miklós nagy-
atyjának nagyatyja állítá 1660 táján, válogatott erdélyi kan-
czákból s az magát már az ő idejében tekintetbe hozta volt. 
István, rendek elölülője, Pálnak fia, látta a szerencsés kez-
detet, és ménesét török és tatár kanczák által nemesítette. 
Fiai, Ferenez és István, megosztozának. István, a mi Mikló-
sunk nagyatyja, nápolyi méneket hoza be, hogy a török faj 
magasabb termetűvé váljék. Látta, hogy a két faj nem illik 
együvé, s valami megkorcsosult, kihányta. Most megveve 
Generalis Brentanótól egy huszonnyolez esztendős Galant 
nevű mént, kétszáz arányon és tizennégy darab harmadfű 
csikón. Ennek atyját akkor hozák által a Pyrenéeken, midőn 
VI. Károly Barcellonában megkoronáztaték, s ez leve tör-
zsöke, atyai vagy anyai ágon, minden Zsibón nevelt lovak-
nak. Istvánnak özvegye, vargyasi báró Dániel Polixéna, még 
nagyobb fénybe hozá a ménest. Óvta a nemtelen lovaktól, 
a fajokat megkülönböztette, jegyzőkönyveit nagy gonddal 
vitette, az ifjú lovakat költségesen neveltette, taníttatta. Ügyes 
lovászmestereket fogada szolgálatjába, nevezetesen Gründelt, 
ki mestere lőn Miklósnak. Ez, akkor kapitány a Bethlen 
Adám huszárai közt, 1775-ben egy Monarch és egy Brillant 
nevű spanyol eredetű mént hoza a lengyel király istálójából, 
és egy törököt. Anyja halála után 1776-ban a gróf Haller 
János gorbói istálójából egy Cicerót vett meg. mely I. Ferenez, 
római császárnak spanyol ménű spanyol kanczájú lovai 

1 Kemény Zs.: A két Wesselényi. 7. 1. 
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közül eredt: Hyam angol lójátékostól 1773-ban egy négy 
esztendős Alexander szürke mént; berezeg Kaunitz Domon-
kostól ípedig 1790-ben egy Andaluso nevű spanyolt, melyet 
a berezeg atyja, a miniszter, maga hozott ki Spanyolország-
ból; végre 1792-ben szerencsés volt szert tenni gróf Mikótól 
egy Müzir nevű eredeti arabsra. A Monarch és Brillant 
maradékait nem tartotta meg Zsibó. A mostani ménes nevel 
spanyol, angol, arabs fajokat. Ezeknek törzsökeik: a spanyol 
l'ajtában: 1. Galant, más nevével Brentáno; 2. a Hallertől vett 
szürke Cicero; 3. a Kanitztól vett Andalusó; az angol fajtá-
ban: 1. a Hyamtól vett Alexander; 2. a II. Miklós által Ang-
liából 1822-ben kihozott Cato; az arabs fajtában, a gr. Mikótól 
vett Müzir. I. Spanyol faj. 1. Brentano neme. Ebben ragyog-
lanak a II. és III. Galant, a Superbo, Daru, Amico, Kakas, 
Kedves, Bucephal, Jupiter, a Daru Bucephal lia, Hannibal, 
Pajzán, Philosoph. Bucephal, 1816-ban huszonnyolez eszten-
dős volt. Szine sárgásfakó, serénye és farka fehér és serénye 
igen tömött, hosszú, perpendicularis. Feje busa, háta hor-
padt. És mégis egyike az istálló fő díszeinek, urának egyik 
öröme. Philosoph, tizenhat markos, szürke, remekje a tanúit 
lovaknak; s innen a név. Az I. Miklós kedvencze, méltóság-
gal teljes lépdelései miatt. Jupiter, barnapely, főéke a hattyú-
nyak. Pajzán, szürke kancza. Teljesen iskolázott, oly uszó 
trappos, mozdulásai oly pattanósak, oly fáradhatatlan, hogy 
álmélkodás nélkül nem láthatni. Amico, Wesselényinek már 
katonaságában is kedvese, Lengyelországban és Silesiában. 
Harminezhat esztendőt élt. Kedves, Zsibónak legtanúltabb 
nevelése, Miklós a maga nyolezesztendős Miklósát 1805-ben 
ezen kezdé iskolázni. 2. Cicero neme. Legnevezetesebb gver-

O Ow 
niekei a lángszínű I. Caesar, Zsibónak, sőt az egész Erdély-
nek örök dísze, a külföldnek irigysége. Kihalt 1804-ben, 
maga helyett hagyván a hasonló színű II. Caesart, a Csinost, 
a courbettoló ifjú Cicerót s Armidort, az ifjabb Caesar anyai 
testvérét, a szép Madár kanczát és Scipiót, Armidornak és 
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Spagnolának fiát, ki szép, mint atyja, s nagyobb. 3. Andalust 
neme. Az ifjabb Andalusó, a Tüzes, Spagnolo, Superbo, Ráró 
és Spagnola, híres kancza. Ez nem volt ezifra ló; de mindig 
szép fiakat szült. Gróf Károlyi József érette 700 aranyat 
igért. «Annyit nem ér, mondá Wesselényi; s nekem a ménes-
tartás oly kötelességem, melylyel őseim emlékezetének tar-
tozom». II. Angol faj. Alexandernek leghíresebb gyermekei: 
Fox, Fitt, Admirál. Eclipsz, ifjabb Alexander, Fanny és Jenny. 
Eclipsznek egy szép fiát, Bruce, én vettem ajándékban 
1816-ban. Az ifjabb Miklós 1822 februáriusban indult ki 
együtt kapitány gr. Széchenyi István úrral, a nagy Széchenyi 
fiával, Londonba és Párizsba, s Angliából hozá Cato nevű 
sötétbarna tizenöt markos háromhüvelyű ménét. Született 
Cato 1809-ben Lord-Stawelnél. (General Studbook II. k. 133. 1.) 
Atyja volt Sancho, anyja Gipsy. Gipsynek atyja Trompator; 
ennek Conductor; és ez unokája volt Matchimnek s Cadé-
nek második unokája Cade Godolphin angol atyától szár-
mazott. (I. k. 169. 1.) Gipsynek anyja Herodtól és Snap leá-
nyától ered, ki Childersnek unokája volt. (II. k. 342. 1.) Sancho 
atyja Don Quixot; ennek anyja Mighflyer. (I. k. 155. 1.) Don 
Quixot Chaunters fia, Eclipsz unokája. (I. k. 86. 1.) III. Arabs 
faj. Müzirnek minden ménmaradékai közül egyedül Alman-
zor élt 1816-ban, de feleségei, leányai voltak. Csak tizen-

O " J 

négy markos; színe szürke. Neptun nem teremte soha szeb-
bet s a genealógiáját Salamon idejéig felvivő kochláiii ménes 
kevélykedve nevezhetné fiának. Ha valamely fejedelem a 
legigazságosabb háborúban meggyőzte volna ellenségét, annak 
triumphusát Almanzoron kellett volna tartani. A ló igen 
öregen és hektikában nagy áron vétetett meg a drezdai udvar 
számára. 

A felső istálóban, a fedett iskolával egy fedél alatt, Ka-
zinczy legutóbbi ottlétekor balra ezek állottak s ezzel a rend-
del: 1. Superbo, 2. Zoroaster, 3. Jupiter, 4. Armidor, 5. Scipio, 
6. Büszke, 7. Bucephal, 8. Tibar. 9. Kakas, 10. Andalusó, 
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11. Eclipsz, 12. Arioso, 13. Almanzor, 14. Daru, 15. Philo-
soph. Az udvar felé ezek: 1. Generál, 2. Mariandel, 3. Lám-
pás, 4. Pajzán, 5. Ráró, (i. Batallador, 7. Astereon, 8. Oszkár, 
9. Csesareon; s a ház asszonya négy feketéje, és két herme-
linje. A húsz mén, három kaneza, egy metszett körül szol-
gált 1 lovászmester, 8 legény, 2 fiezkó és a lovaglók. Az 
alsó istáló a kastély keleti szárnyában, tele volt hasonlóul 
már kitanúlt vagy akkor iskolázott lovakkal. A lovak a Wes-
selényi-czímert viselték balfarukon, a rózsát tartó szírént; 
nem a név első betűit.1 

Az ifjabb Caesar és Armidor a legszebbjei mindama 
lovaknak, a melyeket Kazinczy Ferencz látott s ezeket, vala-
mint Bucephalust Brutust («mely csupa tűz, mint minden ló, 
mely Zsibón lett») bele is szövé amaz ódájába, melyet Báró 
Wesselényi Miklóshoz, Miklós fiához 1809-ben írt.2 

Paget János 1835-ben a Wesselényi Miklós zsibói méne-
sének ismertetése közben, kitérőleg a következő érdekes 
megjegyzést teszi, midőn Wesselényi M. eszméinek korára 
minden irányban kiterjedő hatását ecseteli : «Majdnem mo-
solyt kelt a lótenyésztés és politikai nézetek szoros össze-
függésének vizsgálata. Első, mit a «liberális» ifjú tesz, midőn 
ősei birtokához jut az, hogy atyja istálóit a régi «anyagtól» 
(t. i. lóanyag) megtisztítja s magát Zsibóról újjal látja el; 
míg az absolutizmus hivei öntudatosan elődeik haszontalan 
lovait tartják meg. Elannyira, hogy a férfiú politikai nézete 
lova farkának vágásáról is felismerhető! A mint egyszer éj 
idején a báró egy megyegyűlésről hazatérőben levő társasá-
got ért utói, hangos üdvriadással üdvözlék, mint «barátot», 
mert habár, mint mondák, arczárói föl nem ismerhették, mégis 
tudták lova farkának vágásáról, hogy ő a «jók fajából» való.3 

1 Kazinczy Ferencz Utazásai, Budán, 1839. 349—354 1. — 2 Felsőmagyar-
országi Minerva, 1825. jan. füz. 29—32. 1. — 3 Ungarn und Siebenbürgen. (Poli-
tisch, Statistisch, Öconomisch) angol és német nyelven 1842-ben jelent meg. 
II. kötet, 10. fejezet 231. lapon. 
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Szirmay 1809-ben kiemeli, hogy «az erdélyiekkel vete-
kedő szép lovak nevelkednek Kegyén».1 

A gazdaság történetében még meg kell emlékeznünk a 
malmokról, melyekkel meglehetősen el voltak látva vár-
megyéink. Már 1368 január 11-dikén a Tasnád pataka felett 
épített malom miatt Domokos, erdélyi püspök tiltakozását 
jelenté, a mit bizonyít András, szolnoki alispán és négy biró-
társa.2 1520-ban Lajos király előtt panaszt tesz Guthi Ferencz, 
hogy a középszolnokmegyei Mojád határában a Kraszna folyón 
épített malmának a hasznát Majádi János magának követeli.'1 

1526-ban Guthi Ferencz cserébe adja Mojád területén a 
Krasznán épült malmát Majádi Jánosnak egy másik, ugyan-
itt fekvő malomért.4 1606-ban Majádi Gergely egy puszta 
telkével zálogba adja Lónyai Istvánnak Mojádon malmát, 
malomhelyeit. 

1715-ben a malmok Közép-Szolnokban mind földesúriak 
voltak s azért össze sem Írattak, csupán azt jegyzik meg 
róluk, hogy valamennyien száraz malmok, s vízi malom egy 
sincs. 1720-ban már összeírtak 18 malmot, melyek 307 frt 
jövedelemmel dolgoztak.5 Krasznában 1720-ban 19 malmot 
írtak össze; jövedelmüket 52 frtra teszik. Ezek is nagyobb-
részt földesúriak. 1 1 malom van 450, 5.25, 0, 525, 315, 
315, 315, 0, 210, 5 25 frt jövedelemmel Alsó-Bán, Bagoly-
falu, Bagos, Bogdánháza, Csizér, Felső-Szék, Jaáz, Oláh-Valkó, 
Füzes-Paptelek, Perje, 2 2 Kr.-Horvát, Kaznacs, Varsolcz 
községekben, kr.-horvátiak s varsolcziak nem jövedelmez-
nek, a krasznainak 10 50 frt a jövedelme, Gyümölcsénesen 
3 malom 10 50 jövedelmet hajt. Helyenkint lakatlan közsé-
gekben, puszta telkeken puszta malmot is találtak. Alsó-
Szivágyon, Inón, Kis-Goroszlón, Szélszegen, Szilágy-Csehen 
1—1 malom, (az egrespatakinál nincs jövedelem), 6, 15, 42, 

1 Szirmay: Szatmár, 1810. II. 153. 1. — 2 Az erd. kápt. levéltára. — 3 Jlt. 
17—18. századbeli másolat. — 4 Gy. f. kápt. cent. R. 71. (Orsz. lt.) — 5 Magy. 
stat. közi. XII. k. 341. 1. 
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10, (S frt hasznot hajtott, Kelenczén, Köődön, Szeéren 2 2 
malom 80, 80, 20 frt, Szamos-Udvarhelyen és Zilahon 3 3 
malom 30 és 16 frt jövedelemmel szerepelnek. 

Egyébiránt a vizek mentén mindenütt voltak malmok, 
így Hodornál olvassuk a század elejéről, hogy Felegregyen jöve-
delmező malmok vannak.1 Ördögkut melegebb forrásai mal-

Vizi malom. 

A CZIKÓI SZOROSBÓL. 

moeskákat hajtanak télen.2 A Poósa határán átfolyó Egregy 
vize igen kicsiny, itt-ott csekély malmokat bír mégis hajtani:1 

Alsókékesnyárlón, az Egregy vizén, gubaványoló,4 Galgón az 
Almás folyón pedig posztóvánvoló malom van.5 

1 Hodor K.: I). vm. 529. lap. — 2 U. o. 525. lap. — U. o. 524. lap. — 
4 U. o. 530. 1. — 5 U. o. 551. 1.1 
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Szilágy vármegye mezőgazdasági állapotát a következő 
legújabb adatok tüntetik fel: 

Mezőgazdaság. Gazdaságok száma: 44,104. A gazdaságok 
területe (katasztrális holdakban): zántóföld 271,493, kert 12,300, 
rét 75,631. szőlő beültetve 578, parlag vagy kiirtott 7942, le-
gelő 78,332, erdő 184,569, nádas 277. nem termő terület 29,290, 
összesen 660,412. A gazdaságok területéből tulajdon birtok 
586,388, haszonélvezeti birtok 13,721, haszonbéres birtok 60,303 
kh. Gazdaságok száma: épületbiztosítással tűz ellen 3417, 
gabona és takarmány biztosítása tűz ellen 228. átalány bizt. 
tűz ellen 220, jégkárbiztosítással 347. Gazdaságok iparválla-
lattal 176, műtrágyát használó gazdaságok 6. Igásfogatok: ló-
fogat egyes 418, kettős 2776, hármas 505, négyes 376, ökör-
fogat kettős 3846, négyes 1154, hatos 22, bivalyfogat 675, ösz-
vér- és szamárfogat 222, tehénfogat 6066. Gyümölcsfák: almafa 
192,990, körtefa 72,330, cseresznyefa 47,275, meggyfa 50,253, 
őszi baraczkfa58,850, kajszin baraczkfa 12,103, szilvafa 1.132,324, 
diófa 58,766, mandulafa 658, gesztenyefa 1008, eper (szeder-) 
fa 41,510, összesen 1.668,067 darab. Szarvasmarha: bikaborjú, 
bika 1 éves 1108, 2 éves 489, 3 éves 248, 3 éven felül 427; 
üsző, tehén 1 éves 9290, 2 éves 5117, 3 éves 4617, 4 éves 
4035, 4 éven felül 27,824; tinó, ökör 1 éves 7105, 2 éves 5316, 
3 éves 5169, 4 éves 4607. 4 éven felül 122,92, összesen 87,644,. 
az összes állományból magyar erdélyi 80,219, mokány vagy 
riska 1430, pirostarka 733, borzderes 64, egyéb színes 173, 
bivaly 5025 darab. Ló: mén 1 éves 320, 2 éves 207. 3 éves 
71, 3 éven felül 60, kancza 412, 2 éves 453, 3 éves 477, 4 
éves 473, 4 éven felül 4737; herélt 1 éves 83, 2 éves 223, 3 
éves 359, 4 éves 472, 4 éven felül 4802, összesen 13,149. Sza-
már 733, öszvér 43, kecske 12,614, sertés 98,030, júh 103,551, 
baromfi 343,093, méhcsaládok 9704. 

A gazdaságok száma legtöbb: Kémeren 515, Sarmaságon 
465, Menyőn 425, Zilahon 962, Tasnádon 653, Krasznán 536. 
A gazdaságokat művelési ágak szerint tekintve, legtöbb szántó-
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föld van: Tasnád-Szántón 4930, Tasnád-Szarvadon 3847, Nagy-
faluban 3602; kert: Nagyfaluban 326, Egerbegyen 255, Hid-
végen 254, Somlyón 246; rét: Túszán 1821, Csizéren 1611, 
Perjén 1604, Zilahon 1736; szőlő beültetve: Péren 100, Tas-
nádon 54, Almás-Balázsházán 29, Zilahon 78, Somlyón 58; 
szőlő parlag vagy kiirtott: Magyar-Csaholyban 266, Kémeren 
262, Nagyfaluban 230, Somlyón 617, Tasnádon 510, Zilahon 
268; legelő: Szilágy-Kövesden 1489, Oláh-Gsaholy 1390, Tas-
nád-Szántón 1389; erdő]:. Kegyén 5626, Felső-Szivágyon 5228, 
Hadadon 5075; nádas: Ér-Káváson 99, Hadad-Győrtelken 70, 
Somlyó-Csehiben 45; nem termő terület: Zilahon 663, Ken-
dermezőn 497, Kémeren 423. A gazdaságok kerületéből. Tu-
lajdon birtok: Hadadon 9055, Kegyén 8884, Zilahon 8394; 
haszonélvezeti birtok: Szamos-Nagy-Goroszlón 1053, Tasnád-
Szántón 743, Zilahon 603; haszonbéres birtok: Tasnád-Szántón 
4001, Felső-Berekszón 3735, Korondon 2597. Gazdaságok száma. 
Epületbiztosítással tűz ellen: Zilahon 398, Tasnádon 200, 
Pérben 114; gabona- és takarmánybiztosítással tűz ellen: 
Szilágy-Gsehen 15, Ákoson 13, Érmindszenten 11; átalány-
biztosítással tűz ellen: Náprádon 13, Alsó-Berekszón 9, Magyar 
Keczelben 8; jégkárbiztosítással: Menyőn 35, Zilahon 20, 
Alsó-Szivágyon 14. Gazdaságok iparvállalattal: Felső-Szivágyon 
23, Hadadon 16, Bogdánházán 12, Perjén 12. Műtrágyát hasz-
náló gazdaságok: Vármezőn 3, Boronamezőn 1. Magyar-Val-
kón 1. Petenyén 1. Igásfogatok: lófogat, egyes: Zilahon 44, 
Felső-Várczán 21, Kásapatakon 19; kettős: Zilahon 71, Krasz-
nán 69, Pereesenben 49; h á r m a s P é r b e n 31, Szakácsiban 27, 
Tasnádon 18; négyes: Tasnád-Szarvadon 25, Ér-Káváson 21, 
Er-Kőrösön 19; ökörfogat, kettős: Zilahon 117, Krasznán 76, 
Szilágy-Somlyón 04; négyes: Tasnád-Szántón 47, Kémeren 46, 
Hadadon 30; hatos: Pelében 6, Szamos-Udvarhelyen4, Kraszna-
Horváton 4; bivalyfogat: Zsibón 30, Hadadon 30, Felső-Kékes-
Nvárlón 25; öszvér- és szamárfogat: Szilágy-Csehben 42. Zi-
lahon 37, Ördögkúton 16; tehénfogat: Kémeren 159, Krasznán 
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111, Nagyfaluban 103. Gyümölcsfák. Almafa: Zilahon 23,203, 
Szilágy-Somlyón 7827, Krasznán 6363; körtefa: Zilahon 8162, 
Érmindszenten 1735, Szilágy-Somlyón 1695; cseresznyefa: 
Zilahon 4402, Kémeren 1766, Balián 1547: meggyfa: Zilahon 
3317, Krasznán 2672, Varsolczon 2024; őszi baraczkfa: Zi-
lahon 10,393, Szilágy-Somlyón 6324, Sarmaságon 1670; kaj-
szin-baraczkfa: Zilahon 1842, Szakácsiban 1452, Szilágy-Som-
lyón 500; szilvafa: Zilahon 42,794, Kémeren 32,520, Zoványon 
31,539; diófa: Zilahon 6423, Szilágy-Csehben 2193, Szilágy-
Somlyón 1415; mandulafa: Szilágy-Somlyón 64, Érmindszen-
ten 50, Tasnádon 41, Zilahon 41; gesztenyefa: Szilágy-Somlyón 
122, Szakácsiban 93, Nagy-Bajomban 50; eper- (szeder) fa: 
Kárásztelken 6296, Ippon 3224, Hadad-Győrtelken 3073 darab. 
Szarvasmarha: bikaborjú, bika 1 éves Zsibón 58, Seredenben 
56, Zilahon 34; 2 éves: Zsibón 32, Seredenben 31, Pecselyben 
14; 3 éves: Zsibón 15, Seredenben 11, Nagyfaluban 9; 3 éven 
felül: Krasznán 24, Mosóbányán 22. Köődön 17; üsző, tehén 
1 éves: Kémeren 198, Zilahon 163, Zsibón 143, Krasznán 
141; 2 éves: Zilahon 86, Tasnád-Szántón 80, Magyarpatakon 
71; 3 éves: Kucsón 138, Tasnád-Szántón 120, Gvümölcséne-
sen 76; 4 éves: Tasnád-Szántón 72, Peérben 69, Halmosdon 
69; 4 éven felül: Zilahon 457, Kémeren 434, Nagyfaluban 
390; tinó, ökör 1 éves: Kémeren 174, Sarmaságon 106, Pe-
recsenben 104, Zoványon 104; 2 éves: Tasnád-Szántón 167, 
Krasznán 94, Szilágy-Csehben 88; 3 éves: Nagyfaluban 173, 
Tasnád-Szántón 124, Krasznán 94; 4 éves: Krasznán 129, 
Tasnád-Szántón 94, Kémeren 90; 4 éven felül: Zilahon 290, 
Kémeren 252. Krasznán 228, összesen: Ta nád-Szántón 1401, 
Krasznán 1380, Zilahon 1357; az összes állományból: magyar 
erdélyi: Tasnád-Szántón 1401, Kémeren 1350, Krasznán 1230; 
Magyarpatakon 597, Hármaspatakon 272, Zilahon 158: piros-
tarka: Kucsón 125, Zilahon 118, Szilágy-Somlyón 100; borz-
deres: Kődön 18, Menvőn 15, Alsó-Bánban 6; egyéb színes: 
Szilágy-Somlyón 45, Szamos-Széplakon 17, Görcsönben 13; 
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bivaly: Zsibón 206, Magyar-Keczelben 148, Hadadon 144; ló 
összesen: Perben 302, Szilágy-Gsehben 289, Zilahon 282; sza-
már: Szilágy-Csehben 142, Zilahon 66, Szilágy-Somlyón 32; 
(") zvér: Szilágy-Somlyón 9, Magyar-Egregyen 7; Zsibón (j; 
kecske: Vármezőn 454, Nagy-Bajomban 294, Meszes-Szent-
Györgyön 278: sertés: Zilahon 3404, Nagyfaluban 2719, Szi-
lágy-Csehben 2537; j úh : Egerbegyen 3178, Peérban 2910, Ha-
dadon 2278; baromfi: Zilahon 7588, Pérben 7188, Krasznán 
6815; méhcsaládok: Zilahon 219, Szakácsiban 186, Peér-
ban 180. 

A Szilágy gyümölcsei közül Kőváry nagy mennyisége és 
jóságáért a cseresznyét s szilvát emeli ki, az előbbi hazája 
Bürgezd, az utóbbié Vérvölgy.1 

Az érmelléki részen nagyban termesztenek dohányt. 
A dohánytermesztéssel 1840 előtt is foglalkozott az Ér-

mellék, «sikerrel termesztett dohányukat gyárakba adták vagy 
a debreczeni királyi dohányraktárba rakták le». A vármegye 
más részén nem igen termesztettek dohányt, de az érmellékin 
kívül a diósadit s a muskotálydohány néven termesztettek 
közül a felsőszoprit dicséri Kőváry." 

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 28. 1. — 2 U. o. 27. 1. 
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I PAR. 

Az ipar a különböző korokban általában kevés lendüle-
tet mutat. Az iparosok rendszerint az uradalmak köré cso-
portosultak, hogy azokat a legszükségesebbekkel elláthassák. 

Hont vármegye küldöttei a Közép-Szolnok és Kraszna 
vármegyékben 1715. és 1720-ban végzett összeírás alkalmával 
megjegyzik Kraszna vármegyéről, hogy rendes czéhbeli ipa-
rosokat nem találtak sehol. Az ipar igen alacsony fokon állott. 
Az oláhok között nem volt tanúit iparos, ama magyar ipa-
rosok is, a kiket csupán Zilahról említenek, mint ma is, jó-
részt föld mi velők egyben. Zilahon a szűcsök a krasznai és 
bagosiakkal együtt 1511-ből nyernek kiváltságos levelet Bá-
thory István erdélyi vajdától, melyet 1595-ben Báthory Zsig-
mond, 1613-ban Báthory Gábor is megerősített: 1595 julius 
1-sején Báthory Zsigmond elé «zilahi városunknak Szűcs Ta-
más és Szűcs Menyhárt becsületes hívei» járúlnak a maguk s 
mindazon szűcs mesterek nevében, a kik Közép-Szolnok vár-
megyében Zilahon s Kraszna vármegyében Bagoson laknak s a 
fejedelem kérésökre megerősíti édes atyja Báthory István erdélyi 
vajda, székelyek ispánja s lengyel király adománylevelét, mely 
szerint megengedi «a szűcs mestereknek, hogy itt a megem-
lített két vármegyében senki akárminemű karban és állapot-
ban legyen is mostantól fogva az ő kedvök s akaratjok ellen 
a nyers bárány és egyéb vadak bőreit, a míg magok ki nem 
készítik, megvenni s egybegyűjteni meg ne merészelje, a mi 
ellen ha vétkeznék valaki, az a megvett jószágtól megfosz-
tatik». Azért megparancsolja a fejedelem, hogy az ilyen nve-
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reségre való nyers bőrök elkobzandók; az ily elkobzott porté-
kából két rész a fejedelmet, a harmadrész pedig a «kimutatót 
s vádolói» illeti.1 A zilahi vargák, csizmadiák és szíjgyártók-
nak a városi tanácstól nyert czéhlevelét megerősítette 1639-ben j o 

Rákóczi György, 1748-ban Mária Terézia; a csizmadiáknak a 
várostanácstól nyert czéhlevelét 1759-ben Mária Terézia. A sza-
bókét, nyirokét 1701-ben I. Lipót, majd 1759-ben Mária Terézia, 
(új magyar szabályok, 1788-diki kiadás). A fazekasok 1738-ban 
a várostanácstól kaptak czéhszabályzatot. Tasnádon a szű-
csök, kötélverők, szíjgyártók 1837-ben a köz birtokosok bele-
egyezésével a szolgabirótól nyernek czéhszabályokat. Szilágy-
Somlyón a szabók 1696-ban Bánffy György kormányzótól, 
megerősítette I. Lipót 1690-ben. A fazekasok 1764-ben, a szű-
csök 1769-ben kaptak. A gubatakácsok, asztalosok és laka-
tosok czéhszabálya 1630—22-ből a városi tanácstól való.2 

1771-ben Mária Terézia szigorúan elrendelte, hogy bőr-
cserzés kedvéért az élőfákat ne pusztítsák, hanem a lakosok, 
ha tűzifának vagy egyéb czélra cserfákat levágnak, azoknak 
hajait hántsák le, cseregubóit szedjék fel s illő áron adják 
el a tímárok, vargák és szíjgyártóknak.3 

Az ipar még e század elején is alig-alig teng. Csupán a 
gubakészítés mestersége virágzott, mert a guba lényeges ruhá-
zatához tartozott a népnek, s a nélkül tisztességesen föl sem 
öltözködhetett.4 

Népünk, sajnos, általában kevés ipari foglalkozást űz. 
De egyik-másik helyt mégis mutat hajlamot s készséget, így 
pl. Felső-Szivágyon a lakosság téli időben zsindelyt, favillát, 
lapát- és kapanyeleket, targonczát stb. készít. Felső-Szopron 
nagyban űzik a vesszőkas fonását, Deésházán a fazekasipart. 
Az őrmezeiek önmaguk készítette kosaraikat Debreczenbe is 
elszállítják. 

1 Erdélyi muz. okit. Cserei-lt. — 2 Dr. Szádeczki Lajos : A czéhek törté-
netéről Magyarországon 152. 1. 3 Zilah város lvlt. — 4 Tudománytár, 1840. 
VIII. 33. 1. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monograpliiája. I. 4 8 
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KERESKEDELEM. 

Utak, sókereskedés, vámok, posták, vásárok. 

A N.-Derzsida és Felső-Szopor között lévő Csörsz-árok, 
mely a Buda-fogadó körűi egészben kivehető, általában a 
kereskedés, főképen pedig a sókereskedésnek útja volt. Az 
azon vidéki román lakosoknál máig fönnáll, mint néphagyo-
mány, hogy az egész Deésig vezetett s rajta a sót szállították. 
A kegyei erdőben levő vártól egy széles sánez a régi idősebb 
emberek állítása szerint a felsőszopri határ Lofe nevezetű ré-
szén át vezetett a szintén felsőszopri határ Bondáva nevű ré-
szének felső végén a nagyderzsidai Pugna nevű rétek közelé-
ben. a kisderzsidai Divoraga nevű patak és határrészen a 
Balota nevű hegven volt vár felé és onnan a kövesdi erdőkön 
s más határrészeken. A sánez ma is mindenütt fölismerhető, 
a hol a határrészek művelés alá nem kerültek. 

Ha már most figyelembe veszszük azt — írja Szikszai 
hogy hegyes vidéken ezen árkok rendesen csak patakok, folya-
mok árterét szelik át, a hol ezek nélkül tengelyen közlekedni 
nem lehetett s a hol ezek a folyamokon való áthatolás tekin-
tetében hídfők elhelyezésére vagy kompok kikötő állomásaiul 
szolgálhattak és még azt is, hogy épen ezen árok közelében 
feküdt a zálnoki és kegyei vár, mindenesetre figyelmet érde-
mel az a néphagyomány, mely épen az egykori sóraktárak 
környékén most is fennáll. Régi oklevelekben a Csörsz-árok 
magnum fossatum néven említtetik. így jön elő 1290-ben 
Szihalom, Buda és Szikszó határjárásában s a mennyiben 
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Szihalomnak egy pusztáját ma is Sósrévnek hívják, másfelől 
a népmonda szerint, ezen árok a Tisza folyónak az avarok 
által eszközölt csatornázásából keletkezett s különben is a 
legtöbb esetben a Tiszától indúl ki: így Ároktő, melynek 
határában két ágra szakad, északra Nagy-Mihály, Gelej, Mező-
Keresztes, Vatha, nyugotra Szihalom, Dománd, Kál, Kompolt, 
Fügéd, Árok-Szállás, egy másik ág Török-Szentmiklós, Jász-
apáti, Monostor, Fénszarú, Szent-László, Valkó: nagyon való-
színű, hogy a só és egyéb árúkkal való kereskedés vonalát 
képezte, mert ilyen óriási és költséges földalkotvány jövede-
lemre számítás nélkül soha és semmi korban sem épülhetett, 
hanem ha hadászati érdekben, ezt pedig' ezen árkoknak sem 
szerkezete, sem fekvése, sem elhelyezése távolról sem engedi 
sejtetni. Annyi kétségtelen, hogy Erdély gazdag sóbányái lát-
ták el a magyar alföldet szárazon és vízen az élelemre szük-
séges sóval és pedig a Maros- és Szamos folyókon tutajon 
szállítva a Tiszáig s a Tisza melletti sóraktárakból, Szolnok és 
más helyekről történhetett annak tovább szállítása, szárazon 
pedig a meszesi kapukon keresztül. 

Mint láttuk, Zolnuk-Zolnik, Szolnok vármegye szláv ere-
detű neve sótisztet, sóraktárt jelent s már ez a név megfejti, 
hogy területünk lakossága a rég múlt időktől sószállítással, 
sókereskedéssel foglalkozott. A sószállítás útját itt is, amott 
is meg-megjelöli egy-egy név, mely máig fenmaradt. És ezek 
a sószállítás útjain fel-felötlő nevek talán egy nagy jelentő-
ségű, sokat vitatott kérdéshez, a székelyek eredetének kérdé-
séhez is szolgáltathatnak adalékokat. 

A székelyekre vonatkozólag Pauler Gyula azt véli. hogy 
ezek, az oláhokhoz hasonlóan, Kálmán király óta, mint pász-
torok, kisebb csapatokban vonultak északnvugot felől a me-
szesi szoroson keresztül Erdélynek akkor még csaknem telje-
sen lakatlan keleti részeire.1 

1 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. 
I. 283 é s 599. 

49* 
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Szikszainak az volt a véleményei Szék volt a neve min-
den olyan helynek, vagy testületnek, a hol s a mely által 
törvény szolgáltatott, a király, a királyné és országnagyokat 
illető jövedelmek, vámok fölött Ítélet hozatott, biráskodás 
történt. Azok pedig, a kik az ilyen helyeket őrizték, a vám-
és adószedés rendes kezelésére fegyveresen fölvigyáztak, a 
külföldi kereskedőket a határról a királyi udvarba s onnan, 
ha a kívánt só és egyéb árúk vásárlására engedélyt kaptak, 
visszakísérték — székelyeknek neveztettek. Ilyen vámszedő 
(vámoló) hely volt Diósadon azon a határrészen, melyet só-
széknek hívnak. Az erdélyi vajda és szolnoki ispán itt a nagy 
sóút mellett szedette a királyi vámot. Vámszedő hely volt 
továbbá Kraszna vármegyében Felsőszéken, Márkaszéken, 
Közép-Szolnok vármegyében pedig Zilahon a nagy sóút mel-
lett. A vám- és határőrök emlékét a Székelynagyuteza máig 
fentartotta. Vám- és határőrséget teljesített még a meszesi 
kapu és a köődi szoros között fekvő kilencz nemes helység. 
Lakosaik között ma is él igen sok Székely nevű. Ebből az 
időből származik a Dobai Székely család is. Sóút volt Őr-
mező, Zsibó, Paptelek, Nyirsid, Vártelek, Királykuta, Harak-
lány, Goroszló, Bádon, Bal la, Baksa, Hosszúmező, Lompért, 
Hidvég, Mojád, Babucza, Felső-Szopor, Szakácsi, Tasnád-
Szarvad, Tasnád, innen Bihar vármegye felé Szilvás, Szeő-
demeter, Kőrös és Peér, Szatmár vármegye felé Kávás, Gencs, 
Nagy-Károly irányában. Nagyút-at említ (magna via) egy 1420 
körűi kelt okiratba szőtt 1361-diki oklevél Zilah falu és Pál-
vára mellett, a melyen sót szoktak szállítani (per quam 
solent deferre sales). 

1739-diki tanúvallomások szerint a Deés-Aknáról Szilágy-
Somlyóra járó sószállító szekerek Szinye, Alparéth, Csáki-Gorbó, 
Őrmező, Zsibó, Bréd, Paptelke s Haraklány vámos helyeken 
haladtak át s a terhes sós szekerek mindegyik vámon egy-egy 
pénzt fizettek, a visszatérő üres szekér után fél-fél pénzt vettek.1 

1 Kádár J . : Szolnok-Doboka vármegye monographiája, III. 231. 
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1690 január 28. Guthy István alispán nyugtatja Jurenda 
Simoni azon 48 Írtról, melyet 320 kősónak Somlyótól Mar-
gitáig való viteléért fölvett.1 Egy 1739-diki, Érszentkirályon 
tartott tanúvallomás szerint a Székháton a szakácsi-út hosz-
szában van egy szélföld.2 1804-ben a Székút feljárójáról van 
szó Nagy-Monnál.3 1684-ben Marosi István egrespataki ev. 
ref. lelkész versben énekelte meg a Szilágy nevezetességeit, 
kiterjeszkedvén a legrészletesebben a vármegye egész topo-
gráfiájára. így többek között az utakról is tesz említést mond-
ván, hogy: «Utak collínálnak sok felől hé ide Bányáról, 
Szatmárról, Debreczenből erre, Bejárnak, kik menni akar-
nak Erdélybe, Erdélyből is jőnek Szilágyra kifele». A Szilágyon 
«vagyon által a sónak portusa», raktára. Az aknákról a Szilá-
gyon keresztül hordják a sót Zilahra, Zsibóra, Debreczen felé, 
kihordják Margitára, onnét Szolnok felé, Pestre, Budára, hajó-
kon vontatják a Dunán Rév-Komárom, Győr felé Pozsonyig 
és Bécsig, nemkülönben szekeren a Mátyus-földére viszik. Még 
Tokaj felé is, ha tótok jöhetnek szekerekkel. Rima-Szombat 
felől szintén ide járnak sóért. Mindebből újból világossá 
válik ama már különben is kétségen felül álló tény, hogy a 
Szilágy volt a színtere a legfontosabb országutaknak, a melyek 
Erdélyt a «Részek»-kel és egész Magyarországgal összekap-
csolva tárták. A hadi utak egyébiránt is a kereskedés elő-
mozdítói, mert egyúttal kereskedési utak voltak. 

Ezekről az útakról a nép azt is szereti regélni, hogy 
azok a rómaiak útjai. Pl. 

Kegye Komorós határrészében, Derzsidánál a Pugna ha-
tárrészen, a Szoldubicza helyénél (O.-Csaholy és Almás felé) 
keresi a Valium Romanum nyomait. Perje Pojk határrészén 
keresztül Nyires felé vezet a Drumul lui Traian = drumul 
luj Traján = Traján-út, majd Vaskapu Hitül Brebilor határ-

1 Nagyv. muz. Bit. 2 Országos lt. Kolozsm. conv. fasc. K. nro. 24. — 
3 Ugyanott. D. 47. 
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részén megy keresztül az. Bogdánháza Tälhäreasa határrészé-
ből a Cheile Secuiului felé vezető út, a nép szerint, szintén a 
rómaiak útja volt. Karika határrészében is szívesen keresi 
a római sáncz nyomait. Már Boronamező Meszesében eov 
Drumul Uriesilor = drumul nrijesilor (az óriások útja) nevű 
út vonúl el. 

Egyéb közlekedési utainkról s a vámokról szintén gyak-
ran szólnak okleveleink. 

Egy biztos, járható út (via secura) vezetett 1246-ban 
Széplak faluból a Lápos folyó mellett fekvő várba.1 A Sza-
mos folyó és a kövezett nagy országút környékén, a melyen 
Erdély felé mennek, IV. László király idejében némely várak 
lakosai zsákmányoltak, pusztítottak a király s az ország szé-
gyenére és nem kevés kárára. Péter erdélyi püspök érdeme-
ket szerzett e várak kivívásában s lerontásában; ezért László 
király úgy neki, mint egyházának kiváltságokat ad 1282-ben. 
Közútat (via publica) említ egy 1341-diki oklevél kraszna mel-
lett, a mely Récse falu felől egy réten vezet keresztül. Ugyanez 
oklevél említi a Nagyfaluból (Nogfalw) jövő közútat, a mely a 
Lympaa-pataka medrét átszeli.2 1349-ben (juniusl2.) egy királyi 
oklevélben előfordúl a Chahutról Kémerbe,3 továbbá a Szent-
Miklósról (Zenth Myklos) Bályokba vezető út.4 Utat említ 
egy 1349-diki oklevél, a mely Diósad (Ód) birtokon vezet ke-
resztül s a Szt.-Mihály egyháza mellett halad el.5 1361. oklevél 
Szentpéter nevű útat (via Zenthpetur vocata) is említ Zilah 
falu és Pálvára határában.6 1548-ban említve van, hogy Yár-
telekről a Dobaywt nevű út vezet Zilahra.7 

Országútat említ egy 1573-diki oklevél a szolnokmegyei 
Sülelmed birtok határában, a mely dél felől a Gyükeres nevű 
szántóföld határát képezi.8 1583-ban Leiére vezető közútról 
van szó abban az oklevélben, mely egy Győrtelkén történt ha-

1 Hazai Okmt. I. köt. 24. lap. — 2 Orsz. lt. Dl. 3422. :i Dl. 30649. 
4 U. o. — 5 Jlt. (Egy múlt századi másolat után.) — ü Gy. f. Orsz. lt. 7 Orsz. 
lt. Km. conv. lad. 26. H. n. 7. — s Gy. f. kápt. lev. cent. N 4. (Orsz. lt.) 



k e r e s k e d e l e m . /ü<> 

talmaskodást tartalmaz.1 A paniti utat említi 1584-ben Báthori 
Zsigmondnak egyik oklevele Zilah város határában a Németi-
kert nevű rét mellett.2 1671-ben arról az országútról van em-
lítés léve, mely Benes Dávidnak az Ákoson levő puszta telké-
vel keletről szomszédos.3 

1681-ben Wesselényi Pál, kuruezgenerális Nagy-Károly-
ból «a gencsi úton» küldte Hadad felé a puskákat, taracz-
kot, búzát. 

1719 október 2-dikán az oláhkeczeli passus4 őriztetéséről 
intézkedik Kraszna vármegye közgyűlése az Erdélyben ural-
kodó pestis miatt. Kétségtelen tehát, hogy itt volt az egyik 
közlekedési vonal Erdély leié; a krasznaiak is ide adtak 
strázsákat. 

1750-ben Felmer Zsibót az erdélyi általútak közé szá-
mítja. Valószínű, hogy Őrmezőnél is lehetett általüt, «a míg e 
haza (Erdély) — írja Hodor — Magyarországgal szorosabb 
viszonyban; de a Szilágyság ide nem tartozó vala.» Erre 
mutatnak Őrmezőnél a hajdani megye- és országhatárszél, a 
vám és a harminczad. Az «Evuri, Eöri (kik Darabantaknak s 
Celereseknek neveztettek) szent István alatt ide is telepíttet-
tek. Szent László király (Törv. III. könyv 1. és 2. szakasza) 
is említi ezeket az őrhelyeket»5 

1837-ben az országos utak menete (ductus) ez: nyugotra 
Kolozs vármegyéből Magyar-Nagyzsomborról Szent-Mihály 
mellett Magyar-Egregyen, Alsókékesnyárlón és Bomlotton ke-
resztül, ugyancsak Magyar-Egregyről a Meszesre fel és annak 
alján Somró-Ujfalun, Farkasmezőn, Borzován keresztül Közép-
Szolnok vármegyébe postaút megy.6 A Meszes tövében Magvar-
Egregy mellett nagy országút van.7 Kraszna-Horvát határán 
végig húzódik egy régi út, mely a bogdánházi állítólagos ezüst-
bányához vezetett s állami kezelés alatt állott. 

1 GKG. A. fasc. I. III. — 2 Gy. f. Orsz. lt. — 3 Jlvt. e. — 4 Szoros út. — 
5 Hodor K.: D. Vm. 555. 1. — 6 U. o. 13. 1. — 7 U. o. 526. 1. 
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A Szilágyban az első köves út Csizértől Krasznán Var-
solczon, Perecsenen át Somlyóig húzódott. Ezt 1820 körűi 
csinálták. Innen a zoványi fürdő felé a 40-es években, ettől 
Ipp és Széplak felé az 50-es években építettek köves utat. Más-
hol az egész megyében nem volt köves út. 1850 körűi Zilah 
és Zsibó közt sem csinált út, sem postajárat nem volt. Ezt 
az útat a 00-as években kezdték építeni. 

A czikói szorosban út építése iránt 1847-ben indult moz-
galom. Wesselényi Miklós írja,1 régóta óhajtja, hogy a Sza-
mos mellett, «még pedig annak innenső partján» út nyíljék. 
() neki nem feküdt az út érdekében, mert a bányai piaczra 
nem szállított gabonát; de az út létesítésében az egész kö-
zönség érdekében részt vesz. Szükségesnek látja, hogy e czélra 
egy kis egyesület alakuljon, mely mindenek előtt az érde-
kelt birtokosokat szólítsa fel s a pénzt egybegyűjtse, mert a 
Péchyné említette 300 pg. forint magában véve nem elég. 

Egyébként már 1797 október 5-dikéről Somlyóról jelen-
tést küld a vármegye tisztségéhez Kévall József, mérnök, hogy 
a benedekfalvi szoroson át készülő úthoz 200 munkás lesz 
szükséges, a kik fejszével, kapával és tekenővel látandók el, 
azonkívül 4 szekér, 30 font puskapor, 150 font csákánynak 
való vas «és egy ember, a ki szüntelen a köveket fúrja és 
puskaporral töltse», továbbá 4 commissarius és egy szolga-
bíró. 

Kraszna vármegyének 1861 augusztus 5-dikén tartott 
bizottmányi közgyűlésén az első alispán jelenti az útmunká-
ról, hogy, miután a közmunka tárgyában alkotott szabá-
lyokat a mérnök és a főszolgabirák megkapták, az ország-
útak készítését és javítását június havában megkezdették s e 
tekintetben a somlyó-kémeri járás főerejét a Nagyfaluba ve-
zető új útvonal építésére, kisebb erejét a csehi-károlyi út-

1 W. M.-nak 1847. június 21-dikén Zsibón kelt levele özv. Péchy Istvánné 
szül. P. Horváth Polixénához Czikóra. Id. Péchy István családi levelei közt 
Sárköz újlakon. 
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vonal kijavítására; a kraszna-perecseni járás lóerejét az új 
meszesi útvonalra, kisebb erejét a Somlyó és Perecsen kö-
zötti útvonal kiigazítására használták fel, a mely utóbbi út-
vonalból az árvizek egy tetemes részt egészen elhordoztak. 
A meszesi új útvonalra nézve reménye van az alispánnak, 
hogy az ott félbenmaradt nagy kőhíd elkészültével ezen 

Robbantás a vasát építésekor. 

A CZIKÓI SZOROSBÓL. 

egészen új útvonalat még ez évben átadhatják a közleke-
désnek.1 

A vármegye közútai ma: állami 101 "4, törvényhatósági 
269*2, községi 665'9, összesen 1036 5 kilométer hosszúságban 
szelik vidékünket. 

A sókereskedésről okleveles bizonyítékaink vannak bő-
séggel. 111. István 1165-ben kelt levelével elrendeli, hogy a 
Meszesben levő Szent Margit-kolostornak (Monasterio S. Mar-

1 Szvit. Kj. 
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garethse in Meches), melyet Almos berezeg alapított, egy kősót 
adjon mindenki, a ki a Meszes-kapun át (per portám Meches) 
sót szállít.1 

A szolnokvármegyei sókereskedőknek nyomuk van a 
Váradi Regestrumban.2 A Petribeli Varónál, a midőn a Zala 
(Zilah) tartománybeli sókereskedők nála egy lopott ökröt 
lefoglaltak s a királyné vámolói azon sókereskedők ügyének 
védelmét magukra vállalták, itélt Angelus, szolnoki udvarbíró 
s Rogerus vala pristaldus; Várót Váradra küldték az ő pris-
taldusával; de ellenfelei nem jelentek meg. Kandra Kabos 
Zalát Zonucra magyarázza, azért ő mindjárt zonucvármegyei 
(de provincia Zala) sókereskedőkről beszél.3 

Fauler Gyula a királyi jövedelmekről szólván, írja: «Só 
kizárólag Erdélyből került és részben Tordánál a Maroson 
Szegedre, onnan Szalánkeménre a Dunára, részben Szék-
aknáról, Kolosaknáról a Meszesen keresztül szekeren szállí-
tották a biharmegyei Szalacsra és onnét vitték szét az országba; 
míg azt a sót, melyet már idébb az erdélyi Szolnok megyé-
ben, Deésen is kezdtek fejteni, kerepen, a szláv kurbon vagy 
korábon, kis hajókon a Szamoson szállíták ki Magyarországra, 
hol Szegeden, Szalacson kívül a végekben, Német-Lengyel-
ország felé is voltak raktárak, hogy a sót el lehessen adni. 
A szárazon vitt sót kövek szerint számíták. Száz kősó értékét 
1233-ban egy márkára tették. A vízen jövő sót nagyobb töm-
bökben szállíták, ezeket latinul timinusnak, magyarul tömény-
nek nevezték; egy timinust nyolcz márkára becsültek».4 

1310 deczemberben I. Károly király Miklós mesternek, 
mivel Egregven megvendégelte, megengedi, hogy ő és mara-
dékai egy dénár vám helyett a sótól és más árúktól két 
d énárt szedhessenek. 

A sószállítás ügye egy alkalommal egy kis forradalmat 
is csinált. 

1 F.-c. II. 170.1. — 2 277. §. — 3 Kandra K. • A Vár. Reg. 402. 1. jegyzet. 
4 Pauler Gv.: A magy. nemz. tört. az Árpádházi királyok alatt I. 337. 1. 
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Mikor 1437-ben az erdélyi kath. püspök tizedet, a föl-
desúr kilenczedel kezdett követelni a betelepült oláh parasz-
toktól, mikor ráadásúl még arra kötelezték őket, hogy szá-
razon és vízen szállítsák a királyi sót, akkor lázongani kezdtek 
és szövetkezve a magyar parasztokkal és a kisebb nemesek-
kel, fegyvert fogtak. Vezéreik ebben a lázadásban budai Nagy 
Antal, vajdaházi Nagy Pál, Kardos János magyar kisnemesek 
valamennyien.1 

Almosdi Csire Tamás elfoglalt a középszolnoki Szeődeme-
ter birtokban két jobbágytelket, a Vértes és Monostorpályi 
birtoki jobbágyokat, kik Erdélyből sót szállítottak, elfogta az 
országúton. Ezért ellene 1463-ban vizsgálatot tartanak Poe ay 
István javára.2 

A deési cellerek végzése Gyulafival ez volt: «A deési 
cellerek kívánsága és végzése Gyulafi Lászlóval az Őrmezőn 
levő portusról 1587-ben. A deési cellereknek sok kára van 
Zsibón, a mit nem tűrhetnek, sőt kereskedésükben hábor-
gatni akarja őket Wesselényi Ferencz, bár adómentességük 
és kiváltságuk van. Ezen okokból a cellerek kénytelenek el-
hagyni a zsibói portust. Ugyanekkor arra kérik Gyulafit, hogy 
építtessen Őrmezőn Portust és megígérik, hogy alávetik ma-
gukat Gyulafinak, ha ez megtartja és megvédi őket régi 
kiváltságukban és adómentességükben. A cellerek kívánják, 
hogy 1. Gyulafi pajtákat építtessen, a melyekbe kár nélkül 
beszállásolhassák marháikat. A pajták bérében ölenként 1 1 
forintot fognak fizetni, vagy ha Gyulafi kívánná, sóban fogják 
ezt leróni minden évben pünkösdkor. Nem fizetés esetén 
Gyulafinak jogában áll e tárgyban megkeresni a cellerek 
czéhmesterét, a ki az engedetlent kényszeríteni fogja tartozása 
kiegyenlítésére. A pajták jók legyenek, hogy az eső kárt ne 
okozhasson; 2. a portust úgy építtesse, hogy a kirakodásban 
sem a hajósoknak, sem a cellereknek káruk ne essék; 3. a 

1 Szikszai Lajos felolv. Szilágy vm. mill. közgy. jkönyvben 16. lapon. 
2 Leleszi eonv. P. 129. f. anni 1463. No 23. 
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portuson levő sónak a pajtákba való bebordására rendelje 
ki Gyulafi az őrmezői ökrös embereit, hogy a só ne marad-
jon sokáig a portuson, mi kárt okozhatna a cellereknek. Bér 
fejében a behordásért minden 100 sótól 6 0 pénzt Ígérnek; 
a behordás alkalmával maguk is jelen lesznek; 4. oly házat 
építtessen Gyulafi, a melyben a marhák mellett levő cellerek 
és szolgáik jól megnyughassanak. Etelt és italt pénzért kap-
hassanak. Jó bort áruitasson é úgy ezt, mint az ételt egy 
pénzzel olcsóbban, mint Zsibón, hogy az utazók annál inkább 
fölkeressék a portust; 5. a portus erősségét a cellerek itteni 
alattvalóival és szolgáival a Gyulafi emberei védjék meg, hogy 
a cellerek akarata ellen hajóval a vizén senki semmivel se 
kereskedhessék. Ha ilyent találnának, vegyék el a nála levő 
czikkeket, melyeknek felét a cellerek átengedik a Gyulafi 
embereinek. A só árának a behajtása szintén Gyulafi vala-
mely emberének a segítségével történjék; 6. rendeljen Gyulafi 
a portusra oly értelmes, törvénytudó embert, a ki elintéz-
hesse a cellerekkel ezek ti «veit törvénv szerint. De ne avat-
kőzzék ez bele oly dologba is, a mely celler ellen irányúi; 
ezt maguk a cellerek fogják elintézni; 7. adasson Gyulafi a 
cellerek lovainak elegendő füvet. Ezek betartása mellett a 
cellerek is engedelmeskedni fognak Gyulafmak. 

Ezek alapján és értelmében Báthori Zsigmond, erdélyi 
fejedelem, meg is engedte, hogy a nevezett portust Zsibóról 
Őrmezőre vigyék át.1 

1592 október 20-dikáról maradt fenn az erre vonatkozó 
eredeti adomány 1 evé 1.2 

E szerint Báthori Zsigmond, erdélyi vajda és székelyek is-
pánja a deési sónak a Szamoson való szállítását Rátóthi Gyulafi 
Lászlónak, Közép-Szolnok vármegye főispánjának, adja hű-
séges szolgálatai jutalmáúl, a melyeket idő és hely vál-

1 Szilágyi S.: Gróf Kuun Géza marosnémeti levéltáráról való ismertetése, 
Budapest, 1887. 35—37 1., a hol a szabályzat és Báthori Zs. levele szó szerint 
közölvék. — 2 GKG. C. fasc. XXI—XXIV. 
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tozása szerint nevének nagy dicséretére megmutatott. «A czel-
lerek által a Szamos vizén hajókon a deési sónak Sybora való 
szállítása, sok alkalmatlanságok miatt, mind mi nekünk, mind 
az cellereknek káros és veszedelmes letétele», minélfogva 
Gyulafi Lászlónak kérelmét teljesítendő «a mi magunk és a 
Szamos vízen kereskedő czellereknek kárunkat s előmenete-
lünket» tekintvén: megengedte Gyulafinak, örökösének, ma-
radékainak, hogy mostantól fogva a portus, mely ez ideig 
Zsibón volt, Gyulafinak Eörmezeö nevű falujára, azon Za-
mos vizének partján, Közép-Szolnokban, általvitessék és azon 
Eörmezeö nevű falunak határába letétessék és örökké ott 
celebráltassék, de úgy, hogy Gyulafi László s maradéki a 
portushoz való alkalmatosságnak minden szükségét fogyatko-
zás nélkül szolgáltatni és a czellereket az ő régi privilégiu-
mukban és szabadságukban békességesen megtartani tartoz-
zanak. Meghagyja, hogy Eörmezeö portuson kívül a sóval s 
egyéb marhával terhelt hajók más helyen le nem rakod-
hatnak.1 De 1610-ben Gábor fejedelem, Közép-Szolnok és Bihar 
vármegye kérésére meghagyja, hogy a deési portust, mely elei-
től fogva Zsibón volt, se Őrmezőre, se egyebüvé transzferálni 
ne merészeljék, «hanem a régi jó szokás szerint ezután is 
Zsibón maradj on ». ~ 

Zentmihalfalui Thomas deák 1601 decz. 7-dike körül «a 
dési cellerek pénzét hogyan vetette fel Eormezeon s adta ura, 
Gyulafi László kezébe» — följegyzé; 1601 decz. 6-dika körül 
írja «vram ő Nsga paranczolatjából diabantokkal Som Mi-
hal lyal és Barta Gergelylyel együtt vettem fel hit szerint őr-
mezei András Lászlótól Pocz Tamás dési czeller eladott sawa 
arratli kétszáz tiz forintért. Őrmezei bírótól vettünk lel dési 
Borbély Péter és Thar István eladott «sava árát» száznegrv-w Öw 

ven forintot s ötven pénzt. Eörmezei Lupsa Lukácstól vettem 

1 GKG. Ugy látszik, egykorú magyar fordítás. — 2 Wl. A fejedelem saját 
aláírása. 
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fel deési Halász Gergely sava árát száztizennyolcz forintot s 
ötven pénzt. Melljek Egy summaban teznek negyzaz hatwan 
kilenez forintoth, mellyeket nona Decembris beattam in tsts 
eo Naga kezebe.» Ezt Gyulafi László, hogy Szentmihályfalvi 
Tamás deák az ő kezéhez adta, elismeri. Szentmihályfalvi 
Tamás deáknak Udvarhelyre ilyen ezédulát küldött Gyulafi a 
deési ezellerek sava felől:1 «Post salutem. Valakinek sayattia 
az so és megh eskwzik rayta senkjet olljanet ked ne bancza, 
azon kwwl mindenét elhozassa ked ha eoczeyé, battiajé volna 
vs; az pénz dolganak penigh igen jól végere mennyen ked hwt 
zerinth és Byro eleót, es behozza, úgy értem, hogy talál ked. 
Egy oláh hoza ez minap huz forintoth, az is sok pénzt tikolt el, 
ugy ertem. Isten kghez. G. L. m. p.»2 1602 okt. 3-dikán Deésen 
lakó Szánthay Mihály elismeri, hogy Gyulafi László a mely 
IIS frtot vétetett volt föl Thamas Deák által Őrmezőn Lupsa 
Lukácstól Deési Halász Gergely «sawa arrath», abból 100 frtot 
megadott Gyulafi, adósa maradt a Halász Gergely árvájának 
mindazokkal az eeyet-másokkal, miket András Deák az árvá-
tói elvitetett volt stb. A levél az eredeti szerint így szól:3  

«En Zanthay Myhaly Desen lakó adom emlekezetire minde-
neknek az kiknek illik az en jelen való levelemnek rendiben, 
hogh az Ur eo Naga Gywlaffy Lazlo uram az mely zaaztizen-
nioltz forintoth vetet et volt fel Thamas Deák uram által Eor-
mezeon Lupsa Lwkachtol Desi Halaz Gergely sawa arrath, 
aban adot megh mostan eo naga épen en kezembe zaáz fo-
rintoth. ezenkyul maradót eo Nga adossa az Halaz Gergely 
arwajanak mind azokal az egyyetmássokal kvt András Deák 
az Arwatol elvitetet volt, eozwe computalwan az tizenniolth 
forintoth kvtezen negwen forintoth mely negwen forintoth 
(leputalt eo Nga meghadny az Desy Barla Istvánnál való 

1 Kivül : Gyulali László dési czelerekkel való alkuvása. 1601. Szentmihály-
falvi 

l amás későbbi följegyzése, mert urát boldog emlékezetűnek írja. - 2 GKG. 
A. iase. IX. — a Kívül: Száz forintrul való quietantiája Szántay Mihalynak. 
A. 1602. 
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szaáz forintból kiwel András Deaknak volt ados Barla István 
ha penig Barla Isvan a negwen forintoth az Halaz Gergelj 
arwajanak megh ne adna eo Naga az Ur adossa marad az 
Arwanak mely dolgokrol en quiatalom eo Nagat kezem Írassa 
es petsjetem alat valo cedulaval. Datum In Zilagychyeh 3 die 
octobris Anno 1620.1 

Közép-Szolnok vármegyének 1639 április 19-diki igazolása 
szerint Liszti Ferenczné elfoglaltatta zsibói tiszttartójával az őr-
mezői vámházat, mi ellen özvegy Gyulafi Sámuelné Bethlen 
Anna jószágigazgatója tiltakozott.2 

A zsibói só-zsellérek collatiója 1676-ból így hangzik: 
Ao. 1676 April 24. Akkori főbiró Tóth János és Esküdtek 
Csengeri Bálint, Fehér Mihály, Fejér György, Puskás Mihály, 
Nagy István, Mányus András, Varga György, Selek György, Szi-
lágyi István, Orbán Miklós, Soos János, Soos Bálint, Soos Ist-
ván hitek után hagyjuk emlékezetben ezeket. 1. Eleinknek 
ilyen rátartások volt. Hogy akár deési, akár zsibói zsellérek 
legyenek közöttünk, ha a Szamos parton sót rakatnak ki, 
minden száz sóból tartoztak dénár 24 pénzzel a templom 
szükségire. 2. Akár a déési sózsellérek, akár más egyéb 
sóval kereskedők, ha a birák megengedik, hogy kirakják itt 
a Portuson sójokat, tartoztanak száz sóból egy forintot a 
templom szükségére. 3. Az idegen sóval kereskedő emberek-
nek ha a sibói ember szállást ád titkon, tiz forintokon marad-
jon, a kereskedőnek jószága elfoglaltatik, melynek fele része 
a földesúré, másod fele része a falu és a déési zselléreké. 
4. a sibói sógazdák a kereskedésből és büntetésből való 
részt adják ki az eklézsiának. 

Guthi Farkas 1696-ban 5 6 kősót szállít Debreczenbe, 
a mint ez a tokaji követségéből ez év októberében Nagybarcsai 
Barcsai Jánoshoz Nagy-Barcsára intézett leveléből kitűnik.3 

Ugyanő 1697-ben jul. 22-dikén Szécsben kelt s sógorához (Pap 

1 GKG. A. fasc. IX. — 2 GKG. C. fasc. XIX. — :í Jlt. e. 
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Lászlóhoz) írt levelében kéri ezt, hogy néhány forintoeskáját 
adja át a levelét vivő embernek, mivel a só áráért nagyon szo-
rongatják, s hiába várta Géczi Tamás és Lengyel István urakat 
is, nem mentek be és nem vittek neki pénzt. írja továbbá, 
hogy búsúl a sók áráért, Géczinek is 110 magyar frtja van a 
sókban. 1704 máj. 24-dikén Szécsre 1267 darab sót szállít-
tatott s innen annak nagyobb részét Debreczenbe.1 1717-ben 
K.-Szolnok, Kraszna vármegye és Kővár vidéke a nemesi só 
iránt együtt conferáltak.2 1759-ben a deési só-inspector őke-
gyelme particularis leveléből az tünt ki, hogy a legtehetősebb 
paraszt embernek sem akar másfél mázsa són felül juttatni, 
holott a méltóságos kincstárnokkal tavaly szeptemberben Ko-
lozsvárt létrejött egyezmény szerént kinek-kinek tehetségé-
hez képest kellene sót kiosztani. Azért Közép-Szolnok vár-
megye fölszólalt, hogy a kincstárnok úr excellentiája intéz-
kedjék erre vonatkozólag az említett egyezmény értelmében. 

A főkormányszék rendeletére 1739-ben 10.939, 1780-ban 
52.710 mázsa sót szállítottak Deés-Aknáról Szilágy-Somlyóra.3 

Szentmarjai László, krasznamegyei főszolgabíró, Pere-
csenben 1813-ban kelt levelében az összes helységek elöljáróit 
fölkéri, hogy Guthi Krisztina emberét, perecseni Kocsis Vaszit, 
ki négy ökörrel és szekérrel, másodmagával a deésaknai só-
házhoz a maga udvara számára 12 mázsa sóért megy, úgy 
jövőben, mint menőben szabadon bocsássák. Kéri egyszers-
mind a sóaknán levő Tkes urakat, hogy neki a sót — melyért 
búzát viszen —kiadják. (Alól, más Írással: a mely sót hoza-
tott, annak száma 35 drb. Kívül: Csakugyan küld egy véka 
zabot, melyért kér egy kis pár sót. A zabért és búzáért ada-
tott 50 drb só, azaz egy fél mázsa.)4 

1827-ben arról van szó Közép-Szolnok vármegye közön-
sége előtt, hogy a Tövisháton mintegy tizenöt helység köze-

1 Nagyv. muz. Bit. e. — 2 Szvit. P. G. 329. 1. — Kádár J. : Szolnok-
Doboka várm. monographiája, III. 231. 1. — 4 Jlt. e. 
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lebb fekvő sóárúló helyet kér, ilyen helynek tartván Nagy-
Mont; de a tisztség elég közel fekvőknek tartja Dabjon és 
Görcsön sóáruló helyeket s a kérést visszautasítja.1 

Sóőri jelvény, mely Szilágy vármegyében volt haszná-
latban s évtizedek előtt vonatott be a használatból, öt da-
rab van a Nemzeti Muzeumban: 1. Sóőri jelvény 1807-ből, 
kerek ezüst la]), előoldaIának közepén a trébelt koronás két-
fejű sas, mellén a magyar czímerpaizszsal, melyet követ-
kező, kiemelkedő szegély szalagra ponczolt körirat vesz körül: 
FRANC : II) . G . A . IMF . HUN . BO . REX . 1807. Felső ré-
szére három fül van alkalmazva, melyek közül egyik for-
rasztott. Ezekbe három ágú s felül egy karikával egygyé 
kapcsolt fonott láncz van illesztve. Hátlapján háromszög alak-
ban elhelyezett három fül. A kerek lap átmérője 64, a kin-
ézők hossza 14 cm., súlya 70 20 gramm. 2. Hasonló sárgarézből 
a lánezok nélkül, 1841-ből. Tömör s előlapjának előállítása ön-
tött és vésett s körirata is: FERDI : II) . G . A . IMP . HUN . 
BO . REX 1841. Átmérője 01 cm. 3. Hasonló sárgarézből, de 
körirat nélkül, melyet hármas (két sima közé zárt egy fonott) 
vékony körülfutó vonallal tagolt domború szegély helyettesít. 
Átmérője 6'7 cm. 4. Ugyanaz. Barokk-keretbe foglalt koronás 
magyar czimerpaizsot tüntet föl. Öntött s ponczolt munka, 
hátlapján négy forrasztott füllel. Mag. 12*4, szél. 0 cm. 5. 
Hasonló, de a keret áttört művű.2 

A sókereskedésre népmondáinkban is akad gyakran vo-
natkozás, így pl. Felső-Szék Rubin nevű erdejének szomszéd-
ságában van egy Dealul Cetátii =gyálu l csétaczij (Várhegy) 
nevű kúpalakú magas hegy, melyet rézhíd kötött össze a 
szomszédos Rubinnal. Mikor e híd fennállott, a tűzhöz tett 
fazék főni sem kezdett, mire a sóval az aknából megérkez-
tek. Hasonló monda a Meszesen túl is van. 

A vámokról álljon itt ez a pár adat: 

1 Szvit. — - Nemz. Muz. Régiségnapló 1890. év 74. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiáju. I. 49 
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1492 augusztus 20-dikáu Drági István Márk a doboka-
vármegyei Szentpéter, Alsófüzes, Rákos, Kendermező, Gal-
ponya, Farkasmező, Borzova, Őrmező, Felső-Kékes stb. fal-
vakban levő birtokait s a drági, őrmezei, zsombori vámot 
Zsombori Péternek zálogba vallja.1 1521 január 16-dikán Do-
bokai Miklós elzálogosítja a dobokavármegyei Egregy birto-
kot a vámmal együtt Tótprónai Kherubin, kolozsvármegyei 
főispánnak.2 1595-ben a zilahiak vassal kereskednek, külö-
nösen Székelyhíd, Margita, Apáti, Szalacs és Bihar felé. Min-
denütt nyugodtak lehettek a harminczadosok s vámszedők 
háborgatásaitól, mert ebbeli kiváltságaikban királyaink erősí-
tették meg ismét és ismét is őket. Ismerjük Járai Gergely 
harminezadost, a kit Harczi Ferencz tizedessel megidéztek, 
mint szomszédokat, mikor Báthori Kristóf 1576-diki paran-
csára beiktatták Zilahi János deákot egy zilahi házba és tar-
tozékaiba.'5 1639-ben az őrmezői hidak vámjogával a helység 
akkori birtokosa élt, valamint ma is él — írja Hodor — a 
régibb időkben itt fennállott harminczad nyomán.4 1639-ben 
«az egybegyűjtött alkotmány III. R. 3-dik czím 4-dik czikke-
lyében az állt, hogy az Őrmezőnél lévő hidakról illendőképen 
való vámadásnak eligazítására tartozzanak kimenni Belső-
Szolnok vármegyéből: Kozárváry Ferencz és Sándor, deák. 
Kolozs vármegyéből: Kabós Gábor és Havasali László atyánk-öJ 
fiai s a vámot istenesen, idomzat szerint, mérsékeljék».5 Az 
1644 január 3 13-diki fehérvári országgyűlés pedig azt ren-
delte, hogy a «lompérti vám csak azon határra menő szeke-
resektől exigáltassék».6 

A postaügyet illetőleg megemlítem, Leopold 1693-ban az 
Alvinczi-válasz 14-dik pontjában tett Ígéretet, hogy az újonnan 
felállított kormányszékhez rendeletet küld a posták kijelölése 

1 Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 79. nr. 2. — 2 Dl. 36405. Km. Prot. 
Michael p. 351. nr. 1. — 3 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. Z. nr. 1. — 4 Hodor K.: 
D. vm. 555. lap. — 5 U. o. — <! Szilágyi Sándor : Erdélyi országgy. emlékek. X. 
köt. 415. 1. 
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iránt.1 Az 1722-dik év az, melyben a posta-ügy gyökeresebb 
rendezést nyert." Az 50-es évekig postahivatal csak Zilahon, 
Somlyón, Reineren, Tasnádon, Bréden és M.-Egregyen volt. 

Egy 1762-diki kalendáriom3 «postatáblácskája» «a ma-
gyarországi és erdélyi alsó passuson való posták rendiről, 
Bécstől fogva Buda felé Nagy-Szebenig» 47 postaállomást 
jelöl meg s ezek között Margita és Zsombor közt a 31 36 
helyen Dédát, Rémért, Somlyót, Zilaht, Brédet és Magyar-

A ZSIBÓ-NAGYBÁNYAI VASÚT HÍDJÁNAK ÉPÍTÉSE A SZAMOSON. 

Egregvet említi. De már 1719 október 14-dikén rendelkezik 
Kraszna vármegye gyűlése, hogy a somlyói postamester háza 
javítására két napra hat-hat jó munkásembert kell adni és 
három szekér sást vagy szalmát hordani a ház fedésére. Azt 
is megszabta, eommissarius legyen mellettük, hogy rendivel 
dolgozzanak, és vagy két közönséges faragó ember. M.-Egre-
gyen 1722 óta van postahivatal, melyet 1765 óta a Retheli 
nemes nemzetség bír örökségül s «egyszersmind a hivatal 

1 Modor K.: 1). vm 528. lap. — 2 U. o. 529. 1. — 3 Hanckens Bálint: Új-
és O-Kalendáriom 1762-re. Kolozsvárt. Nyom. S. Pataki József által. 

4 9 * 
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folytathatására megkívántató bel- és küljavakat.»1 1771-ben a 
postalovak bérét 45 kr.-ban állapították meg stácziónkint, mint 
annak előtte volt.2 

Szilágy vármegyének postai s távírói forgalma 1875-ben. 
illetve az egyes postahivatalok járandósága, jövedéki bevétele, 
forgalmi bevétele s kiadása a következő volt: Ákos 190 frt; 
245 frt 96 kr.; 2842 frt 96 kr.; 333 frt 35 kr. Alsó-Szopor 
1600; 207 17: 453753; 50201. Csizér 2152; 13649; 3009 11; 
52206. Érkávás 190; 26906; 1725 11; 43125. Hadad 916; 
66166; 6432 18; 112975. Kraszna 2328; 97489; 11,75931; 
6928 76. (Magyar-Egregy eddig a nagyszebeni postakerület-
ben). Nagy-Derzsida 1400; 18569; 302436; 36183. Peér410; 
124-77; 114883; 166*75 csak 3 hóról. Sülelmed 616; 30051; 
4133 05 ; 494 06. Szilágy-Gseh 1422; 1107 44; 11,932 22; 1883 86. 
Szilágy-Somlyó 541350; 4551"24V2; 65,53339; 15,97060. Szi-
lágy-Szentkirály 856; 17573; 257539; 18771 (11 hó alatt). 
Szakácsi 190; 162 87; 1755-14; 269 20 (10 hóról). Tasnád 
1780; 2751 13; 45,498 33; 15,527 56. Varsolcz 640; 21179; 
578381; 46807. Zilah 3032; 449291; 46,96675; 21,11697. 
Zovány 290; 26501; 218206; 109059. Zsibó 2228; 94591; 
832737; 66401. Összesen 24,74350; 17.770; 229,16690; 
63,048*39 frt. 

1876-ban fentartási költség 24,743'50; 1875-ben jövedéki 
bevétel 17,770 23; 1875-ben forgalmi bevétel befizetett utal-
vánvok és utánvételek után 229.166 90; 1875-ben forgalmi 
kiadás kifizetett utalványok és utánvételek után 68,048*39 frt. 

Távírói hivatalok: 1. Kraszna mellékállomás korlátolt 
szolgálattal 1 Morse-géppel, 1 kezelő. 1875-dik évben 450 
magán- és 11 hivatalos sürgöny adatott fel; 1875-dik évben 
379 magán- és 3 hivatalos sürgöny adatott le; 1875-dik évi 
bevétel 286 frt 15 kr. 2. Szilágy-Somlyó mellékállomás kor-
látolt szolgálattal 1 Morse-géppel, 1 hivatalnok, 1 kezelőnő. 

1 Hodor K.: 1) um. 528. 1. — 2 Zilah város levéltára. 
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1875-dik évben 1710 magán- és 31 hivatalos sürgöny adatott 
fel. 1875-dik évben 1492 magán- és 58 hivatalos sürgöny 
adatott le. 1875-dik évi bevétel 1090 frt 40 kr. 3. Tasnád 
mellékállomás korlátolt szolgálattal, 1 Morse-géppel, 1 kezelő. 
1875-dik évben 1242 magán- és 42 hivatalos sürgöny adatott 
fel; 1875-dik évben 1098 magán-és 30 hivatalos sürgöny ada-
tolt le. 1875-dik évi bevétel 760 frt 65 kr. 4. Zilah mellék-
állomás korlátolt szolgálattal, 1 Morse-géppel, 1 kezelő. 
1875-dik évben 1577 magán- és 88 hivatalos sürgöny adatott 
fel. 1875-dik évben 1579 magán- és 53 hivatalos távirat ada-
tott le. 1875-dik évi bevétel 1034 frt 40 kr. 

A Szilágyság, mint láttuk, a kereskedelemnek főútvonala 
volt, a X. században a levantei kereskedés a Meszesen át 
ment Erdélybe, s mégis a sókereskedésen kívül jelentékenyebb 
forgalma itt alig volt valaminek, jóllehet vásáriarió helyekről 
a XIV. század óta emlékeznek az oklevelek. Tasnád-Szántó 
(1389-ben), Cseh, Ivusaly, Hadad, stb. korán nyertek engedélyt 
vásártartásra. 

1665 körül a vásárok sokat szenvedtek a rablócsapatok-
tól, az úgynevezett árulásoktól. A törökök ugyanis szabad 
rablócsapatokat szerveztek a megszökött jobbágyokból s ezek 
minduntalan megrohanták a hídvégi, zilahi, tasnádi, zsibói, 
és hidalmási vásárokat, a harminczadot kirabolták.1 

Egy 1762-diki naptárban2 ezek a «sokadalmas helyek» 
fordulnak elő: Zilah, Hadad, Sülelmed, Zsibó, Görcsön, Tas-
nád, Szilágy-Cseh, Sarmaság, Somlyó, Kraszna. 

1771-ben Mária Terézia intézkedik az iránt, hogy egész 
hétig tartó vásárok is legyenek. Az első ilyen vásárt, «orszá-
gos és nagy sokadalmat» 1772 szeptember 21—28-dikáig 
Kolozsváron tartották ,:í 

Annyira áldva van a Szilágy égaljának mindennemű ter-

1 Szilágyi Sándor: Az erdélyi hódoltság és végvárai. Rajzok és Tanúlmá-
nyok, II. k. 158. 1. — 2 Hanckens B.: Új és Ó-Kalendáriom. Kolozsvárt. Zilah 
város ltára. 
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mékeivel. — írja Kőváry — hogy jó piacz mellett a két haza 
leggazdagabb tájává lehetne. így minden termékét becs és ár 
nélkül emésztik föl, mert a mi Kolozsvár, Nagyvárad s Debre-
ezen piaczára jut, csak csepp a roppant tengerből.1 Tasnád 
marhavásárát több mértföldről látogatják." 

A kereskedés 1715 20 tájt Közép-Szolnokban jóformán 
semminek mondható. Okai ennek a szegényes gazdasági álla-
potok mellett legnagyobb részt a ki- és beviteli vám, nem 
különben a rossz útak, melyekről az összeírok többször tesz-
nek említést. A biztosok mind a mellett fölvettek egyesiköz-
ségeknél némi jövedelmet, s összesen így a vármegyére 3829 
forintot, a hol a szállítási viszonyok kedvezőnek mutatkoztak. 
A számítás, úgy látszik, nem vált be, mert később a megyei 
összesítésben egyszerűen törölték a kimutatott jövedelmet. 
Nem is tehettek másként, midőn valóban sehol, még a mező-
városokban sem volt forgalom. Kraszna vármegyének a ke-
reskedelme még Közép-Szolnokénál is jelentéktelenebb; mond-
hatni semmi. 

Iparosokat és kereskedőket összeírtak 1715-ben Közép-
Szolnokban 8-at, az összeírt adózó háztartásoknak 0'73%-a, 
1720-ban 31-et, 1*19 %• Kraszna vármegyéből egyet sem említ 
az összeírás.3 

A kereskedők ügyében intézkedik az 1607 június 10-diki 
kolozsvári országgyűlés. «Miért hogy a városi rendeket, sőt 
egyéb, ez országi kereskedő embereket is absque ullo pro-
eessu juris et aliorum debitorum aut delietorum ez mostani 
nyavalyás időben sokan Szilágyságban és Magyarország ha-
táriban szokták megtartóztatni, arestálni és sarczoltatni sza-
badságok és törvénye ellen; tetszett annak okáért, hogy senki 
semminemű rendbeli kereskedő embert igaz úton járásában 
törvény úta kívül és szabadsága ellen meg ne tartóztathas-

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 25. 1. — 2 U. o. 24. 1. Magy. stat. közi. 
XII. k. 341. és 342. 1. 
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son, hanem ha kinek kinél dolga vagyon, azt az országnak 
megrögzött törvénye szerént előbb füstin keresse juris online; 
mert valakit törvény útja kívül való azféle tartogatásban ta-
lálunk, tehát azon vármegyebeli ispán mox et de facto tar-
tozzék az megtartott embernek marháját becsüjével fölszaba-
dítani».1 

Kraszna vármegye 1728 május 1-sején azt mondja, a 
szegénységnek nagy nyomorúságára van, hogy minden jó-
szágocskájától kettős harminczadot kénytelen fizetni. Az is 
baj, ha valamicskéjét Erdélyben el is adhatja, annak árában 
oly pénzt kap, mely nemes Magyarországon nincs forgalom-
ban. IIa elveszi a szegénység, kárt vall, ha pedig nem veszi 
el, akkor rabságot szenved. Mindezek a dolgok nem kedvez-
tek a kereskedelemnek.2 

1732-ben külföldi pénzek is forogtak a vármegyében, 
ú. m. belga arany, keresztes tallér, franczia tallér, lengyel 
sustákos poltura. 

Kraszna vármegye 1727 november 10-dikén megparan-
csolja, hogy «a singeket mindenünnen beszedvén, pecsétes 
reteket osztogassanak ki», mert a régi mértékeket nem sza-
bad használni, csak a pozsonyi mértékekhez szabott men-
surakat. 

1818-ban egy kereskedésben (Zilahon) a következő árakat 
találjuk: finom nádméz fontja 2 f. 24, közönséges 2 f. 12, kávé 
fontja 3 t. 0, vanília egy lat 0 f. 30, szereesen-virág egy lat 
1 f., sál'rán egy lat 4 f. 30, bors fontja 2 f. 30, szekfűbors latja 
8 kr., szektu latja 27, fahéj latja 15, viza-hólyag latja 48 kr., 
mandula fontja 2 f., rizskása egy kupa 1 f. 

1712-ben ezer zsindely ára Zilahra szállítva négy ezüst-
húszas volt. 

1805-ben az ország gabonaszükségben lévén, a gubernium 

1 Gróf Kemény és Nagyajtai K. István : Erdélyi Tört. Tára. II. k. 129.1. — 
- Szvit. 
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megtiltja, hogy a gabonakereskedők Közép-Szolnok, Kraszna 
stb. vármegyékben a piaczokon a gabonát összevásárolják. 

Népünk kereskedelmi hajlamairól keveset mondhatunk. 
A perecseniek sajátmaguk termesztette hagymáikat távo-

labb fekvő piaczokra is elszállítják. 
A bürgezdiek nagy cseresznyeterméskor még Hunyad 

vidékére is elviszik szekérszámra a cseresznyét. 
A diósadiak s más helységbeliek is leginkább gyümölcs-

csel kereskednek. 
Azt írja Kőváry 1840-ben, hogy a Szilágyságnak annyi 

gyümölcse terem, a mennyit «föl sem emészthet» s leginkább 
a zilahiak kereskednek gyümölcscsel, a kik föl járják a falva-
kat, igen olcsón megrakodnak s aztán leginkább «Kolozsvár 
gyümölcsszűkén enyhítenek», hol jó nyereséggel a szekérről 
apránként adogatják el1 a szilvát, körtét stb., mint ma is. 

A Szilágy kereskedése e század elején is csekély. Kevés 
pénzforgalmat a gyapjú, hamuzsir, dohány s gyümölcs terem-
tettek.2 

Szilágy vármegye 1891-ben csatoltatott a kolozsvári keres-
kedelmi s iparkamara területéhez. 

1 Tudománytár, 1840. VIII. k. 28. ]. — 2 U. o. 32. 1. 



TISZTVISELŐK NÉVSORA. 

Szolnok- és kőzépszolnok-
vármegyei főispánok. 

1134. Euzidinus. 
1166. Fulkó. 
1193. Makáriás. 
1197. Hermann (Hermo[n]). 
1198. Tőre fia Péter (országbíró). 
1199. Tibor. 
1199. Ompud. 
1201. Márton. 
1205—1206. Zsámboki Smaragd. 
1213. Kán nemzetségből Siklósi 

Gyula. 
1216—1217. körül Samud fia Be-

nedek, 
1228—1240. Tomaj nb. Dénes fia, 

Dénes. 
1234—1235. Dézs. 
1245—1250. Pál. 
1251—1254. Tűrje nb. Szentgróti 

Dénes. 
1256. Pécz nb. György fia, Dénes. 
1263. Borsa nb. László, erdélyi 

vajda. 
1273—1278. Csáki Miklós, erdélyi 

vajda. 
1317—1325. Dansa mester. 
1321—1342. Tamás, erdélyi vajda. 
1324—1327. Martinas mester, a Bu-

gar fia (Scylag). 

1330. Leukews mester (Külső-Szol-
nok). 

1346. István, erdélyi vajda. 
1349. Endre, erdélyi vajda. 
1351. Dezső. 
1355. Konth Miklós, erdélyi vajda. 
1369. Imre, erdélyi vajda. 
1379 1383. László, erdélyi vajda. 
1396. Sydow, Chak Miklós. 
1427. Csáky György. 
1427. Csáky László. 
1436. Lévai Cseh Péter, erdélyi 

vajda. 
1440 1446. Hunyadi János, erdélyi 

vajda (Közép-Szolnok). 
1447. Dengelegi Bernát (Szolnok). 
1460. Drágfi Miklós, (Belső-Szol-

nok). 
1465. Dengelegi Pongrácz János, 

erdélyi vajda. 
1493. Bélteki Drágfi Bertalan. 
1508. Belteki Drágfi György. 
1514—1518. Bélteki Drágfi János. 
1530—1533. Kusalyi Jakcsi Mihály. 
1533—1550. Drágfi Gáspár. 
1552 előtt Báthori Anna. 
1552. Drágfi György. 
1555—1556. Báthori György. 
1564. Lekcsei Sulyok György. 
1571—1573. Hagymássi Kristóf. 
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1597. Kismarjai Bocskai István. 
1599—1605. Rátóthi GyulafiyLászló. 
1603—1624. Bedegi Nyári Pál. 
1606. Osztopáni Perneszi Gábor. 
1610. HadadiWesselényi István (III.). 
1615—1622. Wesselényi Pál (I.). 
1619 1629. Lokachi Prépostvári 

Zsigmond. 
1628—1648. Nagy-Barcsai Barcsai 

Zsigmond. 
1629. Serédi István. 
1629. Nagydobai Spáczai Gáspár. 
1630—1636. Ráthóti Gyulafiy Sá-

muel. 
1656 előtt Wesselényi István (IV.). 
1656 előtt Wesselényi Pál (III.), a 

kuruczgenerális. 
1658—1669. Kapi Kapi György. 
1662. Erdődi Pálffy Tamás. 
1664—1680. Bialis, máskép Olasz 

Ferencz. 
1670—1699. Görcsöni Serédy Be-

nedek. 
1(579. Ifjú Bánfi Farkas. 
1684— 1687. Gyulai Ferencz. 
1711—1734. Wesselényi István (V.). 
1735—1753. Br. Wesselényi Ferencz 

(III). 
1753. Wesselényi István (VI.) 
1766. Lekcsei Sulyok György. 
1767 ? Gróf Teleki Ádám (hely-

tartó). 
1770—1780. Br. Wesselényi Farkas 

(II.)-
1789. Gróf Kornis Zsigmond. 
1793—1806. Gróf Toldi Zsigmond. 
1806—1809. Br. Wesselényi Miklós, 

idősb. 
1812 1826. Br. Wesselényi József 

(helytartó). 
1829—1830. Gr. Wass Imre (hely-

tartó). 

1832—1835. Gr. Dégenfeld Ottó. 
1835—1847. Id. br. Wesselényi Far-

kas (III.). 
1848. Báró Wesselényi Miklós (a 

»agy). 
1862. Viski György (helytartó). 
1861—1875. Ifj. hadadi br. Wesse-

lényi Ferencz (a drági). 
1875. Miskolczy Lajos, az utolsó fő-

ispán. 

Krasznavármegyei főispánok. 

1272. Demeter. 
1290—1301. Pál. 
1317—1325. Dausa mester. 
1319. Simon. 
1341. Dancs. 
1383. Genyő János. 
1396. Sydow máskép Csák Miklós. 
1400—1427. Csáki György. 
1492. Idősb br. Bánfi Ferencz. 
1493. Bélteki Drágfi Bertalan. 
1508. Bélteki Drágfi György. 
1518. Bélteki Drágfi János. 
1530—1550. Drágfi Gáspár. 
1552 előtt. Báthori Anna. 
1552. Drágfi György. 
1552—1556. Báthori György. 
1587—1599. Somlyói Báthori István. 
1597. Kismarjai Bocskai István. 
1608. Somlyai Báthory Gábor. 
1603—1624. Bedegi Nyári Pál. 
1610—1616. Prépostvári Zsigmond. 
1615. Sarmasághy Zsigmond. 
1625—1630. Lónyay Zsigmond. 
1629. Gyulali Sámuel. 
1635—1657. Serédy István. 
1685—1688. Olasz Ferencz. 
1706. Bánfi László. 
1713—1720. Kövesdi Boér Ferencz. 
1729—1753. Losonczi Bánli László. 
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1760. Bánfi Ferencz. 
1800—1804. Br. Bánfi László. 
1804—1827. Br. Bánfi Pál. 
1828—1834. Br. Bánfi László. 
1809. Mándy Ambrus. 
1836. Kállai Kristóf, cs. kir. kama-

rás, főispáni helytartó. 
1848. Kabós József. 
1862—1867. Nábráczky Antal, fő-

ispáni helytartó. 
1870- 1872. Gr. Bánfi Béla? 
1873. febr. 15-dikén O Felsége ki-

nevezte Kraszna megye főispán-
jává gr. Haller Sándort, a ki 
márcz. 5-dikén érkezett meg me-
gyéjébe és 6-dikán megjelenvén 
a közgyűlésen, átvévén az elnök-
séget, letette az eskiit. 

1875—1876. Miskolczy Lajos, az 
utolsó főispán. 

Középszolnoki alispánok. 

1299. Gergely. 
1321—1342. Nagy Pál. 
1334. János mester. 
1334. Miklós, László fia. 
1334. János, Péter fia. 
1341. Pál fia János. 
1345—1352. András, Endre fia. 
1368. Domokos. 
1377. Kalandai András. 
1383. Gál mester. 
1427. Dengelegi Zsigmond. 
1473. Reszegei Péter. 
1486. Dobai György. 
1512. Deésházi Mihály. 
1512—1521. Mindszenti Péter. 
1521—1522. Sarmasághy János. 
1530—1535. Harakláni Miklós. 
1530—1535. Papp János. 
1533. Szakácsi Perjemesi Mátyus. 

1560—1563. Ramocsa Imre. 
1561. Szentkirályi Mihály. 
1570—1572. Szentkirályi László. 
1572. Haraklán i János. 
1573. Moni János. 
1575. fljnémethy István. 
1575—1579. Sámsoni Körösi János. 
1579. Mihályfalvi András. 
1584. Pelei Gáspár. 
1587. Giróti Mezőgyáni Miklós. 
1587. Tasnádi Csomor János. 
1589—1594. Lelei Szilágyszegi Pál. 
1590—1611. Sámsoni Körösi Mihály. 
1590—1591. Szilágyi Pál. 
1593—1594. Érszentkirályi Szikszav 

György. 
1604. Gencsi István. 
1604. Móré Bálint. 
1609—1640. Balázsházy László. 
1610. Balassa László. 
1610. Kőszegi Mihály. 
1613—1615. Akosi Ujnémethy István. 
1615—1630. Sarmasági László. 
1(517—1619. Szodoray Miklós. 
1617—1619. Nagy-Dohai Spáczay 

Gáspár. 
1627. Nagyfalusi Serédi István. 
1629—1643. Kádár Miklós. 
1631—1647. Kis-Dobai Dobai Péter. 
1634—1644. Horvát Vid. 
1635. Haranghi László. 
1646—1649. Mindszenti Balázsházy 

Mihály. 
1649—1651. Lelei Kaplyon Ferencz. 
1652—1655. Sz.-újlaki Szikszai Zsig-

mond. 
1656. Ramocsa Mihály. 
1666. Hátszegi Kristóf. 
1666. Halmágyi Kristóf. 
1668. Mocsolvai Sas, másként Szabó 

Mátyás. 
1670. Nagydobai Spáczai Gáspár. 
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1670. Szodoray Miklós. 
1671—1690. Guthy István. 
1677. Dobai István. 
1683—1684. Veres István. 
1690. Lengyel András. 
1690—1706. Guthy Farkas. 
1698. Fodor János. 
1705—1714. Dobai Zsigmond. 
1719—1729. Dobai Pál. 
1720—1730. Dobay József. 
1732. Szoboszlai Vass István. 
1736-1741. Kisdobai Dobai Péter. 
1745. Dobay Sándor. 
1751. Czerják András. 
1756—1766. Bölöni Sándor. 
1770. Darvai Ferenez. 
1774—1779. Halmágyi Ferenez. 
1777. Donát Lajos. 
1780 1783. Szabadszállási György. 
1793—1807. Hatfaludi Ferenez. 
1800—1806. Bölöni József. 
1801 1803. Dobai István. 
1806—1847. Laskay Sámuel. 
1807—1819. Csomós Mihály. 
1808—1821. Illésfalvi Pap Péter. 
1809—1812. Bölöni Gáspár. 
1815—1821. Kövér Gábor. 
1821—1829. Hatfaludi Elek. 
1827—1833. Bölöni Imre. 
1828—1841. Tarpai Sándor. 
1829—1835. Pécsi István. 
1833—1845. Laskai Lajos. 
1834—1838. Viski Péter. 
1835—1847. Bálint Elek. 
1846 1847. R. Viski Pál. 
1848—1871. Pelei Lajos. 
1861. Bereczki György (másod). 
Az 1861-ben megválasztott közép-

szolnokmegyei tisztikar, «miután 
a hatalom s erőszak az alkot-
mányos megyei bizottmány to-
vábbi egybegyülését és működését 

betiltotta», visszavonúlt s 1867-
ben alakult újra. 

1871. Tarczali Károly. 
1867—1871. Rázsó Lipót. 
1874. Dull László, az utolsó al-

ispán. 

Krasznavármegyei alispánok. 

1422. Borzi Miklós. 
1454. Baluki Szilveszter. 
1454. Szécsi Tamás. 
1486. Bozias György. 
1508. Mayadi István. 
1563. Bideskuthy Tamás. 
1563—1565. Rálőni János. 
1568—1575. Bályoki Szénás Péter. 
1572—1578. Ilosvai Miklós. 
1577. Kémeri Dancs Miklós. 
1583. Kémeri Dancs Pál. 
1598. Kémeri Dancs István. 
1605. Ilosvai Dohai István. 
1605. Kémeri Latran István. 
1610—1615. Dants György. 
1610—1632. Hidy Gergely. 
1613. Hidi György. 
1628. Dányádi Hidy György. 
1643. Kémeri Dancsy István. 
1644. Ilosvai Erdélyi György. 
1649. Szénás Boldizsár. 
1656. Dancs Ferenez. 
1690. Erdőteleky György. 
1691—1694. Bideskuti Ferenez. 
1695—1700. Tordai István. 
1696. Fogarasi István. 
1712—1754. Gencsi György. 
1723. Somlyói Varjú István. 
1739. Szénás József. 
1739—1741. Szénás Ferenez. 
1758—1761. Bölöni László. 
1792. Bydeskuti Imre. 
1795. Vai László. 
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1800- 1801. Kállai István. 
1802—1810. Baczoni K. Josafát. 
1816—1826. Gencsi Imre. 
1826 1834. Erdőteleki Szentmarjai 

János. 
1841. Kabós József. 
1849. Lázár Jánost választották meg 

első alispánná. 
1861 előtt. Kováts István. 
1861. Bideskuti Antal. 
1861—1873. Lázár János, az 1848-

diki időkből életben levő első al-
ispán. 

1862-1863. Márkus Flórián (első). 
1862. Gyulai Károly (másod). 
1866—1867. Incze Károly (másod). 
1866—1873. Benkő Lázár (helyet-

tes). 
1868—1873. Hubert Iván (másod-

alispán és törvényszéki elnök). 
1869. Virág Károly. 
1874. Réner Albert, az utolsó al-

ispán. 

Középszolnoki jegyzők. 

1559. Désy Márton. 
1575—1591. Hadadi Tamás. 
1615. Menyei Literátus Imre. 
1618. Szentkirályi István. 
1631. Juhos Miklós. 
1634—1646. Szentkirályi András. 
1650. Ördög István és Szigeti István. 
1668—1671. Horváth Miklós. 
1674. Horváth András. 
1674. Horváth István. 
1675. Gergely András. 
1676. Kádas István. 
1685—1687. Szécsi András. 
1688—1690. Kisdobai Dobai József. 
1690. Dobai János. 
1690-1692. Menyői Dobai Dániel. 

1694—1701. Magyarbaksai Dull 
András. 

1712—1724. Szoboszlal Vass István. 
1716. Katra Mihály. 
1719—1722. Kun János. 
1726. Ifj. Dobai Péter. 
1732—1733. Kisdobai Dobai Péter. 
1732- 1736. Kisdobai Dobai Sándor. 
1736—1746. Ivémeri Bölöni Sándor. 
1750—1762. Halmágyi Ferencz. 
1770. Bölöni László. 
1780. Laskai Ferencz. 
1783. Hatfaludi Ferencz. 
1792—1815. Balassi (Balásy) Sándor. 
1793—1804. Katra Mihály. 
1801—1806. Farnos Mihály. 
1805—1819. Guthv Elek. 
1806—1809. Bölöni Sándor. 
1808—1809. Kövér Lajos. 
1809—1819. Zoványi József. 
1810. Halmágyi Ferencz. 
1812—1814. Balázsi Antal. 
1815—1816. Rózsa Sámuel. 
1815—1822. Laskai Lajos. 
1816. Csomós Sándor. 
1819—1824. Bideskúti László. 
1819-1827. Bölöni Imre. 
1819—1841. Gergely Sándor. 
1819—1835. Verőczi Sándor. 
1820. Br. Wesselényi Miklós. 
1821—1833. Paulovics Ferencz. 
1823—1829. Pelei Lajos. 
1823—1828. Linkner László. 
1825—1828. Bálint Elek. 
1825— 1829. Ivávási László. 
1825. Hatfaludi Antal. 
1826—1827. Ifj. Laskai Sámuel. 
1827—1829. Pécsi István. 
1827—1839. Halmágyi János. 
1829—1831. Érsekújvári Sándor. 
1829—1833. If]. Benkő Elek. 
1829—1833. Viski György. 
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1831—1833. Zovánvi Lajos. 
1831—1833. Katra Mihály. 
1833. Viski Pál. 
1833—1847. Kis László. 
1833-1841. Mezei Sándor. 
1833—1844. Ifj. Pap Mihály. 
1833—1847. Hatvani Károly. 
1834—1837. Katra Ferencz. 
1834—1840. László Imre. 
1835. Zoványi Sámuel. 
1835—1839. Győrfi Mihály. 
1836—1841. Sebes Miklós. 
1836—1842. Keresztes Lajos. 
1836—1843. Hunyadi János. 
1837—1838. Baczó Károly. 
1837—1839. Török Ferencz. 
1838—1839. Br. Wesselényi László. 
1839—1842. Viski László. 
1841. Murányi Lajos. 
1841. Bereezki Lajos. 
1841. Br. Apor Gergely. 
1841—1844. Tarczali Károly. 
1841-1845. Gergely László. 
1841—1845. Szakács Ferencz. 
1841—1847. Zoványi Imre. 
1842—1843. Toka Zsigmond. 
1842—1844. Balázsi Pál. 
1842—1847. Tunyogi Sándor. 
1843. Elekes István. 
1843—1845. Kaizler Imre. 
1844. Kovács Mihály. 
1844. Deáki Lajos. 
1844—1845. Kabós Elek. 
1844—1847. Kis Ignácz. 
1845—1847. Viski Lajos. 
1847. Teleki Lajos. 
1847. Fodor Lázár. 
1847. Kövér Sándor. 
1847. Viski Elek. 
1861. Pogonyi Dénes. 
1867. Dull László. 
1867. Hatfaludi Albert. 

1867. Décsei Miklós. 
1867. Pap Imre. 
1867. Br. Wesselényi Miklós. 
1867. Mezei Albert. 
18(57. Kiss Endre. 
1867. Deáki Albert. 
1867. Br. Wesselényi Béla. 
1867—1876. Kolcza Márton. 
1871. Z. Kiss László. 
1876. Balogh József. 

Kraszi iavármegyei jegyzők. 

1590. Sándorházi Dézsi Máté. 
1649. Kádas István. 
1655—1688. Kávási Pál. 
1656. Latran András. 
1670—1689. Erdőteleky György. 
1693—1694. Tordai István. 
1695—1696. Fogarasi Zsigmond. 
1707. Bogdándi András. 
1712. Korda András. 
1716. Varjú István. 
1721—1728. Halmágyi István. 
1724. Décsei János. 
1731. Szénás Ferencz. 
1739. Virág Zsigmond. 
1741 1746. Bölöni László. 
1750—1762. Goris György. 
1755. Kállai János. 
1776—1800. Kállai István. 
1777. Läskai Ferencz. 
1795—1812. Baczoni Josafat. 
1800—1801. Borbély Sámuel. 
1802. Sebes Ferencz. 
1803. Posoni Mózes. 
1804. Szentmarjai László. 
1808—1813. Szemerei János. 
1812. Szentmarjai János. 
1812. Lipniczki Károly. 
1815. Kovács László. 
1816. Guthy Elek. 
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-1834. Osváth Imre. 1869-1873. Pap László. 
Pánd i János. 1873. Barnucz Mojszi Demeter. 

825. Décsei Károly. 1873. Józsa Oszkár. 
Gencsi Farkas. 1873. Gál Lőrincz (tiszteletbeli). 

(S2I). Wályi Károly. 1874. Domby Károly. 
Gazda János. 
Sófalvi Sámuel. Középszolnoki szolgabirák. 
Nyárádi Lajos. 

Középszolnoki szolgabirák. 

836. Gencsv Ferencz. 1543. Mezőgyáni László. 
Nyárádi Lajos. 1543. Csízér Lőrincz. 
Erdőteleki Zsigmond. 1543. Nagy Jakab. 
Orbán Péter. 1543—1570. Szunai Ferencz. 
Bydeskuthy Antal. 1545—1549. Lelei Kokas István. 

-1861. Incze Károly. 1549. Csompasz Miklós. 
-1861. Bogdánfi Antal. 1549—1553. Kónya János. 
Végh István. 1549—1553. Újnémeti Bertalan. 
Mán János. 1553. Csízér Miklós. 
Erős István. 1553. Mindszenti Abacuk. 
Albach Géza. 1559—1582. Nagydobai Adorján 
Szatmári Károly. Péter. 
Gelenczei Pál. 1560—1572. Szécsi Tamás. 
Ocsvai Ferencz. 1561—1594. Ákosi Akosy Ferencz. 
Filep Sámuel. 1573. Menyői Móré János. 
Mán János. 1579. Lelei Kaplyon Ferencz. 
Erős István (második). 1579. Nagydobai Adorján Péter. 
Varjú Pál. 1582. Lelei Kaplyon Ferencz. 
Albach Győző. 1583—1585. Sándorházi János. 
Kabós Imre. 1585. Baksai Bálint. 
Bocsánczi Adolf. 1589—1606. Kávási János. 
Kabós Ödön. 1589—1612. Szilágyszegi Farkas. 
Vályi Zsigmond. 1590. Menyői Bánházy Ferencz. 
Szatmári László. 1591. Menyei Bulchy György. 
Halmágyi László. 1591—1624. Borbély György. 
Szilágyi Sándor. 1604. Szilágyszegi Laczoka Fe-
Lázár János. rencz. 
Gencsi Sándor. 1604. Sarmasági Balog Mihály. 
Viski János. 1604—1620. Nagydobai Adorján 
Ajtai Albert. György. 
Kovács Ferencz. 1609. Bőnyei Török Péter. 
Tunyogi Sándor. 1609. Barancsi másként Hobics 

n Boros Elek. Gáspár. 
—1873. Réner Albert. 1609. Balázsházy György. 
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1609. Ujnémeti István. 
1609. Juhos Miklós. 
1609—1617. Szatmár - Némethi 

Miklós. 
1613. Eördög István. 
1614—1657. Ujnémethi Ferencz. 
1615. Csata Pál. 
1615—1616. Szabó másként Nyirő 

István. 
1615—1617. Szikszav Pál. 
1617. Mezey Lőrincz. 
1617—1620. Egeresi István Deák. 
1617—1621. Zalay János. 
1617 1631. Pap János. 
1617—1639. Ladáni Zsigmond. 
1(527. Peéri Horváth Lázár. 
1627. Sulyok János. 
1627—1635. Harangi László. 
1628. Bánházy Pál. 
1628—1643. Guthy Miklós. 
1628—1646. Szabó Jakab. 
1629—1639. Adorján Tamás. 
1629 -1642. Szakácsi Ferencz. 
1631. Literátus Imre. 
1631. Liszti Jakab. 
1631. Balázsházi Pál. 
1633. Menyői Imre. 
1635. Szentkirályi Sándor. 
1639. András deák. 
1639. Magyarbaksai Dull István. 
1639. Szabó Károly. 
1640—1643. Lelei Kaplyon Ferencz. 
1641. Krasznamihályfalvi Horváth 

Vid. 
1641. Lelei Kádár Miklós. 
1641 1642. Gencsi Miklós. , 
1643. Tolnai János. 
1643—1647. Bán István. 
1646—1(547. Szalay Gáspár. 
1646—1647. Ramocsa Mihály. 
1646—1669. Fodor János. 
1646—1676. Dull Péter. 

1649. Valkai Mihály. 
1649—1650. Lelei Borbély István. 
1649—1651. Mezey Mihály. 
1649—1651. Dohai András deák. 
1650. Fodor Zsigmond. 
1650. Szigeti György. 
1651—1682. Pap István. 
1652. Csabai András. 
1652 1656. Deésházai Debreczeni 

István. 
1653. Juhos István. 
1655. Kis Ferencz. 
1655. Szántó Tamás. 
1656. Ifj. Bernát András. 
1656. Bánházy Mihály. 
1658—1696. Veres Ferencz. 
1658—1699. Szabó Mihály. 
1661. Szeődemeteri Bideskuti Fe-

rencz. 
1668. Péri Deák András. 
1670—1674. Pap Mihály. 
1674. Kádas István. 
1674—1676. Szécsy György. 
1675—1682. Mocsolyai Veres István. 
1678. Balázsházy Ferencz. 
1678. Nagy István. 
1678—1690. Lengyel András. 
1682—1687. Menyői Fodor János. 
1684—1699. Berkeszi István. 
1687—1689. Balázsházy Sámuel. 
1689. Szilágyszegi Pap András. 
1689—1692. Dull András. 
1690. Guthi János. 
1690. Mihályfalvi Szalay László. 
1692 1707. Pap Zsigmond. 
1693. Menyői Láposi János. 
1694—1718. Lengyel István. 
1697—1699. Érszentkirályi Balázs-

házy János. 
1698. Kengyel Zsigmond (vérvölgyi). 
1698—1718. Szakácsi Papp János. 
1700. Hatvani Kengyel Zsigmond. 
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1700—1718. Nagy Miklós. 
1702. Harsányi András. 
1712—1716. Dobai Pál. 
1712—1721. Bikfalvy Zsigmond. 
1712—1731. Gergely Ferencz. 
1715—1719. Menyői Láposi Pál. 
1717—1720. Sándorházi Péter. 
1718. Balogh Sámuel. 
1719. Ilosvai Borbély Ferencz. 
1719. Ilosvai Borbély János. 
1722. Balyika László. 
1722. Lengyel László. 
1722. Török József. 
1722—1723. Szilágyszécsi Guthy Dé-

nes. 
1730—1732. Szentlászlói János. 
1731—1736. Fodor Zsigmond. 
1731—1738. Vizkeleti János. 
1732. Bernáth István. 
1732—1733. Czerjék András. 
1736—1738. Bányai Nagy Ferencz. 
1736—1741. Érhatvan-peéri Kengyel 

Mihály. 
1738. Szengyeli Mihály. 
1736 1757. Dobai János. 
1741. Szécsi Csatár András. 
1741. Bay Nagy Ferencz. 
1749. Vetési István. 
1749—1766. Szabadszállási István. 
1750—1751. Éltető Ferencz. 
1750—1751. Sebes András. 
1751 1755. Kisdobai Dobai Pál. 
1751. Dióhegyi Sámuel de eadem. 
1754. Vitéz András. 
1757. Gál Zsigmond. 
1765. Szekeres Sándor. 
1765—1772. Virág Ferencz. 
1769. Almássi Sándor. 
1769. Dobai József. 
1773. Nag}' Zsigmond. 
1776. Szodorai Mihály. 
1776—1793. Bölöni József. 

1779. Osváth István. 
1782. Bölöni Salamon. 
1786—1797. Domokos József. 
1793. Biró Pál. 
1793—1815. Ivatra István. 
1793. Farkas József. 
1793—1807. Gergely László. 
1793—1794. Kávási János. 
1793—1807. Dobai István. 
1793- 1807. Csomós Mihály. 
1793—1808. Bölöni Gáspár. 
1796. Kövesi Sándor. 
1797—1815. Móré Elek. 
1798—1807. Érsekújvári Lajos. 
1799—1808. Darvay Ferencz. 
1800. Horvát József. 
1800. Szebeni György. 
1800. Borbély Elek. 
1800—1804. Móré Mihály. 
1800—1804. Némedi Sámuel. 
1800—1806. Nagy Sándor. 
1800—1810. Bölöni Ferencz. 
1800—1819. Szarka Sámuel. 
1800—1828. Tunyogi Cs. György. 
1800—1828. Bálint Sándor. 
1801. Kövér Buben. 
1802 előtt. Bátori József. 
1802—1805. Gál Sámuel. 
1803. Décsei Dániel. 
1803—1804. Gr. Toldi Adám. 
1801—1808. Farnos Mihály. 
1804. Vajda Sámuel. 
1805. Török Sámuel. 
1805—1814. Borbély (Borbé) Sándor. 
1805—1815. Szentkirályi János. 
1805—1822. Bálint Tamás. 
1806. Itj. Kis Bálint. 
1806. Érsekújvári Gergely. 
1807. Guthy Ferencz. 
1807—1808. Kövér Sándor. 
1807—1817. Almási Sándor. 
1807—1821. Yiski .József. 
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1808—1814. Besenvei Elek. 
1808—1829. Tarna Mihály. 
1809. Nagy Elek. 
1810. Guthy Sándor. 
1810—1817. Ifj. Décsei Ferencz. 
1810—1819. Bessenyei Áron. 
1810—1854. Kövér Lajos. 
1811. Búzás László. 
1811. Kis György. 
1811. Tarsoly Miklós. 
1811—1828. Borbély Sándor. 
1813—1822. Balog Mihály. 
1813—1841. Gergely József. 
1814—1829. Balási Antal. 
1815—1818. Kövér László. 
1815—1819. Bölöni Imre. 
1815—1833. Viski Pál. 
1815—1833. Viski Péter. 
1816. Rácz Pál. 
1817. Balla József. 
1817 1827. Kovács Gergely. 
1818 1820. Érsekújvári József. 
1818 1837. Bálint László. 
1819—1839. Csomós Sándor. 
1820—1823. Baranyai Péter. 
1820—1829. Bölöni Károly. 
1820—1841. Tarpai Sándor. 
1822—1826. Bideskúti László. 
1822—1833. Laskai Lajos. 
1825—1835. Bálint Elek. 
1825—1847. Ifj. Viski József. 
1826. Linkner László. 
1826. Temesvári Sámuel. 
1826—1835. Incze Sámuel. 
1826—1835. Ifj. Laskai Sámuel. 
1826—1845. Érsekújvári Sándor. 
1827—1845. Pelei Lajos. 
1828—1833. Kávási László. 
1829—1840. Kabós Sámuel. 
1833. Móré Imre. 
1833 1835. Ifj. Bereczki György. 
1833—1835. Katra Mihály. 

1833—1871. Ifj. Benkő Elek. 
1833—1845. Kis Antal. 
1833—1847. Viski György. 
1834—1843. Katra Ferencz. 
1835. Újvári Sándor. 
1835—1840. Mezei István. 
1835—1841. Balázsi Antal. 
1835—1841. László József. 
1835—1847. Sebes Ferencz. 
1835—1847. Viski Sándor. 
1835—1847. Szarka Sándor. 
1837. Halasi Veres József. 
1838. Béla János. 
1839—1847. Baczó Károly. 
1839—1867. Ifj. Pap Mihály. 
1841. Asztalos Mihály. 
1841—1845. László Imre. 
1841 1845. Décsei László. 
1841—1847. Sebes Miklós. 
1841 1861. Bereczki Lajos. 
1841—1871. Becski Lajos. 
1842. Baczó Gábor. 
1842—1843. Dull László. 
1842—1847. Koroknai Zsigmond. 
1842—1861. Keresztes Lajos. 
1843—1847. Viski László. 
1844—1847. Mezei Sándor. 
1845—1847. Hunyadi János. 
1845—1847. Hatfaludi István. 
1845—1847. Guthy Antal. 
1845—1867. Balázsi Pál. 
1861. Kabós Elek. 
1867. Bálint György. 
1867. Kövér Sándor. 
1867. Kis László. 
1867. Török József. 
1867. Sánta Imre. 
1867. Pap Sándor. 
1867. Szongot Jakab. 
1867. Móré Elek. 
1867. Péclii Zsigmond. 
1867. Dobai Antal. 
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1867. Pap György. 
1867. Kuk Jenő. 
1867—1872. Fodor Elek. 
1867—1875. Décsei Ferencz. 
1871. Hatfaludi Albert. 
1871. Szabó Miklós. 
1871—1875. Pelei Mór. 
1875. Kozma Endre. 
1875. Wiski Zsigmond. 
1875. Bereczki Gyula. 

Krasziiavármeyyei szolga-
birák. 

1492. Ráthoni Mátyás. 
1492. Ivoznacs Mátyás. 
1553—1563. Rátoni András. 
1553. Haraklányi Boldizsár. 
1561. Radvánczi Márton. 
1561. Pisztaki Luka. 
1561. Szénás Márton. 
1561. Csákán Balázs. 
1565—1627. Nagy Boldizsár. 
1577—1589. Nagy András. 
1577 1583. Bilgezdi Alszeghi 

András. 
1588—1615. Bürgezdi Kis Jakab. 
1613—1615. Ráthoni István. 
1620. Horvát Márton. 
1620—1657. Adorján Mihály. 
1628. Ilosvai Fülpösi Literátus 

István. 
1635—1637. Majádi Gáspár. 
1643. Ilosvai Szodorai János. 
1649—1650. Rátoni János. 
1656. Kólya András. 
1658. Szentlászlói Ferencz. 
1658. Petkes István. 
1658. Szodoray Kristóf. 
1669—1674. Krasznai Borbély 

György. 
1670—1692. Dobay György. 

1671. Erdőteleki György. 
1672 1692. Bornemisza Sámuel. 
1672 -1676. Balajti Ferencz. 
1672- 1676. Szodoray György. 
1672—1685. Somlyói Horváth János. 
1672—1694. Gencsv Zsigmond. 
1672. Kádas István. 
1676. Szegedi Ötvös Mihály. 
1677. Szentkirályi Miklós. 
1680. Varjú György. 
1684—1693. Kovács Mihály. 
1687. Varga István. 
1687. Daniban l Miklós. 
1688. Varjú Mihály. 
1690. Szabó András. 
1694. Száva György. 
1694—1695. Szabó István. 
1695. Borbély Miklós. 
1696. Somlyai Szabó Dávid. 
1702 1706. Décsei István. 
1702. Bogdándi János. 
1707. Török Sámuel. 
1708. Gencsi György. 
1711 1728. Décsei János. 
1716—1726. Korda András. 
1716—1732. Borbély Mihály. 
1727. Czerjék András. 
1731 1745. Virág Zsigmond. 
1735—1752. Bölöni László. 
1738. Szilágyi Mihály. 
1739. Lator Mihály. 
1739. Goris Zsigmond. 
1739—1756. Kiss Mihály. 
1739—1754. Kügyi Virág Sámuel. 
1741—1749. Goris György. 
1745. Vetési István. 
1747. Veres János. 
1756. Ivémeri Orbán Péter. 
1756—1761. Korda György. 
1763. Sebes Sándor. 
1764—1786. Bene Ignácz. 
1768—1770. Bölöni Adám. 

5 0 * 
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1768—1769. Csatári Sándor. 
1768—1795. Porcsal mi István. 
1774. Szatmári György. 
1776. Bölöni József. 
1776—1777. Pap István. 
1779. Gönczi György. 
1779. Varjú Zsigmond. 
1786. Kávássy János 
1789. Sebes Zsigmond. 
1799—1800. Borbély Sámuel. 
1800. Szegedi László. 
1800—1801. Fodor József. 
1800-1801. Kis Mihály. 
1800 1801. Orbán Péter. 
1800—1801. Varjú (Varjuh) Imre. 
1800—1807. Sebes Dénes. 
1800—1808. Erdőteleki Zsigmond. 
1800—1801. Jakab István. 
1800-1836. Kállai Antal. 
1803. Szabó Izsák. 
1807. Sebes Zsigmond (helyettes). 
1809. Kolumbán Elek (helyettes). 
1809—1818. Halmágyi István. 
1810. Szemere János. 
1810. Gencsi Ferenez (helyettes). 
1811. Szentmarjai László (tbeli). 
1811. Ifjú Nagy Zsigmond. 
1811. Pál László. 
1813. Veres József (helyettes). 
1813. Veres József. 
1813—1837. Ifjú Orbán Péter. 
1815—1836. Kovács József. 
1816. Gencsi Ferenez. 
1816. Osvát Imre. 
1817 1836. Szentmarjai István. 
1817—1838. Balog Sámuel. 
1818. Hatfaludi Elek. 
1818. Osvát Elek. 
1820. Tarpai Sándor. 
1823. Gencsi Ignácz. 
1823. Fodor István. 
1824. Gencsi Farkas (helyettes). 

1824. Pándi János. 
1828. Décsei Károly (helyettes). 
1833. Szegedi Sámuel. 
1833. Matolcsi Dániel. 
1833. Jakab Gábor. 
1833. Virág Farkas. 
1833—1841. Viski László. 
1834—36. Nagy Zsigmond. 
1835. Mátyus Dénes. 
1836. Détsei Károly. 
1836. Borbély Lajos. 
1837. Varjú János. 
1837. Bölöni Mihály. 
1838. Botsántzi Márton. 
1838. Balogh Sámuel. 
1839. Nagy Lajos. 
1841. Sándor András. 
1841. Lakatos Alajos. 
1841—1861. Barta Samu. 
1861. Kállai László. 
1843. Gentsy Farkas. 
1843. Bydeskuthy Antal. 
1844. Szentmarjai Lajos. 
1845. Mátyus Sándor. 
1861—1862. Márkus Flórián. 
1861—1867. Angyal János. 
1867. Kováts Lőrincz. 
1861—1868. Jakab István. 
1861—1867. Bölöni Samu. 
1861 — 1870. Pap János. 
1862. Blasek János. 
1862. Kabai József. 
1862—1863. Péntek Miklós. 
1863. Benedikti Róbert. 
1863. Péntek Farkas. 
1866—1871. Albach Géza. 
1866—1868. Dombi Károly. 
1867—1870. Virág Károly. 
1867—1874. Nagy Domokos. 
1869—1871. Gencsi Sándor. 
1869. Gál János. 
1869. Szilágyi Sándor (helyettes). 
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1870—1871. Szilágyi Sándor. 
1870—1881. Ajtai Albert. 
1870—1871. Major György. 
1871. Verebei Ignácz (tiszteletbeli). 
1872. Aknai Mihály. 
1872. Báró Győrfi Lajos. 
1872. Bosánczi Adolf. 
1873. Zoltán Ferencz. 
1873. Koroján Gyula. 
1873—187«. Lázár Aurél. 
1870. György László. 
1870. Kovács István. 

Középszolnoki assessorok. 

1594. Nagyesküllői Ördög György. 
1594. Ramocsaházy Mihály. 
1606. Hatvani .lános. 
1609. Sándorházi Kis Ferencz. 
1615. Szilágyszegi Laczoka Ferencz 
1616. Ividei László. 
1616. Kóródi András. 
1616. Jász Gáspár. 
1617—1641. Deésházi Anthos István. 
1618. Szentkirályi István. 
1619. Csata Imre. 
1619—1623. Mezei Lőrincz. 
1627. Nagymoni Bányai Ferencz. 
1629. Sikolya László. 
1630—1649. Balázsházi Péter. 
1631. Szodorai Miklós. 
1631. Bugha Ferencz. 
1631. Haraklánvi László. 
1631. Guthy Miklós. 
1631. Szikszai András. 
1631. Haraklányi Miklós. 
1631. Debreczeni Literátus István. 
1631 1639. Horváth Vid. 
1631—1639. Szentkirályi Zsigmond. 
1631—1641. Ujnémeti Gáspár. 
1631—1642. Balázsházi Ferencz. 
1631—1644. Szentkirályi Sándor. 

1631 1647. Adorján Tamás. 
1634. Menyői Bánházy János. 
1638. Ramocsaházi István. 
1639—1641.ÁkosiSándorházi István. 
1639—1650. Dobrai Péter. 
1640—1042. Szamosujlaki Kállai 

Gáspár. 
1640—1652. Szilágyszegi Boda Mi-

hály. 
1641. Budai Tamás. 
1641—1642. Lelei Budai István. 
1642. Orbai Péter. 
1642. Szabó Mátyás. 
1642. Szoboszlai László. 
1642. Harangi László. 
1642—1649. Horváth Márton. 
1642—1650. Ördög István. 
1647. Literátus Imre. 
1649. Romocsa István. 
1649. Juhos István. 
1649. Borbély Mihály. 
1649. Kiss Ferencz. 
1649—1650. Veres Ferencz. 
1(549—1650. Kassai György. 
1649—1654. Benedekfalvi Ramocsa 

Mihály. 
1650. Dancs deák. 
1650. Sándorházi János. 
1650. Balásházi Zsigmond. 
1650. Horvát Mihály. 
1650—1689. Pap István. 
1657. Szántó Tamás. 
1669. Kis Márton. 
1669—1675. Ákosi Daróczy Mihály. 
1669—1687. Mocsolyai Veres István. 
1677. Sas Mátyás. 
1677—1690. Menyői Fodor János. 
1681. Nemes János deák. 
1684. Guthy István. 
1686. Borosjenei Rácz Mihály. 
1686. Lakcsav Jurenda Simon. 
1687—1688. Szécsi Szécsy György. 
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1687—1688. Kusalyi Bideskúti Ta-
más. 

1687—1707. Lengyel András. 
1688—1733. Baksai Dull András. 
1689. Balázsházy Sámuel. 
1689. Pap Mihály. 
1689. Hatvani János. 
1690. Vas János. 
1690. Szalay László. 
1690. Krajnik István. 
1690. Gergely Márton. 
1691. Dobai Dániel. 
1693. Luka János. 
1693. Vérvölgyi Gólya György. 
1696. Láposi János. 
1696. Holya György. 
1697. Érszentkirályi Pap Sámuel. 
1698. Pap Zsigmond. 
1699. Száva György. 
1699. Udvarhelyi Ferencz. 
1699. Tunyogi András. 
1702. Kengye Zsigmond. 
1707. Simái Gergely. 
1715—1718. Guthy János. 
1715—1730. Guthy István. 
1721. S.-újlaki Balog Sámuel. 
1721. Er hatva ni Kengyel Gábor. 
1722—1725. Szilágycsehi Mike Ján. 
1725—1732. Csatári András. 
1726. Zilahi Gergely Ferencz. 
1726. Zilahi Szabó Mihály. 
1730. Veres János. 
1733. Dobai István. 
1741. Menyői Laposi Pál. 
1741. Sebes András. 
1741. Szentlászlai János. 
1741. Vizkeleti János. 
1741. Füredi Kun János. 
1741. Matolcsi Biró György. 
1741. Lengyel László. 
1741—1751. Dobai Zsigmond. 
1741. Szabadszállási István. 

1741. Donáth Pál. 
1741. Éltető Ferencz. 
1741. Veres András. 
1741. Kunhalasi Halassi Gergely. 
1741. Zombori András. 
1741. Zilahi Szűcs Márton. 
1741. Zilahi Balog Dávid. 
1741. Diószeghi Sámuel. 
1741. Segesvári Szimon István. 
1741. Almási Bakó László. 
1741. Kisdobai Bán István. 
1741. Szécsi Guthi Ferencz. 
1741. Körispataki Molnár Zsig-

mond. 
1741. Körmendi Körmendi Ferencz. 
1741. Kövér Gábor. 
1741. Guthy Benjámin. 
1741. Horváth János. 
1747. Debreczeni György. 
1747. Mike Ferencz. 
1751. Sebes János. 
1751. Érhatvani Hatvani István. 
1754. Erdődi István. 
1773. Virág Péter és Kiss János. 
1783. Beke Zsigmond. 
1783. Szodorai Zsigmond. 
1794. Kis András. 
1795. Makódi Sámuel. 
1795—1805. Ajtai Miklós. 
1798—1813. Érsekújvári Lajos. 
1800. Török József. 
1800. Bálint János. 
1800—1802. Zsiló (Siló) Bertalan. 
1800—1803. Sipos Ádám. 
1800—1806. Osvát Sándor. 
1800—1806. Bányai János. 
1800—1808. Veres Ferencz. 
1800—1809. Guthy Ferencz. 
1800—1810. Bölöni Ferencz. 
1800—1812. Tarczali Miklós. 
1800—1813. Gál Sámuel. 
1800—1836. Katra István. 
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1800 
1801 
1 8 0 1 -
1 8 0 1 -
1 8 0 1 -
1 8 0 1 -
1801— 

1801-
1801-
1 8 0 1 -

1801-
1801— 

1802. 
1802 
1802-
1803. 
1803. 
1803. 
1803 
1803-
1803-
1803-
1803-
1804. 
1804. 
1804. 
1804. 
1804. 
1804-
1804-
1804-
1804-
1804 
1804-
1804-
1805. 
1805. 
1805. 
1805. 
1805. 
1805. 
1805. 

-1836. Vajda László. 
Szikszai István. 
1802. Barabás György. 

-1804. Bácz Farkas. 
-1804. Laskai Sámuel. 
-1807. Linkner Mihály. 
-1808. Domokos .József. 
1809. Laskai Ferencz. 

-1809. Winkler Ferencz. 
-1810. Búzás László. 
-1812. Tömösvári Jónás. 
-1846. Ifj. Sebes Ferencz. 
Szentpéteri József. 
1804. Halmágyi László. 

-1812. Bideskuti Boldizsár. 
Gergely Ferencz. 
Székelyhídi János. 
Virág János. 

-1804. Kék János. 
1804. Katra Ferencz. 

-1806. Pelei Mihály. 
-1822. Nagy Elek. 
-1824. Kerekes Sándor. 
Pelei László. 
Szentkirályi Gergely. 
Szúnyog Dénes. 
Baróti József. 
Szodorai Gáspár. 

—1806. Kovács István. 
—1806. Erdődi Csorna József. 
-1806. Bátori József. 
-1809. Jánó István. 
—1819. Bölöni Gáspár. 
—1819. Halasi Veres Gábor. 
—1824. Szentkirályi János. 

Diószegi Sámuel. 
Szarka József. 
Török Ferencz. 
Czakó Ferencz. 
Kerekes Mihály. 
K. D. Nagy Elek. 
Darvai Imre. 

1805—1806. Drágus Gábor. 
1805—1817. Katona Fülöp. 
1806—1818. Tunyogi Cs. László. 
1806. Orbán Ferencz. 
1806. Darabant Gábor. 
1806. Kövér Sándor. 
1806—1809. Bölöni Sándor. 
1806—1809. Id. Kis Bálint. 
1806—1832. Becski Imre. 
1806—1835. Illésfalvi Pap Mihál 
1806—1839. Bessenyei Áron. 
1807. Veres János. 
1807. Récsei Imre. 
1807. Bálint Mihály. 
1807—1811. Biró Sándor. 
1807—1820. Balog Mihály. 
1807—1830. Kis Lajos. 
1807—1818. Bányai Ferencz. 
1807 1822. Bálint Tamás. 
1807 1824. Gólya József. 
1808. Pakot András. 
1808. Balog György. 
1808—1839. Szarka Sámuel. 
1809. Horvát Zsigmond. 
1809. Keresztes Mihály. 
1809. Simon Péter. 
1809—1820. Őri Fábján László. 
1809—1821. Paulovics Ferencz. 
1810. Deáki János. 
1810. Kis Ferencz. 
1810. Dohai István. 
1810. Tunyogi János. 
1810—1811. Darvai Ferencz. 
1811. Guthy Sándor. 
1811. Almási Imre. 
1811—1820. Deák Dániel. 
1811—1820. Osvát János. 
1811—1813. Viski Pál. 
1811—1831. Szénás Károly. 
1811 1841. Herczeg Ferencz. 
1812. Viski Péter. 
1812. Héczei Gábor. 
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1812. Sebes István. 
1812—1820. Balog Mihály. 
1812—1822. Farnas Mihály. 
1812—1823. Csomós Mihály. 
1812—1830. Kis Lajos. 
1813—1820. Kövér Lajos. 
1814—1818. Móré Mihály. 
1814—1829. Sándorházi József. 
1815—1816. Fekete Imre. 
1815—1818. Telegdi Sámuel. 
1815—1830. Pelei Farkas. 
1815—1839. Tömösvári Sámuel. 
1815—1842. Verőczi Sándor. 
1816. Halasi Sándor. 
1816. Rácz Pál. 
1816. Kis György. 
1816. Rumunczai János. 
1816—1828. Borbély Sándor. 
1817. Ifj. Viski József. 
1817. Székely Mihály. 
1818 1831. Décsei Ferencz. 
1819—1843. Tarpai Sándor. 
1820. Barna István. 
1820—1829. Kovács Gergely. 
1821—1827. Zoványi József. 
1821—1828. Pakot Antal. 
1821—1828. Szentkirályi János. 
1822—1837. Kabós Sámuel. 
1823. Ifj. Bölöni Gáspár. 
1823. Bálint Elek. 
1823. Br. Apor Pál. 
1823 1826. P. Horvát Zsigmond. 
1823—1830. Br. Wesselényi Farkas. 
1824. Bessenyei Elek. 
1824. Vajda Sámuel. 
1825. Aracs Sámuel. 
1825. Laskai Lajos. 
1825-1829. Id. Viski József. 
1825—1830. Zoványi Károly. 
1825—1835. Bucsi György. 
1825—1837. Wattai Sámuel. 
1826. Kövér László. 

1826—1845. Gergely Sándor. 
1827. Deák János. 
1827. Nagy Sándor. 
1827—1834. Zoványi Lajos. 
1827—1840. Halmágyi János. 
1827—1847. Kis Károly. 
1828. Baczó István. 
1828. Pap András. 
1828. Benkő Elek. 
1828—1829. Tunyogi György. 
1828—1831. Menszáros Károly. 
1828- 1835. Rácz Adám. 
1828—1836. Fodor István. 
1828—1841. Tarpai Sámuel. 
1828—1845. Pap János. 
1829. Török Sámuel. 
1829 1834. Bideskúti László. 
1829—1835. Murányi Zsigmond. 
1829—1836. Mezei József. 
1829—1836. Szodorai Sándor. 
1829—1842. Kis Bálint. 
1829—1843. Domokos Ferencz. 
1829—1847. Gergely József. 
1830. Baxa Dániel. 
1830. Enningi Dávid. 
1830—1831. Balla József. 
1830—1831. Halasi Veres József. 
1830—1834. Deák Zsigmond. 
1830—1836. Bereczki György. 
1830—1838. Bölöni Károly. 
1830—1843. Balázsi Antal. 
1830—1847. Szarka Sándor. 
1830—1847. Bátori Gábor. 
1831. Nag}r István. 
1831—1834. Incze Sámuel. 
1831—1834. Br. Wesselényi Miklós. 
1831—1835. Katra Ferencz. 
1831—1839. Mezei Sándor. 
1831—1841. Kis László. 
1831—1846. Polgári Lajos. 
1832—1846. Orbán János. 
1833. Bálint László. 
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1833. Linkner Ferencz. 
1833. Kallós István. 
1833—1847. Gyújtó István. 
1833—1847. Éltető Péter. 
1833—1847. Kovács János. 
1834. Barta László. 
1834. Vajasdi György. 
1834. Ifj. Wesselényi Ferencz. 
1834. Hiri Ferencz. 
1834. László József. 
1834. Balázsi Sándor. 
1834—1838. Bölöni Imre. 
1834—1841. Sebes Miklós. 
1834—1841. Sebes József. 
1834—1843. Id. Pap Mihály. 
1834—1845. Dombi István. 
1834—1845. Balog János. 
1834—1847. Szipoly Elek. 
1834—1847. Bikfalvi Sámuel. 
1835. Demeter György. 
1835. Szentiványi Dániel. 
1835. Horvát István. 
1835. Viski Sándor. 
1835. Kis Antal. 
1835—1836. Hatfaludi Lajos. 
1835—1840. Csomós Sándor. 
1835—1841. Guthy Elek. 
1835—1844. Szakács Ferencz. 
1835—4845. Zovánvi Sámuel. 
1835—1847. Pelei Lajos. 
1836. Érsekújvári Sándor. 
1836—1837. Salamon András. 
1836—1837. Pető János. 
1836—1842. Laskai Károly. 
1836—1842. Lőrinczi György. 
1837. Vásárhelyi Sámuel. 
1837. Andrási László. 
1837. Murányi Lajos. 
1837. Újvári Sándor. 
1837. Kovács László. 
1837—1839. Balog Lajos. 
1837—1840. Gazda József. 

1837—1843. Zovánvi Imre. 
1837—1845. Terebesi János. 
1837—1845. Cs. Verestói Sándor. 
1837 1847. Lugosi Boldizsár. 
1838. Dull László. 
1838. Guthy Antal. 
1839. Lugosi István. 
1839. Barta József. 
1839. Mezei Sámuel. 
1839. Palánki Sámuel. 
1839. Vajda György. 
1839. Székely Elek. 
1839—1841. Hatfaludi Elek. 
1839—1844. Katra Mihály. 
1839—1846. László Sámuel. 
1839 1846. Pap Károly. 
1840. Baczó Károly. 
1840. Kallós Imre. 
1840—1842. Viski József. 
1840 1844. Dombi József. 
1840—1847. Szentpéteri Kristóf. 
1840—1847. Zsigmond Lajos. 
1841. Teleki Mihály. 
1841. Szilágyi János. 
1841. Fejér Miklós. 
1841. Deáki Sámuel. 
1841. Koronka Lajos. 
1841. Décsei László. 
1841. Mezei István. 
1841 1842. Kis Ferencz. 
1841—1844. Gergely László. 
1841—1845. Bikfalvi Mihály. 
1841—1847. Jóna Sámuel. 
1842. Debreczeni Miklós. 
1842. Obiskúti Károly. 
1842. Toka Zsigmond. 
1842. V. Ajtai Sándor. 
1842. Nagy Gerzson. 
1842—1844. Vincze Ferencz. 
1842—1844. Viski Lajos. 
1843. Kis (Kés ?) Ignácz. 
1843. Kabós Elek. 
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1843. Balázsi Pál. 
1843. Ujfalusi Miklós. 
1843—1845. Pap József. 
1843—1845. Hunyadi János. 
1844. Gombos Sámuel. 
1844. Tarczali Károly. 
1844. Halasi V. Gábor. 
1844. Deáki Lajos. 
1844. Lugosi Ferenez. 
1844—1845. Hatfaludi István. 
1844—1847. Koronka Károly. 
1845—1867. Fodor Lázár. 
1845—1867. Kovács József. 
1846. Urházi József. 
1846 1847. Péli József. 
1846—1847. Virág Zsigmond. 
1847. Szentpéteri Miklós. 
1847. Szász Károly. 
1847. Bocskor Adám. 
1847. Ifj. Viski Pál. 
1847. Ifj. Mezei József. 
1862—1863. Széki Elek. 
1867. B. Huszár Kálmán. 
1867. Balog Áron. 
1867. Elekes Károly. 
1867. Diószegi Gábor. 
1867. Besenyei Miklós. 
1867. Zelinszki Gyula. 
1867. Bászta János. 
1867. Katra István. 
1867. Szúnyog Farkas. 
1867. Blezsán Athanáz. 
1867. Pataki János. 
1867. Kincses Elek. 
1867. Farkas György. 
1867. Henter Kálmán. 
1867. Baranyai Pál. 
1867. Bagosi Sándor. 
1867. Kaizler Imre. 
1867. Kovács Mihály. 
1867. Viski Pál. 
1867. Kiss Elek. 

1867. Teleki Albert. 
1867. Mihály Ferenez. 
1867. Veress Ferenez. 
1687. Becski András. 
1687. Rácz Mátyás. 
1687. Teleki Kálmán. 
1867. Versényi László. 
1867. Tarpai Ferenez. 
1867. Pa]> János. 
1867. Szabó Miklós. 
1867. Nagy György. 
1867. Író fii István. 
1867. Elekes István. 
1867. Sántha Dezső. 
1867. Keményfi József. 

Krasznavármegyei assessorok. 

1606. Rálőni Miklós. 
1614. Bilgezdi Kis Jakab. 
1614. Madarász István. 
1616. Veres Zakariás. 
1620—1656. Szodorói Kristóf. 
1649. Bandi János. 
1649. Babonyi János. 
1655. Nagy István. 
1655. Sándorházi Ferenez. 
1656. Kémeri Danez Miklós. 
1656—1688. Ilosvai Erdélyi István. 
1657. Kendi István. 
1657. Mádi Gáspár. 
1657. Erdőteleki Márton. 
1657. Sás (Sós?) Mátyás. 
1657. Petkes István. 
1672. Szécsi György. 
1673—1680. Somlyói Horvát János. 
1675. Egri Zsigmond. 
1686—1690. Varjú György. 
1686—1694. Almássy László. 
1694. Szabó János. 
1694. Bialis Pál. 
1694. Kovács Mihály. 
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1696. Szabó István. 
1698. Gencsi György. 
1698. Nánási István. 
1700. Erdőtelki Zsigmond. 
1702. Szécsi Guthy István. 
1703—1706. Török Sámuel. 
1710. Vérvölgvi Berkeszi István. 
1711. Halmágyi István. 
1712. Hadadi István. 
1719—1729. Ecsedi János. 
1721. Veres László. 
1721. Farkas János. 
1722. Virág Zsigmond. 
1725. Tatai István. 
1725. Korda András. 
1725. Czikmántori Ferencz. 
1729—1745. Bagosi Kovács István. 
1732. Szentkirályi István. 
1734. Szentmarjai Zsigmond. 
1734—1739. Horváth János. 
1738—1741. Virág Sámuel. 
1740—1755. Kovács Mihály. 
1741. Gencsi Imre. 
1741. Bályoki Szénás Zsigmond. 
1741. Ippi Bydeskúthy István. 
1741. Erdőteleki Szentmarjay 

László. 
1741. Kászoni Sámuel. 
1741. Somlyai Décsei Zsigmond. 
1741. Ippi Bideskúthy Sámuel. 
1741. Ákosi Pap Vid István. 
1741. Olaszteleki Columbán János. 
1741. Somlyai Szilágyi, másként 

Lakatos Mihály. 
1741. Tsernatoni B. Márton. 
1741. Somlyai Fridiik Ferencz. 
1741. Kémeri Orbán Péter. 
1741. Debreczeni János. 
1741. Halmágyi János. 
1741. Décsei István. 
1741. Váradi B. Sámuel. 
1741. Gencsy Sándor. 

1741. Berei Ábrahám. 
1741. Somlyai Szathmári Györg 
1741—1745. Kállai István. 
1748 1751. Viski Botos János. 
1755. Karasznai Kovács Gábor. 
1762. Vladár Dániel. 
1762—1763. Gombos János. 
1779—1800. Szabó Ferencz. 
1780. Kocsis Mózes. 
1780—1781. Váradi Gyulai Györ 
1781— 1807. Sebes Zsigmond. 
1795. Baczoni Josafat. 
1795. Porcsal mi István. 
1795—1807. Kállai István. 
1795—1814. Borbély Dániel. 
1800. Koszorús István. 
1800. Ladányi T. Sámuel. 
1800. Balog László. 
1800—1831. Halmágyi István. 
1801. Kolumbán Elek. 
1801. Vas István. 
1801. Veres László. 
1801. Berei Elek. 
1802. Beczkai Antal. 
1803. Sebes Lajos. 
1803. Hunyadi István. 
1804. Henter György. 
1804. Szilágyi Sámuel. 
1804. Bagosi Kovács István. 
1804. Goris László. 
1804. Csatári Pál. 
1804. Halabori András. 
1804. Vállyi Zsigmond. 
1804—1816. Gencsi Imre. 
1804—1827. Szilágyi L. András. 
1804—1834. Szentmarjai László. 
1805. Bölöni Sándor. 
1805. Beder Gáspár. 
1805. Berei László. 
1805. Tokai Zsigmond. 
1805. Tarpai Sámuel. 
1805—1831. Pándi János. 
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1806. N.-Ajtai Cserei Farkas. 
1807. Filep Sándor. 
1807. Virág Gáspár. 
1807. László József. 
1807—1826. Nagy Zsigmond. 
1809. Tokai Mihály. 
1809. Kovács-Szabó József. 
1810. Gencsi Ferencz. 
1811. Kerekes József. 
1811. Makkai István. 
1811. Kenderesi István. 
1811. Beder Lajos. 
1812. Pál László. 
1812. Osvát Elek. 
1812. Modi István. 
1812—1816. Kis Mihály. 
1812—1826. Szentmarjai János. 
1812—1826. Kerekes Mihály. 
1813. Ecsedi Pál. 
1813. Pozsoni Mózes. 
1813—1834. Balog Sámuel. 
1814. Gombos Sámuel. 
1814. Virág Gábor. 
1814. Zoltán Péter. 
1815. Horvát Albert. 
1815. László Lőrincz. 
1815. Veres Miklós. 
1815. Henter Ferencz. 
1815. Ilucz György. 
1815. Lipniczki Károly. 
1815—1816. Hatfaludi Elek. 
1815—1827. Incze Ferencz. 
1815—1834. Héczei Gábor. 
1815—1834. Szentmarjai István. 
1816. Néb Dániel. 
1816. Szabó Izsák. 
1824. Kovács László. 
1824—1843. Mihálcz Elek. 
1825. Gencsi Ignácz. 
1825. Hari Benjámin. 
1825. Szentpéteri Sámuel. 
1825. Braun József. 

1825. Kusztós Lajos. 
1825—1831. Halmágyi László. 
1825—1831. Viski László. 
1825—1838. Lázár János. 
1825—1841. Szentmihályi Kovács 

István. 
1825—1844. Szegedi Sámuel. 
1826. L. Szilágyi Benjámin. 
1826. Somai Pál. 
1826. Sándor András. 
1826. Pap István. 
1826. Dombi János. 
1826. Nevosel József. 
1826—1831. Ajtai Sámuel. 
1826—1831. Gazda Zsigmond. 
1826—1831. Guthy Sándor. 
1826—1831. Szatmári Dániel. 
1826—1834. Kenderesi Dániel. 
1826—1836. Kusztós Dániel. 
1827. Szolga Mihály. 
1827. Költő Ferencz. 
1827. Guthy Dénes. 
1827. Halabori Lajos. 
1827. Gencsi Ignácz. 
1827 1831. Matolcsi Dániel. 
1827—1838. Dombi László. 
1827—1841. Nyárádi Sámuel. 
1828. Orbán Péter. 
1828. Só fal vi Sámuel. 
1828—1831. Lakatos Antal. 
1828—1834. Décsei Károly. 
1829. Br. Josinczi László. 
1829. Madas Sándor. 
1829—1831. Jakab Gábor. 
1829—1836. Bideskúti Sámuel. 
1830. Halabori Miklós. 
1830—1837. Sebes Elek. 
1831. Szentmihályi Ferencz. 
1831. Vályi György. 
1831. Virág Zsigmond. 
1831. Veres Károly. 
1831. Kolumbán László. 
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1831—1834. Mátyus Dénes. 
1833. Mátyus Lajos. 
1833. Bálint János. 
1833—1838. Só falvi László. 
1834. Bosánczi Márton. 
1834. Balog Sámuel. 
1834. Virág Farkas. 
1834. Nagy Lajos. 
1834. Sípos Sámuel. 
1834—1835. Varjú János. 
1834—1836. Pap József. 
1837. Zoltán Péter. 
1837. Borbély Lajos. 
1841. B. Győrfi Lajos. 
1861. Gál János. 
1861. Dombi Károly. 
1861. Zoltán Ferencz. 
1861. Nagy Domokos. 
1861. Réner Béla. 
1861. Gr. Toroczkai Pál. 
1861. Kabós Farkas. 
1861. Ippi Gyulai Károly. 
1861. Szabó János. 
1861. Hari Pál. 
1861. Péntek Miklós. 
1861. Toperczel László. 
1861. Bogdán Dénes. 
1861. Páskuj János. 
1861. Hubert József. 
1861. Farkas Károly. 
1861. Jakab Gábor. 
1861. Ifjú Lázár János. 
1861. Kovács Ferencz (tbeli). 
1861. Gr. Toroczkai Balázs. 
1861. Viski László. 
1861. Virág Károly. 
1861. Nyárádi Lajos. 
1861. Szilágyi Antal (rendes). 
1861. Tompa Imre. 
1861. Szentmarjai Lajos. 
1861. Kállai N. József. 
1861. Lázár József. 

1861. Loboncz János. 
1861. Bölöni Zsigmond (tisztelet-

beli). 
1861 Kovács László. 
1861. Br. Bánfi János. 
1861. Br. Győrt! Lajos. 
1861. Vályi Károly. 
1861. Bagosi Sándor. 
1861. Koroján Demeter. 
1861. Horner Jakab. 
1861. Török Ferencz. 
1861. Koronka Lajos. 
1861. Br. Huszár Lajos. 
1861. Br. Bánfi Elek. 
1861. Gencsi Farkas. 
1861. Kovács Lőrincz. 
1861. Kolozsi Antal. 
1861. Faragó József. 
1861. Szentmihályi Ferencz. 
1861. Kabós József. 
1861—1862. Virág László. 
1861—1862. Ifj. Virág József (Récse). 
1861—1869. Benkő Lázár. 
1861—1870. Orbán Miklós. 
1862. Szilágyi Sándor. 
1866—1870. Bogdán József. 
1869—1870. Márkus Flórián. 
1869. Boros Elek. 
1869. Bartha Samu. 
1870. Józsa Oszkár. 
1870. Hosszúaszói Nagy Lajos. 
1870—1871. Verebelyi Ignácz. 
1871. Lázár Gyula. 
1871. Koroján Gyula. 
1871. Bagosi Károly. 

Középszolnoki árvaszéki taijok. 

1809. Érsekújvári Lajos. 
1809. Bölöni Sándor. 
1809. Szentkirályi Gergely. 
1809. Bálint Sándor. 
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1809—1816. Balog Mihály. 
1809—1816. Almási Sándor. 
1809—1820. Farnas Mihály. 
1809—1822. Tunyogi György. 
1812. Tarczali Miklós. 
1815. Nagy Elek. 
1815. Móré Elek. 
1817—1818. Illésfalvi Pap Mihály. 
1818. Bölöni Imre. 
1818. Bessenyei Áron. 
1818. Simoni Farkas. 
1818. Tömösvári Sámuel. 
1819. Szentkirályi János. 
1819. Halasi Veres Gábor. 
1819—1821. Katra István. 
1822—1833. Laskai Lajos. 
1823—1828. Viski Pál. 
1826. Kabós Sámuel. 
1830. Mezei István. 
1834. Bálint Elek. 
1835. Viski József. 
1836—1839. Balázsi Antal. 
1839. Kovács János. 
1871. Pelei Lajos. 
1871. Kállai József. 
1871. Diószegi Gábor. 
1871. Diószegi Lajos. 
1871. Wisky Ferencz. 
1871. Balog József. 
1871. Ifj. Balog József. 

Kr a sz íi a vár m egy ei árvaszé k i 
tagok. 

1810. Ifj. Nagy Zsigmond. 
1810. Ladányi Sámuel. 
1810. Gencsi Ferencz. 
1812. Lázár József. 
1813. Kis Mihály. 
1813. Gencsi Imre. 
1813—1826. Incze Ferencz. 
1818. Miklósi József. 
1823. Bideskúti Sámuel. 

1825. Szentmarjai László. 
1825. Kerekes Mihály. 
1827. Décsei Károly. 
1833. Viski László. 
1873. H. Nagy Lajos. 
1873. Pap László. 

Középszolnoki pénztárnokok. 
1722. Lápossy Pál. 
1732. Gadnai (?) Sebess András. 
1736. Czerjék András. 
1780—1783. Sebess Ferencz. 
1793. Kövér Gábor. 
1793—1795. Nagy Sándor. 
1833. Balázsi Sándor. 
1833. Guthy Elek. 
1833—1835. Paulovics Ferencz. 
1833—1847. Viski Péter. 
1835. Bálint Elek. 
1835—1847. Laskai Sámuel. 
1861. Balássy Pál (hadi pénzt.). 
1867. Benkő Elek. 
1873—1876. Wisky Ferencz. 

Krasznavármegyei pénztárnokok. 

1716. Tatay István. 
1800—1801. Nagy Zsigmond. 
1812. Vályi P. Zsigmond. 
1826—1834. Kovács László. 
1838. Mátyus Dénes. 
1861. Vályi Károly. 
1861. Hubert Iván. 
1862—1863. Bothmajer Lajos. 
1866—1867. Farkas Károly. 
1869—1875. Br. Huszár Lajos. 
1872—1873. Gál János. 

Középszolnoki főszám vevők. 

1861—1867. Id. Dombi István. 
1867—1871. Koroknai Zsigmond. 
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Kra szn avármecjvei főszáiuvevők. 

1861. Réner Albert. 
1862—1866. Farczádi Mihály. 
1867—1871. Erős István. 
1872. Dombi László. 

Középszolnoki levéltárnokok. 

1800—1811. Farnos Mihály, Zová-
nyi József. 

1810—1815. Berezeg Ferencz. 
1813—1817. Kis György. 
1817—1835. Verőczi Sándor. 
1834—1841. Sebes Miklós. 
1841—1854. Szakács Ferencz. 
1867—1876. Fodor József. 

Krasznavármegyei levéltárnokok. 

1800. Szabó Izsák. 
1803. Pozsoni Mózes. 
1805. Halm ágy i István. 
1809. Pándi János. 
1817—1841. Balog Sámuel. 
1825—1834. Pál László. 
1841. Költő Ferencz. 
1861. Mi hál ez Elek. 
1862. Houchard Sándor. 
1864. Márton fi Miklós. 
1866. Erős István. 
1867. Farczádi Mihály. 
1870. Stánkovszky Károly. 
1873. Kovács Lajos. 

Ügyvédek. Ügyészek. 

1341. Nemös János. 
1347. Szentkirályi János. 
1449. H ara klán vi György. 
1492. Sárkándi János. 
1570. Borzási Jakab. 

1582. Mayádi Mátyás. 
1582. Szabó Ferencz. 
1619. Romocsaházi Mihály. 
1619. Horváth Vid. 
1619. Papp István. 
1619. Szodorai György. 
1630. Bánházi Pál. 
1650. Borosjenői Tisza György. 
1712. Várkonyi János. 
1712. Bráta Péter. 
1712. Dull János. 
1712. Kolozsvári Vadkerti János. 
1712. Fogarasi Mihály. 
1712. Szakácsii Nagy István. 
1712. Dull András. 
1713. Tordai Perlaki András. 
1713. Zilahi Siló János. 
1718. Almási Bálint. 
1741. Halmágyi Mihály. 
1775. Erdélyi János. 
1776. Mezey István. 
1795. Istvándi Mihály. 
1800 előtt. Verőczi Márton. 
1800—1801. Veres Miklós. 
1800—1807. Almási Sándor. 
1800—1825. Gazda József. 
1806. Kenderesi Dániel. 
1808. ,Ió Mihály. 
1808—1816. Bereczki György. 
1809. Ifj. Kovács László. 
1809—1810. Luka Sándor. 
1810. Baxa Dániel. 
1811—1819. Ifj. Kis Bálint. 
1813. Almási László. 
1814—1837. Héczei Gábor. 
1819—1847. Lugosi Ferencz. 
1823. K. Mátyus Dénes. 
1826—1841. Polgári Lajos. 
1828—1835. Kis Károly. 
1829. Kovács István. 
1830—1847. Szipoly Elek. 
1831. Vatai Sámuel. 
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1831. Dr. Romonczai Simon. 
1834. Murányi Lajos. 
1834—1841. Dombi László. 
1835. Pethő János. 
1835—1841. Bikfalvi Sámuel. 
1838—1842. Sebess Elek, szegények 

szószólója. 
1841. Lázár János. 
1842. Virág Károly. 
1845. Bányai Dániel. 
1855. Huberl Iván. 
1861. Szatmári Dániel. 
1861. Gombos Sámuel. 
1861 —1867. Hosszúaszói Nagy 

Lajos. 
1861 1871. Dombi László. 
1862—1863. Kis Bálint. 
1867. Dombi József. 
1867. Szentkirályi Kálmán. 
1867 1876. Diószegi Lajos. 
1870—1873. Halmágvi László, stb. 

Nemes személyek. 

1560. Dobai Tamás deák. 
1560. Kokas István. 
1590. Báthori Ferencz. 
1590. Peres Pál. 
1590. Benedek deák. 
1590. Dull András. 
1590. Nagy Miklós. 
1590. Kolcsár János. 
1616. Veres Zakariás. 
1616. Baxa Demeter. 
1628. Lelei Barta János. 
1639. Váradi András. 
1639. Sarolliáni István. 
1641. Amburus István. 
1641. Szabó János. 
1641. Nagy Zsigmond. 
1641. Ramocsa Zsigmond. 
1642. Csata Bálint. 

1642. Szabó Pál. 
1642. Erdős János. 
1642. Fancsikai Pál. 
1655. Szodorai Miklós. 
1677. Szénás Dávid. 
1677. Balajthi Ferencz. 
1684. Erdőteleki Csóray. 
1684. Gombkötő Imre. 
1690. Ember János. 
1717. Nagy István. 
1722. Keresztesi Ábrahám. 
1741. Lator Mihály. 
1741. Mihóczi István. 
1741. Helmeczy Mihály. 
1741. Ütő Gábriel. 
1741. Nánási Mihály. 
1741. Vajo András. 
1741. Váradi Péter. 
1741. Bagi Gellerd Dávid. 
1741. Ivritsfalvai Stojka Zsigmond. 
1741. Récsei Komornyik László. 
1741. Somlvai Mile János. 
1747. Nagy György. 
1747. Német János. 
1747. Sándor György. 
1747. Petkes András. 
1747. Nemes András. 
1747. Fazakas István. 
1747. Petkes Mihály. 
1747. Másik Petkes Mihály. 
1747. Hunyadi János és István. 
1747. Kádár János. 
1747. Rácz István. 
1747. Hunyadi György. 
1747. Petkes, máskép Szabó Péter, 

stb. 

Biztosok. 

1614. Weres János. 
1614. Gyügyi Ferencz. 
1614. Pál Deák. 
1614. Szabó Pál. 
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1712. Szabó György. 
1727. Gyügyei Ferencz. 
1732. Körösi Nagy András. 
1732. Veres Zsigmond. 
1732. Zilahi Balog Dávid. 
1732—1746. Vetéssi István. 
1736. Csatári Zsigmond. 
1736. Bodoki Sámuel. 
1736. Kisdobai Szathmári alias 

Hatos Ferencz. 
1736—1741. Szomódi József. 
1741. Almási Sándor. 
1783. Détsei Dániel. 
1783. Erdődi Ferencz. 
1783. Pap István. 
1783. Móré Mihály, stb. 

Szil ágy vár i negyei l i sz t visc lők. 

Szilágy vármegye tisztikara meg-
alakulása évében (1816). 

Főispán : Bárányi Ágoston. 
Alispán és árvaszéki elnök Dull 

László, főjegyző Ivolcza Márton, 
aljegyző Barnucz Demeter, tiszti 
ügyész Halmágyi László, pénz-
táros Gál János, számvevő Dombi 
László, mérnök Bund Vilmos, 
főorvos dr. Beretzky Károly 
(1888-ig), árvaszéki ülnökök Papp 
László és Pelei Lajos, árvaszéki 
jegyző Józsa Oszkár, közgyám 
Erős István, erdész Halliárszki 
Sámuel, állatorvos Turóczi Sán-
dor, iktató és kiadók Gál Lő-
rincz, Kabós Zoltán, György Ká-
roly, levéltáros Kovács Lajos, 
Fodor József (1884-ig), várnagy 
Keller Bóbert. írnok 9, díjnok 
2 volt. Szolgabirák: Décsei Fe-
rencz, Kozma Endre, Wiski 
Zsigmond, Pelei Mór, Becski 

Endre, Bagossy Károly, Ajtai 
Albert, Nagy Domokos. Szolga-
bírói segédek: Lázár Aurél s Ko-
vács István. Járási orvosok: 
Korda Elek, Fekete Dániel, Lő-
rinczi Ferencz, Borbély Mihály, 
Józsa Ernő. Csendbiztosok : Eder 
Károly, Becski Béla, Hatfaludi 
József, Juhász József. 

Az 1877-diki tisztújítás alkalmával 
a következő változások történ-
tek : Főjegyzővé Bázsó Lajost, 
első aljegyzővé Dénes Lajost, 
másod aljegyzővé Algya Miklóst, 
árvaszéki elnökké Fodor Lázárt, 
a megye ügyészévé Diószegi La-
jost, árvaszéki pénztárossá Wisky 
Ferenczet, árvaszéki iigyészszé 
Halmágyi Lászlót, árvaszéki szám-
vevővé Diószeghy Gábort, egyik 
árvaszéki ülnökké Koronka La-
jost, árvaszéki jegyzővé Kaizler 
Sándort, a szilágycsehi járás 
szolgabirájává Z. Kiss Lászlót, 
járási orvosokká dr. Kopp Gyulát 
(sz.-somlyai), Belle Gyulát (krasz-
nai), dr. Berger Jánost (zilahi), 

1880-ban zilahi járásorvossá dr. Ta-
nódv Mártont, 

1882. decz. 28-dikán alispánná Bo-
csánczi Adolfot választották. 

Az 1883. decz. 18-dikán tartott tiszt-
újítás alkalmával az ekkor vissza-
lépett Bocsánczi Adolf helyére 
alispánná Szikszai Lajost, árva-
széki elnökké Bocsánczi Adolfot, 
főjegyzővé Kovács Lajost, fő-
pénztárnokul Fodor Lázárt, al-
számvevő-pénztári ellenőrül Biró 
Józsefet, árvaszéki ülnökké Kaiz-
ler Sándort, jegyzőül Bagossy 
Károlyt, szolgabiróvá dr. Balássy 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. I. 5 1 
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Endrét (tasnádi), szolgabírói se-
gédekké : Kávási Bertalant, báró 
Győrffy Pált, Varga Sándort, 
Balogh Józsefet, Szabó Miklóst 
választották. 

Főlevéltárnok 1883—1888. Hatfaludi 
Albert, 1889-től Dózsa Elek. 

1885. Moni Gyula, tiszti főügyész, 
Dombi Károly, árvaszéki elnök. 
1888-tól Berger János főorvos. 

1889. Török István, I. aljegyző. 
Bárányi Ágostont O Felsége 1888. 
évi okt. hó 1-sején kelt legfelső 
elhatározásával mentette föl fő-
ispáni állásától s egyúttal Szi-
kig}' vármegye főispánjává báró 
Wesselényi Miklóst nevezte ki. 
Bárányi Ágoston a Lipót-rend 
lovagkeresztese, a pápai Szent 
Gergely-rend tulajdonosa volt. 

Báró Wesselényi Miklóst 1888 
október hó 29-dikén iktatták be. 

Az 1889. évi decz. hó 19-ikén tar-
tott tisztújításon Török István 
fő-, Kiss Emil első al-, Balogh 
József másod aljegyzőkül, Bölöni 
Bálint tasnádi, Kovács István 
zsibói sth. főszolgabirákul válasz-
tattak. 

A vármegye tisztikara a millennium 
évében : 

Főispán: Báró Wesselényi Miklós. 
Főispáni t i tkár: Álgya Miklós. 
Szikszai Lajos kir. tanácsos alispán, 

Török István főjegyző, dr. Veress 
Sándor első aljegyző, Bálint Sán-
dor másod aljegyző, Moni Gyula 
tiszti főügyész, dr. Berger János 
főorvos, Nagy Kálmán főpénz-
tárnok, Ajtay Endre pénztári 

ellenőr, Domby László főszám-
vevő, iíj. Kapus Sámuel alszám-
vevő. Rendi Ferenez, számtiszt, 
Dózsa Elek főlevéltárnok, Kovács 
Lajos al levél tárnok, Domby Ká-
roly árvaszéki elnök, Papp László 
Kaizler Sándor, Bagossy Károly 
árvaszéki ülnökök, dr. Pop Endre 
árvaszéki jegyző, Wisky Ferenez 
árvaszéki pénztárnok, Diószeghy 
Gábor árvaszéki számvevő, Hal-
mágyi László árvaszéki ügyész, 
Kállai N. József árvaszéki fő-
könyvvezető, Kába László iktató,. 
Fogarasi István kiadó, Kabós 
Zoltán árvaszéki iktató, Elekes 
Károly árvaszéki kiadó, Domby 
József, Kiss Lajos, Nyárádi László, 
Kassai Lajos Írnokok, Brenner 
Lipót kőnyomdász, Veres László 
várnagy. 

Kültisztviselők: Bölöni Bálint 
tasnádi, Nagy Gyula szilágy-
somlyai, Nagy Domokos krasznai, 
dr. Kaizler György zilahi, Kovács 
István zsibói, Z. Kiss László 
szilágvcsehi járási főszolgabirák. 
Péchy Imre, Koritsánszky Fe-
renez, Felekán Oktáv, Orosz 
László, Takács József, Bay Fe-
renez, báró Bornemisza Károly, 
Tarpai Miklós, Donogán János 
és Galló Imre szolgabirák. Bartha 
Kálmán közigazg. gyakornok. 
Korda Elek, Belle Gyula, dr. Ke-
mény Salamon, Borbély Mihály, 
Lőrinczy Ferenez, dr. Láng Jakab 
járási orvosok. Bartha Elek, 
Grieger György, Mik Sándor állat-
orvosok. Hari Mihály, Kovács 
Mózes, Gál Lőrincz, Pap Sándor, 
Kis Károly, Antal Ferenez járási 
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írnokok. Madaras Pál, Sarka 
Zsigmond útmesterek. 

Dr. Fischer Ferencz és dr. Kincs 
Miklós vármegyei közkórházi 
orvosok, Kovács László kórházi 
gondnok. 

Szilágy vármegyei országgyűlési 
követek. 

1876—1878. Szikszai Lajos (Zilah), 
Bocsánczy Adolf (Sz.-Somlyó), 
Pogonyi Dénes (Zsibó), Pap 
György (Sz.-Cseh), Szongott Ja-
kab (Tasnád). 

1878—1881. Bánffy Albert br. (Sz.-
Somlyó), Szongott Jakab (Tas-
nád), Nagy György (Diósad), Pap 
György, (Sz.-Cseh), Szikszai La-
jos (Zilah). 

1881—1884. Bánffy György br. (Sz.-
Somlyó), Károlyi Sándor gr. (Tas-
nád), Moni Gyula (Szilágy-Cseh), 

Bölöni József (Diósad), László 
Imre (Zilah). 

1884—1887. Bánffy György br. (Sz.-
Somlyó), Bölöni József (Diósad), 
Lőrinczy György (Zilah), Nemé-
nyi Ambrus (Szilágy-Cseh), Péchy 
Andor (Tasnád). 

1887—1892. Lőrinczy György (Zi-
lah), Dobay Antal (Diósad), Ne-
ményi Ambrus (Szilágy-Cseh), 
Szadovszky József (Tasnád), Vá-
lyi Árpád (Szilágy-Somlyó). 

1892—1896. Almásy Imre gr. (Dió-
sad), Neményi Ambrus (Szilágy-
Cseh), Bánffy Dezső br. (Szilágy-
Somlyó), Heley János (Tasnád), 
Szemere Huba (Zilah). 

1896—1900. Sámuel Lázár (Diósad),. 
Neményi Ambrus (Szilágy-Cseh), 
Bánffy Dezső br., Ugrón Gábor 
(Sz.-Somlyó), Kovácsy Sándor 
(Tasnád), Várady Gábor (Zilah). 
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MEGJEGYZÉSEK. 

Okirattár külön nem lévén, imitt-amott helyén valónak láttam egy-egy 
jel lemzőbb adaléknak az eredeti szerint való közlését is. 

A nevek Írásánál lehetőleg figyelemmel voltam a mai kiejtésre s Írás-
módra, mégis inkább, az eredeti Írásmód nyomán, az egyszerűbb alakokat tar-
tottam meg. Pl. az erdélyi családnevek az y-t rendszerint mellőzték. (V. ö. 
A Magyar Tudományos Akadémia: A Magyar Helyesírás Szabályai. 1901. 12. 1. 
A jellemzetesség okáért alkalmazkodni kivántam némelykor a ritkább, az el-
ütő alakokhoz is. Egyébiránt úgy a helységek, mint a családok neveinek összes 
változatait rendszeresen föltüntetem a későbbi kötetekben. 

A kevésbé ismert helységeknél vagy azoknál, a melyek a név egyező 
voltánál fogva közelebbi meghatározást igényelnek, rendszerint azok a helyek 
is meg vannak említve, a melyek az összeírásokban az illető helység közvetet-
ten szomszédságában fordúlnak elő. 

A tisztviselők névsoránál azok az évek jelölvék, a melyekben az illető az 
okiratokban előfordúl. 

Térkép a későbbi kötetekhez mellékelve. 



A JEGYZETEKBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK. 

Bél M. : Comp - Bél Mátyás Compendium Hungáriáé Geographieum. 
Bl. — A Báró Bánffy-család Kolozsvárt elhelyezett levéltára. 
Bl. nagyv. múz. = A Bölöni-családnak a nagyváradi múzeumban elhelyezett 

levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam). 
Dical = Dicales conscriptiones comitatus Szolnok Mediocris et Krasznensis. 

Országos Levéltár. Comt. Z. med. Lib. XL VI. Tom. LX. 
1)1. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya. Az oklevelet idézem szám 

szerint. 
E. Eredeti. Ez egyébként nincs mindenütt jelezve, sőt inkább a másolat van 

megjelölve mindig, mikor nem eredeti oklevélből dolgoztam. 
Erd. Muz. = Az Erdélyi Muzeum-Egylet oklevél-gyűjteménye, melynek feldolgo-

zásánál jó szolgálatot tettek a Szabó Károly összeállította kivonatok. 
F.-c., F. C. D. vag3r Fejér — Fejér Codex Diplomaticusa. 
GKG. = Dr. gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. 
Gr. K., Gróf Károlyi-ltár = A nagykárolyi Gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó 

alá rendezi Géresi Kálmán. 
Gy. f. orsz. lt. = Gyulafehérvári Országos Levéltár. 
Ilodor K. D. um., D. vm E., vagy Doboka = Hodor Károly: Doboka vármegye 

Természeti és Polgári Esmertetése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereske-
désében, 1837. 

Hont vármegye küldötteinek összeírása. L. Magy. Stat. Közi. 
Jlt. = A kusalyi Jakcsi-család levéltára. 
Km. prot. = Kolozsmonostori konvent protocollumai az Orsz. Ltárban. 
Krvlt. = Kraszna vármegye levéltára. 
Magy. Stat. Közi. = Magyar Statisztikai közlemények. Új folyam. XII. kötet. 

Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. 1720—21. Szerk. 
és kiadja az orsz. magy kir. stat. hivatal. Budapest, 1896. Ebben közli 
Acsády Ignácz azt az összeírást, melyet Hont vármegye küldöttei végeztek 
nálunk. Innen a jelzet némelykor: Hont vármegye küldötteinek összeírása. 

Nk., Névkönyv ev. ref. - : Az erdélyi evang. reform, egyházkerület Névkönyve. 
Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről. 
P. G. = Protocollum Generale Com. Szolnok Mediocris. Szilágy vármegye levél-

tárában. 
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Schematismus = Schematismus Historicus Venerabilis CJeri Dioecesis Magno-
Varadinensis Latinornm Pro Anno Domini et Miilenari MDCCCXCVI. Nagy-
várad, 1896. Minthogy ez a Schematismus történeti forrásaiul általánosság-
ban (a 7. lapon levöj jegyzetében) Bunyitay Vinczének megjelent munkáit 
vagykézirat i gyűjteményét jelöli meg, azért Bunyitay : Schematismus czímen 
idézem ezt a könyvet. 

Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye. 
Szj. = Szikszai jegj'zete Hklevélgyűjteményében. 
Szirmay : Sz.Vm., Szatmár = Szirmai Szirmay Antal : Szathmár vármegye fekvése, 

történetei és polgári esmérete cz. munkája . 
Szvit. = Szilágy vármegye levéltára. Kj = Közgyűlési jegyzőkönyv. Igvjelölvék 

némelykor a Közép-Szolnok s Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek 
ma már Szilágy vármegye levéltárában vannak elhelyezve. Itt, egyéb levél-
tári jelzet híján, mindig az évszám vezet az eredeti okiratokhoz. 

Tt. ev. r. = Tóth Sámuel : Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történeté-
hez. I. II. fűz. 

V. R. = Váradi Regestrum. Néha Kandra Kabos Váradi Regestrumixi használom, 
a mikor a lapszám van idézve. 

V. U. = Vasárnapi Újság. 
Wl. = A báró Wesselényi család levéltára az Erdélyi Muzeum-Egylet könyv-

tárában, Kolozsvárt. Rendezve évszám szerint. 



AZ ELSŐ KÖTET KÉPEINEK JEGYZÉKE. 

A) Külön mellékletek: 
Lap 

1. Szilágy vármegye czimere. Eredetije Szilágy vármegye levéltárában 2—3 
2. Deésházi népviselet. A m. kir. á l lamnyomda által az Osztrák-Magyar 

Monarchia Írásban és képben czimü műből kizárólag e monographia 
számára átadott klisé _ _ .... .... .... .... _ .... 670—671 

B) Szöveg közé nyomott képek : 

1. Közép-Szolnok vármegye czimeres levele Mária. Teréziától. Eredetije 
Szilágy vármegye levéltárában .... .... .... .„. .... .... .... .... .... 23 

2. Tokos véső füllel bronzból. Krasznáról. Szikszai Lajos gyűjteményében 
Zilahon. Hampel J., A bronzkor emlékei Magyarhonban. I. rész. XII. 
tábla, 4. szám__ .... „.. .... .„. .... _ .... .... _ .... .... ..„ .... .... _ 31 

3. Lándzsacsúcs bronzból. Krasznáról. Szikszai Lajos gyűjteményében. 
Fél nagyság. Hampel : A bronzkor emlékei Magyarhonban, I. rész. 
XXVII. tábla, 7. sz. ... _ .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... 31 

1. Kerek bronzboglár gyönyyözetes karimával. A magyaresabolyi kincsből. 
Kétharmad nagyság. Nemzeti Múzeum, LII. 36. (Helyének számai.) 
Hampel : A bronzkor emlékei Magyarhonban, I. rész, LV. tábla, 4. sz. 32 

ö. Jazyg harczosok (Traianus oszlopán). Szilágyi S . : A Magyar Nemzet 
Történetéből 1. köt. CCLVI1. lap .. ... .... _ _ .... _ .... .... .... 36 

6. Jazyg lovasok (Traianus oszlopán). Szilágyi Sándor : A Magyar Nemzet 
Történetéből. I. köt. CCLXI. 1. _ .... .... .... „ .... .... .... .... 37 

Sziléig y nagy falusi sírlelet : 
7. Vasfogantyú— ._. .. .... .... „ .... _ .... ..„ .... .... 38 
8. Edénytöredék__ - . _ .... — .... — — _ _ _ 38 
9. Edénytöredék _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .... _ .... „ ..„ _ 39 

10. Bronzcsatt töredéke. (E sírleletek ábrái Hampel : A régibb középkor 
(IV—A', széizad) emlékei Magyarhonban I .rész. 71—72. lap, LXVII., LXVIII. 
táblákról vannak átvéve) . _ _ __ .... _ „ „ _ 39 

11. Porolissum vidékéről. A mojgrádi Magura a Pogujori lábától _ 40 
12. Tekcrcsdíszü agyayedény a mojgrádi telepről. Szikszai Lajos gyűjtemé-

nyében, Zilahon. Negyed nagyság. Hampel : A bronzkor emlékei 
Magyarhonban, I. rész, LXXII. tábla, 4. sz..„ _ _ .... 43 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38, 
39 
40 

41 

42. 
43 
44. 

45. 

46. 
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Lap 
A szilágy somlyói első kincsből: 
Arany díszláncz — .... ~~ — ~~ .... .... .... .. .... .... 17 
Arany karperecz vége elő-, hát- és oldalnézetben .... 48 
A r a n y g y ű r ű - .... .... .... .... .... _ — .... .... .... .„. .... .... 48 
Aranykarika .... .... .... .... .... .... .... .... .„. .... .... .... .... ._. .... 48 
Aranybulla .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .„. ._. 48 
Arany övrészlet .... .... .... .„. .„ ..„ .... .„. .„. .„. .„. . .... .„. 48 
Constantius junior arany medaillonjának előlapja .... .... .„. .... .... 49 
Constantius junior arany medaillonjának háti lapja .... 49 
Valens arany medaillonjának előlapja .„. .... .... 51 

« « « háti lapja .... .... .... .... .... .... 51 
« « « előlapja .... .... .... .... .... 53 
« « « háti lapja .... .... .... .... .... .„. .... 53 

Valens arany medaillonja .... .... .„. .... .... 54 
Gratianus arany medaillonja .... .... „.. .... .... .... 55 
A szilágy somlyói második kincsből: 
Arany fibula .... .... .... ..„ .... ..„ .„. .... .„. .... ._. .... .... .... .... .... 58 
Arany fibula .... .... .... .... .„. ... .„. .... .... .... .„. .... 59 
Arany fibula .... .... .... .... .... .„. .„. .... .... .... .... .._ .... .... 60 
Onyxkővel ékített arany fibula szemközt nézete __ .... ._ ... .... (51 
Onyxkövel ékített arany fibula oldalnézete .... .... .... .... .... — .... 62 
Aranycsésze (felső nézetben) ..„ .„. .... .„. ..„ .„. .... .... 63 

« (oldalnézetben) .... ..„ .„. .... .... .... .... .... .... .... 64 
« szemközt nézete ..„ .... .... .... .... .... .... .... .... 65 
« oldalnézete .„. .... .... .„. .... .... .„. .... .... .... — 66 

Arany kargyűrü és egy arany fibula koronájának gombja .... — .... 67 
Arany libulák .„. .... .... ..„ .... .... .... .... .... .„. .„. .... ... .... .... .... (58 
Arany fibula .„. .„. .... .... __ .... .... .... .... ._. _ .... .... .... .„. 69 
Fibulák .... m .„. .... „. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 70 
Fibula .„ „.. .... .... „. .... .... .... _.. — .... .... .... .... — 71 
(A szilágysomlyói kincsek ábrái Hampel : A régibb középkor (IV—X. 
század) emlékei Magyarhonban cz. munkájából valók. I. rész, XIV— 
XXXI. tábla. A kliséket a Magyar Nemzeti Múzeum volt szíves áten-
gedni.) 
Izabella királynő búcsúja. Wagner S. festménye. Az Orsz. Képzőmüv. 

Társ. műlapjáról. Szalay-Baróti A Magyar Nemzet Története cz. mun-
munkájából , III. 78. 1. _.. _ __ ... .... _ _ __ — ™ 115 

Ar őrmezői Krisztus-kép. Eredeti fénykép fölvétel után .. .... 117 
A czikö-benedekfalui szoros bejárata. Eredeti fénykép fölvétel után 122 
Béla király névtelen jegyzője a Nyírről, Zilahról és a Meszesi Kapuról. 

Szabó Károly, Fejérpataky László: Béla király névtelen jegyzőjének 
könyve után ._. ._. ._. .„. .„. _ „.. __ __ „.. .._ ._. ..„ .„. ._ 141 

A meszesi kapu. Székely Aladár eredeti rajza. Szilágyi S. : A Magyar 
Nemzet Történetéből, II. k. 77. 1 _ _ — — — — .... — 224 

A meszesi szorosból. (I) Eredeti fényképfölvétel után _ ~~ 225 
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Lap 
47. A meszesi szorosból. <II> Eredeti fényképfölvétel u tán ~~ — — '227 
18. Kurucz (keresztes) zászlótartó. A Dózsa kereszteseiről való egykorú 

újságlapról . Eredeti je a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában . Kö-
zölte Szilágyi: A Magyar Nemzet Története, IV. k. 402. 1. és Szalay-
Barót i : A Magyar Nemzet Története, II. 321. 1. Képünk ez u tóbbi 
helyről való .... .... .... ~~ .... ~~ .... .... ~~ — ~~ — — 233 

19. XII. Károly svéd király szállása Zilahon. A Joványi-féle ház a Király-
utczában, mely a régi Tyuköl-utcza nevét épen a svéd király emlé-
kére cserélte föl. A kép Szilágyi Ferencz : Zilah Történelméből czímű 
munká jában közlött ra jz u tán készüli. Értekezések a történettudományi 
osztály köréből. Kiadja a M. T u d o m á n y o s Akadémia. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XII. szám. Pest, 1870. 55. .... „ .... .... _ .... .... .... 248 

50. Báthori Zsigmond. A Vasárnapi Újság 1857. évi 27. számából .... .... 251 
51. Básta György. Custos Domokos egykori metszete Achen János udvar i 

festő festménye után. Kör i ra ta : f GEORGIUS BASTA D(O)M(Í)N(U)S. IN 

SVLT. EQVES AVRAT(US). SAC(riß). CAES(arese) . MA ( ies ta )X ( is . ) AC CATHO-

IJCI REGIS HISPÁNIÁÉ ConSÍl(ÍarUS). RELLICUS NEC NON PARTIUM REGNI 

HVNG(arie) SVPERIORIS GENERALIS) Procapitan(eus). — A kép balszög-
le tében: Eid(em) Ill(ustrissimo) HEROI Dominic(us) Custos eiconog(ra-
fus) Civis Ang(ust)se Vindelicor(um) | humill(ime) D(e)d(ica)t. A j o b b 
szögletben : S(acne Qaesarese). M(aiestatis). Pictor Joan(nes). ab Ach(en) 
pinxi.it). — Szilágyi Sándor : A Magyar Nemzet Történetéből, V. k. 563. 1. 253 

52. Mihály vajda. Az orsz. képtár eredeti pé ldánya Sadeler Egyed egykorú 
metszete után. Kör i ra ta : MICHAEL WAIVODA WALACHIAE TRANSALPINAE, 

VTRAQUE FORTUNA INSIGNIS : E T I N VTRAQIUCI EADEM VIRTUTE. AET (a t is) . 

XLIII. Alul: Cum priv(i)l(egio) S(acrae). Cae(sareae). M(aiesta)tis. A kép 
alatt a va jda hőstetteit magaszta ló sorok u tán : S(acrse) Cses(are3e) 
M(aiesta)tis sculptor AEg(idius) Sadeler ad v inum delineavit et D(edit). 
D(icavitque). Pragse MDCI. Szilágyi Sándor : A Magyar Nemzet Törté-
netéből. V. k. 545. 1. .... I I „ _ .... .... „.. .... 255 

53. Gróf Csáki István aláírása. Az Athenseumtól .... ._. .... .... .... .... 258 
54. A goroszlói zászlókból. A Turul 1893. évi 1. f. után, az ott közlött 

zászlóknak csak egy részét muta tom be itt .... .... .... 260 
55. Báthori Zsigmond aláírása. S ig ismundus pr inceps mp. 1588. aug. 2-dikán 

kelt oklevelén. Szilágyi S á n d o r : A Magyar Nemzet Története V. k. 468. 1. 262 
56. II. Rákóczi Ferencz. Mányoki Ádám festménye. Eredet i je a szász király 

bir tokában. Lampeltöl kölcsönzött klisé _ „ _ 267 
57. A Rákóczi-hegy Zsibónál Eredeti fényképfölvétel u tán _ _ .... 271 
58. II. Rákóczy Ferencz kardja s zászlaja. (Cserna Károly rajza.) Szilágyi 

S á n d o r : A Magyar Nemzet Történeté bői, VII. k. 6. 1. .... .... 273 
59. Kossuth Lajos Szilágy vármegyéhez írt levelének utolsó lapja. Eredeti je 

Szilágy vármegye levéltárában _ _ _ _ _ _ .... ~~ ~ — 303 
60. A vármegyeháza. 1894-ben készült fénykép után ~ _ _ — ~ 353 
61. Kraszna vármegye pallosa a tokkal. A Szilágy vármegye levéltárában 

levő eredeti pé ldányró l fényképfölvétel ~~ _ _ 391 
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LAP 
62. A báró Wesselényi-család eredeti czímere. Közölte a Turul 1899. évi 

IV. füzet .... „ .... _ __ .... .... „ „ _ „ .,„ .... J „ 411 
63. A Wesselényi-család czimerei. A Turul 1899. évi IV. füzetéből .... .... 413 
64. Wesselényi Pál aláírása. 1677. nov. 16-diki levelén. Szilágyi S á n d o r : 

A Magyar Nemzet Történetéből VII. k. 331. 1. „ .... .... „ 425 
65. Báró Wesselényi Istvcin s Dániel Polixéna. A báró Wesselényi Miklós 

b i r tokában levő eredeti fes tmény után .... .... .„ .... ._. .... „ .„. 437 
66. Idősb báró Wesselényi Miklós Az Athenseumtól .... .... .... . 439 
67. Cserei Heléna. A báró Wesselényi Miklós b i r tokában levő eredeti fest-

mény után... .... .... .... .... .... .... .... „ .... .... .... .... ._. .... 440 
68. Id. Wesselényi Miklós kocsizása. A Vasárnapi Újság 1857. évi 3. számá-

ban közlött kép után... .... .... .„ .... .... .... .... .... . ._. .... .... .. 442 
69. Kufstein. A Vasárnapi Újság 1869. évi 30. számában közlött kép után 443 
70. A Nagy Wesselényi Miklós.... .... .... .... .... .... .... 463 
71. Báró Wesselényi Miklósné Lux Anna. A báró Wesselényi Miklós birto-

kában levő eredeti fes tmény után „ .... • .... .... .... .... .... _ 467 
72. A Wesselényiek sírboltja Zsibón. Eredet i fényképfölvétel után ... 477 
73. A Nagy Wesselényi szobra. Az Osztrák-Magyar Monarchiából k izárólag 

e mü számára átengedve™ .... .... .... .... .... .„. . .„. .... .„. .... 479 
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