^

h^
.

-'

\/y]

W/

W'

CllOfí'

bh>

MAGYARORSZÁG
VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
MAGYARORSZÁG MONOGRÁFIÁJA

A

MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK.

FÖLDRAJZI,

NÉPRAJZI. HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK.

KÉPZMVÉSZETI,

KÖZMVELDÉSI

ÉS KÖZ-

GAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK

ENCZIKLOPÉDIÁJA
A

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTBIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTI

D?

BOROVSZKY SAMU

A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNEL>U T.\RSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT
A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTJLLXYI TAGJA

SZÁMOS MMELLÉKLETTEL. TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL

HEVES VÁRMEGYE

BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRÁFIA TÁRSASÁG
V..

A

Arany János-utcza

1.

Magyar Tudományos Akadémia épületében.

S

SZÖVEGKÉPPEL

HEVES VÁRMEGYE
AZ ORSZÁGOS MONOGRAI'IA SZERKESZT-BIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT
ÉS A HEVES VÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK KÖZREiVIÜKÖDÉSÉVKL
SZERKESZTETTE

DS BOROVSZKY

SAMU

A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TITICÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT
A M. HERALDIKAI ÉS GENEALOGU.I ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA

63

26

MMELLÉKLET,

285

KÉPPEL, EZEK KÖZÖTT

EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA ÉS SZÍNNYOMAT.

^^^,

c rDAP

!•:

ST

ORSZÁGOS MONOGRÁFIA TÁRSASÁG
V.,

A

Arany Jénos-utcza

l.

Magyar Tudományos Akadémia épületében.

LÉORADY testvérek könyvnyomdája, BUDAPEST

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYEI ÉS VÁROSAI
ORSZÁGOS MOXOORAFIA KÖZPONTI SZERKESZTBIZOTTSÁGA:
MÁSODELNÖK

JEN

RÁKOSI

BOROVSZKY SAMU

frendiházi tus.
a Magy. Tud. Akadémia tagja.

Magy. Tud. Akadémia
M. Türlénelmi Társaság

a

A

:

LÓCZY LAJOS Dr.

FSZERKESZT

a Fükltani Intézet ÍKazgatója,
a Magy. Tud. Akadémia tagja.

Dr.

tagja.
tiikára.

VIRTER FERENCZ

VENDÉ ALADÁR

az Országos Monográfia-Társaság
igazgatója.

az Országos Monográfia

szerkesztje.

TAGOK:
Aldássy Antal dr.
m. tanár, a Magy.
Nemzeti Múzeum öre,
a Hagy. Tud. Akadémia tagja.

Cserháti

Hutyra

Sándor

ny. gazd. akad. tanár,

egyet.

a növénytermelési

állomás vezetje.

Csoma

Balassa József dr.

a Herald. Geneal.

tagja,

társ.

iró,

Frigyes

ev.

piispük.

Balogh

keresk. min. tanácsos,
az elnöki osztály fnöke.

min.

Dárday Sándor
tanár, a

dr.

a m.

állami legfelsbb
számvevszék alelnöke.

Tud. Akadémia

II.

dr.

Budapest székesfüváros pol-

Dedek Crescens Lajos
tudom. -egyetemi könyv táror,
tb. udvari káplán.

egyet. ny.

a
a

Kisfaludy-társaság tagja,
Budapesti Közlöny szerkesztje.

fldmív.

kir.

dr.

Múzeum

és

miniszteri

tanácsos.

Bayer József

megyetemi

a M. Tud. Akadémia

a

r.

tanár,

ny.

államtitkár,

a

tárának

M. Tud.

Lipcsey

Akadémia

tagja.

V.

b.

t. t., ny.
vall.- és közminiszter, a -Magy. Tud.
Akadémia cinüke.

Gelléri
kir.

Allamt;ikár.

miniszteri

Havass

a

Mór

nemzeti

tanácsos.

Rezs

a Földrajzi Társaság alelnöke.

Hock János

cgj-ettml

ny.

r.

k.

plébános,

Császár Imre
Szlnmüv. Akad.

jocakadémia:

tanár, a
tagja.

Magy. Tud. Akadémia

Óváry
Horváth JenO

altáburnagv,
a M. Tud. Akadétiua tagja.

ny.

AnUI

dr.

tanácsos,

irú.

Lipót

min. tanácsos.
flevéltárnük,

orsz.

Magy. Tud. .akadémia

a
tagja.

i

Vécsey Tamár

dr.

udv. tanácsos,

egyetemi ny. r. tanár,
a Magy. Tud. Akadémia
tagja.

Vísontai
mlv.

tanár.

tanár.

udv.

Ortvay Tivadar dr.
ny.

Tud. Akadémia tagja.

fubáiiyatanácsos. királyi
íugeologus.

dr.

in. -tanár.

országgylési képvisel.

Rónai
Orsi.

nuiegyetemi

tanácsos, a közös pénzosztalvfönöke, a

ugvun.
Má:;.v.

Várad
dr.

tanácsos.

Nyáry Sándor

dr.

zérigazgalúja.
dr.

múzeumi r,
Akadémia

Tud.

tagja.

belügy niiniszteri

tanára.

Telegdy Roth Lajos

dr.

Némethy Károly

Rimamurány-salgótarjáni
vasmürészvéiiytársaság veIstván

a Magy.

Gonda Béla
keresk.

Borbély Lajos

Nagy Géza

Akadémia

Thallóczy Lajos dr.
udv.

Móricz Zsigmond

tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.

Keleti

államtitkár.

az Országos Monográfia segédszerkesztje.

tanár.

Strausz Adolf dr.
a

Molnár Viktor

akadémiai

tbeol.

ref.
ür.

közoktatásügyi

tagja.

Szts Farkas
dr.

Péter

Fritz

Bezerédj Viktor dr.

Csapodi

Akadémia

dr.

Madarász Gyula

István
a M. Tud.
tagja.

Ádám

nemzeti múzeumi

Berzeviczy Albert
oki.

Szinnyei József dr.
egyetemi ny. r. tanár,
Ifj.

szi-rkfszlii.

igazgatója.

Fejérpataky Lászlí dr.
a Nemzeti Múzeum könyviárának igazgató-öre, a M.
Tud.

Bernát

Szinnyei József

a n. múzeumi hirlapkönyvtár
re, a M. T. Akadémia tagja.

a fürendibáz tagja, a Pesti
Magy. Keresk. Bank elnöke.

Múzeum könyv-

az Krdélyi

Benedek Elek
Kisfaludy-Társaság tagja.

Akadémia

Id.

Lánczy Leó

tagja*.

orsz. képvisilö,

bclüirvm. osztálytanácsos.

iiyug.

Konkoly Thege Miklós
a Központi Meteorológiai Intézet igazgatója, a Magy.
Tud. Akadémia tagja.

Erdélyi Pál dr.

Akadémia
a

Szabó Antat

a M. Tud.

Albert

dr.

titkára.

tanácsos, vasúti
és bajózási ffelügyel.
oszt,

tagja.

Bed

Ede

Sándor József
az K. M. IC. E. aleinök-tö-

Kenessey Kálmán
min.

dr.

a M. Tud. Akadémia tagja.

Relszig

a M. Herald, és Geneal. és a
M. Tört. társaság lg. vál. és
a Memlékek Orsz. Biz. iev.
tagja.

szerkeszt,
Petfi-társaság tagja.

Ore.

Entz Géza
tanár,

távirda-

Dobokay Lajos
m.

Bátky Zsigmond
a Néprajz;

posta-

kir.

Akadémia

Jen

min. tanácsos,
az Orsz. Magy. Iparmvészeti
Múzeum igazgatója.

Kenedí Géza dr.

Demény Károly
m.

tanár,

Akadémia

Porzsolt Kálmán
a Pesti Hírlap fmunkatársa.

dr.

tanár,

r.

tagja.

gármestere.

Bársony István

igazgatója.

Lajos

a Magy. Tud.

tagja.

Bárczy István

Múzeum

Katona

dr.

kir.

a Szépmvé-

tanácsos,

szeti

iró.

Bánóczi József

r.

tagja.

Radisich

Kammerer Ern

Csöke Ferencz

Pál

egyetemi ny.
a Magy. Tud.

mestere.

lg.

V. tagja.

Baltik
ág.

Pasteiner Gyula dr.

dr.

Kada Elek
Kecskemét város polgár-

József

a M. Tud. Akadémia

Ferencz

udv. tanácsos.
állatorvosi fiskola
igazgatója.

az

kísérleti

Soma

dr.

tanácsos, ügyvéd,
orsz. kéi.v.fcl.

Zilahi Kiss Béla (Június)

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYEI ES VAROSAI

A

HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK aiUNKATÁRSAI
Keglevieh Gyula gróf

Alpáry Lajos

Sashalom.

földbirlokos,

Eger.

t.infc'.usryelu,

kir.

Reiszig Ede dr.

IfJ.

a küzp.

szork.

Bartalos Gyula
ez.

Kiss

k.inonok, Effer.

KOrii

a papnevel-intézet
tanulmányi filiigyelöjc, Eger.

l.m.-ir.

orsz.

Eger.

gróf

kir.

Budapest.

tanitó,

igazg.

orsz.

Béla
meffyei

Nagy Béni

Eecr.

tanár, Eser.

dr.

tanár, Eger.

Budapest.

Orosz

megyei

Kalovits Alajos dr.

Udvardy László
taiiár,

ErnS

levéltáros,

Eger.

Puchlin

Kassuba Domokos

tb.

dr.

Eger.

Végh József

dr.

Tiszafüred.

iisyvéd,

Escr.

Lajos

füszolgabiró,

Eger.

Veress

István

szlészeti felügyel. Eger.

Eger,

igazgató,

forvos,

"nszafüred.

Haraszthy Lajos

ftigímn.

apát.

ez.

GyöDsrys.

képv.

TDrk Frigyes

Elek István
erdniérnük, Eger.

t.Tiiitu.

fSesp.-plébános,

Turtsányi Gyula dr.
Milesz

K.^rolyi-család

segédszerkeszt,

dr.

tanár, Pécs.

Török Kálmán

Matuszka Mihály

Heves.

plébános. Pásztó.

levéltáros.!,

Tiszafüred.

plébános,

Heves.

Éb!e Gábor
a

Heves.

Torday Ányos

Dezsfi

füldliiriokos.

Vilmos

Spitzer

Tariczky Endre

áldozópap,

képv.

EíTcr.

földbirtokos.

Maezky Emil

Kgor.

Dobúczky

dr.

Lesko József
föegyházm.

F.giT.

Csutorás László dr.
tan;ir,

Menyhért

fispán,

tanár, Eger.

Breznay Imre

Nándor

Szederkényi

földbirtokos, Pásit*.

Pál

Bozsik

Ern

bizottság

Budapest.

taffja,

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK
képv., a
— Bedö Albert, ny. államtitkár. — Bernát
Múzeum
— Csapodi
— Borovszky Samu történotíró, a Magy. Tud. Akadémia
szerkeszt, a Petfi-társaság tagja. — Majzik Viktor
tanár. — Kenedi Géza
— Nagy Géza a Xoinz. Múzeum re, a Magy. Tud. Akadémia tagja. — Némethy

Bátky Zsigmond, a Xóprajzi
Tuft Akadémia tagja.

.^L•^g>-.

István dr. egyetemi ny.

r.

k.

Hev'-s vármegj-e alispánja.

István,

óre.
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ELOSZO.
Heves vármegyének

ezredéves múltja részletesebb és behatóbb

történeti ismertetéssel, a vármegyéének 1886. évi határozatával,

1867. évig terjedöleg, a millenáris ünnepség emlékére

meg-

négy nagyobb kötetben áU a közönség rendelkezésére.
Egy ezredéves múlt van e kötetekben nagy vonásokban megírva,

rajzolva.

E

kötetekben azonban távolról sincs a vármegye belélete, fejlminden irányú eseménye kimerítve, vagy felderítve.
Csak nagy vonások vamiak ott letéve, melyek esetleg hézagosak,

dése,

esetleg hiányosak lehetnek

;

bvebb

felvilágosításra, kiegészítésre szo-

rulnak, vag3" épen újabban felfedezett adatok alapján, újabb

pontokkal

A

néz-

gj^arapodhatnak.

kinek módjában volt, mint e sorok írójának

is,

betekinteni a

csak ez idszerint rendelkezésre áUó bécsi udvari, a múzeumi, vagy a

budai országos levéltár úgynevezett neo registrata

okmány -tömegébe,

melyeknek csak rövid regestrumai száz egynehány nagy írott kötetre
memiek, nem szólva a vármegyék, városok vagy egyes családok még
rejtett leveles-tárairól
megdöbbenve észleh, hogy történeti multunk
adatai részben még ma is a sötét homálj?^ érintetlenségébe vannak
biu-kolva, publikált történeti irodalmunk pedig e sötét homálynak
:

csak pislogó

E
is

mécsét alkotja.

sorok írója, mint országos képvisel, a képviselházban

késett ismételten

is

kifejezést adni

nem

azon hazánk multját, történetét

érdekl feltétlen követelményeknek, hogy legalább a nagyobb fontosságú adatok, okmányok, milyenek például az országgylések okmányai is, publikáltassanak az angol parlament példája szerint, hol
évenként az angol parlament múltjára vonatkozó akták nag^^ kötetekben állíttatnak össze, nyomattatnak ki. Fel is vettek már évekkel az-

eltt e czélból bizonyos összeget a Ház költségvetésébe, de eddig még
egy kötet sem jelent meg.

A

ki

hazánk sok százados múltjával bármely irányban, bármely
behatóbban foglalkozni kivan, lép^n-nyomon tapasz-

részletében

ELSZÓ

VHI
tálja,

az

hogy

viszonyok között elbb levéltári kutatást

ily

okmányok

ismeretlen oczeánján

;

kell végezni

a minek a következménye az,

hogy pragmatikus felfogása csak az általa ismert s esetleg megtalált
okmányok benyomása alatt, esetleg ferdén, vagy hiányosan is alakulhat

ki.

Xag^Ta kell tehát becsülnünlc minden nj^omtatott munkát, mely
hivatva van bármily szk téren vagy keretben is, hazánk történeti
alakulásának és fejldésének mozzanatait, habár csak részeiben, mindenki számára szemlélhetövé tenni, hogy ezzel szeretett hazánk fenséges képe kidomborításához, az épen beill s megfelel mozaik-kiegészítést szolgáltassa.

Ily

szolgáltatást teljesít

Heves vármegye népe

Heves vármegye

tiszta színmagyar.

lenyúló árnyéka a Tisza hullámain játszik
tündéreivel ölelkezik. Itt az aranj'kalászt

Bükk

partja

term

s

is.

Mátra

délibábjának

síkság, a

Mátra és
s mint

oldalának gazdag szlterületével váltakozik,

lankás

czímere mutatja,

a tisza- és tarnamenti síkság gólyája a tüzes bort

term szlgerezdet
sági jellegét

s

jelen ismertetése

Földjén az

emeli az egyik lábával, hogy a vármegye gazda-

ábrázolja.

Heves vármegj^e ezredéves múltja,

története,

a haza országos

eseményeinek osztályosa, jó és balszerencséjének tükre.
A honfoglaló sökhöz Kievnél csatlakozott kun testvérek vezérei,

meg Árpád rendelésére a Mátra vidékét, s
Pata várát, a vármegye els alakulási pontját.
Taksoii}' vezér alatt a beérkez beseny-testvérek szállják meg a
mátra- és tiszaközi sík területet, Heves, Zsadány, Dormánd, Beseny,
Poroszló vonalán vezéreik nevével is megörökített helyekkel, a várbirtokát alkotó
megye második alakulási pontjául. Szent István az
és az éger fától nevet nyert egri patak partján áUó várral, amaak

Ed

és

Edömér

unokájuk Pata

szállják

építi

hosszú völgyén

lev

adományozott

birtoktesttel,

pontjául szolgált.

földrészén alapította az egri püspökséget, a részére

mely a vármegye harmadik alakulási

E három tényez

összeolvadásából keletkezett a

kezdetben Pata-Heves-Üjvár, majd a XVI. században, az önvédelem
szükséglete szerint, Küls-Szolnokkal egyesült, 1876-ban azonban
teljesen különválasztott

Ed
Aba

és

Edömér kún

mai Heves vármegye.
testvérek utódjaival Pata,

s

ennek unokája

terjedelm nemzetségével megszállott Mátra-terület,
úgy a szintén testvér beseny-néppel. Heves vezérük élén, megszállott
sík terület, majd a Szent István alapította egri püspökséggel egy
vármegj^évé olvadva, az ekként képzdött vármegye népét, a magyar
király s nagj^

nemzeti összetartozandóság, alkotmány és jogérzet s a független magyar
haza iránti rendületlen ragaszkodás uralkodó s csodásan áthonosító
szelleme hatja át

s vezérli

ezredéves történetén keresztül.

ELSZÓ

IX

]\Iidn Szent István halála után, Péter királ3'h^á emelésével, az els

végzetes kísérlet történt az országnak idegen hatalom alá helyezésére,

a mi földünk Pata nemzetségébl és besenykbl áUó népe, a vérükbl származó Aba nemzeti Idrály köré sorakozva, ontották érette
verket, ki is itt a mi földünkön fejezé be véres tragédiáját é-; a kit
Saáron az általa épített monostor falai alatt temettek el.
Századokon át a Pata, vagy nagy unokája, Aba nemzetségébl
származó liíres utódok, a Kompoltiak, Rédeiek, Csobánkák, Nánák,

Debrk

stb.

végre

szakadt. 1404-ben,

idk

áldozataivá váltak,

királj^

a vasfejnek nevezett

vette tervbe,

Debri

a \'iharos

is

midn Zsigmond

Ludámd Tamás

s

szeren-

mentek inkább, hogy-

az osztrák Albertnek fejet hajtsanak. Ezzel a híres

magva szakadt.
Az 1525-ben Hatvanban

püspök

egri

Istvánnal kezet fogva, rántottak kardot a terv ellen

csétlen harczulc után mindketten bujdosásba

sem
nak

magvok

s

az osztrák Albert utódlását

Debri

család-

is

tartott nevezetes országgylés határozata

hogy idegent többé királynak választani nem fognak, csak következetes volt, hogy a szerencsétlen mohácsi vész után Várday Pál
egri püspök, a még ép sereggel rendelkez Szapolyaival érintkezve,

után,

a nemzeti védelem összpontosítása

s

további intézkedés végett elbb

a vármegye akkori székhelyére, Verpelétre,
fölötti

választották

híve

majd a

királyválasztás

tanácskozásra Tokajba gyjti a fehidéki rendeket.

is

Szapolyait

nemzeti királynak,

s

vármegyénk

is

maradt.

Dobó Istvámiak hsi

vitézsége,

Eger várában világra szóló vár-

védelme, csak öregbíté a vármegye nemzeti közszellemét,
itt

^leg

haláláig

\'itézked Rákóczy Zsigmond, a magvaszakadt

részben a

örökébe,

vármegyénk gazdag

s

nagyemlék Rákócziak nemzetségét
s

a szintén

Aba nemzetségek
ültetvén,

lángoló nemzeti lelkesedéssel és közszeUemmel

Eger és Gyöngyös városok sírboltjaiban
amott Telekesy püspöknek, itt Vak Bottyánnak, az
elmúlt nagy idknek, önfeláldozó nemzeti önvédelemnek drága emlékeit rzik számunkra.
Sajnos, csak emlékei maradtak a régi századok nagj^ és fényes
neveinek. A mohácsi vész után vármegyénk területe majd két századon át a legvéresebb tusák és havczok állandó színterévé vált. Nem

teljes történetét gyarapítá.

nyugvó

porai,

volt elég a mag5'ar-török vérengzés folytonossága.

Thököly, Rákóczi szabadság-

a magyar

s

A

önvédelmi harczai

Vármegyénk Eger

Bocskay, Bethlen,
foljrton tizedelték

után saját területérl kiszorulva, csaknem egy századon át Nógrád végváraiban, fleg Füleéletet.

eleste

ken szervezkedve, teljesíté hazafenntartó s véd feladatát. Midn
aztán a XVII. század végén Eger vára felszabadult a török hódoltság
alól és a vármegye saját területére visszatérhetett, megdöbbenve
kell az akkori összeírásokból látnunk, hogy összes lakosságának lélek-
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számaalignéliány ezer volt már csak, a többi elpusztvdt, elvérzett. Ed,
Edöniér, Pata, Aba, a

besenyk nemzetségének csak

késbbi nagy utódaiknak

is

csak emlékük

él.

porai maradtak,
Üj nemzedékek támad-

tak ismét, új nevek keletkeztek. A vármegye elnéptelenedett, városait*
falvait új telepedk szállták meg, az elvérzett s-magyarok üres helyét
a világ minden részébl ide

jöv

török települök foglalták

Sváb települk nagy csoportban falvakat

el.

német,

szállottak meg. Eger. Gyöngyös, Heves,

s

Az

tót, cseh, belga, görög, rácz,

Hatvan

stb.

lakossága alig

nagy
tömege Rákóczi Ferencz kibúj dosása után elkobozva, német kezekbe,
német kezelés alá kerültek.

felesen

áUott mag^'arokból.

De a
magyar

honfoglaló

s

kún

és

Aba-nemzetségi birtokok

beseny

testvérek áthonosító

szelleme, mel}" e föld megszállása óta, a

s-

jöv nemzedékeket

szakadatlanul áthatotta, csodás erejét, mely századokon át a nagy
történeti emlékeklcel csak öregbedett,

most

is

teljesen érvém-esitette.

A

talán a hazában páratlanul,

poUglott népkeverék, az elnemzet-

lenítésre iránj'zott József császár-féle törekvések ellenére, tiszta szín-

magyar néppé

alakult át, nyelvben

úgy mint viseletben

s

küls

típus-

ban, melyet a múlt emlékeiben megdicsült hazafias érzés és önfel-

áldozó hazaszeretet hat át

E

s

vezérel életfeladatában.

csodás nemzeti áthasonulás és tiszta színmagyarrá átalakulás

folyamata a XVIII. század második felében, melyet a XIX. század

els felében már befejezve látunli, egjáke vármegyénk legdicsöbb
munkájának, magyar nemzeti kultúránk és a haza javára és ersségére.
Az snemzetségeknek itt kihullott vére megtermékenyítette a vármegj-e földjét testileg elporladoztak, szellemök él, s a mai s a jöv
nemzedékek tovább ápolni és fejleszteni fogják a haza nagysága,
;

függetlensége és népe jólétének emelésére, áldott emlékekkel megszentelt

vármegyénk

közéletét.

Eger,

szeptember havában.

1909.

Szederkényi Nándor,

HEVES VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI.

Heves vármegye mai

kiterjedtségében csak az 1876. évi XXXIII/t.-cz.
életbelépte óta áll fenn. Azeltt a tiszántúli szolnoki részekkel együtt
alkotta Heves-Küls-Szolnok vármegyét. Ebbl a majdnem 350 éves
kapcsolatból az említett törvényczikk oldotta föl, az újonnan alakult
két vármegye között határvonalul állapítván meg a Tiszát, mégis olyképen. hogy a Tiszántúlról Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaigar.Tiszaszllös és örvény
községek Heves vármegye kötelékében maradtak. Valamivel késbb Heves vármegyéhez került még a Bükk-hegység délnyugati tövében fekv Felstárkány
község is, mely addig a szomszéd Borsod vármeg^"éhez tartozott. Az így alakult
Heves vármegye egész területe ma 3878-35 km^, vagyis 655.872 kat. hold.^ *
vármegye rövid nj-el, fejjel éjszaknyugatra forduló, szöges buzogányhoz
hasonlít, melynek karhoz köthet, tartószalagját a Tisza jelképezi. Földjajzi
helyzete a 47"'26'29" és 48«8'30" szélességi körök, meg a Fenótól szímitott

A

37**17'12" és a 38''39'24" hosszúsági körök között vau. Legnagyobb kiterjedése
az éjszaknyugaton fekv hidegvölgyi pusztától, a délkeleten lev Mérgesmajorig,
mintegy 112 kilométer.
Határai : njnigatról és éjszakkelet fell Nógrád vármegye, éjszak fell,
mintegy öS kilométernyi hosszúságban Gömör, majd Borsod vármegyék, kelet
fell Borsod- és Hajdú vármegyék, délkeletrl és dél fell Jásznagykún-Szolnok
vármegye, délnyugatról Pest vármegye. A határok
leszámítva délen a Tisza
céhánj' kanyarulatát,
mind mesterségesek.
Heves vármegye éjszaki része hegyes, ellenben közepe és délkeleti része a
nagy mag\ar Alfölddel összefügg sík terület. A hegyes vidéket a nagy magyar
Alföldtl elválasztó vonal a vármegyében, nagyjából Ecsédtl vonható meg keleti
irányban Makiárig. Ezen vonalon túl a nagy magyar Alföld az Eger- és a Tárna
patakok széles völgyein nyúlik be éjszak felé s az elbbinél Egerig, azfutóbbinál
egészen Szentmáriáig terjed fel. Éjszaki irányban legmélyebben hatol be a nagy
magyar Alföld a vármegye nj^ugati határán, a Zagyva patak keskeny völgye mentén, Apcz, Pásztó községeken át, föl egészen a nógrádmegyei Kasterennéig, a hol
a tengerszín fölötti magasság nem több, mint 181 méter. A síkságnak az elválasztó
vonaltól délre es része a tenger színe fölött, átlag 100
150 méter magas, míg
a délkeleti rész, a Tisza hajdani kiterjedt átterülete 88 100 méter körül marad.
Heves vármegj-e hegj'ségei két nagy csoporthoz tartoznak. Az egyik a
Mátra, mely egész tömegével a vármegye határain belül marad, a másik a Bükkhegység, melynek tömege Borsod vármegyébe esik, s Heves vármegyében csak
délnyugati része helyezkedik el.
A Mátra a vármegyének éjszaknjnigati részét foglalja el s aZag3-va-és Egerpatakok völgyei közé helyezkedik. Fögerincze a Tarna-patak jobb partján fekv
Kkút puszta fölött kezddik s innen folj^on emelkedve, délnyugati irányban
halad a Gazos (605 m.) a Sask (743 m.) csúcsokon át, az 1010 m. magas Kékes-ig,
mely az egész Mátrának uralkodó magaslata. A Kékestl a fgerincz éjszaknyugat
felé tér el, s a 625 m. magas Csonka-hegyen át elnyúlik a 963 méternj-ire emelked
Nagy-Galya tetig. Innen a félkörben délnek domboruló Kis-Bükk gerinczein át
éjszaknyugatra fordul és a Pásztótól délkeletre emelked Muzsla-tett alkotja
(803 m.), mely a déli irányt követ folytatásnak, az u. n. pásztai hegyláncznak

—

—
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—
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legéjszakibl) szeme. A pásztói hegyláncz a Zagyva-patak balpartját követi, s
egyes kieiuelkedbb kúpjai a nógrádinogyei Jobbágyitól keletre, a vármegye
liatárán emelked Nagy-Hársaa (509 m.), az Apcz községet uraló Nap-Hegy
(379 m.), s a kúpalakú Lorinezi-hegv (244 m.). Innen kezdve a gerincz egyre alacsonyabb, s a Hatvantól éjszakra emelked Strázsahegyben (177 m.) végzdik.
A fiatra ftömbjét éjszak fell a természeti kincsekben oly gazdag parádi
völgy határolja, melybe a Kékes igen meredeken ereszkedik alá dél felé azonban
lejts a hegyoldal, s messze terjed liegyhátakat bocsát a nag\' magyar Alföld
felé. az egyes völgyek mentén. Ezek a nyúlványok lehatnak
a gyöngyösi völgy
mentén Gyöngyösig, a bene visontai völgyek irányában Karácsondig és Ludasig,
a kisnánai völgy mentén Tarnócza pusztáig, s a tarnai völgy mellett egészen
Kompoltig. Ezek a dombhátak termik a kiváló borokat, melyek közt leghíreseb:

;

:

—

bek a visontaiak.
A Nagy-Galyától délnyugatra magas fensík, az u. n. Gyrhegy (824 m.)
terül el, melyet a fels részén kétfelé ágazó hasznosi völgy határol. A hasznosi
völgy a parádi völgygyei egy magasságban torkollik Pásztó fölött a Zagyva völgyébe. A Gyrhegy, Nagy-Galya és a Csonkahegy délfelé szintén bocsátanak ki
messze nyúló dombhátakat, melyeken a magasabb csúcsok:
a Vüágoshegy
(707 m.) Gj'öngyöstarjántól éjszakra, a Havashegy (598 m.) Gyöngyöspatától
éjszakra s az Oroszihegy (364 m.) Gyöngyösoroszi fölött. A Zagyva völgyével
kelet fell párhuzamosan halad a szcsi völgy, melynek mentén kelet fell egy
kisebb dombhát húzódik délre, s Ecséd határában a 237 m. magas Mogyorósi
dombbal végzdik. A patai völgy mentén a dombok egészen Atkárig terjednek, s
végs nyúlványaik csak Vámosgyörk délnyugati határában olvadnak be a nag}'

magyar Alföld

síkjába.

A

A

Bükk.

Mátrától éjszak felé, a parádi völgyön túl, emelkedik egj' alacsonyabb
fensík, melyet a Tárna völgye, a ballai, bodonyi, parádi és recski völgyek szaggatnak meg. A Tárna patak és az Eger patak völgyei között a szintén dél felé
haladó Kígyós völgy, a szóláti völgy és a Laskó patak völgj^e darabolják szét a
Mátra keleti részét s párhuzamos dombhátakat formáltak belle.
A Bükk-hegy.ség magva Borsod vármegyében fekszik, s csak délnyugati
nyúlványai terülnek el Heves vármegye éjszakkeleti részében, az Eger patak
balpartján. Legmagasabb csúcsa a vármegye éjszakkeleti határán a 932 m. magas
Tark. A vármegyébe belép Bükk-hegj'séget a felstárkán\T völgy két részre
o.sztja. Az egyik rész délnyugati irányban halad s egé-szen Felnémetig és Szarvaskig terjed. Ennek a résznek a gerinczei a borsodvármegyei Bélapátfalva határában emelkednek tekintélyes magasságig (Bélk). Heves vármegyébe csak nyúlványaik hatolnak be. A felstárkánjn völgj' keleti részén húzódó másik ág szintén
magas gerinczet alkot, melynek legmagasabb csúcsai a Várhegj^ (666 m.) és az
Egertl éjszakkeletre kimagasló Nagj'-Eged (552 m.).Az Eged lábától kezdödöleg,
az Eger-patak és az ostorosi völgy között déli irányt követ hosszú, rhyolittufadombsor emelkedik, mely egészen Makiárig szegélyezi az Eger -patak bal partját.
Ennek a dombsornak egyes szakaszai a Czigléd, Álmagyar, Kporos, Tihamér,
Marinka stb. Rajtuk kitn bor terem, alattuk pedig számtalan pincze rzi
az egri borokat.
Ezeken a hegyeken kívül a vármegye sík területébl kiemelked homokdombokkal is találkozunk. így pl. Kömltl éjszakra van a Nagyhalom (105 m.).
Mezt árkányt ól délkeletre a Sájhalom (106 m.), Tiszanánától délnyugatra a
Kenderhalom (98 m. a tenger színe fölött). A Tiszán túl Tiszaigartól keletre terül
el egy széles homokhát, melynek magassága 104 m., továbbá még Nagjdván nyugati határában is találunk egy másik dombhátat, mely 106 m. magas.
Említést érdemel még a vármegye határában átvonuló földliányás is, melyet
Csörsz-árkának neveznek. Ez a borsodvármegj^ei Ároktnél kezddik, s különféle
mélységgel és váltakozó irányban halad Füzesabony, Dormánd, Erdtelek, Kál.
Átány, Tarnabod és Tarnazsadány községek területén, s Hevescsány községtl
délre, a földvári tanyához nem messze, egy halommal végzdik. Egy második
földhányás, mely már szélesebb és mélyebb s neve Kis-árka, Kisköre mellett kezddik s Pély határában Jásznagykún-Szolnok vármegye területére lép, honnan
nyomai egészen Váczig követhetk.
Heves vármegye forrásokban nem mondható gazdagnak. Oka ennek egyrészt a hegységek kzete, mely nem kedvez a forrásképzdésnek, másrészt az a
:
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körülmény, hogy a dombokat és hegytetket,
különösen a Mátrától éjszakra
megfosztották a csapadék gyjtését elsegít erdktl, s így a
fensíkon
kevésszámú forrás is, a melegebb njár folyamán, többnyire kiapad. Tavaszszal,
vagy felhszakadások alkalmával megduzzadnak ugyan a patakok, st néha nagy
károkat is okoznak, (1878-ban az Eger patak Eger város nagy részét elöntötte),
de a nyár folyamán annyira kiapadnak, hogy csak a fenéken csörgedezik csekélyke
víz. mely a vízimalmok elhajtására is csak nagy duzzasztás árán alkalmazható.
A vármegye sík területén források csak nagyon gyéren fordulnak el. Ezek
is nagyobbrészt a magasabban fekv fenekek csapadékvizének mélyebb helyeken
•

es

—

való kiszivárgásai.
A folyók között legnevezetesebb a Tisza, mely a borsodvármegyei Péli-pusztától Tiszavalkig határt alkot Borsod és Heves vármegyék között. Poroszló
éjszaknyugati határában egészen a megye területére lép s azon halad déli irányban a Cserközi-pusztáig. Innen egy liirtelen kanyarodással elbb délnyugatra,
s aztán Tiszaabádig délre fordul, honnan két nagy kanyarodással Kisköréig, majd
onnan nyugat felé tart. Cserköztl Kisköréig határt alkot Jásznagykúnszolnok
vármegye felöl. Kisköre alatt egészen elhagyja a vármegye területét.
Alig van folyó, mely oly gazdag volna nagy és szeszélyes kanyarulatokban,
mint a Tisza. Mutatják ezt az e vármegyében is lépten-nyomon felbukkanó
hosszú, mély fenekeid, melyek nem egyebek, mint a Tiszának régi, elhagyott
medrei. Tiszaigar és Tiszaörs valamikor a Tisza partján feküdtek, a mit a két
községet összeköt, s ma is többnyire vízzel telt széles és mély meder, az u. n.
Nagj^-tó bizonyít. S ma ezek a községek 10 kilométernyire fekszenek a Tisza mai
medrétl. Ilyen elhagyott medrek vannak Tiszafüred keleti határában is, a községtl mintegy két kilométernyire, s ma a Tisza nyugat felé három kilométernyire
is eltávolodott Tiszafüredtl, egy holt ágat hagyva vissza közvetetlenül a község
szélén. A Tiszának ezt a kiszámíthatatlan helyzetváltoztatását részben az okozza,
hogy folyása az Alföldön nagyon meglassul, miáltal a medrét teleiszapolván, a
partokat könnyen túllépi s a laza hordaléktalajban új medret kezd ásni magának.
A másik ok a víz eleven erejében rejlik. A kanyarulat homorú oldalán lassúbb a
vízfolyás, ott iszapot rak le, a domború oldalt pedig elmossa. Újabban átvágásokkal kényszerítik a Tiszát, hogy irányát egyenesebben tartsa meg, miáltal útja
rövidülvén, folyása is sebesedik s iszaplerakodása sem oly tetemes. A vármegye
területén két ily átvágás serkenti a Tiszát gyorsabb folj^ásra. Az egyik a Cserköz
fölött van, mely a cseröközi nagy kanyarulatot akarja megszüntetni a másik az
abádszalóki nagy kanyarulat kikerülésére szolgáló puszta-dinnyésháti átvágás.
A Tisza a tiszafüredi vasúti hídon alul egy kisebb ágat bocsát ki magából
nyíJgat felé, mely Poroszló alatt délre fordulván. Dinnyéshát puszta fölött egyesül ismét 9.Z öreg Tiszával. Az ígj^ alkotott nagy szigetet Morotvaköznek nevezik,
mely telve van a régi elhagyott medrek fenekén képzdött mocsarakkal. Ezen
a szigeten még a múlt század hetvenes éveiben virágzó kis község is állott TiszaHalász. A Tisza azonban ann^dra közel jutott a községhez, hogy már a házakat
is alámosással fenyegette. A sziget a szatmári püspökség p. -hídvégi uradalmához
tartozván, az akkori szatmári püspök, Sclilauch Lrincz, a nagy veszéhTl értesülvén, az egész községet áttelepítette a Poroszló és Sarud közt elterül birtokára,
a Laskó patak balpartjára, s az új község a jóltevje után nyerte az Üjlörinczfalva elnevezést.
Legmocsarasabb az abádszalóki kanyarulat, melynek déli részét nagy kiterjedés fenékmocsarak lepik el. Nagyobb mocsarak vannak még a Kiskörétl délre
es nagy kanyarulatban.
A Tisza tavaszszal, mikor a máramarosi hegyeken a hó olvad, különösen ha ez
hirtelen történik, nemkülönben ess tavasz idején, annyira meg szokott dagadni,
hogy vízállása túllépi a partokat s kiont. A tiszaszabálj-ozás eltt az ártérnek nagy
részét nádas lápok, ingoványok. zsnmbékokkal telt posványok lepték el, a terület
egj' része pedig legelül, kaszálóul, st szántóföldül is szolgált. Errl azonban csak
akkor lehetett szó, ha az idjárás kedvezésével a Tisza vagy kevés területet öntött
el, vagy ha korábban jött és korábban húzódott vissza az áradmány.
Ma már a Tisza óriási árterét szkebbre szabták a szabáh'ozáskor épített
hatalmas gátak. Nagy terület, az iszaptól megtermékenyített föld menekült
meg így az évenként kitör áradásoktól, a folyó áradáskor egyenesebb és sebesebb
futást nyert és sok helység is megmenekült a solia ki nem számítható árvízvesze;
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A jobbparti gát kezddik a tiszafüredi vastiti hídnál s tart Poroszlóig, onnan pedig lekanyarodik
Üjlrinczfalvának. a hol a szabályozott Laskó patak balparti töltésével egyesül.
Ez a gát egyúttal országút is lévén, ketts czélt szolgál. A Laskó patak mindkét
partján magas töltés vezet le a Kis-Tiszáig, hol a balparti, a Kis-Tisza folj'ása
mellett. víz ellenében húzódik a Magyarádi pusztáig, a jobbparti gát pedig összeépült a Tisza jobbparti gátjával, mely szakadatlan összefüggésben vonul a parton Kisköréig s onnan tovább Jásziiagykúnszolnok vármegyében halad.
balparti gát az egész vármegyén át követi a Tiszát.
A Tisza mellékfolyói közül legtekintélycísebb a Zagyra. Ez Nógrád vármegyében, a Zagj-va nev községnél ered s Nádjfalu mellett lép a vármegye
területére. Mátraverebéhúg határt alkot Heves és Nógrád vármegyék közt, majd
délre fordulván. Pásztó, Szentjakab, Szurdokpüspöki, Apcz községek érintésével,
mintánkét ízbenisNógréd vármegye területére lépett. Hatvan mellett folyik el,
s onnan egészen a pestvármegyei Boldog községig határvonalat alkot Heves és
Pest vármegyék közt. Ütjában fölveszi baloldalról a mindszenti, szuhai. dorogházai, a maczonkai és a hasznosi patakokat, s Szolnok fölött ömlik a Tiszába.
Második folyóvize a vármegyének, s egyszersmind legnagyobb vízgj-üjtöje
a Tárna, mely Istenmezeje fölött lép be Gömör vármegyébl, s Pétervásár, Sírok
Verpelét, Feldebrö, Aldebrö, Tófalu, Kápolna, Kompolt, Kál, Tarnabod, Zsadány,
Tárnáméra, Erk és Tariiaörs községek érintésével, Jásznagykúnszolnok vármegye területére lép, hol hosszabb folyás után Jászberénynél szakad a Zagyvába. A Tárna mellékfolyói jobbról a Szcsi fölött ered Ágói patak, melyet
Jákóhalma mellett vesz föl, a gyöngj'öspatai, a szárvág^-i, a Nagj'- és Mérges
patakokkal bvült Gyöngyös patak, a Bene patak és a Tarnócza patak, meljek
Tarnaörs fölött egyesülvén, éppen a vármegye határán ömlenek a Tárnába. Balról a Tárna fölveszi a váraszói, szt.-domonkosi, a széki csermelyeket és Aldebr
alatt a vele párhuzamosan folyó Kigyós patakot.
Harmadik foh'óvíz a Laskó patak, mely Szúcs határában ered s Bátor,
Bakta, Egerszalók, Demjén, Kerecsend, Füzesabony, Meztárkány községek
mellett elhaladva, Sarud alatt ömlik a Kis-Tiszába. Jobbról Kerecsend mellett
fölveszi a szólát i völgy patakát.
Negj-edik folj-óvize a vármegyének az Eger patak, mely Mikófalva, Felnémet, Eger, Maklár, Füzesabony, Meztárkány mellett folyva, Borsod vármegye
területén halad tovább, Poroszló alatt azonban visszatér és ott ömlik a KisTiszába. A vármegye területérl csak a felsötárkányi eret
a Bervát, az egri
meleg források vizét s néhány apróbb csermelyt vesz magába.
Állóvize Heves vármegjének mindössze kett van, mindkett Bakta fölött,
kis tavak alakjában.
Tisza mentén inkább csak az eUiagj^ott folyammedrek
tartalmaznak állandóan vizet, melyek eszések alkalmával a környéket is elöntik.
A mélj'ebb szikes laposok is megtelnek, es után vag}' hóolvadáskor vízzel, de
csakhamar kiszikkadnak.
Heves vármegj'ében három terület van, a hol ásványos vizek fakadnak.
Els helyen említend az u. n. egri melegviz. Már a törökök felismerték jótékony
hatását, s a mostani érseki fürd helyén fürdszobákat építettek, melyek ma is
használatban vannak. Az egri melegvíznek négy forrása van. Az egyik a fürd
eltt lev medenczét tölti, s vizét egy vízimalom hajtására, alatta pedig mosásra
használják. A tükörfürdk nem ebbl a medenczébl táplálkoznak azoknak a
vize egj^enesen a földbl bugj'og föl a fürdszobák fenekén.
második forrás az
egri uszoda nagy medenczéjét táplálja. A harmadik forrás a Simkovíts-féle modern
fürdház tükörszobáit látja el vízzel. Végül a negyedik forrás az érseki fürdházzal szemben áUó tímárház udvarán van, s ennek medenczéje szintén mosóhelyül szolgál. Ennek a négy forrásnak összes meleg vize az Eger patakot táplálja, 8 elidézi azt, hogy a patak több kilométeren át a legnagj'obb hidegben
víz hmérséke 22
24 o C. Vízbsége 24 óránkint mintegy 24.000
sem fagy be.
m*. Ásványos jellege híg szénsavas therma.
második ásványvíz-terület a természet kincseiben ply gazdag párácli
völgy, melyet a kis Torma patak öntöz. Ebben a völgj'ben nem kevesebb, mint öt
külöiiféle ásváij\^z fakad. Ezekrl azonban más helyen bvebben van szó.
Harmadik ásványvíz-terület Gyöngyösön van, az ú. n. Aloisia-fürd hel_yén,
melynek vize timsós-vasas. A víz színe leülepedés után gyengén kékes színü^
delemtl. Mindkét parton tekintélyes gátak emelkednek.

A

:

;

A

Ásványi
vizek.

;

A

A

A

—

Heves vármegye természeti viszonyai.
az edény fenekén barnás-vörös üledéket mutat
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a víz íze ersen timsós, vasaa,

összehiizó.

Heves vármegye területe a harmadkorban, melyet a régibb kenozoos korszaknak is neveznek, nagy változásoknak volt a színhelye. Ebben a korszakban
a föld felszínének emelkedésével és sülyedésével. lépten-nyomon változott a
szárazföld és a tenger eloszlása. A nagy magyar Alföld helyén nagy kiterjedés
sós beltenger volt, melynek fenekén a nummiilithok, azaz korongalakú foraminiferák óriási mennyiségben éltek. A sóstenger maradványaiul tekinthetjük
óriási sótelepeinket, melyek ma Máramarosban és Erdélyben kiaknázhat atlan
mennyiségben vannak. Ennek a sós beltengernek határát éjszak felé a Kárpátok
magas bérczei alkották. A maiaknál sokkalta magasabb hegyek vad patakjai
kivölgyelték a hegyeket, a hullámoktól alámosott partfalak óriási mennyiség
törmeléket szolgáltattak a beltenger számára, s ez a törmelék a finomabb homokkal és kavicsosai elegyedvén, a víz nyomása alatt conglomeráttá szilárdult.
A sós beltenger fenekét így állandóan töltögette a patakok romboló munkája,
s hogy müy mértékben, mutatja az is, hogy pl. a debreczeni artézi kút fúrásánál
még 73 méter mélységbl is iszapot, finom homokot, valamint csiga és halmaradványokat emelt felszínre a fúró. Ez a folyamat Heves vármegye területén is ilyen
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volt. A nummulithok milliárdjaiból, a tenger fenekén, a homok és kavics hozzájárulásával tekintélyes rétegek képzdtek, meh-ekavíz nyomásától, valamint a
nummulitok kagylójának mésztartalmától tömör képletté srsödtek. A föld
kérge azonban nem pihenvén, a föld alatti erk áttörték ezeket a vastag rétegeket, a tenger mélyébl magas hegységek torlódtak fel, magukkal ragadván
a tengerfenék lerakódásait is. Ekkor tornyosodott fel a Jlátra trachji:-tömege,
késbb a Bükk júra-képlete, melyek a tengerfenékrl magukkal ragadott nummulit meszet és finom homokot igen nagy magasságban még ma is elénk tárják.
Midn idk folytán a hazánkbeli sóstenger a Kazán-szoroson áttörve, sós
vizét a Féket etengerbe szállítani kezdte, annak helyét fokozatosan a patakok és
folyók édes vize foglalta el, s évezredek folyamán a sós tengerbl édes vízi tenger
lett, melybl a Mátra és a Bükk, mint szigetek emelkedtek ki. Hanusz István azt
mondja, hogy bárhol ásson is az ember a magyar Alföldön, a legfels, akár kultusz-, akár humusz-talaj alatt, vízhordta fövenvre vagy löszre, az alatt pedig
kékes agyagra bukkan s az abba temetkezett szerves zárványok jelenléte arra
utalja t, hogy elbb sós, utóbb kiédesedett nagv-terjedelm tengernek egykori
létezését föltételezze, melynek végmaradványa a Balaton és a mely tengernek
leereszt csatornája a Kazán-szorulat lett, az a nagyszer svulkáni hegjnrepedés,
melyen a történelem-eltti korban a magyar Alfölcl tengere lefol_\i:. Ez évezredes
folyamat munkája alatt a nagy magyar Alföld tengerfeneke egyre emelkedett a
mint a debreczeni kútfúrás is
beléje tóduló homok és iszap által, úgy hogy
igazolja,
színe 70 méternél is magasabbra emelkedett, st Hanusz István a

—
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Tisza völgyének áradmányi talaja vastagságát itt-ott 100 méterre is becsüli.
Ez a lerakódás vidékenként más és más, a szerint, min kzetbl állottak azok a
hegyek, a melyekbl a patakok a törmeléket magukkal ragadták.
Amint azonban a Kazán-szoros áttörését a beltengernek nekiszabadult
víztömege mindig mélyebbre mosta és szélesítette, a beltengernek eg^Te fokozódó
lehúzódása határozott iránji: vett délfelé s a legmélyebb helyeken kialakult a
Duna és Tisza medre. A folyók most már nem szntek meg rövid rohanás után,
hajiem hosszú utat kellett tenniök, minek eredménye lett azok folyásának meglassulása, s az áradmányi terméknek a hosszú úton finomabb homokká való
elcsiszolódása, st iszappá való elporlódása. Ez a homok és iszap töltötte meg a
magyar medencze fenekét, ez takarta be a hajdani tenger állatvilágát s ez alkotja
ma a nagy Alföhhick itt-ott 100 méter vastagságú lerakodmányát. Ez volt a
genezise Heves vármegye alföldi részének is.
A mint látjuk, Heves vármegye földtani képletei részben vulkánikus
(eraptio) eredetek, részben üledékesek.
A vulkáni tzlielyeknek legfontosabb termékei a lávák. A láva voltaképen
gyjtnév s értjük alatta a föld belsejében olvadt állapotban lev s a föld felszínére kitört alumínium- vagy magnézium-szilikátokat, melyek vasoxydilal,
kálival vagy nátronnal és mészszel egyesültek. Heves vármegyében a legrégibb
ilyen eruptív kzet a diabasz, a geológiai ókor legfiatalabb vulkáni kitörése. Legnagyobb tömegben Egertl éjszakra fordul el Szarvasknél. A szarvaski vár
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és a labrador tinóm összeolvadásából áll. mely cliloritot is tartalmaz. Ezeken
kívül pyritet is foglal magában s a repedéseken fehér calcit kifon-ása is látható.
ElóforJul benne, mint kiilön tömzs, egy fekete, régente Welirlitnek nevezett

kzet. (Welirle selmeczbányai veg\"tan-tanár nevérl, ki elö.ször határozta meg)
melyet utóbb Szabó magnetites peridohtnak határozott, de újabban kitnt, hogy
a nagy vastartalom mellett (12';\i) még nagy titán-tartalma is van, s ily nagyfokú
titán-tartalom (15°^) egész Európa kzeteiben seliol sem fordul el. A diabasz a
Mátrában több heíyen fordul el. de már sokkal kisebb tömegekben. Található
Siroktól nem messze, a Darnó és Kkút hegyeken, továbbá a Berki pusztán
Recsk-tói délkeletre, a hol quarczpalán tört keresztül.
Ha a lávaközeten a földpátos ásványok az uralkodók, a rendesen fehéres,
sárgás vagy szürke tömeg trachyi nevet nyer. Valamennj'i láva között a trachytnak van legtökéletlenebb folyóssága. Többnyire tésztanem állapotban tódul ki a
földbl, s a nyílás fölött kúp- vagy harangalakúlag terped szét. A trachjiihegyek
láva nem foh'ik messzire s
ezért leginkább kúpalakúak, tömzsökösek, mert a

sr

eredetének helyéhez közel, aniaélkül is csekély folvékonyságát teljesen elvesztvén,
megállapodik és úgy hül ki. Érdekes, hogy hazánk közelebb fekv trachj'thegységei, mint a visegrádi, a selmeczi, azeperjes-tokaji, nincsenek felderíthet összefüggésben a Mátrával, mibl föltehet, hogy nem egyidej vidkáni kitörésbl
eredtek így tehát a Mátrát úgy tekinthetjük, mint a magyarországi traeh>-t;

csoport oknak egy önáUó tagját.
A mátrai trachjtot nagy tudósunk. Szabó József geológiai tanár a következleg osztályozta 1. andezit, 2. zöldkt rachit, 3. amphiból-trachyt s végül
4. rhyolit, melyet másként quarcztrach^•tnak nevez.
A trachj-t egj'es fajai közül a Mátrában legtömegesebben találjuk az andezifet. A Mátra nagy épülete, mely már a messze Alföldrl föltnik, kizárólag andezit. Ez alkotja a két legmagasabb csúcsnak, a Kékesnek és a Sasknek az anyagát.
Ez a képlet kelet felé a Tárna völgyéig tart, s ez az anyaga valamenn}-! magasabb
gerincznek.
Kékestl délre is mutatkozik az andezit, de már nem tisztán a
Gyöngyös mellett emelked Sárhegy kbányájában az andezitnek csak brecciaképletei találhatók, a mi már sokkal késbbi képzdmény és semmi esetre sem
Kékestl kelet felé, Verpelét
vulkáni eredet, hanem
törmelék-lerakódás.
mellett, egy izoláltan álló csonka kúpheg}', az ú. n. verpeléti várhegy emelkedik,
mely a hypersten andezit kitörésének köszöni létrejöttét. A hegy oldalában jelenleg kbánya van, melynek egj'nem, rendkívül ers kzetébl épült többek között
a tiszafüredi vasúti híd két hatalmas kpülérje. Legtömegesebben nj^ilik el az
andezit a Kékestl éjszaknyugati iránj'ban, hol a Galya-hegységet alkotja, majd
innen délkeletre fordulván, a Zagyva-völgj' balpartján húzódik el s a Muzslatettl déli irányt véve fel, követi a Zagyvát egészen Ecséd vonaláig. Ebben az
utolsó szakaszban a lávakitörés sokkal gyengébb volt, mint a középpontban,
mert az egyes kúpok összeborulása elmaradt. Az egj'es hegyek jellegzetes kúpalakjukat szépen megtartották. Ilyenek pl. a Jobbágj'i nógrádmegyei községgel
szemben emelked Nagy Hársas, az apczi Naphegy, s még távolabb, keletre a
Zag^-vától néhány kúphegy Fajzat pusztán és Gyöngyöspata körül. A legdélibb
kúphegj-ek andezitje már majdnem bazaltszer, homogén kzet, mely frissen
fejtve csaknem fekete, s szívósságával és keménységével egjTke a legalkalmasabb
útburkoló köveknek. A gyöngjös-hatvani országút ebbl a kzetbl épült.
nép
cserkónek is nevezi.
Az andezit után a Mátra alkotásában második helyen szerepel a zólclkötrachyt, mely a trachytnak egj'ik nem üveges módosulata, s a rendesen fekete
szín andezittl, világosabb, leginkább zöldbe forduló színével különbözik. Két
nagyobb tömegben található.
nagyobbik csoport a Mátra andezit gerinczétl
délre, a kisebbik éjszakra van.
déli csoport Gjöngyösoroszinál és Gyöngyöspatánál kezddik s éjszak felé egészen aNagy-Galyáig tart. Mint az eruptív kzetek
általában, a trachyt is sok fémet rejt magában, melyek némely helyen teljesen
összefügg erek, ú. n. telérek alakjában helyezkednek el a kzetben, leggj-akrab:

A
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A

A

A

A

ban azonban szabad szemmel ki nem vehet vegyületekké lesznek. A déli zöldkcsoportban kevés telér van. A múlt század el.sö harmadában Gyöngyösorosziban
bányászott is egy részvénji;ársaság ólmot, ezü.stöt, rezet, st aranyat is. De a
vállalkozás a telérek soványsága, valamint a bányászati eszközök tökéletlensége
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nem vezetett eredményre. A félbenhagyott tárnák i 500 méternyire
nyúlnak be a hegy oldalába.
De már az éjszaki csoport, mely Recsk és Derecske között veszi kezdetét s
nyugatnak tart a Timsós dombig, gazdagabb telérekben s bányamívelésre is
alkalmasabb. Ebben a csoportban különösen három hegy érdemel említést,
melyekben az érczeket fejtették: a Lahocza, a Fehérkö és Veresvár. A veresvári
bánya a parádi völgy jobboldalán van, szemben a Timsóssal ebben van az
Orczy-tárna, mellj-el azonban már a múlt század 60-as éveiben felhagytak. A Feliérk közvetet lenül a Timsós fölött, szintén mívelés alatt állott, de ez sem
jutalmazta kellképen a ráfordított költséget, s így ennek a mívelését is beszüntették. A hegy kzete mállott zöldk, a benne lev ásványok leginkább ezüsttartalmú tetraedrit, továbbá pyrit, sphalerit, chalcopyrit. Az ércztöltelék többnyire üreges quarez, melynek társaságában gipsz, calcit és baryt fordul el.
Elhagyott tárnáinak egyikébl nyeri a hú'es parádi fürd a vastimsós vizet.
Ugyanitt nemrégiben arzéntartalmú forrást is fedeztek fel, a mi a kzetek közt
arzénopyritnek a jelenlétét sejteti. Legfontosabb bányatelep a Lahoczahegyben
van, a Tárna balpartján, Recsk, Derecske és a Eehérk között. Ennek a hegynek
a teteje zöldknyii'ok, alatta szélesebb rétegben fekszik a harmadkori oligocéntályag, tele foraminif érákkal, melyek azonban csakis az elmállott felületen,
vagy vékony csiszolatban ismerhetk fel szabatosan. Ez üledékes kzetek
alatt foglalnak helyet a vulkáni kzetek, köztük legnagyobb memiyiségben a
miatt

;

Ez néhol nagymennyiség pyiitet tartalmaz s könnyen mállik.
Lahoczában ezeken kívül mégamphiból-trachyt ésquarcztrachyt is sok van.

zöldktrach^-t.

A
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termés réz, vaskos tetraedit, rózkéneg, vastelérekben elforduló érezek
kéneg, galenit és enargit. Az enargitot kikristályosodott állapotban a szarukö
zárja körül. Elfordul azonban tömött alakban is, nem ritkán asphalt társaságában, mely helyenként az egész quarcztelért átjárja, st némely üregekben
félkemény csöppek alakját veszi fel. Az asphalt bizonyos mélységben valószínleg
messzebb is elterjed, mert Recsk határában néhány kútnak a vize bitumenes.
St az asphalt nj'omát még Párádon túl, a Csevicze forrásáig is nyomozhatjuk,
a mennyiben ott egy kis érnek a vízszínén szivárványszínben játszó foltok
szoktak megjelenni, sejtetvén a petróleumnak nyomait. Matyasovszky Jakab
a ^lagyar Földt. Társ. 1885. évi ápril 1-én tartott íüésében i.smertette a recski
:

petróleum-elfordulás geológiai viszonyait. A kzet, melyben a petróleum meglehets bségben mutatkozik, rhyolittufa. A rétegzés viszonyai jól szemlélhetk
a Bájpatak nev völgyben. A petróleum-tartalmú tufarétegek a medd kszénképlethez tartozó, palás-meszes homokkrétegekre települtek. Felettük agyagos
csÜIámos
homokkrétegek
következnek,
melyek
mediterrán
a fels
emeletekhez
tartoznak,
a
legfelsbb rétegek
pedig a
felületén
föld
nyh'ok- és trach\i:-törmelékbl állanak. A neogén-korbelí tufarétegek és agyagos
homokk-rétegek a Mátrahegységet alkotó trachytra települtek. A petróleum
jelenléte, ers szagával, az alsó tufarétegekben már az els kapavágásnál feltnt,
s midn a tufát vízbe dobták, a víz felületén csakhamar vékony petrolcunu'éteg
mutatkozott, szép szivárványszíneket játszva. A petroleumtartalmú réteg
vastagságát Mattyasovszky 80
100 méterre becsülte. Javasolt is egy mélyebb
fúrást, mely a tufarétegen áthaladna és így az alatta következ viszonyokat
földerítené, mert föltehet, hogy a petróleum nagyobb mélységbl ered, s a
tufákban csak másodfekhelyon van. Hihet, hogy a lahoczai bányában mutatkozó asphalt egy métyen fekv bitumenes réteg felszivárgásából ered. A lahoczai
bányát is, éppen úgy, mint a veresvárit és a fehérkit, a mátrai bányatársaság
míveltette, de már néhány óv óta itt is beszünt a munka, merti az érezek nem
messze terjednek, a mellett minduntalan elenyésznek s újakat csak nagy munka
és költség árán lehetett felfödözni, mely folytonos változása a telémek a jövedelmezést lehetetlenné tette.
A trachyt harmadik faja az amphybol-trachyt, melynek színe csaknem
fekete, s egynem kzetképz anyagából igen ép földpát és amphibol válik ki.
Ez a trachytnak már üveges módosulata, s törékenysége olyan, mint az obszidiáné.
Az andezitnél sokkal fiatalabb képzdmény, mert pl. a lrinczi hegyen kúpalakúlag tört keresztül az andeziten, s azt az érintkezési helyekon meg is olvasztotta. A lrinczi hegyen kívül még a gj-öngj'össolymosi hegy kúpját alkotja
amphibol-trachyt. Ebben a hegyben telértöltelék gyanánt pyrittel ersen átjárt

—
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is találliató, de a pyrit magát az amphiból-trachytot is átliatotta. Az itt
zúzóércz ólmot, ezüstöt, st aranyat is tartalmaz. A mátrai bánvatársulat
bár a telérteezt is megkisirelte bányászni a múlt század 60-a,s éveiben, de
a vállalkozás a telérek
lepek néhol egy-két méter vastagságot is elértek
szakadozott sága miatt itt sem vezetett sikerre.
A traoh\-t negyedik faja a quarczirachyt, vagy másképen a rhyolit. Ez a
traí-h^-tnak szintén egy üveges módosulata, mely azonban quarczkristályokat
foglal magában. Több helyen fordul el tömegesen. Egyik helye Egertl délre,
Demjén község határában, az li. n. Pünkösdliegy, hol quarczkristályokkal
telitett szurokköves, gömbös alakulatait a kbányák tisztán mutatják. Demjén
fölött, az ú. n. ereszvényi bányában a rhyolit, eruptiv-brecciaként van fejtés
alatt
köve a tüzet, vizet és fagyot igen jól állja. Igen jól is faragható. Használják vasgyárak s gzmalmok kemenczéinek burkolására, sírkövek és szobrok
elállítására. Az egri székeseg^'ház eltt álló nagy szobrokat is ebbl a köböl
faragták. Demjéntl éjszakra, Egerszalóknál tajtkkonglomerát van, kristályos
kvarczczal. A quarczok között ametiszt színek is fordulnak el. A Mátra keleti
részében, a Tárcsa patak balpartján lev siroki vár szildája is tajtkconglomerát,
sok kristályos quarczezal. Ugyanilyen képlet található még a Mátra nyugati
részén, Hasznos falu határában, a Czigánj'patak balpartján.
A rhyolitnak legnevezetesebb telepe a parádi völgy nyugati szakában,
a Csevicze-forrás fölött emelked Széchenp-dombban van. A quarczkristályok
a rhyolit málladékában nem ritkán igen szép példányokban találhatók. A kzetek
elhelyezését itt jól meg lehet figj'elni a Gerlicze-patak völgyében. A rhyolitbrecciát durva homok, azt pedig kavicsréteg fedi. A kavicsréteg fehér homokot
és quarezhömpölyöket is magába zár. A Cse\dcze-patak balpartján a Széchenyi
domb rhyolitja szálban van, kristályos p_\TÍttel átfuttatva. A patak vize néhol
ki is mossa a p\TÍteket. A patak árkában hasonlóképen látni az eruptiv-rhyolitot,
többnyire törmelék alakjában, néhol azonban a kristályok is szembetnnek.
A kristályos állapotú rhyolitban kaolinná máUott földpátok, valamint kopott
él és csúcsú quarczkristályok láthatók, a rhyolittörmelék ellenben temérdek
apró p}TÍtkristáh-t tartalmaz.
Ennek a rhyolitnak köszöni létét a világhír kénhydrogénes savanj'úvíz,
melyet helyben cseviczének neveznek. Hmérséke nem kiilönbözik a közönséges
kútvizek hmérsékétól. A vízsürít kzet a homokképlet, mely a csevicze környékén nagyon el van terjedve és a Mátra gerincze felé jóval magasabbra emekedik, mint a csevicze forrása. Ez a kzet igen likacsos, ezen keresztül lehat a
csapadék vize az agyagrétegig s ennek felületén szivárog a mélyebben fekv
helyekre. A parádi víz elemzése azt bizonyítja, hogy a rhyolit földpátja a Széchényi-domb gyomrában oligoMasz, mert a vízben az alkálik s a mész oly arányban foglalnak helyet, a mint azokat az oligoklaszban találjuk,
Az Üledékes kzetek közt korra nézve a legrégiebbek a karbonkori
üledékek. Legtöraegesebben a Bükk hegységben fordulnak el, de a Mátra
éjszakkeleti részébe is áthúzódnak. Alkotó anj'aguk a pala, homokk és
szaruk. Ez a képlet Angliában, Éjszak-Amerikában a legjobb kszenet
rejti magában, nálunk azonban ebben a tekintetben medd. A karbonkori
képletek legfontfisabb anyaga a fedöpala, mely Felst árkán\i: ól keletre, a
juramészhez támaszkodva, több hegynek az alkotásában játszik szerepet.
A felstárkánja pala oly tökéletes, hogy házfödésre használják. Ez a palaképlet nyugat felé egészen Szarvaskig elhat, s ezen tört keresztül a szarvaski vár diabasz-sziklaorma.
A Bükkhegység ftömege a geológiai másodkorban keletkezett tömött
juramész, mely korára nézve fiatalabb az agj-agpalánál. Anyaga kékes, tömött
mész, kövületek nélkül. Ez a kzet alkotja a Nagy-Egedet, Kis-Egedet, a Várhegyet Felstárkány fölött, s innen megy át Borsod vármegyébe.
A legöregebb harmadkori üledékes kzet a nummulitmész, melylyel legelbb az Eger mellett fekv Vécsei-völgyben találkozunk s innét követhetjük
egészen a Nagy-Eged tetejéig. Ezt a képletet Derecskén is láthatjuk, hol az
vékony réteget alkot az amphiból-trachyt fölött és az oligocén-tályag alatt.
FöUelhet még Párád és Recsk között a Lahocza hegyen, egyes táblatöredékekben. Itt azonban kevés a nummulit, s a meglev is csak a mállási felületen vagy
vékony csiszolatban ismerhet fel szabatosan.

quaroz
fejtett

—

;

üledékes
közjtek.

—
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Részlet a siroki völgybl.
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Az oligocén-képletok már nagyobb területeket foglalnak el, rendesen szoros
összefüggésben a munnuilit-niészszcl. Ha Egerbl a Nagy-Eged felé indulunk, a
közelfekvó Hóhér-parton találjuk legelbb. Messzebb jnenve, az Almagyari hegy és
a Czigléd-hegy völgyében akadunk rá, Ivivált a Czigléd oldalában, a hol a nagyobb
állati

zárványokat már szabad szemmel

is jól fül

lehet ismerni.

A

Nagy-Egeden

végre a nummulit társaságában fordul el, legtöbbször azonban annak takarórétegeként. A Mátrában Derecske és Recsk vidékén mint ersen összeálló,
mésztartalmú agyag, oligocén-tályag található, míg a Lahocza-hegy nyugati
oldalán az agyag mészkvel keverten fordul el, oligocén márgaként. Ez egy-két
helyen a zöldkandezitbe hatol be ék gyanánt, s tetejét nyirok födi. Szabó József
az ohgocén képletekben leginkább a következ foraminiferákat találta
Rhabdogonium Szabói, Cristallaria argota, Haplophragmium acutidorsatum, Robu:

Schizophora Neugeboreni.
nagyrészben a Mátra éjszaki részén fordulnak el
a pétervásári járás területének legnagyobb részét alkotják s a Mátra hegység
éjszaki oldalain tetemes magasságig emelkednek. Nagyobb összefügg területet
alkotnak még Egerbakta és Egerszólát vidékén, s egy nagyobb szigetet Vécs
község határában. A neogén-képletek anyaga részint mész, részint homok, melyekhez a harmadkori vulkánok törmeléKé járult. A nép ezt a kvé összeállott
képletet apokának nevezi, s.innön Szabó az egész képletet is apoka-képletnek
nevezte el. Pecten-lenyomatok és osztrigák is találhatók benne. A Mátrának
eá a neogén-képlete kiilönbÖz emeletekhez tartozó széntelepeket foglal magában.
Ezek többnyire a Mátrától éjszakra feküsznek, még pedig Egeicsehi, hol virágzó
szénbánya-ipartelep van. Szcs, Bocs, Bakta határában, úgyszintén Bátortól délkeletre, utóbbi hefyen ceriíhiüm-rétegek közé ékelve. A széntelepek ebben az
irányban folytatást nyernek Borsod vármegyében, Monosbél (homokkben),
Nádasd, Járdánháza és Arló községek vidékén. Egy másik széntelep a Mátrától
éjszaknyugoti irányban fekszik Szuha, Mindszent, Dorogháza, és Bátony községek vidékén. Utóbbi helyen neogén-márgába ékelve. Ez a csoport folytatást
nyer a nógrádmegyei Nemti község határában, de itt az apoka-képletben. A harmadik kszéntelep a Mátrától délnyugatra. Rózsaszentmárton (ezeltt Fancsal)
keleti határában, nyirok közé burkolva fekszik. Ennek a csoportnak folytatása
a pestmegyei Szántó és Lrinczi községek közt fekv Selyp pusztán található.
Végül a negyedik széntelep Gyöngyöspüspökitl keletre, a Mérges patak balpartján van, szintén nj'irokban.
A neogén-képletek után korra nézve következnek a tufák. Ügyszólván
minden vulkáni kzetnek van tufája, azaz törmelék-kzete, melyeket a víz hordott össze rétegekbe, ezek a rétegek idk foh'tán kemény kzetté állottak össze.
Ezek az üledékes kzetek Heves vármegyében részben a traclu'tokból, részben
a rhyolitokból keletkeztek, s mindig az anyakzet közelében helyezkednek el.
Szabó József a Mátrában kutatván, megállapította, hogy nemcsak a víz, hanem
a jég is szállította a törmeléket, s így tény, hogy a Mátrában a jégkorszak is
éreztette hatását. Ö ugyanis Pásztó mellett kavicsbányára akadt, melynek
an3^agát a vasút czéljaira használták és azóta már el is hordták. Ebben a bányában a hömpölyök rendesen ököl-, st fejnagj'ságúak voltak, de akadtak két
lábnyi átmérjek is
anyagjuk ugvanaz a trachyt (mátrait), mely a völgy
oldalait, nevezetesen a Hasznos völgyét, kiválóan alkotja és mely völgy nj'ugati
oldalán Szabó a trachythömpöly kiindulási pontját is fölfedezte. Ott a völgy
nyílása eltt ezek a hömpölyök 8 méternyi magasságra és patkó-alakban torlaszoltattak föl, st még az oldalmorénák nyomai is megmaradtak. A hömpíilyók
nag3'sága mutatja, hogy azokat csakis a jég vihette el eredeti helyükrl, nem pecüg
a víz, mert ily hosszú úton azoknak okvetetlenül apróbakká kellett volna morzsolódniok. Egyéb helyeken mindenütt a víz munkáját kell látnunk. 'A Mátra déli
lejtjéhez csatlakozó Sárhegy és Pipishegy, a Kisnánától éjszakra fekv dombnyúlványok, nyugaton Tar községtl keletre, valamint Alsóhutától éjszakra az Agasvárig terjed völgy két oldala, nemkülönben a nógrádmegyci Jobbágyi községtcil

lina cultrata,

A

weog^ én-képletek

;

;

emelked Nagy-Hársas

andezit kúpjának éjszaki lejtje trachtjüujából áll.
íegnagyobb tömegben találjuk a demjéni Pünkösdhegy
környékén. Ez a tufa alkotja azt a dombhátat, mely Egerszalóktól majdnem
Kerecsondig, innen át Makiárig s vissza az egri puskaporosig terjed. A Tüiamérmagaslattól egészen Andornakig rhyolittufa alkotja a magasabb emelkedések
keletre

A

rhyolittufát
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anyagát. Az Egertl éjszak felé húzódó Hajdúhegy, valamint a Fclnémottl
Felst árkányig vezet országút két oldalán emelked dombok anyaga s azok
völgyének tölteléke szintén rhyolittufa. Nagy, összefügg tömegben fordul el
a rhyolittufa Sirok táján, a Tárna két partján, s tart le délre Szontniáriáig,
keletre majdnem Baktáig, nyugat felé pedig a Gazoshegy derekáig. Kisebb
tömegben található még Kisnána éjszaki részén, továbbá a Bükkszék, Aranyos
és Bátor községekek közti területen, végül Gyöngyösoroszi község délnyugati
határában. A traehyttufa kzete építkezésre, oszlopok, ajtókövek készítésére,
de leginkább vízi építkezésekre, pl. árkok burkolására igen alkalmas.
A neogén-képletek fiatalabb emeleteit a cerithium-rétegek, a congeriaképletek
és a hydroquarcit alkotják. Ezeket úgy tekinthetjük, mint a hajdani neogénmedencze töltelékét, melyek közt a medeneze vizének leapadása után a mostankori patakok és folyók mély völgyeket ástak ki, a megmaradt területek pedig
mint magaslatok és fonsíkok állanak elttünk. A cerithium-rétegek anyaga
mész. a congeria-képletekó tályag vagy homok; a hol pedig a cerithium rétegekre kovasav hatott, ott a hydroquarcit (limnoquareit), részben pedig csiszolópala keletkezett.
A cerithiumréteg legnagyobb tömegben a Szentjakabtól keletre fekv s
hydroquarcit ból álló Koncsur-domb délkeleti lejtin fordul el, s a Nagy Hársas
és Havas hegyek közt elterül fensíkot alkotja, mely lenyúlik majdnem Gyöngyöspatáig. Pantocsek dr. 1891-ben egy Gyöngyöspatán talált bitumenes, meszes
márgában, savban való oldás után, a következ alakokat ismerte fel Nitzschia
bituniinosa, Navicula Szabói, N. bivittata, N. interrupta (var. fossilis), N. halionata, N. Yarrensis, N. Heerii, N. bituniinosa, Surirella rotunda, S. costata,
Fragilaria bituniinosa. Az egész cerithium tömeget nyirok veszi körül. Egy másik
ceritium-csoport Szcsi községtl délre emelkedik ki az azt körülvev nyirokból.
Harmadik leielye Bátortól délkeletre van, a hol kszénrétegeket foglal magában.
A congeriatályag négy helyen van. Az els Ecsédtl éjszak felé húzódik
s tart majdnem a rózsaszentmártoni kszéntelepig. A másik Nagyrédétl délkeletre, a hatvan-gyöngyösi áUami úttól a patai patak két partján terül el,
s
éjszaknyiigati irányban fölmegy egészen Gyöngyöspatáig. A harmadik csoport
tart Karácsondtól éjszakkeleti irányban, Ugra és Halmaj községek között s az
állami út éjszaki oldalán végzdik. A negyedik csoport Gyöngyös város nyngati
oldalán terül el.
A hydroquarcit szintén négy helyen alkot nagyobb zárt tömböket. Az els
a már említett Koncsur-tet Szent jakabtói keletre, a második a Gyöngyösoroszitól éjszakra fekv Világos puszta magaslata, a harmadik a Farkas major
magaslata Gj-öngyö.stl éjszakkeletre, végül a negyedik a Lahoczával szemben,
a parádi völgy jobboldalán, a Mátra éjszaki nyúlványában.
Csiszolópala elfordul Szurdokpüspökiben, Gyöngyösön és Denijén határában. A szurdokpüsköki csiszolópalában Szabó József a következ diatómákat
(egjsejt kovamoszatok) találta
Achnanthidium microcephalum (édes vízi)
Amphora aponina (meleg vízi), A. coffeoformis (Karlsbadban fordul el), A.
ovális (édes vízi Francziaországban), Cocconeis linibata (eddig csak tengerben
találtatott), C. gibbum (Mexikó), Cymbella pediculus (édes vízi), C. maculata
(édes vízi), C. gracilis (édes vízi), Denticula tenuis (édes vízi), Diatoma tenue
(édes vizi) Melosira distans (édes vízi), Novicula appendiculata (édes meleg vízi),
N. cenops (édes vízi), N. didyma (sós és félig sós vizi), N. dubia (édes vizi), N.
eUiptica (édes vízi), N. gracilis (édes vízi), N. inaequalis (édes vízi), N. Subula (az
éjszaki tengerben), Schizonema Scoparium (édes vízi), Surirella
costata, Synedra angustata (édes vízi), S. laevis (sós és félig sós vízi), S. minutissima
:

:

(édes vízi).

A harmadkori képleteket háromféle kzet takarja, nevezetesen kavics
vagy homok, nyirok és lsz. Ezeket már negyedkoriaknak lehet tartani. A negyedkori kavics, vagy eimek finomabb állapota, a homok, anyagában alig különbözik
a harmadkori homoktól, az ú. n. apokától s leginkább a benne lelhet állati
zárványok mutatják fiatalabb eredetét. Szabó József említi, hogy Fridvalszky
Imre Jobbágj'i falu határában ebben a homokban elefántcsont-darabokat lelt,
Rómer

Flóris pedig Istenmezejétl éjszakra egy bölénykoponyát talált, ugyancsak homokban. Minthogy a harmadkor az emlsök nyomát sehol sem mutatja,
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homokot a negj'edkor lerakodásának kell elfogadnunk. Hyen negyedkori
található a Zagj^a balpartján. Hatvantól éjszak felé Apczig, továbbá a
vármegye éjszaki részén, Fedémes, Bükkszenterzsébet, Szentdomonkos, Lelesz,
Váraszó és Ivád községek határában.
A nyirok az andezit és zöldkötrachji; végs málladéka. Képzdésének els
stádiumában durva törmelék, majd késbb darává görgeti a, víz s a, belle vegyi
úton kimállott finom rész a hegyek alján s a közelebbi Alföldön agyagként
rakódik le. Ez az ag\-ag még nem jó talaj csak mikor különféle geológiai ténj-ezk a h, a víz, a savak, utólag feldolgozzák, s késbb a növények korhanyt is hoznak bele, akkor válik kitn talajnemmé, meh' Heves vármegyében
a Mátra déli oldalához zárkózó sík területnek, továbbá a Bodon_\-tól nyugatra
Pásztóig húzódó 3- 4 kilométer széles földövnek, nemkülönben a Síroktól éjszakra Terpesig, majd onnan délkeletre Baktáig lehúzódó völgységnek kiváló
termékenységet biztosít. Az Egerpatak völgye Makiárig, valamint a Laskó
ezt a

homok

;

:

—

patak völgye Egerszóláttól Kerecsendig, nemkülönen a Tófalutól keletre es
határ nyirokja az ezen a vidéken uralkodó quarcztrachj-tnak, vagj' másként
rhyolitnak a málladéka, mely a benne foglalt nagyobb mennjáségü quarczszemek
és homok miatt soványabb talajt ad, mint az egynem andezit vagy a zöldkfolyamat útján
trachj-t nyirokja. A n3'irok máUási eredménj', tehát vegji
keletkezik, meszet nem tartalmaz, s így a savakkal nem pezseg.
A lsz, vagy a nép nyelvén sárgaföld már tartalmaz meszet, tehát márgaféle földnem, mely savakkal mindig pezseg. Ezzel különbözik a njöroktól. A lsz
anyagát annak az egész vidéknek a kzetei szolgáltatják, melyeknek környékét
a víz mossa, s így az akkori nyirok is belemosatott ehhez járult a meszes vidékek
mészporladéka, a homokos vidékek homokja, melyek vagy már egyidben keveredtek össze a víz hordalékában, vagy kíüönféle idben sodortatván el, rétegeket alkottak. A lösz csupán porlódással, tehát a víznek mechanikai munkájával keletkezett. A lsz nagyobb összefügg területet ritkán alkot, mert nagymindrészt nyirokkal s korhanyós iszappal, mészszel stb. keveredve fordul el
azonáltal egyes helyeken túlnyomó alkatrésze lévén a talajnak, uralkodónak
mondható. így Pásztótól Apczig a Zagyva balpartján, egészen az andezitkúpok
lánczolatáig. jellegzetes lösztalaj látható, hosszú csíkban; Kerecsend és Kápolna
határa is lsz kisebb löszt erület eket találunk még Gyöngyöstarján, Maczonka.
Tei-pes, Pétervásár, Váraszó, st a tiszamenti Kisköre határában is. A lsz már
apró csigákat, st néha áUatcsontokat is tartalmaz. Nem oly erteljes, mint a
nyiroktalaj, de még mindig a jobb talajokhoz tartozik.
A mo.stkori képletekhez tartozik a mésztufa, melyet a nép darázsknek
nevez. Ez a kzet likacsos, összeállása gyenge, könnyen fejthet s azért az olcsóbb
építkezéseknél föl is szokták használni. Csupa növén;vTészek, leginkább vízinövények (káka, sás) töredékébl áU, melyeket mész kérgezett be, s az egykori
alakot, a mennyire a durva kövít anyag engedi, nagyjából megtartotta. Csigák
is találhatók benne, melyeknek még a színe sem igen változott el. Ez a mésztufa
Eger keleti magaslatain sziklákat alkot s széles területek lelhetk a Sáncz és
Czifrapart mögött. Eg;\- másik lelhehe Istenmezejétl délre van, a hol egy forrás
vize még ma is foh-tatja a mészszel való kérgezést, míg az egri mésztufa újabban
;

;

;

már nem képzdik.
Hátra van még, hogy Heves vármegye Alföldjérl is szóljunk geológiai
A vármegye Alföldjének talaja kivétel nélkül álluviális. Legnagyobb
része korhanynyal javított nyiroktalaj és lsztalaj, melybe itt-ott kisebb-nagj^obb
összefügg foltokban fekete homok, közönséges homoktalaj s a Tisza mentén

szempontból.

székes talaj ékeldik.
fekete homoktalaj, mely dúsan tartalmaz korhanyt, két csoportban fordul
el. Az els Hatvan, Hort és Csány vidékén, a másik Kaitól kezdve délnek halad
a Tárna balpartján Tarnaörsig s keleti határát Erdtelek és Heves vonalában
éri el. Ez a talaj termi a híres csányi és hevesi dinnyéket.
A közönséges homoktalaj ritkább, mert a nép lehetleg korhanyóssá teszi
a verpeléti és debri homok a magasabb helyeken teljesen sivár, fehér homok.
mely hitvány termést ad a mélyebb részeken azonban már sikerült korhanjmyal
annyira megtermékenyíteni, hogy a fekete homokhoz közeledik. Ebben a homokban terem a híres verpeléti és debri dohány, mely már más talajban elfajzik.
Korhanyszegény homoktalaj van még Heves község éjszaki részén, továbbá

A

;

;
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Tiszafüredtl széles csíkban

délfelé,

torraószoti

viszonyai.

Tiszaörvény, Tiszaigar, Tiszaörs keleti hatá-

rában.

Heves vármegye talajai között a székes talaj is nagyobb területeket foglal
különösen a Tisza jobb partján. Ha elég korhaiiyós anyag s árvizi rétegek útján jóféle agyag is keveredett hozzá, elég termékeny, s jó, ess idjárás mellett,
jó aczélos búzát ad. Ilyen székes területek vaiuiak Sarud, Kisköre, Hevesvezekény
és Pély határában. A vármegye ilélkeleti részén, a Tisza két partján, Poroszló
és Tiszafüred vidékén szintén találunk ilyen talajt.
Legkevésbbé értékes a jehér iszaptalaj, s a liol a feltalajt alkotja, vakszéknek
is nevezik. Hven a tepély-pusztai talaj, nieh' éjszak felé húzóilik Meztárkány
határáig. Délre Nagy-Hidvég puszta. Sarud mellett letart egészen a Tiszáig.
Ezt a fehér iszaptalajt a Laskó patak szállítja, mely rhyolittufával borított
völgyekbl kapja a vizét. Ez a talaj a rhyolittufának a legfinomabb iszapja, a
fák meg nem maradnaic benne. A nép fagyos agyagnak nevezi. A vizet nehezen
veszi be, nem képlékeny. Az Eger patak szintén sok fehér iszapot szállít a fels
folyásán elterül rhyolittufák vidékérl, s Poroszló táján, a hol folyása meglassul, ezt az iszapot áradáskor szétteríti.
Heves vármegye alsó részének talajában sziksó is található, mely részben
a hajdankori sósmedencze maradványa, részben ma is képzdik. Ugyanis a Mátrában és a Bükkben sok nátrontartalmú kzet van, mint az agyagpala, csülámpala stb., s a patakok, támogatva az es, hó, meleg, hideg pusztító munkájától,
napról-napra s évrl-évre elképzelhetetlen mennyiség iszapot görgetnek, s egv
egész hegyvdlágnak parányokká vált romjait viszik hullámaikon, s áradáskor
iszapjukat az árterükön lerakják. Ezekbl az áradmánjd rétegekbl állandóan
sok só lugozódik ki s hozzájárul a sziksó képzdéséhez.
Hovcs vármegye ásványokban szegény. Az arany rendszerint az ólom és
réz járulékaként található a Lahocza hegy, Fehérk, a veresvári hegy és a gyöngyösoroszi hegy teléreiben, alig figja^lemreméltó mennyiségben. Az ezüst ugyanitt
már bvebben fordul el, de a bányászást ez sem érdemli meg. lomfény (galenit)
van a gyöngj'ösoroszi bányában. Rézkéneg (chalkop>TÍt) van Gyöngyösorosziban,
zöld rézércz (kovamalachit, chrysokoUa) Recsken, fakóércz (tetraedrit) található
Párádon, a Lahocza és Martalócz hegyekben. Bájpatakon, Gyöngyösorosziban,
Derecskén, öhután, Recsken. Enargit (Európában igen ritka rézércz) Párádon
és Recsken fordul el. Ilmenit (vastartalmú titánérez) olivinban, Szarvaskben.
A quarcznak többféle faját ismerjük a Mátrában, ezek a jászpisz (heliotrop),
karneol, achát, ónix, gránát (almandin) chalcedon. Ezek legsrbben Szurdokpü.spökiben lelhetk. Márvány van Egerbea (szürke, veres erekkel) és Felstárkányban (szürke). Az opálnak több faja található. Nevezetesen félopál, színjátékkal a Muzsla-magaslat nyugati lejtin; félopál, színjáték nélkül Szurdokpüspökiben menüit (szürke opál) Fajzatpusztán cs Szurdokpüspökiben, hol különösen nagy táblákban fordul e!. Timsó van Prádon. Laumonit (víztartalmú
mészaluminium szilikát) Recsken. Kesserüsó (kénsavas magnczia. Epsomit) van
Párádon, a Veresvárhegy alján. Csiszolópalát találunk Szurdokpüspöki Gyöngyös és Demjén vidékén. Finomabb mésztufa (Travertino) Recsken. Ezeken felül
elfordul még baryt, gipsz, trassféle cement, gyöngykö (perlit, sphaerulit) tajtk
(habk, horzsak, Bimsstein) a Mátra különféle helyein. Barnaszén-iele^ek
Bakta, Bátor, Bocs, Szúcs, Egercsehi, Szuha, Mindszent, Dorogháza, Bátony,
Rózsaszentmárton, Gyöngyös. Asphaltot találtak a Lahocza hegyben és a Cseviczeforrás közelében. Fedöpalát nagy tömegben fejtenek Felsötárkány vidékén. Az amphihól, augit, a különféle földpátok kzetképzö anyagokként szerepelnek. Végül még sziksó található a tiszamenti lapályokban.
Heves vármegye éghajlata általában mérsékelt. Á Mátra vidékének nincs
zord tele, mert a hegységnek keletnyugati iránj^a a déli hegylojtket és völgyeket
megvédi a dermeszt éjszaki széltl, az éjszaki oldalon lev völgyek pedig,
többé-kevésbbé a fhegység irányát követvén, szintén védelmet találnak a hideg
szél éle ellen. Igaz ugyan, hogy a Mátra és Bükk hegység magasabb fensíkjain
a tenyészet 2 3 héttel késbben indul meg, mint a sík alföldi tájakon, de azért
nincs oly helység a magasabban fekv vidéken, melynek határa a gabonanemeket
és a gyümölcsöket be ne érlelné. Az éghajlat kedvez voltát igazolja az is, hogy
a Mátrában és Bükkben kizárólag lombos fák tenyésznek s a zord klíma jellemz
a tlevelek, teljesen hiányoznak. Mindössze a gyalogfeny boróka (Junifái
el,

Ásványok.

:

:

:

:

;

:

Éghajlat.

—

:
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pherus conimuiiis) éldegél a Mátra legmagasabb pontjain. A déli lejtk éghajlata
et^észcn meleg ezek termik a finom borokat. A vármeg3-e éjszaki részének klimája
már nem igen kedvez a szltermelésnek, de a lakosság ott sincs kizárólag a kapás
növények termelésére szorítva. A csapadék az erds területeken elég gazdag,
a fák nagy száma mérsékeli a nyár tikkasztó hevét és a tél zordonságát. Az Egerpatak völgyének az a szakasza, mely Felnémettl Makiárig terjed, különösen
envhe, a mit részben védett fekvésének, részben az egri meleg forrásoknak
köszönhet. Ezen a területen, mely árasztásra is fölötte alkalmas, a törökök
;

rizst is termeltek.

A vármegye sík részében az éghajlat enyhe, szelíd, st nyáron nagyon is
meleg, a lég tiszta és egészséges, mert a szabadon járó szelek a levegt könnyen
tisztíthatják. S miután a Tisza közvet étlen közelében a mocsaras területek is
egyre kevesbednek, az ottani lég is fohi:on tisztább és egészségesebb lesz. Csapadékban azonban a sík terület szegénj-ebb, mint a hegyes rész oka ennek részben
az a körülmény, hogy a Tisza szabáh'ozásával sok párolgó felület veszett el,
részben pedig a fásítás lassú elrehaladása is kedveztlenül hat a csapadék
;

képzdésére.

Az éghajlatnak általában mérsékelt voltát olykor szélsségek is megzavarják. A nyári hónapok heve olykor majdnem elviselhetetlen az ú. n. kániárnyékban is fölemelkedik
kulában, különösen a sík területeken, a
20 C°-ig való
38
45 C-ig. Viszont nem ritka téU hónapokban a hmérséknek
alásülyedése sem. Sok kárt okoznak a májusi fagyok is, nemcsak a gyümölcsösökben és a szlkben, hanem a vetésekben is. Az szi idjárás néha szintén igen szeszélyes, Vannak évek, a mikor a szüret még október végéig is kitolható, a mikor
is a silk remekül aszalócbiak a tkén, s viszont ismerünk éveket, a mikor már
szeptember közepén hideg téU szelek köszöntenek be, s a szlsgazdákat id
;

—

hmér

—

eltt szüretre kényszerítik.
A mari viharok tombolása az Alföldön borzasztó. Miután nincs semmi
akadáh-, mely a szélvihar erejét megtörné, az feltartóztathatatlanul száguld végig
a rónán, óriási károkat okozva a vetésekben, gabonakeresztekben, boglyákban,
st még az épületekben is.
Érdekes jelensége még e vármegye délnyugati részének a por- és homokes,
melyet a nép ,, jászesnek" nevez. A mint a nap reggel 8 9 óra közt áttüzesíti
a talajt, s attól áthevül a fölötte lev légréteg, a leveg mozgásba j, szél kerekedik, mely fölkapkodja a laza homokot, az utak porát s egész nap ide-oda
hordja, míg végre a nap lenyugtával a szél, s vele a homokszórás is elül. Hanusz
István ebben a tekintetben Alföldünket a Szaharához hasonlítja, s a homokos
szelet a számumhoz. S hogy hasonlata teljes legyen, pusztai futómadárként
említi a túzokot. Ez a homokes, ha a szél ersebb, messze vidéket teleszór, s
ha a felhk egyúttal est is bocsátanak le, valóságosan sáros, szennyes áradat
alakjában zuhog alá a magasból.

—

HEVES VARMEGYE KÖZSÉGEI.
van két rendezett tanácsú város Eqer
Gijöngyös
Ht'vesaz vármegyében
Ezeken kivül van
elbbi a vármegye
község, a melyek jobbára nagyközségek. A vármegye összes területe 653.542
hold. A polgári lakosság száma — az 1900. évi népszá ulálás adatai
kikhez még 1977 katona
E?,ek közül
szerint — 253.368
és

:

széklielye.
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k.

járul.

lélek,

n;

ntlen

és hajadon,

105.020 házas, 15.210
özvegy és 168 törvényesen elvált. A lakóházak száma 43.243. A népesség
anyanyelv szerint így oszlik meg: 252.840 magyar, 920 német, 1171 tót,
43 oláh, 12 kisorosz, 27 horvát, 33 szerb és 299 vegyes nép, kik közé a kóbor
czigányok is tartoznak. Magvarul beszél 254.578. A vallási megoszlás a következ :"róra. kath. 225.113, gör. kath. 265, ref. 18.628, ág. ev. 888, gör. kel. 87,
unitárius 13. izr. 10.320 és egyéb 31.
A vármegye hat járásra oszlik, a melyeknek községei a következk
Aldebr. Besenytelek, Derajén, Dormánd,
/. Egri járás (23 község)
Egerszalók. Egerszólát, Feldebr. Felnémet, Felstárkány. Füzesabony, Kál,
Kápolna, Kerecsend, Kisnána, Kompolt, Maklár, Meztárkány, Nag>i:álya,
A járás területe 118.255
Szarvask, Tarnaszentmária, Tófalu. Vécs és Verpelét.
k. hold. lakóházak száma 7350, a polgári lakosság 41.211 lélek. A népességbl
41.063 magyar, 95 német, 20 tót, 1 kisorosz. 4 horvát, 57 egyéb, magyarul tud
41.201 tóm. kath. 39.971, gör. kath. 17, ref. 426, ág. ev. 90, gör. kel. 2, unit.

126.156

férfi.

129.189

134.947

:

:

—

;

1.

784.
//. Gyöngyösi járás (23 község)

izr.

Abasár, Adáes, Atkár, Detk, Domoszló
Gyöngyöshalász, Gyöngj'öshalmaj, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöspüspöki. Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hevesugra, Karácsond, Ludas
^Iarkaz. Nagyfüged, Xagyréde. Pálosvörösmart, Szcsi, Vámosgyörk, Visonta
és Visznek. A járás területe 111.354 k. hold, lakóházak száma 6955, a polgári
lakosság 38.225 lélek. A népességbl 38.204 magyar, 26 német, 18 tót, 5 egyéb
magyarul beszél 38.245 róm. kath. 37.576, gör. kath. 8, ref. 128, ág. ev. 19,
unit. 2, izr. 500, egyéh 20.
Apcz, Csány, Ecséd. Hasznos, Hatvan
///. Hatvani járás (11 község)
Hort, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szurdokpüspöki, Tar és Zagy vaszent jakab
A járás területe 64.010 k. hold. lakóházak száma 5395, a polgári lakosság
33.855 lélek. A népességbl 33.017 magyar. 114 német, 654 tót, 5 oláh, 3 kisorosz, 1 horvát, 2 szerb, 80 egj'éb (többnyire cseh -morvák); magyarul tud 33.578
:

;

:

—

róm. kath. 31.495, gör. kath! 58, ref. 424, ág. ev. 327, gör. kel. 3, unit. 5. izr
1563, egyéb 1.
IV. Hevesi járás (15 község) Atány, Boczonád, Erdtelek, Erk. Heves
Hevesvezekény, Kisköre, Köml, Pély, Tarnabod, Tárnáméra, Tarnaörs
A járás területe 103.831 k
Tamaszentmiklós, Tarnazsadány és Zaránk.
hold, lakóházak száma 6017, a" polgári lakosság 36.271 lélek. A népességbl
.36.229 magTí-ar, 27 német, 21 tót, 1 kisorosz, 1 horvát, 13 egyéb; magvarul beszél
36.281 róm. kath. 32,262, gör. kath. 15, ref. 2972, ág. ev. 34, gör. kel. 1, unit. 7,
izr. 1004, egyéb 3.
Bátor, Bekölcze, Bodony, Bükkszék,
F. Péíervásári járás (33 község)
Bükkszenterzsébet, Dorogháza, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Erikövesd,
:

—

;

:
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Fedémes, Hevesaranyos, Istenmezeje, Ivái, Kisfüzes, Maczonka, Mátraballa,
Mátradcrccske, Mátramindszent. Mikófalva, Nádi'íjfalu, Nagybátony, Párád, Pétervására. Recsk, Sirok. Szajla. .Szentdomokos. Szcs, Szuha, Tarnalelesz. Terpes
A járás teriUete 127.270 k. hold, lakóházak száma 5654. a polgári
és Váraszó.
lakosság 32.356 lélek. A népességbl 32.057 magyar, 51 német, 257 tót, 4 oláh.
2 horvát. 18 egyéb; magyarul tud 32.305; róm. kath. 31.263. gör.
1 kisorosz,
kath. 15, ref. 64, ág. ev. 77, izr. 609, egvéb 2.
n. Tiszafüredi járás (10 község) Nagviván, örvény. Poroszló, Sarud,
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszanána. Tiszaörs. Tiszaszöls és Üjlrinezfalva.
A járás területe 110.191 k. hold. lakóházak száma 5795, a polgári lakosság 30.922
lélek. A népességbl 30.926 magyar, 18 német, 10 tót, 2 kisorosz, 1 horvát, 2
egyéb magyarul beszél 30.953; róm. kath. 16.148, gör. kath. 43, ref. 13.470,
ág. ev. 47. gör. kel. 4. unit. 2, izr. 1244. egyéb 1.

—

—

:

;

Heves vármegye községei betrendben a következk
A gyöngyösi járásban, a Mátra hegység és Sárhegy alatt, a Sárhegy völgyében a Bene patak mellett, a hatvan füzesabonyi vasútvonal mentén
Az eg^dk legelkelbb törzsökös magyar nemzetség, az Abáknak si
fekszik.
:

Abasár.

fészke. Itt emelkedett a

—

nemzetség si monostora, a hol a krónikák szerint az

Abádnál megölt Aba Sámuel királ^'t örök nyugalomra helyezték. A nemzetség,
mely a monostornak is keg\Tira volt. kegyelettel rizte e helyet, a melyrl még
a messze elszakadt ág is igyekezett egy-egy talpalatnyit megtartani emlékül.
A XIII. század végén a monostor kegyúri joga részben a Csobánka ágat ülette
ez ágból Csobánka fia, Péter fia Pál (1304
1339) szerepel a monostor kegyurai
között. Midn Pál. a ki htlenségbe esett, elvesztette jószágait, melyeket a
király az Aba nembeli Kompoltki ágból származó Imre, siroki várnagynak adománj'ozott. a kegyúri jog is a Kompolti ágra szállott, miután Szécsényi Tamás
1339-ben átengedte a Csobánka Sámuel elkobzott birtokaival együtt a rája es
kegyúri jogot a Kompoltiaknak. Kompolti Imre fiai 1348-ban megosztozván az
apai örökségen, a monostor kegyuraságát egvelre felo.sztatlanul hagvták. Zsigmond király 1421-ben az apátságot Nánai Kompolthi Istvánnak adományozta,
mind e mellett 1424-ben az Aba nembeli ügrai család szerepel a monostor egyik
kegyura gyanánt. A Kompoltlii család kihaltával az Aba nemzetség itteni birtokai Kompolthi János fiai. Ferencz és Zsigmond, másfell Országh Mihály fiai
között kötött kölcsönös örökbefogadási szerzdés értelmében az Országh családra szállottak. Az 1546. évi adóösszeirás szerint Losonczy István, a kiskorú
Országh Kristóf gA'ámjának birtokában találjuk.
Az 1549. évi adóösszeirás
alkalmával 4. 1554-ben 6. 1564-ben 6 portát vettek fel az összeírásba. Az 1576.
évi egri püspökségi tizedjegyzékben még 7 termel van felvéve. 1635-ben 2,
1647-ben 2. 1675-ben 1 portát vettek fel. Az Országh család kilialtával (1567)
a Nyáry család birtokába került. A XVII. század közepén Xyáry Zsigmond
birtoka, a kitl 1661-ig Vámosi István alispán bírta zálogban. 1673-ban Kolozsváry István egri kanonok és sári apát fegyveres ervel elfoglalta Sárt, Visontát
és Gyöngyöstar jánt, mely foglalás ellen a helység akkori földesxrrai
Forgách
Ádám, Koháry István. Esterházy Sándor. Bossányi Miklós és Pápay János panaszt
emeltek a vármegj-énél. Az 1684. évi összeírás szerint Esterházy Sá,ndoT, Haller
György, Fáy András, továbbá a Bossány és a Stér családok birtokában
találjuk. Az 1693-ban eszközölt összeírás szerint a helység a gróf Esterházy
István, báró Haller Samu, Vay Ádám, a Bossányi. Stér, Huszár és a
Bepeczky családok birtokában volt. Azonkívül a sári apátnak is volt itt
birtoka,
szleje
és serfzóje,
melynek jövedelmét 300 forintra tették.
1741-ben a Nyáry család birtokában találjuk. 1830-ban gróf ZerdaheJyi Pálné.
a báró Brudern és báró Orczy családok, továbbá Szabó László és Zerdahelyi
András voltak itt birtokosok. 1848 eltt ezeken a családokon kívül még gróf
Esterházy, báró Senvyey. gróf Hunyadi és neje jogán Baldacci. Ocskay, Sá^hy.
Petrovay. Perlaky, Borhy. Hazuijha, Halassy és a Sávoly családoknak volt itt
f<'>ldesúri joga. A báró
Baldacci család ksziklába vágott pÍTiczéjének egyik
lejáróját)an máig is mutogatják azt a helyet, mely állítóla<; Alni Sámuel király
sírboltja volt. E helyet az 1693. évi összeírásban szerepl báró Haller tábornok
a következ feliratú emléktábláv^al jelölte meg
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CAVERNA FIT DEPOSITUS
SAMl-TEL ABA

REX HUNGÁRIÁÉ

III. QUIN POTIUS IMPIUS
REGXl VASTATOR

IDOL.\TRIA ET CRUDELITATE

FAEDATUS REX
A
POPULARIBUS CAESUS AD TIBISCCM.
OBSTUPESCITE
LURIDAS RERUM VICES.
EX REGIO MAVSOLEO
VIDUTE CELLARIA
UBI MORTIS CRUENTA SPOLIA

TURGENT

IBI H1L.\RI A

DOLIA.

INDE RUBET BACHUS.
VINXJM SARIENSE FALERNO
IXDE RUBET MELIUS.
XUNC BIBE F.\C RUBEAS
E
RUDERE PROTR.A.X1T GENERÁLIS
LIBER B. S.\MUEL H.\LLER.
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(Magyarul

:

Ez üregbe

volt letéve

Sámuel Aba, Magyarország

3-ik királya,

Egy

a bálvánj'ozás és kegyetlenség által beszennyezett
király. A ki a maga népeitl a Tiszánál megöletett. Bámuljátok a dolgoknak
éktelen változását. A királyi síralkotmány hogy lett pinczévé. A hol a lialálnak
véres maitalékja feküdt, ott a vidító hordók duzzadnak. Attól pi'oslik Bachus,
ipirulj
Romjaiból
attól pirosabb ;i sári bor a faleniiiminál. Igj'ál te is, hogy
kiemelte báró Haller Samu tábornok.)
A helységben lev kastéh^i báró Baldacci Antal (1762, f 1841) építtette,
melyet örökösei Grüssner M. Salamonnak adtak el és jelenleg is azé. A helységben ma Havak Kolos a legnagyobb birtokos, a ki egyúttal a róm. kaíh.
plébánia kegyura is. A község területe 3807 k. hold, a lakosság száma 2611. a
kik kett kivételével mind magvarok 2601 róm. kath. és 10 izr. vallású. Van 486
lakóház. A lakosok fogyasztási és értékesít szövetkezetet, továbbá önkéntes
tzoltó-egyesületet tartanak femi. Postája helyben, távíró és vasúti állomása
Gyöng3'ösön van. A község eredeti neve Saár volt. Jelenlegi nevét az 1901. évi
74491. számú belügj'miniszteri rendelet állapította meg.
Adács. Nagyközség a gyöngyösi járásban, a Mérges patak melletti síkon,
a hatvan füzesabonyi vasút mentén. Az Aba nemzetség si birtoka, mely eredetileg a nemzetség három ágáé volt, ú. m. a KompoUhi, a Csobánka és az Adácsi
ágaké. A helység eredetileg a Telek dlben állott, hol gyakran találnak régiségeket s a török hódoltság után épült fel újból a jelenlegi helyén. 1323 június
10-én Károly király Kompolt fia Pál fia Imrének, az ugyané nemzetségbl származott Csobánka Péter fia Páltól elvett itteni birtokát adományozza, több más,
Heves és Abaúj vármegyékben fekv birtokkal egyetemben, a rozgon_\a hadjárat alatt szerzett érdemeiért. KonifoIÜii Imre. a ki 1324-ben siroki várnagy volt,
1337-ben e nemzetségbl származó Adácsi Miklóstól 60 márka garasért raegvevén annak birtokát, ezzel az egész helység ura lett. Imrének fiai közül János
(1341
1351) a Visontui és Imre (1343—51) a Detki család se. Az 1348. évi
Az
osztozkodás alkalmával Adács Imre harmadik fiának, Istvánnak jutott.
1332 37. évi pápai tizedjegyzék szerint ekkor önálló plébániája volt. Temploma
1474) vámszed hely volt.
a XVI. században épült. A XV. században (1421
Az 1552. évi adóösszeíráskor Bebek birtokában találjuk. 1635-ben 2^/4, 1647-ben
Az 1684. é\'i összeírás szerint KoMry István gróf
4, 1686-ban 2 portája volt.
birtoka. 1693-ben gróf Koháry Istvánnak 13 jobbágytelke volt e helységben.
1741-ben gróf Koháry András József tábornok birtoka. A XIX. század els
felében grrif Batthyány József, Miklós és Vinczéné, gróf Festettek Ignáczné, valamint Kendelényi Ferencz bírtak földesúri joggal. Jelenleg gróf Batthyány Tivadamé született gróf Batthyány Olgának és özvegy Sváb Sándornénak van itt
nagAobb birtoka, a kik egvnittal a helybeh plébánia kegyurai is. A helységben
1863-ban 8 10 ház leégett, 1868-ban pedig kisebb földrengés volt. A község
területe 6744 k. hold, lakóházak száma 534 s a lakosság 3056 lélek. Ebbl mind
magj-ar, 3010 róm. kath., 6 ref., 3 ág. ev. és 36 izr. vallású. A lakosság temetkezési társulatot tart fönn. Posta és vasútállomás helyben, távírója Vámos-
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Adács.

—

Haraszty Tivadar úrilaka Kenyérvár-pusztán.

J^r.^v^•^

Apcz.

—

Szent-Ivány Farkas úrilaka.

>V
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Atány.

—

Bárczay Elemér úrilaka Szárazbe-pusztán.

Atkár.

—

Györffy

Kálmán

íirilaka.
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A helységhez tartoznak a következ puszták, illetleg telepek :
Ken5'érvár, Józseftanya, Haraszt;/ Tivalar birtoka, Ivinek csinos kastélya va,n
Jaulus építtetett 1890 körül ; Józsefitten, melyet még az elbbi tulajdonos
tanya (eddig Olganiajor néven is szerepelt), továbbá Istvántanya, {1903-ig
Andrétanya), Jánostanya (azeltt Bencsiktanya), Alajostanya (azeltt Farkastanya) és Monostordombi tanya (azeltt Czudariktanya).
Aldebrö. Az egri járásban, a Mátra hegységtl délkeletre, a Kékeshegy
végz nyúlványa és a Tárna folyó mellett s annak völgyében fekszik. A közgyörkön van.

:

ségefgróf Grassalkovich Antal kiráhd kamaraelnök és Nógrád vármagye
fispánja IT-tS-ban telepitette. Németországnak úgynevezett pomerániai részébl
behozatott parasztokkal. Az utolsó Grassalkovicli Antal herczeg csdbe kerülvén, az m-adalmat az 1841-ik évben gróf Károlyi György vette bérbe. Gróf
Károlyi György, a mintegy 27 pusztából és községbl álló uradalmat 1854-ben
1,817.592 forintért megvásárolván. 1876-ban elsszülöttségi hitbizományt alakitott belle. A hitbizomány jelenlegi haszonélvezje gróf Károlyi Mihály.
1827 augusztus 20-án, Szent István napján délután fél 2 órakor Hermán Máté és
György házában tzvész keletkezett, a mely az egész falut elliamvasztoíta két óra
lefolyása alatt. Leégett a templom beliU is, a plébániaiak, iskola és 156 ház
mindenestül az egész faluban csak 21 ház mai'adt épen. A templom késbb
felépült, de a tornyot csak lS76-ban építették hozzá. A község területe 3650 k.
hold. lakóházak száma 235 s a lakosság 1384 lélek, akik négy kivételével mind
magyarok. Vallás szerint 1361 róm. kath., 12 protestáns ésugyanannjd izraeüta.
a Idsterenne kisújPostája helyben, távírója Kápolnán van, vasútállomása
szállási helyi érdek vasút mentén a 21. sz. rháznál feltételes megálló helylyel
Kál. A községben van fogyasztási és értékesít szövetkezet. A köz.ség déli
végében várromok nyoma látható, a mit a nép ma is várnak nevez. Érdekesebb
diUnév a Pohárszáritó ez omian ered, mert ebben a dlben kevés bor terem.
E helységhez tartoznak a következ puszták és telepek Erzsébettéri tanya,
továbbá Csalitanj'a. Balpüspöki csárda. Balpüspöki puszta és a Cseri erdrilak.
Apcz. Nagj'község a hatvani járásban, a Somlyó-hegy nyugati aljábana Zag}*va partján. Eredetüeg a patai vagy másként mátraújvári várszerkezet,
hez tartozott. Az 1332 37-ik évi pápai tizedjegyzékben Opuz néven fordul el.
A XV. században itt a husziták fészkelték meg magukat. A helység temploma,
is ebbl az idbl való. Országom vásárait 1482-ben és 1484-ben emiitik. Földes1489 között
urai 1447-ben és 1448-ban a Szántaiak, utóbb Cseröiek és 1496
Apczi Berezelek voltak. 1480-ban a Radnóth család egy tagja is Apczi elnévvel
él. Az
1552-ik évi sszeíi'ás szerint 22 jobbág>'telke volt. Rákóczy Zsigmond
egri várkapitány 1589
1590-ik évi számadáskönyvei szerint az egri katonaság
eltartására rendelt tizedet ez években beszolgáltatta a várba. Az 163ö-ik évi
adóösszeirás szerint 3^/^, 1647-ben 3, 1675-ben '2^1^. 1686-ban 2 portája volt.
1684-ben Vay Ádám, Balássy István, Darvas János és a Rádayak voltak itt liirtokosok. 1693-ban gróf Koháry István 3, Vay László pedig két porta ura volt.
Ezeken kívül ekkor még Róth János, Knbini Ádám, Mihalek János, Kürtösy
István és Gyarmaty András voltak birtokosok. 1741-ben gróf Starhemberg hatvani
uradalmához tartozott. A XIX. század els felében herczeg Grassalkovich, gróf
Teleki Józsefné és báró Podmaniczky Lászlóné bírtak földesúri joggal. A Grassalkovich-birtok utóbb a báró Sina család, azután Kiss Miklós, majd az Almássyak
kezébe került. Az utóbbiaktól 1873-ban Szent-Ivány Farkas vásárolta meg,
a ki itt lS76-ban kastélyt építtetett, melyet utána hasonnev fla örökölt, a ki
jelenleg a plebáma kegyura. A róm. kath. templom régi kfallal van körülvéve.
A Somlyóhegyen még a múlt század közepén kápolna áUt, a melyiiek alapjai
ma is láthatók. Harangja a templom tornyába kemlt és most lélekváltsági'a
szoktak vele kondítani. A község területe 3550 k. hold, lakóházak száma 402 és
a lakosság 218'l lél'-k. a kik mind magyarok vallás szerint róm. kath. 2050,
ref. 10, ág. ev. 10 és izr. 110. A helységben van 48-as Függetlenségi Olvasókör,
Apczi Iparosok Olvasóköre és egy cserép- és téglagyár és kbányája. Határában
híres bor terem. Po.stája és távirója helyben, vasúti állomása a budapest
ruttkai vonal mentén Apcz-Zagyva.szántó.
Atkár. A gyöngyösi járásban, a Mátra-hegység alatt elterül síkságon,
a Nyárfa-part nev domb mellett fekszik. 1325-ben az Aha nemzetség birtoka,
melyet alkalmasint Kompolt fia, Péter szerzett. Fiai 1325-bea megosztozván
;
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az atyai örökségon, az atkári részhirtokok III. Koinpoltuak, a JS'ánai Koinj)olthi
család sének jutottak. 14C>S-ban Kompoltlii Miklós kezén találjuk, de néhai
Kompolthi János leányának, Margit asszonynak tiai, Szén György és Szén Péter
anyai jogt)n fele részére igén\-t tartván, Kompoltlii Miklóst perbe idéztetik.
1522-ben Országit Miháh'uak négy fia és Kompolthi János fiai közöct kötött örökösödési szerzdés éneimében Atkár Országh Mihály fiaira szállott. Az 1552-ik
évi adóösszeírásban azok között a f;üvak között szerepel, a melyeket a török
elpusztítván, az adó nem volt behajtható. 154-ben i'ijra felépült. Az 15G4-ik
évi adóösszeírásban már ismét 11 portával szerepel. Országh Kristófnak 1567-ben
bekövetkezett halála után nvére. Országh Borbála, Török Ferenez neje nyerte
adományul Miksa királytól. T;vss (ma puszta), hajdan önálló község s az Aba
nemzetség Rédei ágának birtoka volt. Rédei Péter, a kinek fiát, Demetert 1340-ben
említik. Tassi elöné\-A-el szerepel, az elönévbl következtetve, Tasson lehetett
birtokos. Az 1554-ik évi adóösszeírás szerint még önálló helység, ekkor három
portája volt. 1564-ben szintén ennyit írtak össze. Az 1576-ik évi tizedjeg3^zék
még hat termelt sorol fel itten. 136-ben és 1647-ben 3, 1675-ben P/^. 1686-ban
P 4 portát vettek fel az adóösszeírásba. 1741-ben Atkár az esztergomi káptalan
birtoka. A XIX. század els felében a Beneczki/. Goszthony,
Brezovay, Orczy,
FeJtér. Kiirtliy. Kovács. Malatinszky, Pethö, Borhy, Várkonyi, Hamar, Györky,
3Iakay. Gál, Bakó. Márfon. Petes, Harmos, Thassy, Huszka és a Jlarkovics családok bírták. Tass puszta a berezeg Esterházyaké volt, a kiknek nagy juhtenyésztésük volt itten. Jelenleg Dóry Bélánénak, született Borpnkay Ilonának. Goszthonyi

Bélának,

Kanitz

Ödönnek,

Somogyi

Albertnek

és

Kálmánnak

Györffy

A

A

birtoka.
helységben több kastély van.
Goszthonyi
Gj^örffy Kálmáné
család si kastélya jelenleg Goszthony Béla tulajdona,
1871-ben épült.
helységben lev többi úrUakok közül Kiirthy Sándorét a
múlt század elején építették. Fölsinger Ferenez úi'Uakát Fölsinger Rezs építette.
Koller János dr.-é eredetileg a Malatinszky családé volt s a múlt
Brezovay család úi'Uaka jelenleg
század elején épült, de újabban átalakították.
Baross Lajos tulajdona. Özvegy Kállay Józsefné úrilaka, mely azeltt a Hamar
családé volt, a múlt század elején épült. Kanitz Ödön és Somogyi Albert az egykori Malatinszky -féle kúriát bírják, mely szintén a múlt század elején épült.
1857-ben az egész helység a lángok martaléka lett. Ebben az évben építették fel
helység területe
a róm. kath. templomot, a melynek a hitközség a kegyura.
5851 k. hold, lakóházak száma 265 és a lakosság 1584 lélek. Ebbl két német
kivételével mind magyar és 10 izr. kivételével mind róm. kath. vallású.
lakosközség postája helyben,
ság fogyasztási és értékesít szövetkezetet tart fenn.
távíró- és vasútállomása Vámosgyörkön van, a hatvan -vámosgyörki vonal
mentén. E heh'séghez tartozik Tass puszta (azeltt Pusztatass), mely a középkorban önálló község volt, még az 1549-ik évi adóösszeírásban 8 portával
szerepel, de az 1635-ik évi összeírásban már nem fordul el. Az 1907-ik évben
egy régi templom alapjára bukkantak itt. Továbbá ide tartoznak még a követ-
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nagyobb
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kez telepek Goszthonyi major, Fodortanya. Surányitanya. Malatinszky középtanya, Vinterberg tanya, Várkom-i tanya. Fodor tanya, Surámi tanya, Oláhtanya, Faragótanj'a, Györff\-tan}-a, Tassi tanya, Kollertanya, Zaleski tanya.
A község most építtetett díszes községházat és két artézi kutat is fúratott.
Atány. A hevesi járásban, a Mátra hegység és a Tisza folyó között elterül
síkságén, a Hányi ér mellett fekszik. 1407-ben és 1409-ben említik els ízben
az oklevelek. Az 1552-ik évi adóösszeírásban 3, az 1569-ik évi összeírásban
25 portával szerepel, ekkor Országh Kristóf birtoka. Rákóczy Zsigmond 1589 90.
évi számadása szerint ez években Egerbe szolgáltatta be a tizedet. Egy 1593-ban
kelt úrbéri összeírás szerint Széchy Tamásnak itt 7 jobbágya volt. 1635-ben,
mint új telepítvény, csupán 1 frt illetéket fizetett. Az 1647-ik évi adóösszeírás
szerint nemes község volt. Az 1674-ik évi ö.sszeírásban szintén nemes községként
szerepel, ekkor több armáUsta család lakott a helységben. 1684-ben a Vay György,
valamint a Lósy és a Haller családok voltak iíc birtokosok. 1693-ban Glöcksberg
ezredes bírta a hely.ség ^/^ részét, a többi Fáy György özvegyének birtoka volt.
1741-ben a Nyáry család. 1774-ben a Bernáthfalvi Bernáthok birtoka. A XIX.
század els felében báró Orczy László és GyörgA'. Döbrentey Gábor, gróf Esterházy,
Németh, Radics, Dobóczky. gróf Szapáry és a Freizeizen családok voltak itt birtokosok. Jelenleg Szaihmáry-Király Pálnak és Bárczay Elemérnek van itt nagyobb
:
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birtoka és úrilaka, mely 1700 körül épült. Van benne kb. 3000 kötetes
könyvtár, XVII. és XVIII. századbeli nénet bútorok. Az i'íjított hit már
a XVI. század közepén gyökeret vert a helységben, 1596-bau a reformátusok
már teljesen szervezett egyházközséget alkottak. Ebben az évben épült a mai
helység területe 9171 k. hold, lakónapig is fennálló református templom.
házak száma 639 és a lakosság 2933 lélek, a ki mind magyar vallás szerint
2300 református, 593 róm. kath. és 39 izr. Van a községben Casinó, Önkéntes
T üzoltóegyesülot, továbbá Önsegélyz és Fogyasztási Szövetkezet. A lakosság,
fként a ni nem, házi szövéssel foglalkozik. Posta helyben, távíró- és vasútállomás
a kisterenne kisújszállási vonal mentén
Heves. E helységhoz
tartozik Pusztaszárazb, továbbá Dobóczkytanya (eddig Székesgyep néven
is szerepelt), Coburg tanya (eddig Péterkút néven is szerepelt). Vajtanya, Mlinkótanya, Kálositanya, Mocsárytanya, Szathmárytanya, Bárczaytanya, PappszászGyörgy-tanya, Harangitanya, Puk3rtanya és Pappszász Lajos-tan3'a.
Bátor. A péíervásári járásban, hegyes vidéken, a Laskó-patak mellett
fekszik, 1295-ben már önálló helység volt, mely az egri püspökség tulajdonában lev Szarvask várának a területével volt határos. E helységet Endre püspök
1295-ben szerezte csere útján Marzsó fia Pós comestl, kinek Bátonyt adta cserébe. Az 1332 ^1337-ik évi pápai tized jegyzékben Batúr néven fordul el. 1372ben az egri káptalan és a püspökség birtoka. Az 1546-ik évi adóösszeírásban
3 portát ú'tak össze.
Alsó- és Fels-Bátor néven szerepel, mindkét helységben 3
Az 1551 1567-ik évi úrbéri összeírásokban is, az egri püspökség földesúri bir1590-ik évi
tokai között találjuk. Rákóczy Zsigmond egri várkapitány 1589
számadásai szerint Egerbe szolgáltatta be a tizedet. 1635-ben 2^1^ portája volt.
Az 1647-ik évi összeírásban Nagj^-Báthor néven van felvéve ekkor csak pusztaként szerepel, melynek l^/g portája volt. 1675-ben szintén Nagy-Báthor néven
van felvéve az összeírásba. 1675-ben és 1686-ban csak fél portát vettek fel.
1693-ban í^^í/ Ferencz birtokában találjuk. 1741-ben az egri káptalan jobbágyközsége volt. A XIX. század els felében az egri káptalanon kívül még gróf
Keglevich IMiklós, ki zálogban bírta, továbbá Okolicsányi János és a Fora család
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bírt itt földesúri joggal. Jelenleg az egri

fkáptalannak

és

Wagner Jánosnak van

holdon feliUi birtoka a helység határában. A helység temploma 1801-ben
épült, kegym-a az egri káptalan. A község területe 4756 k. hold, lakóházak
száma 107 és a lakosság 669 lélek, a Idk mind magyarok vallásra nézve van
655 róm. kath., 4 ref. és 15 izr. A
háziipara a vászonszövés. Postája
helyben, távíró- és vasútállomása Egerben van. E helységhez tartioznak Bányaház,
lüsbátor és Nagyasszó telepek.
Beklcze. A pétervásári járásban, a Bükk hegységtl nyugatra, a Bekölczepatak mellett, amiak völgyében fekszik. Eredetileg a hevesi várszerkezet tartozéka
volt. A hel\-ség határának egy része azonban mélyen belenyúlt Borsod vármegye
területébe. 1484-ig a Bekölczei család birtoka, mely család kihaltával Mátyás
király az itteni jószágaikat a Czoborszentmihályi Czoboroknak és a Farnosiaknak adományozta. 1492-ben Borsod vármegyéhez tartozott. Az 1546-ik évi
adóös.szeírás Heves vár;negye helységei között sorolja fel, ekkor 6 portája volt.
Rákóczy Zsigmond egri kapitány 1589 90-ik évi számadásai szerint ebben az
évben az egri várba szolgáltatta be a tizedet. Az 1635-ik évi összeírás szerint
1« ^. 1647-ben 2, 1675-ben s/^, 1686-ban
Vz portája volt. 1693-ban Heflany György,
Kacsondy Péter, György és Sáiulor voltak birtokosok. Késbb a Szentmiklóssyak
birtokában volt. A XIX. század els felében Draskóczy Sámuel volt a helység
földesura, kinek révén a Lipthayak voltak itt birtokosok. Jelenleg Grosz Jónásnak
van itt 860 holdas birtoka. A helység lakói fogyasztási szövetkezetet tartanak
fenn, azonf(>lül a házi szövést saját czéljaikra zik. A helység temploma lS40-ben
épült. E liolységhez tartozik Pappallag-puszta. A község területe 2391 k. hold,
lakóliázak száma 145 és a lako.sság 829 lélek, a Idk magyarok v^allásra nézve
4 protestáns és 15 izr. kivételével mind róm. kath. Postája Egercsehiben,
távírója Bélapátfalván és vasúti állomása Egerben van.
Besenytelek. Az egri járásban, a Nagy-Alföld éjszaki részén, a Laskó-patak
közelében fekszik. Eredeti neve Besseny volt. Legrégibb adatunk 1278-ból
való e helységrl. Ekkor egy Tekme nev beseny birtoka volt, a ki 1278 táján
örökös nélkül halt el s valószí lleg az egész helység ura volt. 1467-ben Bessenyei
Mihály alnádor birtoka, a ki ebben az évben Mátyás királytól besenyi birtoké940
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hoz Tepély pusztát kapta adományul. Enuok az adoinánylovélnek az eredetije
megvan az itteni közbirtokosság levéltárában. Az 1549 és az 1554-ik évi adóösszeírás szerint lakói elfutottak és a helységet pusztán hag\-ták. 1564-ben
l90-ik évi .számadásújra telepítették. iíaA-óc:;/ Zsigmond egri kapitány 1589
könyveiben azok között a helységek között szerejiel, melyek az egri vár fenntartására szolgáltatták be a tizedet. A XVJI. század els felébeii elpusztult,
csak az ll)75-ik évi összeírásban találkozunk ismét e helység nevével, hol ekkor
ewy nemesi kúria volt. Ettl kezdve 1848-ig csak nemesek lakták s az itteni
nemes közbirtokosság volt a plébánia kegyura is. Az 1693-ik évi összeírásban
Szabó András volt itt birtokos, kívüle még Bessenyei Zsigmondnak is volt birtoka, melyet Szabó Andrásnak, nejének és három fiának elzálogosított, a kik
e zálogbirtokra 169S-ban királyi adományt nyertek. E két családon kívül a
XVm. század folyamán számos nemes telepedett le a helységben. Mint a Bóta,
melynek se Bóta Benedek 1664 május 20-án nyert czímores nemeslevelet,
melyet 1666-ban kihirdettek s jelenleg a közbirtokossági levéltárban riznek,
továbbá a Ragó-csaJád, melynek se Rágó János, 1684-ben nyert armálist
Mlinkó, melynek sét, Mlinkó Mátyást, 1698-ban nemesítették. A helység régi
temploma a XVl. században épült, ezt újabban iskolának alakították át. Régi
oltárképét a közbirtokossági levéltárban rzik. Az új templomot a nemes köz1803 között építtette. A helység területe 8513 k. hold, lakóbirtokosság 1790
házak száma 634 és a lakosság 3132 lélek, mind magyar; vallásra nézve van

—

—

róm. kath. 3065. gör. kath. 7, ref. 16, ág. ev. 2 és izr. 45. A lakosság ijiaroskört,
olvasókört, fogyasztási és értékesít szövetkezeteket tart fenn. Czakó Káhuánnak
és Bertalannak itt két mmalma van. A község postája helyben, távírója Mcztárkányban és vasúti állomása Füzesabonyban van. Hozzátartozik Tepélypuszta, mely 1464-ben már megvolt.
Boczonád. A hevesi járásban, a nagy magyar Alföld éjszald szélén fekszik
és Szolnok vármegyével határos. A hagyomány szerint a falu eredetüeg a mostanitól fél kUométer távolságra, a Goszíhonyi-féle birtokon, az úgynevezett Dobogóparton állott, ugyanitt épült a templom is. 1320 eltt Sirok várának tartozékai
közé sorozhatjuk, ekkor az Aba nembeli Borh-Bodon ág birtoka volt. Késbb
az Aba nembeli Domoszlai család birtokába került. Domoszlai Demeter magtalan
halála után a király 1418-ban a Rozgonyiaknnk adományozta a helységet, melyet
1486-ban is a kezükön találunk. Plébániáját már az 1332— 37-ik évi pápai tizedjegj^zék is elsorolja, a mikor boczonádi Péter pap 12 garas adót fizetett. Az
1552-ik évi adóösszeírásban ama helységek között szerepel, a melyektl a rájuk
54kivetett adó nem volt behajtható. Az 1554-ik évi adóösszeírás szerint 1553
ben kezdett újra települni. 1589 90-ben az egri vár fenntartására szolgáltatta
be a tizedet. A XVII. század elején elpusztult. Az 1635-ik évi összeírásban
újonnan épült helységként van felvéve. Az 1647-ik évi összeírás szerint nemes
község volt. 1675-ben szintén nemes községként szerepel az összeírásban. A XIX.
század els felében Almássy István és özvegy Szeleczky Mártonné voltak a helység
földesurai. Plébániája a török hódoltság alatt megsznt s a helység 1716-ban
Tárnáméra fiókja volt. Az si plébániát 1775-ben
a canonica vizitatio szerint
állították helyre. Templomát 1770-ben építtette iSzeíeczfcí/ Márton kir. tanácsos
és neje Czobel Viktória, a kinek családi czímere a templom fbejáratát ékesíti.
A Szeleczkyek a XVII. század második felében telepedtek le Boczonádra,
melyet Lipót király adományozott Szeleczky tábornoknak. Ennek magtalan halála után birtokait unokaöcscse, a fenti Szeleczky Márton örökölte,
a ki 1760-ban Boczonádon kastélyt épített. Szeleczky Márton halála után
hasonnev fia (f 1818-ban) örökölte,
(t 1798 január 30-án) itteni birtokait
lanek halála után özvegye Gosztony Apollónia birtokába mentát vétel czímén,
a ki után Gosztony Alajos örökölte. Ennek fiai megosztozván az atyai örökségen,
Boczonád Gosztony Kálmánnak (j 1907 január 18-án) jutott, a ki után
fiai Andor, Kálmán és Sándor örökölték. Jelenleg Gosztony Kálmán örökösei
(1526 hold), Go.sztony Kálmánné szül. Esztelneki Biró CornéUa (1350 hold)
és Tornyai Schossberger Henrikné (1600 hold) a helység legnagj-obb birtokosai.
A róm. icath. templomnak Gosztony Kálmán örökö.sei a kegyurai. A hagyomány
szerint az 1770 eltti templom, a mely fából volt, a mai Szent János-szobor
helyén állott, hol az alapkövek ma is láthatók. A határban egy kúnhalomszerü emelkedés, is látható. A község területe 5142 k. hold, lakóházak száma
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252 és a lakosság 1769 lélek, a kik keítö kivételével magyarok. Vallásra nézve
llref. és31 izr., a többi róm. kath. A lakosság hitelszövetkezetet, fogj^asztási
és értékesít szövetkezetet, kath. temetkezési társulatot és tzoltó-egyesületet
tart fenn. Postája helyben, távírója Hevesen és vasúti állomása Ludason van.
E helységhez tartozik Alatka puszta, mely hajdan önálló helység volt
és plébániája volt. E pusztán az 1870-es évekig egy félig romban hever
templom állott fenn, melynek köveibl néhai Szerelem Géza kastélyt építtetett
temploni egy gót stíl ablakát emlékül a kastélj^ba beépíttette. A
s a régi
kriptában volt csontokat pedig klappal fedett koporsóba tétette. E kastély
jelenleg özvegy Gosztony Kálmámaé szül. Esztelneki Bíró Cornélia birtokában van. kinek a községben fennálló szép kastélyát id. Szeleczky Márton építtette a XVIII. sz. els felében. Van itt nagyobb könyvtár, számos régi családi
kép, érdekes ódon bútorok, velenczei csillárok stb.
BodoHi/. A pétervásári járásban, a Mátra hegység Kékes nev csúcsa alatt
elterül mély völgyben, a határában ered s a Tárnába öml két patak mellett
fekszik. Eredetileg az Aba nemzetség birtoka, mel\Tl els ízben az egri káptalan 1275. évi határjáró levele emlékezik meg. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben a patai esperesi kerület plébániái között foglal heh'et. Az 1549 52.
10 jobbágytelket vettek fel. ekkor Perényi
évi adóösszeírások alkalmával itt
Gábor birtokában találjuk. Az 1564. évi adóösszeírás szerint portáinak száma
90-ben az egri várba szolgáltatta be a tizedet. Az 1635-iki
14-re emelkedett. 1589
évi összeírás szerint l^/^, 1647-ben fél, 1675-ben fél, 1686-ban szintén fél portája
volt. 1684-ben az Erdödy és a Rákóczy családok voltak földesurai. Az 1693. évi
összeírás szerint gróf Erdödy Györgynek 5 jobbágya volt itten. 1741-ben báró
Qrassalkovich személynök birtoka. A XIX. század els felében (1837) mint a
debri uradalom tartozékát Ubnann Móricz bírta bérben. Az itteni Gi'assalkovichbirtokot 1841-ben gróf Károlyi György vette bérbe, melyet utóbb 1854-ben
megvásárolt. 1876-ban hitbizománvnyá alakította át, melynek gróf Károlyi
Mihály a jelenlegi haszonélvezje. 1904 július 11-én az egész község teljesen
leégett. A róm. kath. templomnak, a melyet még a Grassalkovichok építtettek,
jelenleg gróf Károlyi Mihály a kegyura. A község területe 7098 k. hold, lakóházak száma 291 és a lakosság 1821 lélek, a kik mind magyarok és 9 izr. kivételével mind róm. kath. vallásúak. Posta, távíró és vasúti állomása Párádon
Pusztaréti
van. E helységhez tartoznak a következ puszták és telepek
malom, Rudolftanya, Logipuszta,Vérczvereshegy, Kétpatakköz, Csórhegy.
Bükkszék. A pétervásári járásban, a Mátra hegység Tóbércz nev nyúlványa alatt, a Tóbércz völgyben s a Tariia mellékága mellett fekszik. Legrégibb
okleveles adataink e helységrl 1438-ból és 1461-bl vannak. Az 1552-ben eszközölt adóösszeírás szerint 2 portája volt, ekkor nemesek lakták. Az 1554-ben
tartott összeíi'ásban a teljesen elhagyott helységek között foglal helyet. Az 1564.
évi összeírás szerint újra felépülvén, mint újra épült helység, az adó alól mentes
volt. 1589
90-ben az egri vár fenntartására szolgáltatta be a fpapi tizedet.
Az 1635. évi összeírás szerint IV2, 1647-ben 1, 1675-ben fél, 1686-ban szintén fél
portája volt. 1693-ban Paksy (Paxy) István birtokában találjuk. A XIX. század
els felében báró Orczy Józsefné, Dapsy Rafael. Pappszász György és Elek örökö.sei, továbbá a Széky és a Lipcsey családok voltak itt birtokosok. Jelenleg gróf
Károlyi Viktornénak van a helység határában nagyobb birtoka. Róm. kath.
temploma 1809-ben épült. 1897 május havában nagy árvíz pusztított a helységben. A község területe 2658 k. hold, lakóházak száma 137 és a lakosság 940
lélek, a kik magyarok. Vallásra nézve izr. 10, a többi mind róm. katholikus.
A lakosság Katholikus olvasókört és Fogyasztási Szövetkezetet tart fönn. Postája Terpes, távíró állomása Pétervására, vasúti állomása Párád. Határában van a
C'zevicze savanyúvízforrás. A község eddigi neve Szék, volt. jelenlegi nevét az
1901. évi 74.491. számú belügyminiszteri rendelet állapította meg. E heh'séghez
tartozik Pósváripuszta és Csertanya,
mely azeltt Práff tanya néven volt
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Bükkszék,
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ismeretes.
Bükkszenterzsébet.
pétervásári járásban, a Mátra hegység alatt, a Tárna
patak mellett, a Felsö-Tarna völgj-bcn fekszik. Egyes történetírók szerint c
helység II. András király uralkodása alatt vagy közvetetlenül utána települhetett s nevét II. András leányától, Szent Erzsébettl vette. Valószínleg egyházát Farkas és Dávid alapították, a kik a szent királyleány kíséretében voltak
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1244-1)011 1\'. Béla kiráh-tól engedélyt nyertek, hogy nvére tiszteletére egyházat építhessenek. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben Sancta Elisabeth
néven fordul el a hei'esi kerület plébániái között. 1451-ben Egyházasszenterzsébet. 1466-ban Szenterzsébet s az 1546. évi összeírásban szintén e néven
szerepel, ekkor 8 pusztát írtak össze. Xz 1564. évi összeírás szerint 12 portája
90. évi egri kapitányi számadáskönyvek szerint ez években az
volt. Az 15S9
egri várba szolgáltatta be a f]);ipi tizedet. Az 1635. évi összeírás szerint 2^ ^.
1647-ben H j portája volt. az iitól)hi összeírás szerint nemesek is lakták. 1675-bcn
^/^ portája volt. ekkor a Szirák; Zay. Pétre, Gyönge, Csorba, Forgón armálista családok laktak itten. 1686-ban fél portával szerepel az összeírásban. 1684-ben Eösz
Gábor volt a helj-ség földesura. 1693-ban Bertóthy Gábor, Usz Gábor, Utassy
György. Bosó János. Petrin Máté. Zay Lukács, Forgó Máté, Ködmön Pál és
Szilák Albert voltak birtokosok. A XIX. század els felében az Utasy. Menyhárt.
Zay, Kalács. Plathy. Onody. Gelléry és Szirák családnak volt itt földesúri joga.
Plébániája 1647-ben ismét fennállott, ekkor Turcsányi György volt a lelkipásztora. Templomát 1761-ben építették. 1833-ban Istványi József prépost átala8
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mellékoltár régi képe, a mely Jákob pátriárkát ábrázolja, a mint
1680 1700-1)61 való.
Efraimot és ^lanassét megáldja, körülbelül
Jelenleg Menyhárt Müiálynak, az Utassy és a Zay utódoknak van itt nagyobb
birtoka. A község területe 4323 k. hold, lakóházak száma 205 és a lakosság 1087
lélek, a kik mind magyarok. Vallásra nézve van ág. ev. 2, izr. 24 s a többi
róm. katholikus. A helység lakosai fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn.
Van itt gzmalom is. Postája helyben, táviró-állomása Pétervására és vasúti
állomása Mátraballa. E helységhez tartozik Hosszuveröi puszta, továbbá a
Greskovits-tanya. mely most Barkóczy Zoltán tulajdonába ment át; hasonlóképen Zay -tanya és Eperjes.
Csány. A hatvani járásban, a Nagy-Alföld éjszaki szélén, a Szárvágy és
Teker patakok mentén fekszik. Eredetileg Pata vagy Mátraúj vármegyéhez
37. évi pápai tizedjegyzékben Chahan név alatt fordul el
tartozott. Az 1332
a patai kerület plébániái között. 1409-ben Szentmiklóscsánya, 1445-ben Csány
(Chan) néven fordul el az oklevelekben, ekkor a Csányi család birtoka volt.
1552-ben a törökök elpusztították, az 1554. évi adóösszeírás szerint 1553 54-ben
kezdett újjáépülni. 1553 után a törökök itt rséget tartottak. Az 1564. évi össze90-ben azok közé a helységek közé
írás alkalmával 4 portát vettek fel. 1589
tartozott, a melyek az egri vár fenntartására szolgáltatták be a fpapi tizedet.
1630 61-ig a helység kétharmadrészét Vámosy István alispán birta. Az 1635.
évi összeírás szerint V-J^, 1675-ben 2Y2 portája volt. 1686-ban csupán ^/ja portát
vettek fel. 1684-ben Berthóthy Gábor, Vay Ádám és a Fejérpataky család bírt
1693-ban Vay Ádám birtokában találjuk, kívüle még a
itt földesúri joggal.
Holecz családnak is volt 12 jobbág\i:elke. 1741-ben részben gróf Starhemberg
hatvani uradalmához tartozott, részben Vay Ádám birtoka volt. A XX. század
els felében herczeg Grassalkovichon kíviU a Vay család és a Holecz család örököseinek volt itt földesúri joga. Kivülök az idk folyamán számos nemes család lakott itt. kik közül a Halász, Várkonyi, Juhász, Korcsmáros, Burián. Józsaés Ézsiás
családok ma is szerepelnek. Jelenleg Hatvány Károlyuénak és Halász Aladárnak
van itt, nagyobb birtoka. A róm. kath. templom a XVIII. században épült,
kegyura az itteni közbirtokosság Az izraeliták imaháza 1891-ben épült. A helységben több úrilak áll fenn. Kettt szép park övez. Ezek egyikét Csányi Ágoston
1895-ben építette, a kitl Csányi Rinka férjezett Hatvány Károlyné örökölte
jelenleg a gyöngyösi forgalmi banké, a másik Halász Aladár tulajdona és ezt
még a Vayak építették, de a Halász család átalakíttatta és megnagyobbíttatta.- Van itt egy érdekes renaissance-stilü óra és több kiváló festmény. A község területe 8324 k. hold, lakóházak száma 614 és a lakosság 3796 lélek, a kik
3 német és 3 egj'éb kivételével mind magyarok. Vallásra nézve van róm. kath.
3703, ref. 7, ág. ev. 1, gör. kel. 1 és izr. 84. A lakosság róm. kath. olvasókört.,
kíttatta.

unokáit

Csány.

—

:

—

—

—

—

48-as függetlenségi kört és temetkezési társulatot tart fenn. Van virágzó hitelszövetkezete, gzmalma és artézi viz gz- és kádfürdje. Hatvány Károlyné
birtokán gazdasági szeszg3^ár van, mely jelenleg a gyöngyösi forgalmi banké. Postája helyben, távíró és vasúti állomása Horton van, a hatvan füzesabonyi
Arenda
vonal mentén. E helységhez a következ puszták és tanyák tartoznak
puszta (azeltt Pusztacsány néven volt ismeretes). Dkamajor, Pusztacsány

—

:
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(eddig Brünaucrtanya). Politzer Jónás tanya, Homonnay Ferencz tanya, Korcsmáros Andrásné tanya, Korcsmáros Ferencz tanya, Barkóczi István tanya,
Korcsmáros Alajos tanya. Pusztai Péter tanya. Bordás József tanya, Juhász
Sándor tanya. Jósa Mihály tanya. Fehér Ferencz tanya (azeltt Burián Lajos
tanya néven volt ismeretes), Csikós Balázs tanya, Balázsovies Oszkár tanya,
Horty József tanya. Iskolatanya, Móczár József tanya, Hild Petes Mária
tanya, Halász Aladár tanj'a.
Demjén. Az egri járásban, a Bányahegy alatt s a Laskó patak mellett

—

fekszik. 1331-ben az egri káptalan birtokaként szerepel. Az 1332
37. évi pápai
tizedjegyzékben Demyan néven szerepel, a hevesi kerület plebámái között.
14S0-ban Kisdemyen, 1490-ben Demyen néven fordul el, s az 1546. évi adóösszeírásban Deménd néven szerepel. Ekkor az egri püspöké volt. Az 1349 -52.
évi adóösszeirásokba 10 portával van fölvéve. Az 1564. é\á összeírásban az
elpusztult, illetleg elhagyott helységek között foglal helyet. Az 1635. évi adóösszeü'ás szerint 1. 1647-ben szintén 1 portája volt, ekkor csak mint birtok
(possessio) szerepel az összeírásban. 1675-ben ^ 4, 16S6-ban '4 portát vettek fel
az összeírásba. A helység neve ekkor Dömyénd alakban foriul el. 1741-ben
az egri püspökség földesúri hatósága alá tartozott, ekkor Deménd néven szerepei
az összeírásban. 1836-ban 764 lakosa volt. 1848-ig az egri érsekség földesúri
hatósága alá tartozott. Jelenleg az egri érseknek van nagyobb birtoka a helységben, a ki kegyura a templomnak, a mely 1728 táján épült. A helység, mint
fiók, a kereesendi plébániához tartozik. A község területe 4360 k. hold, lakóházak
száma 146 és a lakosság 787 lélek, a kik mind magyarok és 3 ref. és 3 izr. kivételével róm. katholikusok. Postája Kerecsenden, távírója Verpeléten és vasúti
állomása Füzesabonyban van. A határban az egri érsekségnek van kbányája.
E helységhez tartozik Albertmajor és Vastanya.
Detk. A gyöngyösi járásban, a Mátra déli dombos vidékén, a Bene-patak
mellett fekszik. 1291-ben már az Aha nembeli Kompolt fia, Péter birtoka, a ki

—

ebben az évben III. Endre királytól megersít levelet nyer.
Detk Pál utódainak birtokába került, midn Pál fia Imre fiai 1348-ban megosztoztak, Egyházas-Detk II. Imrének, a Detky család sének jutott. Az 1332
1337. évi pápai tizedjegyzékben Detk néven szerepel. 1424-ben Kis-Detk néven fordid el, ekkor a Nánai Kompolthiak birtoka, a kik itteni birtokaikat az Ugraiakuak adták cserébe. E család magbanszakadtával 1438-ban Kisdettk helységet
ismét a Nánai KompoJthiak nyerik Ugrával s több más helységgel. 1489-ben
Kompolthi István leányának, Erzsébetnek fiai Lendvai Bánffy Miklós és Jakab
követelik részüket az itteni Kompolthi-féle birtokokból. Az 1549
1552. évi
testvérével, Pállal,

—

adóösszeírások szerint Országh Kristóf birtoka, ekkor 2 portája volt. Az
1553. évi adóösszeírásban 3 portával szerepel. 1564-ben portáinak száma 9-re
emelkedett. Az 1653. évi összeírásban ^/^. 1647-ben fél, 1675-ben szintén fél s
1686-ban ismét fél portával szerepel. 1693-ban a Bossány család birtokában
találjuk. 1741-ben a Xyáry család birtoka. 1838-ban báró Brudern József örökösei, gróf Esterházy, báró 0)-czy Lrincz, továbbá a Goszthony család és Ullmann
László bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg Bekónyi Viktornak, gróf Károlyi
Mihálynak és Goszthony Géza örököseinek van itt nagyobb birtoka. A róm.
kath. templom 1800-ban épült. A hely.ségben lev úrilak Beökönyi Viktor tulajdona. A község területe 4881 k. hold, lakóházak száma 270 és a lakosság 1647
lélek, a kik 10 tót kivételével, magyarok és 10 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. Postája, távíró és vasúti állomása Ludas, E helységhez tartozik Tarnócza
puszta, továbbá Alsónyiget és Középnyiget telepek.
Domoszló. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegy alatt, dombos vidéken
fekszik. Eredetileg az újvári vár tartozéka, tehát királyi várbiitok volt. 1262-ben
az Aha nembeli II. Kompolt szerzi meg, melyre 1263-bau István ifjabb királytól
kiváltságlevelet nyert. Fiait. Pétert és Pál comest 1291-ben III. Endre király
megersíti Domoszló birtokában. Péter (1273 1318) három fia 1325-ben osztozott
meg az atyai örökségen. Ez alkalommal Gergely (1320 1337), a Domoszlay
család (")se, nyerte Domoszlót, továbbá Visznek és Lovász-Nána falvakat, valamint (íyanda fele részét. 1468-ban Kompolthi Miklós birtokában találjuk, de
Kompolthi János leányának, Margitnak fiai szintén részt követelnek belle.
1489-ben Kompolthi Erzsébet fiai, Lendvai Bánffy Miklós és Jakab követelik itteni
részüket a Kompolthiaktól. Országh Mihály négv- fia és a Kompolthiak között

—

—
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1522-ben létrejött kölcsönös örökösödési szerzdés értelniéhen ii IvtJiupolthiak
Országh családiba szállott. 1549 1552-ben Országh Kristóf hiriokában találjuk. Ekkor 7, 1554-ben G. 1564-ben pedig Sportát írtakitt össze. K iielység határában állott Oroszláitkö vára, az Aba nembeli Koinpollhiak si fészke.
E vár a tatárjárás után épülv. Midn KompoK íia Péter három fia 1325-ben az
atyai örökségen megosztozott, a vár fet^ntartását közös költségen határozták
el. 14(iS-han Kompolthi Miklós kezén találjuk, de Kompolthi János leányának,
Margitnak tiai Szén György és Péter szintén részt követeltek belle. 14S!)-ben
Kompolthi István leányának, Erzsébetnek fiai Lendvai Bánffy Miklós és Jakab
is részt követeltek a várból. Az 1522-ben kötött örökbefogariási szerzdés értelmében e vár is az Országh családra szállott. Bánffy Istvánné Országh Magdolna
1548-ben pert indított Országh Kristóf ellen s Oroszlánkvára és a hozzátartozó
községekbl részét követelte a per 1560-ban dlt el Bánffpié javái'a, de Orsz^rgh
Kristtif ellene szegült a végrehajtásnak, végre is egyezségileg intézték el az ügyet.
Domoszlónak az 1635. évi adóösszeírás szerint 2, 1647-ben 1, 1675-ben fél portája
volí. Ekkor a Kozma armálisía nemes esalátl lakott itten. 1686-ban szinte csak
fél portája volt. 1693-ben, mint pusztabíró, báró Haller Samu birtoka. 1741-ben
a Nyáríj családé. A XIX. század els felében báró Baldacci, gróf Esterházy,
gróf Draskovics, továbbá Ocskay Ignácz, báró Orczy Lörincz, Tarródyné, Gosztony. Petrovay. Perlaky és Orczy János bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg gróf
Károlyi ]\Iihálynak van a helységben nagyobb birtoka, mely az aldebri hitbizományhoz tartozik. A helység templomát a XVIII. század végén építették.
A plébánia már 1332-ben megvolt anyakönyvet 1753 óta vezetnek. Kegyurai
a báró Baldacci család utódai. A ÍNep. Szent János kápolna 1800 körül épült.
1867-ben nagy tzvész pusztított, mely a helység felét elhamvasztotta. A helységben lév úrilakot Perlaky Zeno építette 1868. évben. A község területe 7378
k. hold, lakóházak száma 417 és a lakosság 2432 lélek, a ki mind magyar anyanyelv, de tudnak tótul is. Vallásra nézve 2 ref. és 32 izr. kivételével mind róm.
katholikus. A helység lakói hitelszövetkezetet, fogyasztási szövetkezetet és
önkéntes tzoltó-egyesületet tartanak fenn. Említést érdemel Schmidinger Lajos
gzmalma. A lakosság liáziipar.szerleg zi a kosárfonást (forgácsból és vesszbl)
és a vászonszövést. A község postája helyben, távírója és vasúti állomása Ludason
van. E helységhez tartozik Tarjánka puszta, továbbá Gunyhóstanya, Paptanya,
Csépánytanya, Gólyatanya.
Dormánd. Az egri járásban, a Laskó patak mellett fekszik. A XIII. században e helység határában Buger-Beseny (Bögér) nev helység volt. E helység,
miként a tle délre es mai Besenytelek, eredetileg beseny telep volt. A XV.
században Dormánd és DormándJiáza alakban szerepel. Az 1549. évi összeírás
szerint teljesen elszegényedett s így adót nem fizetett. Az 1552. évi adóösszeírásban szintén az elpusztult falvak között foglal helyet. Ugyanígy emlékeznek
meg róla az 1554. és az 1564. évi összeírások is. Az 1635 1686. évi adóösszeírásokban nem szerepel. 1693-ban Polgár György és Saághy Pál bírták az egész
helységet. A XVIIT. század végén báró Saághy Mihály birtoka. A XIX. században a gróf Fáyak, továbi^á Fáy István, Saághy, Vratarics, Góth, Szalkány és
Zbiskó családok bíitak itt földesúri joggal. Jelenleg gróf Vay Ádámné született
Zichy Mariotta grófnnek és Engcl Lajosnak van itt nagyobb birtoka. A róm.
kath. templem 1790-ben épült. Patrónusa: gróí Zichy 1907-ben újjáépíttette.
A zsidó imaház 1870-ben épült. A helységben lév úrilakok közí'd az egyiket
Remenyik Zsigmond építtette, mely jelenleg Remenyik Lászlóé, a másikat Szabó
Ignácz, ez jeh-nleg Szendri Kovách Kálmán, mszaki ftanácsosé, a harmadikat Engel Jón á,fi kezdte építtetni, de íia Engel Lajos fejezte be 1880-ban.
A község területe 2129 k. hold, lakóházak száma 188 és a lakosság 1002 lélek,
a kik mind magyarok. Vallásra nézve ref. 19, izr. 38, a többi róm. katholikus.
Postája, távíró és vasúti állomása Füzesabony. E helységhez tartozik Buda-

—

kilialtával az

;

;

—

háttan\'a.

Dorogháza. A pétervásári járásban, a Mátra hegység tövében, a Tóvölgyi
hegy alatt, a Tó és Mérges völgyben, a dorogházi patak mellett fekszik. A Baksa
nemzetség si fészke, melyet I. Simon fiai Baksa, Tamás, Dénes, Detre, György
és Simon 1280-ban a Zemplén vármegyei Kövesdért, Semjénért, meg a Szabolcs
vármegyei Halászért a Rátót nembeli Roland nádor fiainak adták cserébe. Késbb
e cserét megváltoztatták és Kövesdet pénzért vették meg a Baksa nembeliek.
:

Boczonád.

Csáiiy.

—

—

A

Gosztony-féle kastély.

Halász Aladár úrilaka.
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Detk.

—

Dormánd.

Beökönyi Viktor

—

Engel Lajos

i'irilaka.

i'irilaka.
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1296-ban Dorog birtok még a Baksa nembelieké volt. Az 1332 37. évi pápai
tizedjegyzékben Rabasháza (Dorokháza) néven szerepel. 1465 79-ben ismét
mint birtokot (possessió) említik. Ekkor Sirok várához tartozott, melyet Tari
György, magtalan halála esetére. KompoÜhi János fiainak hagyott. 1479-ben vámszed hely is volt. Az 1549. évi adóös.szeii'ás szerinc több nemes család birtoka
volt, ekkor 2 portát utak itt össze. 1552-ben a törökök elpusztították, 1553
54-ben újból felépült, ezért az 1554. évi adóösszeíi'ásban az adómentes helységek
között szerepel. Csak az 1647. évi adóösszeírásban találkozunk ismét e heh'ség
nevével, ekkor nemes községként szerepel. 1675-ben, mint nemes község, 3 frt
taksát fizetett. 1684-ben Dorogházi István birtokában találjuk. 1693-ban Dorogfy
özvegye volt itt birtokos. A XIX. század els felében Gyürky Pál, SzathmáryKirály Pál, továbbá a Molnár, Benkö, Repeczky. Losonczy, Ottlik és a Vajda
családok voltak itt bh'tokosok. Jeleiileg báró Solyt/iossy Jennek van itt nagyobb
birtoka. A helység róm. kath. temploma 175S-ban épült. A község területe
3110 k. hold, lakóházak száma 148 és a lakosság 851 lélek, a kik magyarok, 13
ág. ev. és 28 izr. híján róm. kath. vallásúak. A lakosság kath. ifjúsági egyesületet tart fönn. Házi iparként a vászonszövést és nyíi'faseprkészítést zik.
Van itt egy használaton kívüli köszénbánya. mély a salgótarjáni részv. -társaság
tulajdona. Postája Nemti, távíi'ó és vasíiti állomása Máíramindszent. E helységhez tartozik Dorog puszta, továbbá Pálházi puszta és Fzfakúti tanya.
Ecséd. A hatvani járásban, az Öreghegy és a Mátra végs nyúlványai
tövében, az Ágói patak völgyében fekszik. A község éjszak-déli irányban 2 és fél
km. hosszú s a patak nemcsak a községet, hanem az egész határt keresztül met37. évi pápai tizedjegyzék említi plébániáját, mely a patai kerületszi. Az 1332
hez tartozott. 1412
1429-ben Eclied, Echyd néven említik az oklevelek. A XVI.
századelején a Pálóczi család bii-tokában találjuk. A mohácsi vész után Perényi
Péter igyekezett megszerezni, de Ráskay Zsigmond még 1527-ben elfoglalta
a helységet. De Perén^T Péter befolyása következtében Ráskay Zsigmondot és
testvéreit megfosztották minden javaiktól, metyeket azután ^agy Imre, 3Iaghy
György, Kenderesy László és Parlaghy László nyertek el. Dobó Ferencz, Domonkos és István is igényt tartottak Ecsédre s 1536-ban bejelentették tiltakozásukat
Ecséd elfoglalása miatt. Perényi Péter életében azonban nem boldogultak e
hatalmas fúrral 1548-ban bekövetkezett halálával siettek megújítani igényü52. évi összeírás szerint Bebek Ferencz birtokában volt. 1554-ben
ket. Az 1549
90-ben azok közé a hely15, 1564-ben 8 portát írtak össze e helységben. 1589
ségek közé tartozott, melyek az egri vár fenntartására szolgáltatták be a tizedet.
Az 1635. évi összeírásban 2^/^, 1647-ben 2, 1675-ben szintén 2, 1686-ban 2 por40 között gróf
tával szerepel. 1693-ban Szirmay Péter birtokában találjuk. 1830
Teleki Zsófia, Gombos Imre, Szeleczky, Darvas, Nagy Barnabásné, Fáy, Sipos,
Bóriis és a Roksányi családok voltak itt birtokosok. Jelenleg Fáy Józsefnek és
Zohánnak, Máhr Károlynak, Bernáth Félixnek és Csányi Józsefnek van itt
nagyobb birtoka. Hogy a régi róm. kath. templom, melynek az egri érsek a kegyura, mely idben épült, nem állapítható meg. A helységben két régi és két új
kastély van. Az egviket a XIX. század elején a gróf Telekiek építették, a kik után
gróf Ráday család örökölte. A Rádayaktól Richter Adolf vásárolta meg, a ki 1848
és 67 között volt itt birtokos
ettl viszont az egri érsek vette meg s jelenleg a
róm. kath. elemi iskolát helyezték el benne. A másik régi kastélyt, mely a község
házai közül emelkedik ki, Fáy Zoltán jelenlegi tulajdonosnak a nagyatyja építtette. A másik két új kastély a helység belterületén kívül van. Az egyiket
az Ecséd vagy Fáj'-tanyán 1876-ban Fáy József építtette, a másikat, mely
közvetetlenül a falu mellett fekszik, Bernáth Félix 1906-ban építtette, jelen1846
legi tulajdonosa Mahr Károly,
volt domoszlói földbirtokos. Az
47. évek egyikében a helységet óriási felhszakadás sújtotta, mely a község
házait romba döntötte és a nép emlékében, minthogy Szent Ilona napján volt,
még most is ,. Ilona vize" név alatt szerepel. Aköz.ség területe 7121 k. hold, lakóházak száma 498 és a lakosság 2967 lélek, a kik 3 német kivételével magyar
anyanyelvek. Vallásra nézve van gör. kath. 1, ref. 12, ág. ev. 2, izr. 37, a többi
róm. katholikus. A helység lakói temetkezési egyesületet és hitelszövetkezetet
tartanak fenn. Scholcz Vilmosnak és Artúrnak egy gzmalma van a helységben. Az asszonyok házivászon szövésével foglalkoznak. A község postája és
távbeszélje hehben, távírója Gyöngj'ösön és vasúti állomása Horton van.

—
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E helységhez tartoznak a következ tanyák Maksatanva. Sipostanya, Csányi
tanya, Csalatanya. Bernát felsötanya, Fáy felstanya. Fáy József tanya, Fáy
Zoltán tanya. Fáy alsótanya.
Egcibiikta. A jiéíervásári járásban, a Mátra és a Bükk hegyséjj; között,
a Keselyü-hegy alatt, az ú. n. Felsniezön, a Laskó-patak mindkét partján terül
el. Els ízben 1295-ben említik az oklevelek ,, villa Bacha" néven. Az 1332
37.
évi pápai tized jegyzékben már Bakía néven szerepel a hevesi fesperesi kerület
plébániái között. Az 1546. évi adóösszeírás szerint Horváth Ferencz földesúri
hatósága alá tartozott, ekkor csak 1 jobbágytelek után fizetett adót. 1552-ben
2 portát írtak itt össze. Ebben az évben a törökök elpusztították az 1554. évi
adóösszeírásban azok között a hel^^ségek között fordul el, a melyek az elz
1553 54. években épültek fel újból. Az 1635. évi összeírás szerint ^ \, 1647-ben
U/j, 1675-ben fél, 1686-ban fél portája volt. 1693-ban Pencz János Benedek
kincstári tiszt birtokában találjuk, ki itt 12 jobbágytelek ura volt. 1741-ben az
egri káptalan l)irtokában találjuk. A XIX. század els felében az egri érsekség
földesíuri hatósága alá tartozott. Jelenleg is legnagyobb birtokosa a helységnek
az egri érsek. Templomát, mely a középkorból maradt fenn, 1789-ben építették
újjá és 1909-ben restaurálták A község területe 5628 k. hold, lakóházak száma
238 és a lakosság 1166 lélek, a kik mind magyarok s 5 ref. és 9 izr. kivételével
róm. kath. vallásúak. Postája helyben, távíró és vasúti állomása Egerben
van. A községhez három kbánya és az erdben egy kies fekvés tó tartozik.
A helység elbbi neve Bakta volt.
Egerbocs. A pétervásári járásban, a Rákos hegy alatt, dombos vidéken,
a Bátri völgyben, a Laskó patak mellett fekszik. Els ízben 1295-ben említik az
oklevelek, ekkor még csak puszta földterület, terra Buchey néven szerepel.
1346-ban az egri püspökség birtokában találjuk. De a püspökségen kívül még
másoknak is volt itten földesúri joguk. 1351-beu a Pelscziek is birtokosok
Bocson. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben a hevesi fesperesi kerület plébániái között szerepel. 1438-ban Boch néven fordul el, ekkor a Pelsczi Bebek
családnak volt itten földesúri joga. Az egri püspökség 1494. évi számadáskönyvei
szerint ebben az évben az egri káptalannak volt itt földesúri joga, de birtokos volt
itt még a Pókatelki Kondé család is. Az 1546. évi adóösszeírás szerint az egri
káptalan birtoka. 1549-ben 8 adóköteles és 5 elszegényedett jobbágj'telket,
1552-ben szintén 8 portát írtak itt össze. Az 1554. évi adóösszeírás alkalmával
10 pusztát vettek fel. 1564-bon 7 portát írtak össze. Az 1589 90. években szintén
Egerbe szállította be a fpapi tizedet, mely az ottani katonaság eltartására szolgált. Az 1635. évi összeírásban 3, 1647-ben 2, 1675-ben negyed, 1686-baa fél
itten.
portával szerepel. 1693-ban az egri káptalannak 9 jobbágytelke volt
1741-ben részben az egri káptalan földesúri hatósága alá tartozott, részben gróf
Kegleviché és Berthóthy Istváné volt. A XIX. század els felében az egri káptalanon kívül a Rácz és a Szakái családoknak volt itt földesúri joga. Jelenleg az
egri fkáptalarmak van a helységben nagj'obb birtoka. Róm. kath. temploma
1781-ben épiUt. A község területe 2775 k. hold, lakóházak száma 176 és a lako.sság
816 lélek, a kik mind magyarok és 10 izr. kivételével mind róm. kath. vallásúak.
Az asszonyok háziipara a vászonszövés. A helység postája Bátor, távíró és vasúti
állomása Eger.
Egercsehi. A pétervásári járásban, a Kápolna-dombja alatt, a Csehi
patak mellett fekszik. A Baksa nemzetség si birtoka, melyet Simon fia I.
Dénes, d,'Bocskay család se 1285-ben a Sátoraljaújhelj-tl éj.szakra es Vüly
nev helységért elcserélt. 1310-ben két Csehi nev helység volt. Az 1546. évi
összeírásban Chec néven szerepel, ekkor több nemes család birtoka, adóköteles portáinak száma 3 volt. Az 1549. évi adóösszeírásba Chehy néven van bejegj^ezve, 1552-ben 3 portája volt. Az 1554. évi adóösszeírásban a teljesen elhagyott helységek között szerepel, a melyeknek lakói a törökök ell elmenekültek.
Az 1564. évi összeírás szerint is még teljesen üresen állott. Késbb ismét benépesült, mert az egri várkapitány 1589
90. évi számadásai szerint Egerbe szállította be a fpapi tizedet. Az 1635. évi összeírás szerint nemesek laktak itt, ekkor
1 portát vettek fel. Hasonlóképen nemes helységként szerepel az 1647. évi és az
1675. évi összeírásokban is. 1693-ban X>orogí/y özvegye volt itt birtokos. A XIX.
század els felében a Beniczky, Losonczy, Eszényi és Süt családoknak volt itt
földesúri joga. Jelenleg Beniczky Györgynek van a helységben nagyobb bír
:
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kastélyt 1821-ben elhalt nagybátj'ja: Beniczky^ Tamás után örökölt
Beniczky Zsigmond építette 1830 táján, most Boniezky Györgyé.
róni. katli. templom 1737-ben épült. 1791 aug. 23-án az egész község leégett
s e napot a lakosság, fogadalaii ünnepként, ma is megtartja. 1878. aug. 31-én és
1900. ápr. 3ü-án felhszakadás pusztított a helységben. Területe 2094 k. hold,
lakóházak száma 101 és a lakosság 565 lélek, a kik mind magyarok és 3 protestáns
lakosság hitelszövetkezetet tart
és 11 izr. kivételével róm. kath. vallásúak.

toka.

birtokon

A

A

fönn. Az Egercsehi Kszénbánya r. -társaságnak nagyobb bányatelepe és egy
község postája helyben, távírója Bélapátfalván
tégla- és cserépgyára van.
és vasúti állomása Szarvaskben van.
Egerszalók. Az egri járásban, a Templombércz alatt elterül s Egerbaktától Demjén felé húzódó völgyben, a Laskó patak mellett fekszik. A Szólók
nemzetség si fészke. E nemzetség egyik ága már jóval a tatárjárást megelzleg
meg volt itten telepedve. Legrégibb adatunk 1248-ban kelt e helységrl, midn
a Szalók nembeli Ádám, Ehellös, János, Simon és Pál beleegyezésüket adták,
hogy egy darab egerszalóki föld másoknak is eladassék s nem nekik, a Szalók
nemzetség tagja,inak. Ádámnak szleje is volt itten, melyet 1249-ben szintén eladott. AfentiEhells fia, Öze, 1293 eltt magtalanul elhalván, eger.szalóki jószágát
az egri egyháznak hagyta, melynek egy részét azonban e nemzetség sarjai, Márk
és Domonkos 12S9-ben visszaváltottak, a többit 1304-ben váltották vissza a
nemzetség sarjai, név szerint Lóránd és Miklós, továbbá Domonkos és Raklis
(Heraklius) fiai, Menget fiaitól, kiknek kezére a birtok idközben jutott. Lóránd
1322-ben oltalomlevelet kért a királytól szalóki birtokára. 1328-ban beismeri,
hogy a nemzetség Kendi ágát, mely Erdélybe szakadt, ép úgy megUleti Egerszalók birtoka, mint t. Simon bán fiai a Kendi ágból beérték ezzel a nyilatkozattal és szalóki jószágaikat neki használatul átengedték. 1337-ben Eger.szalók
részét másodunokatestvére, Miklós ispán, a Szalóky
határának Becsenekf ökle
család se, vette meg tle, fia Domonkos deák részére (1370), kinek sikerült a Szalóky nembeli András magtalan halála után ennek birtokait is megszereznie, noha e
birtokokat Domoszlai Miklós hevesi fispán is kérte a királytól. Domonkos azon-

A

Kacrszniók.

nev

ban bebizonyította negyedfokú rokonságát, mire a törvényszék neki ítélte oda
András jószágait. 1462-ben a Rédeiek bírták Tiszaszalókkal egyetemben. 1478-ban
az Egerszalóki család birtokában találjuk. Az 1546. évi adóösszeírás .szerint az
egri káptalan birtoka. Az 1551
1567. évi úrbéri összeírásban a káptalan földes-

—

l)irtokai között szerepel.

1552-ben 8, 1564-ben szintén 8 portát írtak itt össze.
1571
1589-ban a Recsky családnak is voltak itten birtokai. Az 1635. évi összeírás
szerint 2, 1647-ben U/4, 1675-ben 1^4, 1686-ban 1 portája volt. A XIX. század
els felében az egri káptalannak volt itt földesúri joga. 1731-ben az egri káptalan
svábokkal telepítette be. Plébániáját 1741-ben alapították. Templomát 1738-ban
építtette az egri káptalan. A templomtól keletre áll a harangtorony, melynek alsó
része 1725 táján épült, mikor még Egerbl jártak ki a lieentiatusok s végezték
a néppel az ájtatosságokat. A jelenlegi torony alsó része ekkor kápolnául szolgált.
1760-ban részint az egyház, részint Wagner József kanonok költségén az eddigi
kiskápolnát toronynyá enaelték fel. A helység határában még egy kápolna áll,
melyet 18ü5-ben egy egerszalóki házaspár építtett^tt Szent Vendel tiszteletére.
A helység iskolájáról 1843-tól kezdve vannak adatok. Ekkor 115 gyermek látogatta. 1846-ban az iskolába járók száma 7 l-re olvadt le. Az 1846 -1885. évek
között az iskolába járó gyermekek száma 75
150 között ingadozott. Jelenleg az
egri fkáptalannak van a helységben nagyobb birtoka és ugyancsak
az egyház
kegj'ura is. A község területe 4024 k. hold, lakóházak száma 287 és a lakosság
1374 lélek, a kik mind magyarok és kivétel nélkül róm. kath. vallásúak. Posta helyben van, távíró és vasúti állomása Eger. A község hatái'ában az ú. n. maklányi
hígelben Várdomb nev emelkedés van. A helységhez tartozik Belsmajor,
Méheskert és Kócs-puszta, mely azeltt Hidegvölgy-puszta néven volt ismeretes.
Egerszólát. Az egri járásban, a Mátra és Bükk hegység között lev dombos
vidéken, a Farkashegy alatt, a Rábcza völgyében fck.szik. Plébániáját elsorolja
az 1332
37. évi pápai tizedjegyzék is, a melybe a helység neve eredetileg Zolouth néven került, a Vatikáni Magyar Okirattárban azonban Zolouch-nak
van másolva. Az 1412 1447. években három ily nev helységrl emlékeznek meg
az oklevelek
Zoláth, Alsozoláth és Felsewzoláth. Az 1549. évi adóösszeirósban
két ily nev helység fordul el
Nagy-Szolát, melyben csak nemesek laktak
úri
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és Kis-Szolát. mely akkor pusztán állott, mivel a jobbágyok onnan megszöktek.
Az 1552. évi adóösszeírás szerint mindkéi helységet elpusztították a törökök.
Az 1635. évi összeírásban nem fordul el. 1 693-ban Bertlióthy Gábor birtokában
XIX. század els felében
találjuk. 1741-ben Farkas Istvái\ özvegyének birtoka.

A

Felsö-Szóláth néven volt ismeretes. Elikor Mocsáry Pál, Beöthy Lajos, Brczovay.
Csernus. Jlezey, Tihanyi Renáta, a Szabó örökösök, a Gytircsányi és a Vecsey
esaládok bírtak itt fökíesúi-i joggal. Az 1849 február 26 28-án vívott kápolnai
ütközet egy része ide is kiterjedt s az elesett lionvédek sírja fölé a közbirtokosság
a 1862. évben emlékoszlopot állíttatott. A helység temploma 1734r-ben épült.
A helységben lev egyik emeletes kastélji: 1773-ban Csernus Sándor építtette.
Késbb Volf Pál birtokába került, jelenlegi tulajdonosa Tschurl Ferencz. A másik
földszintes úrilak a XVll. században épült, jelenleg Bory Iváné. A község területe
4534 k. hold, lakóházak száma 205 és a lakosság 1118 lélek, a kik 3 német kivételével mind magyar anyanyelvek és 2 ág. ev. s 14 izr. híján róm. kath. vallásúak.
A helységben van Tulipán-ilagyarvéd-Egyesület. Van a községnek kbányája is.
határban .szántás alkalmával már többször találtak kkorszakbeli edényeket.
A község postája helyben van, távíró- és vasúti állomása Verpelét.
Erdökövesd. A pétervásári járásban, a Mátra hegység lábánál, a Tarnapacak mellett fekszik. A XIII. század közepén Ákos nembeli Eme bán (1248 72)
1314) országbíró, majd nádor örökölte. Ennek
birtoka, a kitl fia István (1281
fiai htlenségbe esvén, 1318-ban elveszítették si birtokaikat. 1321-ben Széchenyi
Tamás bán nyeri adományul a királytól Iváddal és Pétervásárral egyetemben.
1446-ban városi jellege volt s ekkor a Gömör vármegyei Ajnácskö várának a
tartozéka, melyet ekkor a Pálócziak birtokában találunk. Az 1546-ik évi adóösszeírás szerint több nemes család lakta. 1549-ben hat adóköteles, három elszegénj-edett és két elhagyott jobbág\i;elket. továbljá két nemesi telket írtak itt
egybe. 1552-ben 6 portát vettek fel. 1589 90-ben az egi-i várba szolgáltatta be
a fpapi tizedet. Az 1635-ik évi összeírásban Kövesd néven szerepel, ekkor
li'j portjáa voh. 1647-ben 1, 1675-ben ^It, 1686-ban fél portát vettek fel az
összeírásba. 1684-ben Légrády István és Báthory László birtokában találjuk.
1693-ban Glócksberg (Glökelsberg) ezredesnek 22 jobbágytelke volt itten, ki\üle
még Polgár István, Nemes György, Szucsy Ferencz, Molnár János és Balázs,
valamint Bozó György voltak itt birtokosok. 1741-ben báró Orczy Istvánnak
volt itt birtoka. Á XIX. század els felében báró Orczy Józsefné sziU. gróf Pejachevich Francziska és Roltenstein Józsefné voltak birtokosok. Jelenleg özvegy
gróf Károlyi Viktornénak van a helységben birtoka, a ki egyúttal a róm. kath.
templom kegyura is. Van a községben egy régi kastély, melyet még az Orczyak
kastélyban
építtettek. Jelenleg özvegy gróf Károlyi Viktorné tulajdona.
nagyobb könyvtár, régi fayenceok, régi mesterek festményei és érdekes,
ódon bútorok láthatók. A helység területe 2980 k. hold, lakóházak száma
152 és a lakosság 805 lélek, a kik mind magyarok és 9 izr. kivételével
róm. kath. vallásúak. A helység lakói fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn.
A gróf Károlyi uradalomnak pedig eg>' hengermalma vati a helységben. A község postája és távíróállomása Pétervására, vasúti állomása Mátraballa.
Erdtelek. A hevesi járásban, sík vidéken, a Hanyi-ér forrása mellett terül
4637-ik évi pápai tizedjegyzék is elsorolja. 1423
el. Plebáiüáját már az 1332
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ban Egyházaserdtelek, 1446-ban Kápolnáserdtelek, 1473-ban Erdtelek néven
fordul el. Az l49-ik évi adóösszeírás szerint ekkor már teljesen el volt pusztítva,
az 1552 és az 1554-ik évi összeírásokban is az elpusztult helységek között szereKésbb ismét felépült. Rákóczi Zsigmond egri kapitány 1589 1590-ik évi
számadásaiban Alsó- és Fels-Erdtelek helységek is beszolgáltatták a fpapi
tizedet az egri rség ellátására. Az 1675-ik évi összeírás szerint nemes község
volt. 1684-ben a Gellerffy család birtoka. 1693-ban báró Buttler János birtoká.ban
XIX. század
találjuk. 1741-ben gróf Buttler Lajosé, kinek ekkor 4 portája volt.
els felében gróf Buttler János birtokában találjuk. Jelenleg Engel Lajos (1682
hold), Pappszász Lajos (1190 hold), Fáy László (1000 hold), Braun Sándor
hold) a
és Elek János (508
(556 hold), Kovács József dr. (540 hold)
templomot
helység legnagyobb birtokosai. A köz.ségben lev róm. kath.
templom freskóit Lipp Alajos leleszi premontrei
1748-ban gróf Buttler építtette.
pap festette, Buttler idejében. A Hányi pusztán lév kápolnát 1719-ben ugyan.
templom keg\'urai a Buttler birtok mai tulajdonosai. A plébánia anyakönyvei
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vannak meg. A helység határában lev mvészi faragású kegyikét 1706-ban báró Buttler készíttette.
helységben és határában lev kastélyok közül a legrégibb, melyet a gróf Buttler család 1715-ben
építtetett, jelenleg Kovács József dr. tulajdona. A másik Fáy Lászlóé, épült
az lS70-es évek elején. Hollner Ervin úrilakának földszintje még a XVIII. század
elejébl való. Pappszász Lajos urUaka az 18tí0-as években épült.
Szabó Kálmán
tulajdonában lev úrilakot id. Soldos Sándor építtette s ide vitte ifj. Soldos Sándor
nejét, Blaha Lujzát esküvje után. Elek János urilakát eredetileg Soldos Imre
építtette s a jelenlegi tulajdonos újraépíttette, míg Remenyik László háza a
XVIII. század végén épült.
A község területe 11.397 k. hold, lakóházak
száma 586 és alakosság 3911 lélek, a kik közül 3 német, 2 tót, a többi magyar;
vallásra nézve róm. kath. 3622, ref. 151 és izr. 138.
lakosság fogyasztási
szövetkezetet tart fenn. Az asszonyok vászonszövéssel foglalkoznak. Kiilönlegesség ük a czifra kötény hímzése, a mit a férfiak viselnek.
helység postája, távíró
és vasúti állomása helyben van. A község határának éjszaki részén vonul keresztül
a C'sörsz-árok. A Másfalui dlben volt valaha a község, de mikor elpusztult, a
mai helj'én épült újra. E helységhez tartoznak még Pusztatenk, Pusztafels1696-tól kezdve

A

keresztek

A

—

A

A

telek

és

Pusztahanyi telepek.

Erk. A hevesi járásban, a Nagy-Alföld éjszaki részén, sík vidéken, a Tárna
folyó mellett fekszik, 1391-ben Ewi'k néven említik az oklevelek. 1435-ben
Zsigmond király engedélyt adott Berzeviczi Pohárnok Istvánnak, hogy erki birtokán várat építsen, de nincs nyoma, hogy tényleg felépítette volna. Halála
után, 1460-ban, Kürttel együtt a Rozgonyiak nyerik adományul a helységet.
Az 1549. évi adóösszeírás alkalmával itt 5 portát találtak. 1552-ben és 1554-ben
szintén 5 portát, 1564-ben 9 portát írtak itt egybe. 1589 •90-ben azok közé a
helységek közé tartozott, melyek a fpapi tizedet az egri várba beszolgáltatták.

—

Az

1635. é\i összeírás szerint U/j. 1647-ben l^f^ az 1675. évi összeírás szerint 1,
1686-ban IY4 portája volt. Az 1693. évi összeírás szerint Szalontay János, Csima
János, Csizmadia Albert és Sánta András voltak itt birtokosok. A XIX. század
els felében Blaskovics József és Kállay Péter bírt itt földesúri joggal. Jelenleg
Goszthony Istvánnak van a helységben nagyobb birtoka. A helységben lev
úrüakot Deutsch Fülöp építtette, tle vette meg Goszthony Kálmán, kitl fia
István örökölte. A róm. kath. templom az 1760. évben épült. A község területe
3769 k. hold, lakóházak száma 267 és a lakosság 1328 lélek, a kik 2 kivételével
magyarok s 3 ág. ev. és 21 izr. Idvételével róm. kath. vallásúak. A lakosság

fogyasztási szövetkezetet tart fönn. A helység postája helyben, távírója Jászárokszálláson, vasúti áUomása Vámosgyörkön van.
Fedémes.
pétervásári járásban, a Jlátra hegység s a Sashegy alatt fekszik.
Az egri püspökség részére 1261-ben kiadott megersít levél szerint a püspökség
si birtoka. A püspökségen kívül azonban másoknak is voltak itten jószágai.
Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzék a hevesi fesperesi kerület plébániái között
sorolja fel. Az egri püspökségen kívül 1414-ben a Szuliai Jákófiak és a Fedémesiek is birtokosok voltak itt. Egy 1457-ben kelt oklevél Hídvég, Fels-Tárkány és Abony helységekkel együtt szintén a püspökség birtokai között sorolja
fel. A püspökség 1494. évi száraadáskönyvei szintén felsorolják. Az 1549. évi

A

—

adóösszeírásokban Horváth Ferencz birtokában találjuk. 1552-ben a törökök
elpusztították, 1553
54-ben újból felépült, ezért az ez évi adóösszeírásban az
adó alól mentes községek között foglal helyet. 1564-ben 3 portát írtak itt össze.
Jlialatt az egri püspökség üresedésben volt, e helységre Horváth Ferencz tette
rá a kezét. 1549-ben Oláh Miklós egri püspökké neveztetvén ki, Horváth Ferencz
kénytelen volt Szarvask várát átadni az egri püspöknek, de tartozékait 1550-ben
is még bírta, csak midn kárpótlást nyert, adta vissza Fedémest az egri püspökségnek. Az 1551. és az 1567. évi úrbéri összeírásokban ismét az egri püspök
birtokában lev Szarvask várához tartozott. 1635-ben ^/^. 1647-ben ^'4, 1675-beu
i/j. 16S()-ban szintén ^
portája volt.
1693-ban Horváth György. Bik Pál és
,
Orió László voltak itt birtokosok. 1741-ben az egri püspökség földesúri hatósága
alá tartozott az érsekségnek 1848-ig volt itt földesúri joga. Templomát 1820-ban
építtette báró Fischer István érsek. Jelenleg az egri érseknek van itt nagyobb
birtoka. A község területe 1501 kat. hold, lakóházak száma 73 és a lakosság
354 lélek, a kik mind magyar anyanyelvek s 5 izr. kivételével róm. kath.
vallásúak. A község postája Bükkszenterzsébet, távíi'ó-állomása Pétervására, és

—

;
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A helység lakosai
vasúti álloiiuií^iv Mátrabalhi. Ide tartozik Kutos puszta.
keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn.
Feldebr. Az egri járásban, a Mátra hegység közelében, a Cseri erd alatt,
a Tárna patak mellett fekszik. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben Dcbrew
név alatt fordul el. a hevesi fesperesi kerület plébániái közöít. Mikor azután
báró Grassalkovich Antal 1743 ápr. 24-éu, Debrn kelt biztosító levelével
Aldebrt megalapította, Debr. lassanként Feldcbrnek kezdték írni.
Az 1352. évi egyezségiével szerint az Aha nembeli Debrei ág birtoka, ekkor
Szentgvörgy néven említik. Dcbrel IMiklós magtalan halála után 1417-ben Zsigmond király megengedte Nánai Kompolthi István mesternek, hogy a Debreiek
birtokát Debrn, Csalón, Tót faluban és Kálón elfoglalja. 1438-ban azonban a
Debreiek itteni birtokainak felerészébe a iío^i/oni/iaX'oí iktatták be. felerészébe
pedig Debrei Imrét. 1459-ben már váruk is volt. melyrl egy 1465-ben kelt
oklevél is megemlékezik. Késbb Bélteki Drágfi János birtokába került, a kitl
1518-bau Perényi Imre szerezte meg, a hozzátartozó Debrö, Kál, Csal és Tófalu falvakkal együtt. Utána fia. Pefé/u/í Péter örökölte. 1537-ben I. Ferdinánd
király Guthi Országh László.iak adta. Utána fia Kristóf örökölte, kinek kis
korúsága alatt Perényi Péter, majd Perényi Gábor kezében találjuk. Az 1546-ik
1552-bea Perényi Istváné.
évi ö.sszeírásban Perényi Péter birtoka volt. 1549
Országh Kristóf halála (1567) után a debri uradalom zálogbirtokként Ungnád
Kristóf kezére jutott. Az 1552. évi hadjárat alatt a törökök a várat elfoglalták
és lerombolták, s a helységet elpusztították. 1553-ban a helység már Ónod
várához tartozott. Perényi Péter fiának, Gábornak 1567-ben bekövetkezett halála
után a három Balassa testvér János. András és Iván tartottak igényt az
ekkor romban hever Debr várára. 1602-ben Rákóczi Zsigmond vette meg a
1635-l)en 3. 1647-ben 4.
kincstártól, ónoddal és tartozékaival egyetemben.
1675-ben 2, 1686-ban 1 portája volt. I. József király 1710-ben AUhan Mihálynak
adományozta. 1740-ben báró Grassalkovich Antal vásárolta meg a hozzátartozó
uradalommal együtt. A XIX. század els felében már népes helység volt. Ez id
szerint gróf Károlyi Mihálynak van itt nagyobb birtoka, a ki egyben kegyura a
róm. kath. templomnak is, melyet 1750-ben gróf Grassalkovich Antal építtetett
az si templom fölé. A templomban egy remek Krakker-féle kisebb oltárkép látható. A templom alatt van egy román-góth stíl altemplom, oszlopcsarnokkal és
régi freskókkal. Nevezetesebb
Kain és Ábel áldozata stb. A község területe
4696 k. hold, lakóházak száma 374 és a lakosság 1992 lélek, a kik között van 2
német és 2 tót. a többi magyar vallásra nézve van 6 protestáns, 47 izr. s a többi
róm. katholikus. A helységben van Olvasókör és Fogyasztási Szövetkezet.
A lakosság háziszövéssel is foglalkozik. Híres dohányt és jó bort tsrmel. A község
postája helyben van, távírója Verpelét és vasúti állomása Kál-Kápolna dea MátraKrösvidéki h. é. vasút mentén lev 20. számú rháznál megállóhely helyben.
Felnémet. Az egri járásban, a Bükk hegység s Eged hegy alatt, az Eger
patak mellett fekszik. Az egri püspökség si birtoka, miként azt a püspökség
birtokaira vonatkozó legrégibb 1261-ben kelt megersít levél is feltünteti.
II. Géza király uralkodása alatt ide francziák telepedtek, alkalmasint Lüttich
vidékérl, kik idvel beolvadtak a magyarságba. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben Felnemith néven fordul el, plébániája, mely nem volt a hevesi
fesperesi kerületbe beosztva, mint az egri völgyben lev helységek plébánosai,
közvetetlenül a püspöktl függött. 1372-ben Felnemptínek írják. II. Miklós
1361 között) pálos-rend szerzete.seket telepített ide, monosegri püspök (1332
toruk 1347 táján már fennállott, a mai urad. magtár plébániatemplom volt. 1493
96-ban Némethi, majd Felnémeth néven fordul el az egri píLspökség számadáskönyveiben. Az 1546. évi adóösszeírás szerint még az egri püspök birtokában
találjuk. Ekkor 34 portája (jobbágytelek) volt. Az 1551. évi úrbéri összeírás
szerint a püspöknek 15 egész és 40 féltelkes jobbágya volt itten. A helység egyike
volt a legnépesebbeknek. 1552-ben 40, 1564-ben 54 portát írtak itt egybe. Az
1567-ben eszközölt új összeírás szerint Felnémeten 23 telken összesen 291 család
lakott, a helység ekkor még mentes volt a török adózástól. Az 1577. évi tizedösszeírás szerint szántás-vetéssel foglalkozó s így terménytized alá es lakos
138 volt. A helységgel szoros összekötíetésbon áUotí Czegléd, s bár a vízen túl
feküdt, mintegy kiegészít része volt Felnémetnek. Czegléd, mely szintén az
egri püspök birtoka volt, az 1546. évi adóösszeírásban 12 portával szerepel.

—
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1549-ben még 10. 1564-l)en már csak 9 jobbáuytelekkel bírt, az 1577. évi tizedösszeírás alkahiiával még 70 bortermelje, de csak 16 szántás-vetéssel foglalkozó
lakosa volt. 1579-ben már két lelkésze volt az újított hit követinek. Az 1635
1686. évi adóösszeíi'ásokl)ól hiám'zik, úgyszintén az 1647. és az 1684. évi püsúrbéri összeírásokból is. Ügy látszik, a török uralom Felnémet helyosztotta meg egyeduralmát az egri püspökséggel, a helység si
1741-ben az egri püspökség földesúri hatósága alá tartozott.
földesurával.
1848-ig az egri érseknek volt itt földesúri joga. Jelenleg is az egri érsek a helység
legnagyobb birtokosa, a ki kegyura aróm. kath. templomnak is, mely 1740-ben
község területe 5248 k. hold, lakóliázak száma 383 és a lakosság 2000
épült.
vallásra nézve van 10 izraelita, a többi
lélek, a kik közül 2 tót, a többi magyar
róm. katholikus. Postája helyben, távírója és vasúti állomása az egér putnoki
h. é. vasútvonal múlt évi (1908.) kiépítése óta szintén helyben. Természeti
nevezetességei közül említhet a Berva-erdben lev sziklabarlang, a másik a
Drótlyuka nev. A határban láthatók még az egri vár sánczainak és kazamahelység dlnevei közül a Paphegy a
táinak romjai a török uralom idejébl.
pálosok birtokához tartozott s az egykori páloskolostor és zárda-templom romjai
helyén állott hajdan a hasonnev helység.
ma is láthatók. Czegléd

pökségi
ségben

nem
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Szent János-malom, Rizskása-malom, Dobiczmalom,
Felnémethez tartoznak
Kallómalom, Zúgószltelep, Vízicsárda..
Felstárkány. Az egri járásban, a Várhegy és az rhegy között elterül
völgyben fekszik s a községen az Imók-patak folyik keresztül. Az egri püspökség
legrégibb birtokainak egyike, metyrl már a püspökég 1261. évi megerösítlevele is megemlékezik. Az 1332
37. évi pápai tizedjegyzékben Thargan néven
fordul el, plébániája közvetetlenül az egri püspök alá tartozott s nem volt egy
:

—

—

fesperességi kerületbe sem beosztva. II. Miklós püpspök (1332 61) itt nyári
lakot épített, mety a XV. században még fennállott s Hyppolit püspök alatt
Fuor contrasti nevet viselt. 1444-ben Tárkány, 1457-ben s 1493-ban Felstárkány névben fordul el. A XV. században inkább Borsod, mint Heves vármegyébe
számítható. A mohácsi vész eltti korszakban a karthauzi rend kolostora állott
itt fenn, a kiket II. Miklós püspök telepített ide. A rend 1438-ban itteni jószágait
Rozgonyi Péter egri püspöknek engedte át, cserébe a Zsérczen és Noszvajon lev
birtokrészekért. Az 1551. évi úrbéri összeírás szerint Alsó- és Felstárkány helységek ez idtájt egyesültek. Az alsó részen lakott 16 egész és 7 féltelkes, 6 új
telepít vénynyel. A felstárkányi 20 telek néptelen volt, itt püspöki lakóház
és kert is volt, mely körül a munkálatokat a tárkányiak teljesítették. Az 1567.
évi úrbéri összeírásban szintén az egri püspökség földesúri birtokai között
találjuk felsorolva. Az 1647. évi úrbéri összeírás szerint 42 frtot, ezen felül disznótized czímén 60 frtot, búza- és árpatizedben 17 frt. 80 dénárt, egy tehén árában
8 forintot fizetett földesurának, az egri püspöknek. Az összeírás szerint 1647-ben
a helységben ismét róm. kath. lelkész mködött. 1741-ben az egri káptalan
földesúri hatósága alá tartozott. Barkóczy Ferencz gi'óf egri püspök (1750
1761)
Fels-Tárkányba nazarénus szerzeteseket telepített s maga is e szerzetben
végezte néhány napig lelkészi gyakorlatait.
a felstárkányi püspöki nyári
lakot is helyreállíttatta. A helység eredetileg Borsod vármegyéhez tartozott s az
1884. évi VII. törvényczikk kebelezte Heves vármegyébe. Jelenleg az egri érsek
a helység legnagyobb birtokosa. Róm. kath. temploma 1790-ben épült és fakorláttal van körülvéve. Kegyura az egri ér.sek. A község területe 13.436 k. hold,
lakóliázak száma 260 és a lakosság 21 50 lélek, a kik mind magyarok vallásra nézve
van 14 izraelita, a többi róm. katholikus.
helység lakói Keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A lakosság házivászonszövéssel, mészégetéssel, vasúti talpfa, patlló, bányafa és árvédelmi karók készítésével is

—
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foglalkozik.

üzemben.

Határában van palakbánya és márványbánya, de egyik sinc-;
márványából számos szomszéd község templomának az oltára

Kitn

Az

Várliegy aljából vozeiik a forrásvizet, betoncsöveken, az egri
Barátréten kolostor-romok láthatók. A község postája helyben, távíró- és vasúti állomása Felnémeten van.
Füzesabony. Az egri járásban, a Nagy Alföld szélén, az Eger patak mellett
37. évi pápai
fekszik. Legi'égibb adatunk 1291-bl van o helységrl. Az 1332
tizedjegyzékben Obon. 01)ong néven fordul el, plébániája a hevesi fe.speresi
kerülethez tartozott. Az 1546. évi adóösszeírás szerint az egri püspökség birtoka.
készült.

itteni

dohány-gyárba.
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püspökség 1551. évi összeírása szerint i egytelkes jobbágya

volí, 11 telek
1577. évi összeírás szerint 7 egész telkes és 7 zsellérlakosa volt
mint a török hódoltsághoz tartozó helység, Hatvanba fizette illetékét a török
földesúrnak. Az 1647
1684. évi úrbéri összeírás szerint 47 frt 50 donár készpénzt és hat köböl búzát fizetett földesurának, az egri püspöknek. Az 165)3.
évi összeírásban az egri püspökség pusztájaként szerepel. 1741-ben ismét önálló

elpusztult.

Az

—

a püspökség jobbágj'községe volt. A XIX. században már népes helység.
ÜOO lakosa volt. Lakosai fleg marha- és juhtenyésztéssel foglalkoztak.
Ma is még legnagyobb földesura az egri érsek. A róni. katli. templom 1726-ban
épült, 1811-ben kibvítették. Kegyura az egri érsek. A pusztaszikszói róm.
kath. kápolna a múlt század elején épült. Van ezenkívül izr. imaház is.
Pusztaszikszón van az egri érsek kastélya, mely a XIX. század elején épült.
A község területe 7440 k. hold, lakóházak száma 705 és a lakosság 4712 lélek,
akik közül 2 német. 7 tót, 4 egyéb, a többi magyar. Vallásra nézve róm. katii.
4505, gör. kath. 1, ref. 42, ág. ev. 7, gör. kel. 1, izr. 156. A helység lakói tzoltóegyesületet és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. Van azonkívül takarékpénztár, Polgári kaszinó, Polgári olvasókör és Iparoskör.
A lakosság saját
szükségletére háziszövéssel foglalkozik. A község postája, távíró- és vasúti
áUomása helyben van, st Kassa és Budapest között forgalmas vasúti góczpont.
E helységhez tartozik Kisbuda puszta, mely 1291-ben már önáUó helységként
(villa) szerepel. Az 1532
37. évi pápai tizedjegyzékben Buda helység néven
fordul el. 1339-ben az egri érsek birtokában találjuk. 1494-ben Kisbuda néven
szerepel a püspökség számadáskönyveiben. Az 1546. évi adóösszerrásban még
önálló helységként fordul el, ekkor 2 adóköteles és 9 adó alól mentes portát
írtak itt össze. Az 1551. évi úrbéri összeírás alkalmával 3 jobbágytelket találtak
itt, 13 telek elpusztult.
Az 1554. évi adóösszeírás szerint teljesen üresen állott,
hasonlóképen emlékezik meg róla az 1564. évi összeírás is. Késbb lassanként
újból benépesült. Az 1577. évi úrbéri összeírás alkalmával 5 egytelkes és 5 zsellér
lakost találtak itten. Ekkor a helység a török hódoltsághoz tartozván. Sasvár
agának Pestre fizette a földesúri illetéket. Az 1647. évi úrbéri összeírás szerint
15 frtot fizetett az egri püspöknek. Az 1693. évi összeírásban már csak az egri
pü.spökség pusztájaként szerepel. 1848-ig az egri püspökség földesúri Jiatósága
alá tartozott.
Füzesabonyhoz tartozik még Pusztaszikszó és Jankovics tanya.
Gyöngy öshalász. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegység alatt elterül
síkságon, a Mátrapatak mellett fekszik. Eredetileg a hevesi vár tartozéka, tehát
várbirtok volt, melyet István ifjabb kiráty oldott fel a várkötelék alól. A XIII.
századbeli oklevelekben Halászi néven szerepel, az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben Halaz néven fordul el, plébániája a patai föesperesi kerülethez tartozott. 1267-ben Csobánka comes fia János az isaszegi csatában tanúsított hsies
magatartásáért nyerte adományul István ifjabb kiráhi;ól. Fiai László, Sámuel
és Dávid. 1302-ben, az atyjuk után rájuk maradt örökségen megosztozván.
Halászi Lászlónak jutott. Csobánka unokái pártütése következtében Károly
király megfosztotta ket összes birtokaiktól s Halászt 1327 május 21-én Széchenyi
Tamás erdélj'i vajdának adományozta. Késbb a Salgai család birtokába került,
helység

s

lS36-ban

—

—

—

de ennek tagjai htlenségbe esvén, elveszítették itteni birtokaikat, melyeket
Zsigmond 1426-ban a Berzeviczy családnak zálogosított el. 1435-ben azonban
megengedte a Rozgonyiahnalc, hogy Halászt a többi Salgai-féle birtokokkal
együtt kiválthassák s e birtokokra Albert király 1438-ban adománylevelet állított
ki számukra. 1529-ben Báthory Anává,'?, birtokában találjuk. Az 1546. évi ö.sszeírás szerint 11 adóköteles portája volt ekkor Losonczy István birtoka. Az 1552.
évi összeírásban 8, 1554-ben szintén 8, 1564-ben 26 portával szerepel. Az 1635.
évi összeírás szerint 3, 1647-ben U/^, 1675-ben l^g. 1686-ban 1 portája volt.
1693-ban a Huszár és Stér családok 3 3 jobbágv^telek urai voltak itt. 1741-ben
Almássy János birtoka. A XIX. század els felében Almássy József és Mihály,
gróf JJraskovich, gróf Esterházy, Goszlony, Orczy, Györfy, Hury, Nagy, Hanulik,
Fehér. Ludányi, Hamar, Petróczy és más családok voltak itt birtokosok. Jelenleg
Biró Lajos dr.-nak, Almássy István örököseinek és özvegy Hanisz Imrénének
van itt nagj'obb birtoka. Az Almássy József építtette kastély jelenleg Biró Lajos
dr. tulajdona, de az eredetileg földszintes épületet, a mostani tulajdonos emeltette fel és alakíttatta át; ezenkívül özv. Hanisz Imrénének és Almássy István örököseinek van kastélyuk. Az elbbit a Hury család, az utóbbit Almássy

—
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Ecséd.

Egercsehi.
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Fáy Zoltán kúriája.

Beniczky György kúriája.
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Erdkövesd.
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Erdtelek.
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K<"irolvi

Vikturné örököseinek kastélya.

Kovács József

dr.

kastélya.
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róni. k.ath. templom i;}50-ben épült, de most már teljesen
község területe 4360 k. hold, lakóházak száma 279 és a
lakosság 1559 lélek, a kik közül 5 német, 3 tót, a többi magyar; vallásra nézve
protestáns és 36 izr. kivételével, róm. katholikusok. A helység lakosai önkénte.s
tzoltó-egyesületet és községi hitel- és fogyasztási szövetkezetet tanának fenn.
A község postája és vasúti állomása helyben van, távíró-állomása Gyöngyös.
E helységhez tartozik Aranyosi tanya, Bótatanya, Zrubkatanya, Ravaszpartitanya, Hámtanya, Kistanya és Csárdatanya.
GyoníryösGijöngyöshaJmaj. A gyöngyösi járásban, a Mátrahegy alján, sík vidéken
halmaj.
37. évi pápai tizedjegyzékben Holme néven fordul el s pléterül el. Az 1332
bániája a patai kerületbe tartozott. 1466-ban több más helységgel egyetemben
a Besenyei család birtokában találjuk. Az 1552. évi adóösszeírásban az elpusztult helységek között szerepel, hasonlóképen emlékezik meg róla az 1554. évi
90. évi összeírásban azok
összeírás is. Késbb ismét benépesült, mert az 1589
között a helységek között fordul el, a melyek az egri vár fenntartására szolgáltatták be a fpapi tizedet. 1635-ben I portája volt. Mind ebben, mind az
1693-ban
1647. és az 1675. évi összeírásokban, nemes községként szerepel.
Balogh Mihály és Bnrtha György voltak itl, birtokosok. 1741-ben Almássy János
birtoka. A XIX. század els felében Szepesy János, Darvas, Goszthony, OndreMajzik családok voltak itt birtokosok.
Jcovics, Czóvek, Almássy, Pauker és a
Jelenleg Szohner Lajos dr.-nak van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom
1900-ban épült. A község területe 1766 k. hold, lakóházak száma 104 és a lakosság 559 lélek, a kik mind magyarok és 7 izr. kivételével róm. kath. vallásúak.
A helység lakói fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község postája Abasár, távírója és vasúti állomása Gyöngyös. E helységhez tartozik Szalókitanya,
Jozseftanya, Floch tanya, Gretkovicstanya és Tornajd^anya
Gyöngyösoroszi. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegység tövében, a Toka
^l"aS.T'
patak mentén terül el. Az 1275. évi határjáró levél szerint az Aha nemzetség
íjírtoka. E nemzetségbl leszármazott Tarjáni György fiai Péter, Étre és Sándor
kérelmére IV. László király meghagyta az egri káptalannak, hogy a nemzetség
Tarjáni ága si birtokainak, ú. m. Tarjánnak, Orosznak, Csamaknak, Lógnak,
Körtvélyesnek és Geregnek határait járja be. A káptalan teljesítvén a király
meghagyását, errl György fiainak bizonyságlevelet állított ki. Az 1332 37
évi pápai tizedjegyzékben Orozi néven fordul el, 1364-ben a Szinnyei Merse
család birtokában találjuk. 1438-ban a Lapispataki és a Segnyei családok panaszt
emelnek, hogy Széchenyi Frank és Báthory István Oroszi falujokat elfoglalták.
E panasznak alig lehetett foganatja, mert Oroszi 1458-ban is még a Báthoryaké.
1589 90-ben az egri várba szolgáltatta be a fpapi tizedet. Az 1635. évi ö.sszeírásban fél, 1647-ben szintén fél, 1675-ben szintén fél portával szerepel. 1684-ben
Mocsáry Balázs és Berky Miklós birtoka. 1693-ban a Földváry család birtK^) kában
találjuk, 1741-ben szintén a Földváryak birtoka. A XIX. század els felében
Földváry Ferencz, Bajza Antal és Mihályné, Almássy Ferencz és Istváia, gróf
Teleki József né és Wagner György voltak itt birtokosok. Jelenleg Borhy
György udv. tanácsosnak és Rosenfeld Emilnek van itt nagj^obb birtoka. A
róm. kath. templom 1862-bén épült. Az 1799. évi június 5-én nagy árvíz puszez alkalommal 14
tított a községben, mely 10 házat nj'omtalanul elsodort
emberélet esett áldozatul. A község határában arany-, ezüst- és ólombánya
volt, melynek összes berendezése a XIX. század közepén tzvész következtében elpusztult s a bánya azóta nincs üzemben. A helység területe 3818 k. hold.
lakóházak száma 197 és a lakosság 965 lélek, a kik mind magyarok és 4 izr.
kivételével róm. kath. vallásúak. A lakosság fogyasztási szövetkezetet tart fönn.
A község postája, távíró és vasúti állomása Gyöngyös. E helységhez tartozik
Bagolyvár, Károlyvár, Mátraaranybányaház és Világostelep.
Gyöngyöspata. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegvség tövében, a Havas, G.vöiieyö--ipat«.
Várhegy és Kecskek alatt elterül patai völgyben, az An és Nagypatak mellet
fekszik. Az Aha nemzetség egyik si fészke, o nemzetség egyik tagja. Pata, a
XII. század vége táján a mai Gyöngyöspata helység helyén egy kisebb földvárat építtetett, mely tle vette nevét. 11. Endre király 1234-ben a Lipóczi ágból
fétekfogójának. Patának ama negyedrészét adoszármazó Demeternek, az
mányozta, mely azeltt a hevesi várhoz tartozott. Ez adománylevélbl kitetszleg Patán az Ába nemzetségen kívül a hevesi vár.szerkczetnck is voltak földjei,
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Aba nemzetség birtokába kerültek. Demeter utódai
1299-ben megosztozván a rájuk szállott javakon, Pata I. Sándor comes fiainak
Lászlónak. Demeternek. Sándornak és ^liklósnak, a Nekcsei esalád seinek
jutott. A XV. század els éveiben még a Nekcseieké volt, a kik azonban htlenségük miatt elvesztették s 1403-ban Zsigmond király Pély helységgel együtt
Kánai Kompolthi Istvánnak adta adományul. 140ö-ben azonban a Széchenyiek
birták 1411-ben is felerészét zálogban. 14f)0-ban már
birtokában találjuk,
városi joggal birt. ekkor a Guthi Orszdgh INIihály és Losonczy Albert birtoka, a
kik alkalmasint 1455-ben szerezték, mert 1456-ban a Lendvai Bánfjy család tiltakozik a Széchényi család birtokában lev Pata, Tarján és Alcsi elzálogosítása
ellen. A csehek itt is megfészkelték magukat, a kik itt ersséget emeltek, honnan
az egész vidéket elárasztották rablócsapataikkal. 1460-ban Mátyás király hadaival a várat elfoglalta s megszabadította a csehek rablóhadától. A szenvedett
károkért Mátyás király még ebben az évben felmentette a várost a ,, kamara
haszna" fizetése alól. Széchenyi Lászlónak 1460 eltt bekövetkezett halálával
két leányát. Hedviget, a Idt Losonczy Albert vett el és Amia, a ki 1460-ban Guthi
Országh" ]\Iihály fiának. Jánosnak volt a jegyese, fiúsították. hogy a birtokok
kezén maradhassanak. Losonczy és Országh János csakugyan még
a két
1461-ben s utóbb 1481-ben ismét adományul nyerik Pata és Tarján városokat.
Az 1549 1552. évi adóösszeírások szerint Pata Országh Kristóf birtokában volt.
Ország Kristóf fiúörökösök nélkül hunyván el. birtokát két leánya Ilona, a ki
Petényi Gáborhoz ment nül és Borbála, a késbbi Török Ferencz neje örökölték.
Országh Kristóf atyja Lárszló testvérének, Imrének leányai, még 1548-ban pert
indítottak Országh" Kristóf eUen. részt követelve azokból a javakból, a melyek
mindkét nemre liáramlandók voltak. A per 1560-ban dlt el Országh ilagdolna
férjezett Bánffy Istvánné javára, de Országh Kristóf ellenszegült az itéleí végrehajtásának, végre is egyezség jött létre a peres felek között. Az 1554. évi adóösszeírások szerint a helységnek 21, 1564-ben 28 portája volt. 1589— 90-ben
ama helységek közé tartozott, melyek az egri vár fenntartására szolgáltatták
be a tizedet. Eger eleste után behódolt. A török hódoltság alatt Pata város,
török kincstári birtok volt s mint ilyen, a nagyvezir ziametjéhez tartozott. Eger
eleste után 40 házszám szerint fizette a fejadót. 1621-ben 30 házszámra, majd
20-ra szállították le, késbb ismét 35-re emelték fel. Az 1675. évi magj-ar adóösszeírás szerint Patán 5 porta volt, mely 40 telkes gazdának felel meg. 1679-ben
Pata összes török adója két részben fizetend 1800 piaszterre ment. Az egri
püspököt illet bortizedet ez idben (1680) Patán Ahnássy András gyöngyösi
lelkész bérelte, a ki viszont János fivérének adta albérletbe. Az 1686. évi adóösszeírás szerint Patán csak 2 portát vettek fel. A X\T;I. század közepén Hamvay
Ferencz alispán birtokában találjuk, a kinek halála (1669) után Forgách Ádám
nyert« adományul. Az 1693. évi összeírás szerint a helységben gróf Koháry
István 38. háro Haller Samu 17, a Bossányi család 5. a Huszár család 5 és 7ay
Ádám 2. jobbágytelek ura volt. 1741-ben a Nyáry és a gróf Forgách családok
birtoka. 1770 táján báró Haller, majd a XIX. század elején báró Brwhrn, késbb
gróf Draskovich szerzett itt birtokokat. A XIX. század els felében gróf Forgách
Alajosné. gróf Esterházy János, Xémeth Elek, továbbá a Dohóczky. Taródy, báró
Révay, Freizeizen, Schneé László örökösei bírtak itt földesúri joggal. Az 1848-iki
szabadságharcz után a báró Podmaniczky család telepedett itt le. Jelenleg Löwy
Ignácznak, Weisz Samunak, Török Gyulának, Beiner Józsefnek és Gorove Jánosnak van itt nagj'obb birtoka. E községtl vette elnevezését az srégi patai fe.speresség és három alesperesi kerület. A róm. kath. templom, mely eredetileg
gót stílben épült, egyike a legrégibb keresztény építészeti emlékeknek a vármegyében. 1882-ig körül volt véve patakká vicsból mészbe rakott fallal. A róm.
kath. egj'ház kegyurai a gróf Forgách és a báró Brudern családok utódai, valamint a Vaj' és a Badvánszky birtokok tulajdonosai, Gorove János, Reiner
uielvck ekként szintén az
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József és Gyöngyöspata község. Az izr. imaház az 1850-es években épült. A községnek töbí) nevezetes régi oklevele van. Ilyenek 1621-böl Bethlen Gábornak
a füleki várban, 1683-ból Thököly Imrének' a gácsi várban és ugyanez évbl
Koháry Imre cs. kir. parancsnoknak a szécsénjn táborban kelt védelem alá
fogadó levelei. 1684-ben pedig Barkóczy Ferencz párkányi táborából fegyverre
szólítja a lakosságot. Azonkívül érdekes okiratok vannak a plébánia levéltárában
is.
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község mai területe 10.253 k.
föltalálhatók az egykori cseh fa vár nyomai.
hold, lakóházak száma 562 és a lakosság 2497 lélek, a kik mind magyarok s 5
protestáns és 50 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helység lakosai hitelszövetkezetet és fogyasztási szövetkezetet tartanak ienn. A patakon hat vízilakosság házivászon szövésével foglalkozik.
község postája
malom van.
helyben, távíró és vasúti állomása 'Gyöngyösön van. E helységhez tartozik :
Csákberektanya, Elektanya, Földestanya, Medgy est anya, Nagij^parlag, Nyitra,

A

A

Perestanya ée Szurdok.
Gyöngyöspüspöki. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegység alatt elterül
v'^ölgyben, a Gyöngyös patak mellett fekszik s már egészen össze, van építve
Gyöngyös várossal. Els ízben az egi'i püspökség részére 1261-ben IV. Béla
kii'álj'tól kiadott megersít levélben szerepel, melyet V. István király 1271-ben
megersített. Az 1332 37-ik é\'i pápai tizedjegyzékben is elfordul s plébániája
a patai kerülethez tartozott. A helység neve az 1271-ik évi oklevélben Gunguspispuki, a pápai tizedjegyzékben Pyspeky és 1446-ban Gyengyespyspeky néven
fordul el. Az egri püspökség 1494-ik évi számadáskönyveiben a püspökség birtokai között szerepel. Az 1546-ik évi adóös.szeírás szerint 3 portája volt, ekkor
még az egri püspök földesúri hatósága alá tartozott. Oláh Miklós egri püspök
1553-ban Baghi Tamást nevezte ki az itteni püspöki birtok gazdatisztjévé, kinek
kötelességévé tette, hogj' az egri vár védelmére 3 lovast tartson. Az 1551-ik évi
úrbéri összeírás szerint 6 egész telkes jobbágy lakott a helységben, 10 telek
elhagyott volt, azon felül még 6 zsellér tartózkodott a helységben. A püspökség
épiUetei siralmas állapotban voltak, a gyakori török támadások következtében
nagy rombolást szenvedtek. Az 1577-ik évi íirbéri összeírás szerint a püspökség
jobbágyainak száma jelentékenyen emelkedett, 21 egytelkes családot és 27 zsellért írtak össze. Miután ekkor már a helység a hódoltsághoz tartozott, a szokott
földesúri ületményen feliü, a töröknek is adózott. 1589
90-ben a fpapi tizedet
az egri vár fenntartására szolgáltatta be. 1635-ben U/s' 1647-ben 1, 1675-ben fél,
16S6-ban ^/^ portája volt. Az 1693-ik évi összeírás szerint az egri püspöknek
28 jobbágytelke volt itten. 1741-ben szintén az egri püspöké. 1848-ig az egri
érsekség földesúri hatósága alá tartozott. Jelenleg legnagyobb birtokosa az egri
érsek. A róm. kath. templom a XV. század építészeti einlékeinek jellegét viseli,
góth stílben épült s kfallal van körülvéve. A helységben 1887-ben és 1904-ben
óriási tzvész volt s mindkét alkalommal a község nagy része leégett. A község
területe 1802 k. hold, lakóházak száma 141 és a lakosság 908 lélek, a kik mind
magyarok s 4 protestáns és 20 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helység
lakosai 1899 óta önkéntes tüzoltóegyesületet tartanak fenn. Van azonkívül a Boldogságas Szz Máriáról nevezett Temetkezési Társulata, a mely szintén már 52
éve áll fenn. A község postája, távíró és vasúti állomása Gyöngyös.
Gyöngyssolymos. A gyöngj'ösi járásban, a Mátra hegység, illetleg Kishegy
alatt elteriU völgyben, a Nagypatak mellett fekszik. Az Aba nemzetség si
birtoka. Els ízben az egri káptalannak 1275-ben kelt határjáró oklevelében
említik. Az 1332
35-ik évi pápai tizedjegyzókben is elfordul, a patai kerület
plébániái között. A XV. században (1425) a Sólymosy család birtokában
találjuk, e család kihaltával
1430 eltt Rozgonyi Péter egri püspök nyeri
adományul a királytól, a ki az egri püspökség alapításakor a püspökség
jószágaiból kiszakított Kis-Tálya és Novaj helységeket kárpótlásul Sólymost adja az egri egyházank. Az 1546-ik évi adóösszeírás szerint is az egri
püspökség birtoka. Az 1544 45-ik évi török pusztítás nyomai még évek múlva
is észlelhetk a helységben.
Az 1551-ik évi úrbéri összeírás szerint 6 egésztelkes
jobbágyot és 6 zsellért találtak itt, 10 telek pedig elhagyott volt. A helység okkor
már a törököknek is adózott. Az 1577-ik évi úrbéri összeírás szerint 13 egész telkes
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Az 1577-ik évi úrbéri összeírás szerint lakosai bortermelésfoglalkoztak s mint püspöki jobbágyok, termésök után ötödrészt tartoztak
idzni. Az 1577. évi bortermés 2406 "köbölre tehet. 1635-ben 2^/2 portát
és 7 malmot írtak itt össze. 1647-ben 3 portája volt. ekkor itt annálista nemesek
is laktak. 1675-bcn 2^ 4 portát és 7 malmot vettek fel az összeírásba. Az 1693-ik
évi összeírás szerint az egri püspökségnek 91 jobbágytelke volt itt. 1848-ig
az egri érsek földesúri hatósága alá tartozott. Jelenleg az egri érsekségnek 9000
k. hold birtoka van a község határában. A róm. kath. templom 170Ö-baa már
fennállott, 1707-ben pjdig orgonával is fel volt szerelve. Kegyura az egri érsek.
és 16 zsellér lakosa volt.
sel is
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község területe 11.776 k. hold. lakóházak száma 397 és a lakosság 2400 lélek,
a kik mind magyarok s 4 ref. és 13 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helység
lakosai fogyasztási szövetkezetet és független.ségi 48-as kört tartanak fenn. Á lakosság járom, talicska, talpfa, vályú, gereblye és má segyéh szerszámfa készítésével is foglalkozik. Egyik fökeresete a fa- és és köfuvarozás. A határban az
egri érsekségnek és a közbirtokosságnak kbányái vannak. A Monostor erdben egy zárda romjai láthatók, a mely állítólag a eziszterczieké volt. A hegységben két várnak vagy rodítvénynek még némi nyoma látható. Az egyiket
Óvárnak. a másikat Nyesett várnak nevezik. A község postája, távíró és vasúti
állomása (íyöngyös. Ide tai'tozik a Barnamalom, Egri érseki tanya, Ludányimalom és Tokárlak.
Gyöngyösiarján. A gyöngyösi járásban, a Mátra lánczolatának Világos nev
része alatt, dombos vidéken fekszik. Az ..46a nemzetség si birtoka, mely e
nemzetség Szalánczi és rarya/n' ágának jutott. Midn 1275-ben a Tarjáni ágból származott György fiai Tarján Péter, Étre és Sándor megjáratták hatáNagy- és Kis-Tarjánra. Mária királyn 1383
rait, a helység két részre oszlott
június 20-án Széchenyi Kónya fia Franknak (Ferencz), Vas, Zala és Sopron
vármeg\-ék fispánjának adta cserébe, két sopronvármegyeihelységért. Széchenyi
Frank unokája László (14.50), nem lévén fiúutóda, hogy családi birtokai leányaikezén maradjanak, leányait, Hedviget, Losonczy Xlhovi nejét és Annát, a
ki 1460-ban Gúthi Országh Mihály fiának Jánosnak volt a jegyese, fiúsíttatta.
1461-ben és 1481-ben Losonczy Albert és Gúthi Országh Mihály fia János, csakugyan adományul nyerték Mátyás királytól. Tarjánnak ekkor városi jellege
volt. A Losonczj^ak azonban részüket elzálogosították Parlaghi Györgynek, a
ki Tarján felét 1486-ban végrendelet ileg Nagylucsei Orbán gyri püspök és
kincstartó testvéreinek hagyományozta. Az 1549
1552-ik évi adó-összeírások
szerint Oí«o(7/í Kristóf birtokában találjuk. Országh Kristóf fiörökösök nélkül
halván el. az itteni birtokok Losonczy István utódaira szállottak. 1582-ben a helység, melynek ekkor
1 portája volt, a Homonnuy,
Umjnád és a Várady családok
földesúri hatósága alá tartozott. 1589
90-ben szintén az egi-i várba szolgáltatta be
a fpapi tizedet. 1635-ben Gyöngyöstarján helységben 41/2, 1647-ben 4, 1675bení^/j, 1686-ban 2 portát írtak össze. 1684-ben a Koháry, Vccsey és a Haller családok birtokában találjuk. 1693-ban gróf A'o/iáry István 14, báró Haller Sa.mu
8, a Bossányi család 2 jobbágytelek ura volt itt. Birtokos volt itt még Gyulay
¥erencz és Ferenczffy Ferencz is. 1741-ben a iN^í/áry és a gróf i^o/v/ác/i családok
birtoka. A XIX. század els felében, gróf Forgách AJajosné. gróf Draskovich, gróf
Esterházy, báró Orczy, Goszthony, Darvas. Abnássy és a í'e/íér családok voltak itt
birtokosok. Jelenleg Borhy Györgynek, Kekécs József és Skultéty István örököseinek van itt nagyobb birtoka. Róm. kath. templomát báró Haller Zsigmond
építtette. Az alapkövét 1750-ben tették le s 1753-ban szentelték fel. A plébánia
1760-ban épült. Az i.skolát a község építtette, midn az 1858 59-ik évi kényszer
kölcsönt (4000 fit) a községnek visszafizették. A község területe 8364 k. hold,
lakóházak száma 417 és a lakosság 2323 lélek, a kik mind magyarok vallásra
nézve ref. 3, izr. 20, egj'éb 17, a többi róm. kath. A helység lakói önkéntes tzoltóegyesületet, 48-as kört. gazdakört, keresztény fogyasztási értékesít szövetkezetet
tartanak fenn. Említést érdemel a gyöngyöstarjám nagy pincze, mely vizözöni
iszapkbe van vágva, s a melyet a báró Haller család 1740 körül 40,000 sein
forintért (1 frt.
40 kr.) készíttetett franczia hadi foglyokkal. Hossza 271 méter, szélessége 6 méter. Ezenkívül el van látva mellékágakkal és helyiségekkel, úgy szintén szép kupolás elcsarnokkal; e pinczébe álhtólag 80
100.000
akó bor fér el. Jelenleg Borhy György udvari tanácsos tulajdona. Itt van
még dr. Polgár Sándorné tégla-, cserép- és edénygyára. A község postája,
távíró és vasúti állomása Gyöngyös. E helységhez tartoznak
Pusztafajzat, továbbá Agyagipartelep, Borhytanya, Kekécstanya, Kisdomb, Pusztacserepes és
Sósrét nev tanyák, illetleg lakott helyek.
Hasznos. A hatvani járásban, a Mátra hegység alatt, a gyöngyös
nógrácU törve n3'hatósági út és a Kövicses patak mentén fekszik. 1265-ben még
Tar helység egyik határrésze volt, ekkor Agasvárához tartozott, melyet István
ifjabb király ebben az évben a Ráiót neml)eli Domonkos fia Istvánnak, a királyné
lovász mesterének adományozott. Fia Domonkos tárnokmester és nádor, kinek
fia, Nagy Domonkos, 1348-ban, Hasznosi elnévvel szerepel, tle származik a
(
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Pásztohi család. Vára a XIV. század elején már fennállott. 1329-ben enilítik
várnagyát. 14ö4-hen a ha.sznosi vár a Pásztohi család birtoka volt, melyhez
ekkor Hasznos helység Vésze és Ders részei tartoztak. 1489-ben a helység birtoka
miattaNánaiÁ'oíH;w///i/rtí- pert foMattak a Pásztohiakkal. 1549-ben több nemes
család birtoka volt. ekkor 6 adóköteles. 3 elszegényedett és 4 elpusztult jobbágytelket írtak itt össze. Az 152-ik évi adóösszeírás szerint 6 portája volt; ekkor
már a török hódoltsághoz tartozott. 1589— 90-ben az egri várba szállította be
a fpapi tizedet. Az 1633--aL évi összeírásban 1. 1647-ben 1, 167ö-ben fél, 1686-ban
fél portával van felvéve. Az 1693-ik évi összeírás szerint gróf Koháríj István birtoka, ugvanekkor Vny Lászlónak is volt a helységben 3 jobbágya, ezenkívül
még Fáij rjyörgy özvegye, Szalay Pál, Milrlovics István voltak itt birtokosok.
A XIX. század^elsö felében Desewffij Imre, gróf Ahnássy Ignácz, Almáson József,
Kristóf és Mihályné. Platthy, Gyiirhj, Sréier, Földváry, Zay, Oláh, Malatinszhy,
Kaszap. Thassy.Orczi/. Goszthony, gróf Draskovks és Zuar családok. továh>)á
Baita Sámuel és a pásztói apát bírtak itt földesúri joggal. Jelen'eg báró Só'ymosy
Jennek. Kársai Vilmos örököseinek és Sztrincsek Vendelnek van itt nagyobb
birtoka. A róm. kath. templom 1740-ben épült s kfallal van körülvéve. A czinterem még áll s régebben temetkezési helyiil szolgált. A község határában három
várrom van az ligynevezeít Agasvár, Cserterivár és Óvár. Agasvár hihetleg
;

közvetetlenül a tatárjárás után épült. István ifjabb király, mint erdélyi vezér,
1264-ben Agasvárt Domonkosnak, a királyné tárnokmesterének adományozta.
1272-ben István mester, a Tari és a Pásztohi család se, nyerte adományul.
Ettl kezdve a Tari családé lett, de e család sarjai nem sokat tördtek a várral,
mely a XV. században már romban hevert, holott a Paszt obiaknak Hasznoson
még 14S9-ben fennállott a váruk. Hasznoson 1873-ban nagy tzvész pusztított
ez alkalommal majdnem az egész helység leégett. A község területe 7760 k. hold,
lakóházak száma 395 és a lakosság 2047 lélek, a kik közül 1482 magyar és 565
tót. A községben csak magyarok vannak, míg a tótok a három huta íelepítvényén
laknak. Vallásra nézve 20 protestáns és 6 izraelita, a többi róm. katholikus.
A lakosság háziiparszeríUeg vászonszövéssel, bot, nyírfasepr- és talicska-keszitéssel foglalkozik. A helység természeti nevezetességei közül említhet az a barlang, melv Agasvár alatt van. A község postája, távíró és vasúti állomása Pásztó.
A helvséghez tartoznak a következ telepek Alsóhuta, Felsöhuta, (azeltt
Almássv-huta). Fiskalitás huta. Ötházhuta. Továbbá Békástó és Kalandja telepek.
s

:

Hevesnranyos. A pétervásári járásban, a Cseh. Dudor és Sósliegy alatt
elíerül dombos \ndéken, a Laskó patak mellett fekszik. 1295-ben „Terra Anaras"
néven említik. 1479-ben az egri káptalan birtokában találjuk, miként azt az
Aranyos és Bátor között eszközölt hat ár járóié vél is jelzi. Az 1494-ik évi egri
püspöki számadások szerint is az egri káptalan birtoka. Az 1546-ik e^^ összeírás
szeiint az egri káptalan földesúri hatósága alá tartozott, ekkor 5 adóköteles
portája volt. Az 1551
1567-ik évi úrbéri összeírás szintén a káptalan földesúri
birtokai között sorolja fel. Az 1554-ik évi adóösszeírás szerint 4, 1564-ben 10
portája volt. Az 1635-ik évi összeírásban 21/3, 1647-ben 2V4. 1675-ben iVé^
I6S6-ban 1 portával van felvéve. Ezekben az összeú-ásokban a helység neve

Hevesaranyos.

—

Aranyas alakban fordul el. Az 1693-ik évi összeírás szerint a-i egri káptalannak
20 jöbbágytelke volt itten. Ugvancsak a káptalané volt a helység tizede is.
1741-ben a káptalan birtoka, mdynek 1848-ig volt itt földesúri joga. Jelenleg
az egri fökáptalan a helvség legnagyobb birtokosa. Díszes róm. kath. templomát
1831-ben néhai Gróff esikJános egri olvasó kanonok és drozsói ez. prépost építtette.

község területe 2947 k. hold. lakóházak száma 149 és a lakosság 875 lélek, a
télen
kik mind magyarok és 15 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A
fonással s vászonszövéssel foglalkoznak. A postája Bátor, távírója Pétervására és
vasúti állomása Eger. E helvséghez tartoznak Butalj, Körös és Jakabgát puszták.
Hevesugra. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegység déli dombos vidékén
a Bene patak melletti fön.sikon terül el. Az Aha nemzetség si birtoka, a mely a
nemzetség l'grrii ágának jutott. Ez ág els ismert sarja Miklós fia Csele (1325),
ennek fia Balázs (1343—51), ezé Miklós (1375) volt. a kik mind e néven fordulnak
el. :Miklós tiai László. Tamás és Bertalan (1425) szintén Ugraiaknak neveztetnek.
E család kihaltával birtokaikat Ugrán 1738-ban a Xánai Kowpolthiak nyenek
adományul. Plébániáját már az 1332— 37-ik évi pápai tizedjegyzék is említi.
valamint
XVI."^ szazad elején Xánai Kotttpolthi János, Zsigmond és Ferencz,
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az Országh család között létrejött örökösödési szerzdés szerint a Kompolthiak
kilialtával az Országh család birtokába került. Az 15ö4-ik évi adóösszeinls szerint
4 portája volt, ek^or Országh Kristóf birtokában találjuk. Üi'szágh Kristóf halála
(1567) után a nági örökösök között hosszú per vette kezdetét az Oi'szágh birtokok
miatt. Országh Kristóf nvére Borbála, férjezett Török Ferenczné 1569-ben
királyi adoniánylevelet eszközölt ki Oroszlánk várának tartozékaira, közötte
Ugrára is, minek következtében a helység Török Ferencz gyermekeinek birtokába
került. Az I63ö-ik é\'i összeirásban fél, 1647-ben V**- löV 5-ben 74^8 1686-ban
szintén * ^ portával van felvéve. Iü93-ban mint puszta, báró Haller Samu birtoka.
1741-ben a Nyáry családé volt. A XIX. század els felében a gróf Draskovich,
gróf Esterházy és Gosztony csalá'lok. báró Orczy Lrincz és Ullmanu László voltak itt birtokosok. Késbb a Jeszenszky család szerzett itt birtokokat. Jelenleg
Beökönyi Viktor a helység legnagyobb birtokosa. Róni. kath. temploma 1720
táján épült. A község területe 2152 k. hold, lakóházak száma 95 és a lakosság
488 lélek, a kik mind magyarok s 3 ref. és 5 izr. kivételével róm. kath. vallásúak.
Postája, távíró és vasúti állomása Ludas. E helységhez tartozik Pusztaugra és
a Beökönyi tanya,
evesvczekény
hevesi járásban, a Tisza jobb partján elterül síkságon,
a Hanyi-ér mellett fekszik. A Han_\-i-ér, gát közé szorítva, a belvizek levezetésére
Eredetüeg
szombessenyk lakták. Egv 1 344-ik évi oklevélben
is szolgál.
szédja gyanánt szerepel. Az 1546-ik évi adóösszeírás szerint nemesek lakták,
ekkor 1 portája volt. Az 1564-ik évi összeírásban portáinak száma 10-re emelkedett. Alig néhány év múlva végveszedelem fenyegette a helységet. 1567-ben
a hatvani bég hadai elpusztították, ekkor semmisiUt meg a helység régi temploma
is. Ez idtl kezdve az isteni tiszteletet Vratarics Miliály házának az ebédljében
tartották. Itt állt haranglábon az elpusztult templom harangja, mely jelenleg
is megvan. 1589
1590-ben már ismét helyreállott a község s azok közé tartozott,
a melyek az egri várba szállították a püspöki tizedet. Az 1635-ik évi összeírásban
csak 3/4. 1647-ben fél, 167ö-ben és 1686-ban ^4 portával van felvéve. A XVII.
században több birtokosáról vannak adataink. 16ö9-ben Gombos Anna itteni
részbirtokait zálogba adja Ágoston ^Mihálynak. 1693-ban Körher Fülöp volt egri
prefektus özvegyének birtokában találjuk. 1697-ben Döry András és neje s 1698ban Nyáry Mihály, itteni birtokaikat Körber (Kerber) Füíöp özvegyének, Furliny
Dorottya Johanna asszonynak adták el. Körber Fülöp leányát, Mária Borbálát,
a X\T!II, század elején Szalgháry József vette nül s e réven a helység legnagyobb
része a Szalghárj^ak bii-tokába került. Szalgháry József utóda Péter 1730
40
között építette a család renaissance-stílü kastélyát, melyet 30 hold kiterjedés
szü,
melyet
százados som,
kris és cziprus-fákból álló park vesz körül. A kastély,
Stróbl Alajos renovált, jelenleg Szalgháry Ern tulajdona. Van itt még Makay
urilaka,
Lajosnak is
mety 1882-ben épült. A XIX. század els felében a
Szalgháry családon kívül, a Makaii, Földváry. Kállay, Rottenstein, Brezovay,
Vratarics, Brezoviczai Horváth, Mezey, Szabó, Gsiky, Mlinkó, Góth és a Zbiskó
családoknak volt itt földesíu-i joga. Jeleiüegi birtokosai Szalgháry Ern, továbbá
Mihály GjTila, Oáspárdy Elemér, Lipovniczky Kálmán és Cziner Szilárd. A
késbbi róm. kath. templom építését 1780-ban kezdték el s csak 1793-ban fejezték be. Tornáczában áll a fentemlített harang, melyet a XVI. században használtak. Kegyura Szalgháry Ern. A helység határában lev ,,Xagyhalom"-nál
sok régiséget találtak. Mintegy fol\i:atása a Tetvár, vagy Tetemvár, hol mintegy 1 5 holdnyi területen sírmez terül el, honnan szintén sok régiség kerül el.
A község teriUete 3439 k. hold, lakóházak száma 162 és a lakosság 795 lélek, a
kik mind magyarok s 7 ref. és 27 izr. kivételével róm. kath vallásúak. A helység lakosai Polgári Olvasókört és fogyasztási és értékesít szövetkezetet tartanak fenn.
Postája, távíró és vasúti állomása helyben van, E helységhez tartoznak a következlakott telepek Czinertanya, Gáspárdj-tanya, Gulyástanya, Lipovniczkytanya, Makaytam^a, Miháh-tanya. Vrataricstanya, Weisztanya és Mlinkótanya,
Hort. A hatvani járásban, a Nagy- Alföld éjszaki részén, teljesen sík vidéken
a Szárvágj- és Ágó-patakok mellett fekszik. Eredetileg besseny telep volt,
melyet Béla király névtelen jegyzje szerint a bessenyk földjérl jött Tonuz
Aha törzse népesített be. Az 1332 37-ik évi pápai tizedjegyzekben Hwrth
néven szerepel, plébániája a patai esperesi kerületbe tartozott. 1433-ban a
Pálóczi családot iktatja be az egri káptalan a helység birtokába. E család utolsó
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sarja, Pálóczi Antal zempléni fispán, 1526-ban Mohácsnál lelte halálát, s több
vármegj'ében fekv birtokai uratlanná váltak. Pálóczi halálának hirére a Ráskayák

és a Dobó testvérek tartottak igényt Hortra, melyet Ráskay Zsigmond, Adácscsal,
Szcsivel és Ecséddel együtt elfoglalt. 1539 táján Werbczy István tette rá a
kezét e helységre, a mi ellen a Dobó testvérek, Ferencz, Domokos és István,
1552-ben Bebek Ferencz és György birtokában találjuk, Bebek
tiltakoztak.
azonban htlenségbe esett, mivel az 1556-ik évi országgylésen meg nem jelent
javaitól, Hortot Alaghy Györgynek és Themes
s Ferdinánd kkály megfosztván
Ferencznek adományozta. Az 1549 52-ik évi adóösszeirás szerint 10, 1564-ben
18 portája volt. 1589
90-ben az egri vár fenntartására szolgáltatta be a fpapi
tizedet. Az 1635-ik évi összeirásban 4, 1647-ben 272- 1675-ben 21/2, 1686-ban
2 portával van felvéve. 1693-ban gróf /vo/iár;/ Istváné, kinek itt 38 jobbágj'telke
volt. 1741-ben gróf Koháry András József tábornok birtoka. A XIX. század
els felében gróf Batthyány József, Miklós és Vinczéné, továbbá Kendelényi
Ferencz bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg gróf Batthyány Lászlónak, Winterberg Gyulának és Horti Jen dr.-nak van itt nagyobb birtoka. A községben
1873-ban nagy kolerajárvány uralkodott. A róm. kath. templom 1769-ben épült.
Winterberg Gyula kastélya eredetileg a báró Stillfried családé volt, melyet
a jelenlegi tulajdonos 1894-ben építtetett újjá. A község területe 7505 k. hold,
lakóházak száma 673 és a lakosság 3727 lélek, a kik közül 5 német, 2 tót, a többi
magyar; vallásra nézve róm. kath. 3648, gör. kath. 1, ref 5, ág. ev. 5. izr. 68.
A helység lakosai önkéntes tzoltó egyesületet tartanak fenn. Van a helységben
nyári gyermekmenhety is. Mint ipartelep Tóth Mátyás gzmalma érdemel említést.
A község postája, távíró és vasúti áUomása helyben van. E helységhez tar-
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Pusztahort, Alsócseple, Felscseple, Miklóstanya, Józseftanya, Pusztaragyhát. Lászlótanya, Dencstam'a és a Winterberg szltelep.
Istenmezeje. A pétervásári járásban, a Mátra hegység nyúlványai alatt
elterül völgyben, a Tama patak mellett fekszik. 1477-ben az Olcsvári család
birtokában találjuk. Az 1546-ik évi adóösszeírás szerint több nemes családé
volt. ekkor 4 adóköteles és 3 elszegényedett portát (jobbágytelket) írtak itt egybe.
Az 1557-ik évi adóösszeírás szerint több nemes család bírta, ekkor 7 portája volt,
az 1564-ik évi összeírás szerint az adóköteles jobbágytelkek száma 6-ra szállott
le. Az 1635-ik évi összeírásban 2 portával van felvéve, 1647-ben nemes helységként szerepel, 1675-ben szintén mint nemes község, 6 frt taksát fizetett. 1693-ban
a-z egész laelység Beneken egri sótiszt birtoka volt. 1741-ben Farkas István
özvegj'e volt itt birtokos. A XIX. század els felében Beöthy Lajos, továbbá
a Csermis, Brezovay, Radics és a Szalatnay családok bírtak itt földesúri joggal.
Jelenleg Borhy László örököseinek és Steiner M. Mórnak van itt nagyobb birtoka.
Hogy a róm. kath. templom mikor épült, nem lehetett megállapítani. A község
területe 5698 k. hold, lakóházak száma 156 és a lakosság 1041 lélek, a kik
3 r.émet kivételével mind magyar anyanyelvek és 25 izr. híján róm. kath.
vallásúak. A
házivászon-szövéssel foglalkoznak. A község postája és táviróÁUomása Pétervására, vasúti állomása Mátraballa. E helységhez tartozik Szederkónypuszta, továbbá Lászlótanya és Andortanya.
Ivód. A pétervásári járásban. Pusztafele és Vermekbércze alatt, hegyesvölgyes vidéken, a Tama patak mellett terül el. A XIII. század közepén Ákos
nembeU Erre bán (1248 72.) bú-toka. aki után fia István (1281 1314) örökölte.
István nádor fiai János, Miklós, Jakab, Gergely, László és Fiüöp htlenségbe
esvén, 131 8-ban. elvesztik összes birtokaikat. 1321-bon a király a Kacsuk nembeli Sz('che>tyi Tamás vajdának adományozza, ekkor Ivánd néven szerepel az
adománylevélben. 1456-l)an Iwágh néven említik az oklevelek, mely ekkor már az
Ivády család birtokában volt, mely család, a török hódoltság idejét kivéve,
mai napig háborítatlanul bírja. E család sarjai Ivágy Gergely és Tamás. 1655-bon
Wesselényi Ferencz nádortól új adományt nyertek Ivágy pusztai birtokrészükre.
Jelenleg Ivády Béla volt országgylési képviselé a család si bútoka, kinek itt
csinos új kastélya van, melyet a régi udvarház helyén épített. A róm. kath.
templom 1792-ben épült. A község területe 2045 k. hold, meljTiek eg\niegyedrészo szántóföld, a többi egyenl arányban erd és legel. A hegyi ákáczültetvényeken kitn szlkarót termelnek. A lakóházak száma 56. A lakosság 338
lélek, a kik nnd magyarok és róm. kath. vallásúak. A lakosok majdnem kivétel
nélkül az Ivády nemzetség leszármazottai. A
kenderfonással és vászonszötozik
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A községben kisebb cserép- és téglagyár van. mely
képvisel tulajdona. A község távíró-állomása Péter-

vására, postája és vasúti állomása Mátraballa.
Kdl. Az egri járásban, a >rátra hegvség és az Alföld találkozásánál, a Tama
patak mellett fokszik. Az 1332— :i7-ik évi pápai tized jegyzékben Gal néven szerepel, plébániája a bevési foesperességi kerületbez tartozott.
XIV. száza l második felében Németkál. majd Háromkál néven említik az oklevelek. Az 132-ik
évi egA-ezséglevél .szerint az Aba nembeli Debreiek birtoka. Debrei Miklós
magtalan
halála után Zsigmond király 1417-ben megengedte Nánai Kcmijmlthi IsU-Ánnuk,
hog>- a Debreiek birtokait elfoglalja. 1438-ban a htlen Debreiek itteni birtokaiba

A

6 Bozgovi/iakat iktatták be. Az lö52-ik évi adóösszeírásban az elpusztult lielvségek között szerepel. Az löö3— ir.,54-ik években újból felépült, az 1564-ik évi

már 16 portával von felvéve. Az 163.5-ik évi összeírás szerint
1675-ben szintén
portája volt. 16S4-ben Rákóczy László ós
Erdödy György birtokában találjuk. Az 1693-ik (ívi összeírás szerint, mint puszta,
gróf Erdödy György- birtoka, a hozzátartozó Xagyút helységgel egyetemben.
A A^ II. század végétl kezdve a debröi uradalomhoz tartozott. Jelenleg gróf
Károh/i :Mihálynak van itt 4000 hold birtoka. A róm. kath. templom 1761-ben
épült, kegyura gróf Károh/i :\lihály. 1849 február 26— 27-én vívott kápolnai csata
ide is kiterjedt, amely alkalommal a helység eg\- része leégett. A község területe
^^~,^ k; l)"hl. lakóházak száma 443 és "a lakosság 3628 lélek, a kik 6 német és
1 tót kivételével magyarok. ^'aIlá.sra nézve róm. kath. 3485, gör. kath. 3, ref. 25,
~- unitárius 1. izr. 107. A
^?lakosság fog^-asztási szövetkezetet tart fenn.
A f^-vászonszövéssel is foglalkoznak. Posta, távíró és vasúti állomás helyben
van. E helységhez tartozik Xag^-út-puszta, egykor virágzó helység, az Aba
adóösszeírásl)an
-.

1647-ben

I,

1

nk

nemzetség si ])irtoka. mely a Csobánka ágának jutott. Midn Csobánka
na János fiai 1302-])en megosztoztak az atyai örökségen. Dávid birtokába került.
Csobánka unokái htlenségbe esvén. Károly király megfosztotta ket si birtokaiktól s X'agyút helységet 1327-ben Széchenyi Tamás erdélyi vajdának adomá"

Az 1552-ik évi adóösszeírásokban már az elpusztult helységek között
ugyanúgv emlékezik meg róla az 1554-ik évi adóösszeírás is. Késbb ismét
felépült, mert 1589
90-ben ama helységek között szerepel, a melyek az egri
vár fenntartására szolgáltatták be a" fpapi tizedet. 1635-ben 1 portája volt.
1647-ben fél. 16S6-ban szintén fél portával szerepel az összeírásban. Az 1693-ik
nyozta.

szerepel,

—

évi összeírás szerint
Kápolna.

még

fél

jobbágy-telek volt itten.

Kápolna. Az egri járásban, a Nagv'-Alföld éjszaki részén, a Tárna patak
mellett terül el. A XV. század els felében a Sóhjmosy család birtokában találjuk.
E család magvaszakadtával Rozgonyi Péter egri püspök nyeri még 1430 eltt
adományul Zsigmond királytól. Mikor Rozgonyi Péter püspök 1430-ban az egri
prépo.stságot alapította, a püspökség jószágaiból e czélból kiszakított birtokokért
kárpótlásul, a többi között Kápolnát is átengedi az egri egj-háznak. 1483-ban
Kápolnát Kis-Kompolttal együtt az egri püspökség birtokaként említik. Az
1546-ik évi adóös.szeírásban
is
püspökség jobbágyközségei között
az egri
szerepel, ekkor 4 portát írtak itt össze. Az 1552-ik évi összeírásban 5, i564-ben
7 portája volt. 1635-ben \^l^. 1647-ben fél, 1675-ben fél. 1686-ban szintén fél
portát vettek fel. Az 1693-ik évi összeírás szerint az egri püspöknek 23 jobbágytelke volt itten. 1848-ig az egri érsek földesúri hatósága alá tartozott. Jelenleg
is az egri érsek a helység legnag^'obb birtokosa. Az 1849 február 26
27-én vívott kápolnai csatáról a történeti részben bvebben írunk. Az ellenség kartácstüze ekkor felg>-újtottn. a kath. templomot. Az újjáépült róm. kath. templom
kegv'uraaz egri érsek. A község területe 3794 k. hold. lakóházak száma 333
és a lakosság 1714 lélek, a kik 2 kivételével magyarok
vallásra nézve ref. 12,
ág. ev. 4, izr. 21. a többi róm. kath. A helység lakosai fogj^asztási szövetkezetet
és gazdakört tartanak fenn, azonfelül itt van az ország eg\ák legnagyobb dohánybeváltó hivatala. A kápolnai csata emlékére csinos emlékoszlopot állítottak a
község határában. A helység po.stája, távíró és vasúti állomása helyben van.
Karácsond. A g^^öng^'ösijjárásban, fennsíkon fekszik. Az Aba nemzetség
si birtoka, mely a Csobánka ágnak jutott. A XIII. század végén Csobánka,
fia Péter, majd ennek fia Pál (1304
1339.) birtokában találjuk. Ekkor Visontához
tartozott. Azonban Csobánka Pál. a ki Csák Mátéhoz pártolt, htlenségbe esvén,
elveszítette si birtokait, melyek közül Karácsondot is Róbert Károly király
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Erdtelek.

—

Papp-Szász Lajos úrilaka Pusztatenken.

Gyöngyöshalász.

—

Bíró Lajos dr. kastélya.

50

Hort.

—

Ivád.

Winterberg Gyula úrilaks

—

Ivádv Béla úrilaka.

Hevps
13:25-ben az Aba nembeli
levél szerint Kompoltlü

\-árniegj'e községei.
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Imrének adományozta. Az 1348. évi osztályImre fiainak birtokában találjuk. Az osztály alkalmával

Á'o»í/jo///)i'

Karácsondot három részre osztották, s az osztozkodók közül János, a Visontai
család se, István és Imre a Detky család öse, egy-egy részt kaptak belle. 1421-ben
a niagbanszakadt Visontai István itteni birtokait a király Nánal Kmnpolthi
István mesternek adományozta. Visontával együtt. Plébániáját az 1332 37-ik
évi pápai tizedjegyzék is említi. 1473 június 2-án Kompolthi János özvegyét,
Margit asszonyt, elhunji: férje birtokának itteni részeibe ellentmondás nélkül
beiktatták. Az 1549-ik évi adóösszetrás szerint több nemes családé volt, ekkor
5 adóköteles, 4 elszegényedett és 6 elpusztult jobbágji:elket találtak itt. 1552-ben
Országh Kristóf birtokában találjuk. 1554-ben 7, 1564-ben 8 portát írtak itt össze.
1589 90-ben az egri vár fenntartására szolgáltatta be a fpapi tizedet. 1635-ben
2, 1647-ben ly,.
1675-ben fél, 1686-ban fél portát vettek fel az összeírásba.
1693-ban Deák Pál ezredes birtoka, kívüle még Gosztony Istvánnak is volt
ekkor itt egy jobbágya. 1741-ben a Xyáry család birtokában találjuk. A XIX.
század els felében a gróf Esterházy, báró Bahlacci. gróf Draskovics családok,
Ocskay Ignácz, Taródy Bertalan, báró Orczy Lrincz bírtak itt földesúri joggal.
Jelenleg özvegy Beretvás Endrénének (1600 hold). Mattyasovszky Miklósnénak
1 200 hold) és özvegy gróf
Westphallen Rabánnénak 1 600 hold) van itt 500 holdon
felüli birtoka. A helységben több kastély és úrilak áll fenn. Beretvás Eadréné
kastélyát 1854-ben gróf Szajmry József né szül. báró Orczy Anna épí tette. Széplaky György kastélya a XIX. század elején épült, azeltt Okolicsányi Ignáczé
volt. Mares László' kastélyát Gönczy Pál építette 1880-ban. Özvegy Martinides
Alfrédné született Komáromy Ilona úrUaka
1863-ban épült. Anderle Róbert
úrilakát, mely azeltt az Orczy családé volt, szintén 1863-ban építették. Özvegy

—

—

(

(

elején épült. Kovacsóczy _.
építtette. 1882-ben nagy tzvész pusztított

a helységben, mely alkalommal
35 ház égett le. A róni. "kath. templom az 1763-ik évben épült, a plébánia kegyúrijogavitás ez id szerint az egri érsek gyakorolja a kegyúri jogot. A község
teriilete 5477 k. hold, lakóházak száma 484 és a lakosság 2905 lélek, a kik 2 német
kivételével magyarok s 24 ref. és 21 izr. híján róm. kath. vallásúak. A helység
lakosai önkéntes tzoltó-egyesületet, 48-as függetlenségi kört és hitelszövetkezetet
tartanak fenn azonkívül a IMunkásvéd szövetségnek és a ,, Hangya" fogyasztási
szövetkezetnek van fiókja a helységben. Széplaky Györg^mek szívógázmotoros
nialma van üzemben. A község postája, távu-ó és vasúti állomása helyben van.
E helységhez tartoznak Beretvás alsó tanya. Beretvás fels tanya, Gönczytanya,
Komáromj-tanya, Kovacsócz\-tanya, Ocska\i:anya, és Varnyas puszta.^
Kerecsend. Nagyközség az egri járásban a Nagy -Alföld kezdeténél, kissé
dombos, de nagyobbá'ra sík vidéken, a Laskó patak és a budapest kassai országút
mellett fekszik. Az egri püspökség legrégibb birtokainak egyike. Els ízben
a püspökség részére ÍV. Béla kh-áljtól kiadott megersít levélben említik,
melyet V. István kh-ály 1271-ben Lampert egri püspök kérelmére átírt és megersített. Az 1332— 3'7-ik évi pápai tizedjegyzékben Keresnuch és Kerechen
alakban fordul el, plébániája a hevesi föesperesi kerületbe tartozott. 1461-ben
Kelecsen néven említik az oklevelek, ebben az alakban fordul el az egri püspök;

;
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ség 1493— 94-ik évi számadásaiban is. Az 1546-ik évi adóösszekás szerint az cgn
püspökség birtokában volt. Az 1549-ik évi adóösszeírásban Keretben néven
fordul el, ekkor 3 adóköteles, 5 elszegényedett és 8 elpusztult jobbág>-telket

között
itt. Az 1552-ik évi adóösszeírásban az elpusztult helységek
1635-ben Kelecsen néven szerepel az összeírásban, ekkor ^/^ portája
yolt. 1647-ben 1'
1675-ben fél, 1686-ban fél portát vettek itt fel. Az 1693-ik
évi összeírásban, az egin püspökség pusztájaként szerepel. 1848-ig az egri érsekség
földesúri hatósága alá tartozott. Jelenleg az egri érsekségnek van itt 1428 hold
birtoka. 1849-ben a kápolnai csata másodnapján (február 27-én) Guyon gróf
honvédtábornok hadosztálya foglalt itt állást, de mivel délután Kápolnánál mar
eldlt a harcz, itt várta be Dembinszky visszavonuló honvédéit, honnan február
28-án Mezkövesd fél vonultak vissza. A régi róm. kath. templomot 17S0-ban
újjáépítették. Kegyura az egri érsek. A község területe 4271 k. hold, lakóhazak
száma 313 és a lakosság 1652 lélek, a kik 2 német kivételével magyarok és 2 ret.
írtak össze

szerepel.

.,.

Heves vármegye
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községei.

s 7 izr. hiján róiii. kath. vallásúak. A helj-sóg lakosai olvasókört és önkéntes tzoltó
egyesületet tartanak fenn. A Reiner és Mandula czégnek pedig egy téglagyára
áll üzemben. A község postája helyben, távíró és vasúti állomása Füzesabonyban
van. E helységhez tartozik a Berektanya.
Kisfüzes. A pétervásári járásban, a Sóhegj- és Csengámyék alatt elterül
völgyben, a Határlaposi patak mellett fekszik. Az 129l)-ban kelt oklevélben
Fyzes név alatt fordul el. 1426-ban az Iváni család birtokában találjuk. l-lS9-ben
a Kormos család volt itt birtokos, tagjai Füzesi elnévvel szerepelnek. Az 1549-ik
évi adóösszeírás szerint az egész helységben nemesek laktak. Az 1552-ik évi
adóösszeírás e helységrl inegjegA'zi, hogj' onnan az adó nem hajtható be. Az
1635 86-ik évi összeírásokba nincs felvéve.
XIX. század els felében gróf
Keglevich Gábor, Szerelem Antal és Fáy Menyhért bírtak itt földesúri joggal.
Késbb Szerelem Géza, Okolicsányi Ödön és Fmi Béla, azután Gáspárdy Géza
és Scfncabejmu testvérek voltak itt birtokosok. Jelenleg nagjobb birtokos nincs
a helységben.
község területe 837 k. hold, lakóházak száma 38 és a lakosság
235 lélek, a kik mind magyarok s 1 ref. és 3 izr. kivételével róni. kath vallásúak.
kenderfonással és vászonszövéssel foglalkoznak.
közTemploma nincs.
ség postája és távíró-állomása Pétervására, vasúti áUomása Mátraballa.
Kisköre.
hevesi járásban, a Nagy- Alföld síkságán, a Tisza mellett terül el.
Már az 1332 37. évi pápai tizedszedlajstromban, Kerey néven, egyházas helyként
fordul el. Az 1424-ik évi oklevélben Ky wre név alatt népes, lakott pusztaként szerepel. 14S6-ban Kére név alatt fordiü el, melyekkor a Rozgonyiak birtokában
volt. Az 1552-ik évi adóösszeírásban Keore néven van felvéve s portáinak száma
5 volt. 1552-ben Országh Kristóf és Jakcsy MUiály birtokában találjuk. Az 1554-ik
évi összeírásban portáinak száma 14-re emelkedett. Az 1564-ik évi összeírásban
is 14 portával van felvéve. 1635-ben l^/^, 1647-ben ^/4 portája volt. Ez összeírásban
már Kisköre néven szerepel. 1675-ben ^j ^ portát vettek itt fel. 1684-ben Török
Ferencz, Fáy György és a Rákóczy család birtokában találjuk. Az 1693-ik évi
összeírás szerint II. Rákóczi Ferencz birtoka, de birtokos volt még itt Török
Ferencz is. 1741-ben az egri püspökség birtoka. 1804-ben az újonnan felálUtott
szatmári püspök.ség birtoka lett, melynek 184S-ig volt itt földesúri joga. Jelenleg
a heh'ség egyedüli nagybirtokosa a szatmári püspök, kinek 6859 kataszteri hold
földje van.
helybeli róm. kath. barokkstUü templom 1777-ben épült, kegyura a szatmári püspök.
község területe 11.244 k. hold. lakóházak száma 458
és a lakos.ság 2713 lélek, a kik 2 kivételével magyarok vallásra nézve róm. kath.
2624, gör. kath. 2, ref. 43, ág. ev. 1, izr. 43.
helységben Polgári Olvasókör,
Általános Népkör, önkéntes Tzoltó-Egyesület s Fogyasztási és ért/ékesít
szövetkezet áll fenn.
község postája, távíróés vasúti áUomása helyben van.
E helységhez tartozik Rákhát puszta, továbbá Kanyar, Csinge, Várfenék,
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Hatház. Terem, Hosszúhát és Lapostanya.
Kisnána. Az egri járásban, közvetetlenül a Mátra hegység MesszUátó nev
hegye alatt fekszik. Délrl a Tarnócza patak határolja s a községen az Ördögvályú
patak folyik keresztül. Az Aba nembeli Kompolthi ág si birtoka (KarácsonyJános szerint Magyar Nemzetségek I. 57.) E helyen Lovász- és Egvházas-Nána
helységek voltak. Alikor a Kompolthi ágból származott Péter a királyné tárnoki
mesterének fiai, 1325-ben megosztoztak az atyai örökségen, Gergely, a Domoszlay
család se, Lovász-Xánát, István, késbb Heves vármegye fispánja és a Nánai
Kompolthi család se, Egyházas-Náriát kapta. 1415-ben Kysnána néven fordul
el az oklevelekben. 1468-ban Kompolthi ^liklós birtokában találjuk, de ugvanekkoT Kompolthi Jinos leányának Margit asszonynak fiai, Szén György és Péter,
szintén részt követeltek belle, épúgy mint a nánai várból
e miatt ezután
Kompolthi ^Miklóst perbe idézték. Kompolthi János fiai Zsigmond és Ferencz,
valamint az Országh 31ihály négy fia között 1522-ben létrejött kölcsönös örökösödési szerzdés alapján a Kompolthiak fiágának kihaltával az Országh család
örökölte. 1546
54-ben Országh Kristóf birtokában találjuk, atyja testvérének
leányai azonban pert indítottak ellene Xána birtoka miatt, mely per 1560-ban
Országh Magdolna, férjezett Bánffy Istvánné javára dlt ugyan el, de Országh
Kristóf elleneszegült az ítélet végrehajtásának, így azután a pert késbb egyezségileg intézték el. Or.szágh Kristófnak 1567-ben bekövetkezett halálával, nvérére és ennek férjére. Török Ferenczre szállott. 1606 után pedig Nyáry Pál,
volt egri várkapitány birtoka lett. 1648 táján Vámossy István Heves vármegye
;
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1693-ban, mint puszta, Vay Adá,in birtoka volt, az
egykori nánai uradalom legnagyobb részét azonban egy bizonyos Enzinger
bírta ekkor Markaz, Visonta, Domoszló, Nana, Verpellét, Fegyverfoglalta el,
nek, Szent-Margit, Vécs és Kürü legnagyobb részét. 1741-ben a Nyáry család
birtoka. Késbb a helységet Fels-Nánának hívták. A XIX század els felében
a báró Brudern örökösök, gróf Esterházy, báró Orczy Lörincz, Petrovay, Taródy,
Goszthony, Dozler és Perlaky családok, továbbá Ullmann László ós a Kovács
örökösök bírtak itt földesúi-i joggal. lS54-ben gróf Károlyi György vásárolta
meg, jelenleg gróf Károlyi Müiály a helység legnagyobb birtokosa A róm. kath.
templom 1894-ben épült. A község területe 3923 k. hold, lakóházak száma 261
és a lakosság 1306 lélek, a kik mind magyarok, pedig néhány évtized eltt még
tótok voltak 3 protestáns és 16 izr kivét íléval róm kath vallásúak A helység
lakosai fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A lakosság télen kosárfonással
foglalkozik. A helység postája Domoszló, távíró es vasíiti állomása Verpelét.
A község közepén emelkedett a nánai vár, melynek romjai még jelenleg is fonnállanak. Különösen érdekes a gótstüben épült ftorony, mely még ép állapotban
került az utókorra. A magas, négyszögletes lötorony kfallal van körülvéve.
A vár alja üres és nincs beépítve. E vár eredetileg az Aba nemzetiség birtoka volt.
A XV. században több oklevél emlékezik meg róla, ekkor a Nánai Kompoltiak
bú-tokában volt. Az 1445-i IV. törvényczikk e vár fenntartását rendeli el. 1489-ben
Lendvai Bánffy jVIiklós és Jakab, mint KompoUhi Erzsébet leányának fiai, szintén részt követelnek a vár birtokából. A mohácsi vész után az Országh család,
jelesül Országh Ki'istóf birtokában volt. 1548
1560 között azonban unokatestvérei közöttük Országh Magdolna férjezett Bánffy Istvánné is részt követeltek
a vár birtokából. Eger eKoglalása után az egri basa leromboltatta.
Koinpolt. Az egri járásban, a Nagy-Alföld sík vidékén, a Tárna patak
jobb partján fekszik. Az Aba nemzetség si birtoka, mely az osztálykor a nemzetség Sólymost ágának jutott. A XIV. században jelentékeny hely, a nádori gylések s késbb a vármegyei törvényszékek székhelye, miként azt az 1345-ik évi
oklevél is kifejezetten feltünteti. Vámszed hely is volt. A XIV. században,
valamint' 1430-ban Felskompolt néven említik az oklevelek, ekkor Rozgonyi
Péter egii jJÜspök bütoka, a ki azt a Sólymosiak kihaltával Zsigmond királytól
nyerte adományul s ebben az évben az egiü egyháznak engedte át. 1440-ben
I. Ulászló kii'ály május 17-én, Egerbl jövet, egy éjtszakát Kompolton töltött,
14S3-ban és 1494-ben Kiskompolt néven szerepel. Ezekben az években az egri
püspökség birtokában találjuk. A Boldogságos szz tiszteletére szentelt, valószínleg henczés apátsága a XIII. században már fennállott. A kunoktól támasztott zavarok közepette szétrombolták, de IV. László király 1280-ban helyreállíttatta s fenntartására segélyt adott. Az 1549-ik évi adóösszeírásban NagyKompolt és Kis-Kompolt helységek fordulnak el, mindkét helység teljesen
el volt hagyatva. Az 1554-ik évi összeh'ásban az elpusztult helységek között találjuk. Kis-Kompolt elfordul az 1551
1567-ik évi egri püspöki összeírásokban
is
mint elpusztult helység földjeit, az 1577-ik évi úrbéri összeíi'ás szerint a
püspökség kápolnai gazdatisztje használta. 1693-ban Majzik Simon és Császár
Péter voltak itt birtokosok. A XVIII. század közepén gróf Grassalkovich Antal
birtokába került. 1848-ig a debröi uradalomhoz tartozott. Jelenlegi birtokosa
gróf Károlyi Mihály. A helységben lév kastélyt, mely jelenleg gróf Károlyi Miliály
birtokában van, a XVIII. század közepén gróf Grassalkovich Antal örökölte,
a ki azt végi'endeletüeg Forgách Antalnak hagyományozta. A Forgách családtól gi'óf Károlyi György vette meg s jelenleg az aldebri hitbizomáuyhoz tartozik.
1849 február 18-án e kastélyba szállásolta be magát gi'óf Auersperg két század
vasasa. E napon Dessiu-ffy hadosztályának egy huszárcsapata váratlanul megrohanta a császáriakat és azokat nagviészt lekaszabolta. 1868-ban a község
nagyrésze leégett. Az 1904 és 1907-ik években is nagyobb tüzesetek fordultak
el. A róm. kath. templom 1858-ban épült a réginek helyén. A község területe
4017 k. hold, lakóházak száma 309 és a lakosság 1661 lélek, a kik közül 69 német,
4 horvát, a többi magyar vallásra nézve ref. 5, ág. ev. 2, izr. 3, a többi róm.
katholikus. A helység lakosai gazdakört s fogyasztási és értékesít szövetkezetet
tartanak fenn. A község postája és távírója Kápolna, vasúti állomása Kál- Kápolna.
E helységhez tartozik Kisasszonytér tanya.

íilispánja, bírta zálogban.

;

—

—

;

;

Heves vármegye

54

községei.

Kvilö. A bevési járásban, a Nagy-Alföld sík vidékén terül el. Els ízben>
1343-ban fordul el. ekkor Kumleu néven említik az oklevelek. 141()-ban, mint
elpusztult belységet. Zsigmond király Nánai Ko)ii polthi Istvíin mesternek adományozza. 14()S 78-ban Kemle és Kewmle alakban említik az oklevelek. Ekkor
a Tarköricknek volt itt birtokuk, melyet János, választott egri püspíiknek elzálogosítottak. Az 1546-ik évi összeírás szerint Balassa Zsiginond birtokában
találjuk. I53-ban Tarcsay György birtoka, a ki azt Dobó Istvánnak adja zálogba.
1564-ben 28 portát írtai: itt egybe. A török hódoltság alatt elpusztult s az 1635
és az Ui47-ik évi összeírásokban nem szerepel. Ekkor mint puszta, a Rákóczy
család birtokába került. l()74-ben Rákóczi Ferencz birtoka, a ki azt évi 120
forintért az áíányiaknak adta bérbe. 1693-ban Szijárfó Istvánnak is volt itt
birtoka. Telekess;/ István egri pü.spök (1700
1715) végleg megszerezte 11. Rákóczi
Eerenoztöl. cserébe adván a püspökségnek Zemplén vármegyében lev Szent^lária nev birtokát. 1804-ben az újonnan felállított szatmári püspökség nyerte
adományul, melyniok 1848-ig volt itt földesúri joga. Jelenleg a szatmári püspökség a helység legnagyobb birtokosa. A róm. kath. templom 1782-ben épült,
ron:án stílusban. A plébánia kegyiu-a a szatmári püspök. A község területe 5957
k. hold, lakóházak száma 516 és alakosság 2905 lélek, a kik 2 kivételével magyarok: vallásra nézve r. kath. 2820, gör. kath. 2, ref. 45, ág. ev. 1, izr. 37. A helység
lakosai fogyasztási és hitelszövetkezetet tartanak fenn. A község postája helyben van. távíró-áUomása Heves, vasúti állomása Füzesabony, Heves és Tarnaszentn.iklós. E helységhez tartozik Dézsmakerí és Kistanya.
Ludas. A gj-öngyösi járásban, a Nagj^-Alföld kezdetén, fennsíkon terül el.
1464-ben Ludas néven említik az oklevelek. Az 1552-ik évi adóösszeírásban
az elpusztult helységek között szerepel. Az 1635-ik évi összeírás szerint nemesek
lakták, ekkor ^/^ portát vettek itt fel. 1675-ben, mint nemes helység, 3 frt. taksával volt megadóztatva. 1693-ban Laczkovics István birtokában találjuk. A XIX.
század elsó felében Taródy Bertalanné birtoka volt. A Taródyak itteni birtoka
a Goszthony család kezébe került, 1850-ben gróf Ahnássy Mór vásárolta meg,
a kitl 1880-ban Beökönyi Viktor birtokába került. A kastélyt a homlokzaton
lev czínier tanúsága szerint a Taródy család építtette s a jelenlegi tulajdonos
Beökönyi Viktor 1890-ben átalakíttatta. A kastélyban régi é'dekes falfestmények láthatók. Van benn? nagyobb könyvtár is. A róm. kath. templom 1810-ben
épült. A község területe 1873 k. hold, lakóházak száma 182 és a lakosság 903
lélek, ft kik 3 német kivételével magyarok s 3 protestáns és 13 izr. híján róm.
kath. vallásúak. A község postája, távíró és vasúti áUomása helyben van.
Maczonka. A pétervásári járásban, a Mátra hegység éjszaki oldalán elterül
fennsíkon fekszik. A községen egy soha ki nem száradó kis patak folyik keresztül.
1396-ban Machonka néven említik az oklevelek, ekkor Npxzpáli György birtoka
volt, a ki azt Ilsvai Leúsztak nádornak adta cserébe Túrócz-Zsámbokréthért,
mely csereszerzdést 1416-ban megújítottak. Az 1549-ik évi adóösszeírás alkalmával már az elpusztult helységek között szerepel. 1552-ben 3 portát írtak
itt össze. Ekkor már a hódoltsághoz tartozott. 1554-ben 2 portát vettek fel
az összeírásba. 1564-ben 3 portája volt. 1635-ben II/4, 1647-ben 1, 1675-ben fél,
1686-ban fél portával vették fel. 1693-ban Vay László birtoka, ekkor puszta
jellege volt. A XIX. század els felében Gyürky Pál és Baloghyné birtoka, kivülök
még Marsó Lászlónak is volt egy kisebb jószága a helység határában. Késbb
a Bertha család volt itt brtokos 1861-ig. utána a Mátray családé 1869-ig, e birtok
jelenleg a Rusznyák örökösöké. A helységben lev régi úrilakok közül az egyik
Marsó Lrinczó, a másik a Rusznyák örökösöké. A róm. kath. templom egyike
a legrégebbieknek. Építészeti jellegét tekintve, a XV. században épült. A fala
méter szélesség s gömböly patakkavicsból, deszka között öntötték össze. Eredetileg kfallal (czinteremmel) volt körülvéve, melynek most már csak az alapfala látszik. A helységnek vastartalmú savanyúvízforrása is van a helység fels
részén a kutak kisebb-nagyobb részben vastartalmúak s kitn ivóvizet szolgáltatnak. A község területe 844 k. hold, lakóházak száma 104 és a lakosság 566
lélek, a kik mind magyar anyanyelvek s 5 protestáns és 13 izr. kivételével
róm. kath. vallásúak. A nk házLszövéssel foglalkoznak és a vásznat nemcsak
saját szükségleteikre használják fel, hanem el is adják. A helység postája és
távírója Kisterene, vasúti állomása Nagybátony és Kisterene.
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Makhir. Az egri járásba>i, a Nagy-Alföld éjszaki részén, sík vidéken fekszik.
községen az Eger patak egyik ága, a Malomárok folyik keresztül. Az 1261-ben
kiadott megerösít-levél szerint az egri püspökség si birtoka. De az 1317-bon
37-ik évi pápai tizedjegykelt ítélet alapján, az egri káptalan nyeri el. Az 1332
'zékben Maclar név alatt fordul el. plébániája, mely közvetetlenül a püspökség
volt
beosztva
esperesi
nem
kerületbe
egy
sem, egyike volt e korban
<vlá tartozott s
a leggazdagabbaknak. 1467-ben ismét az egri püspökség birtokában találjuk.
1493
évi
számadásaiban
96-ik
Nagy-Maklár
és Kis-Maklár
Az egri püspökség
helységek vannak felvéve. Az 1549-ik évi összeírásban Maklár néven szerepel,
az egri káptalan birtokában találjuk ekkor 15 adóköteles, 10 elszegényedett
és 1 újonnan települt jobbágytelket írtak itt össze. 1552-ben 12 portát írtak
össze. 1552 szeptemberben Ali basa itt ütött tábort. Az I554-ik évi adóösszeirás
szerint Eger ostroma alkalmával elpusztult s így az adóösszeírásba nem volt
felvehet. Egy évtized alatt azonban ismét helyreállott, az 1564-ik évi adóösszeírás szerint 52 portája volt. 1635-ben 3'/.,, 1647-ben 4, 1675-ben szintén 4, 1686-ban
31/-, portát vettek itt fel az összeírásba. Az egri püspökség 1684-ik évi úrbéri
összeírása szerint 53 adófizet lakosa volt. Midn Doria János 1687 július elején
megkezdte Eger várának körülzárolását, Makiárra tette fhadiszállását s
innen hívta fel a vármegye közönségét, hogy a körülzároló császári had élelmezése
dolgában intézkedjék. Az 1693-ik évi összeírás szerint az egri püspöknek 26 jobbágytelke volt itten. 1741-ben az egész helység az egri püspökség birtoka volt.
1848-ig az egri érsek földesúri hatósága alá tartozott. Jelenleg a helység legnagyobb birtokosa az egri érsekség. Az 1849 február 26-án vívott kápolnai
csata els napján Aulich honvédtábornok táborozott itt a 2-ik honvédhadosztálylyal, majd a másnapi mérkzés után a magyar sereg Kápolnáról idáig vonult
vissza. A község területe 559 k. liold, lakóházak száma 430 és a lakosság 2297
lélek, a kik most mind magyar anyanyelvek. Pedig a helység egy része sváb
telepes volt, a kik azonban mind megmagyarosadtak, de még most is sok köztük
a német nev. Vallásra nézve róm. kath. 2024, ref. 257, ág. ev. 1 és izr. 15.
A helység határában lev Baglyoshalmon egy skori telep nyomaü'a akadtak,
a hol arany fülbevalókat és mammuthfogat találtak. A róm. kath. templomot
1787-ben kezdte építtetni gróf Esterházy Károly egri püspök, melyet 1796-ban
fejeztek be. Kegyura az egri érsek. A reformátusok temploma 1781-ben épült.
A helység lakói önkéntes tzoltó-egyesületet és református olvasókört tartanak
fenn. A község postája és vasúti állomása helyben van, távírója Füzesabonyban.
E helységhez tartozik a Vöröskútitanya.
Markaz (]\Iarkáz). A gyöngj-ösi járásban, a IMátra hegység déli részén
emelked Cseres, Hegyes és Tatármez nev hegyek alatt fekszik. Az 1332 37.
évi pápai tizedjegyzék említi plébániáját, mely a patai esperesi kerületbe tartozott. Az 1348. évi osztálylevél szerint az Aha nembeli Kompolthi ágból származó Imre siroki várnagy fiainak birtokában találjuk, mely osztály alkalmával
Markaz Jánosnak, a Visontay család sének jutott. 146S-ban Kompolthi Miklós
birtokában találjuk, de Kompolthi János leányának, Margit asszonynak fiai: Szén
György és Péter, a bútok feierészére szintén igényt tartván, Kompolthi Miklóst
perbe idéztetik. 14S9-ben Kompolthi István leányának, Erz.sébetnek fiai: Lendvai
Bánjjy Miklós és Jakab követelik itteni részüket a Kompolthiaktól. Az 1547. évi
adóösszeú'ás szerint lakói elszegényedtek, úgy hogy a helységben egy adóköteles
telket sem vettek fel az adóösszeírásba. 1552-ben Losonczy István földesíu'i hatósága alá tartozott. 1554-ben szintén az elpusztult helységek között szerepel. Az
évi adóösszeírásba újonnan települt helységként van felvéve. A késbbi összeírásokból azonban hiányzik. 1693-ban, mint puszta, báró Haller Samu birtoka.
A XIX. század els felében gróf Esterházy, báró Baldacci, gróf Draskovich,
Ocskay. báró Orczy Lrincz, Taródy, Halasy Károly, továbbá az Orczy és a Perlaky családok bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg a helység legnagyobb birtokosa Grüssner ilór Salamon, kinek 2(iOU hold kiterjedés birtoka van itt. A község régi róm. kath. temploma már annyira elpusztult, hogy használni sem lehet.
Az építés iránti eljárás jelenleg folyamatban van. A község területe 4493 k. hold,
lakóházak száma 290 és a lakosság 1439 lélek, a kik most kett kivétellel magyar
anyanyelvek, pedig azeltt sok volt közöttük a tót, de mind megmagyarosodtak. Vallásra nézve 14 izr. híján r. katholikusok. A helység lakosai keresztény
fogyasztási szövetkezetet és
önkéntes tzoltó-egyesületet tartanak fenn.
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határban egy régi várrom nyomai láthatók. A község postája Domoszló^
távíró-állomása Verpelét és vasúti állomása Gyöngyös. E helységhez tartozik r
Buzásnyiget telep.
Máiraballa. A pétervásári járásban, a Mátrahegység egyik völgj'katlana
ölén terül el. 144T-ben Barla néven fordul el. Ugyané néven szerepel az 1.546.
évi adóösszeírásban is. ekkor Bcbrk Ferencz birtoka. 1549-ben már Percnyi
Gáboré. Az 1552. évi összeírás szerint 3, az 1554. évi összeírás szerint 4 portája
volt. Az 1564. évi összeírásban az elpusztult helységek között szerepel. 1035-ben
1V2. 1647-ben 174- 1674-ben ^/^ s Ui86-ban félportája volt. 1684-ben iíájfcóczy
László és Erdödy (Áy'óxgy birtokában találjuk. 1693-ban gróf Erddy Györgynek
7 jobbágy-telke volt itten. 1741-ben báró Grassnlkoi^ich Antal személynök birtoka.
A XIX. század els felében Ulbiiann Móricz és báró Balassa Sándor örökösei
bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg gróf Károlyi Miliálraak és Braun Kálmánnak
van itt nagyobb birtoka. A róm. katli. templom 1715-ben épült, mely kfallal
van körülkerítve. A plébánia kegyura gróf Károlyi Miliály. 1853-ban vülámcsapás
következtében a helység legnagyobb része leégett. A község területe 4580 k.
hold, lakóházak száma 176 és a lakosság 1014 lélek, a kik mind magA'arok s 4 ág.
ev. és 21 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helység lakosai keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község postája, vasúti állomása éstávíróállomása helyben van. A helység eddigi neve Ballá volt. E helységhez
tartozik Tardonyapuszta, továbbá Görcsvölgy, Bolyalápa és Völgyitanya.
Mátraderecske. A pétervásári járásban, a Mátra hegj^ség völgyében, név
nélküli patak mellett terül el. Az 13.32
37. évi pápai tized jegyzékben De Reske,
késbb, 1479-ben, Derechke néven fordul el. Az 1546. évi adóösszeírás .szerint
Pcrényi Péter birtoka. 1549-ben Percnyi Gáboré volt. Ekkor 5 adóköteles és 4
elszegényedett jobbágytelket írtak itt össze. 1554-ben 4, 1564-ben 10 portája
volt. 1571-ben Recsky Zsigmond és György
volt itt birtokos, de anyja után
Rédey Pál is igénj-t tartott az itteni Recsky-féle birtokokra. 1635-ben 1. 1647-ben
1' 2! 1675-ben fél portája volt. 1684-ben Erdödy Györgj^ és 'Rákóczy László birtokában találjuk. 1693-ban Erddy György grófnak 3, Vay Ádímnak pedig 7
jobbágytelke volt itten. 1741-ben báró Grassalkorich Antal szeniélvnök birtokában találjuk. A XIX. század els felében a Grassalkovich, Orczy, Bay, Balogh,
Kxibinyi. Ondrekovics, Recsky, Ivády, Liszkay. Gomba és Kecskonéti családok bírtak itt földesúri joggal, ezenkívül Ullmann Móricznak volt itt birtoka. Jelenleg
báró Barkóczy Sándornénak van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom
1804-ban épült. A község területe 2436 k. hold, lakóltázak száma 279 és a
lakosság 1555 lélek, a kik mind mag\'arok s 12 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helvség lakosai fogj'asztási szövetkezetet tartanak fenn. E község
határában állanak Kanázsvár romjai. A község postája Recsk, távu'ó és vasúti
állomása Párád. E helységhez tartoznak Kürt, Gyulamajor és Láz telepek.
Máiramindszent. A pétervásári járásban, a Mátra hegység éjszaki oldalán
emelked Sima-hegy és Haógató-hegy alatt, a Sós völgyben, a Mindszenti patak
mellett fekszik. Az 1546. évi adóösszeírás szerint több nemes család birtoka,
ekkor 3 jobbágytelket írtak itt össze. 1549-ben 8 adóköteles, 5 elszegényedett
és 2 elpusztult jobbágj'telket írtak itt össze, azonfelül 1 telek a községbíróé volt,^
melyet adómentesnek jeleztek. 1552-ben 8 portát, 1564-ben 4 portát írtak össze.
1635-ben 1 Vo, 1675-ben IV5 portája volt. 1684-ben Nemes Pál birtokában találjuk. 1693-ban Gyürky Ferencz birtoka, kinek itten 13
jobbágj^telke volt.
A XIX. század els felében a Marsa, Rutkay és a Szmrecsányi családoknak
volt itt földesúri joga. Késbb az Okolicsányi család volt itt birtokos. Jelenleg a helység legnagj'obb birtokosa báró Solymosy Jen, kinek 1261 holdja van
és a Wagner család. A róm. kath. templom 1750-ben épült. A község területe
2903 k. hold, lakóházak száma 98 és a lakosság 678 lélek, a kik 2 német kivételével magyarok s 3 ref és 11 izr. híján róm. kath. vallásúak. A férfiak nyirfaseprt készítenek eladásra. A község postája, távíró- és vasíiti állomása
heh'ben van. E helységhez tartozik Pusztaalsóiván, Pusztafelsöiván és a

A

Mátraderecsko

yU-yMárkÁny.

—

Wagner-tanya.
Meztárkány, Az egri járásban, a vármegye keleti szélén, az Eger völgyének
déli kiszélesedésében, a Laskó patak és Eger csatorna között fekszik. 1279-ben
még csak ,,terra Tharkan" néven említik. 1323-ban az egri káptalan birtoka^
ekkor Egyházastárkány néven szerepel. 1329-ben Egyházastárkány és Altár-
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kány, 1358-ban Egyházastárkány és Kápolnástárkány, másként Altárkány, a
káptalan birtokai. 1380 1481 között kelt oklevelekben, hol Egyházas-Tárkány,
néven fordul el.
hol Törpeszeg, hol Mezö-Tárkány vagy Közép-Tárkány
1423-ban Mez-Tárkány néven országos vásártartásra kapott jogot a királytól,
minek következtében városi jelleget nyert. A helység többi részeiben a közvoltak a földesurak. Az egri püsmint a Tarkányi Bodó család
nemesek
pökség 1493. évi számadásai szerint Alsótárkám' Borsod vármegyéhez tartozott.
Az egri püspökség 1494. évi számadáskönyvei szerint szintén az egri káptalan
földesúri hatósága alá tartozott. Az 1546. évi adóösszeírás szerint az egri püspökség birtoka, ekkor 5 portája volt. 1552-ben csupán 1 portát írtak itt össze,,
s megjegyzi az összeírás, hogy e helységtl az adó második részlete már nem
volt behajtható. 1635-ben fél. 1647-ben P/*, 1675-ben l'/i portája volt. ugyanekkor egy malmot is felvettek az összeírásba. 16S6-ban itt 1^4 portát vettek
fel. 1693-ban az egri káptalan birtokában találjuk. E helység határában feküdt
Laskó (Lakso) falu, a hasonnev patak partján, melyet Széchenyi Tamás vajda
s késbb országbíró, 1350-ben Bék nembeli Szentdomonkosi Varjú Miklósnak
adományozott, hü szolgálataiért. 1484-ben, úgy látszik, már csak puszta; ekkor
az egri káptalan birtokában volt. Jelenleg az egri fkáptalan Meztárkány
legnagj'obb birtokosa. A róm. kath. templom 1773-ben épült. A plébánia keg;s-ura
az egri fkáptalan. A község területe 6800 k. hold. lakóházak száma 672 és a
lakosság 3045 lélek, a kik közül 2 tót, 1 kisorosz, a többi magyar vallásra nézve
gör. kath. 2, ref. 9, ág. ev. 1, izr. 54, a többi róm. katholikus. A helység lakosa'
hitelszövetkezetet tartanak fenn, mely egyúttal a Központi hitelszövetkezet
tagja, továbbá Fog^'asztási és értékesít szövetkezet. Önkéntes Tüzoltó-egyesüíet s Olvasó-Egylet áll fenn a községben. A hitelszövetkezeti gabonaraktár
felállításához Samassa József egri érsek is jelentékeny összeggel járult, miért
is a szövetkezet
e raktárt Samassa-raktámak nevezte el. A határbeli nagy
dojnb alatt hevernek a hagyomány szerint egy kö:ség romjai. A község postája, távbeszélje, távíró és vasúti áUomása helyben
van. E helységhez
tartozik
Légrádytanya, Farkastanya. Lrincztanya, Kovács-tanya, Németh
BMatanya. Németh Antal-tanya. Mátyus-tanya, Vámostanya, Jacsó-tanya.
Bársonytanya. Barna-tanya, Szalmás-tanya, Méhitam^a, Ütkaparóház és a
fkáptalani vízimalom.
Mikófalva. A pétervásári járásban, meredek hegy tövében, az Eger patak
mentén terül el. A Bél nemzetség si birtoka. E nemzetség a XIII. század
második felében szétosztván az si nenozetségi javakat, azt a részt, a hol a mai
Mikófalva terül el, 1282-ben Rátót és II. Mikó nyerik. A helység II. ilikótól
(1282
1327) vette nevét, a ki azt betelepítette s határait 1295-ben az ugyané
nemzetségbl származott Gergely fiaitól megvett birtokokkal gyarapította.
1413-ban a Bátold falviak birtokában találjuk. 1468-ban a Monyorósi család volt
itt birtokos, e család itteni birtokait a Nádasdyik és az Onnányiak
kapják.
1492-ben egy Angry nev család volt itt birtokos, mely Mikófalvi elné%-vel
szerepel. Az 1546. évi adóösszeírás szerint több nemes családé volt, ekkor 4 adóköteles portát írtak itt össze. Az 1546. évi adóösszeírás szerint több nemes család
birtoka. Ekkor 4 adóköteles, Selszegényedett és 2puszta jobbágA"telket írtak itt
össze. 1549-ben 5 adóköteles és 3 elszegényedett jobbágytelek, azonfelül pedig
1 nemestelek volt itt. 1552-ben 3, 1554-ben 3. 1564-ben szintén 3 portát írtak
itt össze. 1635-ben 2^/, portája volt. ekkor nemes köz.ségként szerepel az összeírásban. 1647-ben és 1675-ben, mint kuriális helység, 4, illetleg 7 frt taksát
fizetett. 1693-ban Bekény János, Kelemen István. Kovács György, István, Mátyás. János és Albert voltak itt birtokosok. 1741-bcn Almássy János volt a helység
legna^'obb birtokosa, kívüle azonban még számos köznemes volt itt bh^tokos.
A XIX. század els felében az Almássyakon kívül a Bekény. Kovács, Kelemen.
Zay, Bakovszky, Marton, Hellebronikés 7'orma családok, továbbá gróf Keglevich
Miklós voltak itt birtokosok. Késbb, a XIX. század derekán, az itt lév nemesi
birtokokat a Kovács és a Kelemen családok vásárolták össze, ezeknek utódai
a helység jelenlegi birtokosai. A helység temploma a XVIII. század els felében
épült, az ajtókbe 1757. évszám van bevésve. Kegyura a község, mint testület.
A község területe 2220 k. hold, lakóházak száma 204 és a lakosság 992 lélek,
a kik mind magyarok és 15 izr. kivételével róm. kath. vaUásúak. A
házivászon és rongypokrócz szövésével foglalkoznak. A község postája, távívó
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és vasúti állomása Bélapátfalva. E helységhez tartoznak \'illó és tpfalva
puszták.
jüjfaiu.
yádújfohi. A péten-ásári járásban, a Mátra hegység éjszaknyugati részén,
a Zagjva folyótól egy kilométernyire fekszik. 1426-han Iván. Szuha és Füzes
helységekkel együtt az Iváni család birtokában találjuk. 14G3-ban Szuhával
és Maczonkával együtt fordul el, ekkor Wyfalw néven szerepel s az Iváni család
3 elbirtoka. Az 1549. évi összeírás szerint csupán 1 adóköteles, ezenkívül 3
szegényedett és elpusztult jobbág>telket írtak itt össze. Az 1554. évi összeírásVian
az elpusztult helységek között szerepel. 1635-ben 1'/,, 1647-ben 1^4 1675-ben
fél. 1686-ban fél portája volt. 1693-han Gyürky Ferencz birtoka, a kinek itt 5
jobbágj-a volt. A XIX. század els felében a Ilalusij, Gyürky, Vecsey. Gyurcsányi,
Balázs. Bakó. Markolt. Horváth és Süt családok voltak birtokosok. A Halasy
család birtoka jelenleg Zmeskál Zoltán cs. és kir. kamarásé (1736 kat. hold),
kinek birtokába került a volt Halasy-féle kastély is, a mely alatt boltíves pincze
van. A török hódoltság eltt a helj-ség más helyen volt, a török világban a helység
lakosai elliagyván lakóhelyeiket, az itteni nádasokban telepedtek le. A régi község
helve ma is Faluhely néven ismeretes. A török hódoltság után telepedett át a
jelenlegi helyére. 1871-ben nagy csapás érte a községet, legnagyobb része leégett.
Róm. kath. temploma még a XVIII. század eltti idbl való, menyezete 1746ban készült. A mennyezett nagy négyszögletes táblákból áll, a melyek mindegyike magyaros stílusú és színezés festményekkel van díszítve. A község
területe 3142 k. hold, lakóházak száma 117 és a lakosság 632 lélek, a kik 4 kivétellel magyarok s 3 protestáns és 8 izr. lüján róm. kath. vallásúak. A lakosság
háziiparszerleg üzi a nyirfasepr-készítést és vászonszövést. A határban kbánya is van. A község postája, tá\'iró és vasúti állomása Mátramindszent.
helységhez tartoznak még Rakottyás és Pusztaközépiván.
iírj-bátonr.
Xagybátony. A péíervásári járásban, a fiatra hegység éjszaki lábánál
elterül völgyben, a Zagyva folj'ó közelében fekszik. A Bátót nemzetség si
birtoka. 1231-ben Bachon néven említik az oklevelek. A Rátót nemzetségen
kívül az egri püspöknek is voltak itt birtokai a XIII. század második felében,
de ezeket II. Endre egri püspök 1295-ben Marzsó fia Pós comesnek adta cserébe
Bátorért. 1487-ben Alsó-Bathon néven, az 1549. évi adóösszeírásban Bathon
néven .szerepel, ekkor Losonczy István birtoka. Az 1552. évi adóösszeírás szerint
90-ben azok közé a helységek
5, 1554-ben 2, 1564-ben 9 portája volt. 1589
közé tartozott, melyek az egri vár fenntartására szolgáltatták be a fpapi tizedet.
Az 1647. évi összeírásban 2'/,. az 1675. évi összeírásban 1^/4 portával van felvéve. 1686-ban l'/i portája volt. 1693-ban Bátor néven fordul el az összeírásban, ekkor Sztáray Ferencz birtoka. A XIX. század els felében az Almássy
család, továbbá Gyürky Pál, özv. Baloghyné. Mitusovics és a Czóbor családok
bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg néhai Almássy István kiskorú örököseinek
és báró Solymosy Jennek van itt nagj-obb birtoka. A helység temploma 1735-ben
épült. 1744-ben, 1815-ben, 1836-ban és 1882-ben nagy tzvész pusztított a
helységben, a mikor a község legnagyobb része, a templom és a lelkészlak is
leégett. A község területe 7189 k. hold, lakóházak száma 152 és a lakosság 1193
vallásra
lélek, a kik közül 9 német, 5 tót. 2 oláh, 1 egjéb. a többi magyar
nézve 24 protestáns és 33 izr. kivételével róm. katholíkusok. A határban
egj^ várrom látható, a mit Agasvárnak neveznek. A község határában lév kszénbánya és kbánya állami kezelésben van. A község postája, távíró és vasúti
állomása helyben van. E helységhez tartozik Pusztatiribes, Almássy István örököseinek birtoka, az Almássyak si kastélyával, melyet Almássy János épített
a XVIII. században, továbbá Alsólengj'end, Felslengyend és Kisbátony.
Nagyiüged.
Xugyfüged. A gyöngyösi járásban, a Mátra hegj'ségtl délre, a NagyAlföld kezdetén s a Bene patak mellett fekszik. Eredetileg a patai, vagyis a
mátra újvári várszerkezethez tartozott, tehát királyi várbirtok volt. 1427-ben
a jászkúnok birtoka. Az 1549. évi adóösszeírásban Nagj'-Füged és KLs-Füged
helységekkel találkozunk; mindkét helység elhagyottan állt, lakosaikelmenekültek. Az 1552. évi adóösszeírásban Nagy-Füged szintén az elpusztult helységek között szerepel. Hasonlókép emlékezik meg róla az 1554. évi és az 1564.
évi összeírás is. 1635-ben Nagy-Figed néven van felvéve az adóösszeírásba,
ekkor 3 portája volt. 1 684-ben ^Zr/ií-s!/ János, Sötér Ferencz, Tassy István, Balogh Mihály és a Bekény család birtokában találjuk. 1693-ban a Sötér család itt
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5 jobbág>'telok ura volt, kívüle még Bakigh IMiliály, Bekény János. Tassij András,
Tassy István, Bácz István és Pet András voltak itt birtokosok. 1741-ben Almáss}'^
János volt a helység legnagyobb birtokosa. A XIX. század els felében Almássy
Károly és Manó, továbbá a Majzik, Czóvek, Darvas, Ondrekovics, Halasy, Rakovszky. Hellehronth. Csá»yi. Országh örökösök és Saághy család bírtak itt földesúri joggal. Késbb Majzik Alajos, Sándor, József és János, Czóvek István, Biró

Albert és Boroviczény László voltak

itt

birtokosok. Jelenleg

Majzik Viktornak, Biró Józsefnek és Vezár
A róin. kath. templom lS36-ban épült. A
tította el. A helységben két kastély van,
Almássy család építtette. A régi most

Andrásnak van

-ÍÍí7 iá ?i

Ernnek,

nagyobb birtoka.
községet 1874-ben nagy árvíz puszegy régi, és egy új mindkettt az
itt

;

községházául szolgál, az új pedig
Kilián Erné. A község területe 4771 k. hold, lakóházak száma 313 és a lakosság 2118 lélek, a kik mind magyarok s 5 ref. és 29 izr. kivételével róm.
kath. vallásúak. A helység postája helyben, távíró és vasúti állomása Ludason
van. Ide tartozik Tarcsapuszta, Annamajor, Dudástanya, Egj'házpuszta, Horváttanya, Kisczinér és Lajostanya.
Nagyiván. A tiszafüredi járásban, a Hortobágj' szomszédságában, teljesen
sík vidéken teriU el. Már az skorban megült hely volt. a mit a vizek melletti
hátas helyeken található leletek bizonyítanak. E helj'ség eredetileg Szabolcs
vármegyéhez tartozott. Legrégibb adatunlc a XIV. századból van e helységrl.
1347-ben mint Szabolcs vármegyéhez tartozó helységet említik az oklevelek. Az
1480 1492. években Nagh Iwan, Naghvan néven szerepel az oklevelekben.
1480-ban az Ahádi család, több más birtokkal egyetemben, elzálogosította a
Bessenyeyeknek. 1 492-ben részben Nagylucsei István szeré mi püspök, Nagylucsei
Orbán kmcstartó unokaöcscsének birtokában találjuk, a ki itteni fekvöségeit az
egri káptalannak hagyományozta. Kívüle még a Fálóczyaknak is voltak itt birtokaik, melyeket Pálóczy Antal, a ki 1526-ban Mohácsnál esett el, végrendeletüeg az egri káptalannak hagyományozta. E hagyomány birtokában a káptalant I. Ferdinánd király 1527 nov. 23-án megersítette. Az 1527. évi adóösszeírás szerint részben az egri káptalané, részben nemeseké volt, ekkor 19
portát írtak itt össze. 1554-ben csak 6, 1564-ben szintén 6 portája volt. 1612-ben
már teljesen el volt pusztítva, miként Nagytályai Péternek 1612 június 30-án
kelt levelébl olvassuk csak temploma állott fenn. A mostani falu már újabb
telepítés és 1712-ben 8 család lakott itt. A török hódoltság után, 1715-ben,
ismét az egri káptalan biitokába került, mely ismét újabb családokat telepített
ir'e, valamint Haller Ferencz. ki nagy gulyáinak rzésére több pásztor családot
hozott ide. Az egri fkáptalannak 1848-ig volt itten földesúri joga. Jelenleg is az
a község legnagyobb birtokosa és 3500 hold földje van itt. A róm. kath. templom
az 1789. évben épiUt. A plébánia kegyura a fkáptalan. A község területe 7496
k. hold, lakóházak száma 375 és a lakosság 2162 lélek, a kik mind magyarok s
16 ref. és 36 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helj'ségben van kisbirtokos
gazdák szövetkezete és fogyasztási szövetkezet. A község postája helyben van,
távíró és vasúti állomása Kunmadaras. E helységhez tartozik Mérges puszta.
Nagyréde. A gyöngyösi járásban, az Üjhegy alatt elterül völgyben, a
Patai })atak partján fekszik. AJz Aba nemzetség si fészke, hol e nemzetség valamennyi Rédei ága birtokos volt. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzék szerint már
plébániája is volt, mely a patai fesperesi kerülethez tartozott. Rédét már a
XIV. század elején a nemzetség legalább három részre osztotta s mindegyili,
birtokos külön bírót tartott, ily módon három község Nagy-, Kis- és SzentMárton-Réde keletkezett. Az egyik Rédei ágból Vörös Dezs fia Jakab (1343 52),
a ki felvette a Rédei nevet, még életében felosztotta jószágait fiai között s magának egy harmadot tartott meg, mely 50 holdból és 3 telekbl állott. A másik
alágból származó Mikocsa (1339 1351) és Vanyarcz János (1351) Szent-MártonRédét bírta. Demeter fia Olivér (1338 1351), valamint Garduan fiai László
és Miklós (1345) Nagy-Rédei néven szerepelnek. 1415-ben, 1424-ben és 1446-ban
Rédeszentmárton és Szentmártonrédéje néven szerepel. 1422-ben, 1450-ben
és 1464-ben Boldogasszonyréde néven említik az oklevelek. 1414-ben a Szuhai
Jákófiak és a Fedémesiek voltak itt birtokosok. Az 1549. évi adóösszeírásban
4 portával van felvéve. Az 1552. évben 5, 1554-bcn 6, 1564-ben szintén 6
portája volt, 163.5-bcn l'/i, 1617-ben s 1675-ben 1 portával van felvéve
az adóösszeirásba. 16S4-ben Rákóczi Ferencz birtokában találjuk. 1693-ban
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a ki egyúttal a hozzátartozó lüsrédo pusztát
Laczkovics István és a Darvas t-salád voltak itt birtokosok.
1741-ben Stcssel Kristóf birtoka. A XIX. század els felében báró Eöti'ös Anna,
Siessél Ivi'istófné. Rédcy Ferencz, Prónay Károly, továbbá az Almássy, az Isaák
8 a Dari'as családok voltak itt birtokosok. Jelenleg Földváry Vilmos (1200 hold),
Graefl Jen (600 hold), Deutsch Adolf (560 hold) és Brezovay Sándor (518 hold)
a helység legnagyobb birtokosai. A községben három úrilak van. Az egyik
Brezovay Sándoré, a másik Isaák Istváné s a harmadik Földváry Vilmosé.
A helység templomát eredetileg a Stessel család építtette a XVIII. században,
1873-ban újjáépítették. A templom oltárképe a XVIII. századból való mi-emek.
A község területe 5970 k. hold, lakóházak száma 402 és a lakosság 2104 lélek,
a kik mind magyarok ; vallásra nézve ref 9, ág. ev. 6, izr. 29, a többi róm. kathohkus. A helységben a közbirtokosságnak téglagyára áll fenn, melyet jelenleg
T'itó/ ]\Iárton bír bérben. A község postája, távú'ó és vasúti állomása Gyöngyös.
E helységhez tartoznak Kisréde puszta, továbbá a következ tanyák Lászlótanya, Lub\-tanya, Malvintanya. Margitraajor, Rózataiiya, és Vilmostanya.
Xagyfdlya. Az egri járásiján, az öreghegy és Nagyaszói hegy között elterül
fennsíkon, az Eger patak jobb partján fekszik. Az 1332
37. évi pápai tizedjegyis

bírta, ezenkívül

birtoka,

még

.
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NasrytAlyu.

—

zékben Tallia niinor és Tallia major (Nagy- és Kis-Tál}'a) néven szerepel mindkét helység az egri püspökség birtoka. Kistályát 1430-ban az egri püspök a szomszédos Novajjal együtt az újonnan alapított egri prcpostságnak adományozta.
Az 1 546. évi adösszeírásban csupán egy Tálya nev helység fordul el, mely az egri
püspökség birtoka volt. Az 1552. évi összeírásban Nagy-Tálya helység néven szerepel, ekkor 28 portája volt. Az 1554. évi összeírás szerint Eger várának ostroma
alkalmával teljesen elpusztult. Egy évtized alatt azonban benépesült. 1564-ben 53
portát írtak itt össze, ekkor egyike volt a vármegye legnagyobb községeinek,
ez összeírásban csak Gyöng\'ös és Felnémet szerepel nagyobb portaszámmal.
Az 1635. és 1686. évi összeírásokban nem fordul el. Kis-Tályán 1612-ben a törökök gazdálkodtak. A XVII. század végével ismét visszakerült az egri püspökség
birtokába s a püspökségnek, majd az érsekségnek 1848-ig volt itt földesúri joga.
Jelenleg legnagyobb birtokosa az egri érsekség. A község területe 2288 k. hold,
lakóházak száma 125 és a lakosság 898 lélek, a kik most már mind magyar anyanyelvek. A helység lakosai eredetileg svábok voltak, a kiket a XVIII. században telepített ide az egri püspök, de idvel teljesen elmagyarosodtak.
Vallásra nézve tisztán róm. katholikusok. A róm. kath. templom 1903-ban
épült. A köz.ség postája és vasúti állomása Maklár, távíró állomása Füzesabony.
;

Örvény.

örvény. A tiszafüredi járásban, közvetetlenül a Tisza partján fekszik. A legrégibb oklevelekben EwTen, Ewrem (Örem) alakban fordul el. Az egri püspökség részére 1*26 l-ben kiadott megersít levél szerint, a püspökség si birtoka.
A késbbi oklevelek szerint, mint 1417-ben s 1494-ben is, az egri püspökség
birtokában találjuk. Hajdan jelentékeny helység volt, vámszedési joggal és külön
hajóval is bírt, mely a Tisza áradásai alkalmával a közlekedés fenntartására
szolgált, erre látszik vonatkozni a Hajóútja helynév, mely a püspöki birtoknak
a része volt, a mely felé az áradáskor a hajó járt, innét vette tehát e birtokrész
a Hajóútja nevet, de e név emléke csupán az oklevelekben maradt fenn, s jelenleg
e nevet sem birtok, .sem határrósz nem viseli. Az 1552. évi adóösszeírás szerint
az egri pü.spök birtokában volt, ekkor 4 portát vettek itt fel. Kevéssel ezután
54-ben kezdett újra felépülni. Az 1564-ik évi adóösszeelpusztidt, s csak 1553
írásban 12 portával szerepel. 1612-ljen
János és Török Bálint birtokában
találjuk. 1693-ban Török Ferencz és Bácz Péter voltak itt birtokosok. Késbb
visszakerült az egri püspökség birtokába. A kassai püspökség felállításávaj
1804-ben a kassai káptalan birtoka lett, melynek 1848-ig volt itt földesúri joga.
Jelenleg is a kassai káptalan a helység legnagyobb birtokosa. 1849 júhus 27-én
Korponay ezredesnek örvény és Tiszafüred között felállított csapata s az oroszok
között, véres összeütközés volt. A túlnyomó számú orosz had, elzve a magyar
csapatokat, átkelt a Tiszán és Hajdúliadliáz felé vette útját. A róm. kath. imaház
1848-ban épült, kegyura a kassai káptalan. A község területe 2291 k. hold,
lakóházak száma 115 és a lakosság 721 lélek, a kik mind magyarok s 43 ref.
és 6 izr. kivételével róm.* kath. vallásúak. A tiszafüred-vidéki halászatnak
középpontja örvény, ahol a Lvey testvérek bérlik az egész hevesmegyei tiszai
halászatot. A határban, a kassai káptalan birtokán, a régi község és a régi
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A

község postája, távíró és vasúti állomása
is láthatók.
helység eddigi nevét (Tisza-Örvény) az 1903. évi 23.197. számú
Tiszafüred.
belügyminiszteri rendelet változtatta át Örvén\Te.
gyöngj'ösi járásban, a Mátra hegység Kékes
Pálosvörösmart.
hegye
alatt elterül völgyben, a Gyöngyöspatak mellett fekszik. Az Aba nemzetség
nemzetség
Csohánka
ágának
jutott.
1304-ben
Aba
mely
e
nembeli
si birtoka,
Csobánka unokái János fiai, Sámuel és Dávid, továbbá Péter fia Pál, itt pálos
Az
itteni
pálosok
Benén
kaptak
részeket,
kolostort alapítottak.
1356-ban
1441-ben
V. Lászlótól Fügédet nyerik adományul, 1461-ben pedig Debrei Imrétl Lórinczi
részét.
1496-ban
Kanizsai
György
elzálogosította
nekik
benci
és Varsány fele
birtokát. 1501-ben II. Ulászló vétUevelet adott ki számukra. Noha a helység a
török vüágban elpusztult, a pálosok megmaradtak Vörösmarton. 1699-ben
a helységet Almássy András gyöngyösi plébános akarta elfoglalni, a mi ellen
pálosok rendháza
Huszár István, a veresmarti pálosok perjele, tiltakozott.
a jelenlegi községháza helyén áUott. ilikor II. József 1786-ban a rendet felosz-

A

A

nev

:

A

a pálosok már nem laktak itten. A rend eltörlése után a helység a vallásalap birtokába került, melynek' 1848-ig volt itt földesúri joga. Jelenleg Dobóczky
Dezsnek van itt nagyobb birtoka. 1893-ban épült a róm. kath. templom. A
község területe 995, lakóházak száma 92 és a lakosság 463 lélek, a kik mind magyarok és mind róm. kath. vallásúak. A helység lakosai önkéntes tzoltó-egyesületet
tartanak fenn. A község postája Abasár, távíró és vasúti állomása
latta,

Gyöngvös.
Párád. A pétervásári járásban, a Mátra hegység Kékes nev csúcsa tövében,
a község határában ered s a Tárnába öml patak mindkét partján terül el.
Az 1549-ik évi adóösszeírás szerint 5 adóköteles, 4 szegény és 2 elpusztiüt jobbágytelket írtak itt össze. A helység ekkor Perényi Gábor birtoka volt. 1552-ben
.szintén Perém-i Gábor birtokában találjuk, ekkor 5 portája volt. 1554-ben
3. 1564-ben 4 portával szerepel az összeírásokban. 1635-ben l^/j, 1647-ben 1,
1675-ben fél portája volt, az utóbbi évben egy malmot is vettek fel az összeírásba.
1684-ben Rákóczy László és Erddy Gj^örgy birtokában találjuk. Az 1693-ik évi
összeírás szerint gróf Erddy Györgynek 7 jobbágya volt itten. 1741-ben báró
Grassalkovich Antal királyi személynöké volt. Timsóbányáit már a XVIII.
században mívelték. Híres fürdjérl más helyen van szó. Késbbi földesura
t7//na«./i Móricz volt. 1854-ben a gróf Xáro/yj család birtokába került, a kik két
kastélyt is építtettek a helységben. Az egyiket gróf Károlyi Györgyné 188 l-ben,
a másikat gróf .fi^áro?í/í Gyiila 1885-ben építtette, jelenleg mindkét kastél}- gróf
Károlyi ^Miliály tulajdona. A helységnek van róm. kath. temploma. A község területe 7341 k. hold, lakóházak száma 362 és alakosság 2227 lélek, a kik közül 6
német, 8 tót, 1 oláh, 4 egyéb, a többi magyar vallásra nézve róm. kath. 2207,
ref. 2, ág. ev.
1, izr. 17.
A helységhez tartozik a parádi üveggyár, a melyet
1814-ben a báró Orczyak alapítottak. Jelenleg gróf Károlyi INIiliály tulajdona. A
gyár igazgatója Szlovák Béla. A község postája, távíró és vasúti állomása helyben van.
Pély. A hevesi járásban, a Nagy-Alföld sík vidékén, a vármegye tiszániimeni déli részén fekszik. Eredetileg a hevesi vár tartozéka volt. E várföldet
II. Endre király 1234-ben az Aba nembeli Demeter királyi fétekfogónak és késbb bodrogi fispánnak adományozta. Valószínleg bessenvk lakták, a kik a
tatárjárás alatt pusztultak el. A XIV. században a Xekcseiek birtokában találjuk,
de htlenségük miatt Zsigmond király elveszi tlük s 1403-ban Kompolthi István
mesternek adományozza, a ki 1416-ban új adománylevelet nyer Pélylyel együtt
Köml, Folt és Makegyháza elpusztult helyégekre a kíráU-tól. 1468-ban Kompolthi Miklós birtokában találjuk, de Kompolthi János leányának, Margitnak, Szén
Jánostól született fiai Szén György és Péter, anyai jogon a helység fele részét
követelték maguknak, s e miatt Kompolthi Miklóst perbe idéztetik. Az 1546-ik
évi adóösszeírás szerint Losonczy István birtokában találjuk. Iö49-ben szintén
Losonczy István birtoka, ekkor 5 adóköteles, 4 elszegényedett és 5 adómentes
jobbágj-telket vettek fel az adóösszeírásba. 1552-ben 8 portát írtak itt össze,
de az adó nem voh behajtható. 1554-ben 7, 1564-ben 15 portája volt. 1684-ben
Wesselényi Pál és Deák János birtoka. 1693-ban Glcksberg (Glökelsberg) ezredes
birtokában találjuk, kívüle még a Repeczky családnak is volt itt 3 jobbágytelke.
1741-ben a Nyáry család volt a helység legnagyobb birtokosa. A XIX. század
;

:
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György, továbbá gróf Szapáry, gróf Esterházy^
Bcrnáih, Badics, Dobóczky, Farkas és Freizeizen családok bírtak itt
föhlesúri joggal. Jelenleg Szász-Cobiirg-Góthai Fülöp berezegnek 2002 hold
és GoMstein Jakabné született Bischitz Máriának 1493 hold kiterjedés birtoka
van itten. 1869 szeptember 17-ón óriási tzvész pusztított a helységben, mikor
a falu harmadrésze a lángok martaléka lett. 1853-ban, 1855-ben ós 1888-ban
a Tisza öntötte el a lielység határát. A róm. kath. templom 1773-ban épült.
Legutolsó kegjnira 1820-ban Berényi Terézia grófn és báró Orczy Lrincz volt,
jelenleg nincs kegyura. A helység lakosai róm. kath. olvasókört, polgári olvasókört, gazdakört és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község postája
helyben van. távíró és vasúti állomása Tarnaszentmiklós. E helységhez tartozik
Pusztaliatrongyos, Pusztakisliat rongyos, Fehértanya, Bischitztanya, Brauntanya, Rónaytanya és Zsigmondtanya.
Pétervására. A róla elnevezett járás székhelye hegyektl körülvett völgyben, a Tárna patak mentén fekszik. A helység már a tatárjárást megelz idben
fennállott, erre enged következtetni a Canonica visít atio régi jegj-zkönyve,
hol mondva vag3'on, hogy már a tatárjárás eltt épített egy ismeretlen alapító
egy malmot, oly feltétellel, hogy ennek jövedelme a plébánosé legyen s ezért
minden hónapban egy misét végezzen. E malmot a tatárok kétszer égették fel,
de a község mindannyiszor helyreállította. A XIII. század közepén az Ákos
nembeli Endre bán (1248—1272) birtoka, a ki után fia István (1281—1314)
országbíró és a késbbi nádor örökölte. Fiai azonban 1318-ban elveszítették
összes javaikat, közötte Pétervá-sárát is. 1321-ben a király Széchenyi Tamás
erdélyi vajdának adományozta. Az 1332
1337-ik évi pápai tize. jegyzék említi
plébániáját, mely a patai esperesi kerülethez tartozott. 1361-bl az esztergomi
káptalan liatárjáró levele maradt fenn, Pétervására és a szomszéd helységek
határait illetleg. 1445-ben már városi jellege volt, ekkor a gömörvármegyei
Aj'ácsk várának tartozékai között említik, mel^' ekkor a Pálóczyaké volt.
1500-ban a Kagj^-Vátlii Mágócsi-Porkoláb család birtokában találjuk. Az 1546-ik
évi összeírás szerint Perényi Péter birtoka, a ki, úgy látszik, liat almásul elfoglalta a Mágócsiaktól. 1549-ben Perényi Gábor birtokában találjuk. Az 1552-ik
évi adóösszeírás szerint csak 12 adóköteles portája volt, a másik 12 portát a
törökök elpusztították. Az 1564-ik évi adóösszeírásban 15 portával szerepel.
1574-ben Dédes városához tartozott. E közben ismét visszakerült a Mágócsiak
birtokába. Ekkor Mágóchy Gáspáré, a ki 1564-ben a török fogságból történt
kiszabadulása után Eger kapitánya. Heves és Küls-Szolnok vármegye fispánja
volt. Mágóchy 1586-ban Istvánjfy Miklós nádori helji^artó eltt Pétervásárt
Dorottya nvére fiának Sövényházi Móricz Balázsnak engedi át örök idre.
1592-ben Móricz Balázs zálogba adja Nagymihályi Margitnak. 1603-ban Móricz
Márton egyezkedik Nagymihályi Margittal Pétervásárt ületleg. 1620-ban
már Keglevich Miklós, elbb diósgj'ri, késbb ónodi vég várkapitány birtol<ában
találjuk, a ki Sövénj'házi Móricz Márton leányát. Borbálát bírván nül. Pétervásárt nyerte hozományul. Az 1635-ik évi adóösszeírásokban 3^/3, 1647-ben 3,
1675-ben 3 portával van felvéve. A XVII. század közepén Báthory László, volt
Heves vármegyei alispán birtokában találjuk, de báró Keglevich Miklós csakhamar visszaszerzi tle s 1676-ban királyi adományi; eszközölt ki mind Pétervásárra, mint több más Borsod vármegyében fokvö helységre. 1682-ben báró
Keglevich Miklós, Torna vármegj^e fispánja, Pétervásárt Szilvással és Komoróczczal egj^ütt Torna várának tartozékaiként vezettette be a kamarai összeírásokba
s erre királyi jóváhagyást is nyert. 1684-ben báró Keglevich Miklóson kívül
Semsey Pál és a Csanády család is birtokos volt itten. 1693-ban gróf Keglevich
Ádám birtokában találjuk, kívüle még az Ivágyi család, Botka Mátj'ás és Say
Péter voltak itt birtokosok. 1719-ben épül fel a kath. templom, de papja még
nem volt, noha több község tartozott hozzá, mint Kövesd, Istenmezeje, Ivád,
Szék (Bükkszék), Füzes és Váraszó. Keglevich I. Gábor építette a család régi
alapította az itteni
kastélyát a XVIII. század els felében, még 1740 eltt,
plébániát is, azzal a kötelezettséggel, hogy a plébános a családi kápolnában
is misézni tartozik. E családi kápolnát gróf Barkóczy Ferencz megyés püspök
1760-ban szentelte fel. Az 1741-ik évi összeírás szerint a Keglevich családon
kívül még Berthóthy Istvánnak is volt itt birtoka. Az 1803-ik évi Canonica visitatio alkalmával Pétervásárott 1262, Ivádon 336, Füzesen 173, Vezekényen 23
elsö felében báró Orczy László és

János.

:

;
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területén tehát összesen 1797 lélek volt. A ma fennálló gótstü templomot 1812 szeptember 30-án kezdte építtetni gróf Keglevich Károly cs. kir.
kamarás, Heves vármegye 1797. évi felkel nemes hadának parancsnoka, s az
építést 1817 május 7-én fejezték be. A templom kfallal van körülvéve. Ugyan
építette 1807-ben a család kastélyát is. A templom alatt van a Keglevich család
sírboltja is, a hol az alapító gróf Keglevich Károly nyug.szik. A templom szent
edényei között különösen becses ama szentségtartó, melyet gróf Keglevich
Károly 1816-ban készíttetett, Gerick József és fia pozsonyi czóggel s kövek
nélkül 6304 forintba került. A szentségtartó alján a gróf Keglevich czínier s
a következ felirat látható ,,A Comite Carolo Keglevich filio Gabrielis, pro

a plébánia

:

parte Ecclesiae Pétervásáriensis Anno 1816." A XIX. század els felében
gróf Keglevich Gábornak, Nógrád vármegve fispánjának, volt itt földesúri
joga. Jelenleg gróf Keglevich Gyula cs. és kir. kamarásnak, a ki a róm. kath.
templom kegyura és gróf Károlyi Viktorné örököseinek van itt nagyobb birtoka. 1849 feijruár 24-én, alig néhány nappal a kápolnai csata eltt, itt véres
összeütközés volt Máriássy János honvédezredes és a Schlick-íéle hadosztályhoz
tartozó /Sc^iítoígr tábornok között. A túlnyomó számban lév császáriak Máriássyt
1200 fnyi csapatával és 4 ágyújával egvütt heves harcz után visszaszorították.
E véres közdelem után Schlick hadosztályának zöme szállotta meg Pétervásárt,
majd innen Sírokon át Verpelétre vonult. Ugyanakkor a császári sereg a
Kegl '^^ch-kastélyban a család mkincseit kocsik .a rakta és elhurczolta. A
helységnek érdekes épülete még a régi községháza is, a melynek renezánaz stíl
tornya hajdan városi rtoronyul szolgált. A róm. kath. templom memlékei közül
a fent említett szentségtartón kívül kiemelend mintegy 25 darab értékes casula
és pluviale. Van a helységben izr. imaház is, mely 1878-ban épült. A község
területe 6465 k. hold, lakóházak száma 333 és a lakosság 1960 lélek, a kik közül
vallásra nézve róm, kath. 1862, gör.
4 német, 1 tót, 1 egyéb, a többi magyar
kath. 2, ref. 12, ág. ev. 7, izr. 77. A helység lakosai fogyasztási szövetkezetet
tartanak fenn. A község postája és távírója helyben van, vasúti állomása Mátraballa. E helységhez tartozik Mátracser, Zámorszénéget és Mátravezekény.
Poroszló. A tiszafüredi járásban, sík vidéken, a Tiszától mintegy 6 kilométernyire fekszik. Közvetetlenül a község alatt folyik az Eger patak és a Cseró
az utóbbi a Kaprosfolyás, melyek a község közelében ömlenek a Kistiszába
foknál. Bár ma csak egyszer nagyközség, a múltban igen fontos szerepe vo't s ezt
nagyrészben fekvé.sének köszönliette. Már maga a természet ugj^anis jelents
útvonal csomópontjának jelölte ki. A Cserhát keleti lejtirl a Mátra és Gömör
völgyeibl, a Bükkaljról és a Sajó tájairól délnyugati irányban ez a legalkalmasabb átkel a Tiszántúlra és viszont. Ezt már a régiek is fölismerték, errl
tanúskodik az egykori sóház, mely már a vezérek és Árpád-házi királyok korában is lerakóhelye lehetett a Tiszán lehordott sónak és a Tiszántúl és Erdély
fejedelmi családjaiból származó vezérek és társkirályok részére fontos hivatást
töltött be. A Sártiván nemzetség si fészke. A XIII. század elején e nemzetségbl
leszármazott Gj'ula fia, ,Bar«l'o?ii/, birtokos itten, a ki 1219-ben a poroszlai benedekrend apátot segíti a tereskei apáttól ellene indított perben. 1244 -71 között
;

;

—

Barakonj' fia. Gyula lakott Poroszlón, 1262 deczember havában vendégül látta
az esztergomi és a kalocsai érsekeket, továbbá a váczi püspököt kíséretükkel,
a kik IV. Béla és István ifjabb király országrészeinek egymáshoz való viszonyát
szabályozták. Fia István 1278-ban az általa okozott károk fejében kénytelen
volt Poroszló egy részét átengecbn Pál bányai ispánnak és hozzátartozóinak.
István az ugvane nemzetségbl leszármazott Jliklós fiaival, Mártonnal és Demeterrel egyet értleg. 1299-ben Poroszlót és az ottani monostort Rátót nembeli
Domonkos tárnokmesternek, a késbbi nádornak engedte át cserébe több Szabolcs vármegyében fekv helységért. Benedekrend monostora már 1209-ben
fennállott, melynek kegyurai 1299-ig a Sártiván, azontúl a Rátót nemzetségbl
leszármazott Pásztohi család volt. 1347
1355-ben Miklós pécsi püspök volt a
helység földesura, a kinek kérelmére Nagy Lajos király 1347-ben a Poroszló
és Várkony között es révet a poroszlai rév javára megszüntette, minek következtében Tomaj nembeli István fia Dénes 1355-ben az abádi rév fenntartásáért
folj-tatott perét elvesztette. Az 1332
37-ik évi pápai tizedjegyzék említi plébániáját, mely a hevesi fesperességi kerülethez tartozott, de az itteni apátság
már nem fordul el a tizedjegyzékben. 1407 táján Zsigmond király magához vál-

—
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totta a Poroszlai Hanczkófi családtól és felét 1407-ben a Kaki {Tétényi) családnak
adta zálogba, mely a Hanczkófiakkal és a Zsadámjiakkal sokáig pereskedett
e város felett, részint azonban 1451-ben is bírta. 1430-ban a Rozgontfiak nyerik
idközben a Poroszlai Hanczkófi család is visszajutott Poroszló
zálogban
birtokába. Már 1421-ben Hanczkófi Jakab Zsadányi Tamásnak vallja be a helység
felét. A Rozgonyiak 143S-ban Albert királytól adomán^-t nyertek Poroszló
részeire. 1451-ben a nag_\*váradi püspök is birtokos volt itten. 1470-ben az Egerszalókiak egyezkednek a Vetésiekkel itteni birtokaikiiügyében. Az 1546-ik évi
adóösszeírás szerint a, Báthoryak birtokában találjuk. 1549-ben 5aí/íWí/ Andrásé,
ekkor 15 adóköteles, 21 elszegényedett, 2 elpusztult és 1 újratelepült jobbág\-telket
írtak itt össze. A török idkben itt került trbe Eger két hs hadnagya Bornemisza és Zoltay. 1554-ben 23, 1564-ben 25 portája volt. 1552-ben Báthory Endrén
kívül még az egri káptalan volt a lielység földesura és Károlyi Péter is birtokos
volt itten, de birtokainak portamennyisége nincsen feltüntetve az összeírásban.
1635-bcn 7, 1647-ben P j. s 1675-ben 1»
portája volt. 1684-ben részben a Honionnay és a Rákóczy családoké, részben az egri káptalané. Az
1693-ik évi összeírás szerint az egri káptalannak 25, báró Károlyi Sándornak
szintén 25 jobbágj-telke volt itt, 50 telket pedig Glcksberg (Glöckelsberg) ezredes
bírt, azonkívül még a Repeczky családnak is volt egy jobbágj-telke. 1741-ben
részben az egri káptalan, részben báró Orczy István, gróf Károlyi és más családok
birtokában találjuk. A XIX. század els felében egyharmad része az egri káptalané, egyharmada báró Orczy Józsefnéé, egyharmada pedig a gróf Károlyiaké
volt. 1849 február 26
27-én Kossuth Lajos tartózkodott a községben. 1849
július 25-én és 26-án Korponay ezredes 2500 emberrel és 8 ágyúval foglalt itt
állást s két napig küzdött Gorcsakoff 12.000 emberével, de a túlervel szemben
Tiszafüredig volt kénytelen hátrálni majd felégetvén a Józsa Gyuri-féle fahidat,
innen Debreczen felé vonult, hol A'a^y Sándor hadaihoz csatlakozott. Jelenleg a
helység legnagyobb birtokosai Poroszlói Graefl Jen (3950 hold), az egri fkáptalan (2384 hold). Poroszlói Graefl Andor (2196 hold) és a szatmári püspökség
(1790 hold). 1862-ben és 1874-ben nagy tzvész pusztított a helységben, mely
alkalommal a községháza a benne lev iratokkal együtt a lángok martaléka
lett. A helységben lev tornyos kastél_\-t
1872-ben Porosz ói Graefl Károly
építtette, melyet a jelenlegi tulajdonos
Graefl Jen 1897-ben megnagyobpesti
bíttatott. Nevezetes épülete az egykori Palotavendégfogadó, a debreczen
út mentén, mely jelenleg Graefl Károlyné lakóhel5'e s Graefl Andor tulajdona. A róm. kath. templom 1797-ben épült. Kegyurai Graefl Jen, Graefl
Andor és az egri fkáptalan. E templom mellett foglalt állást Kosuth Lasjos
a kápolnai csata napján (1849 február 26 27-én) s itt hallgatta, fülét a földre
téve, a Kápolnánál dübörg ágvúkat. A katholikusokon kívül a reformátusoknak
Az 1849-ik év elején három sánczot
is van templomuk, mely 1793-ban épült.
hangiak itt, a TLszavonal védelmére. E sánczokban voltak felállítva a honvédek ágyúi. A hetység területe 20.466 k. hold, lakóházak száma 1082 és a
lakosság 5000-nél is több, a kik közül 2 német, 3 tót, 1 egyéb, a töl)bi mind magyar azonban a nem magyar anjanjelvüek is beszélnek magj-arul. Vallásra
nézve túlnyomó a református. Eg3'ébként a vallás szerinti megoszlás a következ róm. kath. 1286, gör. kath. 8, ref. 3390, ág. ev. 10, gör. kel. 1, unitárius
156. A helyi ipartelepek
közül említést érdemel Bán Sándor
1, izr.
kdiógomb-gyára, mely els és eddig az egj'edüli Magyarországon. 1906ban alapította a jelenlegi tulajdonos. A gyár területe 4800 négyszögméter
és egy nagy emeletes épületbl áU. A gépházban egy Danubius-féle 30 lóers
gzgép és két hatalmas Nicholson-féle kazán áll. A gyár a legmodernebb
;

:

.^

—

;

:

—

—

;

:

munkagépekkel és villamos
teremben 20 esztergapad és

világítással

van

felszerelve.

Az els

emeleti

munka-

Délamerikából behozott kdiót
(Phitelephas microcarpa) gombokká dolgozzák fel. Készítenek azonkívül fagombokat is. Különlegesség gj'anánt csinos kdiógyöngyöket állítanak el. E teremben még négy automatikus munkagép is áll, melyek a gombot kifúrják, továbbá
öt sajtoló gép, melyek a gombokat mintázzák. Az alsó munkateremben csiszolókorongok és körfrészek vannak. Egy másik heljdség a gombfestö-mheh', öt
kazánnal és a harmadikban levegnyomással festik a gombokat. A tulajdonos
az alapításkor óriási nehézségekkel küzdött, mert a külföldi verseny mindent
körfüré.sz van, hol a

Heves vármegj'e
elkövetett,

hogy tervét

ilynem törekvés
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meghiíisítsa, de kitartásán hajótörést szenvedett

gyár

és a

községei.

ma úgy

áll,

minden
hogy nem tud megfelelni a rendelések

nagy tömegének. A munkások száma 50, ezek közül 30 n. Heti termelés kb.
12.000 tuczat gomb, a mit legnagyobb részt külföldi nagykereskedk vesznek
meg. Kiviteli piacza Bécs, Bródy, Krakkó, Lemberg és Strij. St Krakkóban
állandó bizománj-i raktárt tart fenn, hogy a nagy keresletnek eleget tegyen.
Hazai piacza az ország minden nagyobb városa. A másik nagy ipartelep Klein
Jlóricz gzmalom, gzfrészgyár és fatelepe, továbbá kefe-, reszel-, talicskaés téglagyára. 1877-ben alapította Klein Jakab. A gyár területe 19.200 négyszögméter s négy gyárépületbl és négy lakóházból aU. A hajtóert egy 120 lóers
gzgép szolgáltatja. Munkások száma 200, a kik közül 40 n. A gzmalom naponta
másfél vaggon lisztet, a gzfrész évente 15.000 köbméter faanyagot és a
kefegyár évente kb. 100.000 korona érték kefét és meszelt termel. A kefegyár kiviteli piacza Galiczia s hazai piacza az egész ország. Mindkét gyár
1909. május 1. óta ..Hevesvármegyei gyáripar részvénytársaság"-gá alakult.

—

A

A

község
helység postája, távíró, telefon és vasúti állomása helyben van.
éjszakkeleti részén valamikor földvár volt s e helyet ma is Földvárnak hívják.
E helységhez tartozik Kétútköz és Pusztarábolv, továbbá Kistanya, NagyáUás,
Czigányháti tanya, Kath. paptanya, Ref. paptanya. Szkeszélitanya, Hajdú
Imre tanya. Hajdú Gábor tanya, Magyarád, Császlód, öhalászi révház,
:

Hordc'd, Szabó

Csapópuszta, Fehérakla, Szabó János tanya,

Ferencz tanya.

és Saj-halmi tanya.
pétervásári járásban, a Mátra hegység alatt elterül völgyben
Recsk.
a Tárna patak két partján fekszik. Az 1332 37-ik évi pápai tizedjegyzékben
Resk néven fordul el, plébániája a patai esperesi kerületbe tartozott. Innen vette
nevét a Recski család. 1478-ban Rekch néven szerepel. Az 1546-ik évi adóösszeírás szermt több nemes család birtokában találjuk, ekkor 4 adóköteles és 3 adó
alól mentes portát írtak itt össze. 1552-ben 3, 1554-ben 4, 1564-ben 6 portája
volt. 1571-ben Eecsky Zsigmond és György birtokában találjuk. 1635-ben 2^/^,
1647-ben P/g, 1675-ben 1 portája volt. 1684-ben Jtecsky György volt a helység

A

—

1693-ban Vay Ádám, Balogh Pál, Berthóthy Gábor, Borsos Mihály
Borbás János voltak itt birtokosok. 1741-ben báró Orczy István volt a helység
legnagj-obb birtokosa. A XIX. század els felében a Fehér, Kuhinyi, Eecsky,
Szabó, Liptay, Boronkay, Bereczky, Ondrekovics, Borsos, Gomba, Liszkay, Sipos
és Tahy családoknak volt itt földesúri joga. Jelenleg a helység legnagyobb birtokosai
gróf Károlyi Miliály (2500 hold), báró Barkóczy Sándorné (900 liold).
Jámbor Géza (580 hold), Weisz és társa (800 hold). A Barkóczy család
azeltt Erdtelken volt birtokos. A recski birtok elbb Bay. majd vétel
utján a Repeczky család birtokába került és most báró Barkóczyné szül.
Repeczkj' Anna birtoka, A kastélyt báró Barkóczy építtette 1902-ben.
A kápolnát 1898-ban ugyanaz. 1600 végén donáczióban kapta Recsket Usz, ki
azonnal eladta Bábonyi Baloghnak és nejének szül. Pápainak. Balogh egyik
leánya Meszlén3Í]iez ment nül és így lett Meszlényi birtok. Az újabb
korban Fehér István vette meg, utána Tahy. A róm. kath. templom 1892-ben.
épült. A helységben lev kastélyt báró Barkóczy Sándorné építtette 1905-ben,
A helység határában rézbánya és savanyúvíz forrás is található. A község területe 7496 k. hold, lakóházak száma 391 és a lakosság 2425 lélek, a kik közül
3 német, 3 tót. a többi magyar vallásra nézve róm. kath. 2357, gör. kath. 4,
földesura.
és

:

;

A helység lakosa iparos olvasókört és fogyasztási szövetfenn. A község postája helyben van, távíró és vasúti állo-

ref. 13, ág. ev. 4, izr. 47.

tartanak
E helységhez tartozik Jámborpuszta, Barkóczytanya, Lakipuszta,
Vadászlak, Annamajor, Mátrabánya, Kápolna, Bánom és Istvántelek.
Rózsaszentmárton. A hatvani járásban, az apczi Somlyó-hegy alatt elterül völgyben fekszik. Eredetüeg Mátra-Újvár megyéhez tartozott. Els ízben
1231-ben említik az oklevelek. A XIV. és XV. századokban Fancsal-Telki néven
(1351 és 1421 szerepel az oklevelekben. Az 1549-ik évi adóösszeírásban 4, 1552-ben
2 1554-ben 3, 1564-ben 4 portával szerepel. 1589
90-ben ama helységek között
fordul el, a melyek az egri várba szállították a püspöki tizedet. 1635-ben 2V.,
1647-ben l'/i, 1675-ben szintén ÍV/,, 1686-ban ugyanannyi portája volt. Az
1684-ik évi összeírás szerint a Fejérpataky család és Szalay György birtoka
Az 1693. évi összeírás szerint Szalay György, Szalay Albert, Szalay Imrekezetet

mása Párád.

:

)

—
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Szalay Gáspár, Fejcrpatakij özvegye és Gál János voltak itt birtokosok.
1741-ben gróf Starhemberg hatvani uradalmához tartozott. Az 1771-ik évi
úrbéri osztályozás az els osztályú falvak közé sorozza. A XVIII. század
második felében herczeg Grassalkovich Antal birtokába került, családjának
lS41-ig volt a lielységben földesúri joga. A Grassalkovich családtól báró Sina
György vette meg. Jelenleg özvegy Spitzer Lászlónénak van a helység határában
691 liold kiterjedés birtoka. Róm. kath. templomát 1780-ban Grassalkovich
Antal herczeg építtette. A helység határában g3'akran találnak kkori régiségeket.
Van a községben kezdetleges szénbánya is. Bár a szénréteg elég vastag, az még
nem tökéletes szén, hanem csak megszenesült fa. A község területe 2942 k. hold,
lakóházak száma 237 és a lakosság 1279 lélek, a kik mind magyarok s 2 ref.
és 8 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A község postája, távíró és vasúti
állomása Apcz. A helység neve eredetileg Fancsal volt, e néven találjuk az
1549 1686-ik évi összeírásokban is. Hozzátartoznak Világostanya és Vízvári-

—

:

tanya telepek.

A tiszafüredi járásban, a Nagy-Alföldön, a Nagy-Tisza jobb partmintegy négy s a Kis-Tiszától egy kilométernyire fekszik. Az 1332 37-ik
évi pápai tizedjegyzékben Sorwld és Sorousd néven említik. Késbb Saruidegyháza néven fordul el. Az egri püspökség 1494-ik évi számadáskönyveiben
Sárwd néven van felvéve. Az 1549-ik évi adóösszeírásban Sarudh néven szerepel.
Ekkor az egri püspök földesúri hatósága alá tartozott. 1549-ben a törökök kira54-ík évben azonban újra felépült. Az
bolták. 1552-ben elpusztult, az 1553
Sarud.

—

ján, attól

—

1564-ik évi adóösszeírásban már 11 portával szerepel. Az 1551-ik évi úrbéri
összeírás szerint 8 egésztelkes jobbágya volt itt az egri püspöknek. Az 1577-ik
helység az egri
évi úrbéri összeírás szerint 18 egész és 10 féltelkes lakosa volt.
vár részére szolgáltatta be a tizedét, azon felül 25 boglya szénát. Ekkor már a
török földesúr részére 220 forintot fizetett,
török hódoltsághoz tartozott.
ezen felül a császárpénz és egyéb illetmények czímén, még 24 forintot fizetett
a törököknek. 1612-ben már teljesen elpusztult. 1693-ban Batik György birtokában találjuk, kívüle még Galambos Ferencz, Péntek Benedek, István, öregebb
István, András stb. voltak itt birtokosok. 1741-ben az egri püspökség földesúri

A

A

hatósága alá tartozott. A szatmári püspökség felállításával (1804) a szatmári
püspök birtokába került, a kinek 1848-ig volt itt földesúri joga. Jelenleg a szatmári püspökség a helység legnagyobb birtokosa. A róm. kath. templomot 1780-ban
építtette gróf Esterházy egri püspök. 1888-ban a TLsza elöntötte a községet,
s ez alkalommal 5 ház összedlt, egy nt magával ragadott az árvíz, a község
közepin p3dig a mostani szentháromság mellett, a víz árja egy sko"i temett
mosott ki, a sírból kisodort emberi csontokat 5—600 méter távolságban, a
közlegelón szórva szét. Ez árvíz sodraástaki az iskola eltt lev természetes vízgvüjt mcdenczét is. A helység területe 10.365 k. hold, a lakóházak száma
466 és a lakosság 3191 lélek, a kik mind magyarok; vallásra nézve róm.
kath. 3094, gör. kath. 2, ref. 84, izr. 11. A lakosság kath. olvasókört, fogyasztási
házi vászonszövéssel
szövetkezetet és önkéntes tüzoltóegyesületet tart fenn. A
foglalkoznak. A község postája helyben van, távíró és vasúti állomása Poroszló.
E helységhez tartozik Pusztahíivég, Jánositanya, Csárdamajor, továbbá
Feketetanya, Tölgyeshát, Pusztadaruhát, Büdöskútitajiya és Rátkaytanya.
Sirok. A pétervásári járásban, a Mátra hegység alatt s a Fels- és Éjszaki
Tama patak összefolyásánál elterül kies völgy katlanban fekszik. Eredetileg
az Aba nemzetség si birtoka. Az osztálykor a nemzetség Borh-Bodon ága nyerte;
alkalmasint ez építette a siroki várat is melynek hatalmas romjai még jelenleis fennállanak. 1 267-ben az Aba nemzetség Csóbánka ágának is volt itt részbirtoka.
A XIV. század elején Borh-Bodon fia Demeter, a ki Csák Máté híveiliez tartozott,
volt a siroki vár ura, homian éveken át daczolt az ekkor még gyenge királjá
hatalommal. Csák Máté Jaaga is nagy súl\i: helyezett a siroki vár birtokára,
ezért Demeternek harczosokat küldött a vár védelmére. A Barsa nembeli Kopaszféle lázadás leveretése után azonban rákerült a sor Sírokra is. 1320-ban Debreczeni
Dózsa erdéh-i vajda és Drugeth Fülöp szepesi fispán ostrom alá fogták a várat,
Miklóssal és
melyet csakhamar megvívtak. Borh-Bodon fia Demeter fiával

nk

:

:

vesztette. Sírokon ezután 1324-ben Kompolthi Imre
nembeli
lett a várnagy, a ki királyi tisztvisel gyanánt parancsnokolt az si Aba

Bodonnal együtt jószágait
jószágon.

1332-ben egy cseh származású Chenyk

nev

tisztnek adta Károly
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Párád.

—

Fétcivására.

Gróf Károlyi Mihály kastélya.

—

(in'if

Kefrlovicli (iyula kastélya.
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Poroszló.

Poroszló.

—

—

A Báníéle

Graefl

gyártelep.

Jen

úrilaka.
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Recsk.

—

Báró Barkóczy Sándor kastélya.

Á

\M>'4l.

Szurdokpüsiiöki.

—

öyörgyey Antal kastélya.
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király a várat, a hozzátartozó helységekkel egyetemben, a kit még ebben az évben beiktattak. Sirok várába és tartozékaiba. De a király csakhamar visszavette
tle és Sirok királyi vár lett. 1372-ben Nagy Lajos király kijavíttatta, a munkálat
költségeit azonban Domoszlai Miklós, Heves vármegye alispánja és siroki várnagy viselte s 2000 forint értékben zálogul az egész vár az ö kezén maradt. 1388ban Zsigmond király megengedte Tari Lászlónak, hogy e várat Domoszlai
Miklóstól kiválthassa. 1389-ben örökre neki adományozta. Ekkor a következ
helységek tartoztak a várhoz Sirokalja, Verpelét, Nagyberek és Szajla. A vár
alatt keletkezett helységeket, melyet az oklevelek Sirok vagj' Sirokalja néven
említenek, alkalmasint a Tari család alapította. 1426-ban már megvolt s a XV.
század egy év nélküli oklevele oppidiumnak (városnak) mondja. Ekkor vám:

szed hely is volt. Tari György 1464:-ben Mátyás király beleegyezésével Gúthi
Országh MUiálynak és a KompoUhiaknak zálogosította el, noha 1454:-ben a Pásztohi családdal kölcsönös öríjkösödési szerzdést kötött. E miatt a Pásztohiak
perrel támadták meg a zálogszerzdést, de 1472-ben Tari György, a ki idközben
htlenség bünperébe esett, magtalanul elhalván, mégis Országh Jlihály és a
Kompolthiak nyerték adományul. Ekkor azután 1475-ben a Pasztohi család is
lemondott Sirok iránti igényeirl. Országh Mihály nádor még elzleg, 1474-ben,
Tari György özvegyét férje birtokaiból járó kilenczedre nézve kielégítette, egyúttal a siroki várban talált felszerelést és házi eszközöket neki kiadta. 1475-ben
azután Mát^-ás király új adománylevelet állított ki Országh ^liliálynak és Kompolthi Jánosnak Sirok várára. Ez az adománylevél Sirokalja várost is elsorolja
a tartozékok között. 1522-ben Országh Mihály négy fia János, a váczi püspök,
Ferencz, Imre és László, kölcsönös örökösödési szerzdést kötöttek a Kompolthiakkal, mehniek értelmében Sirok vára a hozzátartozó birtokokkal együtt a Kompolthiak kihaltával az Országh családra szállott. Míg Országh Kristóf kiskorú
birtokaként
volt, az alatt Losonczy István vette kezelésbe a siroki uradalmat. Az
szerepel az 1549-ik évi összeírásban is. Az 1552-ik évi a óösszeirás szerint
4 portája volt. Az 1554. évi adóösszeirásban 3, 1564-ben pedig 9 portával szerepel. Az Országh testvérek közül csak Lászlónak volt egy fia Kristóf,
a ki az uradalmat birtokába vette, ellene azonban a nági örökösök, mint
Országh Magdolna, férjezett Bánffy Istvánné, még Kristóf kiskorúsága idejében, 1548-ban pert indítottak, részt követelvén az uradalomból. Országh
Magdolna meg is nyerte a pert, de Országh Kristóf, a ki idközben felserdült,
ellene szegült az ítélet végrehajtásának, végre is egyezségileg intézték el a dolgot.
Országh Kristóf nagy gondot fordított Sírok várára s állandóan 100 lovast
tartott benne. Országh Kristóf halála után (1567) Török Ferencz és neje Országh
Borbála nyerték Sirokot adományul. Török Ferencznek két leánya volt, az egj'ik
volt Zsuzsanna, a ki Nyáry Pálhoz ment nül. Nyár\- Pálnak két gyermeke volt
Miklós és Borbála, a kit Haller Sámuel tábornok vett nül. Eger eleste után
(1596) Kátay Benedek és Helmeczy János elfutottak az rséggel, mire a várat
a törökök könny szerrel hatalmukba kerítették. A törökök tetemes hadert
tartottak a várban, a mi maga után vonta a mohamedánok letelepülését. A vár
belterületén, valamint a várfalak mentén lev házak is a törökök birtokában
voltak. Maga a helység azonban a XVII. század közepén Xyáry Zsigmond birtokában volt, a kitl Vátnosy István (-j- 1661) bírta zálogban. Nyáry Borbála révén,
a ki mint láttuk, Haller Sámuel tábornok neje lett, a helység egy része a HaUer
család birtokába jutott, míg a másik rész, Xyáry Miklós nég\^ leánya révén,
a Bossányi, Petrovay, Révay és Huszár családok birtoka lett. A siroki vár 1687
július 1-én még török kézben volt. Mieltt Doria János Egert körülzárolta volna.
Szarvask és Sirok török rsége, belátván a várnak tarthatatlanságát, július
közepén minden eUentáUás nélkül feladták és Egerbe vonultak vissza. Az 1693-ik
évi összeírás szerint Sirok a hozzátartozó uradalommal együtt Bagni marquis
birtokában volt, de a szatmári béke után ismét visszakerült a Nyáry család
és örököseinek birtokába." A XIX. század els felében gróf Sztáray, gróf Esterházy, Goszthony, báró Orczy, Németh, Tahy, Petrovay és a Vecsey családoknak volt itt földesúri joga. Jelenleg gróf Károlyi Mihálynak, Braun Mátyás
örököseinek és Grosz Jakabnak van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom
1760 táján épült. A j)lébánia kegyura gróf Károlyi MUuUy. A heh'ségben egy
régi nemesi udvarliáz áll fenn. százados díszkert közepén, mely legutóbb a Novotha
családé volt, jelenleg Grosz Jakabé. A község területe 11.013 k. hold. lakóházak
:
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és a lakosság 1900 lélek, a kik közül 7 német, 2 horvát és 7 egyéb
vallásra nézve 2 ]irotestáns és 07 izr. kivételével rom. katli. vallásúak
:

A

helység lakosai fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község határában
kbánya van s a lakosság kfejtéssel és durvább kfaragó-munkával foglalkozik.
A község postája és vasúti állomása helyben van, távíró-állomása Párád. E helységhez tartozik
Pusztakkút, Pusztadalla és Rozsnakpuszta, mely a XVI.
században önálló helység volt.
Szajla. A pétervásári járásban, a Mátra hegység alatt elterül Dolina
völgj'ben, a Tárna patak mellett fekszik. 1389-ben találkozunk els ízben e
helység nevével, akkor a siroki vár tartozéka volt. Az 1454. és az 1465. évi oklevelekben Zayna és Zayla néven fordul el. Ekkor a Tari család birtoka volt.
Késbb a Kompolthiaké lett. Az Orssá^/í csal. és a Kompolthiak között 1522-ben
kötött örökösödési szerzdés értelmében Országh Mihály fiainak birtokába került.
Országh Kristóf kiskorúsága alatt Losonczy István tette rá a kezét e helységre.
Az
birtokában találjuk 1549-ben és 1552-ben is. Országh Kristóf elérvén
nagykorúságát, átvette atyja után öröklött birtokait. 1554-ben még 4 portája
volt. ekkor már Országh Kristófot uralta. 1564-ben már az elpusztult helységek
között szerepel. 1635-ben másfél, 1647-ben szintén másfél, 1675-ben pedig egy
portával szerepel az adóösszeirásokban. A XVII. század közepén Nyáry Zsigmondé volt, a ki Vámosy István Heves vármegyei alispánnak (f 1661) adta
zálogba. 1684-ben Szopeki Pál birtokában találjuk. Az 1686. évi adóösszeírás
szerint csak fél portája volt. 1693-ban a Huszár család 2 jobbágytelek ura volt
itten. A XVni. században tótokat telepítettek a helységbe, a kik a XIX. század
elején már teljesen elmagyarosodtak. Késbb a Vitalisz, Gáspárdy, Szerelem és a
Gosztony családok voltak itt birtokosok. Jelenleg gróf Károlyi Mihálynak van
itt nagyobb birtoka. A róm.kath. templom 1820-ban épült. 1900-ban nagy tzvész pusztított, mely alkalommal a helység lakói legnagyobb része leégett.
A község területe 1519 k. hold, lakóházak száma 140 és a lakosság 809 lélek, a
kik mind magyarok s 5 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helység lakói kath.
olvasókört és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község jjostája és táviróállomása Pétervására, vasúti állomása Párád.
Szarvask. Az egri járásban, a Bükk hegység alatt elterül völgykatlanban,
az Eger patak mentén fekszik. Mind a vár. mind az alatta elterül helység,
az egri püspökség .si birtoka volt. Várát els ízben az egri káptalan 1295. évi
határjáró levele említi, a helység határa ekkor a bátori határral érintkezett.
Plébániáját az 1332 37. évi pápai tizedjegyzék is elsorolja, de ,,sub castri episcopi" név alatt. 1438-ban említik várnagyát, a ki egyúttal az egri püspökség
XV. században Szarvaskváralja
tisztje is volt. A vár alatti Jielység a XIV
néven szerepel. Az 1493 -94. évi egri püspöki számadáskönyvekben a püspökség
birtokai között szerepel. Vámhely is volt. Szapolyai János király 1527-ben
Erdödy Simon egri püspöknek adom.ányozta, a ki testvérét, Pétert tette meg
várnagynak. Midn 1527-ben Eger Ferdinánd birtokába került, Erddy Péter
Erchy Ferenczczel és János király többi híveivel, közel fél éven át tartotta magát
Szarva-sk várában. 1528 tavaszán azonban Ferdinánd vezérei ostrom alá vévén
Szarvaskt, azt rövid id alatt elfoglalták. 1530-ban a Ferfiinándpárti Horváth
Ferencz volt Szarvask vámagya, a ki a vár összes tartozékait elfoglalta. Idközben Szalaházy Tamás (f 1536) egri püspök, a kit Ferdinánd nevezett ki e
méltóságra, kénytelen-kelletlen belen;yiigodván a foglalásba, az elfoglalt püspökségi javakat zálogba adta Horváth Ferencznek. De Horváth Ferencz ezzel
nem elégedett meg, a szomszéd birtokokra is rátette kezét, e miatt sren hangzottak ellene a panaszok az országgylésen. 1540-ben Frati^epán Ferencz egri
püspök is Ferdinándhoz pártolván, Szarvask visszaadását követelte. De Horváth Ferencz sokkal befolyásosabb ember volt, semhogy a püspök ellene valamit
tehetett volna. Midn Nógrád és Hatvan török kézre jutott, az egri vár biztosítása volt Heves vármegye rendéinek egyik ftörekvése. Az 1545. évi országgylésen a rendek Szarvask lerombolását határozták el s kimondották, hogy
a vár jövedelmei az egri vár fenntartására fordíttassanak. Oláh Miklósnak egri
püspökké történt kinevezése után 1549-ben Horváth Ferencz átadta a várat
Dobó Istvánnak, a ki Szarvaskre Szalkay Balázst nevezte ki várnagyul, de
Horváth Ferencz még 1550-ben is bírta a vár tartozékait. 1558-ban Verducz
Antal, az újonnan kinevezett egri püspök vette birtokába a várat és várnagyul
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Gadóczy Gábort nevezte ki. 1596-ban Eger eleste s a szerencsétlen kimenetel
mezkeresztesi csata után Gáli János várnagy az örséggel megfutván, Szarvask
a törökök kezébe került. 1596-tól kezdve Szarvask a hatvani szandzsákba tartozott. A mint a vár a törökök birtokába került, nemcsak a vár belterülete, de
a vár falai alatt elhúzódó liázak is török birtokokká váltak. Szarvask egész
1687-ig maradt török kézben. Dória János hadainak közeledtére a törökök
1687-ben belátták az erd tarthatatlanságát és odahagy\-a a várat, Egerbe
vonultak. Eger visszavétele után a vár ismét az egri püspökök birtokába került.
Ide vonult vissza 1710-ben Telekessy István egri püspök, a ki II. Rákóczi Ferencz
midn a püspöki méltóságától megfoszalatt oly nevezetes szerepet játszott
tották, itt készítette védöíratát, mehmek eredményeképen, a pápa közbenjárására, visszakapta fpapi székét. Ettl kezdve a hetység 1848-ig szakadatlanul
az egri püspökség, majd érsekség földesúri hatósága alá tartozott. Jelenleg az
egri érsek a helység legnagyobb birtokosa. A róm, kath. templom 1840-ben
épült. A község területe 2163 k. hold, lakóházak száma 76 és a lakosság 336
lélek, a kik mind magyarok s 5 izr. kivételével, róm. kath. vallásúak. A helység
határában a sziklás hegytetején, ma is láthatók az egykori vár romjai. A község
postája, távíró és vasúti állomása helyben van az eger-putnoki h. é. vasút megnyitása (1908) óta. E helységhez tartozik a ilalomhegy tanya.
SzentSzentdomonkos. A pétervásári járásban, a Bükk hegység alatt, a Tárna domonkoe.
patak eredete közelében terül el. 1459-ben a Bédeieké volt, de birtokos volt itten
még a Szentdomonkosi család is. Az 1480-ban szerepl Varjú család is birtokos
lehetett itten, mert Szentdomonkosi elnévvel élt. 1492-ben az Oláh család birtokábantaláljuk. Az 1546. évi összeírásban 5 portája volt, az összeírás szerint több
nemes család bírta. 1554-ben 6, 1564-ben 8 portával van felvéve. 1589 90-ben
az egri vár fenntartására szolgáltatta be a fpapi tizedet. 1635-ben II4. 1647-ben
1, 1675-ben 34 portája volt. ez évben készült összeírás szerint a Balassa és Biró
armálista családok laktak a helységben, ezenkívül Agocs Gergelynek és Sebestyénnek volt egy nemesi kúriája. 1686-ban fél portát vettek fel e helységben.
1693-ban Biró és Balázs György voltak itt birtokosok. A XIX. század els
felében Ullman Móriczé és Gre-skovics Ignáczé volt a helység. Róm. kath. templomát 1734-ben báró Hunyady János építtette. 1836-ban heh-reállították.
Utóbb 1874-ben és 1887-ben történtek a templomon jelentékenyebb javítások.
Jelenleg gróf Károlyi ]\Iiháljniak van itt nagyobb birtoka. A község területe
3199 k. hold, lakóházak száma 120 és a lakosság 560 lélek, a kik mindannjáan
magyarok és 6 izr. híján róm. kath. vallásúak. A helység lakosai keresztény
fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község postája Bükkszenterz.sébet,
táviró-áUomása Pétervására és vasúti állomása Mátraballa. E helységhez tartoznak Szke és Tipászó telepek.
Szúcs. A pétervásári járásban, a Bükk hegység egjnk szk völgyében,
a Laskó patak forrásához közel fekszik. 1349-ben Bellyényi Laczk fia István
birtoka, a ki azt a Bél nembeh Bökény fia Tamásnak 12 aranyforintért zálogba
adta. Az 1546. é\-i adóösszeiráí-ba 6 portát vettek itt fel, a helység ekkor több
nemes családé volt. 1552-ben 4, 1554-ben 3, 1564-ben szintén 3 portája volt.
1589 90-ben az egri vár fenntartására szolgáltatta be a fpapi tizedet. Az 1635.
évi összeírásban
1,
1647-hen szintén 1. 1686-ban fél portával van felvéve.
1693-ban Pap László birtokában találjuk, a kinek itt 3 jol)bág}'^a és serfzdéje
volt. kívüle még Goszlony István és Gyürky István voltak ekkor itt birtois
kosok. 1741-ben a gróf Keglevich család és Berthóthy István birtokában találjuk.
A XIX. század els felében Draskóczy Sámuelnek volt itt földesúri joga. késbb
a Lipthay család volt birtokos. Jelenleg Beniczky Györgjmek van itt 691 hold
birtoka, kinek gzmalma is van. A község területe 1475 k. hold, lakóházak
zsáma 53 ás a lakosság 307 lélek, a kik 1900-ban mind magj-arok voltak, de
újabban számos tót és olasz munkás dolgozik a kszénbányában. Vallásra
nézve 1 rcf. é,s 9 izr. kivételével róm. kathohkusok. A nk házi vászon szövésével foglalkoznak.
A helység határában vannak az ..Egercsehi Kszénbánya" részv.-társulat bányái. A helység eredetileg a Puszta-Szúcs dülóben
állott, s a török hódoltság után épült a jelenlegi helyén. A község
postája
Egercsehi, tá\'iróállomása Bélapátfalva és va.súti állomása Eger.
Szuha. A pétervásári járásban, a Mátra hegység éjszaki oldalán, a Kikirics
hegy alatt, a Szuhai patak mellett terül el. 1441-ben Zoha, 1463-ban Zwha
;

—

—

76

Hevos vArmegj'e községei.

néven említik az oldcvelek. Az 1552. évi adóösszelrás szerint nemesek lakták,
ekkor 4 portája volt. Az 1589 90. évi ogri számadáskönyvek szerint az egri
vár fenntartására szolgáltatta 1)(> a fpapi tizedet. 1635-ben 114- l'>47-bt'n 1^4
1675-ben ^^ portája volt. lG93-ban Dorogfy özvegye és Csima János voltak ui
birtokosok. 1741-l)en Vay Ádám birtokában találjuk. A XIX. század els felében
Oyürky Pál, Balá^ovics, Oyurcsányi. Sipos. Básthy. Rutkay, Bakos, Mátyusy,
Pál. Marsó. Géczy. Herkály, Freizeizen, Véges, Toronyai, Demkó, Vályi. Hnlasy,
Süió és Horváth esaládok bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg báró Solymosy
Jennek van itt 1170 hold birtoka. A róni. kath. templom 1768-ban épült.
A község területe 3078 k. hold. lakóházak száma 135 és a lakosság 807 lélek,
a kik közül 578 magyar, 1 né net és 228 tót anyanyelv vallásra nézve róm.
kath. 775. protestáns 11, izr. 21. A falu jelenlegi helyére a török hódoltság alatt
költöztek a lakosok. A község postája, távíró és vasúti állomása Mátramindszent. Ide tartozik Szuliahuta, továbbá Sz.énégetö, Zsiva és Hagymás telepek,
Szurdokpüspöki. A hatvani járásban, szép hegj-es vidéken, a Muzsla nev
hegy alatt, a Zagyva mentén fekszik. Az egri püspökség legrégibb, 1261-ben
kelt megersít levele a püspökség si birtokai között sorolja fel, de késbb
idegen kézre jutott, mert többé nem szerepel a püspökség birtokai között. Aha
nembeli Demeter, a Rédei ágból, 1290-ben nyerte egyik rokonától, Kátai Mihedeus
özvegyétl, de kevés id múlva elvesztette, úgy hogy fiai, Demeter, Olivér
és Kemény, 1338-ban csak hosszas utánjárással és nagy költséggel tudták visszaszerezni. 1469-ben Báthory Albert elfoglalta Rédei Jánosnak itteni birtokát,
mely foglalás miatt Rédei János Heves vármegye közgylésén panaszt emelvén,
Országh Jliliál}- nádor ez ügyben vizsgálatot rendelt el s annak megtartásával
az egri káptalant bízta meg. A per, úgy látszik, a Rédeiek javára dlt el, mert
1472-ben ismét a Rédeyek birtokában találjuk ekkor részint Nógrád, részint
Heves vármegyéhez tartozott. A Rédeieken kívül az ugyané nemzetségbl származó Tariaknak is voltak itt birtokai. Tari György 1465-ben, Budán, Pálóczi
László országbíró eltt tett végrendeletével Sirok várát a hozzátartozó birtokokkal, közötte Szurdokpüspökivel együtt, Országh Mihály nádornak, valamint
Kompolthy János fiainak: iklósnakés Venczelnek hagyományozta. Az 1549-ik
évi összeírás szerint több nemes család birtoka, ekkor 10 portája volt. 1554-ben
10, 1564-ben 8 portát írtak itt össze. 1635-bén 3, 1647-ben 2, 1675-ben 1 portája
volt. 1693-ban az esztergomi káptalan birtokában találjuk. 1741-ben az esztergomi káptalan földesúri hatósága alá tartozott, melynek 1848-ig volt itt földesúri
joga. Jeleideg a emiitett si birtok Györgyey Antal tulaj :lona. kinek a falun kívül,
a hegyek alján, modern stílusban épített kastélya emelkedik. A helység róm. kath.
temploma 1769-ben épült, a plébánia kegyura Györgyey Antal. Az egyház tidajdonában van egy 1720-ból való aranyozott ezíLst kehei}'. A helység keleti határán van
egy ksziklába vágott remeteház s haj lan templom is volt a közelében. 1848
október havában Rózsa Sándor szabad csapata és öt császári katona között
összeütközés volt a helység határában. 1903-ban nagy tzvész pusztított a helységben. A község területe 2615 k. hold, lakóházak száma 180 és a lakosság 909
lélek, a kik mind magj^arok s 2 ref. és 10 izr. kivételével róm. kath. vallásúak.
A helvség lakosai 48-as függetlenségi kört tartanak fenn. Van kbányája és
kovaföl 1-telepe. A község postája és vasúti állomása helyben van, távíró-állomása
Apcz és Pásztó. E helységhez tartozik Szurdokmajor, Lapostanya és Cserepes,
Szcsi. A g}-öngyösi járásban, az ú. n. szcsi völgyben fekszik, melyet három
oldalról kisebb-nagyobb hegyek és partok vesznek
örül, ellenben délrl egészen
nyílt. A községen egy kis patak folyik keresztül. Plebárája az 1332
37. évi
pápai tizedjegj-zékben fordul el, mely ekkor a patai esperességi kerülethez
tartozott. 1412-ben Zeuch, 1413-ban Zewchy, 1416-ban Zwch és Zwchy alakban
szerepel az oklevelekben. Zsigmond király 1412-ben a magbanszakadt Szcsi
család itteni birtokait Pálóczy Mátyusnak adománj-ozta. Pálóczy Antal zempléni
fispámiak 1526-ban Mohácsnál történt elestével, 1527-ben Ráskay Zsigmond
foglalta el. 1552-ben több nemes család tulajdona, ekkor 8 portája volt. Az 1554.
évi adóösszeirásba 3 portával van felvéve. 1564-ben 8 portája volt. 1589— 90-ben
az egri vár fenntartására szolgáltatta be a fpapi tizedet. 1635-ben P/g, 1647-ben
1, 1675-ben fél portája volt. 1684-ben Mocsáry Balázs bútokában találjuk. Az
1693. évi összeírás szerint a patai (Gyöngyöspata) lelkésznek 31/3 jobbágvtelke
volt itten, birtokos volt kívie itt még a Földváry család is. 1741-ben a Föld-
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XIX. század els felébon a
várvak voltak a helyséo; legnagyobb birtokosai.
Földvár\-ak, továbbá a Wagner, Balázsovics, Bajza, Orosz, Sipos, Rtitkay és Tóth
családok bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg Schlichter Izidor a helység legnagyobb
birtokosa, kinek 1400 hold kiterjedés birtoka van itten. A helységben négy úrilak van, ezeket niintl a Bernátfalvi Földváryak építtették. Az egyik Kóti József
földbirtokosé. A másik úrilak, mely azeltt a Dadányiaké és a Jankovichoké volt,
jelenleg Schlichter Izidor birtoka. A harmadik úrilak, mely a Földváryak legkedvesebb lakóhehe volt, jelenleg a községé és a jegj-znek szolgál lakóhelyül.
A negyedik úrilak, mely azeltt a Bajza családé volt, jelenleg Reich Ödön tulajdona. Ez Bajza József (szül. 1804 f 1858) jeles író és bíráló szülháza, mely
emléktáblával van megjelölve. Még egy szerzetes rend kolostorának maradványai
is vannak a helységben, mely állítólag a pálosoké volt, jelenleg Sclilichter Izidor
róm. kath. templomnak kegyura nincs, hanem a tempmagtárul használja.
lomföld jövedelmébl és a hívek adakozásából tartják fönn. A község területe
3022 k. hold, lakóházak száma 185 és a lakosság 1017 lélek, akik mind magyarok
s 3 ref., 23 izr. és 4 gör. kath. kivételével róm. kath. vallásúak. A lakosság
helység határában barnaszén van.
önkéntes tzoltó-egyesületet tart fönn.
község postája Gyöngyöspata, távíró-állomása Apcz, vasúti állomása ApczSzántó. E helységhez tartozik Csonkástanya és Kistanya.
Tar. A hatvani járásban, a Mátra hegység nyugati lejtjén, a Zagyva folyó
balpartja közelében fekszik. Els ízben 1265-ben említik az oklevelek. Ebben
az évben István ifjabb király e helységet, mint Ágasvár tartozékát, a Eátót
r.emzetségbeli Domonkos fia Istvánnak, a királyr.é lovász mesterének adományozta. Ö utána fia László (1283
1325) örökölte, kinek fia István (1347) felveszi a Tari nevet s megalapítója lesz a hasonnev családnak.
Tari Gj-örgj",
mivel nem voltak fiörökösei. 1465-ben Pálóczi László országbíró eltt tett
végrendeletével Sírok várát, valamint a hozzátartozó Tart Országh Miliály
náJoraak, valamiüt Kompolthi János fiainak hagyta. 1469-ben Nógrád vármegyéhez számították. Az 1503. é\i adóösszeírás szerint Losonczy István
birtoka.
1552-ben 12 portája, 1554-ben szintén 12 portája és 1564-ben
15 portája volt. Kompolthi János, valamint fiai, Zsigmond és Ferencz,
másfell Országh Mihály négy fia között 1522-ben kötött kölcsönös örökösödési szerzcés értelmében, a Kompoltlak kihaltával, az Országh családra
szállott. Az Országh testvérek közül azonban csak Lászlónak volt eg}^ fia
Kristóf, a kire az összes Kompolt l- féle jószágok szállottak, de Országh Imrének
leánya, Magdolra, férjezett Bánjfy Istvánré is részt követelt Tar helységbl.
per 1560-ban dlt el, nég pedig Bánffy Istvánr.é javára. Országh Kristóf azonban u:egakadál_yozta az ítélet végrehajtását és végre is egj^ezség jött létre a peres
felek között. Országh Kristófnak 1567-ben bekövetkezett halála után Miksa király
1569-ben Török Ferenczr.é. született Országh Borbálának adományozta. Ekként
a helység Török Ferencz három gyermekének birtokába került. Az 1635. évi
összeírás szerint 4, 1647-ben 3^/2, 1675-ben 3 portája volt. A XVII. század közepén Hamvay Ferentz alispán birtoka volt (f 1669), kinek halálával Forgách Ádám
kapta királyi adon:ányiil. 1684-ben Bossányi László birtokában találjuk. Az
1693. évi összeírás szerint a Bossányi családnak 47 jobbágj-telke volt Tar hehségben, azonfelül a Huszár családnak is volt 7 telke. 1741-ben a Nyáry család
birtokában találjuk. A XIX. század els felében gróf Esterházy, gróf Draskovics,
Schufé, Reviczky, Almássy, Zábráczky, Beniczky, Virágh, Eiihre, Taródy, Földy és
Blauer családoknak volt itt földesúri jog. Jelenleg báró Podmaniczky Gyulánénak
van itt nagyobb birtoka.
kastélyt Schneé László 1800 táján építette, tle örökölte a Reviczky család, ettl Jezerniczky Károly, a kitl gróf Forgách János
vásárolta meg s jelenleg is az
tulajdonában van. A róm. kath. templom a XVI l.
század végén épült és régi kfallal van körülvéve. 1880 jídius 2-án nagy tzvész
pusztított a helységben, ez alkalommal 76 ház égett le. A község területe 4745 k.
hold, lakóházak száma 273 és a lakosság 1389 lélek, a kik mincl magyarok vallásra nézve rof. 1, ág. ev. 26, izr. 13, a többi róm. katholikus. A község lakói függetlenségi kört tartanak fenn. Az Oldal-hegy lejtjén valamely rom látható.
A r.ép régitemplonmak nevezi.
község postája helybon van, távíró- és vasúti
állomása Pásztó. E helj-séghez tartozik
Ilonamajor, Koplaló, Szurdokalja.
Lakom és Zsófiamajor.
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hevesi járásban, a Nagy-Alfökl síkságán, a Tárna folyó mellett
fennállott. Az 133;$. évi pápai tizedjegyzék
lajstromában is szerepel, a mikor BorhyLörincz 8 garast fizetett. A tatárjáráskor
a község elpnsztult a tomplommal, a melyet azonban ugyanott ismét felépítettek
és körülötte alakult az nj helység. A XV. században már ])lobániája is volt, melyhez a :iiai Kál helység, mint tiókegyház tartozott. 144G-han míjit Kál liatárosa
fonlul el. Az 1546. évi adóösszeirásban 3 portával szere])el. 154!)- bon 3 adóköteles, 7 elszegényedett és 3 adónioiites jobbágytelket vettek itt fel az összeírásba,
'2 telken nemesek laktak. Az 1552. évi ö.sszeírás alkalmával 5 portát vettek itt fel,
megjegyzi azonban az összeírás, hogy az ez évi adó második részlete nem volt
behajtható. 1552-ben elpusztult. 1553 54-ben újra kezdték felépíteni, az 1554.
évi adóösszeírásban is az líjonnan épült helységek között szerepel, mind a mellett
az 1564. évi adóösszeírás az elhagyott (t. i. melyeknek lakói elfutottak) helységek
között sorolja fel. 1635-ben egy nemesi kúriát és P/^ jxirtát vettek itt fel az összeírásba. Az 1647-ben és 1675-ben eszközölt összeírás sz(írint csupán nemesek és egy
kovácsmester lakták, 16S4-ben Hvszár Imre birtokában találjuk. Az 16!)3, évi
összeírásban Tarnócza-Bod néven szerepel, ekkor Császár Péter birtoka. 1741-ben
a Nyáry család birtokában találjuk. A XIX. század els felében Almássy István,
báró Orczy, gróf Szapáry. SaágJiy, Csorna, Goszthony és a Stibich családok, továbbá
gróf Ahnássy György bírtak itt földesúri joggal. Késbb a gróf Zichy család szerzett itt birtokot. A kath. templom 1780
90 között épült Szentmihályi Mihály
és a hívek adományából, a régi templom köveinek felhasználásával. A község
területe 1803 k. hold. lakóházak száma 167 és a lakosság 1026 lélek, a kik 2
német kivételével nuvgvarok s 5 izr. híján róm. kath. vallásúak. A község
postája Kál, távíróállomása Kál és Erdtelek, vasúti állomása Kál-Kápolna.
E helységhez tartozik Pusztabáb.
Tarnolehsz. A pétervásári járásban, a Mátra hegységtl éjszakra elterül
homokos völgyben, a Tárna patak mellett fekszik. Az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben Lelez néven forclul el, plébániája a hevesi föesperesi kerületbe tartozott. Plébániája a török hódoltság alatt megsznt s a helység 1712-ben már
terül

el.

Már a XIV. században

—

—

Toruaieiesz.

—

Szent-Erzsébet fiókja volt. Az 1546. évi összeírás szerint a törökök elpusztították. 1549-ben 6 adóköteles, 3 elszegénvedett és 4 elpusztult jobbágy és 1 nemes
telket írtak itt össze. 1552-ben 6. 1554-ben 3, 1564-ben 8 portája voh. 1635-ben
1'/^, 1647-ben 1^2. 1675-ben ^/^ portát vettek itt fel az adóösszeírásba. Utóbbi
évben a Vincze, Marton, Kovács és Turcsányi armálista nemes családok laktak
a helyáégben. Az 1684. évi birtokösszeírás szerint több nemes családé volt. 1693ban Fáy György özvegye, íovábbá Kovács András, Turcsányi János, Vincze
János, Kovács Ádám, Kovács István, Gyenes Márton, Kovács Márton és Póta
Mátyás voltak itt birtokosok. A XIX. század els felében gróf Almássy Ignácz,
továbbá az Almássy, Jekelfahtssy, Kovács, Marton, Balázs, Tahy, Ivády, Hellebronth. Bozóés az ^/feerí családok bírtak itt földesúri joggal. Temploma 1873-ban
épült a réginek a helyén, melyrl az 1814. évi egyházlátogatás, mint igen régi,
rongált állapotban levrl endékezik meg. Iskoláját 1866-ban építtette a közbirtokosság. Jelenleg Grósz Jónásnak és Gráf Sándornak van itt nagyobb birtoka.
A község területe 6445 k. hold, lakóházak száma 328 és a lakosság 1524 lélek,
a kik mind magyarok vallásra nézve gör. kath. 1, ref. 2, ág. ev. 1, izr. 30, egyéb 2,
a többi róm. katholikus. A helység lakosai keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. A község po.stája és táviró állomása Pétervására, vasúti
állomása Mátraballa. A helység határához tartozó erdben két domb van. Az
egyik Vajdavára, a másik Köbölvára név alatt ismeretes. E helységhez tartozik
;

-Tárnáméra

Bolya puszta.
Tárnáméra.

A

hevesi járásban, a Nagy-Alföld éjszaki szélén, a Tárna vize
ízben 1365-ben találkozunk e helységgel. A középkorban
több Méra nev helységrl emlékeznek meg az oklevelek. 1472-ben Mérán kívül
Vakméra, Egyházasméra, 1479-ben Felsoméra, Mezméra nev helységrl vannak adataink. Ugyanez évben Vakméra már csak mint puszta (praedium) szerepel. 1487-ben kelt oklevél szerint egy Szentmártonmérája nev helység is volt.
1472-ig e helységek a Mérai Sánta család birtokai, mely család magvaszakadtával
Mátyás király ebben az évben a Méra, Egyházas-Méra és Vak-Méra helységekben
lév birtokokat a Besenyei családnak adományozta. E birtokokat Besenyei János
1487-ben az egri egyháznak hagyta. Az 1549. évi adóösszeírás szerint több nemes
mellett terül

el.

Els

Heves vármegye községei.
családé.

Ekkor

9 adóköteles, 5 elszegényedett, 3 újonnan települt és 5 adó alól
Az 1552. évi adóösszeírásban 8, 1554-ben 9. 1564-ben 7 porössze. lC47-ben P/,- 1675-ben l^/^. 16S6-ban 8/4 portája volt. 1741-ben

mentes portája
tát írtak
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Almássy János birtoka. A XIX. század els felében gróf Aimáss^y Ignácz, Almássy
Károly és István, Rakovszhj, Hellebronth, Országh örökösök. Hnlasy, Süt, Majzik
és a Hnszthy családok bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg Sdwssberger Henriknek
(715 hold), Paizs Gyula dr.-nak (756 hold) és Ledniczky I.st vannak (674 hold)
van itt nagyobb birtoka. A helységben és Fogacs pusztán lev kastélyok közül
az egyiket Almássy István építtette a XIX. század elején, tle Almássy Vincze
örökölte, a ki az 1870-es években Kégl Györg%Tiek adta el, a kitl 1883-ban
Schossberger Henrik vette meg. A másikat báró Beust Ödön építtette a XIX.
század közepén, tle 1882-ben Bischitz Artúr vette meg, a kitl viszont Paizs
Gyula dr. vette meg 1906-ban. A harmadik kastélyt a jelenlegi tulajdonos, Led-

A

róm. kath. templom 1766-ban épült. A közszáma 239 és a lakosság 1896 lélek, a kik
mind magyarok s 2 ref., 1 ág. ev. és 34 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A
község határában több nagy halom van, a hol régiségeket találnak. A község
postája helyben van.távíró és vasúti áUomása Ludas. E helységhez tartozik
niczky István 1870-ben építtette.

ség területe 4913 k. hold. lakóházak

Pusztafogacs, továbbá Vinczetanj'a. Puliltanya és ^lajziktanya.
Tarnaórs. A hevesi járásban, a Nagy- Alföld éjszaki síkságán, a Tárna mellett fekszik. 1264-ben Aha nembeli II. Kompolt nyeri adományul, kinek fiait
Pétert és Pált 1291-ben III. Endre király megersítette Tarnaörs, Vámosgyörk.
Detk és Domoszló birtokában, ilidön 1325-bea Péter fiai megosztoztak az apai
örökségen, a tarnaörsi részbirtokok I. Istvánnak, a Xánai KompoUhi család
sének birtokába kerültek. A helység fele része Kompolt fia Pál utódaié lett, Imre
fiától Imrétl származó unokái János, Miklós, István és Imre, 1348-ban megosztozván az örökségen, Tarnaörs felét János, a T'/soHtoy család se nyerte. 1466-ban
Jászapáti szomszédjaként említik. 1468-ban Komyolthi Miklós birtokában találjuk. KompoUhi János és fiai
Zsigmond és Ferencz, valamint Országh ^lihály
négy fia között 1522-ben kötött örökösödési szerzdés alapján, a Kompoltliiak kihaltával, az Országh családra szállott. 1549
1 552-ben Sportája volt. ek^ov Országh
Kristóf birtokában találjuk. 1554-ben 7. 1564-ben 9 portája volt. 1635-ben 1^/^,
1675-ben fél portát vettek itt fel az összeírásba. Az utóbbi évben nemesek is lakták. 1684-ben gróf Koháry István birtokában találjuk. 1693-ban mint puszta,
báró Haller Samu birtoka. 1741-ben a Xyáry család birtokában találjuk. Késbb a báró Orczy család birtokába került. Orczy Lrincz, a magj-ar irodalom
egyik úttörje és az írói tehetségeknek lelkes pártfogója, 1784-ben ide költözött, hol haláláig lakott. Tarnaörsi magányában kereste fel Kazinczy Ferencz is,
a ki két évig tartózkodott nála. 1848 eltt báró Orczy Lrincz birtoka volt. Jelenleg báró Orczy Cherubin örököseinek és özvegy báró Orczy Szeráfnénak, született báró Piret Eugéniának van itt nagyobb birtoka. Az elbbit jelenleg egy
parczeUázó társaság vette át. A helységben lev kast él^-t háró Orczy István építtette a X\T^II. század közepén, jelenleg a báró Orczy család birtokában találjuk.
A tanaörsi táborban halt meg Vak Bottyán, Rákóczi híres generálisa. A róm.
kath. templom 1754-ben épült. A község 5267 k. hold, lakóházak száma 334 és
a lakosság 1959 lélek, a kik mind magyarok s 11 protestáns és 23 izr. kivételével
róm. kath. vallásúak. A helység lakosai polgári olvasókört- tartanak fenn. A helységben egy gzmalom van üzemben. A község postája helyben van, távíró-állomása Jászárokszállás és vasúti állomása Vámosgyörk. E helységhez tartozik
Miskepuszta, továbbá Csárdamajor. Homoktanya, Weiszmantanva, Antaltanya, (iyurkótanya, Bendótanya, Szkét anya, Gunicstanya és Hevértanj'a.
Tarnaszentmária. Az egri járásban, a Mátra hegység tövében elterül völgyben, a Tárna jobb partján fekszik. Eg\'ike Heves vármegye legrégibb községeinek.
Kétségkívül már az els Árjjádliázi királyok uralkodása alatt megvolt. Róm.
kath. temploma a XI
XII. századbeli román ízlésben épült, altemplommal. Okleveles adataink azonban csak 1417-tl kezdve vannak e helységrl. A XVIII. században részben tótokkal telepítették be, a kik azonban a XIX. század elejéig teljesen megmagyarosodtak. Az 1771. évi úrbéri összeírásban Szent-Mari néven
fordul el. Az úrbéri rendezés alkalmával a IV. osztályba sorozták. A XIX.
század els felében Szent Mari néven volt ismeretes. Ekkor iSce/nere Pál, Fáy Sámuelné, Csorna Zsigmondné, Pappszász György, Kazinczy András, továbbá a
:
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—
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Végh, Okolicmin/i és Bárczy családok voltak itt bira /SoWos csaJád birtokában találjuk. Az si róra. kath. templomnak kegyura nincs, hanem saját alapjövedelmébl és a hívek adományaiból
tartja fönn magát. A község területe 1015 k. hold, lakóházak száma 98 és a lakcsság 402 lélek, a kik közül 2 német. 1 tót. a többi magyar vallásra nézve 2 ref.
és 5 izr. kivételével róm. katholikusok. A helység lakosai fogyasztási szövetkezetet
tartanak fenn. A határban több traehit-bánya van. A község posta-, táviró-,
telefon- és vasúti állomása Verpelét. E hel3-séghez tartozik Dobi puszta, az
egri érsekség birtoka.
TamaszentuiiUós. A hevesi járásban, a Tiszától hét kilométerre elterül
síemíukióB.
síkságon, a Hanyiér mellett és a Ludas tó közelében fekszik. Eredetileg a Pálócziak birtoka. Legrégibb adatunk 1421-bl való e községrl. 1424-ben Csonkaszentmiklós néven fordul el. 1526-ban Pálóczi Antal birtoka, a ki végrendeletileg az egri káptalannak hagyományozta. Az 1549. évi adóösszeírás szerint ekkor
már el volt hagyatva. Az 1552. évi összeírás alkalmával az elpusztult helységek
között szerepel. Szent miklóst az 1554-ben eszközölt összeírás alkalmával már
nem vették fel. Az 1635. évi adóösszeírásban Heves-Szent-Miklós néven fordiü
el, ekkor V j portája volt. 1647-ben
o, 1675-ben UU, 1686-ban 1 portát vettek
itt fel az összeírásba. Az 1693. évi összeirás szerint részben a kiráhd kincstár
részben az egri káptalan birtoka. Késbb, egészen 1848-ig, az egész helység az
egri káptalan földesúri hatósága alá tartozott. A helységet 1750-ben telepítette
az egri káptalan. Az 1766-ban tartott egjdiázlátogal ás alkalmával már egyháza
is volt, ekkor még a pélyi plébániához tartozott. 1780-baji önálló plébánia lett.
A helység si temploma 1567-ben a török támadásnak esett áldozatul. A második
templomot, a gróf Barkóczy Ferencz egri püspöktl adományozott oh ár fölé,
1756-ban építtették. A harmadik templom 1818-ban épült, Komáromy Jáaos egri
kanonok áldozatkészségébl. A róm. kath. templom kegyura az egri fÖKáptalan.
Történelmi endékei közül említhet a plébánia alapító-levele, a mely 1780-ban
kelt s gróf Esterházy Károly egri püspök írta alá. Jelenleg az egri fkáptalan^ak van itt 3000 hold kiterjet és birtoka. A község területe 6082 k. hold,
lakóházak száma 260 és a lakosság 1818 lélek, akik mind magyarok s 33 ref. és
12 izr. kivételével róm. kath. valásúak. A helység lakosai róm. kath. olvasókört,
polgári olvasókört s fogyasztási és értékesít szövetkezetet tartanak fenn.
A község postája, távíró és vasúti állomása helyben van. E helységhez tartozik
az Egri káptalantanya és a Müiál>^ anya.
Tamazsadány. A hevesi járásban, a Nagy- Alföld kezdetén, sík vidéken,
Tamazsadány.
a Tari.a patak és Majzikér mellett fekszik. Az Aha nemzetség si birtoka, hol a
nemzetség több ágának voltak részjószágai. A Csohánka ág itteni részbirtokát
Csobánka fia János fiai közölt 1302-ben létrejött osztály- alkalmával Sámuel
nyerte. Ezenkívül birtokos volt itt János testvérének Péternek fia Pál is, a kirl
1304
1339 között emlékeznek meg az oklevelek. János fia Sámuel, úgyszintén
Péter fia Pál azonban, a kik Csák Máté 23ártján voltak, a rozgonyi csata után
elvesztették si birtokaikat. Sámuel birtokait Széchenyi Tamás erdélyi vajda,
Pál jószágait pedig KompoUhi \n.ve siroki vámagy nyerte. De Kompoltlii Imre
1339-ben zsac'ányi birtokrészeit odaadta Széchenyi Tamásnak, a ki viszont a
sármono.stori kegj-uraságot, n;elyet Csohánka Sámuel jószágaival nyert, engedte
át Kompoltlii Imrének. Késbb a iSa/jjrat család birtokába keriUt, de ezek htlenségbe esvén, Zsigmond király elvette tlük és a Berzeviczieknek zálogosította el.
1435-ben azonban engedélyt adott a Rozgonyiaknak, hogy e helységet a többi
Salgai birtokokkal egj-ütt kiválthassák és 4100 frt-ban zálogul tarthassák. 1438ban Albert királytól adománylevelet nA-ernek ZsadánjTa. Az 1549. évi összeírás
szerint több nemes családé volt, ekkor 5 adóköteles, 6 elszegényedett és 11 elhagyott (elpusztult) jobbágytelket írtak itt össze. 1552-ben 6 portát írtak itt össze,
ekkor már a hódoltsághoz tartozott. 1554-ben 6, 1564-ben 8 portát vettek itt fel.
1635-ben P/^, 1647-ben P/^, 1675-ben \^|^ portája volt. Ez utóbbi évben egy
Simon nev armálista nemes család is lakott itten. 1693-ban, mint puszta, Deák
Pál ezredes birtoka, ezenkívül még 3/ a/zi'A: Simon is birtokos volt itten. Az 1741.
évi összeírás szerint Almássy János és Stessel Kristóf birtokában találjuk.
A XIX. század els felében gróf Almássy Kristóf, továbbá a líellehronth, Rakovszky, Biró, Bornemisza, Halasy, Süt, Majzik, Thassy, Goszthony és Freizeizen
családok bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg gróf Almássy Dénesnek, gróf
Gyula;/, Liplay, Kürihíj,

tokosok.

Késbb

;
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Siroki barlanglakás.

Tárnáméra.
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'l'arnamr'ra.
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Pajzs Gyula úrilaka Fogacs-pusztán.

—

Báró Orczv Szerafinné kastélya.
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és Schossberger Henriknének \an
helységben
17S4-ben épült.

A

róm. kath. templom

itt

nagyobb

lev

birtoka.

a gróf
község
területe 4387 k. hold. lakóházak száma 236 és a lakosság 1573 lélek, a kik közül
vallásra nézve 1 ref. és 22 izr. kivételével
4 német, 1 horvát, a többi magyar
róm. katholikusok. A helység lakosai önkéntes tzoltó-eg3'esületet tartanak fenn.
A község postája heh'ben van, távíró és vasúti állomása Ludas. E helységhezCselöháza puszta, továbbá a következ telepek
Huta, Serház,
tartozik
Kisház, Zoltántanya, Végessytanya, Majziktanya, Alnjássvi:anya és Benczetanya,
Terpes. A pétervásári járásban, a Mátra hegység alatt elterül völgyben, a
Tárna patak mellett fekszik. 1409-ben és 1410-ben Trebes, 1466-ban Therpes
néven említik az oklevelek, ekkor a Besevyei család birtokában találjuk. 1465-ben
végrendelet üeg Országh
Tari György birtoka, a ki
nem lévén fiörököse
Jlihály nádornak és KomjMithi János fiainak
IMiklósnak és Venczelnek hagyományozza. 1475 május 24-én Mátyás király e birtokra Országh ]\Iiliály nádornak

Almássy család

építtette,

jelenleg gróf

kastélyt,

Almássy Dénes tulajdona.

A

;

:

:

—

—

:

Kompolthi Jánosnak adománylevelet állított ki. Országh Miliály négy fia és
Kompolt Ili János fiai Kot)ipoIthi Zsigmond és Ferencz között 1522-ben kötött
örökösödési szerzdés értelmében, a Kompolthi család kilialtával, az Országh családra száUott. Az 1546. évi adóösszeírásban már nem fordul el. Az 1693. évi
és

:

összeírásban Terebes néven említik, ekkor Szalay Pál birtoka. 1741-ben báró
Orczy István birtokában találjuk.
XIX. század els felében báró Orczyné, született gróf Pejachevich Franeziska birtoka volt. Jelenleg nagyobb birtokosa nincsen. A róm. kath. templom 1780-ban épült. A község területe 379 k. hold, lakóházak száma 71 és a lakosság 420 lélek, a kik mind magyarok s 3 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A helység lakói hitelszövetkezetet tartanak fenn.
A község postája és távíró-áUomása Pétervására, vasúti áUomása Párád.
Tiszaigar. A tiszafüredi járásban, a Tisza balpartján elterül síkságon
fekszik. A Tisza valamikor idáig kanyargott, de a holt meder 1863-ig csak árvíz
idején telt meg vízzel. Azóta a meder, az ú. n. Tó ármentesített terület. A síkság
átlagos tengerszín fölötti magassága 93 m, legmagasabb a Kettshalom 104 m. és
a legmélyebb fenék 83 m. A Tomaj nemzetség Ahádi ágának si birtoka. Ez ágból
származó Ahádi Sebestyén fia Lóránt 1325-ben atyja testvérétl Üztól származott Péter özvegyét és leányát 50 márkával kielégítvén, Csanád egri püspök bizonyságlevelet állított ki részére, hogy e ni családtagok és örököseik
Abád, Szentimre, Tinódt és Igar nev birtokokra semmiféle jogot nem igényelnek. Hajdan Szabolcs vármegyéhez tartozott, de a XV. században, úgy látszik.
Heveshez csatolták. 1455-ben Szabolcsba helyezi vissza Mátyás király. Ekkor
a Bajoni család birtoka. 1472-ben Szölösi György és László birtokában találjuk,
a kiknek kérelmére Báthory István országbíró Tiszaigar és az egri püspökség
tulajdonában lev Tiszaörs között határjárást rendel el. A XVI. század elején
már a Széky család a helység háromnegyed részének birtokosa. Dobó István
1548. évi, valamint az 1552. évi adóösszeírás szerint már Heves vármegye községei között szerepel, azok közé a helj'ségek közé tartozott, melyeket a török
hódoltság következtében csatoltak Heves vármegyéhez. Az 1552. évi adóösszeírás szerint 16, 1554-ben 11 és 1564-ben 8 portája volt. Az itt birtokos Széky
Pál 1589-ben részt vett Eger várának védelmében, 1591-ben Külsszolnok vármegye alispánja volt. Végrendeletében a következ birtokokról intézkedett
Bátor, Keresztúr, Tisza.szls, Igar, Dcrs, Ludas, Tárnáméra, Nyék, Szilestye,
Löksliáza. Fia Széky Ferencz 1616-ban zálogba adta Igart, Tiszaszlst és Derz.set Kállay Vinczének. 1640-ben újból zálogba adta e birtokokat Balku Pálnak.
Széky Ferencz fia Péter, szendri várkapitány, Igart a többi elzálogosított javakkal
együtt visszaváltotta. Az 1635. évi adóösszeírás szerint P/g, 1647-ben és 1675-ben
Vi\. 1686-ban ugyanennyi portája volt. 1693-ban a Darvas család volt itt birtokos. 1734-ben lll. Károly király visszaítélte a Széky családnak és a Széky család jogán a Pappszász családnak Igart, melyet a család fegyverjog czíraén veszített el. Széky György és Pappszász György tényleg birtokukba vették igari birtokukat is és felépítették a nádfedelü, 8 szobás Széky kúriát, mely jelenleg is
fennáll, 1743-ban a helységet újból telepítették. Széky György után (1734) gyermekei Zsigmond, Ferencz. Pál Zsuzsanna és Borbála örökölték igari birtokait.
Zsigmond utódai közül 1848 eltt szintén Széky Zsigmond volt birtokos és utána
fia Széky Péter, rajta kívül a Széky család jogán Dapiy Dáiiielné. szül. Retsky
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Judith. Szemere Istvánné szül. Trös Mária, Bilkei Lipcsei/ Károly (Lipcseyné
Klára után), Szathinári Király Pálné. Lévai Koós Anna {Széky Borbála
leánya) után fia íSzatniári Király CJyörgy, Szcky Zsuzsanna jogán Okolicmnyi
Petemé, szül. Józsa Erzsébet, valamint fiai Gusztáv és György. A Pappszász család leszármazol közül Pappszász Ignácz. kinek neje Bernátfalvi Bernát Amália
volt. Barkassy Benedek és György, Veresniarthy László, els neje Kandó Julianna,
második neje Szoniagh Luiza. Veresmarty Ist%^án (neje Xánásy Teréz), Veresmarty András és Terézia (Kovássy Sándorné). Ezenkívül birtokosok voltak még
Mészáros (iábor, Sárközy Mihály, Bagossy József, Deme Sá,m.ue\, Kovács István,
Szék'!/

Kovács Pál. Gálospetri Xagy Pál. Besenvei Szabó József, Szana Zsigmond, Szcs
Sámuel és Vargha József, Jelenleg a lielység legnagyobb birtokosai Széky Péter dr,
kinek itt szintén régi kúriája van, meh'et még Okolicsányi Gusztáv építtetett
1833-ban, Van itt gazdag kö:iyvtár is, A tulajdonos itt, messze földön liíres
csemetekertet, faiskolát és gyümölcsöst tart fenn. Továbbá Széky István
(1076 hold). Gyrgyei Antal (572 hold) és Hering Já,nos (565 hold). A helységben
három templom áÜ fenn. A reformátusoké 1784-ben, a katholikusoké 1854-ben
épült. A falu közepéu egy öshalom áll, honnan skori leletek kerülnek felszínre. A Széky család gyjteménj'ében rzik azt a nevezetes oklevelet, mely
az 1472. évben tartott határjárásról szól. A község területe 5921 k. hold, lakóházak száma 276 és a lakosság 1726 lélek, a kik mind magyarok. Vallásra nézve
túlnyomó a református, még pedig 1132 lélek róm. kath. 485, gör. kath.
2, ág. ev, 8, izr. 99. Van a helységben Olvasókör, Gazdakör, Általános Népkör
és önkéntes Tzoltó-egyesület. A község postája helyben van, távíró-állomása
Tiszaszls, vasúti állomása Tiszafüred és Tiszaszls. E helységhez tartozik
Csige, Ürmöshát, Ketts, Kúthát, Körtétyes, Száraztag, Fehércserepes, Székj^major. Erdmajor, Kiscsókás, Nagycsókás, Rétitanya, Határtanya, Csikósház,
Csárdahalom, Kispaphalma, Dobogóhát, Paptanya és Bódihát.
Tiszanána. A tiszafüredi járásban, a Nagy-Alföld tiszáninneni mocsoras
vidékén, a Tisza közelében fekszik. Az egri püspökség legrégibb birtokainak
egyike, melyet a hagyomány szerint még Szent László király adományozott
az egri egyháznak. IV. Béla király 1261-ben kelt oklevele említi els ízben, ekkor
az Apocz (Apcz) nemzetség volt szomszéd birtokosa. Az 1332 -37. é\i pápai
tizedjegyzékben Nana név alatt fordul el, plébániája a hevesi fesperesi kerületbe tartozott. Az egri püspökség 1493
94. évi számadáskönjnreiben Tyzanana
néven fordul el. Az 1546. évi adóösszeírás szerint az egri püspökség birtoka,
ekkor 10 jobbágy-telket írtak itt egj'be. 1549-ben 8 adóköteles, 7 elszegényedett
2 eUiagj'ott és 2 újonnan települt jobbág\i:elket vettek itt fel az összeírásba.
1552-ben 10 portája volt. Az 1554. évi adóösszeírás szerint Eger ostroma alkalmával elpusztult. 1564-ben ismét 17 portája volt. 1612-ben Török János és Kiirthy
György birtokában találjuk, a kik a királj-tól nyerték adományul, miután 1609ben az egri püspöki javakat önöd és Szendr végvárak szükségleteire fordították.
1635-ben 2. 1686-ban P/j portája volt. A helység hajdan a Tisza partján feküdt,
honnét gróf Esterházy Károly egri püspök (1761- 1799) a mostani helyére telepítette, hihetleg azért, mert ott ki volt téve a Tisza áradásainak s azt a helyet,
ahol egj'kor a helység áUott, ma is Ö-Nánának nevezik. 1804-ben az újonnan
felállított szatmári püspökség birtokába került, melynek 1848-ig volt itt földesúri
joga. Jelenleg a szatmári püspök a helység legnag3'obb birtokosa. A helységet
több ízben, így 1830-ban, 1855-ben, "l876-ban, 1879-ben és 1888-ban árvíz
öntötte el. A református templom, mely czínteremmel van körülvéve, 1752-ben
épült. A kath. templomot gróf Esterházy Károly egri püspök építtette 1788-ban.
Kegyura a szatmári püspök. A község területe 15.118 k. hold, lakóházak száma
969 és a lakosság 4755 lélek, a kik közül 1 német, 5 tót és 1 horvát, a többi
magyar. Vallásra nézve róm. kath. 2822, gör. kath. 2, ref. 1840, ág. ev. 2, izr. 89.
;

—

—

—

A helység

lakói alsó- és felsvárosi olvasókört, fogyasztási szövetkezetet és hitelszövetkezetet tartanak fenn. A helységben két mümalom áll fenn. Az egyik Vavrek
Károlyé, a másik a tiszanánai gazdák szövetkezetéé. A község postája helyben
Tan, távíró- és vasúti állomása Kisköre. E helységhez tartoznak a Dinnyésháti,
Bodzásháti, Vajda Bálint, Galambos Dániel, Meleg Béni, Gulyás Ferencz, .Meleg
Sándor Dómján János, Dómján Lajos, Vajda István, Prókai András, Tóth
Lajos, Fabó Mihály, Gonda Pál és Gulj'ás András tanyák.
,
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a Nagy-Alföld

tiszántúli részén fekszik.
a község mellett, de a szabályozás következtében ez ma inár term talaj és a Tisza jó távol esik. 1292-ben
szerepel els ízben, ekkor Örsi Imre birtoka, melyet az egri piLspökségnek hagyományozott. Eredetileg, mint Nagy-Iván, Tisza-Füred és Tiszaigar, szintén
Szabolcs vármegyéhez tartozott. 1472-ben Tisza-Igarral és Nagy-Ivánnal együtt
említik az oklevelek. 1482-ben az egri püspökség birtokaként szerepel. Az egri
püspökség 1494-ik évi számadáskönyveiben is eiiordul. Az 1552-ik évi adoösszeírásban is az egri püspökyég földesúri helységekóiit szerepel. Ekkor 18 portája
íolt. 1554-ben 19, 1 564-ben 14 poitával van felvéve az összeírásba. Az 1635
1686-ik évi összeírásokban nem találjuk feljegyezve. Az 1741-ik évi összeírásban
az egri püspökség jobbágyközségei között szerepel. 1804-ben az újonnan felállított kassai káptalan birtokába került, melynek 1848-ig volt itt földesúri
joga. A XIX. század els felében, az egykori sánczok maradványai mellett,
szántás közben régi pénzeket is találtak, melyek az Anjou-korból (1335) származtak. Jelenleg a kassai káptalan a helység legnagyobb birtokosa. A róm.
kath. templom 1775-ben épült. Kegjnira régebben az egri püspökség volt, most
a kassai káptalan. A község területe 6435 k. hold, lakóházak száma 359 és a lakosság 2137 lélek, a kik mind magyarok. A vallási megoszlás a következ
róm. kath. 2208, gör. kath. 1, ref. 78, izr. 40. A helység lakosai polgári olvasókört, népkört és önkéntes tzoltó-egyesületet tartanak fenn. A község határában lev shalmoknál gyakran találnak különféle leleteket. A község postája
helyben van, távíró-állomása Kunmadaras és vasúti állomása Tiszafüred. E helységhez tartozik: Plébánia tanya, Kistag, Fagyai és Örsipuszta.
Tiszaszölös. A tiszafüredi járásban, a Nagy-Alföld sík ^ádékén, a Tisza
folj-ó közelében terül el. Az 1333
37-ik évi pápai tizedjegyzékben a kemeji
fesperesi kerület plébániái között szerepel. 1359-ben Zeuletis, 1480-ban Zewlews
és Kyszewles néven említik az oklevelek. Dobó István 1348-ik évi számadásaiban
és az 1552-ik évi adóösszeírásokban Heves vármegye községei között szerepel.
Az 1552-ik évi adóösszeírás szerint több nemes család birtokában volt, ekkor
9 portát vettek itt fel az összeírásba. Az 1564-ik évi összeírásban 12, 1564-ben 11
portáv^al van felvéve. 1589
90-ben az egri vár fenntartására szolgáltatta be
a fpapi tizedet, 1635-ben másfél, 1647-ben szintén másfél, 1675-ben egynegyed
portája volt. Az utóbbi összeírás adatai szerint egy Fekete István nev nemes ember
1693-ban Glöcksberg ezredes birtokában találjuk, a kinek itt
is lakott itten.
17 jobbágytelke volt. Kívüle még Komjáthi Ábrahám volt birtokos. A XIX.
század els felében az Elek családnak volt itt földesúri joga. Jelenleg Györgyei
Kálmán (1877 hold), Elek István (971 hold), özvegy Bobory Györgyné (599 hold)
és a J^^Zewí örökösök a helység legnagyobb birtokosai. A helységben lev szép és
kényelmes úrilakot Elek István 1907-ben építtette. A református templom
1867-ben épült. 1903-ban itt nagy tzvész pusztított, mikor a helység legnagyobb része leégett. A község területe 8720 k. hold, lakóházak száma 480 és a
lakosság 2455 lélek, a Idk mind magyarok. Vallásra nézve túlnyomó a református és pedig 2049 lélek, a többi közül róm. kath. 310, gör. kath. 2, ág. ev. 1,
izr. 93. A helység lakosai polgári olvasókört, szocziáhsta olvasókört, önkéntes
tzoltó egyesületet s fogyasztási és értékesít szövetkezetet tartanak fenn. A
helységben egy gzmalom van üzemben. A helység határában talált leletek
között volt egy arany-vért, mely a Magyar Nemzeti Múzetimba került. A
község postája, táxáró és vasúti állomása helyben van. E helység határához
Dománháza
tartozik Pusztadomaháza, melyet a XV. században Damaháza,
néven önálló helységként említenek. 1427-ben a Figei Csathó családé, mely
ebben az évben elzálogosítja & Recskieknek. I4S2-ben Tiszaszls, Dítzs és más
helységekkel együtt fordul el. 1552-ben még 2 portája volt. Az 1554-ik évi adóösszeírásban már az elpusztult helységek között szerepel. Az 1564-ik évi összeírásba már nem vették fel. 1693-ban mint puszta, Nyáry Mihály birtoka.
Továbbá ide tartoznak még
Oszkármajor, Nagypánczélos, Kispánczélos,
Gcllérháti tanya, Aszói tanya, Aranyos, Czigánytanj^a, Sziget és Szlskert.
Tófalu. Az egri járásban, a hegyvidék és a Nagy-Alföld érintkezésénél
elterül völgyben, a Tárna folyó mellett fekszik. E helység a debröi völgyben,
azon a tájon épült, hol az egykori Tótfalu állott, mely 1352-ben az Aba nemzetségbl leszármazott Debreiek birtoka volt. 1417-benr 1438-ban és 1446-ban

Régebben a Tiszának

eg}' holt ága,

a

Tó húzódott

:

—

—

:

fi»

Hovos vánnogyo

86

községei.

el az (iklovelokl)oii. Debrei Miklós magtalan halála után
király megengedte Kompolthi István mesternek, hogy a
helységet elfoglalja. 1438-ban azonhaii a htlen Debreiek itteni birtokába a
Rozgoniiiakat iktatták be. Az 1552-ik é\i adóösszcirás szerint az el])nsztult helységek között szerepel. Ugyanígy enilék(v.ik meg róla az ir)54-ik é\a összeírás is.
1564-ben 4 ]iortája volt. Ez összeírásokban a helység neve Tottfalu, Tótfalu
é^ Thotfahv alakban fordul el. Az 163ö-ik évi összeírásban fél, 1647-ben szintén
fél, 1675-ben fél és 168G-ban ismét fél portával van felvéve. Ez összeírásokban
Tótfalu éí! Tóth-Falu alakban szerepel. Az 1693-ik é\-i összeírás szerint II. Rákóczi
Ferencznek 12, gróf Erddy Györgynek 8 jobbágytelke volt itten. Az 1741-ik
évi összeírás szerint báró Grassalkovich Antal személynök és a Radvánszky
család birtoka. 1848-ig a debri uradalomhoz tartozott. 1876-ban gróf Károlyi
Györgj' elsszülöttségi hitbizoniányt alaldfott a deljri uradalomból, mely
utána gróf Károlyi Györgyre, majd gróf Károli/i Mihályra szállott, a kinek ma
580 hold kiterjedés birtoka van itten. A róm. kath. templom a XVllI. század
els felében épült. Keg^nira gróf Károlyi Mihály. 1886-l)an a tem])lom villámcsapás következtében leégett, ekkor újra feléj)íletlék. Az 1849-ik év február 26-án
és 27-én vívott kápolnai csata ide is kiterjedt.
község területe 2520 k. hold,
lakóházak száma 231 és a lakosság 948 lélek, a kik mind magyarok s 2 protestáns és 28 izr. Idvételével róm. kath. vallásúak. A lakosság fogyasztási szövetkezetet tart tcnn. A község postája Aldebr, távíró állomása Kápolna és
vasúti állomása Kál-Kápolna.
Üjlriuczfalva A tiszafüre(U járásban, a Nagy-Alföld tiszáninneni részén,
a Laskó-patak mellett fekszik. 10 helység eredetileg a Cserközben, vagy a Tisza
szigetében feküdt. Az egri püspökség ö.si birtoka, mely a püspökség 1261-ik évi
megersít -levelében az egri egyház legrégibb birtokai között szerepel. Ez oklevélben Halaz in Chereukuz néven szerepel. Késbb Tisza-Halász néven említik az oklevelek. Az ]546-ik évi összeírás szerint az egri püspökség földesúri
hatósága alá tartozott, ekkor 11 portája volt, ebbl 7 adóköteles és 4 adómentes.
1549-ben fi, 1552-ben 5 portát írtak itt össze. Az 1554-ik évi adóö íszeírásban
az elpusztult helységek között szerepel. Késbb ismét helyreállították. 1564-ben
6 portá\-al van felvéve az összeírásba. 1612-ben
János és Törk Bálint
birtokában találjuk, a kik a nádortól nyerték adományba, midn az 1609-ik évi
Tolhfalu

1417-l)en.

lu'vi'n forttul

Zsigmond

A

t-jiörinczfaiva.

.

Mez

törvényczikk értelmében a })üspöki birtokokat a Idncstár kezelésébe vették
és Szendr szükségleteire rendelték fordítani. 1635-ben P/^, 1647-ben
1, 1675-ben szintén 1 portája volt. Az utóbbi évben a rablóktól való félelem
következtében lakosai elhagyták. 1693-ban az egri püspök pusztájaként szerepel
az ö.íszeírásban. Az 1879-ik évi nagy árvíz után a helység akkori birtokosa
Schlauch Lörincz szatmári ])üspök, a községet a hídvégi pusztára telepítette s a
kitelepít püspök nevérl jlörinczfalvának nevezték el. 1804-ben a szatmári
püspökség birtokába került. Jelenlegi nevét az 1903-ik évi 23.197. számú belügyminiszteri rendelet álla])ította mrg. Jelenleg a szatmári püspökség (4000 hold),
gróf Nemes Vinczéné (600 hold), a tiszanánai gazdák (500 hold), Losonczy Mihály
(400 hold) és Borbély Géza (300 hold) a helység legnagyobb birtokosai. A református templom 1903-ban épült a lüvek könyöradományaiból. A község területe
7384 k. hold, lakóházak száma 87 és a lakosság 386 lélek, a kik mind magyarok
vallásra nézve róm. kath. 252, ref. 130 és izr. 4. A helység lakosai önkéntes tzoltó-egyesületet tartanak fenn. A község postája, távíró és vasúti állomása
Poroszló. E helységhez tartozik Óhalász és Cserköz.
Vámosgyörk. A gyöngyösi járásban, a Nagy-Alföld kezdetén, teljesen sík vidévámo9^-örk.
ken, a Gyöngyös patak mellett terül el. Eredetileg az újvári vár tartozéka, tehát
királyi várbirtok volt, a melyet IV. László király oldott fel a várbeli kötelék alól.
1273-ban Aba nemeU Kompolt fia Péter nyeri adományul, melynek birtokában
és Pál testvérét III. Endre király 1291-ben megersítette. Mikor Péter három
fia között 1325-ben osztályra került a sor, Vámosgyörköt Kompolt, a Nánai
Kompolthi család se nyerte. 1394-ben és 1396-ban Gurk, Geurk néven szerepel
azon levelekben. Vámját 1446-ban említik. 1468-ban Kompolthi Miklós birtokában találjuk, de Kompolthi János leányának fiai Szén György és Péter is
részt követeltek belle. 1489-ben Kompolthi István leányának, Erzsébetnek fiai
Lendvai Bánjfy Miklós és Jakab követelik itteni részüket a Kompolthiaktól.
1522-ben Kompolthi János fiai és Országh Mihály négy fia között kötött kölosö10.
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örökösödési szerzdés értelmében a Kompolthi család kilialtával Országh
fiaira szállott. I49-ben 2, lö64-ben 11 portája volt. Országh Kristófnak
15tí7-bcn fiörökösök nélkül történt elhunyta után Miksa király ltí9-bcn Töröh
Ferenczné, született Országh Borbálának adományozta. 163ö-ben 3, 16-i7-ben 1^
portája volt. Az 1675 86. évi adóösszeírásokban Vámos-Györk néven van
felvéve, ekkor 1* 4 portája volt. 1693-ban báró Haller Samu birtokában találjuk. A XIX. század els felében a gróf Draskovics, gróf Esterházy, báró Orczy,
Nagy, Goszthony, Rakovszky, Dohóczky, Malatinszky és Okolicsányi családoknak
volt itt földesúri joga. 1848 eltt V. Kováth János birtokába került. Jelenleg
Visontai Kovách Lászlónak van itt 1472 hold kiterjedés birtoka. A helységben lév két úrilak közül az egyiket Visontai Kovách Jáno sépíttette a XIX.
század derekán, a másikat Széchy János, ez tttóbbi jelenleg örököseinek birtokában van. Aróm. kath. templom 1897-ben épült. A község határában shalmok
láthatók. Az eg^-kcr fönnáUott vámosgyörki apátság (Abbatia de Beáta Virgine non procul a Vámosgyörk) czímét még mindig adományozzák. A község
területe 3790 k. hold. a lakóházak száma 296 és a lakosság 2016 lélek, a kik 2
német kivételével magj^arok s 33 ref. és 63 izr. híján róm. kath. vallásúak. A helységben egy gzmalom van üzemben. A község postája, tá^-iró- és vasúti állomása helyben van. E helységhez tartozik Berekalja puszta, továbbá Alsómajor.
Borh^"tanya. Felsmajor és Kisgyörk.
Váraszó. A pétervásári járásban, a Bükk hegység lábánál, a Tárna patak
egyik mellékága mellett fekszik. 1451-ben Warasow, 1459-ben Varazo, 1466-ban
pedig Warazlo néven fordul el az oklevelekben, ekkor a Rédei Dósa család volt
itt birtokos. 1467-ben a Bédeiek. a Nádasdyak és a Váraszói család bírtak itt
földesúri joggal, a kik ebben az évben Heves vármegye közgj'ülése eltt osztoztak
meg itteni birtokaikon. Az 1546. évi adóösszeírás szerint több nemes család birtokában találjuk; ekkor 5 adóköteles és ugyanann\"i adó aló mentes portát írtak
itt össze. 1549-ben 8 adóköteles, 3 elszegénj-edett és 3 adó alól mentes jobbágytelket találtak itt, 2 jobbágj-telken nemesek laktak. 1552-ben 8, 15ö4-ben 5,
1564-ben 16 portája volt. 1635-ben ly^, 1647-ben II2. 1675-ben fél portát vettek
itt fel az összesírásba. 1684-ben Szila-ssy István birtokában találjuk. 1693-ban
Battik János özvegye volt itt birtokos. 1741-ben báró Orczy István, gróf Keglevich
és Berthóthy István birtoka. A XIX. század els felében báró Orczy. Goszthony.
Kovács, Utasy, Kodmon és Pálffy családoknak és a Trajtler örökösöknek volt itt
földesúri joga. Jelenleg gróf Károlyi Viktoménak van itt nagyobb birtoka. A
helységnek van róm. kath. temploma. A község területe 4705 k. hold, lakóházak
száma 110 és a lakosság 649 lélek, a kik mind mag^'arok s 5 izr. kivételével róm.
kath. vallásúak. A
házivászon szövésével foglalkoznak. A község postája és
tá^-iró-állomása Pétervására, vasúti állomása Mátraballa. E helységhez tartozik
Herczeges puszta.
Vécs. Az egri járásban, a Mátra hegység nyúlványaitól körülvett völgykatlanban, a csekélyvízü Dohna és Tarnócza nev patakok összefolyása között
fekszik. Az 1332
37. évi pápai tizedjegyzékben Weck, késbb 1428-ban Weche,
A\ ech néven fordul el. Imien vette nevét a Vécsi család, meh'nek tagjai közül
László 1438-ban a vármegj-e ahspánja volt. Gáspár htlenségbe esvén, 1480-ban
birtokait Vécsen Nagj'lucsei Orbán gyri püspök és kincstartó testvérei nyerik
adományul Mátyás királytól. Az 1549. évi adóösszeírás szerint ekkor teljesen el
volt pusztítva. 1635-ben 2 portája volt. Az 1675. évi összeírás szerint, mint
nemesektl lakott helység, 4 frt. taksát fizetett. 1693-ban a nánai (Kisnána) uradalomhoz tartozott. 1741-ben Almá^sy János birtokában t.rtláljuk. A XIX.
század els felében gróf Ahnásy György. Almásy Emánuel, István és Károly
bírtak itt földesúri joggal. Jelenleg gróf Károlyi Mihály a helység legnagyobb
birtokosa. A róm. kath. templom 1901-bcn épült. A község területe 4459 k. hold,
lakóházak száma 257 és a lakosság 1230 lélek, a kik magyarok s 8 izr. híján róm.
kath. vallásúak. A helység lakói fogyasztási és értékesít szövetkezetet tartanak
fenn. A férfiak fzfavesszbl kosarat kötnek, a
pedig kenderfonással és
vászonszövéssel foglalkoznak. A község postája Domoszló, távíró-áUomásaVerpelét és vasúti állomása Ludas és Feldebr. E helységhez tartozik Haraszti és
Majka puszta,
Verpelét. Az egri járásban, a Mátra hegység lábánál elterül völgyben, a
Tárna patak balpartján fekszik. A XIII. század második felében az Aba nembeli
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Xagy Leusták (1271 f 1328 eltt) birtoka. Magtalan halála után Verpelét nem
szállott az Aba nembeliekre. 1347-ben Welpreth néven említik az oklevelek.
1372-ben és 1381-bcn a vármegye itt közgylést tartott. 1389-beii a Tart család
birtokába került s a siroki vár tartozéka lett. 1399-ben Bebek D?tre tartott itt
nádori gylést. A XV. században a vármegye közgyléseit leginkább itt tartotta,
okkor a Tari család bírta s Sirok várához tartozott. Tart György Höö-ben összes
birtokait Gúti Országh Mihálynak elzálogosítván, Verpelét is birtokába került.
147ö-ben Tari György htlensége és magtalan halálakor Országh Mihály és a
XánaiA^ompoí/Aífli- nyerték adományul, elzleg azonban 1474-ben Tari György
özvegyét, Katahn asszonyt. Ország ~M\\\á\\ Ví^ Kompolthi !Mildós néliai férje itteni
birtokaiból járó kilenczedböl kielégítették. Országh Mihály négy fia és A'owpoZ/Aí
János fiai között 1522-ben kötött örökösödési szerzdés alapján a Komijolthi
család kihaltával az Országh család örökölte. Az 1549
1552. é\-i összeírás szerint
Országh Kristóf birtoka, eldíor 6 portája volt. 1554-ben szintén 6, 1564-ben 13
portát írtak itt össze.
Országh Kristófnak 1567-ben bekövetkezett magtalan
halála után I\Iilcsa király 1569-ben Tm-ök Ferenczné, született Országh Borbálánakadományozta. 1635--ben 4, 1647-ben 31^, 1675-ben 2I2 portája volt, az utóbbi
összeírás alkalmával egy malmot i.s vettek fel. 1686-ban 1^4 portával szerepel az
adóösszeírásban. 1693-ban báró Haller Samu birtokában találjidv. Kívüle még a
Sötér, a Repeczky. a Bossányi és a Huszár családok is birtokosok voltak Verpelétcn. 1741-ben a Nyáry család volt a helység legnagyobb birtokosa. A XIX. század els felében gróf Sztáray János, gróf Károlyi. Goszthotiy, Németh, Orosz,
Szepesy örökösök, Bernáth és Bárczy családok tírcak itt földe.súri joggal. Jelenleg gróf Károlyi Miliálynak, gróf Sztáray Taszilónak Baranyay Miklósnak és
Grosz Jakabnak van itt nagyobb birtoka. Az 1849 február 26 27-én \ávott
kápolnai csata ide is kiterjedt. A helység eltt Klapka és Dessewfjy dandára
helyezkedett cl 3800 gyalogossal, 600 lovassal és 16 ágj-úval. Február 27-én
reggelre a Verpeléttöl nem messze es kis hegj'en, melja^t szentmáriai várhegynek neveznek, Schlick császári tábornok helyezkedett el, liarmincz ágj-újával és röppentyütegével s onnan kezdett tüzelni a honvédek közé
a
honvédtüzérség sem maradt adós, mindamellett két órai tüzelés után kénytelen volt -visszavonuhii Erre Schlick rohamot intézett Vertjeiét ellen, melyet
azonban a 43. honvédzászlóalj és a Don-]\íiguel gyalogság v'isszavert. Schck
azonban újabb csapatokat vonván magához, heves utczai harcz után a
község birtokába jutott. Dessewffy hadosztálya ekkor Kerecsend felé kezdett
hátrábii. csak ezt várta Schlick. a ki Deym gróf vezérlete alatt egy egész vasasezredet küldött a hon^'édség üldözésére, a kiknek elnyomulását a huszárság
akadálj'ozta meg. Szörny lovas viadal keletkezett, végre is a Koburg-huszárok,
a Pöltenbergtl segítségül küldött Sándor-huszárok és a 14. honvédzászlóalj
támogatásával egészen a helységig zték vissza a vasasokat. Az elesett 57 honvéd
emlékére a község lakosai emlékoszlopot emeltek. 1869-ben és lS80-ban tzvész
sújtotta a helységet, ekkor a község felerésze leégett. A róra. kath. templom
1771-ben épült, a plébánia kegyura gróf Sztáray Tasziló. A hetységben lev földszintes úrilakok egjnkét a XIX. század elején Goszthony Pál építtette, tle örökölte a Baranyay család, jelenleg is e család birtokában van. A másikat báró
Brudern Jó:S?f építtette a XIX. század elején, ez az úrilak jelenleg gróf Sztáray
Tasziló tulajdona, a kinek nagj'bátyja, gróf Sztáray N. János itt 1899-ben új
félemeletes úrüakot épített. A negyecük úrilakot Németh Bertalan építtette a
XIX. század elején, tle örökölte a Szentkirályi család. E család azután eladta
Mlinkó Zsigmondnak, a kitl \iszont Kanzsó György, a jelenlegi tulajdonos
vette meg. A község területe 9238 k. hold, lakóházak száma 512 és a lakosság
2860 lélek, a kik közül 2 német, 3 tót, 2 egyéb anya nyelv, a többi magyar.
vallá.si megoszlás a következ
róni. kath. 2668, gör kath. 2, ref. 12, ág. ev.
171. A helység lakosai fogyasztási szövetkezetet, hitelszövetkezetet,
7, izr.
önkéntes tzoltó-egj-esületet és magtár és pincze-szövetkezetet tartanak fenn.
Említést érdemel Popper Dá\dd gzn^alnia is. A község postája, távíró-, telefonés vasúti állomása helyben van. E helységh'z tartozik: Túrómez puszta,
továbbá Mátrai-tanya, Jakobdombi-tanya, Fels és A'só-Magyalos, A'berkitanya. Malom-tanya és Rozsnald-tanya.
Visonta. A gyöngj'ösi járásban, a Mátra hegység alatt, a Bene patak mellett
fekszik. Az Aha nemzetség Csobánka ágának si birtoka. I\Iikor Csobánka comcs.
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két fia János és Péter a XIII. század vége felé megosztozott az atyai örökségen,
Péter (1302) Visontát nyerte, a melyet jószágai középpontjává tett. Fia Pál
(1304 1339) szintén Visontát bírta, vásárjával együtt. Ekkor Karácsond, Adács,
Zsadány '(részben). Kürt (ma puszta Jászladány mellett), Csobánka, Hajontha
és Lak tartoztak hozzá. E jószágokat I. Károly király az ugyané nemzetségKompolthi ágából származó Imi-ének (1324 1339) adományozta. Midn Imre
János, a Visontay család se, István, Miklós és Imre, a Dethy család se,
fiai
1348-ban megosztoztak, Visontán kívül még Karácsond, Heves, Markaz, Tarnaörs, Adács stb. helységek voltak birtokukban Az osztáty alkalmával Visontát
három részre osztották és az osztozkodók közül János, István és Imre egy-egy
részt kapót belle. 1421-ben Zsigmond király, a magban szakadt Visontay István
birtokát Visontán Kompolthi Istvánnak adta. így az egész helység a Kompoltihaké
lett.
1445-ben városi jellese volt. 1489-ben Kompolthi István leányának
Erzsébetnek fiai Lendvai Bánfjy Miklós és Jakab is részt követeltek maguknak az itteni Kompolthi-féle birtokokból. Kompolthi János fiai Zsigmond és
Ferencz, valamint Országh Mihály négy fia között 1522-ben kötött kölcsönös
örökbefogadási szerzdés alapján, a Kompolthi család Idhaltával, az Országh
1552. évi adólajstromok szerint Országh Ki'istóf birtoka,
családé lett. Az 1549
kinek 1567-ben bekövetkezett magtalan halála után Miksa király 1569-ben
Trök Ferenczné, született Országh Borbálának adományozta. Az 1635. évi összeírásban 3, 1675-ben 1% portája volt. 1684-ben az Esterházy, báró Haller, Bossányi családok és Batta Pál birtokában találjuk. A'^ 1693. évi összeírás szerint
gróf Esterházy István, báró Haller Samu, a Bossányi és a Huszár családok voltak
itt birtokosak. 1741-ben a Nyáry család birtoka. A XIX. század els felében a
gróf Draskovich. gróf Esterházy, báró Orczy, báró Podmaniczky, továbbá a Saághy
örökösök, Goszthony, Taródy, Dévay, Perlaky, Kovács, Póka, Veréb, Pethö,
Farkas, Ballá, Tavmskovics és Zbiskó családok birtak itt földesúri joggal. Jelenleg berezeg Auersperg Annának, Borhy Györgynek és Mattyasovszky Miklósnak
van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom 1756-ban épült. A község
területe 4218 k. hold, lakóházak száma 221 és a lakosság 1238 lélek, a kik 4
kivétellel magyarok s 2 protestáns és 16 izr. híján róm. kath. vallásúak. A
helység lakosai gazdakört, fogyasztási szövetkezetet és liitelszövetkezetet tartanak fenn. A községben van posta, távíró-állomása Gyöngyös és vasúti állomása Ludas. E helységhez tartozik Csókáspuszta, továbbá Alsójeges, Borhy
László tanya. Csárdatelep, Felsjeges és a Visontai szöltelep.
Visznek. A gvöngyösi járásban, a Mátra hegységtl délre, a Nagy-Alföld
szélén, a Gyanda, Gyöngyös, Szárvágy és Tárna patakok összefolyásánál fekszik.
Eredetileg a patai vag3" mátraújvári várszerkezethez tartozott. Els ismert birtokosai Urkuni fiai Hunt és Milclós, a kik 1262-ben az egri káptalan eltt 15 ezüst
márkáért eladják Aba nembeli Kompolt comesnek. Komjjolt fia Péter három fia
1325-ben megosztozván az atyai örökségen, Viszneket Gergely, a Domoszlay
család se nyerte. Az 1332 37-ik évi pápai tizedjegyzékben Wysnuk néven
fordul el, a patai kerület plébániái között 1415-ben Wyznek néven szerepel.
Kompolthi János fiai Zsigmond és Ferencz, valamint Országh Mihály négy fia
között 1522-ben létrejött kölcsönös örökösödési szerzdés értelmében, a Kompolthiak kihaltával az Országh családé lett. Az 1552-ik évi adóösszeírásban a
törököktl elpusztított helységek között szerepel. 1564-ben 9 portát írtak itt össze.
Országh Kristófnak 1567-ben bekövetkezett halála után Miksa király Országh
Borbálának, férjezett Török Fercncznének adományozta. Az 1635-ik é\-i összeírásban 1, 1647-ben It^, 1675-l)en ly^, 1686-ban 1 portával szerepel. 1693-ban
mint puszta, gróf Koháry István ])irtoka volt. 1741-ben gróf Koháry András
tábornok birtoka. A XIX. század els felében gróf Batthyány József, Vinczéné
és Miklós, továbbá gróf Festetich Ignáczné, valamint Kendclénjá Ferencz bírtak
itt földesúri joggal. Jelenleg gróf Batthyány TWíiclaxnak. és Haraszty Oszkárnak
van itt nagyobb birtoka. A róm. kath. templom a XV. század elejérl való.
de a késbbi építkezések eredeti jellegébl teljesen kiforgatták. Kegyurai gróf
Batthyány Tivadarné és özv. Sváb Sáiidorné. A helységben lev úriíakot Bctr
:
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—

:

:

:

—

—

:

Henrik

építette, azután a Batthyanyaké lett és jelenleg Haraszty OszJuiré.
A község területe 3796 k. hold, lakóházak száma 334 és a lakosság 1782 lélek,
a kik mind magj-arok s 13 ref., 32 izr. és 3 egyéb vallású kivételével róm. katholikusok. A helység lakosai önkéntes tzoltó-egyesületet tartanak fenn. A község
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postája helyben van, táviró-álloniása Jászárokszállás és vasúti állomása Vámosgyörk. E helységhez tartoznak Pusztavisznek, Domokostanya és Homoktanya.
Zagy vaszent Jakab. A hatvani járásban, a Muzsla alatt elterül völgj'ben,
a Zagyva melleit felvszik. 1296-ban az Aba nembeh Kompolti ágból leszármazott
Péter, a királyi étekfogók kanczellárjának birtokába kerül, a ki e helységet
nejével kapja. Hajdan Nógrádba tartozott. 1423-ban azonban a király ismét
Hevesbe helyezi át. Ekkor a Nánai Kompolthiak birtoka. Plébániája elfordul
már az 1332 37-ik évi pápai tizedjegyzékben is. a patai föesperességi kerülethez
tartozott. Kompollhl János fiai, Zsigmond és Eercncz valamint Országh Miliály
négy fia között 1522-ben létrejött örökösödési szerzódé.s alapján <i Kompolthiak
kihaltávcvl Országh Mihály fiai János, Ferencz, Imre és László örökölték. 1.549ben Zoso7!C2!/ István, Országh Kristóf gyámjának birtokában találjuk. 1552-ben
még 8 adóköteles jobbágytelket irtak itt össze. 1564-ben 11 portája volt. Országh
László fiának Kristófnak, 1567-ben bekövetkezett magtalan halála után Miksa
király 1569-ben Országh Borbálának férjezett Török Ferencznének adományozta.
A XVII. század közepén Hamvay Ferencz alispán birtoka, kinek halála (1669)
után Forgách Ádám nyerte adományul. 1635-ben l^^ portája volt, 1647-beii 1,
1675-bt-u és 1686-ban szintén I
1 porta után fizetett adót. 1741-ben a Nyáry
család, a XIX. század els felében pedig a gróf Draskovich, gróf Esrerházy. báró
Révay. gróf Cebrián, Horváth és Csányi családoknak volt itt földesúri joga. Jelenleg
Kohn Józsefnek van itt nagj'obb birtoka. A régi róm. kath. templom 182-ben s
az új ennek helyén, egy dombon, 1905-ben épült. A templom kincsei közül említést
érdemel a régi bronztányér, az ú. n. ámpolna, a mely már 102 éves. A helység
határában két úrilak áll femi. Az egviket Posztóczky János 1883-ban építtette,
a ki után Saidly Ágostoné lett. Jelenleg báró Radvánszky tulajdona, a ki Nagy
Károlynak adta bérbe. A másikat Horváth István építtette, tle Boroviczényi
Kálmán vette meg, jelenleg Txiczkó Antal úx. tulajdona. 182-ben a tzrész a
helj>éget csaknem egészen elpti.sztította. A község területe 2700 k. liold, lakóházak száma 128 és a lakosság 693 lélek, a kik mind magj^arok s 13 protestáns
és 19 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. A község postája és vasúti állomása
Szurdokpüspöki, távíró-áUomása Apcz-Szántó. E helység határában feküdt
Födémes falu, alkalmasint a mai Fihmes puszta helyén, melyet Bátót nembeli László bán fia. Dorogi Olivér 1331-ben a Baranya vármegyei Balázs fia
Miklóstól és ennek nejétl, Klárától megvásárolt. Olivérnek egy fia volt, Ist%^án,
a ki azonban korán elhalálozott, mert 1373-ban OUvér özvegye és leánya tiltakoztak Nagy Domonkos fia Pásztohi János, továbbá Kakas János fiai és Pasztohi
István fia László eUen. mivel ezek Födéraest elfoglalták. Az 1549-ik évi adóösszeirás szerint Horváth Ferencz birtoka, ekkor 3 adóköteles jobbágytelket ínak
itt össze. 1552-ben az (-gri püspökség földesúri hatósága alá tartozott. 1584-ben
3 jobbágytelek után fizetett adót. E helységhez tartozik még Haraszti puszta.
Zaránk. A hevesi járásban, a Mátra hegységtl délre, a Nagy-Alföld kezdetén,
sík és halmos vidéken, a Tárna patak két ága között fekszik. Eredetileg az újvári várszerkezet tartozéka, tehát királyi várbirtok volt, melyet IV. László király
1274-ben feloldván a várkötelék alól, eladományozott.
1307-ben már az Aba
nembeli Kompolt fia Péter birtoka, midn ugyanis nevezett Péter, ebben az
évben Varasfogasi Füle fiai Mihálytól és Miklóstól a Tárna jobb partján Visznek
és Zsadány között es Vécsföldét 40 ezüst márkáért megveszi, a határleírás szerint e földterület Péternek Zaránk (Szurduk) nev birtoka meUett feküdt. Az
1325-ik évi osztáh^ alkalmával Zaránkot István, a késbbi hevesi fispán, a Nánai
Kompolthi család se nyerte. 1468-ban Zarang néven szerepel az oklevelekben,
ekkor Kompolthi Miklós birtokában találjuk, de Kompolthi János leányának,
Margit a,sszonynak Szén Jánostól születeít fiai Szén György és Péter, szintén
részt követelvén maguknak Zaránkból, Kompolthi Miklóst perbe idéztették.
Kompolthi János fia,i: Zsigmond és Ferencz, valamint Országh Mihály fiai között
1522-ben kötött örökösödé-si szerzdés értelmében a Kompolthiak kihaltával
az Országh családé lett. Az 1552-ik évi adóösszeírás szerint Bornemisza Imrének
itt három portája volt. 1554-ben 6, 1564-ben 8 portát írtak itt össze. Országh
Kristófnak 1567-ben bekövetkezett magtalan halála után Miksa király Országh
Borbálának, férjezett Török Ferencznének adományozta. Az 1635-ik évi összeírásban 2y^, 1647-ben fél, 1675-ben fél, 1686-ban szintén fél portával van felvéve.
1693-ban, mint puszta. Deák Pál ezredes birtoka. 1741-ben Almássy János, Stessel
:
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Tiszaigar.

—

Széky Péter

Tiszaszöllös.

—

dr. úrilaka.

Elek István úrilaka.

VámosííVürk.

Visznek.

—

—

Visontai Kovách Lcászló úrilaka.

Haraszty Oszkár

i'irilaka

a

viszneki Nagyma.jorban.
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Kristóf és a gróf Károlyiak voltak itt birtokosok. A XIX. század els felében
Ahnássy Józsefné, Almássy Emánuel és Károly, továbbá a Czobel, Abaffy. Szeleczky családok és Goszthony Imre birtak itt földesúri joggal. Késbb Czobel
Albert és Imre, Szeleczky Antal, Ahnássy Manó, Nemes János és báró Prónay
voltak itt birtokosok. E birtokok közül Almássy Manóét 1860-ban, a Czobel
családét 1871-ben vette meg a helybeli közbirtokosság. Jelenleg nagyobb birtokos nincsen a községben. A helységben lev Czobel-féle kastélyt, mely a XVIII.
század végén épült, szintén a helybeli közbirtokosság vette meg. A róm. kath.
templom 1780-ban épült. A község területe 2528 k. hold. lakóházak száma 184
és a lakosság 1172 lélek, a kik mind magyar jk s 2 ref. és 15 izr. kivételével róm
kath. vallásúak. A község lakossága katholikiis kört tart fenn. A község határában két húnlialom van, hol régiségeket találtak. A község postája Tárnáméra,
táviró'és vasúti áUomása Ludas. E helységhez tartozik: Üjmajor.

—

—

"VT Források Karácsonj-i János Magj-ar Xeruzetségek I III.
Csánki Dezs dr. llagj-arország Tört. Földrajza a Hunyadiak korában I.
Fényes Elek Magyarország AUapotja. III. k,
évi kiadás. Ipolyi Arnold
Heves- és Küls-Szolnok vármegj-e középkori memlékei.
1837.
Balássy Ferencz Szederkényi Xándor Heves vármegje tört. I IV.
HunfaK-j' Magyarország
Magjar Sión
és Erdély képekbea II. k.
Rupp Jakab Magyarország Heh-rajzi Története II.
1868 69. évf.
Vasárnapi
Kandra Kabos Adatok az egri egyházraegje történetéhez. 1890.
TJjság 1859. évf. 186
187.
Tudományos Gyjtemény 1830. V. 3.
Kandra Kabos Bene vára
a Mátrában.
Ország Tükre 1864. 22.
Hazánk s a Külföld 1870. 29.
Magj'arország s a Xagj'világ 1880. 50.
Gracza György Magysur Szabadságharcz Tört. IV. köt.
Végül az egyes községektl beérkezett adatok.
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EGER.
Eger abban a festi keret völgyben

fekszik,

melyet

éjszakról a Bükk hatalmas lánczolata zár el, keletrl és
n3"ugatról pedig annak a kiágazásai ölelnek át. Szlhegyek koszorúzzák, melyek szelíden ereszkednek le az alföldi
rónaságra. Velk halad az Eger folyó, mely kétfelé hasítja

Megkapóan emelkedik ki sok temploma és
a romokban hever vár. Egy tekinátérezzük, hogy történelmi városban, érseki szék-

a várost.

dicsséges koronája
tetre

:

helyen járunk. Helyzeténél fogva országos fontosságú
védelmi hely, püspöki széke révén pedig éjszakkeleti

Magyarország világítótornya volt századokon át. A nemtörténelem és a mveldés karöltve székeltek itt a
magyar kereszténység, illetleg a magyar állam megalapítása óta és ez az oka,
hogy Eger a történelmi s a memlékeknek klasszikus földje.
Sétáljunk végig a városon, a melyben 27.675 tiszta magyar lakos él, kik
közül 23905 római katholikus, 81 görög katholikus, 760 református, 180 ágostai
evangélikus, 45 görög keleti, 5 unitárius, 4 baptista és 2695 izraelita vallású.
A vasúti állomásról a Deák Ferencz-úton befelé haladva, egyszerre kitárul
elttünk Eger, az emlékszer épületek meglep pompájával. Eger nagy püspökeinek az alkotásaival találkozunk lépten-nyomon. Mindjárt az Esterházy-téren
a fönséges fszékesegyház, vele szemben az érseki liczeum hatalmas épülete.
Eger város czlmcrc.

zeti

Szent István, Szent László, Szent Péter és Szent Pál szobraival díszített,
kétszakaszos lépcssor vezet föl a nyolcz korintusi oszlopon nyugvó hármas
bejáróhoz. A Hit, Remény és Szeretet szobraival ékesített homlokzatról ez szól
hozzánk „VENITE ADÓREMUS DOMINUM." Pyrker László patriarka-érsek
építtette, Hild József pesti épitészszel, mint a felírat mondja
,,Decursu unius
37-ben. A kettstornyú templom belseje latin-kereszt alakú,
lustri," 1832
közepén 18 m. átmérj kupolával. A festészet és szobrászat remekmvei Danhauser, Grigoletti, Kracker, Malatesta, Busati, Schiavone, Casagrande alkotásai
fogadnak itt bennünket.
Nyolcz oltárának képei között legremekebbek a foltáré
(,, Olajbaftt
Szent János,") Danhauser Józseftl ,, Szent Mihály", Grigoletti csodaszép müve ;
.Keresztel Szent János", Schiavone alkotása ,, Szent Anna" Malatesta, ,, Szent
Család" Grigoletti, ,, Szent László" Kracker mve. A ,, Szent Kereszt" Busati,
.Szent István" Ujváry Ignácztól. ,, Magdolna" és ,, Szent Péter" (a gyóntatószék
fölött) Hess müvei. A kápolnában lev kegykép a máriapócsinak a másolata,
1 699-bl való. A kápolna falfestményeit Lengyel Miklós nagj^répost készíttette
Szoldatics Ferenczczel. A kegyképet környez kárpitos mennyezetnek a freskója,
remek plasztikájával, szinte csalódásba ejt. A székesegyház szobrai és reliefjei
Casagrande Márk olasz szobrász mvei. (A foltár két kerubját, a mvész közbejött halála után. Huszár Adolf fejezte be.) A 64 változatú nagy orgona Mooser
Alajos szalczburgi mvész remeke.
A székesegj'ház belseének rendkívüli egyszerségével szemben, szinte megkapó ellentétet alkotva, rajadja meg figyelmünket a szentély tündökl pompája.
Szmrecsányi Lajos
Az egri érsekség százéves jubileuma alkalmából (1904)
felszentelt püspök kezdeményezésére
a fkáptalan ebben emelt pazar bkezséggel emléket. A szentélyt teljesen megújították. Az aranynak cs a márványnak
ragyogó pompája, a szentély falfestészetének meleg szíühangolása gj'önyörköd:

:

—

:

:

;

,

;

,

—

-

—

95

Eger.

tetve emel iáhitatra lelkünket. Mennyezeti képe azt ábrázolja, midn Szent István
király a várbeli székesegyházat emelteti. A szentély építészeti és festészeti pompás
kiújítása fleg Xagy Virgil, Krenner Viktor és Barsy Adolf mvészek nevéhez
falába illesztett emlékfzdik és az utolsó darabig magj^ar kezek munkája.

A

tábla lapidáris felirata így szól

:

SASCTLABII DKCOBAMEN.
DIQSIOKEM ARAE FOBMAM
.

.

.

.

AD.

LAUDEM Gt.OBIAM.
DEI OPT MAX.
.

.

.

ET.

FEBENNB DITISOECSI.
BENBFICIOBCM MEMOBIALE.
.

.

BBLIGIOKB

PIETATE.

.

VOVIT.

HBTB

.

CAPITI

LDM

AGBIBN.

.

DCM.
DIOEB ET ECCLE3IAK HDIVS.
AD IIETBOP DIGNITATEM EVBCTAE.
SAECCLARE FESTL'M.
.

.

.

.

.

.

.

ET.

ABCHIPEAESCLIS SUI lOSEPHI
TBICKNSALU.
GBATB CELEBBABET.
MDCCCCIT.
.

.

.

II.

.

A székesegyház alatt három részre osztott sírbolt van. A püspökök csarnokát
Telekesv István nvitja meg (t 1715). Utána következnek gróf Erddy Gábor
báró Fischer
(t 1744). gróf Esterházy Károly (f 1799). Fuchs Ferencz (f 1807),
István (t 1822.). (Tetemeiket a mai székesegyház helyén állott Szent Mihálytemplom sírboltjából tették át ide.) E csarnok közepén márványlap födi P\Tker
László szivét többi részét Lilienfelden temették el. A kanonokok csarnokában az
Rajner Károly. Kovács Mátyás, Porubszki
egri fkáptalan több jelese nyugszik
József, Kozma Károly, Tarkányi Béla, Kovalcsik József, Danielik János, Ludányi Antal, Zsasskovszky József stb.
A sekrestye fölötti teremben van a fkáptalan rzése alatt álló egri országos
:

;

:

—

—

régi liites
levéltár, mely
Bartalos Gyula dr., hites jeg,yzö, vezetése mellett
hetyként, családtörténeti ügyekben, ma is keresett. Van benne négy árpádházi
és ötven darab vegyesházi királyi oklevél. Jegyzkön_\'vei 1599-t öl kezddnek.
egy sodronyzománczos
Itt rzik a székeseg\-ház mkincseit is. Nevezetesebbek
gótikus kehely
Bársony Györg%- püspök casulája (1676) a pócsi Máriához értegróf Barkóczy Ferencz püspöktett sudarium, Fenesy püspök ajándéka (1696)
nek Mária Terézia koronázási ruhájából készített casulája.
Az érseki liczeumof, a tudománynak ezt a palotáját gróf Esterházy Károly
püspök építtette húsz év alatt (1765 85), a saját költségén. A bárok jelleg,
négyszög épület kétemeletes, minden oldalról szabadon áll. Nyugatra néz,
erkélyes homlokzata alatt hármas bejáróval
keleti oldalán pedig a nyolczemeletes csillagvizsgáló toronynyal. A földszinti csarnokba lépve, meglep bennünket
az er és az építészeti mvészet remeklése. Kétfell lépcszet visz az els emelet
elcsarnokába, honnan a nyugatra néz nagyterem (sala disputatoria) nyílik.
:

;

;

;

—

;

A

tizenliat m. magas és 19X11 m- terület terem mennyezetét Sigrist remek
freskója díszíti, mely a tudománj' különféle ágait és egykorú képviselit ábrázolja. A déli oldal közepén van a könyviárierem. Megmérhetetlen kincstár, ha a
könj'vnj'omtatás eltti, mvészi kivitel írott köm^veit, snyomtatvánj'ait és
terjedelmét tekintjük. Hatvanötezer kötet, harmincz nyelv van benne képviselve.
mennyezet freskója Kracker János és Zách József mve, a trienti zsinatot ábrázolja, 133 életnagysiígú alakkal és bámulatba ejt mvészi kivitellel. A könyvtárral szemközt, az éjszaki oldalon, a kápolnát találjuk, mely a liczeumi tanuló-ifjúság istentiszteleti helyéül szolgál. ,, Szent István király" oltárképét Hess festette.
Mennyezeti freskója ,,a mennyországi boldogság", 2Iaidpertsch alkotása. Drágakvel és gyöngyökkel kirakott monstranciája a felstárkányi nazarénusok maradványa. Gróf Ésterliázy Károly püspök adatta át, a nazarénusok feloszlatása után,

A

:

a liczeumnak.

A II. emeleten van a régiség- és a képtár. A régiségtárban képviselve van
a k-, a bronz-, a közép- és az új-kor egyiptomi és római régiségek, magyar,
;
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török fegyverzetek, az egri várból sisakok, kulcsok, szíhalmi.inuhii, mohácsmeze^
leletek. Gazdag egyházi pecsét- és éremgyjtemóiiy (JÍOOO darab). Vannak becses
emléktárgyai
gróf Széchenyi István kalajjja, (belsejében a Tisza térképével),
gróf Eszterházy
József nádor kertészkése, Vörösmarty Mihály tcntatartója
Károly, Pyrker László. Bartakovics Béla lovainak a kantárai, melyeket koronázások alkalmával használtak VII. és IX. Pius kapucziumai stb. rzés végett itt
vaunak elhelyezve az Egri Dalkör országos versenyeken nyert' díjai is. A képtár
3 1 G darab festményében
eredetiben, vagy mvészi másolatokban
képviselve
vainiak Bassano, Tintoretto, Barbiori Francesco, Paolo Veronese, Tiziau, Rafael,
Salvator,
Velasquez,
Midi. Angelo. Ricci Sebestyén, Domeuichino, Rosa
MurUlo,
(iuido Reni, Van l)yk. Rubens, ]\Ieer de Yong. Maytens, le Sueur Eustache,
Hackenzöller,
Haan,
Kracker,
Claude Loraine, Teniers Dávid, Dcinior. Hamilton,
id. Markó Károlv, Kovács jMüiály, Balkay Pál, Mücke János, Sturm, Szoldatics,
Brodszky, Sajóssy stb. A szobrok közül kiválók Pyrker László karrarai márványés Casagrande atyjának a íia által készített gipsz-mellszobra. Nagybecsek a rézképviselve vannak
tnetszetek : olasz remekmüvek metszetei, a Kaulbach-album
Dürer és Holbein.
A keleti oldalon emelkedik a nyolczemeletes csillagvizsgáló torony. Már csak
emlék. Az utolsó egri csillagász Montedegoi Albert Ferencz clr. volt, Bartakovics
Béla érsek alatt. A forgatható toronykúp alatt lev sötétkamarája és onnan a
városra nyíló szép kilátás miatt látogatják az Egerbe jöv idegenek.
Gróf Esterházy Károly })üspök a liczeumot egyetemnek szánta. Alatta
mind a négy tudománykar meg is nyílt de II. József császár rendelkezése meg:

;

;

—

—

:

:

;

;

szakította az egri egyetem teljes kifejldését. Azonban az alapító világosságterjeszt szellemét szolgálja ma is a liczeum. Van benne hittudományi intézet, jogakadémia, fiútanítóképz, hat osztályú elemi iskola és nyomda, melyet 1754-ben
alapított gróf Barkóczy Ferencz püspök.
Érdekes nevezetessége az érseki liczeumnak BartalosQryyA&áx. magánmúzeuma
is. Gyjteménye valami nyolczezer darab. Kiváló becsek egervidéki k-, bronzés houfdülaláskdri leletei: a duiiáutúlról szerzett római felirásos kövei; az egri várEgerben
beli széki'segyházból való o.szlop- és fehérmárvány-párkányrészletek
talált törökturbános fejkövek
fegyver- és éremgyüjteménye, s 2454 darabot
tartalmazó levéltára, melynek nagj^ részét II. Rákóczi Ferencz hadi titkárának
Aszalay Ferencznek, néhány év eltt Egerben megtalált levelesládája alkotja.
A liczeumtól küudulva, éjszakra a Széchenvi-utcza nyílik. Egernek ezafKözintézmészékes"tczája
itt lüktet, mint középpont körül, a legélénkebb forgalom.
tem'^iomok
egyház mellett az érseki palota ötlik szemünkbe, gyönyör elkertjével. Szemben
a fkáptalan alapítványi bérháza, díszes üzletekkel a Hevesmegyei, az Egri, az
Agrár-TaJcarékpénztár és az Egri Nyomdarészvénytársaság. Az érseki palota mellett
nyíló csöndes utczában van elvonulva az Érseki Finevelö és a Papnevel. Tovább
Kaszinóval szemben
a posta- és táviróhivatal, a Törzskaszinó és az Egri Klub.
a czisztercziek temploma, rendháza és fgimnáziuma.
czisztercziek temploma és rendháza parkozott elterével egyik legszebb
dísze a Széchenj'i-utczának. Elbbi lakói, a jezsuiták, emelték szép templomát.
A foltár képe mvészi szoborcsoport ozat Melkizedek, Áron, Ábrahám (Izsák
a csoportozat közepén
feláldozása) és Mózes fölött emelkedik a Szent Kereszt
templomot
pecüg Borgia Szent Ferencz, a temjilom patrónusának szép szobra.
1887-ben újította Báder a falkéjx'kct Innocent Ferencz festette.
mai áU. freáliskola a jezsuiták gimnáziuma volt a XVIII. században,
miként az épület déli oldalán megrzött felirat mutatja ,,Gymnasium Societatis
Jesu Auspice Deo Opt. Max. formandae bonis moribus literis juventuti positum.
1754."
hengermalom díszes épülete és az áll. polgári és kereskedelmi leányiskola
mellett elhaladva, templom emelkedik. A humanizmus nagy telepe veszi körül
;

;

A

;

;

A

A

:

;

A

;

A

:

A

:

a Paulai Szent Vincze-n vérek vezetése alatt áUó városi nkórház, nelmebetegek
és szegények háza, meg a Hevesmegyei és Egervidéki Jótékony Negylet Árvaháza. Kedves oázként bukkan elénk tovább a tzoltó- és mentöegyesület csinos
rtanj-ája, a Kánitz-féle pompás úrüak. Majd komor falazathoz érünk, melyen
belül a görög keleti paplak ódon épülete és gyönyör temploma emelkedik.
A XIÍI. században Egerbe telepedett Ágoston-rendiek emlékét rzi a görögkeletiek parókiája, kik a megszálló török sereggel jöttek be Egerbe. Amazoknak
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Miklós egyháza helyén emelkedik most a görögkeletiek remektornyú temploma,
szépszólású harangjával.
A Rácz-kapuhoz érünk. Itt volt t. i. a város kerít falának egjnk kapuja.
Az itt álló róm. kath. népiskola falában márványtáblát látunk. Aranyos írása
^"~

"

a régi Szent Miklós-kapuban fogadta
atvaüag Telekesv István egri püspök

Itt,

II.

RÁKÓCZI FEREXCZ FEJEDELMET

1705 február hó 28-án, midn a szabadság véres zászlóit diadalmasan erre hordozá. Ezen eseménynek emlékét márványnyal örökíté meg 1903 szeptember
hó 27-ikén Eger városának szabadság-

szeret népe.

alkalommal a Széchenyi-utcza éjszaki folytatását, mely már
a felnémeti külvárosba vezet, II. RáJcóczi Ferencz útjának nevezték el.
Forduljunk vissza az aszfalttal és keramittal burkolt pompás úton és térjünk
be az érseki palotával szemben nyüó Kossuth-utczán a Kossuth-térre, a város
piaczára. A piacz dísze a városháza. Mellette emelkedik a minoriták sugártomyos
temploma és rengeteg rendháza, melyet most építenek újra.
Aminoritákteva\í\om&, ketts sugár tornyával, Eger emlékszer épületeinek
a g^'öngye. 1771-ben készült el. Remek a belseje is freskói és müfaragásos padjai.
Eredeti falfestményének, mely Ivracker mve, csak egy részlete maradt meg
az 1827-iki nagy tzvész után. Foltárképét (,,Páduai Szent Antal") Kracker

Ugyanaz

:

festette.

E

téren áll Dohó István érczszobra is, mely egyformán dicséri a mvészt,
Stróbl Alajost és az áldozatkész várost.
mint fentebb
Kossuth-tér keleti oldalán az Eger patakja folyik, mely
említettük
patakon túl egyre szkülbb, kanyargóbb
kétfelé hasítja a várost.

A

—

—

A

utczák következnek. Jórészbenmég a török építkezési rendszertelenségnek kiheverhetetlen nyomai. ISIint kerített várváros, a mai belsváros területén szorongott
csak a törökök kitakarodása, illetleg a küls falak leomlása után bontakozhatott
ki a város. Ennek következtében az utóbb alakult külsvárosokban (Felnémeti,
Czifra, Makiári, Hatvani) nyithattak szélesebb, szabályosabb utczákat.
A pataki hídon átlépve, a Keresztény Iparoskörnél, a vár tövében balra
a Szervita-utcza nyüik. Benne találjuk a szerviták templomos rendházát.
Az smagj^ar IMária-kultusz középkori híres búcsújáró helye, a Klarisszák
Nagyboldogasszony egyháza, az 1552-iki ostrom alatt elpusztult. A török \Tlágban
mosea lett. Annak a helyén épült föl az 1698-ban Egerbe telepedett szerviták
temploma, Szent János evangéhsta tiszteletére. A rendház ebédljét Kracker
két falfestménye díszíti ,, Jézus Jákob kútjánál" és ,,A gonosz lélek megkísérti
Jézust."
A szervita-utczával párhuzamosan halad a Knézich Károly-utcza. Egy
sasos homlokzatú házon babérral körülfohi; márványtábla hirdeti, hogy a
tizenhárom aradi vértanúk eg^'ike, Knézich Károly, lakott benne. Ugyanitt, az
irgalmasok nagyszabású új kórháza és a Kath. Legényegylet között emelkedik
a mecset. A küenczvenegyéves török hódoltság alattEger török város lett mai
templomai helyén mecsetek nyúltak az égnek. Az az egy maradt meg, mely a
Knézich Károly-utczában, a hajdani Szent Katalin-kápolna helyén, az irgalmasrendiek háza eltt áU. ,, Gyönyör emlék a török világból".
zengi róla Zalár
József. A 43 méter magas, sokszög sugár torony faragott
van építve,
oldalain mór díszítésekkel. Kilenczvonküencz csigalépcs vezet fels párkányzatáig, a meh-nek délre nyíló erkélyérl három századdal ezeltt a hodzsa kiáltása
hívta imára Allah egri híveit. Az id megviselte, meg is csonkította. Pyrher
László 1829-bcn bádogf ödéUel, védt-e meg, melynek ormán azóta a félliold fölött
a kereszt ragj'og. A millennium alkalmával megújították. Ajtóval, villámhárítóval
látták el és szép vasrácsozattal vették körül.
A Do])ó-utcza a vár kapujához vezet.
Hazánkért, meg egy világrészért vívott küzdelmek diadalmas, nagy enéke.
Viliartépett bástyáival ott cmelkedili a város élénken nyüzsg piacza, a Kossuth;

:

;

—

kbl

tér fölött, sziklás

dombon, mely az Eger folyó balparí jára ereszkedik

le.
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Eredetileg kiklopszfalú pogányvár volv'. melynek erssége egymásba rótt
sziklákból és földalatti menedéküregekbl állott. Alapja egy, részleteiben máig is
fönnmaradt kgátlánczolat (avargyürü). melyet valaha itt lakott barbár nép
emelt az Eger völgye védelmére. Az egri várnak oklevélileg igazolható tört-énete
a magyar kereszténységgel kezddik. Szent Isván király az egri püspökséget megalapítván, hadtani tekintetekbl választotta annak székhelyévé Egert, a mely
mai vár dombján Szent János
t. i. kaput alkot az Alföld és a Felföld között.
evangélista tiszt-eletére székesegyházat emelt. Apostoli munkájának fol,\'tatását,

A

h

munkatársaira, a püspökökre bízta.
a vár és az egri megye kiépítését,
pogányvár épített várrá alakult át. Eleinte csak annyiban, hogy a
Az
Szent Istvántól alapított székesegyház, valamint a körülötte emelt püspöklak
és a káptalan tái-sasháza erdített épületek voltak. Erddé való kiépülése a tatárEger újjáalapítója alatt
75).
járás utáni idre esik. Lambert püspök (1242
kerítették be a várost fallal Telegdy Csanád és //. Miklós püspökök emelték els
bástyáit és egyes tornyait, a XIV. század els felében. Az épített egri várnak tehát
a Szent Istvántól emelt várbeli székesegyház volt az alapja, melyet azután, valamint a várat, századokon át építették ki Eger nagy kiváltsága és országos szerep-

s

—

;

lés püspökei.
Miután Eger, helyzeténél fogva, a bels és küls háborúk országútjába esett,
várának története a hazánkat ért megpróbáltatások szakadatlan lánczolata,
miként ez krónikájából is kitetszik.
1241-ben a tatárok elliamvasztják.
1442 tavaszán Giskra kassai várnagy egy éjjeli orvtámadásban lángba,
vérbe borítja Egert.
1490-ben Albert Egert elpusztítja, de a várat bevenni nem tudja.
1514-ben Dózsa alvezére. Barnabás, a várbeli székesegyházat fölégeti.
1527-ben Salm felprédáitatja Ilardegg gróffal. Ug\'anaz év szén Bodó
még az
Ferencz, Szapolyai alvezére, rettenetes vérfürdt rendezett a várban
oltárok mellé menekült gyermekeket is lemészároltatta.
1541-ben Perényi Péter basáskodása sietteti az Eger felé közeled vihart.
1552-ben Amhad 150 ezernyi sereggel támadta meg Egert, melyet Dobó
István alig kétezer emberrel védett. A vitézek, a nkkel vetélkedve, az önfeláldozó hsiesség csodáit mvelték. A török sereg csúfos kudarczczal volt kénytelen Eger alól elvonulni. Dobó István aranybetkkel írta be Egert nemzeti
dicsségünk ragyogó köm'vébe.
Az 1552-iki ostrom romhalmazzá tette a várat. Eger egyik legnag^^obb
püspöke. Verancsics Antal, emelte föl romjaiból, ki a vár fölépíté.sének és rsége
fenntartásának úgj'szólván koldusa, Magócsy Gáspár és Ungnád Kristóf várnagyok erszakoskodásainak pedig, utódjával, Eadéczi István püspökkel együtt,
valóságos mártírja lett.
1596 szeptember végén TII. Jlahomed szultán 200 ezernyi sereggel
szállotta meg Egert, melynek parancsnoka, a derék Nyáry Pál, a gyülevész
császári zsoldosok árulása következtében, kénytelen volt a várat két heti ostrom
;

után

feladni.

1.687 tavaszán a Doria és gróf Koháry István vezérlete alatt áUó felszabadító sereg ostromzár alá fogja. Deczember 18-ikán vonult ki Eger várából

a

hs

Rusztem

basa.

1704 tavaszán

Zínzendorf Ferdinánd várparancsnok meghódol Rákóczi

seregének.

1710 októberében Rédey Ferencz feladja a várat Pálfy Jánosnak.
történetét folytathassuk, lépjürí be az egri várba. Lássuk

Hogy

elbb

a körvonalát.
Délre nyílik a fkapu ; nyugatra néz a Dobó- és a Sándor-bástya, éjszakra
a Törrdöcz- és' a Föld-bástya ; az éjszakkeleti sarkon a Bolyki-torony, a délkeleti
szögleten a Bebek-báMya, alatta a Törökkert. A v^r keleti részében (a Sánczban)
volt a Csabi-, Illls- és a Kerek-bástya.
A fkapun belépve, a várpiaczra jutunk. Ezen át az Ö-kapu nyílik. Három
régi emléktábla van itt a falba betéve. Pyrker László érsek tétette ide, mint elkallódott emlékeket. Az els Perényi Péternek a vár átalakítására vonatkozó munkáját
hirdeti, a másik Oláh Miklós püspökrl szól a harmadik Telegdy Csanád püspök
emlékét rzi.
:

:

:

;
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Az ö-kapun át a fellegvárba lépünk. Magas domb emelkedik a közepén
a Kálváriával. Ez volt a Szépbástya. Rozgomji Simon püspök (XV. század) emeltette. Húsz méter magas ormán állott a várnagyi lak. A Szépbástya déli boltozata
alatt van Krisztus sírkápolnája éjszaki tövében mély, boltozott alagút a Sötétkapu, Dobó István és a honfoglalók emlékével. A Sötétkaput a keleti részszel
(a Sánczczal) felvonóhíd kötötte össze. A fasoros Keresztúton elhaladva, a keleti
oldalon Szent István király szobra állít meg. Casagrande Márk müve. Durcsák
János kisprépost készíttette 1835-ben. A szobornak márványba vésett, megújí;

:

,,A magyar kereszténység kilenczszáz éves emlékére."
Szent István által alapított egri székesegyház, melyet Eger püspökei
századokon át építettek ki. A XV. század
a változó építészeti modorok szerint
elején, mint,, Magyarország legfényesebb székesegyháza"tündöklött. Nem maradt
meg belle egyéb, csak az az egy gótstüü püléroszlop, melyen most Szent István
szobra áll. Nagy kegj'elettel esik rá a tekintetünk. Sokszor dobogott itten az egész

tott felíi'ata így szól

—

:

Itt állott a

—

nemzet szíve bújában-örömében.
1131-ben II. István király itt halt meg.
1204-ben pedig Imre király itt is van eltemetve, a székesegyház kápolnájában.
Itt jártak Kún László (1281), Zsigmond (1406), Ulászló (1412), mint Zsigmond vendége, I. Ulászló (1440), Mátyás (1458, 1459, 1461. 1468). II. Ulászló
(1491, 1494), II. Lajos (1520).
A székesegj'ház eltt, nyugatra állott a püspöklak, éjszakra pedig a káptalan
társasháza. A Szent János-székesegyházon kívül még két templom volt a várban
a Szent István királyról nevezett és a Szent Péter-templom. Volt háza a várban
a székesegyház több oltárának és a mesteremberekiaek. A Bolyki-torony hatalmas
boltozatú üregeiben istállók, szénaraktárak és kocsiszínek voltak. A vár hajdani
épületeibl egy, a Tömlöcz-bástyánál, fönnmaradt; most a honvédlaktanya részlete. Gótikus, egymást keresztez, bordás ívezetü tornácza, becses emlék a XIV.
századból. Ez alatt ma is megvannak még a törököktl épített, hat méter vastag
falú börtönök.
A vár földalatti építkezéseit Balogh János m. kir. honvédfhadnagy önfeláldozó kutatásai után ismerjük. (Munkája ,, Egervár története," Eger, 1881.)
A bástyák alatt két-három sorjával egymásfölötti, ers boltozatú kaszaraaták
húzódnak, helyenként termekké szélesednek ki és messze szétvisznek a várból
a város alá.
A törökök kitakarodása után az egri vár elvesztette országos védelmi fontosságát. Gróf Esterházy Károly püspök magához váltotta és megkezdte a lebontását. A többit elvégezte az id és a kor üzleti szelleme. Eger nagy érseke, Pyrker
László, vallásos kegyelettel védte meg a teljes elpusztulástól. Ö készíttette a Szépbástya ormán a kálváriát és körülötte a stáczíókat, alatta Krisztus sírkápolnáját;
továbbá a fasoros sétautakat és a Sötétkapu boltozata alatt Dobó István síremlékét. Bartakovics Béla érsek 1871-ben a magyar királyi honvédség részére
a kincstárnak ajándékozta a várat, a vallásos kegyeleti helyek használási jogának
a fenntartásával. Azóta az ö laktanyájuk van benne. Derék honvédeink javítgatják, gondozzák és tisztán tartják. Kiváló érdeme van az egri vár védelmében
a jelenlegi zászlóaljparancsnoknak, Pogány Lajos rnagynak, ki a magyar honvédhez ül lelkesedéssel van rajta, hogy az egri várat a kegyeletes látogatók vonzó
sétahclyé\-é tegye. Erre szolgált a városnak is az a nemes gondja, hogy két év eltt
a vár történelmileg nevezetesebb pontjait jelztáblákkal látta el és ezzel a néma
;

:

:

:

romokat megszólaltatta.
De térjünk vissza Eger hs védjének emlékéhez, a Sötétkapuhoz.
szik vörös márványból faragott képe. Ez a felirata
:

Halhatatlan érdemeinek méltó tekintetébl

DOBÓ ISTVÁN
hs védjének

Eger vára
és

P. J. L. P. É*.) által 1833. emeh
Dobó ruszkai sírjáról nyert képével
díszített emléke.

•)

Pyrker János László, patriarka-órsok.

Itt fek-
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Dobó emléke

mellett van egy csatakígyó, ú. n. „Dobó ágyúja", 1509. év jeltovábbá egy szldís/ítéses oszlopf, a várbeli székesegyházból, turbános
fejkó és néhány ág^-úgolyó. A két dóroszlopon nyugvó boltozat alatt másik emlék
is van. Tennéskböl faragóit, hatalmas szarkofág. Turulmadaras homlokzatán
zéssel

;

ez a fölírása

:

A HONFOGLALÓ SÖK
TETEMEINEK
A HÁLÁS UTÖKOR.

Két oldalára pedig

ez

van vésve

Eger határában,

:

Szépasszoiiy völgy
gerinczén eltemetett és 1S9S 99. évben
feltalált magyar honfoglaló ósök emléke.
Áldott legyen emiékök

a

—

!

Ezen emlékszer sírkamarát Eger város
hazafias kegyelete emelte és abba az
sök tetemeit*) 1902. október 19-én
ünnepélyesen elhelyezte.
Tanuljunk emléküknél hazaszeretetet
!

é^ietek.^

Á

várból lejövet, a Káptalan-utczába jutunk. Az izraelita imaház, a ,, Borsod-, Gömör- és Hevesmegyei Községi és Körjegyzk Egri Tápintézete" és a Hevesmegyei Siketnémák Intézete mellett eUialadva, átlépünk a patak hídján és a szép
vármegyeháza eltt állapodunk meg.
A vármegyeháza (meh'et gróf Barkóczy Ferencz, püspök-fispán, 1765-ben
építtetett) földszinti folyosóján két vaskapu ragadja meg figyelmünket, a vármegye és gróf Barkóczy Ferencz püspök czímerével. Az a lágyság és finomság,
meíylyel a kovácsolt vas ezen a kapun ki van dolgozva remeklés és a XVIII.
századi egri müiparnak mestermve. Méltán mutatták be az ezredéves országoskiállításon. Heves vármegye csarnokában, a hol a szakkörökben is feltnést keltett.
Hosszú épületsor díszíti tovább ezt az utczát a fkáptalan tagjainak a
házai. Itt van az Angolkisasszonyok nevel- és tanintézete, a Szentferenczrendiek
ódon zárdája és temploma.
szentferenczrendieknek 800 éves múltjuk van
egri házuk els volt
hazánkban. Templomuk a XVIII. században épült föl újra ,, Rákóczi harangja"
szól benne, melyet
mint a körirata is mutatja- a fejedelem Kassáról, 1705-ben,
ajándékozott nekik. A foltárkép (..Immaculata") He^s remeke.
A szentferenczrendiek temploma mellett nyüik a Pyrker-utcza, benne az
ízléses fispáni lak. Ez az utcza vezet az árnyas Érsekkertbe és Eger istenadtanagy kincséhez a melegforrású érseki gyógyfürdhöz, uszodához és az Erzsébetfürdhöz.
A fürdkön txú, a, Lakatos és lemezárú részvénytársaság gyáránál, a külvárosba,
a Maklári-útra érünk. Itt nyílik a népéletbe érdekes betekintésünk. A hófehérre
meszelt kis házaknak a külseje is mutatja, hogy vallásosság és hazafias érzelem
lakik bennök. A házak homlokzatán szentség, kereszt, tulipán, a nemzeti czímer
van ki vakolva, vagy a Szentháromság képe ékeskedik rajtuk, s ha a kép hiányzik is,
a fülkéje ott van minden régibb ház homlokzatán. A padláslyukon a kasza van
kidugva. Kiváló szerszáma az egri kapásnak. Hegyes határában kevés a szántóföld
nyáron át még a gazdaemberek is lejárnak az Alföldre részért aratni, míg
a szlömunka engedi és onnét hozzák a kenyérnek valót. És hogy az asszonyait is
lássuk, menjünk végig a Maklári-úttal párhuzamosan haladó Kertész-vtczán.
Illik rá a neve. Viruló konyhakertészet az egész utcza, b^öz kútaikból és a kertek
alatt folyó patakból ellátott, csatornázott öntözéssel. És ez tisztán az asszonyok
hagyománj'osan folytatott háziipara. A bor- és a csemegeszl mellett a zöldség
Egernek legfbb kiviteli czikke. Ösi módon is zik, annak ellenére, hogy megnyílt már az egér
putnoki h. é. vasút. Fölkap az egri asszony egylovas,
:

:

A

;

—

—

;

:

;

—

.) T. i. a Bartalos Gyula dr. által Eger njTigati határában, az egri szlk helyreállításának
munkafolyama alkalmával feltárt honfoglaláskori sírmezök leleteivel összeszedett csontok. A neveÉrtesít 1899 október számában ismertette; a M. Tudom. Akadémia pedig ,,A Magyar Honfoglalás Kútföi"-be iktatta az egri honfoglaláskori leleteket.

zett régész ezeket a loletoit az Arch.
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Az

t'RTÍ

érseki rczidi'iiczia.

^

Az egri városháza.

*'^

^

03

Az

egri igazságügyi palota.

Az angol kisasszonyok

egri zárdája.
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1.

A dohánygyár.

—

2.

A

káptalan-utcza.

—

3.

A

szinház.
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gyékényes szekerére és messze elfuvarozik a terményével a Felföldre. Mint
mindegyik egri külvárosban, ez iitcza végén is következnek még a lakóházak után
a borházak, a homokk-hegyoldalakba vágott rengeteg pinczékkel.
A vasúti állomáson alul es villamtelepen túl, a hatvani országút mellett,
az állami vinczellér iskolához érünk. Itt nevelték azt a munkás hadsereget, mely
az egri föld sjogát visszavívta és az istenostorától letépett szlkoszorút Eger
határára visszaállította. Tekintsünk be emiek a városrésznek a sírkertjébe,
a Fájdalmas Szz-temetbe. A magyar irodalom jelesei Ihász Gábor, Magyar
Ferencz, Szvorényi József, Mindszenty Gedeon, Zsasskovszky Endre, egyházi zeneszerz, nyugszanak itt továbbá Kracker János, a liczeumi freskók egyik festje
49-iki függetlenségi harczban.
és a hazafias kegyeletnek áldozatos helye: az 1848
Kápolnánál megsebesült és az egri kórházban meghalt honvédek sírja.
A városnak visszafordulva, a Telekesy-utczában, mely a Deák Ferencz-úton
épült városi szinliázhoz vezet, hatalmas ódon épület, a Rossztemplom eltt áUunk
meg. Így nevezik ma az egriek a Telekesy-utcza fels végén emelked, ódon
templomot. A rabváltó trinitáriusoké volt, kiket 1717-ben gróf Erddy Gábor
püspök telepített Egerbe. II. József császár feloszlatván a rendet, épületük a
katonai kincstárra jutott. A barokstüü, szép templom most katonai raktár, a mellette lev szerzetház pedig laktanya. Csak a bejárója fölötti kképek maradványa
és a felirata (,,K. u. k. Trinitarier-Kaseme.
Cs. és kir. Trinitárius-laktanya")
:

;

:

—

—

rzi a múltját.

A Telekesy-utcza végén, a Samassa-téren van a katonatisztilak, eltte kemlék. Oroszlán nyugszik rajta, babérral koszorúzott kard van rávésve. Rettenthetetlen hs, egri földmves-fiú volt, a kinek emelték. Ez a felírása
:

Vitéz Szakátsi Antal szakaszvezetnek
a cs. kir. gróf Haller 12-ik huszárezredbl, ki 1859. nyárhó 4-én Rivoltánál
császárjáért és hónáért áldozá hósileg
életét
példás vitézi tette elismerése
s maradandó emlékül ezrede tulajdonosa
s a tisztikar által emeltetve.
;

A székesegyház mögötti vásártéren, a trvényszéki palota és a m. kir. dohánygyár mellett elhaladva, sétánk végére, a megyei laktaiiyához és a katonai kórházhoz
érünk, melyen túl már a szlk következnek, köröskörül a várost ölel halmokon.
Buja zöldjükbl kedvesen fehérlenek ki az egri néptl csak ,, kunyhó "-nak^nevezett nyaralók.

Eger az 1886. évi XXII. t.-cz. 1. §-ának a) pontja alapján meghatározott közigazgatás
legújabb beosztás szerint rendezett tanácsú város. Ámde a levéltári adatok igazolása szerint Eger is, mint a legtöbb, nagyobb kiterjedés rend. tan. város, hosszú
küzdelmet fejtett ki a szabad királyi városi czímért, tehát az önállóságért. A legrégibb adatok szerint, IV. Béla király 1261 szept. 20-án kelt nagy adománylevelében Egert püspöki városnak nj-üvánította, a meimyiben az egri egyházat a tatárpusztítás után helvreáUíttatván, azt és messze környékét az egri püspöknek
ajándékozta. A török pusztítás megsznése után I. Lipót király az 1688. évben
királyi várossá nyilvánította Egert s ezt, midn a vármegyegylés zajongott
miatta, megersíti a bécsi cs. udvari kamara 1691 szept. 28-án kelt leirata is.
a mely Egert kifejezetten szabad királyi városi jogokkal bírónak mondja. Ennek
a díszes czímnek azonban nem sokáig volt birtokában a város, mert a vármegj'egylés tiltakozása után felemelte szavát az adomány eUen az egri püspök s a
káptalan is és ennek következtében I. Lipót már 1693-ban visszavonta adományát és Egert a^pspök'^és káptalan földesúri joga alá helyezte. Az egriek persze
nem nyugodtak meg ebben,'; hanem újabb és újabb kérelemmel ostromolták a
királyt, míg végül, három évi küzdelem után kimerülve, 1696-ban megbékéltek
Fenessy püspökkel. Száz év múlva újra feltámad a mozgalom s ekkor maga a
püspök áll élére, azonban eredménj'telenl.
A mai Eger rendezett tanácsa élén Jankovics Dezs polgármester áll, kinek
.

helyettese és legodaadóbb munkatársa

Hanák Gyula

MaKyarorsz&s Vánoeicyél is Városai: Heves vármcíoe.

városi
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tanácsos közül Bartho!< Károly a közigazgalási. Mormij János az iparügyi, Bai/cr
Henrik a gazdasivgi ós katonaügyi eladó, niig Braun Károly az árvaszéki ülnöki
teendket végzi. A város tisztviseli karának többi tagjai Fridi (Jvula rendrkapitány. Dirszih övlön fszámvev. Gróhrr l>éla közpénztáros. Szokolai/ Lajos
ügyész. Bárány Géza mérnök. Ghhz /íálnián ib-. forvos. Szabó Ödön dr. városi
tiszti-orvos és Tóth Sándor rendra! kapitány.
A képviseltestület 200 tagból áll. szakosztályai a következk a) állandó
választmány, b) közigazgatási és pénzügyi, c) építési és szépészeti, d) jogügyi,
e) egészségügyi. /) ipar- és kereskedelemügyi, g) földmivelésügyi.
A közbiztonsági szolgálatot a rendrkapitány, rendralkapitány, két rendrfelügyel, egy rmester, két szakaszvezet, öt tizedes, tizennégy I. osztályú
és tizennyolcz II. o. közrendr látja el. A rendrség a város székházában s azonkívül a város négy különböz helyén lév rszobákban van elhelyezve.
A közigazgatási szervezetnek érdekes tagjai a fertálymeMerelc. Az országban
mindössze Vácz és Arad városokban találunk hasonló tisztséget. A XVIII. század elején a város adminisztráeziójában már élénk részt vesznek a decuriók, kik
a város hat kerületében a hivatalos iratok kézbesíti,
számszerint hatan
ügyelnek a rendre, tisztaságra, végrehajtják a hatóság rendeleteit és parancsait.
Kvalilikácziójuk az írni-olvasni tudás és hogy háztulajdonosok legyenek. 1736-ban
olvassuk elször a fertálymest«r-elnevezést, késbb néha tizedes czímen is nevezik
ket, de máig állandóan fennmaradt a német eredet elnevezés. Ma már a fera mi kis teend jár még vele,
tálymesterség nem tisztség, hanem tisztesség
elvégzi a helyettes, a kinek a fertálymester átengedi évi 180 korona fizetését. A
tisztesség egy évig tart. és évenként februárban, Appollonia napján, az új 12 fertálymester misét hallgat reggel a székesegyházban, utána a polgármester eltt
leteszik az esküt és átveszik a jelvényeket. Mai jelentsége e tisztnek immár csak
a vendégeskedésekben merül ki, a mennyiben a fertálymester köteles a tisztet
viselt kollegáit több ízben megtraktálni.
A város közigazgatási és egyéb kiadásainak fedezésére a város csekély
vagyonának jövedelmén kívül, egyedül a pótadó szolgál. A város vagyona: a
városháza, a postaépület, az állami elemi iskola, a volt törvényszéki és járásbírósági
épület, a Barkóczy s Fazola-féle házak, a tisztilak, malmok, húsosboltok. Koronavendégl, hol^TDénz és villamostelep, 116.851 korona 53 fillért hoz a városnak,
(1909. évi költségvetés szerint), ezenkívül közmveldési és iskolai bevételek
93 fül.,
68 f, fogyasztási jövedelem 174.574
czímén 7405 K. katonai 12.758
alapítványok kamatja 12.210
24 íill., hegyrbér-bevételek 18.600 K. A város
bevételeinek összege 465.177
64 fillér.
18 fill.,
A város kiadásai ezek tisztviselk fizetése és lakbére 91.086
igazgatási kiadások, ú. m. irodaszerek és nyomtatványok, közvilágítás, állami
5!) fill.,
67 fiU.", utak fenntartása 23.768
adók. épületek fenntartása 101.184
közmveldésre
közbiztonsági kiadások 65.317
80 fill., egészségügjTe 9693
85 fill.
52.013
27 fill., szegénvüg\Te 8200 K, különféle kiadások 162.284
összes kiadás 697.516 K'20 fillér.
Ezek szerint a város pótadója az egyenes adókra és pedig házosztály- és
házbéradó után 105.73%, földadó után 98.06 %, egyéb adónemek után 105.09%.
Miután pedig a városok vagyoni állásának legvilágosabb jellemzje a városi pótadó százaléka, ebbl következik, hogy Eger az ország egyik legszegényebb városa.
:

—

—

;

K

K
K
K

K

:

K

K

K

A

város kezelése alatt
1.

2.

3.

4.
5.

6.

lév

K

K

,

K

fontosabb alapítványok a következk

:

Menházalap 27.926 K 89 fii), betétkönyv, 31.603 K
01 fill. kötvény utáni kamat és 12 db Hevesmegyei
takarékpénztári részvény
71 .529
ni alap elemi iskolai tanulók jutalmi könyveinek vásárlá-sára kötvényben
7264
Kovács férfi alap ösztöndíjakra kötvényben
22.200
Lancellotti Ede-alap betétkönyvben ösztöndijakra 32.226
Friedmann Sós Julilnna-alap kötvényben ösztöndíjakra
8400
Ajánlati alap*) részvényekben
12.503

K

Kovács

„
,,

„
„
„

90

f

—„
— „
—„
—„
-

24 „

•) Ez alap eredete érdekes. A XVIII. század végén a víros polgárai gyjtést indítottak a
szabad királvn városi czím elnyeréséhez szükséges utánjúrási költségekre. Sokan pénzt, sokan finom
vörÖB bort adtak. A küldöttség Bécsben el is járt, a bort szétosztotta, de eredménytelenül tért vissza.

A megmaradt

öjszegböl alakult az ajánlati alap.
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

K

1666
Lengyel Miklós-alap betétkönyvben
6000
Kiszeli Imre-alap betétkönyvben
204
St^m Ferencz-alap betétkönyvben
4125
Juhász Sándor-alap betétkönyvben
2000
Klein Ábrahára-iiiap betétkönyvben
163
Foltin János-alap betétköny\-ben
13.953
Nánássy Ferencz-alap betétkönyvben
Xánássy Ferencz-alap betétkönyvben
200
Sanmssa József dr. alap kötvényben
5000
Hering Anna-alap kötvényben
8900
4241
Kegále kárt. kötvény, visszatérítési alap betét ....
Vízvezetéki alap botét köny\-ben
4237
Dobó szobor fenntartási alap betétkönyvben
4923
.

„
„
„
„
„
„
„
„

—

f

„

64 „
95 „

—

„
77 „
71 „

—
—„
—
,,

„

,

80 „
14 „
92 „

„
,,

„

.
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Mindezekéit felül a város az 1902. évben kövezetvám szedésére nyert engedélyt a kereskedelemügyi minisztertl és a vámjövedelem terhére már kiépíttette
varamennjn fbb útját aszfalttal, a kevésbé forgalmas utakat pedig makadámburkolattal, úgj" hogy jó utak tekintetében Eger városa a legels városok közé
tartozik.

A város kezelése alatt álló gyámpénztár 1908. évi mérlege szerint a gyámol98 fill., erre a gyámpénztár fedezete
tak és gondnokoltak követelése 589.925
tehát 40.104
fill., többlet, azaz tartalékalap
16 fill. Az 1901. évi
630.030
XXI. t.-cz. 5. §-a értelmében az elhagyott gyermekek segélvalapja javára átutal48 fiUért.
tak 1222
A város vagyonának állapota az 1908. évi leltár szerint
1 460. 535
jövedelmez ingatlan vagyon
f
345.942 ., 36 ,,
jövedelmez ingó vagyon
434.000 ,,
nem jövedelmez ingatlan vagyon ..
,.
114.958 ,. 30 ,,
nem jövedelmez ingó vagyon
összesen vag3'on
2.355.435 ,, 66 „

K

KU

K

K

:

.

K —

—

.

szenved vagj'on
tiszta vagyon

.

.

..

2.300.000
55.435

,,

—

,,

,,

66

..

Eger város gazdasági viszonyairól szólva, úgyszólván egyedül a borterme- Gazdaság,
lésrl beszélhetünk, miután a város határának alaktilata miatt a lakosok a mezgazdaság egyéb ágaival alig foglalkozhatnak. A fillokszera-pusztítás eltt 4145
hold szl volt beültetve s a rekonstrukczió oly örvendetesen halad, hogy ma már
közel 3000 hold szl van Egerben. A bortermelés mellett szépen halad a gyümölcstermelés, a dió. szilva, körte, baraczk, melyekbl átlag 40.000 kg. a kivitel.
Rendkívül híres az egri zöldség-termelés, az Eger foh'ó völgye pompás talajt ad a
vizet igényl zöldségmivelésre s ezt az egriek oly mértékben zik, hogj^ egész
Éjszak-Magyarországot az egri kofák látják el zöldséggel.
A város kisipara elég fejlett, a jómódú, törekv kisiparosok a város társaipar.
dalmában lényeges tényezk. A fejlett kisipar még a török hódoltság utáni idben
leli gyökerét, a mikor sok idegen nemzetbeli iparos telepedett le Egerben s utódaik
máig is szorgalmas iparüzk. Leginkább a következ iparágak vamiak képviselve:
kovács van 23, lakatos 18, fazekas 4, bádogos 13, asztalos 41, kerékgyártó 13,
kádár 16, szabó 125, czipész 100, csizmadia 126, takács 4, hentes 90, mészáros 11,
ács 27, kmíves 23, borbély 19, szobafest 18, pék 17.
A nag\-ipar azonban nagyon is visszamaradt, mindössze a következ nagyobb
ipartelepek vannak érseki liczeumi köny^Tiyomda, egri nyomda részvém^ársaság. Klein és Weinberger czég gzmalma, \A'eisz Adolf és Fülöp gzmalma, a
dohánygyár, Wind István épít-ipartelepe s az els lakatos- és lemezárúgyár r. t.
Készülben volt egy gombgyár, jéggyár és fehérnem-gyár alapítása, mely utóbbira a melegvíz-források nagyon is alkalmasak, azonban elegend tke liiányában
a tervek még mindig csak tervek.
A kereskedelem is meglehets fejletlen, a városban lakó 186 keresked Kereskedelem,
mindössze a város és a közel vidék apróbb szükségleteit látja el, nagyobb forgalom
mindössze a bor-, szl-, gyümölcs- és zöldség-kereskedelem terén észlelhet.
Pénzintézetek, melyek részvénytársasági alapon alakultak a következk
Hevesmegyei Takarékpénztár, alakult 1846-ban, az eredetileg 50 frt névérték részvényei ma már 2400 koronáért is alig kaphatók,
elnöke Ury József
dr., igazgatója Dálnoky János.

b

:

:

—

Egri Takarékpénztár, alakult 1876-ban, elnöke Jowifcotncí
Fekete Károly.

Dezs, igazgatója
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Agrár Takarékpénztár, alakult 1894-ben, elnöko Kállay Zoltán dr., igazgatója Kánitz Dezs.
Hevesmegyei Hitelbank, alakult 19Ü4-ben, igazgatója Kánitz Géza.
Hevesmegyei Népbank, alakult 1906-ban, elnöke Erd^s Jen, igazgatója
Fhischman Vilmos.
Szövetkezeti alapon még három, kisebb pénzintézet mködik.
A régebbi idbon az egri egyházmegyei ájtatos alapítványok pénztára
uralta a helyzetet, a mennjüben óriási vagyonából olcsó kölcsönöket adott ki,
azonban újabban vagj'onát csak értékpapírokba fekteti és kölcsönt csak nagyon
kivételes esetben folyósít.
Eger város kulturális viszonyairól, a közoktatásügyrl, sajtóról, színészetrl stb. az illet fejezetekben beható részletességgel emlékezünk meg.
A társadalmi intézmények közül felemlítend az ö-kaszinó, mely még
1833-ban alakult gróf Almássy Kristóf elnöklete alatt, egyesíti a társadalom minden rétegét, s ezért, a leglátogatottabb is. Elnöke Jankovics Dezs.
Az Egri Club (elbb Üj Casinó) újabban rendkívül hiányt pótló társadalmi ténj"ez, tagjamak szórakoztatására legtöbbet tesz és különösen a polgárság
és a katonaság közötti jó viszony fenntartására hasznos intézmény, a mennyiben a
helyrség tisztikarának minden tagja egyszersmint club-tag is. Elnöke Majzik
Viktor alispán.
Eger legrégibb társadahni intézménye a Polgári lövésztársulat, mely még
1763-ban alakult s azóta, a szabadságharcz utáni 10 évet kivéve, állandóan és élénken mködik a czéllövés fejlesztése érdekében. Flövészmestere Jankovics Dezs.
A Hevesmegyei és egervidéki jótékony negylet saját árvaházában sok-sok
apátlan és anyátlan gyermeket neveltet és tagjai között látjuk Eger hölgyközönségének színét -javát. Elnöke dr. Ury Józsefné.
Az Egri dalkör 1882-ben alakult s azóta tüneményes pályát futott be, a mit
csak tagjainak szorgalma és nagy énektudása révén ért el. Hat országos versenybl öt ízben az els s egy ízben a második díjat hozta el s ez tette jogosulttá a
koszorús dalkör czím viselésére. Elnöke Hellebronth Géza, ügyvezet elnöke és
lelke Maczki Valér dr.
Az önkéntes tzoltó- és ment-egyesület 1874-ben alakult Danilovich Pál kezdeményezésére, örtanyájában a legmodernebb tzoltó-eszközök állandóan ragyogó
tisztán láthatók. Elnöke Jankovics Dezs, parancsnoka Grber Ferencz, van hat
fizetéses tzoltója és 60 önkéntese.
Felemlítendk még a keresztény-szocziális egyesület (elnöke iVa^?/ János dr.),
keresztén)" iparoskör (elnöke Balkay Béla), katholikus legényegylet (elnöke
Foltin János), izraelita negylet (elnöke dr. Setét Sándorné), Chevra Cadischa,
izr. filléregylet, gyermekbarát-egylet, napközi otthon és tornaegylet.
PoTT&t Otrok : Eger szab.
Fertálymeeteri intézmény 1904.
:

kir.

város 1902.

—

Türk

:

Egri Útmutató 1907.

—

Breznay

:

GYÖNGYÖS.
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S

Slátra szelíd lejtjén, 170 méter tengermagasságban fekszik Heves vármegyémásodik és minden tekintetben jelents városa:

szín fölötti

nek
Gyöngyös. Nagyobb épületei, magas templomtornyai
lenéznek a város alatt alig néhány kilométernyi
távolságban már kiszélesül nagy magyar Alföldre.
Gj'öngyös város fejldéstörténetének els lapjai
a rég letnt idk
homályában
olvashatatlanok. Igen valószín, hogy a mai Gyöngyöst Kx.
u. 700
800 év között az avarok alapították. Emléküket ma is rzik azok az óriási kgátak, melyeket
avargyürük néven ismerünk. Egy részük itt a Mátrában. Bene, Gyöngyössolymos, Gyöngy ösoroszi és
Gyöngyöstarján meUett vonult s maradványaik ma

—

sr

—

is

láthatók.

Egyébként még a „Gyöngyös" név eredete is
homályban van elttünk. A régi oklevelekben GyunGyöngyös Táros ozlmere.

gus, Gyugus, Gungixs, Geongeos, Giongios, Gyengyes,
Giöngiös néven említtetik. Istvánffy szerint
G«m:

meum

oppidum, vagy Gemmeopolis-nak az e vidéken nagy bségben term
tölgyfák apró gyümölcseitl neveztetett. (Gyöngy-gemma.) Legvalószínbb
azonban, hogy a város nevét a Mátravidéket megszálló kún-palóez törzs valamelyik njétl kapta, ki maga is a Gyöngyös névre hallgatott.
A hagyomány azonban azt regéli, hagy Árpádnak volt harmadik leánya
is, ki mint nemzetének legszebb gyöngye követte atyját s akkor, midn seink
a Mátra vidékére érkeztek, meghalt és a Mátrából folyó patak mellé temettetett.
E patakot és a sir közelében épült várost róla nevezték el Gyöngyösnek.
Az els sugár, mely Gyöngyös város történetébe bevilágít, Béla királyunk
1261-ik évben kelt adománylevelében fényeskedik, melyben Béla az egri egyháznak Szent László királyunktól adományozott birtokait elsorolja s ezek között
a mai GyöngyöspíLspökit (Gungus-Puspoky) is említi, a mi kétségtelenné teszi,
hogy Gyöngyös már Szent Lászlónak idejében meg volt, még pedig nevezetesebb
helyként, mert különben nem kapta volna tle neve felét a szomszédos falu.
A honfoglaláskor, a Névtelen jegyz írása szerint, Gyöngyös : Ede és
Edömér kun vezérek birtokába jutott. Árpád ugyanis ezeknek a Alátra erdejében s annak vidékén nagy földet adott, hol az
imokájuk Pata, várat épített
A Pata nemzetségéhi származott Sámuel király, kit kegyességeért Abá-nak (apa)
neveztek. Aba Sámuel családi összeköttetései és nádori méltósága révén hatalmas befolyásra tett szert s így nemzetségét is nagy tekintélyre emelte. Szent
István királynak sógora volt, az
húgát vévén nül hét évig a nádori méltó;

ságot viselte

azután király lett.
A mint e nemzetség szaporodott, több ágra oszlott és többféle néven
szerepelt, mert az si birtokon megosztozott s egymástól különvált nemzetségi
tagok részint osztályban kapott birtokaik, részint nemzetségük kiválóbb tags
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jainak neveit vették fel de azért, mint snenizetséf? tagjai, mint királyi sarjadékok, mindig a közös törzsre hivatkoztak és magokat. Aba-nemzetségbeli nemeseknek
nobiles de genere Aba
nevezték.
Az Aba-nemzetségnek neg^'edik ágát tették a Csobánlcák, kiknek egyike
János comes, a gyöngyösi Csoliánka fiaként említtetik István ifjabb király
1267-ik évi adománylevelében, melyben Halászt (Gyöng}-ö>halászt), a hevesi
vár birtokát, Jánosnak. Csobánka fiának adományozta azért, mivel a Henrik
nádor ellen vívott ilsvazeglii (isaszeghi) ütközetben egymaga három vitéz harczost
fogott el és adott a királynak. János comes fiai László mester, Sámuel és Dá\nd
1301-ben az egri kiípt^ilan eltt birtokaikon egyez akarattal megosztoztak.
Az osztályt gyezség szerint az atyai birtokokat (Aruk, Halaz, Sodan, Paan,
Nogoueh et lyenen) a három testvér között megfelel értékeléssel szétosztották,
azonban Gyöngyös, továbbá a vele szomszédos Benevár és Beneváralja város,
az osztályegyezség után is közös birtokuk maradt. Ezekbl részt nyert mind
a három testvér, kik pontos határjelzkkel látták el mind Gyöngyös, mind Benevár és Beneváralja város belteriiletén, továbbá ezek határaiban részül jutott
örökségüket
Az osztozkodást megelzleg, 1299-ik év nyarán, a nyugtalan vér Csobánka László, lovagi kóborlásai közben, Rajain bánnak, Agasvár és Debreczen
város urának jobbágyai közül hármat megölt, hatot pedig halálosan megsebesített s mintegy kétszáz márkára becsült zsákmányt szerzett magának. Lászlónak
Biharban való megfordulása azzal a mozgalommal lehet kapesolatos, mely
III. Endre ellen iránjuU, középpontja a biharvármegyei Adorján vára volt,
melyet 1296-ban a királj' ostromoltatott is. Viselt dolgai miatt htlenségi és hatalma.skodási perbe keveredett, melyet Rafain szörényi lián halála után, ennek
legközelebbi rokona, Dózsa nádor is foh^tatott ellene. A pör azzal végzdött,
hogy Csobánka Lászlót fejvesztésre ítélték, kétezer tallérrra becsült javait pedig
elkobozták. Gyöngjös s egyéb birtokai két részét 1322-ben Lambert, a pörben
ítélkez országbíró, harmadrészét pedig Dózsa nádor, felperesként nyerte ado;

—

—

:

mánjul Róbert
Vesyes ürá-

líárolji^ól.

^

pártos, hevesvérü Csobánkák, boszlit hhegve Róbert Károly, az idegen
király eÜen, Trencsényi Csák Máté pártüt zászlaja alá siettek és az abaúji
rokon Amadék párthíveivel egyesülve, 1312 január hó l-én, Rozgony síkjain,
a Tárna folyó mellett, Kassa város közelében ütköztek meg a királyi sereggel.
A pártütk csatát vesztettek Csobánka Dávid a harczban elesett s az övével
együtt a többi Csobánka csillaga is mindörökre letnt.
1327 május 21-én már készen volt a királypecsétes írás, mely a Csobánkákat
földönfutókká tette és Gyöngyöinek s Bene várának más birtokost &áott, Széchenyi
Farkasfia Tamás erdélyi vajda személyében. A rozgonyi síkon a gyöngyösiek
Tamás vajda oldalán, földesuraik ellen küzdöttek s az egyik Csobánkát fogolyként adták át Szécsenyi Farkassy Tamásnak. Ha a gj'öngyösiek e fegyveres
szolgálata szigorú történeti bizony.ságokkal nem is igazoUiató, de az kétségtelen,
hogy az új földesúr Gyöngyös iránt a legmesszebbmen jóindulattal viseltetett
s hatalmas befolyását arra is felhasználta, hogy Gyöngyös várost a kiváltságos
;

városok sorába emelje.
Farkassy Tamást ugyanis még be sem iktatták adományos javaiba, már
1337-ben Róbert Károly király szavai szerint ,, alázatosan könyörgött és tiszteletteljesen esedezett, hogy nagy.ságunk szokott kegyessége szerint egyik örökös
birtokának, mely Gyöngyösnek (Gungus) neveztetik s Hevesújvár megyében
van, oly szabadságot, vagyis szabadsági kiváltságot adni méltóztatnánk, milyenekkel budai polgáraink vagy jövevényeink alapításuk kezdetétl fogva használva élnek, hogy az is liasonlóképpen falerdít ésekkcl körülvétessék, tudniillik
tornyokkal, vívóhelyekkel, bástyákkal és egyebekkel, melyek Gyöngyös építend
várának (castri) és erdjének (castelh) ersségéhez kívántatnak."
Róbert Károly készségesen teljesítette leghbb emberének kérelmét^ s
a vonatkozó kiváltságlevelet 1335 október hó 28-án új és lúteles ketts pecsét:

jével

is

ellátta.

így lett Gyöngj'ös kulcsos város, ellátva védfalakkal, tornyokkal és kapukkal, mely kiváltság hirét, nevét országosan hordozta. Ma az erdítéseknek nyoma
sem látható csak a sír széléhez legközelebb álló öregek emlékezése rzi
még halvány képét a benei, csapó, tóutczai és solymosi kapuknak.
;
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melyeket a fényleromboltak.

és

kis-kapuval

együtt jó részben
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XIX. század

elején

Tamás vajda fiai voltak Miklós, másként Kónya bán, Mihály pozsonyi
majd egri püspök, továbbá Gáspár és László. A Farkassy család után a
:

prépost,

Pohárnok, Berzeviczy és Salgó család voltak Gyöngyös város birtokosai, kiknek
késbb a Zsigmondtól különösen kegyelt Rozgonyi családra jutottak.
Györgyös 1455-ben fele részében ismét urat cserélt, mert Gyöngyös felét
László szécsenyi vajda fia, több más fekv birtokkal együtt eladta 40.000forintért
az ekkor már nagy hatalomra és dic-ségre emelkedett Gútlii Országh Mihálynak
gyöngyösi birtoka másik részét pedig zálogba adta Losonczy Albertnek, ki azt
zálog czimen harmincz évig bírván, Mátyás királynak 1467-ben kelt irata alapján, Losonczy Albert és örökösei Gyöngyös város földesuraiul elismertettek
s így a város legtekintélyesebb földesurai a Gú'lii Országh család és a Losonczyak
lettek. Mindkét család kiváló szerepet játszott hazánk történetében. 1468-ban
Országh Mihály a pozsonyi országgylésen már nádori tisztet viselt, Losonczy
László pedig az 1496-ik évben abban a kitüntetésben részei ült, hogy a kincstári
számadások megvizsgálását reábízták. Mátyásnak 1490. évben bekövetkezett
halála után a város urai II. Ulászló pártjához szegdtek s így Gyöngyös is részese
volt a pártos harczok kellemetlenségeinek, mert II. Ulászló testvére és vetélytársa Albert, az 1491-ik év elején, Perényi Péterrel Gyöngyöst és vidékét puszjavai

;

títtatta.

Az 1518-ik évi országgylést meg?lzleg Budán tartottak egy gyülekemelybl azt látjuk, hogy a város birtokos urai közül különösen kett.
Országh Imre és Móré László, továbbá az ez id szerint tekintélyesen emelked
Gosztony család János tagja is, Lajos király legbensbb hívei voltak. E fnemes

zetet,

családok közül különösen a Móré család élvezte az ifjú király kegyeit. A ledér
Móré László úgyszólván mindenható volt az uralkodó környezetében, Móré Péter
egri prépost pedig azt a megbízást nyerte egy társával, hogy mivel a honvédelem
terhét nem visel egyházi személyek jövedelmeik tizedével tartoznak a végvárak
védelméhez járuhii, az illetékek pontos befizetését ellenrizze.
Gj'öngyös története szorosan összefügg a várost uraló fnemes családok
történetével. Ezek emelkedése és bukása a város fejldésére befolyással volt.
S ha urainak szerencséje vagy harczi dicssége Gyöngyös városra fényt derített
8
hatalmas erforrása lett haladásának, kétségtelen, hogy urainak dicstelen
tevékenysége is legközvetlenebbül éreztette hatását Gyöngyös várossal szemben.
A Móré-család történeti szereplése a legszigorúbla ítéletre hívja fel a törté- ^
nelem ítélszékét. Móré Miliály volt árulója Belgrád várának, melybl titkon a
török táborba szökvén, a várnak leggyöngébb pontjait felfedezte, vitéz örségét
pecL'g fegyverletételre csábította s így e nagyfontosságú vár török kézre került.
E család lelkét terhelte pecséthamisítás, rablás, csalás, átkos könnyvérüség,
mely befolyásolta a gyönge Lajos királyt is, annyira, hogj^ Gyöngyös város
negyedrészét Móré László kezére juttatta.
A mohácsi vész után bekövetkezett gj'ászos idben, szomorú napok virradtak Gj'öngyös városra is. Az ország belsejébe diadalmasan elrenyon.uló török
hadak útja vérrel ázott s Gyöngyös is áldozata lett a vad kegyetlenségnek, mely
gj'ujtott, pusztított, rabolt. A török elvonulása után pedig az ellenkirályok
Szapolyay és Ferdinánd hadai élték ki a várost, mely csak akkor jutott ismét
kevés nyugalomhoz, midn Szapolj'ai és Ferdinánd 1538 február 24-én békét
kötöttek. Gj'öngyös Szapolyainak fogadott hséget, ki 1536-ban Judica vasárnapja utáni pénteken, Nagyváradon kelt kiváltságlevelében, Gyöngj'ös városát
védelmébe fogadta s szigorúan megparancsolta, hogy a gyöngyösi polgárokat
senki ne háborgassa, javaikban ne károsítsa, ott ne szállásoljon s minden élel:

met

megfizessen.

1540-ben Budán, Szent Dorottya napja után való szombaton kelt János
királynak egy újabb levele, a hséges gyöngyösiekhez, melyben ket ismét
védelmébe veszi, szal)ad járás-kelésiiket biztosítja s megparancsolja, hogy felettük csak saját bíráik illetékesek eljárni. Ugyan 1540-ben még egy védelmi
levelet adott ki részökre, az akkor Buda fell csatangoló török portyázok ellen is.
János király halálával új korszak vette kezdetét Heves vármegyében
s így Gyöngyös városában is. Frangepán Ferencz egri püspök ugyanis, uint a
János király és Ferdinánd között megkötött béke-okmány egyik aláírója, János

moiiácsivész
után.
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király halálával, a kötött egyezség érvényre emelkedését magára nézve is köteel. hogy t. i. az ország egy
alá egyesüljön s elüiez következetesen, Ferdinánd király lvéül vallotta niagát. Frangopán az egyezség általános
érvényesítése végett Perén^^ Péterrel egj-ütt Gyöngyösre, 1540 augusztus hó
elején tartandó tanácskozásra lvta össze a Hevessel szomszédos vármegyék

f

leznek ismerte

fispánjait. A megtartott t-anácskozásliól a jelenlévk fellxívást intéztek az" erdélyi rendekliez, hogy a váradi béke értelmében hódoljanak meg Ferdinándnak,
Thurzó Elek kir. helytartónál pedig Ferdinánd iránti liódolatukat be is jelentették.
Ekként Gyöngyös is a Ferdinánd-párthoz szegdvén, csakhamar török
rabigába jutott. Midn ugyanis 1544-ben a hatvani rség vitézei, löknek élén
a Dancs testvérek állottak, a török közeledésére az egri várba futottak. Méhemet
pasa az rségtl felgyújtott és üresen liagyott hatvani várat kardcsapás nélkül
foglalta el a törökök Hatvanban sandsák-hivatalt állítottak fel és szokásos módon igyekeztek a szélrózsa minden irányában foglalásaikat is érvényesíteni.
Ekkor jutott Gyöngyös is a török hatalmába, mely alatt mintegy 140 évig
;

sínyldött

Ez idbe esik Gyöngyösön a hitújítók fellépése, kik a lutheránus Perényi
Péternek, a magyar hadak fkajiitányának és egri várnagyának, Varkoch Tamásnak pártfogása mellett. Heves vármegyében tágas mködési kört nyertek s
íg}- a lütújítás csakliamar nagy elterjedésnek örvendett. A prédikátorok Gyöngyösön is tért foglaltak s minthogy Dobó István várkapitánysága alatt az elbb
élvezett párt fogásában nem részesültek, vallási sérelmeik orvoslásáért több ízben
a budai basához fordultak. 1553-ik év Szent-Miklós napján ,, Méhemet bég, a hatalmas Csézár Magyarországi kincstartója", a vallási viszályok megszüntetése végett következ parancsát intézte a gyöngyösi bírákhoz és polgárokhoz
,,hogy
a mai napon engedtük és adtuk a gyöngyösi keresztényeknek, kiket ti Lutheroknak mondtok. az úr malomnak tizedét, melj-et ennek eltte a ti plébánostok
vett fel mert
is ennek utánna a hatalmas császárnak adót fizetnek, miképen
a ti papotok." Inti tehát, és parancsolja Méhemet bég Gyöngyös bíráinak, hogy
különben ne cselekedjenek, mert ersen megbüntetni fogja. Parancsolja azt
is, hogy
,, valamely misés legény az
prédikátiojokra akar menni, el ne tiltsák,
és a misés legény valamely fél között, vagy valahol akar misélni, az szabad
legyen
mert lia ennek utánna én hozzám panasz jön, ersen büntetlek benneteket."
A vallási \'illongások nem szntek meg, mint a város levéltárában lev,
1566-ik évben kelt feljegyzés bizonjátja
,,A másféle rendnek miképen lev
közinkbe származásáról. Elsben mikor közinkbe jövének, a másféle rend,
kívánnának heh'ct magoknak
a város békesség okáért az apáczák egyházát
és lakó helyét, minden jövedelmével engedné nekiek egy ideig békében voltak.
Majd feUndulának, és a városra reá támadának. A város békesség okáért ismét
adá nekik a szent Urbán egyházát, minden jövedelmeivel, melyben akkor is
nekünk egj'házi emberünk volt. Azon közben magokban titkon ismét feindulának, és nagyon sok adományokkal futták a budai basát, és kérték a nagy egyháznak felét. Mivel elhitették vele, hogy vannak annyian, mint a pápisták.
A község megértvén az titkos njálatkozatokat, mi is elmentünk a pasához.
A pasa azt rendelte, hogy mindkét fél, szám szerint megirattassék. Találtatott
a másféle rend 52, a mi rendünk 228-nak. A pasa megértette, hogy nem úgy van,
mint neki ez mondatott. Magába gondolkodik, és a békesség okáért, tön ilyen
örök kötést, hogy valamelyik rend felmozdítaná a meglév állapotot, az 800
frtra büntettessék négy ember feje vételével. Mely kötést nü ez ideig megtartottuk."
végzi a feljegyzés. Csakugj'an Arszlán budai basa 1566 február 16-án
egy parancsot adott ki, ,,hogy az elmúlt napokban az geongeosi lutherek jöttek
my hozzánk és köniörgenek, hogy miképpen egieb városokban vadnak az egházak
folytatja a parancs, de erre
ket fele oztassanak." Megengedtetett tehát ez,
eljövének a pápisták is s minthogy amazok kevesebben vohiának, kívánták,
hogy elégedjenek meg a már adott két kápolnával ás jövedelmeivel és hagyjanak
békét. Az egyezség csakugyan ez értelemben történt meg Budán ,,sok jámbor
agák és csauszok eltt."
De a panasz a budai divánhoz ismét megérkezett, mire Mustafa budai basa
1577 deczember 2-án a gj-öngyösi bírákat büntetés terhe alatt meginti, hogy
.,a luthereknek békét hagyjanak, valamikor akarják, mind böjtön luint egj'aránt
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a mészárosok húst árulhassanak íratlan jobbágyok itt szabadon telepedhetnek
és mesterségük után élhetnek
s ne sarczoltassanak."
Mustafa pecsétes magyar levele a „Luther-rendek" javára szólván, a
katholikusok sem késtek a maguk módja szerint megnyerni a magas diván kegyeit.
A luther-vallásúak ugyanis 3 év óta a templom házát, malmát és szlejét szerezték meg, bizonyos é\-i adófizetés mellett, mely összesen 30 piaszterre rúgott.
Azonban a katholikusok részérl küldöttség jelent meg, mely régi okmányokkal
igazolta, hogy e birtokok a barátoké voltak s most is ket illetik. Nem késett a küldöttség kijelenteni, hogy e javak után készek több adót fizetni, mint a menn%'it
a lutheránusok fizetnek. E végbl le is tettek 60 piasztert, st a lutheránusoktól
három éven át fizetett 30 30 piasztert is megtérítették. Mindezek ekként megtörténvén, meghozatták 1578 október 26-án az ítéletet, hogy a kérdéses birtokok
a kathohkusoké, s ,, mindaddig, míg bírják, hozzá ne merjenek nyúlni a lutheránusok."
A vallási villongások mindamellett napirenden voltak, mert a protestánsok
nemcsak a katholikus templomokat és azok javait igyekeztek hatalmas pártfogók védelme alatt elfoglalni, hanem az iiratlanná vált házakat és jószágokat,
st városi hivatalokat is. A katholikusok tehát szintén pártfogókat, védelmezket
kerestek. Miután pedig akkor a király hadvezérei voltak a leghatalmasabbak,
ezekhez járultak a megszorult lakosok, kiket megnyerni annál könnyebben
sikerült, mert ezek a védelem és pártfogás ürügye alatt a lakosokat taksafizetkké,
jobbágyaikká tették. Ilyenek voltak Forgách Ádám, Drugeth György, Rákóczy
László, Tökölyi István, Esterházy Miklós, Koháry István, Xyáry Zsigmond,
Bossányi László, Haller György, Vámosy István, Dósa Ádám, Wesselényi Istvánné
és mások.
A pártfogó fnemes uraktól s különösen az ellenséges hadaktól okozott sok
kár ellenére is. Gyöngyös ers kitartással és áldozatkészséggel igyekezett magát
fenntartani, annyira, hogy Heves vármegyében a mveldés, ipar és kereskedelem
és ennek mozgató ereje, messze vidékre terjedleg. Gyöngyösön központosult.
A hódoltsági viszonyok és kormányzat rejtett dicséretével s a keleti gondolkozás
fellengzs nagyításával és felületességével ugyan, de mégis említésre méltóan emlékezik meg Gj'öngyösrl Evlia Cselebi török utazó: ,,Az egri ejaletben 8000 alacsonyabb-magasabb deszkazsindelyes szép háza van. Nyolcz bírája, kezükben eziistbottal,váUukon prémes mentével,, .biró"néven kormányozza a várost. E nagyváros
a Mátra hegy tövében fekszik s a Mátra folyó keresztül folyik rajta és két részre
osztja. Kertjei és tiszta utczái vannak. E város a Mátra szélénél délkeletre terjed és hosszúsága 8000 lépés, összesen nyolcz temploma van. Van 1060 boltja,
melyek mindegeikében szép, bájos, hitetlen leányok üldögélnek és mindenféle
árúczikket árusítanak. A városon keresztül men folyó néhány malmot hajt.
Házai többnjdre téglaépít kezések és csinosak. A városnak hosszában 10, szélességében 5 utczája van mindegyik utczában egyik végétl a másikig keresztüllátni, mint a tükörben, oly egyenesek. Ezernél több posztó és sajákmhelye van.
Lakossága keresked, kik minden közadótól fel vannak mentve, azonban Felsmagyarország kormányzójának, a sánta palatínusnak adót fizetnek. Noha két
kilids alá tartoznak, az oszmánoknak ajándékon kívül mást nem adnak, azonban
minden évben az egri vár kijavításához és tatarozásához hozzájárulnak. Egykoriban ezek Eger meghódítójának, Mohamed szultámiak egy kenyeret és háromszáz ökröt adtak ajándékul s ezért kapták a szabadalonevelet."
EvHa Cselebi-féle szabadalomlevelekben bvelkedett Gyöngyös város lakossága, de ezek nem biztosítottak kell oltalmat a hatalmaskodások ellen,
melyek nemcsak fnemes urai és a hódoltsági hatalom, hanem a királya hadak
és adókezelk részérl is érték pedig adófizetje volt a város mind a töröknek,
mind a királynak. Ezért Mátyás fherczeg 1601 márczius 5-én rendeletet intézett
fels- és alsó Magyarország összes kapitányaihoz, melyben felhívta ket, hogy
város papjait" szerzeteseit és összes katholikus népességét annyi
,, Gyöngyös
kárt
éven át "részint a török zsarnokság ákal, részint a szabad hajdiüitól
most mhiden javakkal vegyék oltalmukba es
és elnyomatást szenvedvén,
védelniökbe." Bocskay halála után Heves és Küls-Szolnok vármegyék is, melj-ek
Bocskay országrészéhez tartoztak, visszajutottak régi kötelékük körébe s így
Gyöngvös városa is sietett bemutatni hódolatát Rudolf kormányának, mely
ka1607 május 7-én védelmet biztosító levelet adott ki, meghagyván „minden
;
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pitányokimk. zászlótartóknak, tizedeseknek, luigy annak ntána senld akaraljok
Gyöngyös városára ne szálljon, semmiben kárt ne tegyen." IVIihelyt jiedig
II. Mátyás foglalta el a királyi széket, a sokat szenvedett város mellett felemelték
szavokat Gömör és Heves egyesült vármegyék Rimaszombatban gylésez
rendéi is. 11. Mátyás király mindjárt uralkodása kezdetén, 1009 január 31-én
agy fontosságú rendeletével örvendeztette meg Gyöngyös városát, a rendek
e felterjesztése kapcsán
..hogy Gyöngyös városa s vidékének lakosai, rég ideitl
török hódoltság, ketts teherviselés alatt nyögve, midn keserves munkájok
gyümölcsét, a bort árusítás végett egyes vidékekre szállítják, hogy magok s
családjok élelmét, úgy terheik kielégítésére a szükségletet megszerezzék, a kir.
harminczadoknál illetéktelen fizetésekkel zaklattatnak a rendek tehát Gyöngyös
városa és vicékének népét ezen illetékek fizetésétl felmenteni kérik." A rendek
e felterjesztésére 11. Mátyás utasította a harminczad-kezelket, hogy Gyöngyös
és vidéke lakosait, saját loruk árusításánál, semmiféle illeték fizetésére ne
ellen

I

:

;

kötelezzék.
Alig vette azonban kézhez a város a biztosító levelet, máris újabb sérelem
érte polgárait, mert ket a kamarai biztosok jogtalan tizedszerzéssel zaklatták.
Siettek is panaszaikkal Thurzó György nádorhoz, ki 1610 június 2-án Tokaj várából rendeletet adott ki, hogy jönnek gyöngyösi polgárok panasz.szal, hogy sok
éven át a töröl- öktl is nyomat\'a. eddig nem gyakorlott módon, az eddigi mértéken
és kötelezettségen túl kényszeríttetnek. Meghagyja tehát a deczimatoroknak,
hogy Gj-öngyös polgárait jogtalanul ne zaklassák, oda két-háromnál több tizedszedésre ne menjen és a szokottnál többet ne vegyenek.
hatalmaskodás ez idkben ismét felütötte fejét vallási téren is, melyrl
Mahomet nagyvezér Nándorfehérváron kelt levele nyújt bvebb tájékozást.
Gyöngj'ösön, mint említve volt, régi egyezség szerint az apáczák kápolnája és
a Szent Orbán-templom volt a lutheránusoké.
protestáns Bocskay kedvez kormányát megelzleg törekedtek a Szent Bertalan-ftemplom elfoglalására is.
Bocskay kormánya alatt újra feléledt bennök a vágy, hogy a templomokra
és egyházi birtokokra nézve foglalásukat tovább terjeszszék. Az id erre alkalmas-

A

A

nak mutatkozott

és

nem is mulasztották

el,

hogy a Szent Bertalan ftemplomot

és a ferenczrendiek zárdáját elfoglalni megkíséreljék, mert ezzel a katholikusokat
Gyöngj'ösrl teljesen kiszorították volna. Azonban a jogaikra s vallásos érdekerestek a török
keikre akkor is féltékeny katholikuí3ok sem pihentek. Most
császárnál védelmet, a kinek a basái eltt kötött egj'ezség- s biztositó-leveleik

k

a kezeik között voltak. A panaszra Mahomet nagyvezér 1605 deczember 13-án
a gyöngyösi bírákhoz és polgárokhoz kibocsátott parancsoló levelében szigorúan
vallásokban,
n:eghag}-ta, hogy ,,ennekutánna is, minden rendbeli emberek az
örökségökben, szent egyházokban megmaradgyanak, egyik a másikra háborúságot ne indítson, mert a hatalmas, gyzhetetlen török császár keze alatt 77-félo
nemzetség vagj'on, és senkinek rengyét nem háborgatja. Tehát a miképen
eddig a piaczon való megyés szentegyházat a pápista papok bírták, és a klastromot a barátok, ennek utánna is övék legyen, minden jövedelem és tartozásokkal
úgy a Lutherek is az apáczák egj'házával és a Szent Orbán egyházával s aiok
jövedeln-.ével elégedgj'enek meg
mert valaki másképen cselekszik, meg:

;

—

büntettetik."

Egy év múltán
lév Atyafiak,

— 1606 deczember 2-án, —

,,a gyöngyösi keresztyén Ecclea hatvani
kik másképen Evangelicusoknak hivattatnak
ítatusok, Ali bég, a széchénj'i bég, Hasszán pasa, Ibrahim aga, stbi eltt tették
azon végezé.st, hog}^ soha a piaczon lév szent egyházhoz tartozó örökség felöl
pápista uraimékkal nem pörölnek, mint r.em pöröltek ennek eltte is."
Xemcsak Györgv'öst, hanem az egész országot a vallásfelekezeti súrlódások

siában

—

gyöngítették ez id szerint s minden irányban nagy és mélyreható vallásfelekezeti
szervezkedés volt folyamatban. A bels forrongásnak, mely az 1618. évi márczius
4-én tartott pozsonj'i országgj'ülésen mindig hevesebb lett, ez volt a gyújtó
an\'aga. Az országgylés határozataival elégedetlenek, egyetértve Bethlen Gábor
erdélj-i fejedelemmel, fegyvert ragadtak s csakhamar kitzték a felkelés zászlaját,
melylyel rövid id alatt diadalmasan hódították meg az egész országot. A következ év sz elején Szichy Gj'örgy gömörmegyei fispántól már oltalomlevelet
kapott a felkelkkel egyetért Gyöngyös város is, mely ,, eleitl fogva mindenfelségének fejet hajtott, ennek okáért
koron az országgal egyetértett, most is
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parancsolja, hogy semminem kár ott ne okoztassók,, ez egyházi rendek is
helyükben megmaradjanak, tisztökben, hivatalukban meg ne háboríttassanak."
Maga Bethlen Gábor is oltalmába fogadta Gyöngyö.st 1619 november 9-én
nagyszombati táborából írt levelében s megtiltotta fleg a csavargóknak, átvonulóknak és prédálóknak a sok ínséget látott városban való idözést. Másrészrl
pedig meghagyta, hogy a városban lév ,,papi és prédikátori rendek, úgymint
Calvinisták, Lutheránusok és Pápisták, az egész város, akár milyen valláson
levk, személyekben és jószágaikban meg ne károsíttassanak."
Az ugyanez évi
1619,
országgylés folyamán II. Ferdinánd és Bethlen
fejedelem között kötött béke-elzmény alapján. Heves vármegye s így Gyöngyös
is, Bethlen fejedelem uralma alatt maradt. Forgách Zsigmond nádor vette ekkor
oltalmába a várost, ki G3'öngyös lakosainak sok kárvallását tapasztalván, mel3'eket a különféle vitézl rendek házak feltörésével, gyújtogatással és a várost
törökök megölésével okoztak, felhatalmazta Gyöngyös lakosait, hogy az ily
prédálókat, fosztogatókat és török-üldözket elfoghassák, vagy ha ellenkeznek,

—

—

rz

megölhessék.
Bármilj' szigorúsággal rendelkezett is a nádori nyiltparancs, a visszaélések,
kihágások és bntettek napirenden voltak. A város ekkor a császári hadak
fkapitányához, Gliimcsi Forgách Miklóshoz fordult oltalomért, ki 1622. évi
február 22-én Fülek várából fenyegetett meg minden rendbeü urakat és vitézeket,
hogy a ki életét, fejét, tisztességét szereti, a gyöngyösi bírákat, polgárokat s
benne
törököket ne háborgassa, se titkon, se nyíltan
mert
fejéve!
számol
A császári fkapitány erélyes föllépése nem sokáig biztosította s így
a lakosok újból Bethlen fejedelemhez fordultak, ki Gyöngyös városa javára elbb
Rimaszombatban 1623 szeptember 2ö-én, majd három évvel késbb Palánk
várából adott ki védelmi levelet, intvén kapitán3'ait, hogy ,, Gyöngyösre zászlóstól, seregestül senki ne menjen, papokat rehgiojokban ne háborgassa, ott károkat ne okozzon."
Gyöngyös város Bethlen fejedelem halála után is az erdélj-i fejedelmek
országrészéhez tartozott s így szíiiheh'e volt a hadak járásának, kelésének és
ezzel továbli sorsa is szenvedés és megpróbáltatás
E siralmas helyzet Heves
vármegye 1673 május 4-én tartott közgylésének Lipóthoz intézett feliratában
tükrözdik meg, mely szerint a még fennálló lakosság a maga elnj^omorodásában
ijeszt képe az idk pusztító viharának, tanújele mily s menned szenvedés és
sanj'argatás voniilt rajtok keresztül
Mindazonáltal a társadalmi érintkezésnek és forgalomnak középpontja a
megj'ében ez id szerint is Gvöngvös városa volt. Az ipari és kereskedelmi élet.
úgy a török és a magyar közötti érintkezés, Gyöngjös falai között volt a legélénkebb s így a városnak életkérdésévé vált az, hogy a török magyar érintkezésnek középpontjaként, megkíméltessék. Ez az oka annak, hogy a török és
magyar végvárak fkapiíánj-ainál nem szntek panaszaikkal és kérelmeikkel
közbenjárni a gyöngyösiek. St a zavaros idkben minduntalan megújuló
kegj'etlenségek miatí megkísérelték idnként a török fhatalmasságoknál st
magánál a török szultánnál is küldötségek útján benyújtani panaszos elterjesztéseiket. A városi bírói számadásokban, 1668-ban elfordul, hogy egy ily küldöttség 1300 frtjába került a városnak.
De nemcsak a város, hanem a megj'e is minden kínálkozó alkalmat megragadott, hogv a súlj'os sérelmek megfelel orvoslását keresse. A sok panasz következtében gróf Aspermont, Fels-Magvarország fkapitánya, 1689 július 31-re Kassára
hívta össze a felsvidéki tizenhárom vármegye képviselit, kik összefoglalták a
sérelmeket, meh'ek az irtózatot kelt katonai elbánás ritka példáit tüntetik fel
abból az idbl, midn az ország a török hódoltság alól felszabadult. Il\' sérelmek
1684-ben Dukías, Gácsvára biztosa.
voltak Györgyös várossal szemben, hogv
20 gj-öng3'ösí nemest és elkel polgárt magához idézett a katonai adók behajtása
ügyében ezeket rögtön letartóztatta, a török foglyok és rabok közé záratta és
míg 3000 frtot érettük le nem tettek, ki sem bocsájtotta ket. Mersi tábornok
1685 86-ban Szolnok felé táborozva, nem tekintve, hogy a török is pusztít s
hogy a kóborló felkel-csapatok mindent elrabolnak, Gyöngyöstl 4500 frtot
zsarolt ki. A lakosok nem állhatva már a katonai zsarolásokat, családjaikkal
együtt elmenekültek a hegjekbe, erdk közé húzódtak, gyökerekkel, fák magjaival táplálkoztak s boldogok voltak, a kik elhullott állatok húsához jutottak.
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A

hegyek közé monckült családok százai vesztek el éiiscgükbon. Gyöngyösön
csak kevesen maradtak meg a lakosok közül, kik úgyszólván kizárólagosan
viselték a megyei terheket is.
J/cr.'.-i" és Hcisstfy tábornok
Gyöngyösre háromszoro.s végrehajtást küldött
s az ottiioii maradottak csekély élelmöket lemplomokha. ])iiu'ZcUl)(' n'jtv(>, szerte
futottak. A katonák ezt sejtve, fetörték a tompU)m()kat s lovakkal jártak azokban a pinezéket feldúlták és így fosztották ki elnijtett élelmeikbl a szerencsétleneket. A papokat és dékánokat, kik a templomok megszentségtelenítése
ellen felszólaltak, lovaik farkához kötözték, s ekként mértföldekre liurczolták
ket a gyöngyösi barátokat zárdájukban ütötték-verték félholtra s a templomok értékesebb tárgyait elrabolták.
Ez idszak, mely a török uralom végét jelzi, a legrombolóbb korszaka a város
történetének, s szinte nehéz elképzelni azt a szívósságot, melylyel a város az
1689 márczius 13-án Karaffától kirótt 4940 frt hatlisarczot is kitudta fizetni.
Pusztulás, panasz, inség és nyomor, reménytelenség és végs kétségbeesés
ütötte fel szomorú tanyáját ós a pohár még mindig nem akart betelni. A török
és a császáriak egyformán kiélték, prédálták, zsarolták. ,,
nagy ínségben
és nyomorúságban let legyen ez a mi nyomorult végs pusztulásra menend
városunk, mint az idegen nemzetnek rettenetes kimondliatatlau sok kívánsági.
rajtunk való élödése és az eo Felsége hadainak rendeltetett, reánk vetett impositiók és súlyos portiók exactiója végett
annyira jutott már a szegénység a nagy
." így
inség miá, hogy inkább halálát, hogysem életét kívánja magának
panaszkodnak a gyöngyösi bírák a vármegye alispánja eltt
A szomorú gyászos idk minden kesersége megszólal a szegény katona énekében
;

;

.

.

.

:

.

.

.

.

,

:

„Musztafa, Karaffa
És az akasztófa,
Jlindezen három fa,
Mind a három rossz fa.

Rákóczi ezabadságharcza.

Körtefa, körtefa
Gyöngyösi körtefa

A

szegény katona

Megpihen

alatta.

Karddal szántja
:

földjét,

Vérrel boronálja,

Mégis
Igazán

felségét
szolgálja

.

.

."

A
tej-j^ejj

török Idzésót követ kormányzati rendszer, az önkényeskedés és súlyos
nyomása, lobogtatták fel az elkeseredés és gylölség tüzlángját, melynek

heve zászlóbontásra kényszerítette II. Rákóczi Ferenczet ,,Pro Patria et Libertate". 1694-ben, ifjú nejével meglátogatta Gyöngyöst is, hol birtokos volt s ekkor
a vármegye vendégelte meg. Már 1701. nov, 9-ón császári köröz-lovél érkezett
a vármegyéhez, tudatva, a ki Rákóczit élve szolgáltatja kézhez, 10.000 frttal,
a ki halva, 6000 frttal jutalmaztatik. Válaszul a vármeg3'ei nemesség, élén Almássy
János alispánnal, Rákóczi zászlaja alá sereglett a Gyöngyös városa nagyhír
kegyes ura ünnepélyes fogadására készült.
A Gyöngyösön megindult megyei felkelési mozgalomnak továbbra is Gyöngyös maradt a fhelye. Itt gj^ülokeztek a gyalog és lovas felkelk innen indultak
1703. okt. 21-én Eger ostromára. E közben Rákóczi Gyöngyösön intézte azt a
békeegyezkedési kísérletet, melyet Lipót király utasítására Széchenyi Pál kalocsai
érsek ajánlott fel. E békeegyezkedési kísérleten Széchenyi érseken kívül, a franczia
király követe, két lengyel követ és a török követ volt jelen.
A gyöngyösi értekezlet alatt érkezett Rákóczi táborába a városnak egy
másik földesura, gróf Forgách Simon, ki elbb Lipótnak volt a tábornoka.
1704. év folyamán a fáracDiatatlan Széchenyi érsek újabb levélben sürgeti
Rákóczit az egj^ezkedési fonál felvételére, ki ismét Gyöngyöst tzte ki találkozási
helyül szept. hó elejére. A megkezdett tárgyalás alatt a Gyöngyösre érkezett
evangélikus rendek n5TJgtalankodtak vallási érdekeik mikénti biztosításáért,
mire Rákóczi meggyzte a protestáns rendeket, hogy az aggodalom tisztán
Lipót hívei fondorlatának szüleménye, hogy a megkezdett hazafias küzdelmet
e féltékenységgel kettészakasszák és bukásra vigyék.
A változó hacüszerencsével folyó Rákóczi-szabadságharcz alatt a város
többször volt dönt intézkedések és hadi mozdulatok színhelye. Itt tartották
többször, mint ideiglenes megyeszékhelyen, a vármegye közgylését,
így
1709. aug. 3-án is, a mikor a Gyöngyösön idz Bottyán János tábornoknak
oz
év
A
táborában
ajándékot
is
adott.
népszer
tábornok
tarnaörsi
a vármegye
szept. 27-én halt meg és Gyöngyösön temették el a szentferenczrendiek templom
sírboltjában. Gyöngyösön a ferenczrendiek klastromában rizték a vármegyei
okiratokat is az 1710. évi márczius 6-iki megyei közgylés határozata szerint:
;

—
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,,az nemes Vmegye az Egerben lev acták megtartásáról gondoskodván, hogy
netán Eger-városból a lakosoknak mint az eltt ki kell bontakozni, nehogy azok
dissipált ássanak, Gyöngj'ösre hozatala és valamely segrestyébe helyezése elren-

deltetett."

A Rákóczi-korszak letnésével a város lakossága feszült erkkel igyekezett
a zivataros századokban szenvedett veszteségeit pótolni. Más részrl pedig az
uralkodóliázzal is teljesen kibékülni látszottak, a minek az lett az eredménye,
hogy VI. Károly 1714 és 1715-ben a gyöngyösiek kiváltságait és szabadalmait
nemcsak elismerte és megersítette, hanem a városnak országos és heti vásárok
tartását is engedélyezte.
Csak rövid ideig riasztotta a várost a háború félelme a Napóleon elleni
hadjáratban, a mikor a város az ,,insurreetió" részére egy teljesen felszerelt lovas
katonát áUított ki, a sereg részére pedig nagyobb mennyiség ruhát szavazott
meg. Ez idben, az 1806. évben, szép örömnap derült a városra, a mikor a magyar
szent korona volt vendége Gyöngyösnek. A szent korona az Almássy Pál házában
volt elhelyezve s 36 koronar rizte.
váro.si tanács az ünnepség részleteit a következképpen állapította meg
esvén Tanácsunknak, hogy Hazánk legfbb Kintse, Szentséges
,, Értésére
Koronánk Munkátsról Budára városunkon keresztül az jöv héten, azaz 20 current is Mártii fog visszavitetni és városunkban meg fog hálni, mire való nézve,
hogy üy Drága Kintse országunknak minden lehet illendséggel fogadtasson,

A

:

determináltatott
I.

Hogy a

:

czéhesek legényeikkel edgyütt sorba kiállíttassanak a templom

eltt.
II.

III.

Az ágyúk szünet nélkül lövettessenek
A muzsika minden felé szóilyon.

ki.

IV. Tanátsunknak tagjai a czédiüaház élt rendet formálván, mihelest
az korona odaérkezik. Ord. Nótáriusunk magyar nyelven tegye meg üdvözlését

a

sz.

koronához.

V. Est ve a N. Városunk ablakjai és mind a 2 oskolák üluminált ássanak,
nevezetesen a többi tliemák között maga országunk kintse a sz. Korona irathasson
le és különösen világít ásson meg.''
csendesebb évtizedek békés napjait nem mulasztotta el Gyöngyös város
továbbra is vagyoni és erkölcsi jólétének felvirágoztatására fordítani. De mihelyt
újabb alkalom kínálkozott arra, hogy a nemzet szabadságáért áldozzon vért,
életet, vagyont, az sök példájához mindig hü maradt. Alig szárnyalt szét a híre
annak, hogy 1848-ban a katonaság Budapesten megtámadta a szabadságittas

A

a nemzeti rsereg felszerelésére Gyöngyös
764 frtot adományképen és 570 frtot kölcsönképen küldött. Ezenfelül 11 font
ezüst mellett, arany- és ezüstórákat és egyéb ékszereket ajánlott fel, bor, búza
és egyéb élelmiszerekkel, A megyei nemzetrség második zászlóaljába pedig,
melynek Gyöngyös volt a székhelye, a város 1200 embert áUított.
A szentesített törvények értelmében Pestre összehívott országg\-ülésre
Almásy Pált küldte a város képviseljéül, ki a debreczeni orszcígos ülésen, a
függetlenségi nyilatkozat kimondásakor, a mellyel az uralkodóházra nézve a
trónfosztás kimondatott, az elnöki tisztet viselte.
De csakhamar újra átszenvedte a város a liáborús idk megpróbáltatásait.
1848. év vége felé tartania kellett a városnak 760 fbl álló horvát foglyot. 1849
január 21-én pedig WindiscJigrátz elhada Schulczig táboniag>-gyal az élén vonult
be Gyöngyösre. Ez Kápolna felé haladván, a szintén elvoniüt vértes-ezred ezredese, Montecuccoli hátra maradt s az ezredét kocsin akarta követni. A Mezkövesd körül szállásolt magyar huszársereg elrseibl 8 ember egész Gyöngyösig kémlelt, hol is a széls háznál tudakozódván, hogy van-e itt ellenség
arra a liTe, hogy csak most vonultak ki innen ás ezredesök még itt van, rögtön
elfoglalták a vendégl bejáratát, a káplár két huszárral benyitott az ezredes
az ezredest
szobájába és tisztelegve ,, jelentem alá.san ezredes úr, foglyom,"
letartóztatták. Ugyanakkor az odasereglett nép felhívására, hogy a város kapitánya is osztrák érzelm, a hu.szárok ezt is elfogták és az ezredessel egj^ütt Mezkövesdre szállították.
Ez esetért 1849 február 10-én állott bosszút az osztrák sereg, mikor is
Babarczy Antal császári biztossal mintegy 1500 fnyi csapat szállotta meg a

népet, a megyei gyjt-bizottsághoz

—

:

—

s^abadsáeharcz i848.
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városházát és WincUscliprátz rendeletébl ,.gróf Montecuccoli ezredesnek Gyönáltíil elfogatása és gyáván elvi'etni engedése végett" a városra
fele részben ezüst, fele részben bankjegyben fi/.etend ötven ezer frt sarczot
vetve, a várost összelövetni fenyegette a város könyörgésére azonban huszonháromezer frttal megelégedve. Hatvan felé vonult. Néhány huszár vetdött ismét
ekkor a városba, kik fellázítván a népet, mindenféle szúró- és vágó?szközökkol
fegyverkezve, rolxantak az elvonult csapat után, mely a lárma hallatára vis-!zafordult és megszállotta a várost. Miután ScJincider alezredes a lakosokat lefegyverezte, szabad rablást engedett kittoiuünak, kik a lakosoktól megvendégeltetve,
nem vették igénybe a n3-ert engedéh't.
A kápolnai csatába az osztrák sereg egy r4sze Gyöngyösrl indult február
26-án s a csata után annak zöme itt táborozott jiilius 11-én pedig gróf Paskievits
vezérlete alatt már az orosz hadsereg vonult Gyöngyösre.

gyösrl 8 honvéd

:

;

Végre mintegy harmincz tót honvéd jött, kik néhány óráig pihentek a
városban s elbeszélték a
világosi fegyverletételt

—

.

.

.

Gyöngyös a Mátra lábainál fekszik. A Mátra szelíd nyúlványai öleUk keletAz éjszaknak fekv erdkoszorús hegyek s délen az Alföldet
kitáró síkság a város fekvését kedvessé s nem egy nézpontról festivé és regényessé teszik. A 3Iátra a város dísze, ékessége. Legmagasabb csúcsa a Kékes,
mely 1010 m. magas. A Kékes legszebb pontjáról, a 20 m. magas Mátratoronyból belátlxató az Alföld és Felvidék panorámája. A Mátra önáUó vulkanikus
képzdmény. Uralkodó kzete a trachyt, melynek legidsebb válfaja az andesit
alkotja a Mátra középpontját, a Saskt és Kékest. A Mátra üdít forrásai a

rl

és nyugatról.

:

:

Gyökeres-, Szent László-forrás, Jávoros-kút stb.
Gyöngyös határa 7305 kataszt. hold és 140 D ra. egy részben erdség, más
részében majdnem kizárólag szlmívelésre használt terület.
A város lakosságát eredetQeg s-jnagyar faj alkotta. Késbb, midn a város
a háborús idk zivataraiban szinte elnéptelenedett, más nemzetiség jövevények
is telepedtek a szép Mátra ölére. A reformáczió idején származtak ide a most
m?r [Utódaikban szín-magyar tótok, különösen Árva, Liptó, Trencsén, Turócz,
Sáros és Zólyom vármegyékbl, a németek pedig a Szepességbl. Zsidók mái a
török\nlágban laktak Gyöngyösön. Az 1736. cvi összeírás szerint Gyöngyösön
volt 8 zsidó család öten vegyeskereskedést tartottak fenn, három pálinkafzéssel
foglalkozott. Az 1743. évben egyre-egyre 6 frt taksát vetettek ki. A ráczok, görögök
az 1691-iki bevándorlás alkalmával telepedtek le és fleg kereskedelemmel fog;

;

lalkoztak.

Gyöngyös 15 éven felüli férfi-lakosainak száma az 1697-iki összeírás szerint
784. Tehát a XVII. század végén, az újjászületés ez idszakában legnépesebb volta vármegyében G5'öngyös város. A lélekszám az 1850. évben 13.258
1857-ben 15.450 1869-ben 1 5.830 1880-ban 16.061
1890-ben 16.124 1900-ban
16.379, valamennyien magyar anj-anyelvek. Vallásra nézve róm. kath. 13.819
volt

:

:

;

;

;

;

;

:

;

gör. kath. 38; református 410; lutheránas 101
gör. nem egyes. 38; izraelita
1973. Van a városban 2500 lakóház, nagy részük klil és téglából építve s bádoggal és más tzálló anyaggal fedve.
;

Táros kOlsA
képe.

A futczákon modem emeújabban a városi ízlés szerint
építik át. Az egész város összhatása kellemes
kivévén a futczákba torkoló
közöket, melyekben a régi földesúri világ taksásházai épültek. A város négy
futczája a Kossuth Lajo.s- (Bene) utcza, Petfi Sándor- (Sólymos) utcza, Jókai
Mór- (Csapó) utcza 4s Vachot Sándor- (Tót) utcza. Ez utczák elsrend aszfalt,
A

letes

város

küls képe a

házak vannak.

A

legjobb benyomást teszi.

régi

földszintes házakat
;

:

SzU Bertalan
fatemplom.

részben keramit burkolattal vannak ellátva, a csapadékvizek levezetésére pedig
földalatti beton-csatornák szolgálnak.
A város szép ftere (a Hanisz Imre-tér) a nagy piacz, villamos ívlámpáival,
szegély-fáival és pompás aszfalt-burkolatával a legjobb hatást gyakorolja. A
város összes utczáit aszfalt-gyalogjárók teszik kellemessé.
A Kossuth Lajos-utcza bels végénél, a Pctófi-utcza és Vachot-uteza torkolata és a ftér éjszaki oldala mellett van a Szent Bertalan-ftemplom, Gyöngyös
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város régi dicssége, melynek története a XIV. századnál elbb kezddik. A mint
Ipolyi szerint,
csúcsív-építószetünknek
máig, átalakítva bár. mutatkozik,
még egyik kitnbb alkotása. Kéttornyii széles homlokzata is újabb renaissancemodorú átalakítása ellenére, talán még régibb román ízlés tervezet lehet ; míg
maga a templom a kés gót ízlést jellemz sajátságos részletekkel bír. A kevéssé
tagozott küls faltámok mellett ugj'anis a szentély záródása is egészen abnorns
alakítást mutat, a mennyiben nem a többszög egyik középs oldalával, hanem
magával a szöggel végzdik, úgy hogy a templom középátmér-vonala a szögbe
jut. Ily ritkább eltér sajátosság csak régi templomoknál fordul el.
Bels világosságban a templom hossza 65 méter, szélessége 28 méter. Régi
templomépítési modor szerint a földbe merül két lépcsvel, szentélyével napkeletnek fordulva. 1815-ig kfallal volt bekerítve, melyen belül temetkeztek.
Hajdanta szentélye fölött Idsebb tornya volt, mely az 1810. évi egyházlátogatási
jegyzkönyv szerint földrengéstl megrongáltatván, leszedetett. Déli oldalához
középtáján
1701-ben harangtornyot építettek, mely fából készült és az ácsmesterségnek valóságos remeke volt. Rossz köalapja miatt 1731. évi júhus 26-án
esti 8
9 óra között azonban ledlt.
A templom homlokzati két szegleténél újabbkori két ékes torony épült.
Az éjszakit a harangtorony ledlte utáni idben, a temjolom és város költségén
kezdték építeni s érczfedelét 1826-ban nyerte. E toronyban vannak elhelyezve a
hatalmas harangok. A déU tornj'ot ISH-ben kezdték építeni, melynek költségeire
Nováky József egri kanonok, a város volt plébánosa, 1000, Hám János egi'i kanonok, késbb szatmári püspök, a városnak nagy szülötte 11000, a város pedig 2000
frtot adományozott. A toronj' magassága a toronyfedélzettel 62 m. 30 cm.
aranj'os keresztjével messze tündöklik. Nemcsak a régiek mondták, hogy
hanem még ma is el lehet mondani ugyanazt
,, Mássá kevés van a hazában !"
a szép két toronyról.
Az éjszakról és délrl csarnokkal (porticus) védett két oldalajtó 1654, illetleg
1656. évbl származik. A templom hajóját jobbról balról öt-öt oszlop, melyeken
a boltozat és 6 6 méter széles oldalkarzatok nyugszanak, három térre osztja.
A templomnak 1791-ben Harrach József pesti orgonaépíttl készített orgonája
egyike hazánk leghíresebb orgonáinak. A régi írók a templomnak 21 oltárát
emlegetik ma 9 oltára van. Keresztkútja régiség, érczbl öntve külfalán fels
széle körül gót beti és jobbról balra olvasható felirata a Credo els szavait tünteti fel, alján pedig
,,Ave gratia plena Dominus tecum benedicta ;" oldalain
több kisebb-nagyobb dombormv alak és ezen felírat látható ,,Boleslai Dei
gratia Ducis Poloniae." A templom kincstárában érdekes látnivalók, mint az ötvösségnek remek alkotásai aranyozott ezüst kelyhek, Úrmutatók és ezüst kézi

—

—

—

—

—

—

—

—

;

;

:

:

:

keresztek.

Az egyház-kegyúri jog gyakorlásának legrégibb forrásához Csobánka
unokáinak, János comes fiainak osztálylevele vezet el, mely 1301-ben az egri
káptalan eltt kelt. E szerint a kegyúri jogot megszerz Csobánka leszármazottjai,
János comes osztozkodó fiai László mester, Sámuel és Dávid a gyöagyösi és
benei templomok (várkápohia) kegyuraságát maguknak és utódaiknak közösen
fenntartották. (,,Patronatus eciam ecclesiarum villa Gyungus et villa Bene
tam eisdem quam suis posteritatibus comrauniter remansisset, preterea
magister Ladizlaus, Sámuel et dauid praedicti tahter se in nostra presencia obligurunt.")
A Csobánkák összes birtokait 1335 november 5-én királyi adományként
nyerte Róbert Károlytól Tamás erdélyi vajda, a templomok kegyúri jogaival
együtt, ,,eum
Patrona*ibus Eeclesianun." Tamás vajda örököse pedig Gyöngyös város lévén, st III. Ferdinánd 1635-ik évben, III. Károly pedig 1715-ben
kelt okleveleikben a várost Encs és Bene puszták birtokaiban meg is ersítvén,
a kegj-úri jog ezzel is Gyöngyös város közönségére szállott, mely nemcsak a
kegyúri jogaiba tartozó Szent Bertalan ftemplomnak, hanem a város többi templomainak is kegyes ura.
Gyöng\'ös város legrégibb egyházi épületei közé tartozik a még ma is fennálló Szentlélek-kápolna, mely a Mária-tanoda jámlior apáczainak ájtatoskodási
helye. Legvalószínbb, hogy Csobánka László építtette, ki az említett osztálylevél
szerint a Krisztus-teste kápolnát saját költségén alapította. 1496-ban a ferenczes
harmadrend apáczák bírták, a reformáczió idején pedig sok háborúsággal a
:

.
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Sxt.

OrMn

templom,

protostánsiik fojilalták le, míg a vallásközi állapotok rendezésekor ismét a katholikusok kezére került.
Viszontagságos miiltja van Szent Orlián templomának is. Elbb a katholikus
isteritisztelet ezéljaira szolgált, majd annak a protestánsok által történt erszakos birtokbavételét a törökök szentesitették. A XVII. század második felében
azonban az egri püspökök Gyöngyösön is erélyesen követelték a régi állapotb a
való \-issza helyezést s így hosszas pereskedés után a Szent Orbán-templomot is
birtokába. De a templom a Rákóczi-korszak
visszaszerezték a kathohkiisok
idejében ismét a protestánsoké lett míg végre a jezsuiták kezére jutott, kik azt
díszesen átalakították s hozzáépítették mai két tornyát. Eltávozásuk után ismét
.

át. A gazdátlan templomot senlci sem akarta gondozni s így a
kormány elrendelte annak lerombolását. A lütbuzgó gyöngyösiek esedezésére a
templom megmaradt, fenntartására a királyi udvar 4000 frtot adott, 1781-ben

sok bajon ment

A

íe

nranudt

kolostor és

temp om.

szt

Erz~.:-i>et

tómpiom.

pedig ünnepélyesen a város tulajdonába bocsáj tátott.
^ g_\ öngyösi szent-fereuczrendi kolostort és a mellette lév templom egy
részét, a legrégibb rendi feljegj-zések szerint, 1400-ban a Báthory család alapította
^ azóta a ferenezrendiek nem hagyták el. A rend itteni tagjai is elévülhetetlen
érdemeket szereztek a nép lelki ellátása, az ifjúság vallásos és hazafias nevelése
körül. Kiválóan nagy érdemeket szereztek az által is, hogy a bevándorolt lutheránusokat a város legmagyarabb elemeivé nevelték.
A szent ferenezrendiek srégi temploma, mely a várost 1904-ben pusztító
tznek a kolostorral együtt áldozata lett, új szépséggel bontakozott ki hamvaiból,
különösen a Memlékek Országos Bizottságának áldozatkészségével, mely lehetvé tette, hogy a ter^plom régi tornya is restauráltassék. A templom és kolostor
restaiu"álása idején a Memlékek Országos Bizottsága, a kép\-iselház részvétele
mellett, nagy ünnepségek között avatta fel a templon sírboltjában pihen
Bottyán János kurucz generáhs emléktábláját, a mikor a Rákóczi-korszak halhatatlan történetírója, Thaly Kálmán moidott Vak Bottyán fölött emlékbeszédet,
Gyöngyös város srégi templomai közé tartozik a Szent Erzsébet-templom,
niely hajdan a Benei-kapun kívül egymagában áUott az öreg ispotály épülettel,
most pedig a nemes stil Orczy-kastély és a fgimnázium hatalmas épülete veszik
körül. 1(353. év eltt már igen hosszú idn át el volt hagyatva. Nem gondozta
senki harangja elnémult. A hol elbb imádság, ének, orgonaszó olvadt össze szép
harmóniában ott néhány gyöngyösi polgár minden lelkiismeretfurdalás nélkiil
helyezte el búzáját, lovát.
Azonban mihelji, a hitújítás hullámai ersebben kezdték ostromolni a
várost és a már itt lév református felekezet, különösen a jövevény tótolíkal gyarapodni kezdett, a gjöngyösi hitbuzgó barátok an-a gondoltak, hogy az ország fels
vidékeirl napról-napra érkez lutheránusokat elszigeteljék az itteni protestánsoktól, így akarták ezek számbeh növekedését megakadályozni, másrészrl
pedig módját ejteni annak, hogy a jövevényeket a kath. egj'házba visszatérítsék.
E czél elérése végett a Szt. Erzsébet-templomot a kath. istentisztelet
tartására berendezték s a tótokat a templomba tót nyelv predikáczióval csalogatták. E missióban 1654-tl 1810-ig buzgólkodtak, mely id alatt nemcsak
magyarrá, hanem katholikusokká is tették a betelepedket.
Ma a Szt. Erzsébet-templom fleg az áll. fgimnázium kath. ifjúságának
;

:
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részéu, a Dolha-patakra lejt fennsíkon, honnan a regényes hátterül szolgáló Mátra betek'nthet. épült a messzeföldön Mres gyöngyösi Kálvária. Alapítója a Gyöngyösön 1670-ik évben a megváltó haldoklása
emlékére alakult Agónia-Társulat, mely a betegek és híildoklók iránti gondoskodást tzte ki czéljául. A társulat az élén lév jezsuitáktól lelkesítve, határozta
el a kálvária építését. Az építés eltt vita merült fel az 1721. évben a fölött, hogy
a fercnczrendieket, vagy a társulatot illeti-e meg a kálvária-építés joga. A megkérdezett egri püspök az Agónia-Társulat javára döntötte el a kérdést.
A mint a fpásztori engedély megérkezett, 1721. évi áprihs 4-én, a hétfájdalom emléknapján, tette le a Kálvária alapkövét Wenner Jakab jezsuita tartománj'fnök, Vida Ignácz városbíró és tanácsosai jelenlétében.
Az építkezéshez járultak Almássy János, Ágnes ésFerencz, £^oMr?/ István
és más földesurak s a hívek, úgy hogy már szeptember 14-én harsonák hangja
és dobok pergése között Gyetvay Mihály egri kanonok és gyöngyösi plébános
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Kálvária kkerítését

is.

fkápolnája mellé két kisebb kápolna épült.
187S-ban a régi fkápolnát a város és a hívek költségén átalakították és
megnagyobbították. Kedves ájtatoskodási helye nemcsak a gyöngyösi, hanem
a messze vidélcöl elzarándokoló katholikusoknak is.
A hitbeli meggyzdésükért lelkesen buzgólkodó gyöngyösi protestánsok
katliolikus véreikkel ezek templomainak elfoglalása miatt sokszor hadakoztak.
Az 1781. évi tüi-elmi pátens után, minthogy nekik Gyöngyösön ez id szerint se
imaházuk, se lelkészük nem volt, a szomszédos protestáns vallású földbirtokosság a gyöngyösiekkel elhatározta, hogy imaházat, iskolát és parókiát
építenek. A vármegyei közgylés 1783 június 16-án kérelmüket azzal az indokolással utasította el, hogy Gyöngyösön a mintegy 70 szegény család ity költséges
intézmény elviselésével nem terhelhet. Végre 1784 deczembcr 6-án a helytartótanács útján megérkezett a rendelet, melynél fogva a gyöngyösi reformátusoknak
szabad vallásgyakorlatot engedélyeztek, de a katholikus lelkész-, kántor-stóla és
egyébb jövedelmek épségben hagyásával. 1787-ig bérelt házban, azután az egyház
házában tartottak isteni tiszteletet.
A számban és erben megfogyott református egyház, a templomépítéshez
szükséges pénz és építési anyagok összegyjtése után, 1792 szeptember 20-án
1723-l)an pedig a Kálvária

^^.J^''™**"*

a templom építéséhez és azt 1793 október 20-án be is végezte.
toronyépítésre is gyjtést indítottak s miután az összeg 7470 váltóforint és
50 krra emelkedett, a torony építését is megkezdték, mely 1845-ben nyert befehozzákezdett

A

jezést.

A

reformátusokat az 1791. évben mentették fel a róm. kath.
évi 100 frt fizetése alól, de a róm. kath. ünnepeken templomukban isteni tiszteletet tartani köteleztettek. Az 1845 évi aiigusztus 15-én
tartott reform, egyháztanácslés határozatképpen mondotta ki, hogy ,,a jövendkre nézve csupán annjaban kívánja kebelbeh híveivel a katholikus ünnepeket megtartani, a menn3'iben a vallásfelekezetek közt most álló szelíd béke az
utána is fennmaradása kedvéért
meghagyja, hogy hívei, valamint ezeltt,
úgy ezután is óvakodjanak küls és bels zörg munkákat vinni véghez."
Az 1876-ik évben a gyöngyösi református és evangélikus egyház a protestáns közösség ersbítése és a vallásfelekezeti érdek megóvása czéljából unióra
gj'öng3'ösi

plébános részére

es

—

lépett.

Gyöngyös város izraelita vallást követ lakosai, kiknek nagyobb része a
statufquo, kisebb része az orthodox hitközséghez tartozik, már 1813-ban templomot építettek. Az él hagyomány szerint az építkezéshez szükséges téglát a
gróf Á'ároZj/i-uradalom ingyen adta. Építje Rábel építész volt, ki a ftemplom
déli tornyát is építtette. Tizenhárom évvel késbb e templomot átalakították,
1872-ben pedig a hitközség példás áldozatkészségébl új
templom is épült,
mely az egyre szaporodó hívek befogadására elégtelennek bizonyulván, 1897-ben
kibvítették. A díszes templom ehsmerésre méltó alkotása a vallásos buzgó-

izr.

templom.

ságna,k.

A

város nevezetesebb épületei között régiségénél fogva is els helyen emlía városháza, melynek homlokzatán a város czímere látható. E czímer a
város régebbi czímcrével nem mindenben hasonlatos.
Az áUami fgimnázium kétemeletes, monumentális épülete ,, Gyöngyös a
Közoktatásnak" felirattal méltán dicsekszik. Kétségbevonhatatlan bizonysága
annak, hogy a város gyermekeiért az erit meghaladó áldozatokra is képes
Gj'cngyös, Róbert Károly 1335. évi kiváltságlevele alapján, az ország jelesebbvárosai közé emelkedett s mint ilyen, a kor igénycinek megfelel mveldési
intézményeket sohasem nélkülözte, mert azokat a nagy számmal ittlakó nemesi
€s fnemesi családok gyermekeinek neveltetési érdeke is követelte. Pázmány
Péter biboros-herczegprímás éppen erre való teldntettel erélyesen szorgalmazta,
hogy az ifjúság nevelése itt a jezsuitáki'a bízassék. Ennek következtében Pyber
János egri püspök Pap Ferencz jezsuitát 1633-ban a városba hozta, hogy a
gimnáziumot megalkossa. Munkásságát siker koronázta, mert a város hatósága
kérte a rend fnöa vidék akkori urának, a török vezérnek beleegyezésével
két. Forró Györgyöt, hogy még több tanárt küldjön. A rendfnök 1634 október
2 án tudósította a várost, hogy kérésükhöz képest Sztankovics és Magdalcnitz
atyákat az ifjúság nevelése végett, Gyöngyösre rendelte. A gyöngyösi gimnázium

tend
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ez idtl fogva mintegy félszázadon át, háborítatlanul tcljositette nevel-oktató
feladatát
gimnázium 1756-ban a jezsuitáktól emelt épületbe költözött s a jezsuiták
clzetése után, 1776 november 6-án, a szt.-ferenczrendiek vették kezelésbe, do
nemsokára II. József császár rendeletébl Jászberénybe helyezték át alapitvármegj'e annak ^•isszaállitását erélyesen sürgette s ekként
ványaival együtt.
1798-ban a város és a Szt. Ferenez rend között kötött egyezség alapján a gyöngyösi gimnáziumot újból megnyitották, kezdetben 3, késbb 4 osztálylyal s így
vezették az újabb idkig, midn a gimnázium 6 osztályúvá fejldött. 1849. év
végén, az egységesít osztrák rendszer szerint, a gimnázium ismét 4 osztályú lett
s csak az alkotmányos idk beálltával fejldött újból 6 osztályúvá.
A legújabb idben sürgetvé vált a gimnázium nyolcz osztályúvá fejleszté83, melynek költségeit a város különösen a íilloxera-csapás következtében, nem

A

A

viselhette. Igj- következett

be a nyolcz osztályúvá

fejlesztéssel

1898-ban a gim-

názium államosítása. Az államosítási szerzdés alapján a város elbb 20,000,
most 6000 korona fenntartási hozzájárulást visel és építtette 350,000 korona
1802-ben emelt
gimnáköltséggel a fgimnázium mai épületét, míg a régi

—

—

ziumi épület városi hivataU helyiségekül szolgál.
^^ oktatásnak másik figj-elemreméltó hajléka, a Petfi Sándor-utczában,
V 1- I ánru"icoia."
az állami polgári leányiskola, meljmek Ízléses épületét 150,000 korona költséggel
szintén a város emeltette.
A népnevelés nagy érdekeinek szolgálatában a város példásan buzgólkodott
Elemi ískoUiks mert srégi kath. plébániája mellett iskola is mindenkor volt, gyermekei az
oktatást sohasem nélkülözték. A haladó idkkel a népnevelés tekintetében is
lépést tartott s a XVIII. század utolsó évtizedében az iskolák fejlesztését a király
elé járult küldöttséggel is siu-gettc. Ugyanez idben a város nemcsak a mindennapi tanköteleseket igyekezett beiskolázni, hanem a serdültebb ifjúságot is.
,,A mester-Legények, hogy Vasárnapi
Erre vonatkozik a következ rendelet
napokon oskolába járjanak, parancsoltatik."
A népnevelésre vonatkozó országos törvények iskoláink jellegében változást idéztek el, míg végre a mindinkább elviselhetetlenné vált tanügyi és iskolafejlesztési teher a várost iskolái legnagyobb részének államosítására kényszeiítette. Az 1895. évi államosítási szerzdés értelmében kötelezettséget váUalt a
város arra, hogy 200,000 korona költséggel elemi iskolai és kisdedóvó-épületet
emel, az évi fenntartáshoz pedig 30,000 koronával járul. E hozzájárulást az 1908.
évben 15,000 koronára mérsékelték.
A mintaszer állami elemi iskolákban és kiadedóvókban 33 taner, 5
óvón, 3 rendszeresített kath. hitoktató és 5 más felekezet óraadó hitoktató
:

végzi lelkes munkáját.
Kath. jelleg elemi iskolák a Mária-tanoda és Fejérváryné-féle árvaintézet, a kett összesen 8 tanervel. E két intézet a Paulai Szt. Vinczérl nevezett
irgalmas nvérek kitn vezetése alatt, igen keresett, külön-külön intemátusa
is van.
Az iparos- és keresked tanonczoknak szakiskolájuk van.
Gyöngyös város mveltségi és közmveldési viszonyaira élénk világot vet
Küzmüveiödéi
az a körülmény, hogy már 1706. évi június hó 8-án megalakult itt egy tudós
társaság ,,Coetti5 Literatorum" névvel. A közmveltségi állapotokat jellemzi az
is, hogy Gyöngyösön a XVIII. században volt színpad, 1812-ben pedig rendes
,,Az
színtársulat mködött, melytl jótékony czélra eladást követelt a város
itt lév Jádzó társaság egy játék darabot a végre jádzott ki, hogy a nézktül
beszedett pénz az házi szegények közt osztasson fel a beszedett summa teszen 33
fkát." A színészek mködésérl 1822-bl is van adat. A tanácshoz folyamodtak
ugyars engedélyért, mire determináltatott, hogy ,,A magyar színészeknek a
Nemzeti Oskolába játtzani megengedtetik." Az 1839-ik évben már mkedvelk
Ifjak
,, Némely Gyöngyösi
is szerepelnek, kiknek a városbíró adott engedélyt
által megkérettetvén, minthogy a Gymnasiumban lev üres szobában négy
:

:

;

:

:

színész Játékot szándékoznának eladni, annak megengedtetését Tanátsunknál
eszközölné, mely kérések elfogadtatván, megengedtetett."
Érzéke volt a városi tanácsnak a sajtó iránt is, mert megörökíteni és
köztudomásúvá tenni akarta az 1831. évi bérmálási ünnepségeket, így hatá„Azon nagy ékességü solemnitásnak miképpen történt végbemeneterozván
:
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lérl az újságíró az újságban történend kihirdetés végett, levél által megkérettessen : meghatároztatott."
A sajtó különben a városban hamarosan gj^ökeret vert. Els lap volt a
kelt a ,,Közügj^eink" és a ma is meg., Gyöngyös", mely után csakhamar életre
elenö

:

„Gyöngyösi Lapok".

jlegfiatalabb

,,Mátra%'idék."

,,

E

Gyöngyösi Újság", Hevesmegyei Lapok" és a
sajtótermékek négy nyomdából keriilnek nap-

világra.

A közmveldési törekvéseket hatalmas szárnyakkal vitte elbbre az
1874 áprihs 19-én megalakult .Mkedvelk Társulata." Ez újabban egjak lelkes
és maga után maradandó nyomokat hagyó tagjának nevével ,,Hanisz Imre
Közmveldési Egyesület "-té alakult át s erteljes szervezetével lüvatva van a
közmveldés tágas terein mélyen szántogatni.
Az iparos-ifjúság és mester-iparosok szellemi mvelését és hazafias, erkölcsös irányban való tartását szolgálja a ,,Gyöngj'ösi Kath. Legényegylet és
Olvasókör." Megalakult az 1864-ik évben Bányász Sándor kath. s. lelkész lelkes
kezdeményezésére. A szép múltú intézmény az itteni iparosoknak ma is áldása.
,,A Gyöngyösi Ifjúsági Egylet" és ,,A Gyöngyösi Alsóvárosi Ifjúsági Egylet"
különösen a földmíves-ifjúság körébl toborozza liíveit. Mintaszer hazafias,
valláserkölcsi irányú vezetése az állami iskolai tanitók nagy érdeme.
Széchenyi István gróf gyújtó kezdésére alakult meg Gyöngyösön 1836-ban
a Kaszinó, mely nemcsak Gyöngyös társaséletének vált mozgató erejévé, hanem
egyesitette magában a vármegye elkelségét is. S míg egjTészrl irányító
befolyást gj'akorolt a közügyekre, másrészrl vigalmaival a vánnegye határain
,

túl

is

híres kedett.

A

Gyöngyösi Társadalmi Kör" alakulása a múlt század 60-as éveire
élet újjáébredésérl kezdve eleven tevékenységgel szolgálja
czéljait, ersíti az összetartás érzetét a társas érintkezés köz vetet lenségével.
A város társadalmi intézményeinek egyik legjelentsebbike a Gyöngyösi
önkéntes Tzoltó- és Menttestület. A város kiépülésénél kedveztlenül érvényesült hajdan az a körülmény, hogy a nemes és fnemes birtokosok a házhelyek kiosztásánál teljesen figyelmen kívül hagyták a tzrendészeti szempontokat, így épült fel azután a város futczáiba torkoló közökben az egymáshoz
épített házaknak egész tömkelege. Ez építkezési rendszer miatt sokszor kegyetlen csapások sújtották a várost, mert úgyszólván minden évszázadban többször
is felütötte fejét a vörös kakas. A város annaleseiben alig van feljegyezve megrendítbb esemény, mint egy-egy ilyen csapás, mely a munka és szorgalom
kincseket ér eredményeit egy-két óra alatt elhamvasztotta. A legutolsó \\y
esik.

,,

Az alkotmányos

szörny csapás 1904-ben sújtotta a várost, midn leégett a
templom és kolostor, továbbá 205 lakóház, melléképületeivel

szent ferenczrendi

egj^ütt. A lakosok
koronára becsülték, mely kárösszegben az élelmiszerek,
takarmánynemek, bútorok, ruházat és egyéb mezgazdasági eszközök értéke
nem volt benne. E csapások egjTÓszrl azt eredményezték, hogy a város vezetsége városrendezéssel, utczák nyitásával és közterek alakításával igyekezett
tagozottabbá tenni a várost, másrészrl pedig alkalmul szolgáltak oly társadalmi
tömörülésre, mely a tzrendészet hatalmas szervét
a tzoltói intézményt

tzkárát

1,285.833

:

létesítette.

Az 1890. évben alakult Gyöngyösi önkéntes Tzoltó-Testület, mely újabban az önkéntes Ment-Egyesülettel bvült, eg5áke hazánk legkiválóbb ily intézményeinek. Tagjai nemcsak a veszedelem idején bizonyították be liivatottságukat, hanem az országos versenyeken is vezérsorba állottak. Az intézmény
anyagi erforrásait a társadalom áldozatkészségében és a város legmesszebbmen
támogatásában leh, mely lehetvé tette, hogy az egyesület felszerelése nntaszer. Tekintettel arra, laogy a város

— különösen szárazság idején — vízhiány-

ban szenved, az egyesület az ú. n. Kapitány-v-izeshordó-rendszert szervezte,
mely szerint minden háznál, éjjel-nappal, a tzoltóság rendelkezésérc kell állnia

A

vízzel töltött hordókat a tzegy vízzel töltött másfél hektoliteres hordónak.
vizes hordók
oltóság, veszély idején, a megtámadott területen összeszedi.
a városi rendrkapitánj' ellenrzése alatt állanak s ezért nevezik azokat Kapitány-

A

hordóknak.

A

hazafias

Ünnepélyeket

érzés

ébrentartása czéljából alakult a városban a Nemzeti
nyilvános ünnepségeket rendez különösen

Rendez Egyesület, mely
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inárczius IS-éii ós október 6-án. E mellett minden alkalmat megragad arra,
hogy az elforduló helyi vagy oi-szágos jelentség é.s hazafias tárgyú eseményeket, történeti emlékezéseket ünnepség keretében méltassa.
A város haladottságára mutat az a körülménj' is, hogy keretében az emberbaráti intézményeknek egész sorozata keletkezett, részint egyesek, részint a
társadalom, vagy a város áldozatkészségébl. A jótékony intézmények között

a
Gyöngyösi Szegény Asszonyok Intézete. Revisn3'ei Revitzhj Gáspárné szül.
Marsófahn Marsovszky Borbála, a múlt század elején tervbe vette ez intézet
alapítását. Veje Tarródházi Tarródy Bertalan 1822 május 2-án kelt végrendeletében a ludasi birtok összes épületei értékének egj'harmad részét hagyta a szervezend intézetre, ha adoptált fia, Goszlony Ferencz fiú-utód nélkül halna el.
Tarródy Bertalan özvegye, iíei'iVcA-?/ Mária már oldratba foglalta az intézet nemes
tervét, hogj' Gj'öngyösön, a Csapó-utczában, Cseg József és Borhy Imre háza
közötti házát és telkét a gyámoltalan özvegy és hajadon nknek menedékházul
alapítja. Az alapításban segédkezésre Hám János szatmári püspököt kérte fel,
ki 8000 váltóforinttal járult az intézet fenntartásához. Tarródy Bertalanná
ékszereit, eg3' drágakövekkel kirakott arany szelenczét, 46 brilliáiiskvel ellátott
nyakéket, 15 brilhánssal ékesített keresztet, egy brilliáns fej'éket kilencz nagy
kvel és 3 3 sorban egy oldalon 42 Icisebb brilliánssal
adományozta az intézetnek. Az alapító 1827-ben az intézet mellé kápolnát s ehliez 1829-lien tornyot
építtetett. Ugj'anez évben ^omA-y József egi'i kanonok, volt gyöngyösi plébános
2500 váltóforintot, özv. Dvorszky Györgyné 6500 váltóforintot juttatott az intézetnek, nieh' ma ingatlanain kívül 70.000 koronán felüli pénzvagyonnal rendelkezik. Az intézet elaggult nket gyámolít. Ügyeit a gyöngyösi plébános elnöklete
alatt a város polgármesterébl és elkel polgárokból alakult igazgatóság intézi.
Arvaleánj'ok nevelésére van hívatva a Fejérváryné róni. kath. árváleányirúézet. Alapítója Fejérváry Józsefné szül. Csörghe Amália, ki az intézet czéljaira
a város éjszaki részén mintegy tíz holdas kertet és szép úriházat vásárolt, fenntartási alapul pedig pvLSztacsászi 300 holdas birtokát adományozta. Az intézet
a Paulai Szent Vinczérl nevezett nvérek vezetése alatt van s egyike a legáldásosabb jótékony intézményeknek.
A szegény árvaleánj-kák otthona a Gyöngyösi Jótékony Negylet Árvaháza
buzgólkodása alkotott meg s azt ma is fenntartja a társadalom
is, melyet lelkes
kiapadhatatlan áldozatkészségével.
Hasonló nyomokon halad a gyöngyösi Izraelita Negylet, mely tagjainak
készséges könj^örületével siet enyhíteni a nélkülözés keservein.
Ujabban a hehn társadalom a szeretet nagy munkájának gyakorlására
alakította a Gyermekbarát-Egyesületet, elemi iskolai szegény növendékek felruházására, a Gimnáziumi Tanulósegítö Egyesületet, szegény sorsiban lev gimnáziumi tanulók anyagi támogatására, továbbá a Szanatórium-Egyletet, mely
a szegény tüdbetegek segítésén kívül gyakorolja az általános jótékonyságot
Kereszt-Egyletének
is. Legújabban a IVÍagyar Szent Korona Országai Vörös
Gyöngyösi Választmánya is megalakult, mely rövid fennállása alatt a felebaráti
szeretet találékonj^ságával tekintélyes összeget gyjtött és áldozott a szükségben levknek.
Gyöngyös város a szegény-ügy rendezésére alkotta meg a Városi Menházat,
melynek alapjául a kisebb-nagyobb szegényalap egyesítésével oly íörzsvagyont
hozott össze, hogy a városi é^-i segély mellett, a menedékliáz be tud fogadni
minden városi elaggott szegény férfit, nt és árvagyermeket. A Városi Menházalap legtekintélyesebb része agróf Koháry István-féle alapítvány, Papp Melldzedek
szent ferenczrendi szerzetes alapítványával, mely eredetileg a Pesti Els Hazai
Takarékpénztár két darab részvényébl állott, ma azonban növedékeivel a
törzsvagyonban a második hetyet foglalja el. A Városi Menházat a Paulai Szent
Vinczérl nevezett nvérek vezetik.
Gyöngyös jótékony intézményeinek sorozatát nem merítenk ki, ha em.lités nélkül hagynék a nemcsak szép múlttal, de szép jelennel dicsekedhet Izraelita Szent Egyletet és a Jóíév-Egyesüleíet, melyet Gj'öngyösön „német társulat''
néven ismernek. Ez utóbbit eredetileg a XVII. században Gyöngyösre települt
német iparosok alapították. A ma is virágzásljan lév ,, német társulat" színmagyar tagjainak inkább önsegélyzegyesülete ez a társulat, mely tagjainak
el.s helyen áll

:

—

—
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különösen betegség és a családban elforduló halálozás alkalmával nyújtja
segít kezét.
Ehhez hasonló intézményeket alapítottak a hajdan itt mködött jezsuiták,
részben
vallásos társulatok,
különösen a földmíves-osztály körében. E
mii.k a Szent Kereszt-, Szent Tamás-, Szent István-, Szentlélek-, Szz MáriaTársulat stb. az iparos czéh-rendszerböl kölcsönözték alapvonásaikat. S míg
egjTészrl az összetartozás, együttérzés és hasonló polgárerények ápolásával
a szó legnemesebb értelmében kultúiintézménjekké váltak, másrészrl önkormányzati szervezetükkel hathatósan közremunkáltak, hogy fegyelmezett tagjaik
a városi életben, ennek javára érvényesültek. A város e legrégibb társulatai,
századok szentesítette szervezetükben, ma is melegágyai a vallásos erényeknek,
erforrásai annak a társadalmi szervezetnek, mely az embertárs jó-és balsorsában
tevékenységével és nem üres szólamok csillogtatásával tesz bizonyságát arról,

—

—

hogy helyes

szocziális érzéke van.
Gyöngj'ös lakosai nagy részének sfoglalkozása a szlmívelés. A város
hegyes-völgyes határa alakulatánál fogva mintegy kínálkozott e mívelési ágra.
Sok évszázados gyakorlattal szerzett tapasztalás tette a gyöngyösi „kapást"
az ország legjobb, legkitartóbb szlmívesévé, kinek szakértelme általánosan
ehsmert. E körülmény magyarázza meg azt, hogy az ország borterm vidékein
különösen a nagj^obb bortermelk, szívesen alkalmazzák a gyöngyösi ,,vinczellért"
bátran mondhatni
G3"öngyösön a szlmívelés kezdete
egy idbe
esik a megszállással. 1301-ben, midn a három Csobánka fiú a gyöngyösi si birtokon megosztozott, birtokaik jó része szl volt. Az osztályra került szlk
egy része Gj^öngyöspüspöki mellett, a másik Péter, Detrik fia és Fogas Detrik
szleje között (Péter mály), a harmadik rész pedig a város alatt feküdt. Az
1576-ik évi tizedöiszeírás szerint a városnak 348 bortermel lakosa volt. Az általok fizetett bortized összego 608 köbölre rúgott s így az évi termés 6688 köbölt
tett ki. Az 1578-ik évi összeírás szerint volt 350 bortermelje s ezek 733 köböl
tizedbort szolgáltattak. A köbölt ez id szerint 15 pinttel számították. A háborús világ megfogyasztotta a termelk számát, mert az 1605-ik évben csak
125 bortermelt íi-nak össze, leik 123 köböl bortizedet fizettek.
A város élelmes bortermeli boraikkal az országban szerte kereskedtek
s önmaguk jártak-keltek vele, mert itthon a kocsmáltatási jog a várost illette
s a város maga szabta meg a termelktl a város kocsmáinak vásárlandó bor árát.
Minthog}' pedig a harminczadszedök a borárus gj'öngyösieket megfizettetni
akarták, János király Gj'öngyös város régi kiváltságának biztosítására az 1536.
évben védelmi levelet adott, melyben biztosította a borral keresked g\"öngyösieket, hogy ket j árt ukban-kelt ükben senki ne akadályozhassa. E kiváltság biztosítását a gyöngyösiek késbb is állandóan szorgalmazták. II. Mátyás az 1608.
évben engedély levelet adott Id részökre, mely szerint saját termés boraikat
vám- és adómentesen árusíthatták az ország minden részében.
A gyöngyösi bortermelk régente fleg a fehér szlfajokat mívelték
s ezek között rajnai fajokat is, a melyeket báró Brudern József telepítette be
gyöngyöstarjáni szlejébe. Azonban a múlt század elején a kadarkát kezdték
ültetni, melyet török szlnek neveztek. E faj volt az uralkodó az 1886. évben
fellép filloxera-vészig, mely három év alatt elpusztította az összes szlterü-

—

—

leteket.

A filloxera-vész végzetes csapást mért Gyöngyösre, mert lakosai nemcsak
a város határában lev 2000 holdnyi szlejüket vesztették el, lianem a Gyöngyös
vidékén lév falvak liatáraiban elterül szleiket is, melyek szintén 2000 holdnyi
területen feküdtek. A termelk kénytelen-kelletlen más termelési ág alá kezdték
mívelni elbbi szlöfödjeiket, de mihelyest halvány reménj^nyel biztatta ket az
amerikai vesszbe való ojtás, lázas sietséggel széledctt szét a lakosság egy része
az ország ama helyeire, hol az új szl-kultúrát kísérletileg honosították s tömörült a tanfolyamokra, melyeken a jelentkezket ez új rendszer szerint oktatták. A gyöngyösi szlmivesek mihamarább elsajátították e termelési rendszer
tudományát s öregc-ifja munkába állt, hogy a díszeitl megfosztott területeket
az új rendszer szlkkel betelepítse.
Á szlfelújítás nagy munkája rengeteg anyagi áldozattal és verejtékkel
végre sikerült, úgy hogy a fiUoxera-pusztítás után alig tíz év múlva, a város lakossága újra jobb napokat látott. Az új telepítéssel meghonosultak a legnemesebb
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csemege- és bor-fajszlk is. A kistermelk különösen a csemege-fajokat ültetik,
mert a kedvez kereskedelmi \-iszonyok mellett ezek termését a legelnyösebben
értékosithetik. A szl mellett a gyöngyösi termelnek azeltt a híres gyöngyösi
bab volt a nullékkeresménye újabb idben azonban a kivitelre jobban keresett
csontár-gyümölesöket (cseresznye, meggy, baraczk) termehk. Borvidéke Gyön;

:

gyös-Visontai borvidék.
A bortermelés értékesítésére alakult Gyöngyösön az 1905. évben a Gyöngyös-Visontai Bortermelk Szövetkezete. A szövetkezetet, alapszabályainál fogva,
nem lévén alkalmas a nagj'obb forgalmazásra, hamarosan részvénytársasági
alapra szervezték át s azta az ország legjelentsebb értékesít szövetkezetei
sorába emelkedett mint borszövetkezet pedig hazánkban páratlanul áll. Szüreti
és pinezeberendezésénél a modern technika eszközei érvényesülnek, a mennyiben
a szlmalmok, sajtók, szívók motorikus ervel mködnek. A bor.szövetkezet
alaptkéje ez id szerint 400.000 korona, tartaléktkéje 204:. 000 korona, ingatlanértéke 1 80.000 korona, fölszerelé.se 131.000 korona, borkészlet értéke 500.000
korona. Évente forgabnaz 24 30.000 hektoliter bort. Elnöke
Borhi Borhy
György cs. és Idr. asztalnok, nag;s'birtokos s Török Kálmán prépost, fesperes,
plébános, orsz. képvisel ; igazgatója Hajduska Rezs.
Gyöngyös városnak a XIV. század elején a kiváltságos városok sorába való
emelkedése, az elkel nemesi családok állandó itt lakása, kedvez körülményül
szolgált arra is, hogy ipara kifejldhetett. Mint a város maga, kiváltságok és
kedvezmények gj'ámolításával kelt életre, úgy az ipar is hasonló kiváltságok
közremködésével tartotta fenn magát. Ilyen földesúri privilégium lényege volt
az iparágak szerint való egyesülés engedélyezése és védelme. Az egyes iparágak
mveli a czéhben csoportosulva, egyleti szabályaikkal viszont a szakképzettségnek l)iztosítékát nyújtották.
ilint láttuk. Gyöngyösnek városi kiváltságát földesura, Tamás vajda
1335-ben engedélyezte. Valószín, hogy a városi szervezet kiegészít része,
az iparos-o.sztálynak Idváltságos-levele sem késett sokáig. Aivnyi bizonyos, hogy
a gjöngA'ösi mászárosme-sterekczéhbeli alapszabályait 1498-ban iíozfironyi István,
a földesúr, hagyta jóvá els ízben. 1561 június 22-én Báthory Endre országbíró,
mint Rozgonyi István jogutódja, ersítette meg e kiváltságlevelet, melynek
fbb rendelkezései ezek voltak Gyöngyös városának mészárosmesterei ökröt,
tehenet, bárányt, juhot annyit vágjanak, a mennyi a város népe kielégítésére
szükséges. A mesterek szolgái mesterekké csak akkor avathatok, ha négy évig
hségesen szolgáltak és a mesterek egyértelm határozatával érdemesnek kimondatnak. Ezeken kívül Gyöngyös városában húst mérni senkinek nem szabad.
Sertést csak azok vághatnak, a kik azt otthon neveUk. A ki e tilalmat áthágja,
attól a vágott húst a városbírák elkobozni tartoznak. A mészárosmesterek
pedig a levágandó marhát bizonyos helyen az elülj ároknak bemutatják, kik a
sUány jószágot, mint alkalmatlant, letiltják a vágásból. A levágott marha bre,
;

—

Ipar.

:

:

elhárítása végett, a mészárszékben kiteend. Halak és vadak
szabadon áruihatók, de ezeket felvágva csak a mészáros mérheti. Négy mészárszék, melyet Báthory Endre se engedélyezett, továbbra is e végre engedélyeztetik. Ünnepen a piaczon csak mise után engedtetik meg az árulás.
Az 1617. évben Gothard Tamás g3-öngyösi bíró a város nevében panaszszal
járuH a Fülek végvárában gylésez vármegjéhez, hogy a gyöngyösi mészárosok
önkén^ kednek a közönséggel szemben s egyáltalában nem tartják be a czéhszabályokat. Kérte tehát a vármegyét, hogy szabad legyen a városnak mind a
közönség, mind az utasok érdeke szempontjából, új mészárszéket nyithatni
és engedélyezni. Ez ellen a mászáro.s-czéh megbízottja azt a kifogást adta el,
hogy a mészáros-czéh Magyarország néhai királyaitól kapta privilégiumait,
melyek földesuraik függ pecsétes diplomáival ismertetnek el s így ezeken is
sérelem esnék. A vármegj'e az óvás ellenére megadta a jogot a városnak, azzal a
megokolással, hogy a gj'öngyösi mészárosok a privilégiumot akkor kapták,
midn még Buda, Fehérvár, Eger a kereszt én\-e]vé volt s midn még Gyöngj^ös
városa annyi bajt nem látott. A czéhbeli mészárosok a vármegye határozatában
nem nyugodtakmeg, hanem az ellen földesuruk, Rákóczi György eltt protestáltak.
A mészáros-czéhnek még más sérelme is történt. A czéhbeh mészárosok ugyanis
a régi czélilevél értelmében kath. vallásúak voltak s így az evangehkus v'allású
mészárosokkal ez oknál fogva is egyenetlenségben állottak, mert ezeket a czéhbe

minden gyanú
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nem vették. Utóbbiak mentek most panaszszal a vármegyére, hol védelmet
de a mészáros-czéh Pálffy Pál nádortól szerzett védelmez levelet,
találtak
melyben a nádor a czéh kiváltságait és eljogait, melyeket régi idktl fogva
bír,'védelmébe fogadta s a czéh zavarói és háborgatói ellen, legyenek azok helvét
vallásúak, kik saját tekintélyekkel igyekeznek mészárszéket nyitni, minden

fel
is

;

eszközzel védelmezni fogja.
A gyöngjösi csizmadia-társulat czéhszabályait 1635-ben III. Ferdinánd
szabályzat ugyanazokon az elveken alapszik, mint a gyöngyösi
ersítette meg.
mészáros-társulaté. Legényeket csak egyenl arányban tarthatnak a mesterek.
A ki nem tagja a czéhnek, sem tanuló inast, sem legénjrt nem tarthat, sem a városban, sem piaczán nem árulhat.
Ugyancsak III. Ferdinánd ersítette meg 1636 júUus 7-én kelt kiváltságlevelében a gyöngyösi szabó- ésszücs-czéh statútumait. A két czéh a legteljesebb
érdekközösséget vallotta, és együttesen tiltakozott az 1670. évben az ellen,
hogy a rimaszombati szcsök az általuk készített czifra ködmönt Gyöngyösön
akár vásár idején, akár máskor árulhassák.
Virágzó ipartelepe volt itt a csapó-, máskép vastagszúrposztós czéhnek

A

és

a

vízi

malom-iparnak

is.

A

Bene, most Kallók völgyében a múlt század elején

17 kalló dobogott a Hármas-forrás vizének mentén s naponta végszámra verte
szrposztóvá a magj'ar juh szrébl font vastag kebnét, melyet a gyöngyösi
csapók szamárháton szállítottak a keskeny völgyben lév kallókhoz.
A vízi malom-ipar már a Csobánkák idejében számottev volt, mert maguk
a Csobánka fiúk tizenegy malmon osztoztak meg 1301-ben. Jól jövedelmez
is, de a malomipar fhelye továbbra is Bene maradt,
a hol az 1855. évi összeírás szerint még 27 malom volt.
Az 1700. évben czéhbe szervezkedtek a gyöngyösi kerékgyártók, 1702-ben
pedig a takácsok is. Azonban a czéhek fejldésével az egyedárúság mindig erteljesebben domborodó kizárólagossága vált a közönségre veszélyessé, mert ez
a czéhek kegyelmére volt kiszolgáltatva. Ezért a vármegye vetette mérlegbe
értékét és árát
szavát s az egyensúly helyreállítása czéljából az ipari
megszabta, mely árszabályzatot az 1659. évi 71. t.-czikk alapján írták el. Az
árszabályzat idnként változott. Az 1722. évi június 9-én épen a Gyöngyösön
tartott vármegyei közgylésen állapítottak meg ily árszabást, mely 12 forint
bírság alatt, kötelezen és a legaprólékosabb részletességgel szabta meg nemcsak
a mészárosok árait, hanem a vargák, tímárok, csizmadiák, szcsök, szíjgyártók,
lakatosok, kovácsok, v'ékony-szabók, szrszabók és kerékgyártók ipari czikkeinek
árát is. Ez az árszabás érvényben volt 1741-ig, a mikor a háborús viszonyok
az elzleg megállapított díjtételek felemelését megokolttá tették.
De nemcsak a vármegye, hanem a város tanácsa is szabályozólag intézkedett különösen az élelmi czikkek értékének, iUetve mennyiségének árusításánál,
így pl. az 1702. évi tanácsjegyzkönyvben foglaltatik a következ határozat,
mely a sütiparra vonatkozik: ,, Mivel az élet (a termés) Innék szent Gondviselésibül megh bvült, arra való nézve megh egyezett akaratból elvégeztetett, hogy
egy házi kenyeret ne légyen szabad három polturának felül eladni, úgy ahhoz
képpest az két polturás és egy polturás kenyeret is szakasszák az Sütk, kalácsot
pedigh másfél annyit adgyanak, mint eddigh, sub confiscatione."
Mint fentebb láttuk, a szabó- és szcs-czéh kezdetben a legnagyobb együtt-

malmok röltek a városban

mvek

érzéssel egy czéhben egyesült. Azonban a liitújítás nyomában járó vallási viszályok közöttük is szakadást idéztek el. Az evangéhkus felekezet szabók és szcsök
külön czéhbe alakultak és Idtörölték a czéh alapszabályaiból a kath. istenitiszezért azután eltiltották ket iparuk
teletre vonatkozó kötelez intézkedéseket
gyakorlásától. Egyáltalában a gyöngyösi iparos-czéhek a kath. vallásos életnek
is jelents szervei voltak
a czéhek statútumai át és át voltak szve a lütélet
melyek alkalmasak voltak arra,
gj-akorlására vonatkozó rendelkezésekkel,
hogy a czéhek az iparos-társadalmi érdekek ápolása mellett, a kath. egyházzal
való legbensbb közösség érzetét is neveljék.
A XVIII. század els évtizedeiben a czéh-élet teljes kifejldésében jelentkezik. Az 1730. évben a gyöngyösi ácsok és molnárok is, jóváhagyott czéh-levél
alapján czéhbe lépnek. A czéh-levél az inasesztendt a gyöngébb testalkatúak
részére 3, az erösebbek részére 21^ évben szabja meg. Az inasévek elteltével
a mester abamentét, dolmányt, nadrágot, két pár fehér ruhát, csizmát, süveget
;

;

Gyöngyös.

138

egy bárdot, köt és favágó-fejszét tartozott adni a legénynek, azonfelül a czéh pecsétjével ellátott szabadító levelet is adott neld.
czéh a malomárkokra felügyelni
tartozott, hogy tisztán tartassanak
felügyelt a mérkre és csanakokra is, hogy

A

;

A

igazak legyenek é^ egyezzenek.
czéhbe csak kath. vallású volt felvehet és az
e végbl jelentkez felvétel eltt meggyónni tartozott.
czéhbcliek egymás közötti
vitás ügyeiket a czéh kebelébl választott bíróság útján tartoztak kiegyenlíteni,

A

és

ha

ez

nem

sikerült, appellálhatta az ország

A magyar

ipar fejldésének

törvényéhez ügyét.

már abban az idben

útját állták a Bécs felöl
verseny nélkül beözönl iparczikkek és a fennálló vámrendszer az ország és Ausztria, továbbá az ország és a külföld között, mely a bécsi kereskedelmi társulat
befolyásával készült és módosult. E kereskedelmi társulat befolyására készült
és apró részletekig terjed pontossággal összeállított 1771. évi jelentésbl tudjuk,
hogy Gyöngyösön ez idben aran5aiiívesck, érczöntk, kártya, kordovánbr,
kés, drót, kalap, stb. gyárosok voltak. Ugyanez idben mködésben volt két
sörg3-ár, egj^ik a jezsuiták tulajdonában, majd késbb megalakult az Orczy-féle
posztógyár is.
A gyöngyösi iparos-osztály erteljesen szembe helyezkedett az idegen
ipar termékeivel ellent állásában erssége volt anyagi jóléte és ipari szakavatottsága, mely ipari termelését Gyöngyösön és messze vidékén keresetté tette.
S míg ekként az osztály ipari mködésével és anyagi jólétével tiszteletre, becsületre tett szert, egyik legértékesebb részét alkotta a városi polgárságnak is.
Érdekldése, áldozatkészsége kísérte a város fejlesztésében tett lépéseket, melyre
egy példa az is, hogy az 1S34. évben, midn a városi tanács a fö-utczák éjjeli
lámpával ellátását rendelte el s a város részérl 4 lámpást állított, a többiek
megszerzésére felszólított czéhek rögtön jelentkeztek. Az asztalos-czéh volt az
els, mely egy lámpát megajánlott. A vékony-szabó-czéh egyszerre 20 forintot
és évenként 5 forintot ígért
az ács-, kmíves- és szrposztós czéhek egyenként
100 forintot adtak.
A czéh-rendszer megszüntetésével és a szabad ipar elvének érvényre jutásával, de legkivált a gyáripar mindegjTe hatalmasabbá való versenyével a régi
kézi ipar az önfenntartás nehéz küzdelmei közé jutott. E küzdelmekben egyes
kisipari ágak, mink pl. a takács- és cserz varga-ipar, el is véreztek. De Gyöngyös
város ipari életét még mindig elevennek lehet mondám. Elég rámutatni a mesteriparosok nagy számára. Nem említve ugyanis az inas és segédiparosok számát,
mcsteriparos van Gyöngyösön
aranymíves 1, asztalos 24, bádogos 9, bognár 10,
czipász 58, csizmadia 120, czukrász 2, esztergályos 5, fazekas 9, féss 2, gépész 4,
gombköt 2, hentes és borjúvágó 28, kalapos 7, kaptafakészít 3, kárpitos 3,
kefeköt 1, kenyérsüt 24, kerék- és kocsigyártó 25, kertész 3, keztys 1, kékfest 3, késes 2, kosárfonó 5, kovács 10, kmíves 19, könyvköt 3, kötélgyártó,
lakatos 14, mészáros 13, mézesbábos 2, molnár 4, nyomdász 3, órás 7, puskamíves 1, rézmíves 1, rostás 3, szabó 51, szappanos 2, szíjgyártó 8, szobafest 11,
szobrász 2, szcs 7, szrszabó 6, tímár 1.
;

;

:
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NagA-ipart
Téglag3'ár, Kertész-féle edény-, tégla- és cseréptelepek
zsindely-gyár. Dudás-féle g^.t égiagyár, Saier-féle gztéglagyár. Kertész és Barnaféle kfaragó-telepek és Rosenfeld-féle nagy tímár-mhely. Gyártelepe van
a Gyöngj'ösi Gzfrész és Faipar Részvénytársaságnak. Ftermelési czikke
a tölgy- és bükkfa-parkett. Évi gyártás kb. 100.000 köbméter ; ezenkívül gyárt
mindenféle bükk- és feny-frészárúkat. Az üzem össze van kötve egy gzmagyár állandóan
lommal, a mely naponta 150 mm. különféle hsztet termel.
140 mimkást foglalkoztat.
gyár villamos ervel hajtja fel 220 méter mélységbl
a telepén talált jó ivóvizet, mely szénsavval telítve, Málravize néven kerül
:

:

A

A

fogyasztásra és az egészséges ivóvízben még szkölköd Gyöngyösön nagy kedveltségnek örvend.
Gyöngyös virágzó kereskedelmének mindenkor kedvez körülményül
szolgált földrajzi fekvése, mely messzeterjed vidékek kereskedelmi középpontjává tette a várost. A legrégibb idkbl fennmaradt feljegyzések szerint, mint
hivatásos kereskedk jelennek meg Gyöngj^ös városban már a török hódoltság
elején a zsidók, majd késbb a rácz-görögök. Ezek közvetítették különösen a
török árúczikkeket s ezért a törökök védelme részökre biztosítva volt. A török
hódoltság megszntével Gyöngyösön különösen a rácz-görögök folytatták
kereskedi tevékenységöket, de ez id szerint még csak mint átmen kereskedk.
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A gyöngyösi

A

középponti

liuislsola.

gyöngyösi állami polgári leányislvola.

140

A gyöngyösi kaszárnyák.
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1711 június 3-án szabályrendeletet alkotott részökre a város, mely szerint csak
bizonyos feltételek mellett tartózkodhattak a városban. 1715-ben kereskedelmi
tevékenységeik újabb szabályozás alá esett, mert ,,a helységbe lev arnótok
(görögök) eddig oly conditioval enigálhattak eompániát, hogj' magok árúival
drágaságot nem okoznak, mert egyébre török portékán kívül engedmények
nem volt, és most a lakosok nagj" kárára, eleségeket szedvén, két áron árulgattj-ák,
tehát továbbra a következ feltéde egyebekbe is violalván a conditiókat,"
egy társaságot tartoznak alkotni, de csak azok, a kiknek
telek írattak el
boltjuk van, elüljárót válaszszanak, de mindenben a hatóság alá tartoznak
csak idegen portékákat árulhattak, magyar mesterek munkáival nem kereskedhettek. Vallásuk nvilt gyakorlása tilos volt, sem papot nem tarthattak, sem templomot nem építhettek. A ki katholikussá lett, szabaddá is lett. Évncgj'edenként
50 tallér taksát tartoztak fizetni. Vallási ügyüket az 1790 91-iki országgylés
rendezte, és ezzel a kereskedelmi téren is szabadabb mozgáshoz jutottak. Ma
azonban a rácz-görög kereskedknek csak emléke él.
A rácz-görög kereskedknek Gj'öagyös kereskedelmi életébl való eltnése
nem jelentette a város kereskedelmének hanyatlását. Hosszú idn keresztül a
Jászság fels része, a vármegye községeinek tekintélyes száma, st a szomszéd
Pest és Nógrád vármegyék népének jó része találkozott a gyöngyösi heti vásárokon s terményeit itt értékesítette s viszont ennek piaczán szerezte be szükség-

—

:

;

—

leteit.

A kereskedelem fontos szervének, a vasútnak terjed vonalai egy és más
czikk keresletében és kínálatában hanyatlást idéztek ugyan el, de más árúczikkek jelentek meg ezek helyett, különösen a szlk felújítása után, a mikor a gyümölcs, csemegeszl, must és borkivitel azeltt sohasem látott eredményeket
ért el. Ez utóbbi keresleti czikkek vételére megjelenik a piaczon az idegen kereskedk nagj' csoportja is, míg a helyi kereskedelemben az egyes üzleti ágakban
tevékenykedik 119 baromfikeresked és piaczi áriis, 9 borkeresked, 3 czukorkakeresked, 3 ékszer-keresked, 1 eserny-keresked, 8 fakeresked, 12 fszerkeresked, 1 fzkeresked, 2 kalap- és sapka-keresked, 3 könyvkeresked,
12 lisztkereskedö. 3 niarhakeresked, 3 rövidárú keresked, 36 rfös-, posztóés chvatárúkercíked, 4 ruhakeresked, 3 sertéskeresked, 54 szatócs, 4 szesz:

nagykeresked, 12 terménykeresked, 7 toll-, nyersbr-, ócskavaskeresked,
5 üveg- és edénykeresked, 5 vaskeresked és 18 vegyeskeresked.

A

szolgáljanak a gyöngyösi posta
évrl L?vélpostai küldeménv feladatott 917.592, érkezett 970.736; csomag- és pénzküldemény feladatott"^ 31.772, érkezett 47.022 távírat feladatott 16.678, érkezett
távbeszélgetés a távolsági forgalomban 2572, a helyi forgalomban
20.994
postautalvány-befizetés
288.591
39.371 darab, 2,137.040 korona értékben,
postai megbízás 1363 darab
kifizetés 35.324 darab 2,704.362 korona értékben
postatakarékpénztári és csekk-forgalomban befizetés 24.174 darab, 4,438.101
korona értéklDcn, visszafizetés 2292 darab 1,229.781 korona értékben.
A közgazdasági élet másik szerve, a vasút. Gyöngyös állomásnak, nnt a
miskolczi üzletvezetség harmadik legforgalmasabb középpontjának személy1908-ban
es árúforgalmáról a legutolsó évben a következ képet mutatja
elutazott 91.338 szeméi}-; elszállított árú 31.327 tonna, érkezett árú 32.964
tonna. A feladott árúból az 1908. évben cseresznye 787.914 klg., baraczk 375.180
klg., szl 2,353.583 klg., bor 5,560.000 klg. A város kereskedelmi életének
legmozgalmasabb napjai a négj' országos vásár. Helyi iránvitó és legbefolyásosabb intézménye pedig az 1867-ben alakult Kereskedelmi Csarnok, mely a helj'i
kereskedelmi világnak nemcsak társadalmi csoportosulását alkotja, hanem
Gyöngj'ös közgazdasági életében is legfontosabb tényez.
A város közgazdasági életének virágzásáról bizonj'ságot tesznek jónev
pénzintézetei. A korábbiak elismerésreméltó kész.séggel és kedvezéssel elégítették
ki a ltehgénj-cket, különösen akkor, midn a fiUoxéravész sújtotta lakosság
a szlfelújítás korszakos munkájához fogott. Ez intézetek 1908. évi mérlegük

kereskedelmi forgalom jellemzésére

és távírda- és telefon-hivatal

következ
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statisztikai adatai az 1907.
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a következk
Gyöngyösi Takarékpénztár-Egyesület. Alapíttatott 1867-ben. Alaptke
200,000 kor. összes tartalék: 566,948 kor. Betét: 2,475.142 kor. Váltót árcza
2.292.312 kor. Jelzálogtárcza
1.532.032 kor. Értékpapír 46.000 K. Intézeti
tételeivel

:

1.

:

:

:

:
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elnök

Kálmán,
Samu.

Török

:

Itoscnfeld

vezérigazgató

Tévedi

Zsigmond,

ügyviv-igazgató

:

2. Gyöugyösi Takarék- és Hitelintézet. Alapíttatott
1870-lien. Alaptöke
1.000.000 kor. összes tartalék: 50.000 kor. Betétállomány: 2.400.000 kor. Váltótárcza 2.685,000 kor. Jelzálog 1.800,000 kor. Értékpapír 474.000 kor. Elnök
ifj. Dctitsch Adolf, vezérigazgató Kádár Miksa. Az intézet az Osztr. és Magyar
Bank mellékhelye.
3. Gyöngyösi Bank Részvénytársaság.
Alapíttatott 1888-ban. Alaptke
330,000 kor. összes tartalék 572,000 kor. Betétállomány 2.015,505 kor. Váltótárcza 2.779,209 kor. Jelzálog 875,372 kor. Értékpapír 305,229 kor. Kötelezvény
86,399 kor. Folyószámla
136,496 kor. Elnök és vezérigazgató Makra Géza.
az intézetnek Jászárokszálláson fiókintézete van.
4. Gyöngyösi Kereskedelmi és Gazdasági Bank Részvénytársaság. Alapíttatott 1896-l)an. Alaptke 400,000 kor. összes tartalék 425.000 kor. Betétállomány
1.100.000 kor. Váltótárcza
1.760,000 kor. Jelzálog: 592,000 kor. Értékpapír':
27,000 kor. Elrök Malatinszky György. Igazgató-elnök Szabó Béla, vezérigazgató Bogdán Sándor, igazgató Vajda Antal.
5. Hevesmegyei Általános Bank Részvénytársaság.
Alapíttatott 1906-ban.
Alaptke 300.000. kor. Tartalékok 22,500 kor. Betétállomány
1.239,804 kor.
Váltótárcza: 1.697.739 kor. Jelzálog: 128,573 kor. Értékpapír: 25,000 kor.
Kötelezvén}' 43,525 kor. Vezérigazgató Károly Lajos.
6. Gyöngyösi Népbank Részvénytársaság. Alapíttatott
1907-ben. Alaptke
300,000 korona Összes tartalék
20.000 korona Betétállomány 301,305 korona
Váltó-tárcza
859,610 korona Jelzálog: 111,669 korona Értékpapír: 10,375
korona Elrök Zsiga Gyula, ügyvezet-igazgató Viso7itai Henrik, igazgató Zsiga
Aladár.
GyöngjÖEÖn van székhelye a következ részvénytársaságoknak is
a) Visontai Szltelep Részvénytársaság. Elnöke;
KóMay Zoltán
b) Mátrahegyaljai Szltelep Részvénytársaság. Elnöke
Kállay Zoltán.
Szövetkezet Gyöngyös- Visontai Hegjibor-Termelk Szövetkezete.
Állami hivatalok: a m. kir. járásbíróság, m. leír. adóhivatal, m. Idr. csend:
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gyöngyösi róm. kath. felsöplebániai hivatal. Plébános
Török Kálmán
somog\'i prépost, patai fesperes, Gyöngyös város országgy. képviselje. Káplánok
Fáhry Béla és Egyed István liitoktatók
Fincicky Béla, Hegyessy
Béla dr. és Véber János. A gyöngyösi róm. kath. alsóplebániai hivatal. Adminisztrátor
Magócsy Imre szt. ferenczrendi atya. Iváplánok Plischka Norbert és
Konsch Ambrus szt. ferenezrendi atyák. Egyesült protestáns lelkészi hivatal. Lelkész
Klimó Pál. Statusquo izr. förabbiság. Frabbi Feigl L. H. Orthodox izr.
rabbiság. Rabbi
Jungreisz A.
Gyöngj'ös,
mieltt az 1886. évi XXII. t.-cz. 1. §-ának a) pontja értelmében a rendezett tanácsú városok sorába emelkedett, srégi mezváros volt.
Régi közigazgatási szervezete szerint a város élén két bíró állott, kiket a város
évenként választott. Az egyik bírót rendesen a nemesi osztályból választották,
miután a nemesség a városban tekintélyes tzámú volt és a városi terhek némelyikének viselésében részt vett. így részt vett a török hódoltsági adóban az 1656.
évi márczíus 27-én tartott vármegyei közgylési határozat szerint, melyben kimondatott, hogy a töröknek fizetend évi taksában a gj'öngyösi nemesség is tartozik részt vermi." ,.Midn a vármegye a városi elülj áróság választása köriU a
város régi jogait korlátozni akarta, a város jogai szabadságának védelmét kereste II. Ferdinándnál is, ki 1655. évi június 25-én a város jogait és kiváltságait
megersítette. Ide vonatkozólag a kiváltságlevél a következleg intézkedik
,. Minekutána Gyöngj'ös \áros az emberek emlékezetétl fogva az egy szent római
katholikus hitet vallja és más vallású lakosokíit semmi városi hivatal viselésére
nem alkalmazott, akarjuk, hogy eme szokás ezentúl a jövend és örökös idkben
se rontasson le a vallások különbsége miatt."
A városbírák mellé adatott 6 nemes és 6 nem nemes polgár szenátori és
konsiháriusi minségben, kik bizonyos napokon, a jogi dolgok elintézésénél
jelen lenni tartoztak. A közügyek intézésénél még másik 6 nemes és 6 nem nemes
képvisel is részt vett. Ezeken kívül a városi elüljáróság tagjai voltak a jegyz,
a pénztárnok, a váro.sgazda ás gondnok. Segéd- és szolgaszemélyzet 4 tizedes
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minségben, 2 levélhordó,

és eljárói

mindenes

2

2 kocsis.

és

A

város

kocsmáit pedig a borbírók kezelték.
'
Mostani közigazgatási szervezete szerint a közigazgatási hatóság élén áll a polgármester.
Jelenben Kemény János, ki a város fejlesztésében és gazdasági életének okszer irányításában elé:

vülhetetlen érden eket szerzett.

Csuhaj Sándor
forvos Schönfeld Lipót dr.

Rendrkapitány
dr.

;

t.

:

dr.

fjegyz Káplány

József

:

;

;

t.

fügyész Borosay János
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képviseltestület 80 válaszolt és 80 legtöbb adót fizet, összesen 160 városi képviselbl
áll. A város fontosabb ügyeit, n.elyeket a kép^^seltestületben tárgyalnak le, elbb a szakosztályokban készítik el. A szakosztálj'ok tanácskozó, véleményez és indítványozó testületek, számuk
<)t. És pedig
a) pénzügj'i és gazdasági szakosztály, melyhez tartozik : az adóügy, a községi közmunka,
a városi költségvetés, az alapítványok, számvizsgálat, háztartás, vagj'oni ügy, bérletek, ipar- és
kereskedelem. 6) Xevelésügj-i szakosztály ehhez tartoznak a közmveldési és nevelési ügyök, 'iiely
szakosztály tagjait nem képvisel szakférfiakból is kiegészítheti a képviseltestület, c) Az építészeti
szakosztályhoz tartoznak az építé.szet, kövezet, patakok, védgátak, csatomázás ügye. Lehetnek
tagjai nem képviselk is. d) A jogügj-i szakosztályhoz tartoznak a jogi kérdések, peres ügj'ek, szerzdés-tervezetek, e) Az erdészeti szakosztályhoz tartoznak a közlegelö és erdészeti ügyek. Véleményezési és ellenrzési joggal mködnek még a közegészségügyi, helypénzszedési, kövezetvámügyi,
villamos világítási és \-izügj'i bizottságok.
Gyöngyös r. t. város 1908. é\'i zárószámadása kivonatosan a következ
A közigazgatás költségei a következleg oszlanak meg : 1. Tiszt%nselk, segéd- és kezelszemély- -V város vagyozet illetménye 54.782 kor. 2. A tisztviselk njaigdíjalapjához évi hozzájárulás 857 kor. 3. Rendri és
ezolgaszemélyzet járandósága 24.346 kor. 4. A csendrség szerzdéses évi illetménye 6250 kor. 5.
Szerzdött szen-élyck járandósága 72G0 kor. 6. Közigazgatási dologi kiadások 6970 kor. Kölcsönök
törlesztésére 45.489 kor. Épületek fenntartására 5338 kor. Épületek biztosítására 95ö'64 kor. Müútakra 22.180 kor. Adóra és illetékekre 6322 korona. Tanügyi kiadások: az áll. fgimnáziumra
6000 kor. az áll. polgári leánj-iskolára 1200 kor. iparos- és kereskedö-inas-iskolára 5417 kor. az
állami elemi iskolák és kisdedóvók fenntartására 15.000 kor. a Mária-tanoda r. k. el. iskola fenntartására 2940 kor. különféle tanügj-i czélokra 11.680 kor.
Egyéb kiadások közvilágításra 4676-84 tüzoltó-intézniénjTe 4200 gazdasági kiadásokra
32.226 közkútak fenntartására 6563-89; jótékony czélokra 2363 rendkívüü kiadásokra 189.167 kor.
állami fogj-asztási adóba 2000 korona. Kisdási fösszeg 669.702 korona.
A város vagvonleltára 1908 deczember 31-én: 1. készpénz 195.382; 2. törzsvagj'onc alkotó
-értékpapír 405.800
63.405 4. ingatlanok, épületek és földbirtok 3,052.006 kor.
3. jövedékek
5. bútorok, felszerelések és egj-éb ingóságok 11.843
6. cselekv hátralékok 333.637 kor. A szenved
állapotot levonva, tiszta vagyon 3,008.405 korona. A város ingó és ingatlan vagj'onáról kiállított
mérlegbl kitnik, hogj' az ingatlanok évi jövedelme 56.710 kor. Az összes jövedelmez értékösszeg :
1,989.437 kor. nem jövedeln.ez 1,531.774 kor. Egész vagyon összege 4,191.225 korona. Erre teherként nehezedik a szenved vágjon; A Pesti Kereskedelmi Banknál stb. 954.700 korona. Az adósságok
törlesztésére fizet a várcs évi 45.489 koronát. A közigazgatási pénztár kimutatása szerint fizetett a
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város áUami adót 4239, törvényhatósági pótadót 8721, útadót 435 koronát. Befolj't aszfaltjára díjul
31.953 kor. községi közmunka 5862 kor. különféle alapok készpénzben 4659 kor. kötvényben
89.909 kor.
szegény (rcenházi) pénztár 612 kor. közúti vámpénztár 31.878 kor. házipénztár:
kötvénykészpénzben 86508 kor. kötvényben 180.857 korona. Összesen készpénzben 865.084 kor.
ben 180.857 kor. Ebbl kiadás készpénzben 669.702 kor. kötvényben 180.857 kor. Maradvány
készpénzben 195.382 kor. Ezenkí^l letéti kezelésbl bevétel készpénzben 15.371 kor. kötvényben
743.611 kor. kiadás készpénzben 14.735 kor. s kötvényben 210.091 kor. Maradvány készpénzben
635 kor. kötvényben 533.519 kor. A városi gj-ámpénztár mérlege szerint a gyámoltak és gondnokoltak követelése 286.881 kor., fedezet 330.098 kor. tehát a gj-ámpénztári alap 43.217 kor.
A város kezelése alatt a következ alapok vannak 1. Szent Bertalan kegyúri ftemplomalapítvány. 2. Sz. Erzsébet-templom-alapítvány. 3. Sz. Orbán templom-alapítvány. 4. Kálváriaalap. 5. Sz. Kereszt-alap. 6. Hám János püspök alapítványa. 7. Városi 5Ienház-alap. 8. Gosztony
Páhié-alap. 9. Potsuk-, Páldy-, Tóth Mihály-^ Filó József-, Dragotonich-, Pusztabenczijkápolna-,
Hálás-, Kisdedóvoda-, Baltás Feroncz-, Párvj- Sándor püspök-, Kozmári D.- és Tassy Mária-alap.
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Balássy-Szederkénj-i : Heves-vármegye " Története ^ I IV. k.
vidéke Története.
Horner István : Gyöngyös Története és Statisztikai
Városi Levéltár.
Rövid Leírása.
A gyöngyösi Evangelicus Református 1876. évtl helvét
^
és ágostai ev. egyesült protestáns egyház történetének vázrajza.
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Mátra hegység végs nyúlvánj-ai a Strázsa-hegy és Elsa Zagyva folyó mindkét partján elterül síkságon fekszik,
a Nagy-Alföldnek éjszakn^yugati része. A róla elnevezett
:

alatt,

nieh'

járásnak a székhelye és méltán, mert bár az új közigazgatási beosztás
szerint csak nagyközség, ezeltt város volt és mai külseje is teljesen
városias jelleg. St gyors emelkedése egjo^e várható, mivel mint forgalmas
közlekedési góczpont, három vasútvonalnak a találliozó helye. A bndapest
miskolczi vasútvonalon lúvül még a budapest ruttkai és hatvan szolnoki
vasutak érintik. Továbbá átmegj^ rajta a budapest kassai állami közút is.
Eredetileg Pata vagy Mátraújvár megyéhez tartozott. Legrégibb okleveles
adataink az 1332 37. évi pápai tizedjegyzékben vannak e helységrl. A tizedjegyzékben Hatuan néven fordul el s plébániája a patai fesperesi kerületbe tartozott
plébánosa 15 garassal járult a pápai kamara szükségleteinek fedezéséhez. Ez adatból következtetve, plébániája egyike volt a gazdagabb alcnak,
mert a patai fesperesi kerület plébániái közül, csak Pásztó, Gyöngyös, Visonta
és Karácsond szerepelnek nagyobb összeggel a tizedjegyzékben.
1406-ban már vái'osi jellege volt. 1444-ben Nagyhatvan néven szerepel. Ez
idben országos vásárjait a Csallóközbl is látogatták. Egj' ilyen vásár alkalmával
az egri káptalan 1470 júUus 5-én Báthory Albertnek, uRédei Jánostól indított
perében történt megidéztet ését, az egybecsdült vásáros nép eltt kihirdette.
A középkorban fennállott Szent Mária Magdolnáról nevezett plébániája és
egyháza, 1484-ben pedig Szent Margit vértanúról nevezett premontrei prépostságát említik
nündkettnek a Nagyhatvani család volt a kegyura. Hihetleg
e családnak volt itt a középkorban földesúri joga.
Nevezetes szerepe volt a városnak II. Lajos uralkodása alatt. Az 1525
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május havában Rákoson összegylt köznemesség elhatározta, hogy öt hét múlva
Hatvanban fejenként fegyveresen összegyl, hogy az ország védelmérl tanácskozzék. Lajos király, a pápai nunczius, a lengyel király követe, több fpap és
Hatvanba. A gylé.st szabad ég alatt,
nagy mezn, színkör módjára deszkakeríf éssel körülvett helyen, tartották meg.
A megjelent nemesek -számát egy udvarnok 14.000-re teszi. A hatvani országgylésen a rendek haragja elssorban Báthory István nádor. Sárkány Ambrus
országbíró és Szerencsés Imre kincstartó ellen fordult, a kik közül az elbbi kett
az elülést követ éjjel elmenekült, míg a többi urak legnagyobb rettegésben
töltötték az éjtszakát.
A király, hogy megnjoigtassa az urakat
bár többen azt tanácsolták
Hatvanban maradt, st másnap beleegyezett
neki, hogy térjen vissza Budára
rendek nagy lelkesedé.s.sel Werbczy Istvánt kiáltották
a nádorválasztásba is.
ki nádorrá, mely választást Lajos király másnap megersített s azután július
S-én a nemesség hódolatának tüntet n5dlatkozataitól kísérve, Budára távozott.
A király távozása után a gylés a végzések alkotásához fogott, majd miután
azok szentesítésére nézve a királytól ígéretet nyert, elégülten szétoszlott. De
Werbczy nem sokáig viselte a nádorságot, mert az 1526. évi budai országgylésen túlsúlyra jutott, fnemesség megbuktatta. Werbczy leköszönvén a
nádori méltóságról, elkniégei har?,gja ell Erdélybe menekült.
világi úr kiséretébcn július 30-án érkezett
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Közbejött ekkor a mohácsi vész s ezzel új korszak veszi kezdetét a város ^ '"°''^'
történetében. A mohácsi csatavesztés hírére Várdai Pál a Felvidéket fegyverbe
szólítván, Verpelétet jelölte ki gyülekezési helyül. Ide hívta Szapolyai Jánost
is, a ki a Tisza partján szintén felfelé, Fegyverneknek vette útját, hogy itt egyesülve, Hatvan felé vonuljanak. Miután azonban a török had szeptember 28-án
már Szegednél volt, a védelmi intézkedések abbanmaradtak.
Szapolyai János a tokaji gylés után, Szerencsen át, október 30-án Egerbe
vonult, honnan Hatvan felé vette útját, hol szintén éjjeli pihent tartva Budára
ment. A székesfehérvári országgylés Szapolyai Jánost királylyá választotta
s meg is koronázta, de János király csakhamar kénytelen volt Ferdinánd hadai
1527 augusztus .19-én vonult el Pest alól s
elöl ^^sszavonulni. János király
Hatvan felé húzódott csapatával. Az egykorú tudósítások szerint János király
augusztus 20-án már Hatvanban volt, ott meghált s onnan Ái'okszállásra vonult
tovább, vele volt Erdödi Simon zágrábi püspök, Statilius János óbudai prépost.
Az ellenkirályok közötti küzdelem csakhamar maga után vonta a török'

'**"

beavatkozást is. A török támadás megakadályozására a vármegye Hatvant,
mely akkor a váczi püspökség birtokához tartozott, földsánczczal és palánkokkal
megersítette és benne rséget tartott. Buda eleste iitán a török uralom mindegvTe félelmesebben terjeszkedett a vármegj'e határai felé, 1544-ben, Visegrád
és Nógrád elestének hírére, a hatvani rség, meljmek élén a Dancs testvérek
állottak, felgyújtván a palánkot, Egerbe menekült Warkoch Tamáshoz. Méhemet
pasa ekként kardcsapás nélkül birtokába jutott Hatvannak, melyet megersített.
Elbb Deli Curtiumot hag3i:a ott rséggel, majd Véli béget rendelte oda, hogy
Varkoch Tamás kitöréseivel szemben helyt álljon.
törökök Hatvan elfoglalása iitán befészkelték magukat Heves vármegyébe, a trük aaiu

A

A

hatvaiü török rség valóságos réme lett a vármegyének. A késbbi,
1549 1552. évi adólajstromokban
fordulnak el olyan feljegyzések,
melyek a hatvani rség pusztításairól tesznek tanúságot. Így elpusztították
Pétervásárt, Leleszt, Papit stb. St a közlekedés sem volt többé biztos miattuk,
így 1549-ben Patha város polgárait, a mint Gyöngyösre mentek bort vemii,
útközben a törökök megtámadták és Hatvanba' hurczolták ket.
A hatvani lakosságot azonban a törökök nem bántották, st még a
róm. kath. plébánost is megtrték, a ki a törökök között lakván, tájékozást
szerezhetett
a törökök terveirl és szándékairól és ezt fölhasználva, fleg
értesítette megbízottai útján Dobó István egri várparancsnokot.
1552-ben
A keresztény lakosság, még a fpapi tizedet is beszolgáltathatta. Ez idtájt az
egri püspöki javadalmakat a vár javára kezelték s az 1555. évi számadásokban
Hatvan is elfordul, a honnan 32 frt. folyt be.
1580 ápriHs 6-án az egri vár rsége merész rohamot intézett Hatvan ellen,
hol akkor nagyon sok gazdag török keresked lakott magát a várat nem sikerült ugyan bevenniök, de a külvárosokban nag}' zsákmányra tettek szert.
1594 tavaszán a kassai, tokaji, diósgyri és egri vitézek, egj^esülve a fels
magyarországi hadakkal, lúsérletet tettek
Hatvan visszafoglalására de bár
Forgách Simon a hatvani törökök segélyére küldött török csapatokat Túránál
szétverte, Teuffenhach fkapitány abba hagyta az ostromot s hadával Kassára
vonult vissza.
1596-ban Miksa fherczeg Pálffy dunántúli fkapitánynyal
ismét tervbe vették Hatvan visszafoglalását. Hatvanban ekkor mintegy 15U0
fnyi török rség volt, melynek élén Arszlán bég állott. Miksa fherczeg, ScJiwarzenberg, Pálffy Miklós és Teuffenbach Vácz fell, Rákóczy Zsigmond és Dersffy,
Várad kapitánya pedig a Frlvidékröl érkeztek Hatvan alá hozzájuk csatlakozott
Nyáry Pál is az egri rséggel.
Három heti ostrom után Hatvan szeptember 3-án a keresztények kezébe
került. így a város felszabadult a félszázadig tartó török uralom alól. Avar
kapitánya Szerényt Mihály lett, Miksa fherczeg pedig Vácznak vonult vissza.
Sajnos azonban, a vár aüg két hétig volt a magj-arok birtokában. Hatvan ostromának lürére ugyanis maga III. Mahomed szultán óriási táborral indult az
országba, hogy a várat felmentse, de mire Szolnokhoz ért, Hatvan már elesett.
A szultán ekkor a Szolnokra rendelt magyarországi török hadakkal egyenesen
Eger felé vonult, melyet az rség október 14-én gyáván feladott.
A mint Mahomed serege Hevesnek vonult, Ciaffer basa, a ki szeptember
11-én már Makiáron volt, egy csapatot Hatvan ellen küldött, melynek közeledtére
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Szeréiiyi Mihály az órséggol megfutottt, niiro Hatvant a töiökök kardcsapás
nélkül ismét megszállottak.
1603-ban Boszburii H-.rnian ncniot kapitán}', Nádasdy és Schulz csapataival
egyosüive, noveniher 17-én ostrom alá votte Hatvant, niolj'ot a megriadt török
órség november 19-én szabad elvonulás feltétele alatt feladott, Roszbm'n 200
magyar és német lovast hagyván Hatvanban örségül, elbb a pesti táborba.
majd Esztergomba vonult. Hatvan azonban ismét csak nagyon rövid ideig

magyar kézben, 1604 szeptember havában Hasszán felszabadítván
Pestet az osti'omzár alól. a gyztes török had egj- részével Hatvan alá száguldott,
mire a hatvani magyar rség felgyújtván a iialánkot, elfutott. A törökök siettek
Hatvant ismét védelmi állapotba helyezni. Az 1604. évi magyar országgylés
még február havában intézkedett Hatvan megersítése iránt és e végbl egész
Heves vármegye közmunkáját rendelte ki, de mire az országgylés határozatainak
végrehajtására került volda a dolog. Hatvan ismét török kézbe került.
A mint Hatvan újból visszakerült a törökök birtokába, számos török iparos és keresked telepedett itt le. A török a városhoz tartozó ingatlanterületeket
is tulajdonába vévén át, azokat török alattvalóknak adta el, oly terjedelemben,
a mennyiben azt a vár rsége a török birtokos használatára biztosítani tudta.
A Hatvanban letelepedett török kereí.kcdk gyakran látogattak el a szomszéd
helységekben megtartott vásárokra. Különösen Gyöngyösön fordult meg Hatvanból sok török, a mi azután a hódoltság alatt a viszály kiapadhatlan forrásává
lett. A füleld és a szécsén;^^ végvárak rsége gyakran berándult Gyöngyösre s az
ott talált törökökre valóságos hajtóvadászatot tartott. Egy-egy elfogott török
miatt azután a hatvani rség kegyetlen bosszút állott a gyöngyösieken.
Forgách Zsigmond országbíró 1617-ben, utóbb Thurzó Szaniszló, Dunán
inneni fkapitány, 1620-ban szigorú parancsot bocsátott ki a füleki és a szécsényi
rségnek, hogy a Gyöngyösön megforduló törököket ne merészeljék háborgatni,
mert különben a hatvani tört kök Gyöngyös város lakosságán töltik ki bosszújokat.
Mikor a keresztény sereg Budát, 1686-ban körülzárolta, a hatvani és az egri
rség mindenképen azon igyekezett, hogy az ostromló sereg helyzetét gj-akori
kitöréseivel megnehezítse. A gyakori támadások következtében Heister tábornok
hadához, melyet Eger szemmeltartására rendeltek, még Caraffa hadosztályát
is, 1500 magyar lovassal és 200 dragonyossal, Hatvan felé rendelték. Caraffa
álló
ép jókor érkezett Hatvan környékére, hol júhus 15-én az egri basa 600
portyázó csapatát, mely Heister hadát szorongatta, szétvervén,'^ ez alkalommal
300 török elesett, 60-an pedig fogságba kerültek. Az elfogottak között volt egy
parasztruhába öltözött levélvivö is, a ki Eszékrl a nagyvezér parancsát hozta a^
budai basához, hogy tartsa magát ersen, mert a felment sereg rövid id alatt
meg fog érkezni. A törökök nem is hagytak fel Buda felmentése iránti kísérleteikkel. Augusztus havában az egri basa Hatvan felöl igyekezett a felment sereghez
csatlakozni, de Petneházy útját állotta s egész Hatvanig szorította vissza.
A vezérek végre is belátták, hogy a Budát ostromló sereget örökös veszedelemfenyegeti, míg Hatvan török kézben van. Ezért a hadvezetség augusztus
18-.in Heister, Donát és 3íerz tábornokokat Hatvan ellen küldte, a kik rövid
harcz után a várat elfoglalták, az rség pedig Egerbe vonult vissza. Szeptember
2-án Buda vára is a keresztény had kezébe került. Mivel az id már szre járt,
a törökök eUeni hadjárat folytatását a köv'etkez évTe halasztották. A hadvezetség Buda bevétele után Eger körülzárolását és a visszafoglalt Hatvan megersítését jelölte ki a császári hader fbb teendinek.
Eger visszafoglalásával a török uralom véget ért Heves vármegyében.
Sajnos azonban, Hatvan lakosai nem igen örülhettek a felszabadulásnak, mert
a törökök elvonultával a kezükben volt birtokokat a kamara a kincstár tulajdonául jelentette ki. Hatvan a kamara igazgatása alá került s évtizedeken át az
ideaen tisztviselk és a féktelen zsoldos hadak uralma alatt nyögött.
maradt

fbl

-*

jcl^''*"

szabad'ilt fel Hat vau a török uralom alól, 1689-ben Nógrád vármegye
követelte a helységet. Nógrád vármegj'e Koháry István grófot küldte
ki, hogy ez ügyben Heves vármegyével tárgyalásokba bocsátkozzék, de Hfves
vármegye visszautasította Nógrád vármegye kívánságát s óvást emelt az ellen,
hogy Hatvan várost a hatáskörébe vonja. Nógrád vármegye törekvései, hogy
Hatvant területéhez csatolja, sikertelenek maradtak, noíaa maga Széchenyi
György esztergomi érsek is Nógrád vármegye álláspontját támogatta.

AMg
magának

Hatvan.

147

Habár a helység megszabadult is a török támadásoktól, a helyreállítás
nagy munkájának azonban sok akadály állott útjába. Ezek közé tartozott els
sorban a roppant hadiadó, az idegen zsoldos-liad eltartása, mely éveken át legnagyobb teherként nehezedett alakosságra. Már 16S9-ben, tehát aUg három évrel

Hatvan

visszafoglalása után, 350 frt hadiadót vetettek
ki a helységre. Az
1692-ben eszközölt vármegyei összeírás alkalmával a lakosok fejenként és vagyon
össze,
íratván
helység
szerint
a
lakóinak vagyon-értékét 3251 frtra becsiüték.
Ez volt tehát az adóalap, a melynek alapján az adót kivetették. Az 1693. évi
adóösszeírás szerint a kir. kincstár Hatvanban 70 jobbágytelek ura volt.
Ez
összeírás szerint a hatvani prépostnak az itteni malom és szl utáni jövedelmét
380 frtra becsülték. Ekkor már postalvatal és harminczad-hivatal is volt Hatvanban. A hatvani postamesteri állást Szabó Máté töltötte be, kinek Fancsalon is
volt birtoka, ezenkívül a szeszfözésbl is volt adó alá es jövedelme.
A hatvani uradalom, mely eddig a kincstár kezében volt, még a XVII.
század végén kir. adomány útján gróf Salmi
irt okába került
de ö nem sokáig
bírhatta, mert 1703 nyarán kitört a szabadságharcz s Hatvan Rákóczi Ferenci
birtokába került. Rákóczi még 1704 elején Hatvan megersítését rendelte el,
fleg, hogy a vármegye aPesten tanyázó rácz katonaság támadásaitól védve legyen.
Hatvan, mint védett hely, nevezetes szerepet játszott a szabadságharcz alatt.
1 708-ban Pest-Pihs-Solt vármegye Hatvanban tartotta közgylését fleg mivel a
dunai ráczság miatt a vármegyéje területén alkalmas helyet nem talált.
Eger várának 1710-ben történt meghódolásával, az egész vármegye a császári hadak birtokába került. A kurucz világnak vége volt. Thelekessy István
egri piLspök s Heves vármegye fispánja, megfosztatván méltóságaitól, a püspöki
javak kormányzójává, valamint Heves vármegye fispánjává, gróf Csá':y Imre
kalocsai érseket nevezték ki. Gróf Csákvt 1711 január
12-én Hatvanban
iktatta be új méltóságába báró Kurz János kamarai tag. A beiktatáson megjelent
Thelekessy püspök is, a ki ez alkalommal élszóval is tiltakozott az ellene hozott
itékt végrehajtása eUen. Thelekessy tiltakozásának meg is lett a következménye,
III. Károly király megszüntette ellene az eljárást, a szentszék ivedig megsemmisítette a prímás ítéletét, melylyel fpapi méltóságától megfosztotta.
A szatmári békekötés után a hatvani uradalom ismét gazdát cserélt. III.
Károly király 1723-ban gróf Stahremberg Gundaker Tamásnak adományozta s
noha az országgylés élénken tUtakozott emez adományozás ellen, 1729-ben
részére kir. adománylevelet állított ki. A gróf Stahremberg család a XVIII. század közepéig maradt Hatvan birtokában, melyhez ekkor Fancsal, Apcz és Csány
falvak tartoztak. E négy helységben összesen 20 portája volt a családnak, mely
után az 1741. évi felkelés alkalmával 3 lovast áhított ki. Hatvan város lakossága
is kivette a részét Mária Terézia királyn ingadozó trónjának megmentésében.
Az itt lakó armálista nemesség 2, a helység maga négy lovast állított ki.
Az 1756 57. évi portaUs összeírás alkalmával Hatvanban 9 portát találtak, melyen 117 magyar és 45 német jobbágy lakott. A német települök a XVIII.
század közepén jöttek Hatvanba. A szatmári békekötés után a birtoktalan
(armálista) nemes családok közül is számosan telepedtek le Hatvanban, közöttük a Dósak voltak legszámosabban. A szatmári békekötés után görög kereskeis telepedtek át Egerbl Hatvanba, hol kereskedésük folytatásával a város
gazdasági életét jelentékenyen fellendítették. 1771-beu Hatvanban már posztógyár is volt, mely Blaskó József vezetése alatt állott.
A XVIII. század második felében a hatvani inadalom vétel útján gróf
Grassalkovich Antal (f 1771) koronar, Arad, majd Nógrád vármegye fispánjának birtokába került. Unokájának, Antal berezegnek 1841-ben bekövetkezett
halálával az uradalmat báró StTia Simon vásárolta meg, a ki azt lS64-ig bírta,
ekkor a brüsseli ,,Banque fonciére et industrielle Firma Langrand Dumonceaa
et Co" vásárolta meg, ettl Deutsch Bernát és József vették meg s jelenleg báró
Hatvan}--Deutsch Sándor birtokában van.
1849 január elején, midn
indisch-Grátz a fvárost elfoglalta, Schulzt'g
Ferencz tábornokot küldte Hatvan felé, melyet január 20-án megszállott.
A császári haddal jött Mátyus kerületi országos biztos is, a ki itt ütötte fel székhelyét s innen küldte szét rendeleteit a vármegyei hatóságokhoz. Schulzig azonban csakhamar tovább vonidt Gyöngyösre, hova 21-én érkezett. Ez elhad után
január végén s február havában szinte szakadatlanul vonultak át Windisch'

;
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Grátz hadai a helységen. Aprihs 1-én Schlick tábornok szállotta meg Hatvant,
míg a honvédsereg vele szemben egész Hortig terjeszkedett. Schlick a prépostnál
szállott meg, a hol nagj' vacsorát rendezett, melyre töbl) polgárember is liivatalos
volt Vidám poharazás közepette, a lakoma vége felé vendégeihez fordulva, így
szól „Holnap egy kis nj'úlvadászatot tartok a magj'ar táborban kérem, legyen
szerencsém, nézzék meg."
C.--akhogy ez a nyúlvadászat balul ütött ki. Gáspár András, a VII. hadtest
parancsnoka, a ki
április 1-én Hatvan és Aszód
hogj- tájékoztassa magát
felé két század huszárt küldött, mely azonban Schhck elrsei ell visszavonulni
kényszerült. E sikeren felbátorodva, Schlick április 2-án kivonul hadával, hogy
Gáspár és Pöltenberg hadosztályait megtámadja. A honvédsereg azonban felkészülve várta a támadást. Gáspár elbb Hortnál, majd Hatvan eltt ütközött
össze az ellenséggel, mely a városba húzódott. Ekkor Gáspár rohamra vezette a
honvédeket s Hatvan rövid harcz után a magj-arok birtokába került. A császáriak
Aszódon át Gödöllre, ré.szben Bagh felé vonultak vissza. Hatvan megvétele,
mel}' a diadalmas tavaszi hadjáratnak mintegy bevezetje volt, 290 császári
katonának életébe került, míg a magyarok csak 20 embert veszítettek.
Hatvan csak akkor látott ismét ellenséget, midn már az orosz tanyázott
benn az országban. Mialatt az orosz fsereg, Paskiewics vezérlete alatt, Görgey
hadának üldözéséhez fogott, Paskiewics herczeg seregének podgyászos szekerei,
mintegy 3000 darab, Hatvanban rekedtek. Paskiewics ekkor Budapest környéken táborozott, ezért sietve intézkedett, hogy Tolsztoj tábornok tízezer
fegyveressel és harminczn5'olcz ágjTÍval Hatvan felé húzódjék. Tolsztoj útra kelt
s Túráig nyonmlt elre, hol júhus 20-án a Perczel, Mészáros és Dembinszky vezérlete alatt álló tiszai honvédsereg támadta meg. Idközben azonban Labinczow
tábornok Hatvanba érkezvén, 5000 fnyi hadával a szorongatott Tolsztoj segélyért*
sietett. Csak a Hatvanból jött orosz segély mentette meg Tolsztoj tábornokot a
vereségtl. Perczel a turai harcz után Szeged fr lé vonnlt vissza, addig Paskiewics, a mint megtudta, hogy Görgey a Sajónál táboroz'l-, Mislolez felé tartott.
Ezzel azután Hatvan körnj'éke is liesett a további eseményt k forgatagából s
csak néma szemlélje lett ama megrázó küzdelemnek, mely a világosi fegyver:

;

—

—
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letétellel ért véget.

A

mai Hatvan nagyközség kjteijedés; elég tekintélyes. Területe 11.105 kat.
melynek nagyrésze szántóföld. Ismertebb dlnevei a követa
kezk Kenderlapos, Kishomok, Elshegy, Strázsahegy, Czigányhegy, Ürgés,
Dézsmaszék, Szunyogos, Fancsah, Egytagos, Part, Rakottyás, Csücsk, Kútlapos, Hegyfshalom, Nagyhomok, Postaér, Monostor, Delel, Német, Malom,
Zsombikos, Brindza, Telek, Nj'árspart és Akol. Ez elnevezések majdnem mindenikének volt valami mondai eredete, azonban ma már ismeretlenek. A Strázsahegy onnan származik, hogy ott egy erdítés nyomai láthatók.
A községhez a következ puszták és egyéb lakott helyek tartoznak Bajpaszta, Czukorgyár, Görbeér, Kisgombos, Lászlómajor, Nagygombos, NagyHatvannak ez id
telek, Paphalom, Peres-puszta, Sashalom és Vasúttelep.
szerint 500 holdon felüli nagybirtokosai gróf Keglevich Gyuláné, báró HatvanyDeutsch Sándor és József és a hatvani prépost-plébános.
Maga a város is nag}' kiterjedés. A lakóházak száma 1268 és a lakosság
9707 lélek, a kik közül anyanyehTe
az 1900. évi statisztikai adatok szerint
nézve magyar 9491, német 83, tót 57, oláh 4, kisorosz (ruthén) 3, szerb 1, egyéb
68 ez utóbbiak nagyobbára cseh-morvák. Magyarul beszél 9649. A lakosságnál
a faj és típus nem egységes. A község bevándorlások és telepítések útján rohamosan növekedett s a népkeveredés még nem fejezdött be teljesen. A magyar
származásúak alacsony, zömök termetek, barna szemek és hajúak a sváb
származásúak pedig részbon magas, részben középtermetik és ösztövérek,
hold,

:

:

—

:

—

—

:

;

;

szemk

\'ilágosbarna és

hajuk szke.

következ: róm. kath. 8541. gör. knth. 36, re».
egyéb 1. Majdnem mindenik liitfelekezctnek
van temploma. A róm. kath. templom 1859 1862-ig épült. Kegyura br. HatvanyDeutsch Sándor. A református és az ágostai evangéLkus felekezet Egyesült protestáns egyház néven egyesült és az összes hívek a ref. templomot látogatják,
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vallási m.egoszlása a

296, ág. ev. 136, gör. kel.

2, izr.

691,

—
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izr.

'maházat még 1878-ban építtotték,

1908-ba.n pedig renoválták és kibvítették.
keres
Az összes népességb'il 3510 egyén a keres, a többi eltartott.
népesség a foglalkozási ágak szerint a következképen oszlik meg mezgazdaság és kertészet 1023, ipar 1103, kereskedelem és hitel 108, közlekedés 615, közszolgálat és szabad foglalkozás (tisztvisel, ügyvéd, orvos stb.^ 131, véder (katona
és csendr) 9, napszámos 83, házi cseléd 280, egyéb ismeretlen foglalkozású 156.

A

:

Mint a föntebbi adatokból megállapítható, a keres lakosságnak csak egy- "raögazdaság.
harmadrésze foglalkozik mezgazdasággal. A 1023 keres közül 803 a férfi és 220
a n. Ezek között van 7 nagj'birtokos 100 k. holdon felül és 1 nagybérl 218
41 kisbirtokos, a ki azonban napszámba is eljár
1 részes
kisbirtokos és bérl
füldmíves és 3 kertész összefen 271. Ezekhez járul még 179 kisegít családtag,
a kik közül 100 férfi és 79 n. Mezgazdasági tisztvisel van 14, mezgazdasági
cseléd 201, mezgazdasági munkás 16 éven alul 56 és 16 éven felül 302, összesen
358. A mezgazdasági munkások közül 99-nek van saját háza.
Hogy Hatvan ipara milyen jelentékenj' és milyen magas fejlettségi fokon
jp„
áll, bizonyítja az, hogy a lakosság közül sokkal több az iparos, mint a földmíves.
Tulajdonképeni iparral foglalkozik 992 férfi, 104 n, összesen 1094 házi és nép;

;

;

;

•-

;

összesen 2 vándor-iparral 3 férfi. A tulajdonképeni iparral
foglalkozók közül önálló 160 férfi, 58 n, összesen 218. A segédszemélyzet között
van 26 tiszt\nsel, 13 kisegít családtag, 22 mvezet és elmunkás, 688 segédmunkás, 83 inas és 46 szolga összesen 832 férfi és 46 n, együtt 878. Iparvállalat
van 250. Ezek közül segéd nélkül dolgozik 157, 1 segéddel 43, 2 segéddel 22, 3 ^5
segéddel 20, 6 -10 segéddel 4, 11 20 segéddel 1, 20 segédnél többel 3, Az egye=»
együtt) a kéret
iparágak fcsoportjai szerint (önálló és segédszemély, férfi és
iparosok a következképen oszlanak meg kovács 21, lakatos 13, egyéb fémiparos
16 gépgyártással foglalkozik 58 téglagyártással 1 asztalos 44, egyéb faiparos
3; tímár 2, kefeköt 3 fonó-és szöv-iparos 7 szabó 50, czipész és csizmadia 67,
kalapos és egj'éb ruházati iparos 51 könyvköt 1 molnár 30, süt 15, hentes és
mészáros 34, szeszgyártó 2, egyéb élelmezési iparos 537 vegyi iparos 2 kmíves
nj'omdász 6 szállodás, vendégls és kávés 60.
56, ács 36, egj'éb építiparos 1 1
Iparral mellékesen foglalkozott 52 férfi és 14 n, összesen 66 lakos.
A nagj'obb ipartelepek közül Hatvány -Deutsch Ignácz és Fia czukorg\-ára,
ugj-anennek répaszelet-szárító vállalata, a Borsód -Miskolczi Gzmalom r.-t. és
-a Surányi Testvérek gzmalma, Gydriás Tivadar gztéglagj'ára. Hatvan község
villamvilágítási és erátvitaH telepe, Blumentkal Béla czement-te tcserép- és
betoncs-gj'ára, CsepregJiy Ferencz koporsó- és bútorgyára és Mauthner József
szeszgjára említend.
ipa' ral

1

férfi és 1
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Ezek közül a legjeíentékenyebb a hatvani czukorgyár, mely a kassa-zborói országút és a
ZagjTa folyó mentén, a Máv. Hatvan állomásának tszomszédságában fekszik. 1889-ben a budapesti
Deutsch lg. és Fia czég akkori fnöke Hatvány Deutsch Bernát alapította, ki haláláig állt a válla-

Czukorgyár.

:

lat élén. A gj-ár 19 éven át „Deutsch lg. és Fia hatvani czukorgyára" czég alatt mködött
1908
augusztus lén részvénytársasággá alakult át és felvette a ,, Hatvani czukorgj'ár R.-T. Deutsch Ig.ós
Fia" czéget. A rószvénj-társaságot a budapesti Deutsch lg. és Fia czég jelenlegi tagjai: báró HatvanyDeutsch Sándor, báró Hatvány Deutsch József és báró Hatvány Deutsch Béla igazgatják, a kik a
gyár alapítójának életében is tevékeny részt vettek a vállalat iránjátásábm és Hatvány Deutscli
Bernát halála után pedig együtt vezették tovább. A gj-ár 1889-ben napi (iOüO móterniázsa rópániik
feldolgozására épült; 1894-ben kibvítették napi 10.000 métennázsa répának a feldolgozására
1897ben ismét m.egn-.gyobbitották annj-ira, hogy naponta 15,000 métermázsa répát tudjon feldolgozni,
végre az 1905. évben czukorlégyámak (rapéria) felépítésével a gj'ár mai nag>-ságára bvült ki és must
naponta 22.000 métermázsa czukorrépát tud feldolgozni. Répájának hótnyolczad részét a gyár
Heves, Szolnok, Békés, Arad, Bihar, Csanád, Hajdú, Szatmár és Borsod vármegyékbl szerzi be.
é\-i feldolgozásának eg\-nyolczad része pedig a saját kezelésében lev gazdaságokból kerül ki.
Az alapítás évében a gyár összesen csak kerek 600,000 métermázsa répát dolgozott fel. ez a
mennjiség azonban évrl-évre növekedett és fokozódott a gj'ámak idrl-idre történt nagyobbitásának arányában, ma már az évi czukorrépa-feldolgozás három millió méterraázsánál többre rúg.
Kész czukrot elállított a gj'ár alapításának esztendejében 58,400 mótermázsát, ma pedig évenként
készít összesen körülbelül 350,000 métermázsát. A kész árú túlnyomó része fehér, ú. n. kristályczukor, kisebb része nyersczukor. Készít továbbá a g>'ár nagyszemcséjü, sárga kristályczukrot, melyet
specziálisan a Portugál fogyasztópiaczon értékesít. Az elállított czukornak elenyész kis része fogy
el a belföldön, a termelés zöme külföldre vándorol. Egyáltalában a hatvani czukorgyár volt úttörji"
Magyarország czukorkivitelének ; 1889-ben, a mikor a g>'ár alakult, llagj-arországnak mintci,-\500,000 métermázsányi czukorfogj-asztásából csak alig 200,000 méteriuázsát tudtak az akkor loi\:iállott hnzai gj-árak elállítani. Ma hazánk körülbelül 2 millió métermázsa czukrot visz külföUlro. i;
minek körülbelül eg>-heted része
egyedül a hatvani czukorgjárból
.300,000 mótermázsánál több
kerül ki. Kivitelével a g>-ár Portugálián, Angolországon, ós a Balkán államokon kívül felkeresi Ázsia
:

;

—

MagyarorszáK Vármegyéi és Városai: Heves vármsKvc.

—
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Hatvan.

1

erfontosabV> kikötit. Kis Ázsiában. Arábiában. Elö- és Hátsó Indiában, Cliin.a és Japánban. Minden
\-iszik a hajók Fiumébl a hat\iini czukrot Sinj-rna. Aden, Bombay,
Calcutta, Caraehi,
Singapore.Shangliai. Yokohama stb. nagy ázsiai kikötbe, s mindenütt n hatvani gj-ámak a védjegj-o
(H betben horgony) eg>-ike a legisüiert-ebbekuek.
Hatvan nemcsak Magyarorsiágnak, de Európának legnagyobb czukorgyártelepe. Németországnak ós Ausztriának legnagyobb gyárai évi termelésük mennyiségével messze a hatvanié
mögött maradnak. Ha pedig a külföldi gyárak ifi átlagos termelését összehasonlíthatjuk. Hatvan
egymaga tízszer annyi czukrot gyárt, mint egy-egy franczia \-ag>- belga czukorgyár átlagban, hatszor
annyit, mint egy-egy osztrák vagy német gyár, hároiiszor annj*it, mint eg>--<>gj- liollandiai gyár és a
hazai gyárak évi átlagát is körülbelül '/,-ával szárnyalja túl. A gjár körülbelül 1200 jnunkást és
100-nál több tisztviselt foglalkoztat, a kiknek évenként csak fizeté.sért 500,000 koronánál többet
ad Id. tohát háromszor annyit, mint az alapítás évében, a mikor munkabérekre kerek 170,000 koronát
költött. Említést érdemel még
ha már errl a minden tekintetben nagyszabású gyárról szólunk
hogy a gjártásnál nyert mellékterményekból
melasseból és répaszeletbl
semmi sem kerül
külföldre, mindent kizárólag a gyárnak répatermeli használnak fel takarmánynak gazdaságaikban,
A kilúgozott répaszeletnek kisebb része
körülbelül 500.000 métermázsa
frissen fogy el, a többit
a gyárban l^erendezett száritókban megszárítják és mint szárított répaszcletet használják fel. Évenként körülbelül 60 70.000 métermázsa szárított répaszelet készül, a mi frissen körülbelül tízszeres
mennyiségnek felel meg. A répaszeletnek szárítását is a hatvani gyár kezdte meg elször Slagjarországon, hogj- még azok a termelói is használliassák az annyira értékes répaszelet-takarmányt, a
kiknek a gj-ártól való nagj" távolságuk miatt frissen nem volna érdemes azt elhozatni. A czukorgyárhak saját iparvágánya és több kitérö-rakodóvágánya van, melyeknek hossza körülbelül 8 kilométer
és mezei vasútja, mely körülbelül 20 kilométer hosszú és a ezukorgj-árat gazdaságaival köti üssze.
gyárnak vasúti forgalma évenként körülbelül 50.000 waggonra rúg.

liónapban
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—
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—
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Az ipanal

és kereskedt lemmel eg^'ütr járó hitelüoTiT viszonyok virágzóknak
pénzbeli forgalmat a következ pénzintézetek bonyolítják 1p
Oazdatági hanh r.-t. Alakult 1906 jul. 15-én. Fióktelepe van Pásztón." Alaptke 200.000

mondhatók.

A

K, 1000 db.
Oszkár. Ügyész

:

alelnök Blafovich
koronás részvény. Igazgatósági elnök Szeni-Iványi Farkss
HoUóy Károly. Fkön >~\'elö Baditz Zsigmond.
Vajda Lipót dr.
Pénztáros
Hatrani népbank r.-t. Alakult 1893-ban. Alaptke 200.000 K., 200 drb, 1000 koronás rész2ii0

vény. Elnök

Ügyvezet

:

;

:

:

:

Grün József

dr.

Igazgató-tanácsosok

:

Knau

Lajos,

Papp

Józ.sef és Rottenstein Lajos.

Hirling Gyula. Ügyész Konrád Gyula dr. Pénztáros Hirsch Ignácz.
Hatvan városi takarékpénztár r.-t. Alakult 1899-ben. Alaptöke 80.000 K., 1600 drb. 50 koronás részvény. Vezérigazgató Knau Gábor, Felügyel bizottsági elnök Lakner Aladár dr. Pénztáros
Gódor Géza. Fkönyvel Prikktl József.
Hatvan vidéki takarékpénztár r.-t. Alakult 1872-ben. Fióktelepe van Pásztón. Alaptöke
160.000 K., 800 drVi. 200 koronás részvény. Igazgatósági elnök Koppély Géza. Vezérigazgató :
Scheidl Ágoston. Ügyész Csépány Géza. Fpénztáros Harmos Albert. Pénztáros Illés Kálmán.
Fkönyvel Hillebrand Ferencz, Könyv'el Balázs Miksa.
Hatvan kül.-eje teljesen városias jelleg. Rendezett utczái csinosak és tágasak. Számos középülete emeli a szemlélben támadt jó hatást. A'an több terjedelmes és kellemes külsej kastélya és
úrilaka. Ezek közül említést érdemel báró Hatvany-Deutsch Sándoré, a melyet még Grassalkovich
herczeg építtetett a XATII. század végén. Ettl elbb báró Sina Simon, majd a brüsszeli „Banque
Foneiére et IndustrieUe Firma Langrand Dumonceau et Comp" birtokába került. Késbb vétel
útján Deutsch Bernát és József tulajdonába jutott s örökségképen szállt a mai tulajdonosra. Sashalom pusztán gróf Kegle\-ich Gyulánénak van csinos úrilaka, a mit még Csányi Ágoston építtetett
1896-ban. A czukorgyár telepén is van három modem úri lakás. Kettt 1890-ben, egj^et 1904-ben
építettek. Mindlíárom a Deutsch Ignácz és Fia czég tulajdona s ezekben lakik a gj-árat vezet három
Hars-any-Deutsch testvér.
A városnak természeti nevezetességei ugj-an nincsenek, azonban történeti emlékekben bvelkedik. Ilyen történelmi emlékm a mai városháza is, a mely hajdanában pálos-kolostor volt. Hogj'
mikor épült, azt semmiféle oklevélbl .=em lehetett megállapítani, pedig már több száz éves lehet.
A határban az egykori török földvár árka. a mely a török hódoltság idejébl megmaradt, ma is
látható. Továbbá a Strázsahegj- végs nyúlványain, melyek a községig érnek, három ívezet erdítés nycmai vannak. Szántás közben már nagjmermj-iség népvándorláskorabeli cserépedénytöredéket, kbaltát s középkori fegy\"errészeket és pénzeket vetett ki az eke. Ezeken kí\nil elvétve már
római császárok érmeire is bukkantak.
Hatvan, mint járási székhely, a közhivatalok nagy mennyiségét egyesíti falai között. Van itt
helyben állami anyakönyvi hivatal, kir. járásbíróság, a mely telekkönj-vi hivatallal kapcsolatos,
törvényszékileg Egerhez tartozik ; továbbá adóhivatal, kir. közjegyz, pénzügj'öri szakasz és
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

csendörörs.

Az iskolák ii.ellett kultur hivatást teljesít a Népkönyvtár is, melyet 1 888-ban maga a község
A köny^-T árban 300 kötet könyv van. A könyvtárt az áll. gazdasági szaktanító kezeli és
naponta a déleltti órákban nyitva áll a közönség számára.
Van Hatvannak még egy közkönyvtára s ez a Katholikus Kör népkönyvtára, mely 1897-ben az
egyesülettel egy idben keletkezett. Népkönyvtárrá 1900-ban alakult át. Ez évben a földmivelésügyi minisztérium 155 kötet könyvvel ajándékozta meg. Ez id szerint a könyvtár köteteinek a
száma a 300-at meghaladja.
Hatvan mozgalmas társadalmi életének tanújaképen a Katholikus Körön kivnil még a következ egyesületek és testületek mködnek a városban Kaszinó, Polgári Kör, Dalegyesület, Tanügypártoló Egyesület, Eg>"esült Ipartestület, Iparosifjúsági Egyesület, GazdatLszti Kör, Máv. Altisztek
Köre, Asztaltársaság, Izr. Betegsegélyzö Jótékony Negylet, ChevTa Kadisa, Iparos Temetkezési
Egyesület, Kath. Temetkezési Egyesület, Vasúti Alkalmazottak Temetkezési Egj'esülete és Önkéntes
Tzoltó-egyesület. Ezek mindenike a nevében kifejezett czélt szolgálja és buzgón teljesíti

alapított.

:

hivatását.

HEVES.

Ez

a Nagy- Alföld éjszaki részén, közel a vármegye
Fckréic.
határához, teljesen sík vidéken fekszik. Határának délkeleti részén,
egyik sarkát a Hanyi-ér vize metszi ketté. A mátra krösvölgyi vasútvonalnak egyik legjelentsebb állomása. A községbl öt köút ágazik
szét, melyek közül három törvényhatósági, kett pedig viczináHs
közút. Törvényhatósági út innen három irányba
Eger, Gyöngyös és JászNagy-Kun-Szolnok vármegye felé közlekedik. Mint forgalmi góczpontot, kedvez fekvése egyenesen arra utalja Hevest, hog\" a róla elnevezett járás székhelye legyen.
Heves egykor királyi várbirtok és a hevesújvári várszerkeíet székhelye Története,
volt. Els ízben V. István, akkor még ifjabb király, 1264. évi adománylevele
emlííi a hevesi várjobbágyokat, mint Tamaörs szomszédait. V. István gyakran
megfordult Hevesben. 1271-ben itt gylést is tartott, mely alkalommal Lampert
akkori egri püspök kérelmére IV. Béla kii-álynak a püspökség birtokaira vonatkozó, 1261. évi adománylavelét megersítette.
EgyházUag már az els idkben fontos szerepet játszott. Az 1332—37.
az egjók fesperesi kerület székhelyeként említi.
évi pápai tizedjegyzék
A XrV'. század közepén az Aba nembeli Kompolti Imre (1324 39) birtokában
találjuk, a ki alkalmasint Róbert Károly kiráh^tól nyerte adománytól azokérc
a szolgálatokért, melyeket a Csák Máté eUeiü hadjárat alatt teljesített. Fiai
1348-ban megosztozván az atyai örökségen. Hevest három részre osztották s az
osztozkodók közül János, a Visontai család se, továbbá István és Imre, a Detky
család se. eg\--egy részt kapott belle.
Az 1467. évben itt tartotta közgylését Heves vármegye közönsége. Mint város.
az srégi helység,

—

:

—

Hevest ekkor már városnak írják az oklebirtoka. 1468-ban Kompolti Miklósé volt.
de néhai Kompolti János leányának, Margitnak fiai Szén György és Péter, anyai
jogon fele részére szintén ígérni: tartván. Kompolti Miklóst perbe idézték. Késbb
1489-ben Kompolti István leányának Erzsébetnek fiai Bánjfy Miklós és Jakab,
szintén részt követeltek Heves mezvárosból, továbbá a hozzátartozó Domoszló,
Markaz. Visonta. Detk. Györk (Vámosgyörk) és Fegyvernek helységekbl a
Kompolt iáktól. Kompolti János fiai. Zsigmond és Ferencz, valamint Országh
Mihály négy fia, János, a váczi püspök, Ferencz, Imre és László között 1522-ben
kölcsönös örökösödési szerzdés jött létre, a melynek értelmében a Kompoltiak
kihaltával Heves az Országh családra szállott.

Országit ^liliály

velek.

nádor elnöklete

alatt.

Ez idtájí a Nánai Kompoltiak

:

:

—

Az 1549 -1552. évi adóösszeírásban Heves mezváros Országh Kristóf
birtokában levnek mondatik, ekkor azonban
mivel Országh Kristóf még
kiskorú volt
a város Losonczy Istvánt, az említett Országh Kristóf gyámját
uralta. Országh Kristófnak ekkor 19 portája volt itt,
kívüle még Jakcsy
-

—

—

Mihálynak

volt itt 11 portája.
1552. évben Heves városa'is behódolt a törököknek. Az 1552. évi adó- a török
összeírásban már a hódoltsági helységek között szerepel. Az 1554. évi összeírás
szerint Országh Kristófnak 13, Jakcsy ^Müiálynak pedig már csak 4 portája
volt itt.
hol palánk-er1559-ben a törökök szemet vetettek Hevesre,
dítést készültek emelni, hogy az egri várat tarthatatlan helyzetbe hozzák. Mind-

Az
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Heves.

mellett még 1564-bpn és 15C)9-beu is a régi magyar földesurak
háborítatlamil gyakorolták itteni földesúri jogaikat, söt a helység lakossága,
az idemeuekült jobbágyok következtében, jelentékenyen szaporodott is. Míg
1552-beu csak :iO portát írtak itt össze, adclig az 1564. évi adóösszeírásokban
az összeírt porták száma -i-l-re. 1569-ben 54-re emelkedett.
XVI. század végén a törökök kifejezetten birtokukba vették a helysége.',
hol palánkot emeltek, melynek rsége szüntelenül harczban állott a végbeli
vitézekkel. így 1630-ban a hevesi rségbl 32-en estek magyar fogságba.
török
hódoltság alatt Heves, mint általában törököktl lakott hely, sem adót, sem
tizedet vagy más szolgálmánNi: nem fizet-ett.
Egy évszázadot meghaladó idn át nyögött Heves a török uralom alatt.
V.
Végre
közelgett a szabadulás órája. 1685 szén, midn Heister Danát ós Mersi
Gáspár császári tábornokok Szolnok elfoglalására indultak, a mint Gyöngyöst
elhagyták, hol Heister Petneházy Dávid 3000 fnyi hadával egyesült, a törökök
elmenekültek a hevesi palánkból, mely földsánczezal és árkokkal meg volt
ugyan ersítve, de rendes ostromnak nem állhatott volna ellent. így azután
Heves, októberl6 19-ike között, kardcsapás nélkül, a keresztény hadak birto-

eme viszonyok

A

A

fülsizabadol^

—

kába

került.

A török uralom alatt a régi magyar földesurak, illetleg azoknak jogutódai
fenntartották jogaikat Hevesre is. Az 16S4. évi összeírás szerint Wesselényi Pál
birtokában találjuk a törökök kiüzeíése után azonban Heves is, mint a vármegye annyi más helysége, fegyverjog czímén idegenek birtokába került. Az
1693-ban tartott összeírás alkalmával Glöcksberg (Glökelsberg) császári ezredes
birtokában találjuk. De a Xyáry családnak, mint az Országh család egyik örökösének, végre sikerült hosszadalmas per útján visszaszerezme Heves mezvárost is. Az 1741. évi összeírás szerint tehát a Nyáry család birtokában találjuk,
a mely a szomszédos Atány és Pély községekkel együtt. Hevesnek is felerészét
bírta. Továbbá az itt birtokos Bernáfh, Szepe.ssy. Badics, Németh. Dobóczky és
Freizetzen családokon kívül, másik fele részben gróf Haller bírta, kinek jogutóda
Koburg-hitbizomány, továbbá a gróf Berényi család s ennek jogutóda a báró
;

:

Orczy család.

A XIX. század els felében báró Orczy László és György, gróf Esterházy
János, gróf Szapáry József, továbbá a Badics, Németh, Bernáth és Szepesy örökösök.
Dobóczky és a Freizeizen családok bírtak itt
földesúri joggal.
Ezeken kívül a múlt század elejétl kezdve birtokosok itt a szántói nemesek is,
a kik Heves ötödrészét bírták, mely visszaháramlási jog alapján a kincstár tulajdonába ment át, mert ugj^anis a Szántón volt birtokaikért a kincstártól csere
útján szerezték meg. Ezeknek azonban jobbágytelkeik nem voltak és birtokaikat
palatináhs házhelyeknek nevezték. Ezek jogán voltak itt birtokosok a LévayBorbély, Soldos, Ürménj-i Nagy, X_\nre, Szalatnay, Csörgeö, Szomotyai, Jeszenszky, Horváth, Pethe, Fehérváry, Luby, Völgyi, Ballá, Várkonyi és
más családok.
Ez id szerint a követlcezk Heves legnagyobb birtokosai Kóburg Fülöp
berezeg, kinek hevesi és átánp birtokából 3000 magyar holdat Braun Sándor
bérel a hevesi és pélyi részbl pedig 3400 m. holdat bérelnek a Spitzer testvérek.
Dobóczky Dezsnek Heves és Pálosvörösmart határában 1600, Básthy Ignácznak pedig Heve,sen és Tamazsadányban 600 m. hold birtoka van mindkettnek
a hevesi része régi családi birtoka, az utóbbié ni ágon. Pajzs Gj^dának Hevesen
és Tarnamérán 2800 m. holdnjá birtoka terül el. a melybl a hevesi rész báró
Puton-féle birtok volt. Bemenyik István dr-nak Heves és Erdtelek határában
540 m. hold birtoka van a hevesi résznek egyik fele a Kanyó családé volt, a
másik felét pedig 1868-ban Remenyik József vette Brudern tábornoktól. Németh
Lajosnak az idetartozó Pusztacsászon 970 m. hold a birtoka, a mely elbb a
Barkóczy családé volt és vétel útján került a mai tulajdonos kezére. Elek Jánosnak Hevesen és az Erdtelekhez tartozó Pusztatenken van 800 m. hold birtoka.
Básthy
Heveshez tartoznak a következ tanyák és egyéb lakott helyek
Ignácz-tanya, Bútelek, Dobótag (Dobóczky Ignáczé volt s megvette tle Lovász
Dezs), Fáczányos, Herczegtag, Lévay Borbély Kornéha tanya, Maczky tanya,
Máder ^lliksa tanya, Marcsa tanj^a (Szalatna}'- Harcsáról nevezve), Mihályi
Ferencz tanya, Németh Albertné tanya, Okolicsányiné tanya. Pap tanya, Pusztacsász. Sárga puszta. Soldos Sándor tanya, Szabó Ignácz tanj^a, Város tanya és
:

;

;

;

Tanyái,

dúlfii.
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A

lievesi

ümlékoszlopük.
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Remenrik

A

József.

hevesi kaszinóépület.
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Majzik Viktor úrilaka Hevesen.

Dob()czky

Dezs

úrilaka

Hevesen.
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Kállay Kudolfné úrilaka Hevesen.

özv. Hellebrorith

Gézáné kúriája Hevesen.

Hevos.
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A

Peres Petheö László tanya és Spitzer Ignácz tanya már megsznt, mert
Vérezel.
ezeket parczellázták és kisembereknek eladták.
Heves, a hagyomán}- szerint, már a honfoglalás idejében erdített hely
(földvár) volt, a mit igazolni látszik az á körülménj' is, hogy a vármegye e helyrl
nyerte elnevezését. A hajdani földvár nyomai még mai nap is megvannak. Hasonlóképen a Vérezel nev dííl is egy elpusztult váracs emlékét rzi. Errl a
nép ajkán él hagyomány azt tartja, hogy az ott volt várat a tatárpusztitás
tette semmivé. S akkor oly iszonyú nagy volt a vérengzés, hogy a miatt Vérczélnak nevezték s ebbl keletkezett a mai Vérezel elnevezés. Az egyéb történeti
emlékek már feledésbe mentek.
elnevezésekhez
A török lU'alom alól történt felszabadulás után a helységnek nagyon csekélyszámú lakosa volt s a földek megmivelésére teljesen elégtelennek bizonyult,
azért a fels részekrl hazaszállingózott birtokosok igj-ekeztek német és tót ajkú
lakosok betelepítésével birtokaikat értékesebbé és hasznosabbá tenni. Ennek
következményeként a lakosság vegyes nyelv volt. Még a múlt század elején is
magyar, német és tót nyelven, felváltva tartották a róm. kath. egyházban a
szónoklatokat. Késbb Becshj nev egykori plébánosa az iskolában csak magyarul taníttatott és csak magj'arul szónokolt a templomban. így azután a német
és tót nyelvet teljesen kiküszöbölte és 40 évi plebánosi mködése után híveit,
mint tiszta magyarokat adta át utódjának. Heves 1836-ban már népes helység 3777 róm. katholikus, 185 református, 45 ág. hitv. evangélikus, 6 görög
mai Hevesen
az 1900.
keleti és 208 izraelita, összesen 4221 lakosa volt.
7989 lélek lakik. Ezek közül 3885 férfi
évi statisztikai kimutatás szerint
1
14 éves fiú és leány 2963, 14 évnél idsebb
életkor szerint
és 4104
lakosság anyantlen és hajadon 1399, házas 3156, özvegy 467, elvált 4.
7952 magyar, 14 német, 16 tót. 7 egyéb
nyelvi megoszlása a következ
magyarul tud 7979. Vallásra nézve róm. kath. 7153, gör. kath. 10. ref. 314,
lakosság száma folyág. ev. 17, gör. kel. 1, umtárius 1, izr. 491, egyéb 2.
nemcsak a természetes szaporodás, hanem a
tonos emelkedésben van,
munkásosztály bejövetele következtében is.
nép józan élet, rendes és

fzd
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munkás.

Az összes népességbl 3256 egyén a keres, a többi eltartott. A keres
népesség a foglalkozási ágak szerint a következképen oszlik meg mezgazdaság és kertészet 2214. ipar 451, kereskedelem és hitel 73, közlekedés 20, közszolgálat és szabad foglalkozás (tisztvisel, ügyvéd, orvos síb.) 94, véder (katona,
csendr) 11, napszámos 76, házicseléd 244, egyéb ismeretlen foglalkozású 70.
A mint a föntebbi adatokból látszik, a keres lakosság kétharmad része Mezgazdaság,
mezgazdasággal foglalkozik. A 2214 keres közül 1759 a férfi és 455 a n. Ezek
között van 21 nagybirtokos 100 k. holdon felül és 8 nagybérl 240 kisbirtokos
46 kisbirtokos, a ki azonban napszámba is eljár
1 részes földmíves
és bérl
összesen 318 ezekliez járul még 198 segít családtag, a kik közül
és 2 kertész
154 férfi és 44 n. Mezgazdasági tisztvisel van 9, mezgazdasági cseléd 355,
mezgazdasági munkás 16 éven alul 157 és 16 éven felül 1177, összesen 1334.
A mezgazdasági munkások közül 349-nek van saját háza.
Heves teriilete 17.240 katasztráhs hold. A község határának éjszak és nyugat felé terjed felerésze homok, keleti és déh része pedig elegend homokvegyület s minden szokott gazdasági növény termelésére alkalmas, jó fekete talaj.
Tekintve tehát azt, hogy a termföldek minsége az átlagon felüli, könnyen megérthet, hogy a 3256 keres egyén közül, ily nagy százalék (2214 lélek) keresi
kenyerét a föld mívelésével. A gazdálkodó nép kielégít vag3-oni \'iszonyok között
él és vagyonosodik. Vagyonosodása biztos fejldéssel halad elre, a minek legfényesebb bizonyítéka az, hogy az 1860. évben végrehajtott tagosítás alkalmával
a népnek (volt úrbéreseknek) kiosztott 3000 hold birtokon felül, vétel (parczellázás) útján még annjit szereztek, hogy a jelenben kezükön lev föld a 6000 holdat meghaladja és a takarékpénztárak betétjeinek tekintélyes részét a földmíveló
:

;

;

;

;

;

osztály szolgáltatja.
Heves 17.240 k. hold területe mívelési ágak szerint a következképen oszlik
meg szántóföld 13.052. kert 164, rét 914. erd 686, szl 1040, legel 644, nádas 6, földadó alá nem es terület 723 k. hold. összesen teliát 17.239 kat. hold.
terméketlenek közé vannak sorolva
a közlekedési utak, gazdasági
és utak, épületek és belsségei takarmánykertek, vízvezet és határ-árkok.
:
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n.ívelési

és rétek

ágakban az utóbbi években annyiban történt változás, hogy a legelk
szántóul használtatik és hogy a szlvel beültetett terület

kis része

szaporodott
A szántóföldek és

más

mívelési

ágak következképen vannak osztályozva
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kisebb-nagyobb eredménynj'el, de leginkább megmaradtak a
magnál és idöröl-idöre a magváltozás kedvéért e búza féleséggel
frissítették fel a vetmagot, hogy a degenerálástól megóvják, de a búzaüszög
ellen is, noha rendesen csáváznak is. Árpából leginkább a Chevahéés Hanna-árpát,
zabból a Dupoi és magj'ar zabot vetik.
A burgonya a homokrészek egjik fterménye, valamint a dinnye is. Nagyobb
gazdaságokban a házilag termelt mennyiségen felül, e termelésre alkalmas föl-

idre

kísérleteket,

diószegi és bánáti

—

deket kicsiben osztják ki, elég nagy: 4(> 50 kor. földenkénti bérösszeg mellett.
A burgonyát a nép élelmi~czikként termeli, nagyobb gazdaságok azonban azt
etetési czélra és eladásra, szeszgyárosok vagy élelmiczikk-kereskedök részére.
A dinnye-termelés, mely mint Hevesi dinnye régi jólúrét megtartotta, igen
elnyösen jövedelmez a magas bér mellett is. Nemcsak a vidékbeli városokba és
megyékbe, hanem Budapestre és Galicziába is szállítják 4 5 kor. ár mellett,
kizárólag Budapestre
métermázsánként. 1908-ban csak az itteni állomásról
70.000 és egyéb állomásokra 16.000 kgramot szállítottak el.
A rétek hiányát pótló takarmányfélék között legnagyobb tért a bükkönj^,
homoktalajon pedig a baltaczim és lupinus, újabban a csibehur {Spergida
Arveyisis) foglalja el. A melegebb réteg, humózus vályogtalajon termehk a
lucz3rnát is, mely csak kivételesen kaszálható négyszer, legjobb esetben már
az 5-ik évben hanyatlásnak indul, leginkább a miatt, mert a luczerna-bogár és a
luczerna-böde ellen nem védekeznek. Ezenkívül nagy súhi: fektetnek a dohánytermelésre is a beültetett terület 832 k. hold
metynek átlagos holdankénti
termése 8 mm. és átlagos ára 38 kor. Sajnos, hogy az utóbbi években nagy arányokban lépett fel a dohány-szádor, melyh'el azonban gazdáink igyekeznek
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—

—

;

megküzdeni.

Az

itt

felsoroltakon

Hvül minden egyéb, a gazdaságoknál elforduló

meny, a szükséglet fedezésére

Míg sok helyen

ter- Anattenyészté

az állattenyésztés dekadencziába került, addig itt depekoráczió nincsen és minség tekintetében a
kisgazdáknál is emelkedésrl beszélhetünk. Nagyobb gazdaságokban, mindenféle állatfajból a legszebb tenj'észtéseket találhatjuk. Ezeltt a magj'ar gulyabcli
fehérmarha tenyésztése dívott a kisebb gazdáknál, többnjáre rosszul táplált
csenevész anyaggal és csak elvétve lehetett látni egy-egy jól tejel tehenet.
Mntegy 12 15 é\'^-el ezeltt a nyugati fajta pirostarka (Bonyhádi) tenj-észirányt
karolták fel, kivéve egy-két nagyobb m-adalmat, a hol a magyar faj marhát
törzsgulyákban okszer kiválasztással tovább tenyésztik, jó apaállatokat szerezr.eve be azokhoz.
A lónevelésre is nagy súlyt fektetnek. A szép alakú, könny kanczák s az
állami ménlovak után, szép termet, jó csikókat nevelnek, melyek több ízben
részesülnek állami jutalomdíjban és melyeket szívesen vásárolnak katonai
szükségletekre és luxus czélra is. Ez okból a kisgazda állattenyésztésével leg82 ívesebben a lónevelésre szoiítkozik.
A juhtenyésztés Heves hatái'ában számbehleg évek óta hanyatlóban van.
Mióta a legelk fogjTiak, eziel arányban fogyott a juhok létszáma is. Juhot leginkább a nagyobb birtokokon tartanak, a hol téres legelökkel rendelkeznek,
különösen a homoki gazdaságokon, a hol megfelel parlagokat vagy e czélra
könnyen vethet és beállítható legelket lehet teremteni. Ezekben a gazdaságokban nagy gonddal zik e tenyészté.st, szem eltt tartva azt, hogy a gyapjú
finomságának a', emelése mellett, a testsúlji: és gyors fejldést elmozdíthassák. Ezért a régi hazai féss-gyapjas juhokra, keresztezésül a Rambouillet
Precio jól kiválasztott kosait használják. A njírsúly darabonként kor szerint
260 270 kor. vagy bécsi
^•^Vioo'
""/loo'^'loo kgr., az eladási ár mm.-ként
mázsánként 135 140 kor. tiszai vagy mesterséges usztatókon történt úsztatás
után.
A sertéstenyésztés, mely a sertészvész eltt nagj'arányú volt, mangaliczafajból áll. Azeltt minden gazda, st a munkás ember és cseléd is tartliatott és
tartott is néhány tenyészsertést
de a \-iszonyok lényegesen megváltoztak. Az
évek óta tartó sertés-vész és az a körülmény, hogy a szegény ember nem kaphat
sertése számára legelt, okozzák, hogy a város sertéstenyésztése a városbelieknél és kisgazdáknál apadóban van.
A baromfi-tenyésztést kisebb mértékben zik és inkább a tanyáki'ól kerül
szolgál.
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Méhészete sem nagy. Inkább az iparosok ü'.ik és egyes úi'i emberek. A Zirzon-kasok száma kb. 2411 drb. és mintegy 18 20 méteríná '.sát termelnek,
melyet méter mázsánként 140 koronával értékesítik.
Heveseií a lóállomány
összesen 959. Szarvasmarha, magy.ir f;ij
855,
tarka 1150. borzderes 9. egyéb tarka 139. S.ríés 3320. juh 3112.
A munkás-\-iszonyok meglehets változáson mentek át az utóbbi években.
M-ii nap. ha nincs is munkáshiány, annyira fel.szökött a munkabér, hogy ez az
országos átlagot meghaladja. A munkabérek fel.szökését a szocziá'.isztikus mozgalmak okozták, melyekhez a nagj'arányv'i szölö-'. elépítés is járidt, a napszámbér
a téli hónapokban férfiaknál 1 kor., nknél 00 fill. Márcziusban 1.20 és 80 fill.
ApriUsban 1.40 és 80. Májusban 1.00 és 1 kor. Júniusban 1.80 és 1.20. Júliusban,
augusztusban 2.60 és 140. Szeptemberben 1.60 és 80. Októberben 1.40 és 80.
Novemberben 1.20 és 00 fiUér.
!Mióta a filoxera a hegyi-szlket tönkre tette, a homoki szlt itt is egyre
nagyobb mértékben telopíteíték. Míg azeltt 450 hold volt a beültetett terület,
ma megközelíti az 1400 holdat. E telepek közül egyes nagyobb birtokosok
mintaszeren kezelik szliket és ezzel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy
ma már a kisebb birtokosok között is terjed az okszer mívelés és a szlfajok
helyes megválogatása. Az itteni csemege-szl igen keresett a bécsi és a galia liomoki bor pedig, különösen a jól kezelt, szintén szívesen
cziai piaczokon
vásárolt árú és a helyi és \'idéki szükségleten kívül a budafoki pinczékben és
Ausztriában talál elhelyezésre. Az itteni telepeken a szlk számos faját ültették,
de leginkább bevált a csemegefélék közül a Chasselas blanc és Ch. rosa és az
egyes Passatut'i-fajok a borszlk közül pedig az olasz rizüng, az erdei fehér,
a kövi dinka, a mustos fehér, szlankamenka. és az ezerjó.
gyümölcstermés
Ezrekre meg}- a gyümölcsfáknak a száma, melyek
évekbea jelentékenyen jövedelmeznek. Leginkább értékesíthet a cseresznye,
meggy, baraczk és az egjak oka, hogy ezeknek a szlk között term gyümölcsfáknak a kiirtása csak lassan halad, a szl fejldésének és mennyiségének ártalmára. Feltalálhatók azonban a szilvafák minden jó és rossz fajai is, de nem
hiányzanak a legnemesebb körte- és alma- félék, valamint a dió som. Almából és
körtébl azonban már kevesebb kerül piaczra, mert különösen az almamoly a
gyümölcsöket elférgesíti. A termelt gyümölcsöt, különösen a nyári baraczkot,
a megyei és vidéki fogyasztáson kívül, Bécsbe és Galicziába szállítják. Az el nem
árusított gyümölcsöt pedig páhnkának és szltörkölynek fzik Id és így készítenek törköly-, sepr-, szilva-, meggy-, alma- és baraczk-pálinkákat. Az összes
gyümölcsfák száma kb. 20.000 drb.
A birtokok forgalmi értéke néhány év óta nagy. Különösen a szltelepítések óta, a szántóföld forgalmi értéke 800 koronától 1200 koronáig váltakozik,
különösen nagy árakon fizetik viszonylag a telepítésre alkalmas homok-talajokat
Bérleteknél meg éppen óriási összegekkel találkozunk, mert túUiczitálják
is.
egym.ást és igen sokan a túlfizetett bérösszegek következtében vagyonilag
romlanak.
Ipar,
Noha iparral a hevesi keres lakosságnak csak egyhatod része foglalkozik,
kereskedelem.
azért Heves ipara aránylag fejlettnek és jelentékenynek mondható. Tulajdonképem iparral foglalkozik 362 férfi, 59 n, összesen 421 házi- és népiparral 18
s vándoriparral 3 férfi. A tulaj donképeni iparral foglalférfi, 9 n, összesen 27
kozók közül önálló 178 férfi, 31 n, összesen 209. A segédszemélyzet között van 6
tisztvisel, 17 segít családtag, 3 mvezet és elömunkás, 102 segédmunkás,
70 inas, 14 szolga összesen 184 férfi és 28 n, együtt 212. Iparvállalat van 243.
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Ezek közül segéd nélkül dolgozik 144, 1 segéddel 49, 2 segéddel 26, 3— 5 segéddel
10 segéddel 2. Az. egyes iparágak fcsoportjai szerint (önálló és segéd22, &
együtt) a keres iparosok a következképen oszlanak meg
személy, férfi és

—

n

:

gépgyártással foglalkozik 38 fazekas
3 asztalos 26, egyéb faiparos 6 kefeköt 4 fonó- és szöv 9 szabó 47, ezipész
és csizmadia 56, egyéb ruházati iparos 32 könyvköt 2 molnár 9 süt 7, hentes
vegyi iparos 3 kmíves 19, ács 31,
és mé.száros 16, egj'éb élelmezési iparos 2
egyéb épít iparos 9 nyomdász 2 szállodás, vendégls és kávés 31. Iparral
mellékesen foglalkozott 20 férfi és 26 n, összesen 46 lakos.
Azonban az ipari élet már nem áll oly magas fokon, mint a mezgazdaság
és nem nyújt olyan mozgalmas és változatos képet. Gyár nincs és a kisiparosok

kovács

egyéb fémiparos 17

41, lakatos 11,
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csupán a mindennapi élethez és ruházkodáshoz szükséges czikkek elöállitásával
foglalkoznak. Ennél azonban fejlettebb a kereskedelem, mely szintén a nép jólétérl tesz taníiságot. Egraehány nagyon szép divat árú-kereskedése van Hevesnek, csemege-üzletei pedig, akármelyik nagyobb vidéki város üzleteivel kiállják
a versenyt. Heves földesurai már 1832 novembsr 2-án Bécsben kelt királyi adoinánylevél útján 4 országos vásár és hetivásárok tartására nyertek engedélyt,
a mely jognak a gyakorlatában utódaik a inai napig megvannak.
A közvagyonosodás emelkedésével s különösen a nép földszerzési vág\'ának
a kielégítése következtében, az ipart és kereskedelmet is jellemz, ltelforgalmi
élet igen élénk, mehmek kielégítését több pénzintézet szolgálja. Ezek a következk:
Heves város és vidéke takarékpénztára. Alakult az 1869. évben, Ivády Rudolf
elnöklete alatt. Alaptöke 200.000 korona, 1000 db. 200 koronás részvény. Az 1908.
évi mérlege szerint tartalékalap 53.000 korona, betét 1,705.941 korona, összforgalom 14,120.549 korona. Az igazgatóság elnöke Máder Miksa, vezérigazgató
Székely Dezs.
Hevesi népbank részvénytársaság. Alakult 1906-ban, Spitzer Vilmos elnöklete alatt. Alaptke 100.000 korona.
1000 darab 100 koronás részvény. 1908.
évi mérlege szerint tartalékalap 2400 korona, betét 215.732 korona, összforgalom egy milhó korona. Az igazgatóság elnöke Hellebronth Gréza, alelnök Dobóczky
Dezs, üg\-vezet Cserba Károly.
A Hevesi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet
tagja müköchk. Elnöke Maczky Emil.
Ezeken kívül van még fogyasztási szövetkezet is. Elnöke Kovács Jlihály.
Heves forgalmát jellemzi, hogy a postán kívül van tá^^ró és távbeszél
állomása is és a postamester mellett 3 kezel és 3 levélhordó mködik.
posta
kézbesítési kerületébe 19 puszta tartozik. Naponta vasúttal 4-szer érkezik posta
és 5-.ször történik indítás. A távirati forgalmat egy távíró-gép, míg a távbeszélést
5 távbeszél-készülék bonyolítja le. Van 1 nyüvános és 4 magáníávbeszéláUomás. Nem lesz érdektelen, ha a forgalom megismerésére az utolsó év néhány
számadatai fölsoroljuk: Levélpostai küldemény érkezett 253.968, elment 172.016
ebbl ajánlott érkezett 8879, elment 9484 csomag- és pénzküldemény érkezett
13.686, elment 7442. Tá%-irat érkezett 4566, elment 3213. Telefonbeszélgetés volt
a helyi fofgalomban 7020, a távolsági forgalomban 352. Postautalvány-befizetés
13.090 drb 710.600
6599 di'b 425.178
értékben. Postatakarékkifizetés
pénztári és csekkforgaloni befizetés 6774 drb 929.389 K; kifizetés 1144 drb
77.097
értékben.
posta, távíró és távbeszél egész évi bevétele 26.495 K.
Magának a városnak általános jellege olyan, mint a többi alföldi városoké
tágas, csinos, rendes és a körülményekhez A-iszonyítva, tiszta. A helj'séget körül
a volt földesurak terjedelmes beltelkei övezik. A községben 1288 lakóház van.
Bels részében az utczák szélesek és majcbiem minden ház eltt virágos kert" és
faültetés látható. Az ideérkez idegennek nyomban szemébe öthk a helység haladása, a mely abban nyilvánul, hogy a község kútakkal van behálózva és a belvárosban az alföldi sár kellemetlenségei ellen oltalmat n^mjt az aszfalt-gyalogjáró, melyen a legsötétebb szi estéken is, bátran járhat az idegen az utczai lámpák világa mellett. Az utczákon sétálva, a közönség szépérzékérl és rendíizcretetérl tanúságot tesznek a befásított közterek, melyek nagy gonddal és még
nagj'obb fáradsággal alapítva, hivatva vannak forró nyárban a sétálónak hüs
árnyat nyújtani. A község középpontján terjedelmes köztér van, hol fasorokkal
körülvéve a katholikus templom áll.
Mtörténelmü szempontból különö.sen figyelmet érdemel a róm. kath.
egyház srégi temploma, a mely a gót stíl építkezések érdekes emléke, de oly
facsoportok veszik körül, hogy éppen csak a tornya látszik. A templom
már a XIII.
az egyházi oklevelek között fennmaradt adatok szerint
században fennállóit s az 1332. évi pápai tizedjegyzék is megendékezik róla.
késbbi építkezések folyamán azonban eredeti jellegébl lényegesen veszített,
csupán a tagozott tánifalas szentélyen észlelhetk még az egykori csúcsíves
ízlés nyomai. Legutolsó kegj-ura a Karac-iberénjT gróf Berényi csídád volt. Azonban az eladott birtokok átszállásával az utódok a kegj'úri jogot nem vették át és
így a kegyuraság megsznt
helységben ezenkívül a reformátusoknak is van templomuk, a melyet
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imaház 1869-ben

épült.
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Hoves.

A városháza régi földszint os épület és kert veszi körül. Eltte áll a hazánk
ezeréves fönnállására emlékeztet Millennáris emlékoszlop, rácscsal körülvéve s a
vele egykorú díszfák árnyékában büszkén kiegyenesedve figyelmeztet nemzeti
diesóségünkrc. A millenuiunii emlékoszlop eltti téren áll az artézi kút, mely
baczilhis-mentes vizével óvja a község lakosainak egészségét.
A városnak ezenkívül még egy emlékoszlopa van, a hevesi Kaszinó
épülete mellett, mely koszlopot a város egyik önzetlen, áldozatkész polgárának en^lékére emelték, ki azt az utat, melj'en az emlékk áll, a saját költségén
kiépíttette. A hevesi KaszÍDÓ, a melyben kényelmes helyiségek vannak, hasonlóképen kertben áll. Xem szkölködik Heves község mulató-helyekben sem s az
idegen kényelmes szállást, jó étkezést és szórakozást találliat a két vendéglben,
két kávéházban és cznkrászdálian.
Van ezenkívül a városban több, kerttel övezett, csinos úrUak és régi
kúria. Ezek közül fölemlítend Básthy Ignáczé. a melyet még lS40-ben Csopaki
Thorma Ferenczné szül. Dobóezky Anna építtetett. Dohóczhj Dezs kúriáját
1842-ben Dobóezky Imre építette. Kellemes úrilaka van Ilellcbronth Gézánénak, Kállay Rudolfnc szül. Dobóezky iLilvinnak és Maczlcy Emilnek. Néhai
Hellebronth Géza. a Berr.áth-féle terjedelmes, régi úrilakát és a hozzátartozó
nagy parkot a városra hagyományozta, de míg özvegye él, ö haszonélvezi.
Remenyik István dr. mostani úrilakát, egy régi kúria helyén, 1905-ben
építtette, nyolcz holdas parkkal s köny\-tárában mintegy 600 kötet könyv
van. A Szepessy-féle kúriát még a múlt század közepe táiján építtette a
Szepessy család és vétel útján került a jelenlegi tulajdonos, Spitzer Vilmos birtokába. Könj-vtára kb. 300 kötetbl áll. Majzik Viktornak, Heves várraegye mostani ahspánjának a szlben van kellemes úrilakása s a nyár pár hetét itt
szokta eltölteni. Xémcth Lajosnak Pusztacsászon két úrilaka is van. A régebbi
si Németh kúi'ia, a melj' meg a múlt század második felében épült. A másik
úrilakot a X^T^I. században a Lubik család építtette, ezt örökölte a Buday
család és ettl a Szirmay család
jelenleg Németh Lajosné szül. Szirmay
Szerénáé.
község a hevesi járás közepén fekszik és annak legnagyobb helyeként,
a járásnak egyben széklielye is. Van fszolgabírói hivatala, kir. adóliivatala, telekkönyvi hatósággal kapcsolatos járásbírósága, kir. közjegyzje és állami anyakönyvi lvatala. Törvénj'széke és kir. pénz ügjigazgat ósága Egerben székel.
A csendrrs és a pénzügyri szakasz szintén helyijén van.
A fszolgabírói hivatal Korponay István fszolgabíró s Remenyik István dr.
tb. fszolgabíró vezetése alatt, Tirczka Emil járási számvev, Váhl Adolf dr.
járási orvos, Bruckner Ödön járási állatorvos és két irnok közremködésével
látja el a közigazgatási teendket.
A kir. adóhivatal élén Wisnyovszky Károly áll. Ellenr Nagy Sándor,
tiszt Barát Alfréd és gyakornok Csomor László.
A járásbíróságnak, a mely telekkönyvi hatósággal is fel van ruházva,
Nemesik Ká\má,n kir. táblai bíró a vezetje. Albíró Knig Ede. Segédtelekkönyvvezet Palik Titusz. Kívülök van még egy irodatiszt, egy írnok és egy végrehajtó.
Kir. közjegj-z Brünauer Emil. Ügyvédi kamarája Egerben székel, a melynek
helyben négy ügyvédtagja van.
A község kulturális és anyagi fejlettségéért az érdem oroszlánrésze a községi elüljáróság?)t illeti, melynek értelmi vezetje a fjegyz és két aljegyz, kik
a választott elüljárók támogatásával ig5-ekszenek azt modern színvonalra emelni.
Heves nagyközség szervezetében mindenben megfelel a törvényes kívánalmaknak
és a község képviseltestülete minden anyagi áldozatot meghoz, a mit tle a
felsbb hatóságok, a köz- és általános érdekek megkövetelnek. Az ügyek intézése
két frészre oszhk, a közigazgatási és adóügyi osztályokra, A közigazgatási
ügyosztály élén áll a fjegyz, a ki egyben anyakönyvezet is ; melléje rendelt
er a Il-ik aljegyz és az anyakönyvi irnok Az adóügyi osztály élén áll az I-s
aljegyz, melléje rendelt er a rendiízeresített segédjegyz és a községi végreképvisel-testület 54 tagból áll, ezek közül 20 tag választott, 20 tag
hajtó.
pedig, mint legtöbb adót fizet, tehát virílisjogon tagja a testületnek ezekhez
járul a 8 hites és szavazattal bíró elüljáró. A szolgaszemélyzet áll négy rendrbl
és négy fizetéses éjjeli
ez utóbbiak hetenként felváltva nappali szolgálatot
is teljesííienek és a utczai lámpák gondozásával is meg vannak bízva. A község,
;

A

Község
közíeaz^tás.

A

;

rbl

;

Heves.

mint toloncz-állomás, a férfi és ni
község elüljárósága már a 1876.
ben va'ó biráskodással is fel van
kiliágási és az erdöügyi Icihágási
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tolonczok részére külön heljdségeket tart fenn.
évi XIII. t.-cz. életbelépte óta a cselédügyekruházva ezenkívül bíráskodik a mezörendri
ügyekben is. A községnek vásártartási joga
nincs, a vásártartási jogot a közbirtokosság nyerte kir. adomány útján, így
az ebbl ered haszon a birtokosságé. A község állategészségügyi viszonyait a
helyben székel m. kir. állami állatorvos látja el és pedig teljes megelégedésre.
Van önáUó községi orvos, önáUó községi szülészn. Van kitn községi jégverem
és a község most épít nagy anyagi áldozatokkal az egészségügynek megfelel

A

;

közvágóldat.
Heves kultúrája szintén tekintélyes színvonalon áll és rendelkezik minda.niaz eszközökkel és intézményekkel, a melyekkel ez irányú fejldését munkálhatja. A községben kathohkus, református és izraehta elemi iskola van,
a melyekben összesen nyolcz tanító mködik. A gazdasági ismétl-iskolában
pedig két gazdasági szaktanító tanít. Van Hevesnek áUami kisdedóvója is, egy
óvónvel. A helyi %-iszonyok megvitatására szogál a tíz éves múltra ^^sszatekinthet „Heves és VidéJce" ez. hírlap. Nyár idején a közönség szellemi igényeit a
nyári színkör (aréna), elégíti ki, melyben 4 5 héten át vidéki színtársulatok
mutatják be a helyi közönségnek a színni-irodalom legújabb termékeit. A
színi szezonban nem egyszer fvárosi mvész is vendégszerepel Hevesen.
Mivel az értelmességi osztály tekintélyes számmal van jelen. Heves társadalmi élete elég mozgalmas. A község intelhgencziájának találkozó helye a
Kaszinó, mely csinos és a kor igényeinek núndenben megfelel tágas helyiségeivel
a legkényesebb igényeket is kielégíti. A Kaszinó keletkezése a múlt század
ötvenes éveibe nyúl vissza. Jelenlegi elnöke Nemesik Kálmán.
Az iparos-osztály találkozó helye a hasonlóképen kényelmesen berendezett
Polgári Kör, mely az I ipartestülettel együtt az iparosság érdekeinek a megvédésére

—

szolgál

A

nemrég alakult Hevesi Negylet a jótékonyságot, a helyi szegények
tzte ki nemes föladatául.
Ujabb kelet egyesület a Gazdakör, meljaaek czélja szaklapok és szakel-

•segélyezését

adások tartásával a kisgazdákat a czélirányosabb gazdálkodással megismertetni,
fejleszteni, az erkölcsöt ápolni és így
értelmes, hasznos, megbízható és hazafias polgárokat nevelni e hazának.
Gazdakör a kisgazdák társulásából alakult. A földmívelésügyi miniszter gazdasági munkákat tartalmazó könyvtárral ajándékozta meg a kört, melynek ehiöke

a földmívelö-osztály értelmi képességét

A

Dobóczky Dezs.
Heves büszkesége azonban az Önkéntes tzoltó-egyesület. Alapította és
felszerelte néhai Remenyik József, a város egyik kiváló birtokosa, ki közéleti
szereplésével és áldozatkézségével Heves fejldésének nagy hasznába volt. A
hálás utódok arczkópét is megfestették, melyet ünnepélyesen lepleztek le.
Az egyesület 30 évi fennállása óta ,, Istennek dicsség, egymásnak segítség" jelszó alatt, mindig a legnagyobb lelkesedéssel és odaadással tett eleget
szép és nemes emberbaráti kötelességének. A közönség mindig éber érdekldése és
adakozása, a tzoltók lelkesedésével párosultan, teremtette
meg azt a tzoltó-szertárt, mely bármely, sokkal nagyobb vidéki városnak is dicsségére válnék. A szertárban a legmodernebb fecskendk és egyéb
tzoltó-szerek találhatók. A Tzoltó-egyesület, mulatságok és társas összejövetelek rendezésével, a közönség között az összetartozandóságot és a jó baráti
viszonjrt is ápolja és fönntartja.

bkez

PÁSZTÖ.
Cserhát és Mátra völgyében, a Zagyva balpartján fekszik Pásztó, Heves
vármegye egyik legrégibb városa, melynek bronz- és kkorszakbeli
emlkéibl kétségtelenül megállapítható, hogy már a történelem-eltti
korban megszállott terület volt.
Pásztó mai nevét a városon keresztül folyó „Paszth" (ma Kövicses)
patattól vette. Történeti kútfink változatos alakban örökítették meg nevét:
Pasío. Pastro, Pastuch, Pastuchov, Paszthow, Pazthoh stb. változatokban. Megkülönböztetésül más egyéb Pásztótól, SzakáUas-Pásztónak is hívták s 1686-ból
fönnmaradt pecsétjén látható is a nevében szerepl szakállas f. A köznép még
a közelmulíben is Pásztohának nevezte, s a vidékiek ajkáról még ma is elég
gyakran hallhatjuk nevének e tótos változatát. A honfoglalás eltt Pásztó nevével
sehol sem találkozunk, de a honfoglalás történetében Anonymus Páztuch néven
már említést tesz róla. Szerinte ugyanis Zuárd, Kadusa és Huba innen indulnak
el Gumur és Nougrod népének meghódítására, mely föladattal Árpád vezér

A
bízta

meg ket.

A

honfoglalás után Árpád Pásztó vidékét Ed és Edumer kún vezéreknek
adományozta. Aba Sámuel idejében Pásztó királyi birtok a király nemzetségének több ága (nobiles de genere Aba) itt lakik, st maga a király is lakott
vagj' legalább tartózkodott Pásztón, a hol Jerney szerint udvart is tartott.
Szent László idejében még mindig királyi birtok Pásztó ugyanis a pásztói királyi
kúriát Szent László nvére hozományaképen Lampert ispánnak adományozza.
István, az ifjabb királ}', szintén tartózkodott Pásztón,
egyik oklevelét innen
adja ki
úgyszintén Mátyás király is, ki a zsebrákok ellen viselt hadjárata
idején.
1461 szept. 22-én, egy levelét Pásztoréi keltezi. De nemcsak királyi
személyek tartózkodása teszi Pásztót nevezetessé jelentsége is gyorsan emelkedik. III. Béla 1190-ben Pásztón a czisztercziek részére apátságot alapít,
melynek föladata mmden valószínség szerint a környék palóez lakosainak
keresztény hitre való térítése volt. Ez apátságnak kegyura kezdetben maga a
király. István, az ifjabbik király, a kegyúri jogot 1265-ben Rátót (de genere
Hatold) Domokos mester fiára. Istvánra, a királyné lovászmesterére és ennek
családjára ruházza, s ugj'an 1279 szept. 25-én elrendeli, hogy a pásztói apátság
népeinek bírája Rátót István mester, s így ügyeikben sem a nádor, sem az országbíró, sem Újvár ispánja nem bíráskodhatik. Rátót (Porch) István kegyúri jogát
IV. (Kún) László uralkodásának mindjárt els évében megersíti.
A XIII. században Pásztó, illetleg a pásztói konvent, hiteles helyként
mködik, mint az István, ifjabbik király egyik adománylevelébl látható, nielylyel Örs földet 1264-ben Kompolt comes-nek adományozza. Ugyané században
Pásztó forgalmi jelentsége is emelkedik, a mennyiben III. Endre idejében
már vásártartási joga van, s minthogy azok a kereskedk, a kik Budáról Egerbe
szívesen vették útjukat
igj'ekeztek
hogy a kompolti vámot kikerülhessék
Pásztónak és Gyöngyösnek, Pásztón is gyakran kirakodtak és vásárt csaptak.
A XV. század elején a pásztóiakat Zsigmond király igen nagy kiváltsággal
ruházza fel, kedvelt pinczemestere, Tari Lrincz kérésére, 1407 ápr. 26-iki kelettel. E kiváltságlevél szerint Tari Lrincznek és testvéreinek, továbbá a pásztói
apátságnak Pásztón lakó népei és jobbágyai sem Tari Lrincz, sem pedig test;
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pásztói városháza.

pásztói régi apátsági épület.
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nem vonhatók
sem egyházi, sem világi bíróság, sem vagj^onukban, sem személyükben nem büntetheti ket. Egyházi bíróság eg3'éb ügyekben sem itélliet fölöttük, hacsak a kérdést elbb a pásztói bíró és esküdt meg nem
mulasztása vagy törvényszegése miatt

véreinek cselekedete,
felelsségre.

Épen

azért ily czímen

vizsgálta. Végül pedig fölruházza a királyi levél Pásztó polgárait mindazokkal
és kiváltságokkal, melyek a budai polgárokat illetik. Pásztónak a
XV. század elején fiu'dje, a XVI. század elején pedig már iskolája is volt.

a jogokkal

A fürdt,

mely a város közepén feküdi, Kazai Kakas Gyula vette meg 1437-ben
az iskolái pedig Vizslási Bardóczi Mihály említi,
ki egyik könyvében ast irja, hogy neki Pásztón igen jó tanítója volt, kit Mihály
mesternek Im'tak. A följegyzés 1529-bl való.
melynek anyakönyvei 1693-tól kezdve sértetlenül megPlébániája
még régibb eredet, mint apátsága. Bizonyára már az Árpádok
vannak
korában megvolt, noha írásos forrásaink csak a XIV. század els felében említik
elször. A pápai tizedjegyzékben (1332
1337) a pásztói Szent Lrincz-egyház
is föl van jegyezve, még pedig két pappal, kiknek neve Domokos és Lajos volt.
A plébániai templom els nyomai a XV. század eltti idkre vezetnek vissza.
A mai templom déli oldalán lev kápolna déli falába egy feliratos
van befalazva, melyen ez olvasható
Budai

Jliliál^^ól 47 forintért

;

—

—

—
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;

Templum

hoc renovatinn dealbatumque

est

per

dominum

Gnhri-

Benke parochtim Pasztoviensem. Anno Domini 1421.
Ez a felirat nyilván egy másik feliratos
alapján készült, mely
valamikor a templom küls falába volt illesztve. E feliratos
úgy látszik
kövön ez olvasható: Templum Hoc Novatum Inalbatum est per D(om)i(nu)m
Oabrielem Benke Par(ochum) Past(oviensem) A(n)no D(oiii)ni 1421*).
Vagyis
..Ezt a templomot megújíttatta és kimeszeltette Benke Gábor
'

elem

—

k

—
:

pásztói plébános úr az

Ür

1421-ik esztendejében."

A

templomnak tehát jóval

a XV. század eltt kellett épülnie. A templom építészeti stílusa, melyet késbb
a renoválásoknál és bvítéseknél barokkra fordították át, eredetileg csúcsíves
volt. mint ezt a templom több részlete ma is igazolja. A torony alatti bejárónak
csúcsíves gerinczes boltozata és a déli oldalon lev kápolnán az ablakok körvonalainak és az apsis sugárboltozatának csúcsíves jellege határozottan megállapítható. Ez srégi kápolna déli falában ketts sedilia van vágva. Mindkét
ülhelyet három-három hornyolt félkörív fogja körül s belül háromkaréjú díszítés
látható. A félkörívek zárlata között egy háromszög czímerpajzs van, meljTl
a czímer már lekopott. Bizonyára a kegyúr czimere volt benne, a Rátold nemzetség hársfalevele. A sedüiák küls keretét jobbról, balról és fölülrl négyszirmú
csúcsíves rózsák adják. A templom portikusából a kápolnába nyíló ajtó csúcsíves béllete is megmaradt, sajnos azonban, bevakolva és
bemeszelve, s egy
újkori ajtó beillesztésével áttördelve. A kápolna déU s a templom éjszaki oldalán,
továbbá a nyugati homlokzaton emelt támasztó pillérek szintén a régi csúcsíves
építkezés emlékeiként maradtak reánk. A templomot a századok folyamán
átalakították és megnagyobbították. Bakabányi János apát-plébános r723-ban
lebontatta a régi tornyot s helyébe a mait építtette. 1786-ban pedig megnagyobbították a templomot, hozzátoldván a mostam szentélyt. Ekkor alakították
át barokk-síilüvé a templom belsejét is. A pásztói Szent Lrincz-templomnak
van egy igen értékes ciboriuma. melyet a mvészettörténettel Békefi Reniig dr.
ismertetett meg. A ciborium a maga egé.szében XV. századbeh munka, jelen
alakját azonban csak a XVITI. században kapta, mint ezt a talp alján belül
olvasható következ fölírat bizonyítja: H. S. Laurentij in Paszto 1718. (Szent
Lrincz tiszteletére Pásztón, 1718-ban.) A ciboriumot két különböz, de XV.
századbeli tárgyból késbb rótták össze. Alja világi serleg volt. teteje pétiig
eredetileg valamely monstrantia teteje, mely csavarokkal van a födélhez ersítve.
Anyaga aranyozott ezüst, kidolgozása vert, öntött, vésett és áttört munka.
Van még a templomnak két nagyértékü casulája is a XVIII. századból, az egyik
ezüst, a másik aranyszálakkal hímezve, s egy mvészi érték oltárképe, ismeretlen festtl.
Pásztó a XVI. században ersségként szerepel, de hogy erdítése milyen
volt, arról nincs adatunk. Valószínleg a jászberényi és a hatvani ersségek
:

*) V. ö.

Békefi

:
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Pásztó.

mintájára, földsánczok. palánkok és fagerendákból
készített bástyák voltak
erdítései. Az 1546-ikí országgylés meghagyja a királynak, hogy a pásztói

pT^utis.

ersség ellátásáról kell idben gondoskodjék, ha pedig ezélszerübbnek mutatkoznék a lerontása, az iránt is jókor intézkedjék. Ez intézkedés szüksége 1551-ben
következett be. mikor a törökök ell visszavonuló királyi hadak az ersséget
fölgyújtották, s a város nagy részét fölperzselték. A czisztercziek a török elönyonuilásának hírére már elbb elliagyták
menekültek. Az apátság sorsára ezután
A XVI. század folyamán valószínleg az
szít része. Késbb, a beállott politikai

Pásztót. s az osztrák Heiligen-Kreuzba.
körülbelül félszázados homály borul.
egri püspökség liirtokainak lett kiegéés egyházi zavarok között, a Pásztói

maji királyi adományozás útján kommendátorok bírják,
Lipót ismét bekebelezi a cziszterczi rendbe, s a vellehrádi apátot,
Nezorm Flóriánt, egyúttal pásztói apáttá is kinevezi. A templom és a rendliáz
romokban hevernek a török-dúlás után. A pusztulás nagyságát mutatja, hogy
míg 1549-ben 48 porta volt Pásztón. 1552-ben már csak 25, 15f54-ben 22. 1639-ben
10. 1641-ben már csak 8 portát találunk. Az elpusztult városból a lakosság egy
része a Zagyván túli részre költözött, a hol a Pusztatemplomnak nevezett domb
máig is rzi ottani tartózkodásuk emlékét.
Maielynsky Venczel cziszterczita szerzetes, a vellehrádi apátság kiküldöttje,
1690-ben meglátogatja Pásztót, s jelentésében híven leírja a város akkori állapotát. Szerinte Pásztó egykor nagj'obb és terjedelmesebb volt, a hol azeltt a.
város polgárainak házai díszelegtek, ott az látogatása idején áUatok legelésztek,
a portákat vagy felszántották, vagy keríekké alakították. A Szent Lrincz tiszteletére szentelt plébánia-templom a város szélére esett, a Szentlélek-templom
pedig a városon kívül. Valamikor
úgymond a jelentés
a város egész eldig
nyxilt. a másik felén pedig halastó volt. melyet a hegyi patak vize táplált
most
azonban a város itt es része elpusztult, s a házak helyébl szántóföld lett.
A kházak csak a város közepén vannak meg, a többi részeken elpusztultak,
s a visszatelepültek nyomorúságos kunyhókban laknak. A város polgárai sok
jogsérelmet szenvednek. Kiváltságukat semmibe sem veszik. Követelik tlük
a porcziót s a királyi katonaság tartását, s még meg is botozzák ket. Végre I.
Lipót 1701 márcz. 26-án újból megersíti kiváltságaikat. A pásztói országút aXVlI. században is hatalmas közlekedési vonal. Fkép' tavaszszal egész kocsisorok viszik a sok fa- és agyag-iparczikket az Alföldi-e, a hol becserélik gabonanemüekért. s a gabonás szekerek ismét Pásztón át térnek vissza a fels vidékre.
A Mátra-hegységet ekkor még tölgyerdk fedik, melyekben sok az z, szarvas és
vaddisznó. A földesurak ide verik ki makkoltatásra disznaikat, melj'ck itt egész
karácsonyig kitelelnek, tigy hogy egyenesen innen viszik haza a leölésre. Gj'ümölcsfa is sok van a határban, különösen cseresznye, szilva, mandula, baraczk
és körte. A szlmívelés a török hódoltság után szintén visszaesik, valamint a,
földmívelés is. Sok az elpusztult szl és az ugaron hagyoíí föld, pedig Pásztón
az 1576-iki összeírás szerint 171 termel 2520 köböl bort termelt, tehát többet
mint Lrincz. Apcz, Fancsal. Jobbágj'i, Szurdokpüspöki. Szent-Jakab, Hasznos, Tar együttvéve, melyekkel Pásztó boríized-kerületet alkotott. Bora nem éri
el ugyan minségre a budai borokat, de azért élénk kereskedést znek vele,
1717-ben még Lengyelországba is viszik. Termém"tized-kerületet Hasznos,
Báíhon. Szurdokpüspöki, Maczonka, Barla, Recsk, Derecske, Mindszent, Dorogháza, Szuha, Üjfalu, Pétervására, Kövesd,
Thar és Szent-Jakab községekkel
egj'ütt alkotott, 1576-ban 152 terménvtermel volt Pásztón.
Borsiczkv János jelentésébl, melvet 1688 július 15-én írt a m. kir. kamarához Pozsonyba, azt is megtudjuk, hogy Pásztón valamikor bányászat is volt.
ö ugyanis azt írja. hogy Pásztora jvén, jól átvizsgálta az elpusztult és elhagyott
család teszi rá kezét,

míg végre

I.

—

—

;

határt, s ez alkalommal ezüst- és sóbányák helyét mutatták neki. meh'ekrl a
régebbi királyok mit sem tudtak. Kada István pásztói apát is tájékozódik az
érdekes dolog fell, s jelentést tesz róla egyenesen a királya udvarnak, de bizony
e bányák heljTeállítása érdekében semmi sem történt. Borsiczkv jelentésében
egj- inditvánjd; is találunk, mely szerint Hatvantól el kellene
a harminczadszedést és Pásztora helyezni át, mert' Hatvant fekvésénél fogva nehéz ellenrizni,
míg Pásztó valóságos közlekedési középpont, mert útja keletre Gyöngyösnek,
nyugatra Szécsén^Tiek. oldalt Budának és Lévának, éjszakra meg Fiüeknek,

vem

Rimaszombatnak, Egernek

nyílik.
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tbrök elvonulása után a város ismét kezd benépesedni, de régi virágzátér többet vissza. Mint nagy vidék középpontja, ipari fejldése jelentékeny s már a XVIII. század els felében tekintélyes czéhek mködnek benne
csizmadia, szabó, szcs, szrszabó, varga, pintér, takács-czéh és a hatrendbeli
17-ben újból fölczéh. A czisztercziek is visszaköltöznek, s Gonczik Péter 1715
építteti az apátsági házat, de a romokban hever templomot a javaiból kiforgatott apátság nem bírja fölépíteni pedig mint ránk maradt alaprajzából látható,
figvelemreméltó építészeti alkotás volt, s mint egyes oszlopfej -töredékekbl
megállapítható, szépen faragott díszítései voltak. Mivel tehát fölépítésérl le
kellett mondani, romjait két halastó építéséhez használták föl a klastroin mellett. A következ évtizedekben elkeseredett birtokperek zavarják a város lakosainak békés egyetértését. Pörben állanak egymással az apátság és a földesurak, viszályban a nemesség és a jobbágyság. Hosszú pör folyt azért a 2000 r.
forintért is, melyet a törökök kizetése után az uralkodó ius armorum czímen
a pásztói földesuraktól követelt. Ezt az összeget ugyanis a földesurak helyett
a város fizette ki, abban a hiszemben, hogy így nem kell többé földesurat ehsmernie maga fölött. E felfogás miatt Pásztó városának igen sok baja volt földesuraival. A polgárság a királyhoz fordult oltalomért, mire viszont a földesurak
emelnek panaszt ugyanott, hogy embereik nekik nem engedelmeskednek. A bécsi
udvari kamara 1702 nov. 13-án megkeresi a m. kir. udvari kamarát, hogy Pásztó
város polgárságát a földesurakkal szemben védelmezze és jogukat az ügy elintézéséig a kir. ügyigazgató segélyével biztosítsa. Viszont 1714 május 30-án királyi rendelet utasítja Heves vármegyét, hogy a pásztói földesurak alattvalóit
karhatalommal is kényszerítse az engedelmességre. A pásztói jobha kell
bágyok ügyével az 1715. évi országgylés is foglalkozik, mivel azok bizonyos
kiváltságokra hivatkozva, jobbágja kötelezettségeik alól kibújni iparkodtak. Az
országgylés a 95. törvényczikkben a földesurak jogának érvényesítését mondja
ki, mindaddig, míg a bíróság máskép nem ítél.
A kuruczvilág miatt is SDkat szenvedett Pásztó. Thököly kuruozai 1679-ben
Pásztó vidékén táboroznak. A Rákóczi-fölkelés idején Pásztó lakossága
élén
Horváth Jánossal
Rákóczi mellé áll. Ez a kurucz kapitány építteti föl romjaiból a Szentlélek-templomot, egy gyzelmes csata után, aráczoktól elvett hadi
zsákmányból. A sok zrzavar és hosszas viszálykodás alatt Pásztó népe annyira
elszegényedik, hogy sokan
mivel porcziójukat nem tudták kifizetni
elköltöztek Pásztoréi, s még viskójukat is ott hagyták (1715). Az általános szegénységet még elemi csapások is fokozzák. 1715-ben óriási jégverés teszi tönkre a
határt, 1716-ban, 1717-ben és 1745-ben pedig nagy marhavész pusztítja el
sára

nem

:

—

;

—

—

—

—

—

—

marhaállományát.
i\Iég maga az apátság is a vellehrádi anyakolostor támogatására szorul.
Az anyaház bkezen segíti a pásztói házat, mely újból szorgalmas mívelés alá
veszi a parlagon hever földeket, fölszereli a gazdaságot, halastavakat, serfzöt,
üveghutát épít stb. 1751-ben a régi ajDátsági templom szentélyét kápolnává alakítják át, melyben nagyobb ünnepeken magyar szentbeszédet is tartottak,

különben pedig csak németet és szlávot.
A sok egyenetlenkedésnek a pásztói földesurak utoljára is szerzdéssel vetnek véget, melyet 1739 november 19-én és 1748 október 18-án kötnek jobbágyaikkal. E szerzdés szerint
a jobbágyoknak nem szabad saját földesuruk telkérl
más földesúrnak a telkére hurczolkodniok s egy földesúrnak sem szabad a másiknak a jobbágyát a maga telkére befogadnia. A mely jobbágy ellenkezleg cselekszik, régi ura minden ingó és ingatlan vagyonát lefoglalhatja, személyét vissza:

követelheti, és belátása szerint büntetheti.
II. József 1787-ben eltörülvén az apátságot, a pásztói apátsági bírtok a
vallásalap kezére megy át. Ennek nevében a királjá fiscus a pásztói földesurakkal
1793 márczius 15-én a következ egyezségre lépett Pásztó város határában az
urasági és jobbágyi birtokot négy részre osztják. Ezek közül egy rész a pásztói
apátságé, három rész pedig a pásztói földesuraké.
kílenczedet a borból és a
gabonából a saját része után mindegyik kapja. A pásztói földesurak ekkor a következk voltak: Almásy család •/is'"'^, Platthyak 7jg-od, Fráterok l^/Jie-oú, Fáyak P/j/jg-od részben. Majd I. Ferencz 1802-ben visszaállítván az eltörült cziszterczi rendet, az apátság ismét visszakapja pásztói birtokait, melyeket egy ideig
még házUag kezel, késbb azonban az erd kivételével bérletbe ad.
:

A

Pásztó.
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nagy pusztulás éri Pásztót, leég az egész város. Ekkor tarol^ körülfekv hegyek erdókoszorúit épületfának s ezóta esupasz hcgygerinczek körítik a festi völgyet. A szabadságharcz történetében Pásztó nem játszik
szerepet. Az alkotmány helyreállítása után járási széklielylyé lesz. de 1883-ban
ezt a jelentségét is elveszti, a járás székhelyét Hatvanba teszik át. A budapest
ruttkai vasúti vonal megnyíltával kedvez vasúti összeköttetésbe lép a fvárossal és a bánva- és gyárvárossá fejldött Salgótarjánnal.
Pásztó nevezetesebb birtokosai és birtokos családjai a századok folyamán
a következk voltak. Els sorban maga a királyi család és az apátság, továbbá a
Rátót nemzetségbl származó Pásztói, Kazai Kakas és Tari családok, melyek
évszázadokon át szerepelnek Pásztó történetében Gúthi Országh Zsigmond és
Mihály, Verebélyi György és János leszármazói, Apaffy Ferencz, kinek a XVI.
században szintén van részbirtoka Pásztón Szécsi László, a Barcsayak, kiknek
raagvaszakadtával III. Ferdinánd Lósy Tamásnak adja biríokrészüket továbbá
a Keczer, Bossám-i, Andrássy, Vécsei, Vaj', Horváth, Róth, Borsiczky, Török,
Almásy, Plachy, Fráter. Platthv, Fáy, Oláh, Zay családok. Legnagyobb birtokos
a XVin. század elejétl kezdve az Almásy család, melynek egpk se, II. Ignácz
gróf, a XIX. század elején pásztói birtokából hitbizomámi: alakított, mely mai
183l>-ban újból
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mai Pásztó nagyközség az idk folyamán éjszaki és keleti irányban terjeszkedett tovább s hozzá tartoznak Hidegvölgy, Hosszúvölgy, Muzsla puszták
és a Kessler-féle fatelep. Közigazgatásilag a hatvani szolgabírói járáshoz tartozik s a gyöngyös-patai képviselválasztó-kerületbe van beosztva. Van a községben róni. kath. plébánia és izr. hitközség, a ref. lakosok a gyöngyösi s az ág.
liitv. evangélikusok pedig a sámsonliázai lelkészi hivatalhoz tartoznak. Anyakönyvvezet, posta- és távíróhivatal, körorvos, járási állatorvos és csendrrs
helj'ben. adóhivatala Hatvanban. Jogszolgáltatási tekintetben a hatvani kir.
járásbíróság és telekkönyvi hatóság, az egri kir. törvénj'szék s az egri m. kir.
pénz ügyigazgat óság illetékessége alá, katonailag pedig a 60. hadkieg. kerülethez,
a X. honvédkieg. parancsnoksághoz s a 32. népfelkeli járáshoz tartozik.
Lakosainak száma 5291, kikbl masjyar anyanj-elvü 5231, német 19, oláh 1,
horvát 1, egyéb 10; magyarul beszél 5277. Vallásra nézve róm. kath. 4583. gör.
kath. 19. ág. ev. 110. ref. 72. unitárius 5. izraelita 502. Önálló foglalkozással bíró
földmível gazda 210. iparos 192, keresked 77, értelmiség 36, házzal bíró napszámos és különféle foglalkozású 615. összesen 1130 adófizet a többi n, gyerközségben 851 ház van.
mek és önálló foglalkozással nem bíró egyén.
község közgazdasági viszonyainak fejldésére vonatkozó adataink ninKözgazdasága.

Mai

állapota.

:

;

A

A

adatai nyújthatnak némi felvilágositást, s
mint minden oly község, hol a XVI XVII.
században erteljes ipari, illetleg polgári rend nem alakult ki, egyszeren csak a
népesség természetes szaporodásának megfelelleg nagyobbodott. Gazdasági kultúrája a szaporodás következtében elállott szükségletnek s az általános gazcsenek, legflebb

ezekbl

látjuk,

a

közigazgatás

hogy Pásztó

is,

—

dasági felvilágosodás természetes törvénj^einek hatása alatt jutott el mai fejlettségére, a mely azonban haladásra s vagyonosodásra hivatottságával épen nem

arányban.
község elég kedvez viszony mellett sem tudott megvagy onosodni, mert
a kötött birtokok nagy kiterjedé.se miatt nem volt alkalma földet szerezni, már
pedig stermeléssel foglalkozó népünk csakis ingatlanban s különösen földbirtokban tudja tkéjét stabilizálni. De nem tudott megvagyonosodni azért
lassanként
sem, mert néhány é\i:izedig tartó virágzás után a íilloxéra
tönkre tette az eíbb oly nagyarányú szl és borterinelést. Ezzel megkezddött Pásztónak és környékének a hanj'atlása. A jobb módhoz szokott
kisbirtokos földmível nép egyre szegényedett, a mi maga után vonta a többi
osztályok szegényedését is. E szomorú anyagi hanyatlás napjainkban is tart.
A kisebb földek gj-akran cserélnek gazdát, régi, törzsökös pásztói családok mennek tönkre és legújabban is a gazdát cserélt kis birtokokból egy nagy bircok
agrogeologiai alakulata is
terjeszkedik. Pásztónak
keletkezett, mely egyre
a
kedvez, mert talajában a nehéz kötött barna s vöröses agyag
könnyebb humuszos és a régi Zagyvától iszapolt könnyebb agyaggal
homoki része is. A Zagyvától
váltakozik. Van szltermelésre használt
elválasztott nógrádi határ jórésze is pásztóiak birtokában lévén, elég czólszerü

áll egj'^enes
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Kiss Kriiö úriiaita Pásztún.
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Grór Almásj' Kiilmán kastélya és parkja Pásztón.

A pásztói alapítványi

„^largit" kórház.
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arányban oszlik meg a nehezebben és könnyebben raívelhet és az ersen és
gyengébben kötött talaj. Földjeinek minsége szintén kedvez, s bár minden
mégis ftermelési ága a
mívelési ág megtalálja a neki szükséges talajt,
gabonafélék termesztése. Búza igen szép és jó terem és átlagos súlya jól mí80 kilogrammon alul (100 liter mennyiségnél.)
velt gazdaságban alig van 79

—

A

rozs a kötött talajon gyengébb, de az is kifogástalan. Az árpa, zab, kukoricza, különösen a belterjesen kezelt gazdagságokban, szintén igen jó minség,
kapás növényeket, akukoriczát,
a 73 75 kilós sör-árpa épen nem ritkaság.
burgonyát s takarmányrépát leginkább csak házi s piaczi szükségletre termesz-

—

A

a nagyobb birtokokon azonban szép eredménynyel míveUk a czukorrépais, melyet a közeli selypi és hatvani czukorgyáraknál értékesítenek.
Mindeme kedvez feltételek ellenére s az utóbbi évek rossz idjárási viszonyai miatt a gazdák, megfelel forgó tke hiányában, nem tudnak áttérni a
belterjes gazdálkodásra és a néhány évvel ezeltt szép sikerrel folytatott
szarvasmarha- és állattenj'észtés és kereskedés is hanyatlik. Oka ennek még a
legel-terület kicsim'sége is. Pásztó 539 k. hold legeljébl kb. 100 hold hasznavehetetlen, úg}', hogy e közös legeln mindössze 373 db. szarvasmarha, s 115 db.
növendék és felntt sertés s néhány kecske találhat táplálékot, száraz években
ezek is csak annyit lelnek, hogy éppen nem pusztulnak el.
A község állatállománya a következ magyar fehér ökör 101, vörös ökör
bika 6, növendék 94, tehén 244. üsz 150, tinó 134. Borzderes
64, piros tarka
tehén 27, üsz 8. Ló kancza 87, herélt 83. Sertés kan 2, nagy sertés 143,
növendék 170. Szamár 22. Kecske 47. Ezenkívül a nagy uradalmakban van még
800 db. juh.
A község határa 5642 k. hold és 627
öl, melybl 1350 k. hold beépített
terület és beltelek, a mívelés alatt áUó 4292 holdnyi területbl pedig 1433 k. hold
öl, a három nagy- és két középbirtokhoz tartozván
és 566
a községbeli lakosok tulajdona 3059 k. hold és 566 D öl. Ehhez még a nógrádi oldalon kb. 1200
holdnyi kisbirtok járul. A három nagy s két középbirtokhoz a nógrádi oldalon
kb. 500 hold erd és 2000 hold szántó tartozik, valamint a hosznosi határból is
kb. 400 hold erd.
Pásztó keresked- és iparos-osztályának helyzete is évrl-évre rosszabbodik.
A községben 77 keresked él. Van .a községben ipartestület 209 taggal, kik közül
4 építövállalkozó, 3 czement-cserépkészít, 1 gzmalmos és 3 vízi molnár, 12 asztalos, 3 bádogos, 31 szabó, 64 csizmadia, 14 czipész, 8 kovács, 6 kollár
továbbá
hentes 10, kalapos 4, lakatos 4, mészáros 5, borbély 3, bérkocsis 1, fazekas 1,
kádár 2, kárpitos 1, könyvköt 1, mázoló 4, mézeskalácsos 2, szíjgyártó 2, órás 4,
pék 4, szappanos 1, szobafest 2, szcs 4, takács 1, tímár 1.
A három, kicsinyben a környék részére dolgozó czementcserép-, egy szalmatokkészítö és egj% szintén csak helyi fogyasztásra dolgozó gzmalom-vállalaton
kívül nincsen is a községnek semminem számottev ipartelepe. A háziipar teltik

;

termelést
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jesen hiányzik.

Ujabban a figyelem egy fontos természeti kincsre a szénre irámTÜt. llióta
a közeli Salgótarján, gazdag kszénbányái révén, hazánk egyik legnagj^obb ipartelepévé fejldött s mivel Pásztó is a salgótarjáni szénmedenczében fekszik s
körülötte néhány kilométer távolságban, Homokterennén, Mizserfán, Bátonyban,
Szirákon s Rózsaszentmártonban többé-kevésbé jó minség szenet adó bányák
keletkeztek egyesek a községben már egy évtizeddel elbb kutatási kísérleteket
tettek. Több pontján a határnak néhai Szabó József bányamérnök kézi ervel
ásatásokat eszközölt s a községbeUek egybehangzó állítása szerint a határnak
3
4 pontján, alig néhánj' öl mélységben, megtalálta ama diluviális rétegeket,
melyek a szén fedrétegeiként jelentkeznek. Ezt látszik igazolni még az is, hogy
imitt-amott talaj mélyít szántás közben ma is gyakran vet föl az eke megkövesedett fadarabokat. lí kutatások azonban eddig kell eredményre nem vezettek.
Az 1908. évben ismét mozgalom indult meg s néhány geológiai fölvétel eredményétl támogatva, a község és környék kisbirtokosai, iparosai s kereskedi
lelkesen üdvözölték és pártolták a mozgalmat.
Pásztó község lakossága 1910 szeptember végéig szerzdésileg opcziót is
adott a közvetítnek s a kötött szerzdést
a vármegyei törvényhatóság
felterjesztésére
a m. kir. pénzügyminisztérium is felülvizsgálván, ^azt a
község érdekeire nézve elnyösnek mondotta ki s a vármegyének jóváhagyásra
:

:

—

—

—

ilaeyarorsiág

VármeKyél

és

Városai: Heves vármeitTe.

g

Szénbánya'"'''''

Pásztó.

178

E fontos közgazdasági kérdés azonban mégsem nyorhetett kedvez
megoldást ennek oka részben a megváltozott üzleti konjunktúrákban, részben pedig abban rejlett, hogy a községbeli nagy- és középbirtokosok, kiknek
a nógrádi részen is van birtokuk, a tulajdonukban lev s kb. (5900 7000 k.
holdat kitev területbl körülbelül 5000 öL'OO holdnyi birtokukat vagy kivonták, vagy pedig oly magíis igényekkel léptek föl, hogy azokat a közvetít
vállalkozó nem fogadta el.
A uehéz megélhetési viszonyok közepett a hitelforgalmi élet igen élénk
Htteifor^aiom.
a községben, a mely három hitelintézetet tart fenn. Ezek között els helyen áll
a Pásztói Takarékpénztár részvén^-társaság, meh' másfél évtizedes múltjához
képest nagyot emelkedett. 190S. évi alaptökéje 268.000 K, betét-állománya
885.000 K. váltó-tárezája 807.000 K, jelzálog-követelése 173.000 K, kezességi kötvényekre elhelyezve 157.000 K. Az intézet Kis-Tcrennén is tart fenn üókot, melynek évi forgaima betétekben és kinidevsógekben 400.000 koronára rúg.
Hatvanvidéki Takarékpénztár
A Hatvanban székel s Pásztón is sikerrel
Pásztói Fiókjának évi forgalma az 1908. évi mérleg szerint betétekben 573.958
K, kinnlevsége váltókban 457.784 K. jelzálogkötvényekben 269.133 K, egyéb
A harmadik pénzintézet tisztán a nép filléreibl
volt.
költségekben 23.474
alakult, az 1898 XXIII. t.-cz. alapján, az Országos Központi Hitelszövetkezet
Pásztó és Vidéki Hitelszövetkezet czímmel, mely üzletrészekre,
kötelékében
szövetkezeti alapon van alapítva, csak tagok számára. Gazdasági üzlettel egybekötve dolgozik s tagjainak gazdasági s ipari czikkeket, gépeket, vetömagvakat,
szlvesszket, szölmívelési eszközöket és anyagokat, szenet, tzifát stb.
szállít. Kölcsöneit mérsékelt kamat mellett kötvénj'ekre, jelzálogi biztosításra,
st nagyobb összegeket 10 50 évi amortizáczióra is ad. Egy üzletrész 30 korona,
melyre heti 20 fillér fizetend. Tagjainak száma 604, jegyzett üzletrésze 1733,
volt.
ezek értéke 51.990 korona. Pénztári forgalma az 1908. évben 2,110.713
Takarékbetétje 105.435 K, folyósított kölcsönök 334.056 K, gazdasági árúk és
E három pénzintézetnek évi 1,752.525 korona
eszközök forgalma 38.918 korona.
kölcsönforgalmából 30 40% esik befektetésekre, a többi a fogyasztásra jut.
A község, mint jogi szeméh', elég jómódú ingatlanokban 16.800 K, ingós tökepénzben 30.000 korona érték
ságokban 4814 K, értékpapíl-okban 100.000
vagyona van, mely eladott ingatlanok vételárából, fakitermelésbl s dézsmaváltság árából ered.
A község vallási és kulturális élete, múltjához képest, elég élénk s kivált az
valiisi és knitnráiis élet.
utolsó két évben, mind egyházi, mind tanügyi téren igen sok történt a közmveltség fejlesztése érdekében is.
A felekezeti számaránynak megfelelöleg, a római katholikus anyaszentegyház az uralkodó, mely a patai fesijerességliez tartozik. Filiálisa Muzsla, mely
hajdan szintén plébánia volt. Híveinek száma a község lakosságának túlnyomó
részét, mintegy 85%-át teszi. Az egyház vallási társulatai a Mária-Társulat,
a Szent Antal- Egylet és az Oltár- Egyesület. Vau ezenkívül KathoHkus Legényegyesület s három temetkezési egyesület a csizmadia, szabó és egyesült temetajánlotta.
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kezési egylet.

Ezenkívül van még a községben izraelita egyház, melynek 502 tagja van.
Kadischa nev szent egylet, a Maszkil El Dol
jótékony férfi-egyesület és izreielita negylet. A többi vallásfelekezetnek nincs
helyben egj'háza.
Az alsóbb elemi iskolai népoktatás eddigelé elég mostoha elbánásban részesült, mert sem elegend iskolahelWség, sem tanító nem állott rendelkezésre
újabban azonban az épen folyamatban lev államosítás e bajon is fog segíteni.
Ez id szerint van Pásztón: két kisdedóvó; róm. katli. felekezeti elemi s ezzel
továbbá
kapcsolatosan gazdasági ismétl iskola izraelita felekezeti népiskola
állami polgári fiúiskola s ezzel kapcsolatosan gazdasági tanfolyam ezeken kívül
iparos-inasiskola, melyekrl a közoktatásügyet tárgyaló fejezetben bvebben

A hitközség kebelében van a Chevra

;
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;

;

van

szó.

a polgári iskolában kezelt 2212 kötetbl álló
Társadalmi intézmények
könyvtár, továbbá Népkönyvtár. Van a községnek önkéntes Tzoltóegyesülete,
Polgári Kaszinója, Otthon köre s 48-as függetlenségi köre.
:

TISZAFÜRED.
legdélibb részében a Tisza folyó balpartján fekszik. Maga
helység félhold-alakban, egyik szarvával a Tiszának nyúlva, terül
el a folyó egy régibb medrének jobb partján, a melynek szeszélyes
kanyarulata miatt alakját is nyerte. Mind a város maga, mind határának legnagyobb része az ú. n. ..Kócsi-sziget"-en terül el, mely a
,, Sárrét "-nek
mely nevezés alá a Nagymagyaralföld egyik legtekintélyesebb

Hevesa vármegye
—
—

része tartozott
legkiemelkedbb, legmagasabban fekv
környéke telisded-tele van holt tiszamedrekkel, melyek

része.

mind

Határa
arról

K.kvósL-.

és

tesz-

hogy a Tisza egész folyása hosszában talán sehol sem
kanj'argott olyan szeszélyesen,
sehol
sem keresett magának újra meg
újra annyi új medret, mint ezen a vidéken. Volt id. hogy négy ágban is folyt
Egyek, Tiszafüred és Poroszló között, egyik helyen hatalmasan iszapolva, másik
helyen ersen szakgatva. Rombolását csak a tulajdonképeni Kócsi-sziget kerülhette ki, mert talajának kkeniénység szikes természete, sidk óta ellent tudott állani a folyó szakgatásainak s maga a sziget épségben maradt.
Ez a Kócsi-sziget, természetes fekvését tekintve, igen alkalmas védhelyül
szolgálhatott minden fajta népnek, ellenséges támadások ellen. Egyik oldalról
a Tisza, másik oldalról a Hortobágy folyó határolta, egyebütt pedig a Tisza,
Berettyó és Krös kiöntései következtében keletkezett s évezreden keresztül
állandóan tartó, mérföldekre terjed mocsarak és lápok kerítették be s természetes kapuja csak a Nagykunmadaras határában fekv Asszonyszállás-puszta
volt. A Tisza folyón át fentebb, Dorogmánál és lentebb. Örvénynél volt gázolható átjárás, melyeknek helyén késbb, mai najiig is meghív révek keletkeztek,
A szigetet kettéhasiíotta a Tiszát a Hortobágygyal összeköt és minden valónek bizonyságot,

színség szerint a népvándorlás idejében mesterségesen készített, ú. n, Arkus-ér
csatorna, mely Csegétl kiindulva, a Hortobágy pusztán át húzódik Nádudvar
irányában. Az ekként várszeren zárt, de az ország többi részeivel azért összeköttetésben állott Kócsi-sziget
földmíve lésre, állat, különösen lótenyésztésre

—

rendkívül alkalmas, vadászatra, halászatra szinte páratlan természeti sajátságainál fogva
kétségtelenül állandó telephelyül szolgált már a népvándorlás eltt
is a mai Magyarország területén lakó népfajoknak. Állandó telepe volt a rómaiaknak is, mit különösen a Titus, Vespasianus, Nerva, Traján, Lucius Verus, Valentianus, Justinus stb, római császárok idejében vert és Tiszafüred határában
talált nagymennyiség érmek, bronz- és réz-leletek bizonyítanak.
A íiunok idejében kezddik a Kócsiszigetnek s így a mai Tiszafürednek is
tulajdonképeni történelme és történelmi jelentsége, A hunok, a mennyire csak
a történelmi kutatás, különösen Tarícs/cí/ Endre tiszafüredi róm, kath. plébános
régészeti kutatásai és a sziget különböz pontjainak sidk óta dívó elnevezései
mutatják, a ,,drugmai", dorogmai réven átkelve, itt és a sziget délkeleti szomszédságában a mai napig is .,Zelemér-föld"-nek nevezett területen ütöttek szállást s
ezen a területen épült föl Etellaka, a hunok székhelye is," (Révész Imre: Etellaka)
Késbb az avarok idejében ezeknek is nagy telepük volt itt s ezekbl az idkbl
származnak
az ásatások következtében kikerült leletekbl megállapíthat ólag
Tiszafüredet és a mai Kó?si-pusztát most is felismcrhctleg körülövez halom(köznyelven kunhalmok), melyeknek egyike-másika nagyságra még ma is
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Törtéuoto.

1

80

Tiszafüred.

felülmúlja a többi, részint természetes alakulású. részint incstorségcson alkotott
lialmokai s mai napig is szokásban lév nevük egész világosan bizonyítja egykori
rendeltetésüket, mint pl. a Földvár-halom és a tiszai átjárásoknál fekv örhalmok. ú. n. Császárhahnok. Az avarok és hunok itt-tartózkodásának, egy-két
Írott kútforráson kívül, a nagymennyiségben felszínre került hun sírok, avar
eszközök, fegyverek és lószerszám-vasak a bizonyítékai.
Hogy seink a honfoglaláskor az avarokat itt találták, a kik Ohat vezérlete
alatt egyesültek

is

a magyarokkal, erre nézve a Névtelen jegyz liistóriájában,

mely legi-égibb magyar töriénelmi kútf, azt találjuk írva, liogy Tass és Szabolcs,
„Árpád vezér kegyelmébl egy Hohat nev kun vitéznek nagy földet szereztek,
melyet maradéka mostanig bír." Ez a terület a Kócsi-szigeten, Tiszafüred és a
debreczeni. hortobágyi puszta liatárszólén. mai napig is Ohat nevet visel, seink a
honfoglaláskor kétségtelenül találtak itt rokonfajú nép?t és pedig minden valószínség szerint avarokat, mert hiszen Kr. u. 8 19-ben még részt vesznek Ljudevity
horvát fzsupán lázadásában és még 826-ból is vau fenn II. Eugén pápának egy
levele, melyet
Tudun Kagánhoz a keresztény püspökségek visszaállítása érdekében írt, seink pedig a 88()-a,s évek végén már itt voltak.
A honfoglalás idejében a magyarok egyrésze. Tass és Szabolcs vezérlete
alatt, a dorogmai révnél átkelve a Tiszán, innen indult a bihari hadjáratra. Itt
tartózkodásuknak emlékét rzi a Tiszafüred, Tiszaszls és örvény között
elterül Csák-halom ehievezés, mely valószínleg Tassnak, illetleg Szabolcs
fiának, Csáknak táborozási helyérl maradt fenn. Tass ugyanis, a mint táborának
fekvé.se mutatja, az örvényi révnél, Szabolcs pedig a dorogmai révnél kelhetett
át a Tiszán. Ezt bizonyítja különben az is, hogy elttük más népek is ezt az utat
használták és hadak számára más alkalmas átkel hely nem is volt a Tiszán lefelé.
Az e vidéken való táborozásuk emlékét rzi a Tariczky Endre tiszafüredi róm.
kath. plébános kutatásai nyomán 1896-ban Tiszafüreden a város egják terén,
Tass és Szabolcs emlékére felállított emlékoszlop. Azokban a zivataros idkben,
a mikben seink a honfoglalás idejétl kezdve éltek, a Kócsi-szigeten, hol itt,
hol ott épült Jielység, melyeknek helyét ma már csak egy-két kiásott rom jelzi.
Legrégibb ezek köziil Ohat, mely Balássy Ferencznek 1886. aug. 14-én a M. Tud.
Akadémián tartott értekezése szerint 1219-ben apátság székhelye volt és mint
falu, még 1583-ban is megvolt.
másik a tiszafüredi Kócsi-pusztán áUott, de
ennek neve nem ösmeretes, helyét a manapság Faluvéghalmának nevezett
dombon még mindig látható templom-rom jelzi. Ez valószínleg a tatárjárás
idejében pusztult el és körülbelül a Hortobágyon ma romokban fekv, szintén
Balássy Ferencztl kikutatott, zárni apátsághoz tartozott.
Tiszafüred neve egészen az 1300-as évekig nem fordul el írott kútfkben,
noha neve ,,füred" régiségét mutatja, mert si nyelvünkön várost jelent. Tiszafüred eredetileg Szabolcs vármegyéhez tartozott. Balássy Ferencz írja, hogy
1333. körül nem lehetett valami népes helység, mivel a pápai tizedjegyzék sem a
kemeji, sem a szabolcsi fesperes.ség plébániái között nem említi. Itt látjuk megemlítve
.,Kwoch" és ,,Kwo" alakban, a szabolcsi föesperesi kerület plébániái között. Ebbl következtethetünk arra, hogy ez talán az a község lehetett,
melynek templom-romjai a faluvéghalmi Kócsi-tanyán ma még láthatók, de idközben elpusztulván. lakosai Tiszafüredbe olvadtak bele. Egy 1334. évi oklevélben Fyred villa néven fordul el. A régi Tiszafüred ugyanott feküdt, hol ma,
csakhogy akkor a Tisza jobb partján, ma pedig, a folj'ó meder változtatása miatt,
annak balpartján. A hagyomány és régi írások szerint, melyeket 1864-ben a városi
fjegyz, Dobozi, Pesty Frigyes akad. tagnak feldolgozás czéljából küldött
írásaiban jelez, a tatárjárás idejében a lakosság a tatárok ell a Pereháíra, túl
a Tiszára (ma Szigethát Egyek felé) húzódott el. A régi templom is a Tisza jobb
partján állott, de idvel a Ti.szába omladozván, az újabbat, vagyis a mai ref.
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Ijeljebb építették.
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Birtoklásáról a régebbi korban igen keveset tudunk.
névtelen jegyz
históriájában közölt adatok szerint Ohat birtoka lehetett s a család kihaltával
az ohati apátságé. Bunyitay szerint Tiszafüi'ed a XIV. század végén ötven telkestül egj'ütt a váradi püspöké volt, halászatának harmadrész jövedelme az egri
káptalant illette. Tizede pedig az egri püspöké volt. Zsigmond királynak 1429-iki
levele .szerint püspöki bírtok volt. (,.A XV. században a püspök, mint birtokos
bábolnaiak azt panaszolták,
és a bábolnai lakosok között határvillongás volt.

A

181

182

A

A

tiszafüredi városháza.
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tiszafüredi vasúti és közúti híd

Halászat Tiszaiürednél.

Tiszafüred.
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hogy a püspök gazdatisztje és a füredi lakosok a bábolnai erdt pusztítják. L.
Tariczky Endre".) A XVI. században Tiszafüred adója a püspök számára
..tulok nyolcz. medd tehén nyolcz, csdör egy, de néha többet is adhattak.'"
A püspökség birtoklásában azonban nem lehetett sokáig. IS-tS-ban Dobó István
számadásaiban szerepel Heves vármegye községei között. Szapolyal és Ferdinánd
torzsalkodása idejében Szapolyai pártján volt és a fejedelem itt vonta össze
.<<eregét is. Táborozásáról egy halom
a Kócsi-pusztá,n ma is Jánosállás és egy
Nagyállás nevet visel. Szapolyai Tiszafüredet és a Kóesi-pusztát Szemere Sebestyén váradi kapitánynak áríományozía, a ki 1553 május 28-án kelt végrendeletében nejének, Bornemisza Annának hagyta. 1600 tájá,n ennek unokáját, Szemere
Annái, Váradi Pankotay János feleségül vévén, ezzel kapta és bírta Tiszafürednek
és a Kóesi-pusztának felét, másik felét Szemere Annának els férjétl, Csanádi
Szél Péteri: l származott fiai István és Ferencz kapták, a kiknek anyjuk e helyett
Bihar vá-rmegyében Magyar- és Oláhhodost adta.
Váradi Pankotay János Tiszafüredet és a Kóssi-pusztát 1618-ban feleségétl azért, mert az elpusztult állapotból lakosokkal betelepítve, felépíttette.
2000 magyar forintba zálogba vette és ilyen czímen birtokolta. Pankotay Jánosnak e házasságából két fia született, György, ki szintén váradi kapitány lett és
László, a ki defiliált. Szemere Anna halála után Pankotay János másodszor házasodván. Csókás Juditot vette el, a kitl Pankotay Erzsók született. Pankotay
János halála után Füred fele és Kócs fele a Szemere Annától született Pankotay
Györgyé lett. a kinek fiú- és leányágon lév maradékai bírták Tiszafürednek és
Kócsnak felét a XIX. század közepéig Tiszafürednek és Kócsnak másik felét
pedig Pankotay Jánosnak Csókás Judittal kötött házasságából született Pankotay Erzsók kapta atyja záloga után 1000 magyar forint zálogos summába. Pankotay György utódait a birtoklásban a legfbb kir. törvényszékek ítéletei is megersítették. Pankotay Erzsébet pedig a másik felerészre 1654-ben Ferdinánd alatt
új donácziót nyert s ennek alapján púra statutioval és százados birtoklással megersítették. E felerészt Pankotay Erzsébet 1672-ben, miután a szolnoki pasa
vezérlete alatt álló török sereg az egész vidéket és így Füredet is felégette és
elpusztította, ennélfogva elköltözni kényszerült, eladta Turkovics Judit asszonynak, Lóczi János úr hitvestársának, 11.786 forintokért.
E birtok késbb ismét visszakerült Pankotay Erzsébet birtokába s azután
az egész Tiszafüredet és Kócs-pusztát Pankotay Gj'örgy és Erzsébet örökösei
örökölték. Így lettek késbb birtokosok, részint vétel, részint beházasodás útján
Pankotay György után az
illet felerészre a Lipcsey család
részben, a Szeghalmy család
részben s a Józsa család s^ részben, Pankotaj^ Erzsébet után
pedig az
illet fele részre a Gyulay család Yz i"észben, a Zsombory család^/j^ részben, a KeczeJy család ^/^^ részben sa Veres család '/^^ részben. Közvet etlenul 1848
eltt Pankotay Györgynek, Zsombory Imrének, továbbá a Nánássy, Bernáth,
Gyulay és a Farkas családoknak volt itt földesúri joguk. Az itt felsorolt birtokok
közül csak a Lipcsey család tartotta meg birtokát a mai napig. A többiek birtokai részint elköltözés és eladás, részint kihalás következtében más idegenek
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kezeire kerültek.
Az 1706-ik év táján jött Rabutin császári tábornok, a ráczok kíséretében
és felgyújtotta Szentimrét, Tiszaszlst,
Egyeket és Tiszafüredet, mint a
Rákóczi Ferenczczel szövetkezett községeket. Tiszafüreden a mai napig él egy
hagyomány, mely szerint a város délkeleti részén volt egy rfa a veszély
idején azon mindig egA^
tanyázott s ha az ellenség közeledését jelentette, a
lakosság a Császlód nev szomszéd tiszai szigetbe menekült. Mária Terézia inga-

f^ptés'

;
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dozó trónjának megvédésébl Tiszafüred is kivette részét. 1741-ben Tiszafüred
a felkel csapatba 12 lovast állított ki.
A XVII. század végére esik Tiszafüred mai lakosságának idetelepedése is.
A Mária Terézia uralkodása alatt ersebb mértékben uralkodó vallási türelmetlenség nyomása alatt költöznek át fként Borsodból ide a lakosok, a Zoványi
Sámuel ref. lelkész pásztorkodásával Füreden már megalakult ref. gyülekezetbe,
továbbá Egyekre. Örsre, majd Szentimrére. Ekkor építik föl a mai helyen a ref.
templomot is, Mária Terézia engedélye alapján. Ebben az idben Tiszafüreden
csak ref. egyház volt. A vallási megoszlás 1767-ben a következ ref. 2500, róm.
:

kath. 25, gör. kel. 3.
A róm. kath. plébánia, mely addig Tiszaörs filiája volt, az 1776-ik évben
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s filini lesznek Örvény és Tiszaszls. A róni. kath egyháznak ekkor még esak ideiglenes minség, vályogból épült temploma volt,
a ma is meglev róm. kath. templomot báró Fiachcr egri érsek építtette 1827-bon.
A XIX. század elején már virágzó ii)art találunk Tiszafüreden. Különösen
a nyereggyártás virágzott, ennek híre az ország liat árain túl messze terjedt, úgy
hogy lS19-ben a porosz kormány két tiszafüredi nyereggyártó-legényt vitt Berlinbe. 1831 július 4-én kolera tört ki Tiszafüreden s e napon két ember halt meg.
Tiszafüredre ekkor katonaságot rendeltek, hogy elzárják a még nem inficziált
vidéktl. Ezért azután a nép lázongani kezdett, de ezt sikerült elfojtani. Tiszafüreden október havában sznt meg a vész, a mikor a katonaságot visszarendel15 róm. kath.,
ték onnan. Az 1836. évi kimutatás szerint Tiszafürednek már 6
1683 református, 17 görög keleti és 190 zsidó lakosa volt.
Tiszafüred az 1848 49. évi szabadságh;u(zl)an mindegyre nagyobb jelentségre kezdett emelkedni, midn a lionvédehni bizottmány és az országgylés
Debreczenbe tette át székhelyét. A honvédelmi bizottmány már 1849 január

alakul át nnyaegyházzá
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havában Tiszafüreden élelmi és lszerraktárakat rendezett be. Ekkor már tekintélyes sereg volt Tiszafüred környékén. Perczel Mór az 1848 deczember 30-án
vívott móri csata után a fvároson át. elbb Szolnok felé húzódott, itt átkelvén
a Tiszán, bogy Debreczen födözve legyen, Karczag és Tiszafüred között foglalt
állást, Kossuth, a ki lázas tevékenységet fejtett ki, hogy Perczel serege mentül
jobban megersíttessék, egyik felszerelt csapatot a másik után küldte a tiszafüredi táborba. Január közepén már 15.000 fnyi hader állott rt a Tisza partján, mely haddal Perczel már január 22-én kiverte Ottinger császári tábornokot
Szolnokról, de január 27-én ismét a Tisza mögé vonult vissza.
Perczel lemondása után még Szolnokon Dembinszky Henrik vette át a
fels tiszai sereget, a ki január 29-én már Tiszafüreden volt. hogy a szorongatott
Klapka segélyére .siessen. Itt vette Dembinszky a honvédelmi bizottmány rendeletét, mely nem csak a Perczel-féle hadtestet, de a tokajtáji sereget is alája
helyezte. Dembinszky még aznap elhagyta Tiszafüredet s Tiszapolgár felé vonult
hadával. Dembinszky, a ki dönt mérkzésre készült az osztrákokkal, Tiszafürednél egy hídft tervezett, az élelmiszer-raktárt pedig Egyeken kívánta felállítani. A tiszafüredi hídf elkészültével Dembinszky ágj-úkat rendelt annak
védelmére, de Görgey akadékoskodása következtében az ágyúk csak február
24-ike után érkeztek meg.
1849 február havában Windisch-Grátz Eger városát megszállással fenyegette, a mikor a vármegye székhelyéi; február 9-én Tiszafüredre tette át. Az egész
vármegyei tisztikar nyomban megindult s 14-én már Tiszafüreden tartották a
bizottsági ülést.
hivatalos vármegye április közepéig volt Tiszafüreden. Ekkor
tért vissza Egerbe, hol április 26-án tartották az els közgylést.
kápolnai ütközet után (február 27 28) Dembinszky márczius 2-án
Tiszafüredre tette át fhadiszállását, a hová másnap Görgey is megérkezik,
Kmetly és Pöltenberg hadosztályaival, míg Hertelendy dandára a Tiszán innen az
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elké.szült sánczokban foglalt állást. Ekkor már megérkezett Szemere
Bertalan kormánybiztos is, a kinek jelenlétében Görgey a törzsiiszteket értekezletre \ú\X& egybe, melyen a tisztikar kijelentette, hogy többé nincs bizalma
a fvezérhez. Szemere látván a tisztikar hangulatát, futárt küldött Debreczenbe
Kossuthért. Kossuth, llészáros hadügyminiszter és Vetter Antal társaságában
márczius 4-én érkezett Tiszafüredre. A helység határánál Szemere Bertalan
fogadta, hogv' a történtekrl szóbelileg értesítse.
Kossuth megérkezvén Tiszafüredre, azonnal tanácskozásra hívta egybe a
tábornokokat. E tanácskozás emlékét Lipcsey Imre házának falába illesztett
márványtáblával örökítették meg. melynek felirata a következ
v
..E házban lakott Kossuth Lajos 1849 márczius 4-én és 5-én. Itt tanácskozott hadseregünk ftisztjeivel. E napokat követték hadseregünk fényes gyzelmei és az ellenséges hadseregnek honunkból kizése. Ez emléktáblát emelte
Ti-szafüred közönsége Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóján 1902-ben."
Ezen a történelmi nevezetesség értekezleten, mely a további hadmíveletekre dönt befolyással volt, Kossuth Lajoson és Dembinszkyn kívül Mészáros
Lázár hadügyminiszter, Vetter, Görgey, Répássy és Aulich tábornokok, továbbá
Klapka ezredes és Szemere vett részt. Ezen az értekezleten dlt el a fvezérlet
dolga. Kossuth, látván a sereg hangulatát, Dembinszkjl rendelkezési állományba
:
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helyezte s a hadsereg fparancsnokává Vetter Antalt nevezte ki. A tábornokok
között kitört viszálv félig-meddig el volt már intézve, mikor márczius 6-án reggel
gróf Vécsey tábornok segédtisztje, Prziemski rnagy, vágtat be Tiszafüredre, hogy
megvigye Damjanics fényes szolnoki gyzelmét.
A t szafüredi értekezlet fenntartotta Dembinszky haditervét, mely Szolnok
megvételén sarkallott. E haditerv értelmében az I. hadtest Klapka vezérlete
alatt még márczius 4-én elindult Czibakháza felé, következ napon a Jí. hadtest
is útrakelt, míg Görgey feladata az lett, hogy Windisch-Grátzet foglalkoztassa.
Pár nap múlva Görgey is ^kimozdul Tiszafüredrl s márczius 10-én Egyeknél
táboroz, majd fölmegy egész Tokajig. Itt átkel a Tiszán és Eger felé nyomul.
Midn azonban Görgey újból megtagadta az engedelmességet Vetter fparancsnoknak, Kossuth ismét a táborba ment s a fhadiszállást Tiszafüredre tették át.
Vetter betegsége s Görgeynek a magyarországi hader fparancsnokává történt
kinevezése után a nemzeti hadsereg márczius 31-én átkel a Tiszán s ettl kezdve
yzedelmesen n3'oniul elre a fváros felé. Tiszafüred környékén csak akkor
támad fel ismét a fegyverzaj, midn már az orosz az országba tört.
Midn Görgey, Komáromból kiindulva, hadával július 22-én a Sajóhoz
érkezett, a tiszafüredi átjárónál Korponay ezredes foglalt állást. Görgey azonban
Tokajnak fordult s itt július 29-én átkelvén a Tiszán, Debreczen felé vonult.
Közben az orosz had Paskievics vezérlete alatt Tiszafüred felé nyomult Korponay
ezredes e túlervel szemben ellentállásra nem gondolhatván, rövid ágyúharcz
után Debreczen felé vonult vissza. Az orosz seregnek Tiszafüredre történt bevonulását az akkori róm. kath. plébános Fekete Mátyás, a következleg jegvezte
fel a plébánia történetében
..Szent Anna nap elestéjén (július 25) a muszka sereg Paskievics herczeg
vezérlete alatt a Tisza túlsó partján megjelenvén, a magyarok részérl Korponay
a hidat felgj-ujtotta, azokra a csoportokra ágyúztatott és elfutott Debreczenbe,
kinek futása után a gyzelmes muszka hadsereg elébe a plébános karingben és
ünne})i palástban, kereszttel a kezében és a helvét hívk lelkésze szép fehér
zászlók kíséretében kiment egész a kishídhoz, hol a muszka sereg elrsével találkozva, a városnak és a népnek, mint mindenben ártatlanoknak, kegyelemért
folyamodását tolmács útján a vezéreknek megüzente, kitl a nép ezen hódolata
méhányoltatván, a kívánt kegyelem megadatott. Másnap déltájban megérkezett
a hadsereg 60 ezernyi lélekszámban".
Az oroszok azonban csak rövid ideig voltak Tiszafüreden, nemsokára Debreczen felé nyomulnak. Korponay az
menekül hadával, mely nagyrészt fegyvertelen, lándzsákkal ellátott fiatal emberekbl állott, Debreczenben csatlakozott Nagy Sándor hadtestéhez s az augusztus 2-án vívott debreczem csatában
majdnem egy szálig lekaszabolták ket.
Az 1855, 1876 és 1888. években Tiszafüreden nagy árvizek voltak, melyek
magát a községet nem bántották ugyan, a község határát azonban egészen elöntötték, s az összes vetéseket és ültetvényeket teljesen megsemmisítették.
Tariczky Endre gyémántmisés plébános kezdeményezésére az 1896. millenáris évben, annak megörökítésére, hogy a honfoglaláskor Tass és Szabolcs vezérek hadseregükkel itt táboroztak, a község egyik közterén közadakozásból obeliszket emeltek, metyen márványtáblába vésve, a következ felírás olvasható
;
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„Hirdesd koszlop örökótig mind a világnak
Évek múlt s születend ezrede fog kezet itt.
Iimét indultak honszerz harczba apáink
A Hetek egyike Tas s a fejedelmi Szabolcs.
Újfent majd ezer év múltán lett ez hadak útja.
Honvéd seregünk száz diadalra vivó.
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Rendületlenül

Nemzeti
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oltárköve honszeretetnek,

nagj' létünk' hinni, romolni tanítsd.''

Tiszafürednek a határa hatalmas kiterjedés. Területe 26.400 katasztrális
Hozzátartoznak a következ puszták, tanyák és egyéb lakott hetyek
Berek, Bodzás, Boroshát, Bgzúg, Csákhalom, Csapánzúg, Csattag, Demeház,
Faluvéghalma, Feketeréthát, Filagóriástanya, (Jöbefenék, Hármas, Háromság,
Jámbor, Kanjárás, Kengvelhát, Kísbodzás, Kispatkós, Kisrókás, Kistóhát,
Kisvillongó, Korlát, Kotróhát, Köleshát, Lajioshalom, Malmostanya, Masszatanya, Meggyes, Mélyérhát, Miklóshalom, Morotva, Morotvaköz, Morotvapart,
hold.
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Patkós. Pusztakócs, Rt?forniátus egvháztanya. Rét, Rókahát,
Tóhát, Töviskes, Vadas és Villongó. Ez elnevozésok néinolyikónok, mint föiiít'bb láííuk. történeti eredete van.
Tiszafüred jelenlegi r)00 holdon felüli nagyol)!) hirtoko.ai közül Lederer Gyulának IXll. Lipesey Imre in-ököseinek 3100, Lipcsey Józs;'fnek 3200, Gencsy
Ilonának 2600, Jiistus Gyulának 1065 Szekeres Istvánnak 709, Szabó (íyörgynek
1200. Erhardt testvéreknek 1000, Sclileiminger László drnak 1000 és Kovásy
Kálmánnak 721 hold birtoka van.
A helységben több csinos úrilak van, a melyek közül endítést érdemel többek között Kékesi/ Dezsé. Ezí még a gróf Károlyi család építtette 1867-ben és
1892-ben, vétel útján, jutott a mai tulajdonos kezére. Van kb. 400 kötetes könyvtára és értékes bútorai között egy régi velenczei tükre a XVII. századból. Lipcsey
Attila úrilakát még Lipcsey Imre építtette az 1840-es években, Lipcsey Árpádét
pedig ó maga 1890 körül. Schleiyninger László dr. úrilaka, a mely 1894-ben került
mai tulajdonosa birtokába, azeltt a Farkas családé volt és azok is építtették
a múlt század els felében. Könyvtárában kb. 300 kötet könyv van.
Maga a város szintén tekintélyes területen fekszik. A lakóházak száma
1605 és a lakosság 8643 lélek, kiknek, anyanyelvre nézve, túlnyomó része magyar,
még pedig 8630 lélek, továbbá van 10 német, 2 kisorosz (ruthén) és 1 egyéb.
Magyarul tud 8640. Vallási tekintetben legtöbben vannak a reformátusok, 4665
lélek a többi róm. kath. 3252, gör. kath. 15, ág. ev. 25, gör kel. 3, unitárius 1,
Xagyvillongt'i.

Szelesliát, iSzigfihiu. 8zikér, Tag,
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Habár Tiszafüred község, már fekvésénél fogva is, nagy vidéknek volt
középpontja, minthogy közlekedési viszonyai rendkívül rosszak voltak, mert az
év legnagyobb részében sem a község nem volt megközelíthet, sem innen kimenni
nem lehetett közgazdasága, ipara és kereskedelme nem fejldhetett. Ezen akart
füzessegíteni Csávolszky Lajos országgylési képvisel, midn a debreczen
abony ohat polgári helyi érdek vasút kiépítését tervezte. Erre a vasútra
az engedélyt a kereskedelemügjá miniszter 54.010. szám alatt 1889 október 18-án
adta meg s az érdekeltség álclozatkészsége következtében az építéshez már az
1890. év tavaszán hozzáfogtak. Tiszafüred község a vasút építéséhez 150.000
koronával járult. A mit egy évtizeddel elbb senki még álmodni sem mert volna,
a megvalósuláshoz közeledett s habár a Tisza árterén az óriási töltések emelése
s a Tiszán keresztül az állami vashíd építése sok idt vett igénybe, a teljesen
kiépült vasútat 1891 augusztus 3-án, Lakatos Aladár kereskedelemügyi miniszteri
titkár vezetése mellett megtartott mütanrendri bejárás után, a forgalomnak
átadták. A karczag tiszafüredi vasút kiépítésére szintén Csávolszky Lajos
országgylési képvisel és Lipcsey Tamás földbirtokos, a tiszafüredi járásnak
érdemekben gazdag volt fszolgabírája kapták meg az engedélyt s ezt a vasútat
is 1896 május havában már a forgalomnak átadták. Ezek mellett kiépült Poroszlótól az ártéren keresztül a törvényhatósági köút is. És így Tiszafüred eltt, mely
eddig a világtól el volt zárva, a közlekedés a szélrózsa minden irányában megnyüt.
Tiszafüred községben a földmí\-elés, ipar és kereskedelem fejldése ez idtl
kezddik, s ma már oly színvonalra emelkedett, hogy sok nagyobb népesség
községekkel is kiállja a versenyt. Most évenként a négy országos vásáron kívül
minden hónap els csütörtökén állatvásárt tart s vásárai annyira látogatottak,
hog\' vásártere már szknek bizonyult. A kisipar terén a nyeregkészítés ma is
virágzó. Xem kevésbé fontos a házi ipar is, a mely a kenderfonásban, vászonszövésben és kosárkötésben nyilváiml. A nagy ipar képviselinek tekinthet a
két gzmalom és a Tiszafüredi Kofegyár-Részvénytársaság gyártelepe, a melynek tekintélyes üzeme 150 munkást foglalkoztat. Az iparral és kereskedelemmel
karöltve járó hitelügy szintén fejlettnek mondható. A pénzbeU forgalmat a következ pénzintézetek bonyolítják le
Tiszafüredi takarékpénztár r. t. Alakult 1888-ban. Fiókja van Poroszlón.
Alaptöke 200.000 K, 2000 db 100 koronás részvény. Igazgató.sági elnök Malatinszky György. Vezérigazgató Szekerka Miklós.
Tiszavidéki bank r. t. Alakult 1906-ban s átvette a ,, Tiszafüred és vidéke
hitelszövetkezet" üzletkörét. Alaptke 60.000 K, 600 db 100 koronás részvény.
Igazgatósági elnök Debreczeni Károly.
Mint járási székhely, egész sereg hivatalt egyesít magában. Van itt helyben
fszolgabírói hivatal, anyakönyvi hivatal, járásbíróság, a mely telekkönyvi hivatal:
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„vörös kastély" (Józsa György leibemaradt kastélya).

tiszafüredi Gencsy-féle ház. .\zeltt Józsa Györ-iy kúriája.
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tiszafüredi református templom.

Kékessy Dezs úrilaka Tiszafüreden.
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Lipcsey Arpdd úrilaka Tiszafüreden.

Lipcsey Attila kúri;ija Tiszafüreden.
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Mocsáry Imróné kúriája Tiszafüreden.

-s^^iá

Tiszafüred.

193

ial kapcsolatos, kir. közjegyz, adóhivatal, csondrrs és pénzügyrség. Törvényszékileg Egerhez tartozik. Közlekedési eszközei a vasúton kívül a posta, távbeszél.
Van a községnek igen szép emeletes községháza. Ez az épület eredetileg
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49-iki honvédtábornok tulajdonába
földszintes volt s néhai Kiss Pál 1848
község megvette s 1896-ban emeletesre építtette.
község fjegytartozott
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Borsos Flóris. A községházán van elhelyezve a kir. járásbíróság és a
telekkönyv, a m. kir. adóhivatal és a községi elüljáróság, valamint a község
tulajdonában lev múzeum és közkönyvtár.
A községnek becses és értékes kincse ez a múzeum és közkönyvtár, mely
a körülte töiiiörült egyesület vezetése és gondozása alatt állami és községi
segélylyel, az egyesület tagjainak évi díjai hozzájárulásával, évrl-évre lendületes gyarapodást nyer. A múzeum érdekességét emeli különösen az, hogy
összes tárgyait mind Tiszafüred község határában és környékén találták.
A muzeumot Tariczky Endre plébános alapította az 1877. évben, midn a
község mellett lev Asotthalom (elbb Laposhalom) nev srégi telepbl s a
körnj'ékbl szerzett saját régiséggyjteményét Tiszafüred községnek ajándékozta se míizeum fejlesztésére a helyi régészeti egyesületet megalakította. Majd
a két Kaszinó szép könyvárai a múzeum könyvtárával egyesülve, Tiszafüred
község közköny\i:árává alakultak, s a könyvtárt a múzeummal együtt é^Tlévre folytonosan fejlesztik. A múzeum gyjteményei következleg vannak osztályozva
Régiségtár, több alosztálylyal és csoporttal, mint agyag-, k-, csont-,
agancs-, bronz-, réz-, vaseszközök és tárgyak. Nagy és gazdag praehistoriai
csoportot alkotnak a tiszafüredi Asotthalom srégi telepbl kikerült tárgyak
s a Tiszavidéken talált semls állatok maradványai. Ez az osztály 5122 darabot
számlál. Az éremtárban barbár és római érmek, magyar pénzek, minden házból
máig. külföldi pénzek, honi és külföldi emlékérmek vannak feltn szép számban.
Van itt 2842 pénz, érem és egyéb. A vegyestk osztályában természetrajzi tárgyak,
iparmkészítmények, emlékek, kegyeleti tárgyak vannak. Az itteni tárgyak száma
1136. A múzeummal kapcsolatban gondozott könyvtár általános jelleg (könyvek
folyóiratok, nyomtatványok, térképek, oklevelek
az utóbbiak hel_\T és családi
jellegek). A könyvtárban 5051 darab van. Az összes gyjtemények állománya
14.151 drb. A múzeum helyiség nyitva van minden vasárnap és csütörtök
délután, idegeneknek máskor is. A ketts intézmény fenntartására és gyarapítására évenként mintegy 1500 koronát fordítanak, t. i. 1000 kor. államsegélyt,
Tiszafüred évi 300 kor. segélyét és a tagsági díjakat. A könyvtár használata igen
élénk. Az egyesületi rendes tagok száma 135, a tiszteletbeli tagoké 35.
Ezenkívül a református egyháznak vannak régi, értékes templomi edényei,
aranyozott ezüst pohár. Seres Mihál^'tól, 1760-ból;
a melyek a következk
aranyozott ezüst pohár, a tiszafüredi ref. egyház készíttette 1728-ban ezüst
tányér, Réz Ferencztl, 1762-bl
kisebb ezüst tányér, Kecskeméti János és
Kapolcsi Adám-tól, 1728-ból.
A népnevelés megfelel tanerkkel csak a hitfelekezeti elemi iskolákban
nyer kell ellátá.st. A róm. kath. iskola régi épülete helyett Bartako\acs Béla egri
érsek a század elején a ltközségnek egy új kántortanítói lakot ajándékozott,
melyben két tant-erem volt két tanító számára. Az új tanítónak a fizetését megállapította s a kántor évi jövedelmét is gj^arapította. Utóda, Samassa Józ.sef
bíboros-érsek, elször a tanítók fizetését emelte, azután pedig még egy harmadik

zje

;

:

;

:

;

;

tanítói állást szervezett.

Az

intézeti telek

szomszédságában egy

kis üres telkt;t

vett és olyan két tantermet emelt, hogy ritkítja párját e vidéken. Míg Bartako%'ics
érseknek az iskolai intézet megalkotása közel 10.000 kor. költséget igényelt,
Samassa biboros-érseké a 18.000 koronát is meghaladta. Továbbá néhai Budai
Sándor birtokos egy Tiszafüreden emelend állami polgári iskolára mintegy
100.000 koronát hagyott, mely a községtl e czélra megszavazott összeggel, mintegy 150.000 koronára emelkedett.
Társadalmi élete igen élénk s e
intézményekben elég gazdag. A múzeum és köny\i:ár-egyesületen kívül, van úri kaszinója, polgári kaszinója, gazdaköre, mezei munkások önképz köre, gyümölesészeti és méhészeti eg3'csülete,
alapönkéntes tzoltó- és ment- egyesülete, kórház-egyesülete kb. 50.000
tkével, temetkezési egyesülete, szegény iskolás gj'ermekek fi^lruházására alakult fillér-egyesülete, izraeUta n-egylete, ének-egyesülete és sport-egyesülote.
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HEVES VARMEGYE NÉPE.
vármegye hazánk
magyar nyelv vármegyéinek
HevesBalogh
Magyarországon)
nagy forrásmvében

legtisztább
egyike.
Pál
(A nópfajok
azt az
általános jellemzést írja róla, hogy tsgyökei'es magyar nép, a palóczlegszebb
lakja.
1900-ban,
utolsó
ságnak egyik
fajtája
az
népszámláláskor, 253,368 volt az összes lélekszám, a melybl 2.51,078 volt a magyar
s
682
tudók
száma,
az
anyanyelv csak
volt a magyarul nem
tehát
egész lakosságnak 0.3%-a. Egy csepp a tenger mérhetetlen tizében, egy porszem a nagy
melynek
egységben
sivatagon,
a nagy
se ható ereje, se elüt színe nincs.
többi
felvidéki és tíiladunai megyékben erre nincs példa sehol.
5
A hevesi magyarság közt feltn né])f()ltok, mert szigeteknek nem nevezhetk, a Zagyva és Tárna völgyén találhatók. Amott, a Nógráddal határos
ré.szen. Hasznoson és Szuhán, tót elemek vannak
emitt egy községben, Kompolton, ez egyetlen poliglottnak nevezhet helységben, német kisebbségre akadunk. Amannak magyarázatát, ha Nógrádnak súlytalan magyarságú 42 tót
községére s a nógrádi 34 palócz község között mindmáig tótnak maradt Sámson-

A

;

gondolunk, könnyen megtaláljuk, emeiTe a Balogh kérdésével felel,, Honnan kerül ez a német elem ide,
a palóczföld szívébe, elszigetelten
többi fajrokonaitól? Csak hozzávetleg állapíthatjuk meg. Félszáz év eltt föllebb. Aldebrii, a lakosság túlnyomóan német volt, de innen a svábság elpusztult,
s úgy látszik, egy töredékével Kompoltra költözött. Aldebr ma tiszta magj^ar
falu, mely az egykori német elemet, sok való.színség szerint, a szepesabauji
(gölniczi medencze) s nem a pestvidéki svábságból kapta." Csak félmagyarázat.
Az egész dologra a történet vet világot.
Az bizonyos, hogy nem mindig ilyen volt a vármegye etnikai képe és vele
egj'ütt etnikai élete. E monográfia történelmi része feltünteti a települések és
bevándorlások sokféleségét. Azonlian az smagyar faj, miként hazánk egész területén, itt is éreztette serejet, s ma már semmi sem árulja el az idegen eredetet.
Az etnikai és a hitélet között eredetében nincs ugyan okozati kapcsolat,
mert a vallás nem köti magát fajhoz s a faj sem született vagy él kizárólagosan
egy vallásra kényszerülten. Mi itt, a továbbiak kedvéért, csak az eredményre
mutatunk rá arra, hogy a mily arányban egyajkú vármegyénk, csaknem

házára

hetünk

:

;

annj'ira egyvallású is.
Az egész vármegj'ében

nagy többségben vannak a katholikusok, s csak
mutatkoznak kisebb református szigetek, valamijit izraelita spórák a
katholikusság nagy tengerében. Részletezve a dolgot a vármegye 117 községe
közül 112-ben a nép vallása római katholikus, .5-ben (Átány, Poroszló, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaszllös) református. Ersebb kálvinista kisebbség van
itt-ott

:

r.
kath. (Maklár, Lrinczfalva, Sarud,
Tiszanána, örvény, Tiszaörs),
kath. kisebbség pedig a fentebb említett öt református községben. Izraelita
természetesen csaknem minden községre esik egy-kett. Legtöbb él Gyöngyösön, Egerben és Pásztón. A többi felekezetek a százaléktizedeket sem haladják meg, a mi egyébként a falusi zsidóságra is áll, hogy ezek a vármegyének nem álló. szervezett hitéletet él, hanem mntZornépességéhez tartoznak.

r.

Már ebbl
egj'séges

is sejthet, hogy ez a nyelv és
vármegye nem tartozik a tarka", a
,,

jórészt vallás szempontjából
,

.színes"

is

vármegyék közé. Nép-
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mégsem érdektelen. Mert azonkívül, hogy a tulajdonképeni palóczföld
a Mátra alja, gazdag speczialitásokhan, kuriózumokban, e magyar vármegye
sok si, a nemzeti lélek mélyén fekv alapsajátságokat mutat s nvujt értékes
adatokat a magyar típus rajzához. Néprajzi szigeteket nem találunk, hacsak
ilvenül nem vesszük a mátrai palócz-földet, de égalji és területi különbségek
okozta árnyalatokat a nép fiának mind alakjában s általában küls életviszonyaiban, mind érzésében, gondolkozásában, ízlésében, szokásaiban, szóval
egész jellemében észrevehetünk, ha éles szemmel a mélyebben futó ereket
vesszük szemügjTe. E czélra osszuk fel a vármegyét természeti viszonyai szerint.
Heves vármegye a Felföld és Alföld érintkez területe, a két véglet találkozása szinte átmeiiet nélkül, kicsiben az ország képe. A Mátra utolsó nyúlványa
az éjszaki és éjszaknyugati hatalmas hegjTendszernek egyfell, másfelöl Gyöngyös állomása. Vámosgyörk, s Eger átszállója, Füzesabony, eleje a végtelen
nagy Alföldnek, melynek sík rónája itt ér a bérezek lábáig. Amaz a szoros értelemben vett Palóczország, a hevesmegyei Felföld emez a Tiszára ereszked
mátraalji síkság, a hevesmegyei Alföld, de mindkett| színmagyar, hazánk
fajnépességi földrajzának a magyarság szempontjából legegységesebb, legtisztább
rajza

^"5^befot'''-í^^"

;

és legértékesebb területei.

Az ekként tömörített részeken
lódás,

míg

egj"fell a

és keretekben végzett etnográfiai vizsgá-

vármegye etnikai képét adja eredmémnil, másfelöl analógia

inductio útján országos érdek tanulságoklioz vezethet.
Fent is, lent is, a faht a rendes települési alak, de míg amott kizárólagos, Teiepniésirenditt, a jászkúnok közelében, fkép újabban, tanyarendszerrel is találkozunk.
A térviszonyok okozzák a hiányát amott, ezek teszik lehetvé emitt. Mert fent
a közigazgatásilag nagyközség is elég kis méret, lent annak az egy-két csatolt
falunak (kisközség) méretei és határai is jelentékenyek. A palócz falvaknak ez
a közelsége magyai'ázza meg, hogy ott a tanyai gazdálkodásra se szükség, se
lehetség nincs. Hiszen egy gazdának a ., laposa "-ból, a rétbl, a szántóból nem
jutott több, keskeny földszalagoknál.
Csak a heg\-ipatak partján kell haladnunk, hogy a palócz falukat jóformán -^ paiócz faiu.
mind útba ejtsük. Ha nagyobb a víz, akkor az eg^•ik parton, rendszerint a legmagasabb háton helyezkechiek el a házak ha pedig csak idszakos forrás táplálja a kis eret, egyik partját is, másikát is ellepik a palócz házikók, S ha az egyik
átellenes szomszéd a másikat meglátogatja, nj'áron a patak kiszáradt medrén,
ess tavaszszal s öszszel pedig kis fahídakon jár át. A falvak természetesen
inkább hosszantiak. a dombok vagy hegyek közt folydogáló patak szk völgyében
fekvk. A legtöbb a keskeny homlokzatukkal szembenéz házak két sorából
áll, jókora utat hagyva közbül. Ez a f- és egyetlen utczája. A többi, palócz,
elnevezés szerint, csak sor vagy köz, melyek rendszerint girbék-görbék, a talaj
egyenltlensége miatt. ,, Alvég" és .felvég" minden faluban van, s e részek a falu
mellett vagy rajta keresztülfolyó patakocska iránya szeiint kapják e neveket.
A széles utczák pusztaságát rendszerint a házak eltt vag}', ha van, a falu terén
is ásott kutak osztják meg. Fépületének, a templomnak, elhelyezésénél nem
a szimmetria vagy az egyenl távolsági és közelségi kívánalmak a mértékadók,
hanem a magaslati viszonyok. A templom ugyanis a falu legmagasabb pontján
épül, tehát vagy az elején vagy a végén s nem mindig a közepén.
Az a területecske, mehet egy-egy ház melléképi'deteivel együtt elfoglal. Boiuuk. hto.
is osztozkodik az apai jusson, de patriarchális családi
a palócz beltelke. Ritkán

és

;

,

melyrl késbb lesz szó, egy-egy portán szépen megférnek
a fiak az unokákkal, st a dédunokákkal is. így aztán még ma is módunkban
van eredeti, osztatlan palócz beltelket látni. A falut ezek a beltelkek alkotják.
Két szomszédos telek között rendszerint kerítés van, az ú. n. közgát. Ez
vagy szá^ karógát (szálkarógát), vagy sövény, illetleg fonott gát, vagy csak
tövises, töviskes gát. Deszka- vagy léczkerítés csak a jobbmódúak portáit választja
el egymástól, s csak ezeknél találunk rácsos kerítést is az utcza fell. Egy gazdának a telke is meg van osztva alacsonyabb kerítéssel. Elül van az udvar,
hátul a kert. Az udvaron áll a ház. Eltte rendszerint szabad tér van, külön
gazdasági kapuval, kocsiközlekedés részére, mert a háznak négyszög faoszlopokon, vagy hengeralakú klábakon nyugvó ereszes ,,ambitus'"-ára, egy ívelt
boltozatú, czifra kis ajtó nyílik. E szabad téren, a ház eltti udvaron van a disznóól
vagy hidas, melynek ,, emeletén", padlásán, a baromfiak tanyáznak itt van

élete következtében,

;
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aztán a trágyadonib. legtöbbször a félszer, ritkábban, a módosabbaknál, a csr
a szér. Az isi álló a ház vegéhez van építve, melyet ók ólnak hívnak. Külön
illemhelyre a palócznak nines szüksége. Az ekként betöltött téren áll a palócz
háza, a teleknek emelkedettebb oldalán olyképen, hogy eleje joljban a ye»-nek,
délnek, vagy keletnek feküdjék.
A ház alakja, miként az egész megyében, a legújabb idók építkezési divatát
s

leszámítva, egyenközényalakú s rendszerint két ablakos, keskenyebb homlokzatával, a i'éggel, néz az utczára. Hajdanában, a faböség idején, a fa volt a legáltalánosabb házépít anyag. Az ilyen háznak csak az alapja volt k, a többi
része rendszerint tölgyfából került ki, tégla és vas alkotórészek nélkül. Kivülbelül sárral simára tapasztott s fehén-e meszelt faházak még ma is láthatók
majd minden faluban, de már csak mint a régi idk emlékei. Bégi keletek a
..vert házak" is. a két deszka közé lebunkózott pelyvás sárfalú házak. A legújabb idben a házépítés anyaga, de csakis ez, megváltozott a palóczföldön.
^la már kbl, téglából vagy vályogból rakják össze házaikat, vagyoni képességeik szerint válogatva meg az anyagnemeket. A legszegényebbek nem építenek, hanem, a hol erre alkalom van, terméskbe vágnak hajlékot, a maguk és
állataik számára. Ilyenfajta lakocskák majd minden palócz faluban láthatók,
de lejjebb is, Egerben, Szalókon, Demjénen.
A régi idben csak a zsúpfedéses tetzet volt szokásban, a zsúpok össze-

a gerendázatra ellielyezés különbsége szerint, a sima vagy létrás kötés,
létrás tetzet. A palócz ebben fejt ki legnagyobb
,.fényüzés'"-t. Elég találékony is i'ijabb formák kieszelésében s a szomszédon
túltevésben. Az újabb kelet házak azonban többnyire cserép-, pala-, ritkábban
zsindely-tet alá kerülnek. De bármily anyagú és alakú is a házfedél, a valamire
való házról nem hiányozhatik az ereszét vagy ereszalj, mely nemcsak házvéd
feladatot teljesít, de egyéb czélokra is szolgál. Nyáron, fleg ha az oszlopok közeit
egy méter magasságban deszka- vagy kfal tölti ki, a család aprajának, télen
a baromfiaknak tartózkodási helye. Itt piheni ki nyaranta a gazda is nehéz
munkája fáradalmait, a szalmából font nyoszolyán. Itt, a vízszintesen felfüggesztett két ruliaszáríló rúdon, szárítgatja a gondos gazdasszony házanépének fehérnemit addig, míg innen a padra, hová a ház hátsó végén felállított .,rétlyán"
csöves kukoricza. Végül,
(létrán) járnak, nem szorítja ket szszel a
mieltt a házba bemennénk, vessünk egy tekintetet a palócz házakat annyira
jellemz toczikre, a padkára, a hol a férfiak kaszinóznak, az asszonyok meg a
állítása s

vagy csak az éleken, a szegn,

—

falu

pletykáit szövik-fonják.

Magának a háznak a beosztása felettébb egyszer és szegényes. Az ámbitusról a ház közepe táján lev alacsony rácsos ajtón át a pitarba lépünk, honnan,
egj'enesen elre, az ajtótlan közfaltól elválasztott konyhába, jobbra a palóczház
egyetlen szobájába, az ú. n. házba, balra a komrá-ha. (kamra) juthatni. Az istállóba,
mely e vidéken a házzal mindig egy fedél alatt van, külön ajtó nyíhk. Sokhelyt
a padra viv réthja (létra) a pitarban van, melynek különben egyetlen bútordarabja a vizes lócza, egy-két rocskával megterhelve. A konyha se sokkal gazdagabb felszerelésben. Legfontosabb része a tzhelyül szolgáló kemenczepad
ide nyílik a kemencze szája, melyben télen fznek is, de nyáron csak a kenyeret
sütik benne. A száján kitóduló füst egy kis kanyargással a négyszög füstlyukon
a padlásra s innen a tet nyílásán vagy, az újabb házaknál, a kemencze szája
fölé épített kürtön át a szabadba jut. Egy-két lócza is van a konyhában, edények
s kenyérszakajtók részére, aztán ,,pócz" a fazekaknak. A falát czifra tányérok,
tálak, reszelk, káposztagyaluk s más efféle dolgok ékesítik.
A ,,ház", a szoba, ,,háló", ,, ebédl" s ., szalon" együtt. Természetesen ez
már jól meg van rakva sok mindennel. Majdnem egynegyedi'észét a sárból készült
kemencze, a búbos foglalja el, melyet, ha lapos tetej s nem kúpban végzdik,
némely helj'en saphá-naik is hívnak. Rendszerint a konyhából ftik és sugárzó
nemcsak a mosott
frendeltetésén, a sütés-fzésen Idvül
melege miatt
ruhák szárítására alkalmas, a fölötte kifeszített ruhaszárító kötél segítségével,
de kuczkója, a fal és a kerek búbos összeszögellése a gyerekeknek, aggoknak és
betegeknek kedves tartózkodási, legtöbbször hálóhelye is.
Nemcsak a pitvar és a konyha földes, de még a szoba is padozatlan. Tisztogatása a söprés, sátoros ünnepek eltt marhatrágyával bemázolás. Három kisa két nagyobb az utczára, a harmadik, rendesen a
méret ablak van rajta
;

—

—

,

:

;
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A palócz ,,ház"-nak nem sok a levegjehidassal szemben, az udvarra néz.
A menyezet mestergerendáját szálasabb ember a fejével is eléri. Ez nem is lehet
nagyon magasan, mert a kercsztgerendákkal alkotott hézagokba mindenféle
apró-csepr, a házban szükséges tárgyakat (kés, olló. kalendárium stb.) szoktak
elrakni. S ha meggondoljuk, hogy a palócz a szellztetést nem ismeri, st az
ablak legkisebb hézagait is bedugdossa ruhadarabokkal vagy gyapottal, a fullasztó, nehéz levegt szinte érezzük. Az ablakot nem egy helyen csak a világosság
beszürend helyének tartják úgy van berakva, hogy kinyitni nem is lehet.
Általában komor, nehéz a palócz-szoba bels képe. Ay-t a kis világosságot is,
régebbi házakban
mi az üvegen keresztül beszrdik, a ,, firhang" fogja fel.
még ma is látható a szoba közepén egy ers, tölgyfából készült, négyoldalú vagy
hengeralakú oszlop, az ú. n. bódog-anya, a mestergerenda tartására. Persze a
tarisznya vagy ruha felakasztására is alkalmas. Idomtalan alakja s a közlekedést akadályozó térfoglalása miatt, az újabb rendszer építkezések által feleslegessé vált ..bútordarab" többé nem szerepel. Ügyis jól meg van rakva mindennel a palócz-szoba. A fal mentében lóczák. rendszerint karos lóczák húzódnak,
részint ülésre vagy fekvésre, részint edények és konyhai eszközök tartására.
Az ajtóval szemben, a búbossal átellenes sarokban, van a keresztlábú fiókos
asztal. Felette függ a petróleumlámpa, ha van, mert megelégszenek a mécses
nyújtotta világossággal is. A másik sarokban, a búbos oldalán, van a nyoszolya,
rendszerint egy ez se mindenütt, mert ha a szoba konyha is, mint igen sok helyen,
,,ház"-ban csak férfi,
akkor a nyoszolya kiszorul a tulajdonképeni konyhába.
ez se mindig és mindenütt, vagy a beteg alszik. A gazda rendszerint az istállóban,
a fehérnép a kamrában, a gyereksereg a búbos kuczkójában vagy a lócza ,,szögi"ben. A harmadik sarokban még a tulipános ládának vagy egy almáriumnak jut
hely. A falakat czifra edények, rikító szentképek, egy kakukkoló körtés óra s
szenteltvíztartó díszítik. Hogy teljes legyen a rajzunk, fedezzük fel a bejárat
mellett rejtz vakablakot is, melyben a sirány, tejesfazék stb. mellett szépen
A kamra se utolsó
meghúzódik a pálinkás bütykös és a ,,porcziós" üveg is.
hálóhely a palócznál. Azonkívül, a mit közönségesen értünk alatta, a
szobája és ruhatára is. Ha egy egész had (családközösség folytán) lakik egy
portán, ugyancsak meg van rakva a kamra nyoszolyával vagy ,. ágyszékkel",
melyeket Balián, Bodonban, Derecskén, Párádon és Recsken olvan ,.szunyogháló"-féle sátor vesz körül, hogy biztosítsa lakójának, a fiatal menyecskének,
zavartalan, édes álmát. Mint a kamrában szokott lenni, van biz itt sok minden
tidipános láda. bölcs, kihuzós szekrény, tekn, dagasztótál, lisztes láda, szúszék
palócz telekrl rajzolt képet a végén lev zöldséges kert s a burgonya
stb. stb.
eltartására benne vagy az udvarban ásott verem teszi teljessé.
vármegye déli felének képe egészen alföldi.
A hevesi fekete homok valósággal Kánaánja hazánknak s jó idjárás után
csakúgy dönti az aczélos ,, tiszai búzát". E gyönyör síkföld, melynek nincs
egy tenyérnyi területe buja növényzet nélkül, már elre sejteti, hogy a tiztizenkét kilométernyire fekv akáczlombos szomszédfalu is, hová a tikkasztó
melegben immár bágyadt léptekkel tartunk, csak olyan nyílt, derültlvép, tiszta,
formás és szabályos építkezés lesz, mint a milyen az a másik falu volt, a honnan
kündiütunk. Sejtésünk valóra vált. >Széles futcza húzódik a falun keresztül,
melybl már jobbról is. balról is kiválik egy-egy kisebb utcza, sor vagy köz,
mutatva, hogy az alapalak, a palóczföldön látott két házsoros hosszú falu, atermészetes szaporodás vagy megtelepülés által nagyobbodva, köralakká kezd változni.
rendszerint eperfákkal s kis árokkal szegélyezett fiit a kocsijáró út. A házak
rácsos kerítése eltt egy-két méter széles, néhol deszkázott, vagy téglával, faragott kvel kirakott, itt-ott aszfaltozott, vagy legalább kavicsozott gyalogjáró-út
vezet. A rácsos vagy deszkakerítésen a kocsi részére kapu. a gyalogosok s/,ánuíra
ajtó ny'ílik. Mögötte, a ház két ablaka alatt a legtöbb helyen virágos kis kert
díszlik. Maga a porta csak tágasabb s beosztása ízlésesebb, mint a Felvidéken,
egyébként nagyjából megegvezik vele. A ház keleti vagy déli oldala eltt, mert
itt is véggel az utczára építkeznek, szép, tiszta, szabad térség van a közlekedésre
vagy a háztartáshoz naponként tartozó munkák végzésére. Az általánosan ismert melléképületek, ú. m. istálló, sertésól, félszer, szertár, a háztól egészen külön
sorban következnek, a háznak a kert felé es végében. A jobbmódúaknái egyéb
raktárakra is akadunk a porta alkalmas pontjain. A kamra sincs mindenütt
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a házban. A háznak minden znjíára szükség van, az udvar meg elég
külön kamraépíté.sre. Annakelóíte e vidéken is ástak vermeket búza s
egyéb termények elraktározására. Mostanában a búza magtárba, vagy, ha ez
nines. a paiira. az egyéb termény pedig a jiinczébe kerül. Azonkívül, hogy a legtöbb falu vízszükségletét a falu közkútjából. artézi kútból, elégíti ki. minden
portán magasra nyújtja nyakát egy-egy gémeskút, mely jókora hosszúságú
vályújából a ház állatait táplálja. A gémes kutak mellett minden faluban akad
egy-két kerekes, szivárványos kút is. A teleknek egészen a kerttel határos
részében van a tágas szér, mely azeltt rakodóhelyül és nyomtatásra szolgált.
IMióta a gzgéppel való cséplés lett majdnem általánossá.
hiszen egyik-másik
faluban í 4 gzgéptulajdonos gazda is van
s mióta a vármegye üdvös tz-

magában

tágas

—

—

—

rendészeti szabályrendeleteit mind nagyobb energiával és sikerrel érvényesíti,
a l>úza- és árpakazlak a határban vagy a kertek végében tömörülnek. A szérn
csak az esztendn át szükséges takarmány és szalmaféle nyer helyet. A kertet,
melyben gA-ümölosfa is akad, itt is alacsony kerítés vagy sövény választja el
a gazdasági udvartól. Az ekként felszerelt s beépítteti porta utczai végében,
úgy hogy jobban a ,,ver"-nek feküdjék, áll az egyenközény alakú ház, melynek
küls s bels képe egészen olyan, mint a nagvalföldi magyar ember hajlékáé.
használják
Építési anyaga rendesen kalap és vályog (sártégla), de újabban
zsellérsorban lévk két deszka közé még most is sárból vea követ vagy téglát is.
rik a ház falát. Általában magasabbra húzzák a falakat s karcsúbban, nagyobb
ízléssel építenek, mint azt a fels vidéken láttuk. A tetzet a régebbi házakon
nád, ritkábban zsúp. az újabb keleteken elég
járja a zsindeh', cserép,
bádog, st az eteniit-pala is. A házak általában fehérre meszeltek, de az ablak
felett s az alján széles kék, sárga vagy fekete sáv határolja a fehér mezt, mely nek
közepén át is, a két ablak között, hasonló szín s vastagságú szalag húzódik
le függleges irám'ban. A sok fehér ház közül minden faluban kiválik egy-egy
sárgára, zöldre vagy halványkékre meszelt ház. A tetzet mindenütt megnj'úlik
ereszaljjá, melyet ízlésesen faragott fa, vagy téglából rakott hengeralakú oszlopok
tartanak. A tetzet homloka, a vályogból vagy téglából rakott vértelek (tzfal),
az IHS betkkel, vagy a tulajdonos nevének kezdbetivel s az építés évének
számával ékeskedik. Az ámbitus félköríves bejáratát és az utczára néz két
ablakot koszorú.szer díszítéssel látják el. Általában nagy az alföldi hevesmegyei
embernél a díszre, a czifraságra való hajlam. Majdnem minden újonnan épült
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ház új meglepetés a falubelieknek. Egészben véve mégis egy e vidéken a házépítési típus. ÍDnden háznak két szobája van. Az egyik, az utczára néz, a ,, tiszta
ház." a másik a ,. lakó-ház." A kett között van a pitvar s a tle ajtótlan fallal
elvála-sztctt konyha. A konyha valóban konyha, nem úgy, mint a palóozoknál.
Már nem a kemenczepadon, hiszen a tünfélben lev búbos helyét kályha foglalta
el, hanem masinán (porhert) fzi a gazdasszony az ételt. A kétszobás-rendszer
hasonlíthatatlanul nagyobb kényelmet nyújt a lakóknak. A hátulsó ,,ház"
a család nappali és hálószobája, az utczára néz .tiszta ház" a vendégszoba.
Tisztes vendéget itt fogadnak el. Az asztalon, karszékeken, almáriomokon
vagy kaszlikon kivül, van benne két, majdnem a gerendáig ér ..emeletes" ágy
i.s. Az úri divat utánzása, fleg a vasútmenti községekben (pl. Vámosgyörk), valósággal ,, szalonná" alakítja át a ház e részét. Dívány-, kényelmes székek, st
fotellek várják a vendéget. Az asztalt terít takarja, rajta friss, a ház eltti
kertbl kikerül rezedával vagy muskátlival megtöltött virágtartó áll, felette
ízléses függ lámpa lóg, a falakat képek, jobbára szentképek vagy történelmi
nyomatok díszítik. E szoba minden valamirevaló gazdaembernél padozva van,
st néhol ,,pokrócz"-czal Ls el van látva. Lám, lám Mire képesít a ,,módi",
s mire vezet az alföldi népünkben nagyon kifejlett majmolás és urizálás. St újab,
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kezdik elhanyagolni és L alakú, 3
szobás úrifajta házakat építgetnek. E fokon már nem a népi épít-iparmvészet
alkotásaival, hanem az ..okleveles" épít-vállalkozó ízlésével állunk szemben.
Népszaporodás
Ilyen területi és égalji, küls és bels gazdasági és lakásviszonyok közt él
és eümség.
^ hevesi paraszt. A lakosok számát a területhez viszonyítva megállapíthatjuk,
hogy Heves hazánk népesebb vármegj-éi közé tartozik. A nép srsége és szaporodása ugyanis felette van az országos átlagnak. A leglakottabb vármegyékben
egy négyzetidlométerre 82- 2 lélek esUí. a legritkább népességben 26- 4. Heves
vármegyében 1890-ben 62-7, 1900-ban 67'9esett ugyanily területre, míg az országos

ban a magyar parasztház si típusát
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hogy a lakosság természetes szaporodása általában
egcszon normálisnak mondható, nem érdektelen ama tény felemlítése, hogy a
térszín emeltebb szakaszain kisebb arányú a szaporodás, mint a rónán
mert
amott, a Zagyva völgyén, illetleg a gyöngyös hatvani mezségen, minden
ötödik helység népszáma megfogyott, míg ugyanezen térszakasz alföldi részén,
Gyöngyöshalász
kivételével, valamennyi ntt
azután a Tárna
egy falu
völgyén és a tárna egerközi területen fent minden harmadik, lent pedig csak a
hetedik község népszáma fogyott meg, st az Eger és Tiszavölgyön a nagyobb
községek : Tiszafüred, Füzesabony, Sarud, Örvény és Kisköre megkétszerezték
lélekszámukat. Ez is azt az országos tapasztalatot ersíti, hogy ,,a magyar
faj igazi talaja, hol a legersebb gyökeret verte
a rónaság." Az sem érdektelen,
hogy míg fent egy-két nagyobb méret hely mellett jóval több az apró, közigazgatásilag csatolt kisközség, lent csaknem valamennyi népes, nagy község,
úgy hogy amazok számuk nagyságával ellensúlyozzák ezeknek népességét.
Azonban ezt az örvendetes természetes fejldést újabban nagyon ellensúlyozza s a succrescentiát a term alanynyal együtt pusztítja a modern népvándorlás, a kivándorlás, melynek érezhet megindulása épen az utolsó népszámlálás dátumával esik egybe. Modern népvándorlásnak nevezzük szántszándékkal, mert a kivándorlási láz nem az ösztönnek, mint annál a hajdaninál,
hanem a félrevezetett akaratnak vagy a rosszul számító észnek a munkája.
E liitünket az a tudás ersíti, hogy a magyar nép, a mi népünk tehát els sorban,
konzervatív természet, s költözésében sem szeret az édesanyai szülföldtl
messze elvetdni. De mert jelenséggel, ténynyel állunk szemben, és épen nem sporadikus, hanem az egész ország Felvidékét rongáló ténnyel, helyénvaló, hogy, egypár statisztikai adat száraz felsorolása helyett, e természetellenes pusztulás okait
nyomozzuk s az újidk alakulásaira kDiató következményeit a Heves vármegye
21 községében mutatkozó szimjjtómák alapján megrajzoljuk. Feladatunk nem
nehéz, mert megyénk alispánjának évi jelentései a nép els megmozdulásától
a mily szakszeren, épen olyan szemléletesen s a nemzeti vérveszteség okozta
fájó érzéssel vezetnek berniünket végig a népvándorlás hullámhegyein és völg}'ein. Az els panaszos hang az emUtett jelentésben a népszámlálást követ
évben. 1901-ben, üti meg fülünket
..Sajnosán kell jelentenem, hogy a kivándorlás ügyével már vármegyénlvben is komolyan kell foglalkozni, holott ezeltt
a tiszta magyar vidékeken szó sem volt ezen betegségrl, csak a nemzetiségi
vidékeket érintette." Az els évben 143 útlevelet kénytelen a vármegye eddig
jóformán más falunak határát is alig látó fiainak kezébe adni. Egyik közbees
évben, 1906-ban, a legaggasztóbb a mozgalom hullámverése, mert, mint forrásunk
mondja, a kivándorlás halomszámra szeilte áldozatait s egymás után tünteti
fel a legveszedelmesebb jelenségeket. Már maguk azok a munkás-bajok, melyek
következményeként jelentkezik a kivándorlás, társadalmunk és nemzetgazdaságunk válságos tünetei, azok a jelenségek pedig, melyek a kivándorlás kíséri
és következményei, a legnagyobb fokú aggodalomra méltók. A kivándorlás els
stádiumában megdöbbentünk a fölött a könny és gyors elhatározás fölött,
mellyel rászánták magukat, hogy elhagyják a szülföldet, a magyar hazát.
Némi megnyugvást keltett, midn láttuk, hogy szállingóznak vissza néhány évi
távollét után. Keménységn kébredt, hogy vállalkozásuknak végczélja : megszerezni az itthon való boldogulás anyagi elföltcteleit. De csalódtunk. A kik hazanemcsak
jöttek, visszavágytak
maguk keltek ismét útra. de elbúcsúztatták
családjukat is. S így fogy nap-nap után a falvak népe. Néhány évvel ezeltt
hordás, cséplés idején jártam egy mátrai községben, hol kis gyermekek és asszonyok végezték a nehéz férfimunkát, ma már ott üres a határ, csak talán egy-egy
görnyedt hátú embert vagy asszonyt láthatiuik mintha a düledez udvarház
házrzje lenne. Ott is. a dús Alföldön, megfogyatkozott a munkaer kezdenek
a gazdák a belterjes gazdálkodásról visszatérni az extenzív rendszerre. Ezek a
múlt évi mozgalom szomorú tünetei hová fejldnek, ki lenne megmondhatója.
Rohamosan növekszik a kivándorlás számaránya is. Míg 1903-ban 950-en
kaptak útlevelet és 64r7-en vándoroltak ki. az 1904 évben útlevelet 1167-en szereztek, és az 190.5 évben 2574-en, addig az I90r). évben 3122-en szándékoztak
kivándorolni. Az összes kivándorolottak száma 4104 egyénre tehet.
A kivándorlási mozgalom egyik legveszedelmesebb jelensége az.'íhogy.ía
visszatér kivándorlók ma már nem azért jönnek haza, hogy itthon felüdüljenek,
átlag 59'3 volt. Azonkívül,
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megpihenve, újult ervel folytassák vagyonszerz munkájokat, hanem azéit, hogy
értékesítsek vagyonukat s családjokkal együtt végleges bi'icsút mondjanak szülföldjüknek. Mert arra már valóban kevés remény lehet, hogy azok. kik elvitték
magukkal gyermekeiket, feleségeiket is, még egyszer lakosai legyenek e hazának.
Annál kevésbbé, mert azokon is, kik közülök itthon vannak, meglátszik, hogy
megszerették az amerikai viszonyokat, azokról magasztalva emlékeznek meg, az
itteniekkel pedig elégedetlenek. A munkaer roliaraos megfogyatkozása vármegyeszerte nagy niunkáshiányt és jelentékenj' munkabéremelkedést eredményezett.
Eme gazdasági és vérveszteség ellenértéke gyanánt a hazaküldött dollárok
jelentkeznek. A községi elüljáróságoktól közölt adatok szerint az egész vármegye teri'detére 1,358.801 korona 41 fillér érkezett. Kétségtelenül igen jelentékeny összeg ez a közel másfél millió, mely vármegyénknek egy évben jutott a
kivándorlás révén, azonban, ha ezt szétosztjuk annyifelé, a hány egyén munkájának gyümölcseként mutatkozik, az eredmónj' legkevésbé sem oly kedvez.
Az elüljáróságok jelentése szerint 4104 egyén tartózkodik közülünk Amerikában,
a hazaküldött pénzbl tehát egy egyénre 331 korona jut
íme mivé zsugorodik
össze a hírhedt vagyonszerzés, mi oly csábít ólag hat véreinkre. Bizony, bizony,
a mai napszámárak és munkabérek melleit ily összeget itthon is megtakaríthat
minden dolgos kéz. S mennyivel kevesebb fáradsággal, mennyivel kisebb életveszedelem mellett. Nem is számítva azt az erkölcsi fogyatkozást, mi a házasságra
nézve a kivándorlás révén bekövetkezik.
Az 1907-ik évben
a melyi'öl még rendelkezésünkre állnak az adatok
némi javulás észlelhet, mert 18% csökkenés mutatkozott. Azonban a mily
vigasztaló a számarányok fokozatos esése, épen annyira aggasztó jelenség, hogy
újabban a kivándorlók között nagy számban szerepelnek
és gyermekek,
mert szinte bizonyos, hogy azok, a kik családostul hagyják el hazájokat, a végleges
szakítás elhatározásával távoznak.
Az amerikai elnökválasztás és a trösztök miatt keletkezett üzenileszállítás
rengeteg embert hagyott az új\dlágban munka nélkül, minek következtében
roppant arányokban folyt a visszavándorlás. A visszaköltözöttek száma igen
nagy, 2300, s minthogy 1907 végéig az eltávozottak száma 6716, a visszavándorlottak a kiköltözötteknek 34%-át teszik. Ezek leginkább azok sorából kerülnek
ki, kiknek hozzátartozóik itthon maradtak. A visszatértek gondolkozását és a jövre vonatkozó szándékát illetleg érdekes, hogy azok. Idk utóbb vándoroltak
ki s akkor érkeztek meg, midn az üzemek leszállítása már megkezddött,
szinte a gylölség hangján beszélnek arról az elbánásról, melyben az Araerikába
bevándorolt munkásoknak részök van elismerik ugyan a munkásnak nálunk
ismeretlen módon való megfizetését, de azt is hirdetik, hogy ez a munka emberfölötti, s hogy megrokkanás nélkül hosszabb ideig kibírni nem leheí. Ezek ter.
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mé.szetesen végleg letettek az újból való kivándorlás gondolatáról, igyekeztek mibeleilleszkedni az itteni gazdasági és társadalmi rendbe, mindösszesen
csak a világlátottság élettapasztalata hagyott egyéniségökben nyomokat s a ruházkodásban szeretnek eltérni az itthoniaktól.
vissza'':értek második, úgylátszik, kise'jb része elégedetlen, az itthoni helyzetekkel nem tud vagy talán

elbb

A

nem

attól, hogy napszámba járjon,
Ezek egész viselkedésén meglátszik, hogy megszerették
az amerikai viszonyokat
ki is jelentik, hogy a legels alkalmat megragadva,
vissza fognak térni." (Alisp. jelentés az 1907-ik évrl.)
Fájdalom, nemcsak k,
hanem velk együtt mások is, sokan. S ez a vándorlás mindaddig tart, míg a
is

akar megbarátkozni; különösen tartózkodik

vagy cselédnek

álljon.

—

;

szocziális bajok, bár idrl-idre enyhíttetnek, gyökeresen nem orvosoltatnak.
Milyen állapotváltozást fog ez elidézni ez agrikultúr vármegyében, majd a jöv
mutatja meg keserves tanulságokkal. A jelenben is megállapítható tanulság, a
mi eg3"ébkéní az országos statistikának is megfelel, hogy legtöbben a hegyi részek
lakói közül veszik kezökbe a vándorbotot, a megkötött birtokok közelében, vagy
a meghódíthatatlan erdk és sziklás hegyek között élk. A rónákról jobbára csak
azok szállanak a világjáró hajókra, kik zsellórállapotuk miatt a gazdáknak szinte
földéhsége miatt az emelkedettebb részek lakosaival egy sorban vannak a vagyonszerzés kielégíthetetlen vágyának kínzó állapotában.
-p,^
^ természetellenes erveszteség mindenesetre nag\' változást idéz el
a családi éleiben is, elssorban ott, a hol a kivándorlás legnagyobb s a hol a családi
élet a legsajátosabb, legjellegzetesebb
a palóczoknál.
:
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Ezeknek családi élete ugyanis a legújabb idkig, egészen patri;u-kális
Az ú] pár rendesen a vlegény szüleinek hajlékában ütötte fel tanyáját. Ig^-

aztán megtörtént, st most is megtörténik, hogj^ egy-egy öreg palócz-pár háromnégy, feleséges fiával, ezek gj'ermekeivel s nem ritkán a dédunokákkal egyugj'anazon közös hajlékban, közös háztartásban éli át az életet. Egynémely
Pádárheiyen 35-en, iO-en is laknak egy födél alatt. Egész had-akat alkotnak.
had pl. Szuha községben 40, az Oláh-had Balián 35 tagot számlál).
A családok ily népes volta mind a háztartásnál, mind a közös föld megmívelésénél bizonyos rend- és tervszerség életbeléptetését tette szükségessé.
A legfbb tisztet a gazda és a gazdasszony, a család legidsebb férfi és ni tagja,
töltik be. A gazdát illeti minden jog a család tagjaival és a községgel szemben.
A gazdasszonyt, vagy ha ez már tehetetlen anyóka, a legöregebb menyemasszonyt, a
háztartás vezetése, melybe a többi asszonynak beleszólási joga nincs. E szokásból
magyarázható, hogy a palócz
legnagj'obb része csak kés asszonykorában
tanul meg fzni. A család többi férfi- és ntagja nyáron át a mezei munkát
szöv-fonó-ipart znek és az öregekvégzik, télen meg a férfiak fuvaroznak, a
kel, sógorokkal, sógornkkel együtt bajlódnak mindaddig, míg az unokák nagy
száma miatt az egyszer kis palóczhajlék szknek, vagy az .,asszon' ?iép" perpatvara és torzsalkodása miatt az eg;y'üttélés lehetetlennek nem bizonyul, a mi
aztán szükségessé teszi a családos testvérek ,,válakozásá"'-t, vag^^s a ,,m-illiúzással" (sorshúzáísal) az osztozkodást az apai jusson. Ez persze "inkább a boldogabb múltból vett kép. Ma, az Amerikába vándorlás idején, nincs szükség ,,válakozásra." St az alföldi parasztcsaládoknál is megteremtette a szükség
egj'-egy családtag kiválását. Bár e vidékrl ritkább az újvilágba vándorlás, de elég
a szülfalu határából az elköltözés és ezzel együtt a gatyás sorból a nadrágos
sorba ,, emelkedés." Nem számítva azokat, kik Eger vagy Gj'öngyös iskoláiban
,,úrrá" képzik magokat
Uyenek is elég sokan vannak
legboldogabb, a ki mint
vasúti bakter élhet elszigetelten a maga kis világában, de a posta- vagy más
hivatalszolga is büszke, ha olykor-olykor, a .szabadság" napjain megjelenik
,,f'di"-ei között. Nem csoda, hogj" az eke szarvára és a kaszanyelére sziiletett,
de sokra képes parasztlegénj' és használható parasztleány az eke szarva és kasza
nyele helyett, ha a meg nem nag\-obbítható határ szk lett a megszaporodott család eltartására, ahhoz fog, a mi kenyeret nyújt s egy kis ,,urizálást" is biztosít.
Mert tudnunk kell, hogy a vármegye lakossága, egj'ként a Felföldé és Foglalkozás.
Alföldé, a földmívelés és az ezzel szorosan kapcsolatos foglalkozásokon kívül,
más jövedelmi forrásokat már csak azért sem n%athat meg, mert ezeknek, sajátos
területi viszonyai következtében, jóformán a fogalmát sem ismeri. Heves elssorban agrikultur megj-e. mintáz a mezgazdasági és erdészeti részben bvebben
is megvan írva. Az ipar nemei közül a k.szén bányászata (Bátony,
Csel). a
házi ipar körébl éjszakon a vászonszövés, a délibb részeken itt-ott a füzfavagy nyirfavesszfonás mestersége dívik. S ha megemlítjük a gj"öngyösi cseresznyével, az egri körtével,'- baraczkkal és zöldséggel egész Galicziáig elkalandozó kofákat, a ,, szivargyárba" járó egri lányokat s a halászati törvénynyel
sújtott tiszai halászokat, a hevesi nép foglalkozását, iparát és kereskedéséi
egész köreben megérintettük.
A palócz
a közepesnél valamivel a nép kuueje.
így nevezzük mi is az éjszakiakat
magasabb termet, bár ,,öles", szálas növés is szép számban található köztük.
Kövér, hízásnak indult palócz férfi nagyon ritka jelenség inkább szikárak, de
a nehéz szl-, ületleg erdei munka következtében edzettek s ers izomzatúak.
Egészséges szín, napsütötte arczuk csontos, inkább gömböly, mint hosszúkás
hajuk és brük se nem szke, se nem barna, a min ,,az igaz magyar fajta."
Valamikor, fleg az öregjénél, általános viselet volt a hosszú haj, melyet sertéshájjal szinte a csepegésig bezsírozva ketté választottak s fésvel fogtak egybe.
Ma már
is érzik a rövid haj kényelmességét és egészségi hatását. Nem is igen
akad már köztök olyan, a ki háromágú ,,kákó"-ba font ,,csimbókos"' hajat
viselne. Homlokuk nyüt s szemökbl az a magyar fajt annyira jellemz sajátos
indulat sugárzik ki, mely mélységesnek, emésztnek s epesztnek látszik, de
csak a szalmaláng idejéig tart. Az orruk többnyire vastag, mellkasuk, karjok
s lábok ers izomzatú. Járásuk szinte lassú, megfontolt
jó nagyokat lépnek,
de ezen is \'isszatükrözdik a palócz karakter a megfontolt higgadtság. A ni
típuson lényeges különbségeket találunk. Rendszerint magasabbak, mint a
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férfiaknál gömbölydoílebbek. de szí íre

korukban egészséges, eléggé luegnyero külsejek. A táplálkozás szükesobb volta-e, vagy az anyai gondok okozzák, niort a palócz elég
szapora, hogy haiuar megöregszenek, egykönnyen nem tudnók okát adni. Szinte
általános, hogy üdeségöknek, az arcz hamvának egy-kettre vége van, s köztök,
ha korra nem is. de küls megjelenésre sok az anyóka, sok a vénasszony. Egerben
és Gyöngyösön, aztán a velk szomszédos községekben a Felvidék és Alföld
magyarja közt bizonyos átmeneti típust találunk. E részeken mind a férfiak,
mind a nk az alacsony felé hajló közéjjt érmet üek. Az ers szlmnnka itt a
nket is jól megedzi, úgy hogy vastag, ers kar- ós lábizmukkal felveszik a versenv't a dologban (íyöngyösön a..kapás-legény"-nyel. Egerben a liires .,czikrá"-val.
Mennél jobban haladunk délre, annál inkább észrevesszük, hogy a nép
a legkülönbözbb elemek szerencsés keveréke. Ogy azonban, hogy az eredeti
alkotórészek fel-felvetdnek, st határozottan uralkodnak a nemzedékekben.
A mátraalji síkság lakosaiban már ráismerünk a Nagyalföld tipikus lakójára.
Zömök testalkat, rövid, vastag nyak. kerek, pii'os-pozsgás arcz, nyilt homlok,
az inkább alkotó s tisztán, világosan látó, mint ábrándos, képzelg szem, a
nemes formájú orr. a szépmetszés száj. az ers fejldésü s a délibb részeken
szinte tatárra húzó, de egészben inkább barna, mint szke haj és bajusz, a borotaztán a kavált, vagy, fleg a tiszai járásban. Kossuth-szakálltól körített ál

velk egyezk.

Fiatal

;

tonás, a fiatalabbjánál hetyke testtartás és járás az izmos, de szabályos végtagok, a komoly, miit és nyugodt, szinte tiszteletet parancsoló, másrészt bizalmat kelt megjelenés egészben véve a magyaros férfiszépség ép oly általános
itt, mint a nknél mindaz, a mit a ,, tzrl pattant", ,,kaczkiás" és ,, takaros"
nevek alatt értünk.
Az ers mezei munka általában az alföldi embernek is kiveszi a zsírját,
közt egyként, fleg a 40-en túl levk közt gyakori
de a jobbmóduak. férfiak s
a köpezos termet és a hízásnak indult alak. Nyilván a jászokkal és kunokkal
való szomszédság hatásából magyarázható, hogv a vármegye déli részén (Váuiosgvörk. Adács) s a Tiszavidéken szálasabb, nyúlánkabb alakokkal is elég
között sok a kiváló szépség.
találkozunk, s hogy e részeken a
Általában az öltözködésben, a népviseletben is szembetn a különbség
a vármegye népe között. Síig a palócz nagyon konzervatív s férfia is, nje is
sokban megrizte a nagyapai, illetleg nagyanyai viseletet, addig a délibb része;

nk

sren

nk

ken, a jnátraalji síkságon, a jóléttel kapcsolatos s ainás község- vagy megyeérintkezés következtében változó divat és egy sajátságos
beliekkel való
hajlam, az úri osztály utánzása, kiforgatta a népi viseletet eredeti alakjaiból
és színeibl. Legjellegzetesebb a népviselet a vármegye székhelyén. Egerben,
míg Gyöngyösön olyanféle népviselettel találkozunk, a min azeltt, a kalapos
divat eltt, az iparos-nké volt. Hatvan, Heves, jász hatást mutat, Tiszafüred,
Tiszanána a tiszavidéki kún népviseletre emlékeztet. Általában a déli széleken
kevert népviseletet találunk, a melybl a régi zománcz csak itt-ott csillog még
ki. Ügy, hogy e vidéken a nknél csak divatos, idszakonként uralkodó viseletrl
beszélhetünk, a férfiak jellegzetes, hagyományos ruházatát pedig csak akkor
szemlélhetjük és ismerhetjük meg, ha ..ünnepl"-be öltöznek.
A palóczférfiak ruházata nagyon egyszer és elég közönséges. Alsó ruhájok,
a fehérnem, úgy a férfiaké, mint a nké. jobbára a háziipar terméke. Igen sok
kendert termelnek s el)bl szövik, fonják az asszonyok az ingnek s gatyának
való elég dvu-va vásznat, mely nyáron, dologidben, egyedüli öltözetök. Inge,
fleg azeltt, oly rövid volt. hogy hasa és háta tenyérnyi szélességben meztelen
ujjakban, a ,,bornyúszájú"
maradt. Ügy látszik, hogy a hosszúsági hiámi; a
ingujjakban pótolta ki. Nem czél nélkül pazarolja a palócz a vásznát az ing e

srbb

b

A ,,bornyúszájú" ingújj nála a törülközt pótolja. Manapság inkább
a kézfs vag>' kézköts, hosszú derekú vászoning járja. Kézfös-nek és kézköt s-nek
azért nevezik, mert a kézfig ér, alul ránczokba szedett íngújjal gombra vagy
maílzagra járó kézelvel szegik be. Némely falunak speczialitása az úgynevezett
kígyós kézel, mely az illet falvakban családonként változik s inintegy czíinerül
szolgál ípl. kék koczka-kígyó). A gatyája is rövid csontos lábszára, mert nyáron
a ház körül mezítláb jár, térdig vag>' térden felül födetlenül marad, st, ha felhúzza hosszúszárú bagaria-csízmáját, akkor is kilátszik napbarnított bre.
Ha hamarjában a paphoz, vagy a falullázára kell mennie, fényes pitykékkel
részére.

;
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kirakott sötétkék vagy fekete mellényt, kis lajbit kap magára. Ünnepnapon, ha
mándhjit, rövid ünnepl kabátot, a házas ember
neintelki-t, barchettel vagy báránybrrel béllelt, három sor fényes pitykegombokkal ékesített és zsinórral sujtásozott rövid, testhez álló kabátot, palócznéveii nagylajbit ölt fel. Öszszel, mikor a dér már megcsípi a
füvét, a házból
kikerül nyári ..húmiját" fels ,, gúnyával" szaporítja. La.ssanként elkerül ?.
komrából a börlajbi (mellye^zeö-nek, jyuriiszlyik-nsik is hívják) vagy az iinterczig.
vagy untercziglajbi ésluz rdögbeör-nek nevezett fekete barchetbl varrott nadráof.
Ezeket jobbára otthon az asszonyok varrják, de az ünnepl gúnya, a sötétkék,
vagy feketeszín, derékszíjas, ellenzs és elég bven zsinórozott posztónadrág,
az elbb említett, a testhez állónál szinte szkebb, prémezett rövid rokk vásári
czikkbl rendszerint Egerben készül. Télen fehér szrrel, melyet ,,c5M/íá"-nak
is neveznek, vagy hosszú szr, birkabrbl készült bundával, sok helyen kdmönnel védekeznek a hideg ellen.
színes vagy fekete virágokkal gazdagon kihiüizett új szr és bunda templomba járó ruha is, mert azt tartja a palócz, hogy
a legszebb és legdrágább ruhájában járjon az ember az Isten házába. Nyári
öltözetéhez tartozik a széles karimájú ..hatosos" szalmakalap s a határban, a
tarlón, az ócska csizmaszárból magaszabta bocskor.
szegényebbenek télire se
jut más, de a jobbmódúak hosszúszárú bagariacsizmát viselnek. Persze a szalmakalap is idejét múlja télen, s ilyenkor báránybr-sapkát húz a fejére. Ha kiöltözik,
fleg a fiatalabbja, bokrétás, pántlikás és darutollas pörge kalapban díszeleg.
Eg}- elmaradhatatlan ruhadarabja van még a palócznak, a ,, nyakravaló".
E czélra régebben hosszú, a nyakra kétszer is rátekerhet fekete kendt használtak. Szükség is volt rá, mert ingének ezeltt nemcsak a dereka hiányzott,

templomba megy, a legény

mez

A

A

de gallérja sem volt. Rendszerint jegyajándékul kapta a legény menyasszonyától
s hordta egész életén át, vagy addig, míg rongj-gj^á nyütte. Ma már
is
hódolnak a divatnak
aranjTojtos fekete selyemnyakkendt vesznek az egri

k

:

vásárban,

nk

A
fehérnemje, az ing és ,,pendely", szintén háziipari termék, de valamivel finomabb és puhább, mint a férfiaké. Természetesen itt is gazdagabb,
változatosabb és czifrább a nk, mint a férfiak öltözete, a fiataloké, mint az öregeké. A lányok és menyecskék fodros ujjú ingvállt, gallér nélküli rövid vászoninget s erre testhez álló, fehér vászonnal béllelt puruszlyik-ot, kapcsokkal ellátott
ujjatlan derekat öltenek, mely dolgozónapra egyszer kelmébl készült, de ünnepen czifra, festett kartonból, piros, kék, vagy zöld alapú virágos selyembl
vagy bársonyból való, E fölé jön a nyakkend, a selyem- vagy kázsmir- vagy gyolcskend, melyet Balián ,,6m?íA;ó.s A;ertrfó'-nek, Széken ,,százszorszép-kend"-nék hívnak,
olyformán, hogy a mellen keresztbe vetett kendt hátul a derékén kötik meg.
Szoknyájuk rövid, elég b, mert ötöt -hatot is felvesznek magokra. Ezek az alsószoknyák barchetbl vagy rong^Tászonból készülnek s az alja valamennyinek
más szín pántlikával van beszegve. A fels szoknya a legdíszesebb. Bár szeretik
a tarka-barka színvegjüiletet, mégis a pirosszín kasmirkaiton, vagy perkál
az uralkodó. ,,Atlac"-ra vagy selyemre csak a jómódúaknak telik. Kötény gyanánt hétköznap ,,gangát", maguksztte fehér vászonkötényt, ünnepen fekete
vagy sötétkék gyolcsból, a menyecskénél és lányoknál a ruha színével egyez,
atlaszból vagy selyembl ké.szült „keczeW-t viselnek. Valamikor,
persze
vagy ha ünneplbe öltöztek

— kizárólag

—

csizmában jártak, esörgs kordován ,, piros miskaóczi csizmában", ma azonban köztük is hódít a kényelmesebb
,,czúgos" czip, melyet sokszor ,,tykör", de piros pántlika mindig díszít. Az
öregje megelégszik az egyszerbb öltözettel simább ingvállal, fekete pruszlikkal, sötétszín kendvel
újabban fekete reklivel, aztán fekete szoknyával
és fehér, jóformán az egész szoknyát átfogó fehér ,,gangával". Fejrevaló kendje
öregnek, fiatalnak egyaránt van. Amazoké ez is fekete, emezeké tarka, virágos,
világos kend, melyet dologban ,,konty"-ra kötnek. Az új menyecskék kend
helyett, de csak ünnepen, fköt módjára arany vagy ezüst csipkét kötnek a
fejökre, A lányok hajadonfvel járnak s pántlikával átfont, egy ágban alácsüng
a végén különféle szín szalagcsokorral ékesített ,,foncsík"-ot viselnek, ,, Ékszerük" is van nyakukon a borsónagyságú üvegszemekböl összefzött kaláris,
télen,

:

;

:

rézgyr,

kezüklion ,, slingelt" fehér kend.
Az egri népviselet, fleg a nké, ha nem is olyan, mint volt régente, vagy
csck a hetvenes években, különlegességével méltán vonja magára az idegen figyel-

újjokon
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A legényeknél a ..slingolfelej, kézels g^-olcsing s térden alul a csizmaránczokVia szedett, rojtos gyolcsgatya, a melynek korczából
szárra hajló,
állandóan lefelé osiing a két ellentétes sarkánál fogva háromszögre hajtott sárgaszín, ni fejrevaló kend, a ,,lyányhó járás" ajándék-jele, nemcsak ,, dolgozó
napokon" járja, de ünnepen és lakodalomban, kora tavasztól kés szig, díszruha is. Feltünhetik az idegennek, hogy a hetyke egri ,,czikra", ígj' hívják a legénj't, még az els hó idején is, rövid, szk volta miatt szinte bo som gombolható
zöld, piros vagy fehér selyem, illetleg bársony, ujjatlan lajbiban s egy szál gatyában sétál vasárnap délután Eger foutczáján. Persze nem tudja, hogy a gyolcsing alatt ..luiterczikk" vagy ,.jágering", a gatya alatt pedig ,, ördögbr "-nadrág
rejtzik. Alikor az egri legem* keskenyszél selymes szrme-kalapjában, mely
melll az élvirág vagy mbokréta sohasem niarad el, aztán elbb említett öltözetében, mehTe csak nagy hidegben húz zsinóros fekete nadrágot és rokkot,
hozzá fekete sifon- vagy selyemkötjében s fénj'es szárú vagy lagos, sarkantyús
csizmájában, nag^'okat kurjongatva végigtoporzékol az utczákon, azt hinné az
ember, hogj' széles e hazában sincs különb legény nála. A való pedig az, hogv
azt a vármegyére kirótt és a sorozó termekben szedett bizonyos véradót nem .
hanem a nálánál sokkal n5'ugodtabb temperamentuma alföldi legény szolgáltatja a ,, császárnak."
niét.*)
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fleg nyáron
viselete
még feltnbb és sokan nagyon szépnek
karon felül kék vagy bordó szalaggal átkötött, kemén\Te vasalt
apró ránczokba szedett ..slingolt" ingvállra, melynek mncs nyaka, gombokra

tartják.
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szín kasmir-Za;6íí (pruszlik) öltenek,
viselnek. Erre a mellen keresztbe vett

járó, különféle

fehér

kendt

mely
s

alatt ,, melyszorító"
hátul összekötött nagy,

többnyire igen díszes, virágos selyerakend borul, melynek rojtjait finom ízléssel rendezik el. A fels szoknya anyaga karton, szatin, atlasz vagy selyem.
Jóllehet rövid, alig ér térdig, mégis ugyancsak sok kell belle. Az egri lány ,, ünneplben" jóformán minden szoknyáját magára veszi. A fehér alsószoknyák
száma legalább 7, de némeh'iken tíz is van. S ha elgondoljuk, hogy az egri lány
eltt a kivasalt szoknyának az a próbája, hogy megáll-e a földre téve, megértjük
azt az írót, a ki a rózsa- vagy ibolyaszín seh'emköts (kötény) parasztlányokat
a balett-tánczosokhoz hasonlítja, s igazat adunk neki abban, hogy a sok szoknya
és az ingváll ,,a kiházasítási vagyon fkincse". A lányok fejökre a fülök hegyen
keresztül keskeny, fekete bársonyszalagot kötnek. A hajókat szalaggal átfonva
egy ágban eiesztik le s a végére külön bordó vagy rózsaszín csokrot kötnek.
A menyecskék csak abban térnek el tlük, hogy hajókat kontyban hordják
s ,, tokra", kemény papírból készült formára, kötött selj'emkendvel fedik be.
Az egészen új menyecske elöl egyenesen felálló szalagcsokorral, hátul a szoknyáig lelógó szalagpárral díszített arany- vagy ezüst-fköt
visel. Csizmát már
nem igen lehet látni egri leány vagy menyecske lábán. A lagos orrú ebelasztin
vagy br- .,czipe" mellett, igen népszer viselet a hímzett vagy br-papucs
velk természetesen együtt jár a strimpfli, a ,,tüd-" vagy rózsaszín csíkos harisnya. Ékszerök a ,,poszpolir"-ra fzött üvegszem-galáris, a bérmaajándékba
kapott kis kereszt, ezüst vagy rézgyr. Télen reklit vagy kabátot húznak.
A mátraalji síkságon ünnepl napokon tárul fel egész tarka változatosságában a népviselet. De nem a régi, mert a ruházat színeiben és anyagában egyaránt
átalakult a nyugati minták szerint. A fehéret színes, a szcsárút a posztó, a vásznat a selvem, az ingvállt a blúz, a bvet a testhezálló váltotta fel. S azzal együtt
hogy a njnigati ipar népünkkel megismertette s megszerettette czikkeit, minek
következtében ,,csak magyaros szabásról, de magyaros népviseletrl immár nem
beszélhetünk" (Hermán Ottó), e tájakon asszonyaink rokkái és szövszékei
természetesen a ,,pad"-ra kerültek.
Az alföldi paraszt nyári öltözete ma is a gj'engén kikékített kézels ing és
a térdig vagy kevéssel térden alul ér, rojtos vagy szegélyezett ránczos gatya.
Ez is gyolcsing és gj'olcsgatya. De csak a mezn és a szérskertben járja, mert.
míg régente a bíróviselt ember is gatyában járt, ma már nem díszelg ünnepi
ruha, hanem a sötétkék kötvel (ganga) együtt kényelmes ,,dógozónapi gúnya."
Eg\'ébkor általános viselet a mellény, nadrág és kabát. A jobbmódúak és a
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•) Els helyen illik megemlítenünk a nagy tiszteletet szerz fertálymeeteri köpenyeget
Ujja nincs, a n}'aknál ezüst csattal ersítik meg s térden alul ér. Anyaga fekete posztó, pirrs bélés el.
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tisztesek" között akárhány parasztember van, a kik szegyeinek a gatyát és
mindig nadrágban járnak. Ezen a vidéken bocskort is csak a gulyások, juhászok
s áltakíban a pásztoremberek visehiek, a kik országszerte legjobban megrizték
a régi népviselet anyagát és formáit. A hevesi nemes ember bocskort soha és
a zsellér is csak akkor visel, ha arat, ha ,, takarít" vagy csépel. A szk magyar
nadrágot, melynek szine a kabáté fekete, sötétkék, szürke, anyaga nem posztó,
hanem kamgarn, hegyes orrú, fényes vagy lagos (NagjTéde) szárú, ránczos torkú,
osikorgós csizmába húzza. Néhány év eltt még széltében járta a ,, rámás" csizma.
Napjainkban csak a hevesi járásban örvend általánosabb használatnak. Az
amuikeltte kizárólagosan használt s annyira jellegzetes daru- vagy strucztoUas,
árvalányhajas vagy virágbokrétás pörge kalapok közt fel-faltünik az úriember
fején látható puha nemez- vagy posztókalap és télen a fekete báránybr-sapkák
között az asztrakán. Aztán a mit Baksay annyi szeretettel és lelkesedéssel a
társa" már
..magyar demokráczia czímerének'" nevez, a suba, nem ,, állandó
a hevesi magyar embernek, öreg emberek szerint valamikor itt is ,, hétköznap
visel, vasárnap ünnepl, öregnek tisztesség, legénynek kényesség" volt a suba,
azonban ezt a jellegzetes öltönydarabot is kezdi számzni az ízlés, gyzedelmeskedett rajta a divat, városi, félúri, prémesnyakú és szrmebélés bekecsével
vagv' rövid kabátjával. Nincs gazdaember, kinek subája ne volna, de manapság
kocsin.
már kiesett régi szerepébl s az úribunda czélját szolgálja téli hidegben
Füzesabony vidékén és a tiszai részeken gyalogember is jár benne nyáron s a
templomba, kifordítva, mert úgy érzi, hogy hvöset tart. Lehet, de annak
az adatgyjtnknek is igaza lehet, a ki azt írja, hogy viselje a tisztába öltözködés fáradtságától kíméli meg vele magát, mert ekként ,, szennyesben" is maradhat. A neve se suba már, hanem bunda. A durva juhgyapjuból sztt szr is
a suba sorsára jutott. Nálunk nem a ,, nyugalom és ünnepély" köntöse, hanem
,, templomba,
násznagyságba, leánykérbe, tanácsba"
az ess, hideg idé
se lehet benne elmemii, de nem is menne a kénv'es hevesi ember. Istállóban,
nyári fonott nyoszolyán, kocsiderékban s kint a mezn húzza meg magát
szerényen az egykor annyira büszke magyar szr. Természetesen nem mindenütt
s nem is egyszerre történt a viseletnek ez az átalakulása. A besenytelki nemes
e.nber még ma is büszke ezüstcsattos, ezüstgombos dolmányára, az adácsi
., matyó" a tarkán kivarrott bundát és a czifrán szegett szrt ma is ünneplbe
hordja. Különösen a vasútmenti községek járnak ell a divatban, de itt sem
egj'szerre, hanem fokonként történik a kivetkzés. Elször kicserélik a szrt
és subát rövid, prémes bekecscsel majd a rokk hátáról, aztán elejérl kerül le
a sujtás aztán elmarad a nadrágszíj az ellenzvel együtt, s csak épen a szk
nadrágszár s a fényes csizma rzi még a népi ruházkodás hagyományait. S míg
annakeltte ,, dolmányán a szabó parasztot nem hagj'ott", ma már annyira
úrias kezd lenni a viselet, hogy a férfiaknál elég
találkozunk pantallóval
és czipvel is. A nknél pedig a csizmaviselet egyenesen feltnést okoz és kivétel
számba megy. Náluk drága br-, lakk, vagy atlasz (ebelasztin) húzós, néhol
fzs czip járja, színes, sávos harisnyával. A varrásban még az emléke sincs meg
az si, eredeti formáknak. Az elbb általánosan használt, gyengén kikékített,
l)új jú, rendesen csipkében végzd s a csuklónál bokorra kötött ingváUt s a hozzávaló mélyen kivágott, szalagokkal kivarrt, néha gyöngv'ökkel, vagj' aranj'-ezüst
csipkével borított s ugyanilyen fonállal lúmzett, testhez álló mellénykét, a
pruszlikot, a legtöbb helyen divatlap szerint készített blúz váltotta fel, melyet
Jiímzések, csipkék, szalagok, különféle tzések, nyomott és gömböly hajtások
még ott is, a hol a férfiak snemesi viseltöket megtartották,
flíszítenek. A
mint Besenytelken, nagyon kezdenek a maguk gúnyájából kivetkzni. Jellemz
erre nézve Berze Nagy Jánosnak Besenytelekrl írt jellemzése. ,,A rókabrös
bundát alig látni, helyét a legújabb divat szerint készült kabát, télen boa, a
régi gyöngj'ös, csipkés fejkött a mindenféle czifrasággal feldíszített kalap
foglalta el, a piros, sárga csizmácskák helyett ma már magasszárú kamásliban
vagy pedig sárga czipbcn kopognak végig a templomon." A fényzés a vidék
fehérnépénél szinte aggasztó jelenség. A valamire való lánynak vagy menyecskének nem is egy selyemblúza és szoknyája van, mely utóbbi jó
és inkább hosszú,
sok helyen bokáig ér. Selyem a fejre való kend, selyem a ni viseletnek elmaradhatatlan kiegészít része, a kötény, a keczele, meljaiek színe fekete vagy
az egyszín meggy-, égszín, tengerzöld selyem, atlasz, bársony szoknyákhoz
,,
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ízléssel megválasztott.
fejköt. a tornyos vajiy Ivúpalakú (Gj^öngyös, Gyöngyöshalász. Atkár. Adács) a fiatal menyecskéknél ott felejtkezett még. de csakliamar
elfoglalja hel>-ét az ízlésesen megkötött selyemkendö.
lányok se mindenüt;

A

Életmód.

hordják már egy vagy két ágban, széles szalaggal ékítve, a bokrára kötött hajat,
hanem kezilik kontyba kötni és a ..kisasszonyok" haj viseli ét utánozni. Ell
kifodoritják s csak a halántékot árnyékolják színes szalagokkal. A nyakat többsorú kaláris, vagy aranylánczon Mária-képes medaillon, a jnellet bross, az
ujjat aranygyr ékesíti s a kezet egész vagy ujjatlan kezty borítja. Av.
öregje többet megtart a régi parasztviseletböl. de a piros szattyán- virágokkal
díszített bárám'brködmen a legtöbb helyen prémes felöltvé változott.
jgy y^n a ruházkodásban, így van az életmódjában is. A palócz ember
e részbon is konzervatívabb. Ösi eledelei, a lovescsík, a lakodalmi bordás leves
(csigatészta leves), s levesféle ételeinek, mert ez a palócz legfbb elerlole, egyéb
számtalan faja, mint a possadt bab érzettel berántva, a csóré, a lovesgaluska.
a kompér-leves. a lebbencs-leves, a pila, a gölilén, vagy furkó-leves, a habart
hurka-leves, a zsufa, a kiszí vagy czibere s az író; aztán a fzelékek közül a mismás
(bab és krumpli együtt), a srre fzött krumpli vagy törött bab eczettel, az u.
n. possadt étel, a lakodalmakon elmaradhatatlan tejbekása, a káposzta marhavagj- juhhússal, a tetelékes káposzta, a leforrázott kukoricza- vagy árpalisztbl
szaggatott gancza épúgy.mint a húsfélék közül a julüiús, télen a disznóhús, nyáron
a csirke, tyúk, sszel a liba sajátos módon készítve, mint rántottába sült tyúk.
a paprikás tyúkliús, a ftt tészták közül a nyögvenyel (tálban felvert tészta reszelt krumplival keverve), a szzen (tisztán, forró zsírral leöntve) vagy káposzta
csíkval kevert ftt tészta, a sültek közül a kalács, a béles (lepény, rétes-féle),
a mákos vagy lekváros patkaó, a barát fli (pogácsa-nagyságú kerek sütemény
lekvárral vagy szilvával), a ferenteö vagy (Széken, Szajlán, Terpesen, Szcsön,
Bocson, Csehiben) fent, a bodak, a morványkalács, a tekercsík vagy guba,
a gímárnj-ak. a kompéros, a bocskoros málé és görhe, miként Istvánffy Gyula
az Etiinográfia IX. évfolyamában annyi szakszerséggel leírja, egészen sajátos
palócz módon készítve, állandóan és változatlanul ..étlapon" vannak. A síklakók
azonban ételeikben és étkezési módjokban is kezdik az úri osztályt utánozni.
Csak egj'et. Reggelre kávéból, st theából (Füzesabony. Vámosgyörk), délre
és estére, terített asztalon, a közönségesen ismert és módon elkészített polgári
eledelekbl alakul ki a hevesi magyar ember ételsora. Még a mezn is csodás
változás bontogatja meg a régi magyar hagyományokat. Lehet, hogy itt-ott
inkább furcsaság, mint rendszer, inkább groteszk kinövés, mint szokás, de a
zseml^'e, a virstü, a szafaládé s a modern gyáripar konzervjei is (pl. olajos hal)
elkerülnek már a tarisznyából, melybe annakelötte csak a ,, kakastej jel" sült
kenyér, vagy madárlátta czipó, aztán szalonna s hozzávaló zöld paprika vagy
hagyma ülett bele. Egészben véve jól él a hevesmegyei parasztember. Még a
palócznak is bven van mit aprítania a tejbe. Természetesen Hevesben is van
szegény ember, épen úgy, mint más hasonló területi és égalji viszonyok közt
fekv vármegj'ében. Sertést a legszegényebbje is öl,'s a legtöbben annyit, hogj' a zsír
és szalonna egy ,,nagy családos" gazdánál is újig kitartson. Pedig ezekbl ugyancsak
sok kell. A hevesmegyei nép mindent zsírral fz s nem szereti a ,, szegényes'"
ételt
a szalonna meg, fleg a férfi-népnek, reggel kávéja, sokszor a mezn ebédje,
délután ozsonnája s néha vacsorája.
Az étkezés rendje és módja az anj'agi jólét szerint más és más. Ezen belül
is különbség van a nyári és téli idszak szerint. A tehetsebbeknél, a gazdáknál.
a reggeli, déli és esti étkezés mellett, csaknem mindenütt ., harapnak" valamit
ozsoniiára is. A napszámos is kiveszi ezekbl a részét, ha dologban van, fleg
ha másnak dolgozik. A palócz tavaszi szántás idejébl ,,szenmihályig" (SzentMihály napja, szeptember 29 ) háromszor, téli hónapokon át napjában kétszer
étkezik, reggel 8
5 óra között. Az étkezés módja lent elég
9 és délután -1
fejlett. Míg azeltt egy közös, földre tett tálból merte gazda és cselédje s a ház
apra-na,gi,-ja a ,, levet", jó távolból nyújtogatva utána ,,pakfon" kanalát, ma
már asztalt terít s tányérból költi el ételét. S mivel a legtöbb vidéken, a homokon
is, magának a gazdának terem bora, ha mindennap nem is, de vasárnap ebbl
is kerül az asztalra. A családban els ember a férfi, s ez az asztalnál ülésben
és a szedés sorrendjében is kifejezésre jut. A palóczok is asztalra teszik az ételt.
de még közíis tálból vagy lábasból esznek fakanalakkal. Nálok a fehérszemélyek;
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nek nincs helyök az asztalnál, hanem rendszerint a férfiak mögött állva, azoknak
vállain keresztül kanalaznak a tálból. Az „apró cselédek" meg hol a lóczán,
hol a ház ..feögyin". hol meg ,,az ereszét alatt a teötésen'" lakmároznak, szintén
Fölclmíves emberekrl lévén szó, az étkezés módját a hely szabja
közös tálból.
meg. Ha a mezn van, akkor természetesen a szre a lóczája, a puszta föld
az asztala s árnyékos fa vagj' frissen rakott buzakereszt a napvédje. Ülve
vagy guggolva kem^erez a bséges tarisznyából s húz nagyokat a vizes ,,kossó"-ból.
De csak a szegényebbje, vagy kinek nincs gondvisel élete párja, mert a feleséges
ebédet.
ember hazulról kap jó és
A maga földjén és portáján, vagy ha magának is keres, aratáskor, általában a

—

b

szorgalom, a dolgozás kötelességének érzése s józan okosság jellemzi népünket.
Szereti a ,, heverést", de csak télen engedi meg magának s háza apraja-nagyjának.
Mert kora tavaszszal ökölnyi fiát már lóra ülteti s még iskolába se járó lányát
a liba mellé állítja. Jussa is, módja is van a téli pihenhöz. Eleget dolgozott
az év nagyobb felében, a tavaszi alá szántástól a kés szi vetésig. Aztán meg
adott is neki a jó Isten ,, kenyeret" bven, mely nemcsak újig kitart, de föle is
marad. Egészben véve praktikus nép. A mije van, kihasználja, a terményeit
valót nem adja el, ,, álompénz "-en, de a meg nem levt.
értékesíteni tudja.
ha szüksége van rá, bármüy erfeszítéssel, bármüy kerül úton is kijárja és megkaparítja. Tetteiben inkább szemléld, számító, mint kapkodó és képzelg.
Nem épít légvárakat, de a földön biztosan jár. Inkább a tiszta látás, mint a képzelet, inkább a felfogásnak és ítéletnek elevensége és biztossága, mint az érzelemnek árjába való elmerülés irányítja gondolatát és szüli tetteit. Érzelmei
a szélekig nem is vetnek hullámokat. Sem képzelete, sem temperamentuma
nem ragadja el. Távol van tle a rajongás, lelke nyugalmát ritkán veri fel a lelkesedés. A papját, a memiyire-amiyü'a, még most is legjobban tiszteli, a templomára még éppen büszke, de vallásosságában kevesebb a láng, kevesebb a rajongás,
kevesebb a türelmetlenség, egyszóval a fanatizmus, mint az éjszaki tótoknál,
vagy a dunántúli sváboknál. A hazátlanságnak, a kozmopolitaságnak fogalmát
távolról sem ismeri, politikai pártállásában elejétl fogva 4S-as, de honszeretete
sohasem emelkedik a ..búskomorsággal rokon rajongásra" s nem ,,sír", ha hazája
válságos áUapotja, szorongatott helyzete s kétes jövje jut eszébe.
írni-olvasni már 1900-ban is Gi''S% tudott a lakosságból. S hogy a régi
hagyománj'okhoz már nem ragaszkodik annyira, hogy küls, mezei, s bels
házi életében csak az utolsó évtized alatt is oly hirtelen, szinte átmenet nélkül
való változást és fejldést mutat, hogy a szántás-vetésben is elhagyta az ósdi
szokásokat s a gazdálkodás régi szk körét a mai kor fejlettebb igényeinek megfelelleg kiszélesítette: ebben nemcsak megfigj'el, utánzó képessége és tapasztalata vezette, de a falunként felállított népkönyvtárak is segítették.
De van a mibl népünk egy hajszálnj'it sem engedett, a miben egy cseppet
sem változott. A maga fajtáját és háza népét ép oly aggódó szeretettel, ép oly
áldozatrakész gondossággal övezi, a mUy óvatos, st bizalmatlan az idegennel
szemben. De ez eltt is megnyitja hajlékát és ha egyszer megnyerte bizalmát,
nem fukarkodik minden javával eUialmozni. Megosztja vele az utolsó falat kenyerét is, st még útravalóval is ellátja, mert vendéglátásban nem tesz túl rajta
egy váimegye népe sem.
búcsúk, lakzik, disznóölések sohasem múlnak el
vendég nélkül, s ha népünk \alamit vesz vagy elad, áldomás pecsételi meg a
tempósan, húza-vonával megkötött vásárt. Dyen alkalmakkor a gazda komolysága s méltóságos magatartása is felenged
kevés beszéd nyelve feloldódik,
a szíve ellágyul s folyik a szó a lováról, melyet magánál is jobban szeret és kímél,
szántási'óí,
vetésrl,
a
aratásról, takarításról, a hogy a sora hozza
aztán a kti/ség
életérl és a ,, magasabb" politikáról. Közben-közben több szatírával, mint humorral, élczet élczczel, tréfát tréfával, találó szúrást csíps megjegyzéssel vágnak vissza,
de haragra okot nem adnak. A komécházás, a bohóczkodás nem sajátja népünknek, még a fiataljának sem, de ha egyik a másiknak mélyebben tapint az elevenére, könnyen elkerül a fütykös, egy-kettre meg^^l3an a bicska, melyet az
édes anyai szó sem tud a ritka személyes bátorságú s a virtuskodásban s/.iiite
kérked legény kezébl kivenni. Mert a hevesvármeg} ei legény inkább a lelkét
kiadja, de biz a becsületét nem hagyja. Erre különösen féltékeny, és ámbár
azt tartja, hogy nem is legény, a ki apró, parázs verekedésért ,,törvény1ie"
nem volt, a falu elátkozottja, szégyene, megvetettje, a ki erkölcsi vétségért.

A
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lopásért, rablásért, g^nijtogatásért vagy egyéb l<riminális okokért elítélést szenvedett.
tulajdon tisztelete a vármegye déli részébon, a valósággal földéliségben
szenved alföldi népnél, egy Ids niesgye-elszántást leszámítva, szinte páratlan;

A

de a palócznép. moly szegényebb s a mveltségnek a vármegye tTibbi lakosaihoz
viszonyítva, alacsonyabb fokán áll. az idogoii és a tnlajdon között, lelkiismereti
furdalás nélkül, nem igen érzi a különbséget. Az uraság erdejébl a falopást
szinte mesterségként zi, a natlrágos ember udvarán a malaczot, pulykát könnyen
a szíír alá rejti, st a szomszéd szénáját is meghúzgálja, szerszámfáját s a mi kazeügyébe esik, kerülve-fordúlva. egy-kettre elemeli, v.agy. mint
mondja, ,,ötön
veszi." Egyébben is elüt az alföldi hevesi embertl. Kedélye nem annyira csendes,
nem oly jellegzetesen melanoholikus. Jókedv, st elmés s rendes, természetes
észbeli tehetséggel van megáldva. Hirtelen természet, olykor haragos, duzzogó
nép és ha sértik, verekedni is kész. A törvény iránt csak kényszer tisztelettol
vi.seltetik és ittas állapotban, a mi fleg Egerbe fuvarozáskor elég gyakran megesik kömiyen követ el törvénybe ütköz tettet. Ha .bajba" kerül, a védekezésben valósággal virtuóz palócz furfangjával. De vannak tiszteletreméltó tulajdonai is, s a ki csak a róla szóló, sokszor nagyon is esetlen adomákból és anekdotákból ismeri a palóczot, csodálkoznék, ha saját szemével látná a palócz küls
s bels életét. Ha a maga dolgáról van szó, lassan gondolkozik és számít
mindent
jól megfontol, nem könnyen határoz és saját ügyeinek rendezése körül gyakran
ly leleményes, hogy még az eltte legnagj'abb fináncz-tekintély eszén, a zsidóén
is túljár. Rendszeret, tiszta nép, nemcsak ruhájában, de erkölcseiben is. Erre
nézve különben egy a vármegye egész népe. A jó erkölcsöt nemcsak mástól
követeli meg, de benne magát is gyakorolja. A bukott leány nótába kerül s a falu
csúfja lesz, az elválások pedig csak nagyon ritka és szigorú erkölcsi alapon is
megokolható kivételek. Általában büszke, kényes s nemcsak az idegennel, de
a saját falubelijével szemben is úrnál arisztokratább mátraalji paraszt, különösen
az ármálisos besenytelki, mindennél elbbrevalónak tartja jó hírét, s míg maga
szereti a szomszéd falut gúny és szatíra tárgj'ává tenni, mirl egész versezetek
vagy mondókák forognak közszájon, kérlelhetetlen szigorral és engesztelhetetlen
megvetéssel sújtja azt, a ki a falura szégyent hoz.
Azt tartja a közmondás, hogy a hány ház, annyi szokás. Ennek az a változata is ismert, hog\' a hány falu, annyi szokás. Csakugyan sorba kellene ven;iünk a vármegj'e 117 községét, ha az egy eredetre vi.sszavezethetó szokásokat,
-szinte községenként jelentkez árnyalataikkal, oly híven akarnók közölni, hogy
.vz olvasó bennök a maga falubelijeire ismerjen. Azonban a mily fölösleges és
Illába való vállalkozás volna ez, ép oly merészséggel határos könnyelmség volna
annak kijelentése, hogy az alább jöv népszokások csak vármegyénkben dívnak.
Nem is feladatunk a népszokások kritikai vizsgálata, pusztán csak a széltében
vagy nagyobb területeken dívók közlése, a kirívóbb és jellegzetessebb eltérések
feltüntetése
a bölcstl a koporsó bezártáig. Hogy e részben is a palóczföld
nyújt egj'ségesebb és eredetibb anyagot, az eddigiek után természetes.
A gyereket másnap, hogy ,,me'llett", az elre kiszemelt komaasszony, a
bába útmutatása és segédkezése mellett, a templomban keresztvíz alá tartja.
Az els fiú rendszerint az apja nevét kapja a többieket a köznépnél használt
nevek valamelyikére keresztelik (Alajos, Antal, Andi'ás, Ferencz, István, János,
József, Péter, Pál, Sándor. Egerben minden második parasztember Bernát, Bera).
Ezekbl több száz is van egj^ faluban, de ,,úri" név csak elvétve található. Nem
így a lányoknál. Az Anna, Boris, Emer, Erzsébet, Juliánná, Marczel. Mária,
Rozália, Teréz, Veron mellett gyakori név az Ágnes, Angyalka, Aranka, Brigitta,
Éva, Gabriella. Gizella, Ida, Ilona, Irén, Jolán, Margit, Matild, Ph'oska, Sarolta,
Szeréna, Valéria stb. is. A születést követ egész héten a komaasszony süt-fz
a gyerekágyas anj'ának, s így nemcsak jó szóval, de étellel is tartja. Ezt ,,posztrik"
vagy ,,poszrik"- járásnak hívják, a minek a heterlik napon szakad vége, a mikor
szükebbkör keresztelt tartanak. Eme szinte országszerte általános szokásokon
kívül a palóczoknál találunk érdekesebb különlegességeket. A palócz a gj^ermeke
születését nemcsak .sátoros ünnep"-nek tekinti, de ennek is nevezi az anyáról
menyecske-lányaira közös örökségkép átszálló ,,sátorleped"-rl, mely az anya
ágyát beárnyékolja s mely alatt a ,, gombos" nyoszoh'án a gyermek megszületik.
,

;
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Népszobások.

—

Születés,

ke-

;

,

A leped

csücskeibe, Pintér iSándor közlése szerint, kenyérszeletet és fokhagymagerezdet kötnek, bizonyosan nem jelentség nélkül. A poszrikjárás itt is megvan,
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de nem mindenütt tart egy egész hétig (Szuhán pl. négy napig). A mákos ferentt,
a l)ólest, fonott kalácsot, no meg a bort és legkedvesebb italnkat, a mézes
pálinkát, az asszon\Tokonok segítenek elfogyasztani. A „sátoros ünnep" a hete lik
ekkorra rendszerint lábra
napon, az ,,avatás"-sal ér véget, a mikor az anya
szépen kiöltözve, a segédkez bába kíséretében, gyermekét a
tud már állni
templomban bemutatja. Ezzel aztán megkezddik az anya legédesebb terhe,
a gyermeknevelés. Hányszor elénekli ,, csücsülni" nem akaró magzatának bölcsjénél az altató nótát
Az id' má jéfeére já, — Kincsem szívem elhatni má — Fáradt vagyok, fáradt nagyon.
Mer' nyugabiiam oda vagj'on. — Itt a cziczi, szopja szépen — Néked adom lelki mézem,

—

—

:

—

Beleöntöm boldogságom,

—

Magzatomat

úgj' táplálom,

—

(Pintér J. közlése

:

Ethn.

II. óvf.)

míg az ,,állóká"-ban járni megtanul. Azután hogy innen Idkerült, egész addig,
míg az ,,eskolát" ki nem járta, a fiú is az anyai felügyelet alatt marad. Csak mikor
,, legény" lett, veszi gondjaiba az apa a fiát. Szegény anya,
neki már nem is igen
engedelmeskedik a fia De annál jobban szót fogad
másnak.
Népünknek nemcsak az öregje, de a fiatalja is csak télen ér rá a szóra-

—

!

A

két nembeli ifjíxság kaszinója, a fonó. csak téli estéken virágzik.
Minden falunak van egy-két fonót njntó vagy tartó korosabb asszonya, a hová
el-el járnak este 10
persze bérért
11 óráig az
a serdül és eladó lányok
orsópörgetésre. Lovagjaik, a falu ,,eleji"-bl, az aranyfiatalságból, nem hiáis megjelennek, van igazi kedv, tréfa, incselkedés a
nyozhatnak. Csak ha
fonóban. Pereg az orsó a jókedv lányok kezében, s a mint fogy a fonál, úgy
a jókedv. Elbb pletykálgatnak. mesélgetnek, majd nevetgélnek, tréfálkoznak,
gúnyolódnak és a végén, a kedves és könny munka megédesítésére, dalolgatnak.
De komoly része is van a fonózásnak. A 18 -19 éves legénynek és a 15 16
esztends lankaiak elször rendszsrint a fonóban nyüik meg a szíve. Egy-egy
mosoly, egy-egy kacsintás, vagy hozzá jó szó a lány részérl, s a parasztlegénynél csak az ilyenkor tapasztalható szolgálatkészség, melylyel pl. az elejtett orsót
a fürge, dolgos kacsóba visszajuttatja, rendszerint a szív megmozdulását jelenti.
S ha aztán szombat este el-ellátogat a ,, lyányos házhó", ha az ,,ivó"-ban megmegtánczoltatja s tavaszszal a szénagyjtéskor együtt rakják a ,.petrenczét",
szsze! meg egymás mellett fosztják a ,,kukoriczát", a szomszédasszonyok
megkezdik a suttogást a két egymásra talált szív tiszta szerelmérl. Ilyenkor,
kukoriczafosztáskor, mert már közeledik a ..kis fas'^ang", a lievesvármegyei
házasságkötések egj'ik legszokottabb ideje, hol incselkedve, hol játszadozva teszik
próbára a fiatalok egymás szeralmét. Nagy János (Ethn. XIII. évf. 5. szám.)
egy párbeszédes kis játékot közöl szülfalujából. Besenytelekrl, melyet ide
írunk
,,A lányok kiválasztanak egyet maguk közül bírónak s a többi leány mindegyike a következ kéréssel fordul hozzá
Kirá kisasszony kit adsz nekem,
Kivel haza menjek?
Sötét az erd, csillagos a mez

kozásra.

—

—

—
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,,bíró"

övé),

Nem

mond egy

legénynevet

következleg válaszol
kell

Megfogom a

nekem
karját,

e'

—

!

...

s
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ha nem

tetszik a

:

Csúnj'a maga, csúni'a ruhája

Dobon egy

verenbo,

leánynak (mert nena

—

Csúnya két ragyás orozája
Rákötök egy kíve szilnát — Hagy égjen

—

!

kedvire.

Ha
E'

szíve

—

'^'"-"i
választottja a kijelölt legény, akkor ezzel felelnek
Szép a piros két orczája — Megfogom
Szép maga, szép ruhája
e'

nekem,
Viszem a
a verses

kell

:

!

—

!

—

—

—
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Loszakajtom a lotszebb violát
Hogy szagolja kedvire.
mondóka affajta nj'ilt szerelmi próba és vallomás is egyúttal.
Ez
titkos próbáknak, a lány részérl, babonák segítségével, se szeri, se száma.
Karácsony estéjén pl. észrevétlenül kiszökik az udvarra s a zsúppal fedett ház
ereszét megveri vagy megrázza, hogy leend férjeura vagyoni állását megtud-

a karját

kis kor'bo

A

fílldve. akkor gazdaghoz, ha pedig rozs,
Párádon meg, ugyancsak karácsony estéjén,
kiviszi a házl»an összesöprött szemetet egy szakajtóban, ráborítja a szemétdomb
tetejére s a szakajtó fenekére állva, kíváncsian várja, hogy a falu mely tájáról
hat el hozzá legelször a kutyák csaholása, mórt arra a tájra viszik majd férjhez.

hassa. Mert

ha a zsúpból

akkor szegényhez megy

iiszia

húza hull a

feleségül.

Ha

szíve választottját szerelemre akarja gyullasztani maga iránt, szintén a babonát hívja segítségül. Lemegy a kertjébe, keres egy kis leveli békát, ezt beleteszi egy vadonatúj bögrébe, melynek oldala több helyen ki van lyuggatva
aztán beleállílja a bögrét egj' hangyazsombékba s azzal sietve eltávozik, mert
mikor a hangyák megrohanják a békát, a szegény
a p.alócz hiedelme szerint
;

—

—

a

íonAka.
Szerelem.
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ki-í jószág fájllalmában ..oUyaii szöinveu nagyot sipakogyik"', hogy az illet
legónv vagy leány, ha közelében maradna, egybe megsiketiilne tle. Az állatkínzásnak e különös fajtája után nyert békacsonttal aztán, ha csak megérinti
is azt, a kiliez a szive lu'iz. az viszont nagy szerelemre gyullad ii'ánta. hogy többé)
sohasem válhatnak el egymástól. (Csehi, ilind a három Istvánffy Gyula közlése.
A hevcsvánnegyei fiatalság szerelme tiszta, állhatatos és áUandó. A legény
ritka esetben hagyja cserben a kedvesét. Pedig néha ugyancsak sokáig várnak
egymásra. Hisz a legény még ,,sor alatt'" sem volt, mikor már egymással ..tisztába gyöttek." A sorozás a falukban a legnagyobb esemény.
legellentétesebb
érzelmek találkozása. Ha a legény nem lesz katona, szégyenli magát ha meg
beválik, elbúsulja magát. Xem azért, mintha a katonaságtól félne másért búsul,
másért szomorkodik. El kell hagynia egész kis világát. A falut, nielynek minden
rögéhez édes emlékek fzik, a jó édes szüléket, kik még a fúvó széltl is óvták,
aztán el kell szakadnia szive választottjától, st újabb idben egyiknek-másiknak
a feleségétl, gyermekeitl. Mert manapság mind gyakoribb a kivételes nsülés
alig 15 esztends lány és 18
19 éves legény között. .\zt mondják s orvosi bizonyítványnyal is igazolják, hogy a tördött, beteg anya mellé kell az asszony
a házhoz. Lehet, de sokszor a ..módos'" Iámnak vagy a falu szépének biztosítása
sietteti az esküvt a katonaszolgálat teljesítése eltt.
A besorozott hetyke legény
a férj már nem. mert ez csak búsul
rátartiságában, hogy a ..császár katonája" lett, mely érzése csak akkor lágyul
el. ha a házi tzhely elhagyására gondol, szilaj, humoros va.gy keserg, bánatos
dalokban ad kifejezést érzésének. Márcziustól. a sorozás napjától, vasárnaponkéní
csapatosan járják be a falut, isznak, dorbézolnak, verekednek s szinte ordítják
a nótát, hogy
Mikaó jengem visznek katonának
Éldes anyám a kapuba' sirat, — Xe sirassa' jéldes,
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;
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—
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cczczakat. —
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kedves anyám,
HazagjTÍvök eöveszem a raózsám.
Hazagj-üvök, legén' nem maradok,
Azt veszem eö ja kit én akarok,
Kivel elteötöttem
Majd eöveszem azt a barna kis ján't
száz

—

—

(Párád.)

—

Ha jelindót az a geözös, had mennyen, — Én utánam senki ne keseregjen,
A ki
pegyig én utánam kesereg
(Bodony.
Az á'gj'a nieg, az á'gya meg a ki engem teremtett.
Mer' már
Megüzenem a szeretem annyának,
Más szereteöt keressen a lyányának,
jelse októberbe elmének,
Eörontották a miskaóczi
Akken lyánya szeretje nem leszek.
czukorgj'árt
Csinyátettak a helj-ibe kaszárnyát,
Xézz fe babám az fólse emeletre,
De sok szegén magj-ar huszár búsan néz ki beleöle.
Megüzenóin az én éldes anyámnak,
Ho't több fiát ne nevellye huszárnak,
Télen
Mer' a huszár nyárban kallaóba jázik
peg>-ig ak kis rajcsúrba' fázik.
Megüzenem, hej a bocsi biraónak,
Márván-keöbü' rakassa
ki jaz utat,
Mer nag>' a sár, ráfeccsen a lovamra
A lovamrú', de ja lovamrú ja kedves
galambomrc;.*)
(Bocs.)
Októberbe ménnek el a legények, — Jaj, de nehezen bócsóznak szegények
'sten veletek, szerbusz lyányok mének má'
(Eger.)
Minnj'átoknak genge szí\'i ugye -fáj.
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S szól a nóta egész októberig, a mikor nemcsak a lány hullatja könnyeit,
de a hetyke legény is elpityeredik. Pedig tán nincs í.s okuk ilyen nagy keserségre, nekibúsulásra. Az a három esztend egy-kettre elmúlik, de a hü.séges
szeretk vonzalma csak ritkán változik meg. 8 alig hogy megrezegtette a kaszárnya ablakát a hároméves ,,creg"' baka ajkáról a nóta, hogy
Má ezután úg>' élem világom, — Extrasipkám a szemembe vágom, — Extrasipkám a szemembe vágom, — Csek a szabadságos kis könyvemet várom.
egy-kettre megtörténik otthon, a faluban, a hivatalos eljegyzés, a kézfogó,
a ,. kendlakás", hogy még a ,,kis fassangon'"
egybetehát adventig
kelhessenek a szeret szívek,
Az eljeg\'zési és lakodalmi szokások általában nem különböznek a magvar
vidékeken országszerte dívó szokásoktól, másfell azonban vármegyénken belül
is szinte községenként annyiféle árnyalattal találkozunk, hogy valamennyit
külön nem ismertethetjük. Egy közös alapforma azonban kifejthet a sok-sok
szál közül, melyben, mint típusban, feltalálhatjuk a vármegyeszerte dívó szokásokat. E ezélra alkalmasnak tartjuk a vámosgyörki lakodalom vázlatos leírását.
Azzal kezddik a dolog, hogy három héttel a lakodalom eltt kézfogót
tartanak, a mit .,kendlakás"-nekk is neveznek.**) Ilyenkor a menyasszony igen
:

—

—

^•'í^^í^. házasság.

*) E katmadalok az iBtvf'nffy Gyiila gyjtésibl va!ók.
*•) A kendölakás után a három egj-másután következ vasárnapon a pap kihirdeti ket s ezzel
innlio^
az eljegyzést nj-ilvánosságra hozzák. Közben a jegyespár egyszer-kétszer
eliifiy, hngy
a luízesság szentségérl és szertartásáról a tudnivalókat megtanulja.
-^

•.

i
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—

kendt nyújt át szép dobozban a vlegénynek. Ez megér 30 40 koronát
mintegy zálog az adott szó visszavonliatatlanságára.
Hávom nappal az
esküv eltt a hívogató vfélyek eljárnak tisztökben, és pedig külön a monyasszony, külön a vlegény vfélyei. Ünnepi ruhában, a botjukon a menyasszonytól kapott kendvel, mellükön csinált virágbokrétával jelennek meg a kijoiölt
há::aknál s elmondják hívogató mondókájokat, mely rendesen így végzdik
értékes
is

s

:

—

—

„N. N.-nek vagyok választott postája,
S az ö személyibe el vagyok bocsátva.
Magobe akarja hini e'ttál éterre, egy poar borra a mivel az Úristen megáldta az
tárházát, ma*
gokkal akarja kötenyi ; tisztelyi és szívesen láttya hetf dérre".
kat

is

;

A lakodalom tiüaj donképen csak a vlegényes basznál van, a lányos házná'
a mulatsá.got ,,!\iadó'"-nak nevezik. Azzal kezddik, hogy reggel a nyoszolyóasszonyok megjelennelc a menyasszonynál, átadják a vlegénytl kíUdött jegyczipt, Idváltják a menyasszonyi ágyat és átveszik a vlegényt ület jegyinget.

Az esküvt, az egész csendben, csak a két tanú jelenlétében végbement
polgári kötés után, rendszerint déleltt tartják. Esküvre külön megy a meny-

A

maga násznépével, s külön a vlegény a magáéval.
templomnál
összetalálkoznak, de esküv után, a templomon kívül újra elválnak. Az ebéd
a menyasszonyos háznál van. mel\Te megjeleimek a vlegény vfélvei is, s mint
hajléktalan, ellátatlan egyének, folytonos gúnyolódásban részesülnek s az eliéd
asszony a

alatt mindenki velk évdik. Rendszerint eveszközt csempésznek zsebökbe s
nagy hahotával, ujjongással felderítik, hogy lopni jöttek. Mint tolvajokat, elkergetik ket, de ezek azzal a fenyegetéssel távoznak, hogy most már nagyobb
haddal s egyenesen rabolni jönnek. Délután meg is érkeznek a vlegény násznépével s ozsonnához ülnek. Ekkor meg a násznagyok évdnek egymással, hogy
miért jöttek, mit keresnek, mit vesztettek el. Sok szóváltás után végre tisztázzák
az ügyet s kinyilvánítják, hogy a menyasszonyért jöttek. Erre megindul a menyasszony kikérése. A vlegény násznagyjai mindenképen kapaczitálják a meiiyasszonj^éit a kiadásra, de ezek húzzák -vonják a dolgot s csak hosszú kötekeriés.
találós kérdések megfejtése után jön létre köztök egyezség. Erre a mátkapár

.jegybe ül", vagyis az ,,a.sztalszög"-be ültetik ket az ozsonna alatt s egy pohárból
itatják ket. Ennek végeztével a ,,lánykiadó" násznagy elbúcsúztatja a menyaszszonyt a szülktl, rokonoktól, leánypajtásoktól, alsó és fels szomszédoktól. Mikor
ez is megtörtént, megindul a lakodalmi menet és a menyaszszonyt a vlegényes
,

házhoz

viszik,

meUett.

A friss

kurjongatás, pisztolylövés,

menyecskét a vlegény anyja

zászlólenget és között s muzsikaszó
s az új asszony valamelyik leend

ángya mézes kanállal fogadják az ajtóban s mézzel kínálják meg. hogy mindíf
édes, mindig kedves legyen neki az új otthon. A menyasszonyt hozzátartozói
nem kísérik el, hanem mintegy 2 3 óra hosszat még otthon maradnak s csal
ezután mennek a vlegényes házhoz, mint ..híríszesek" (hérészesek).
gver-

—

Ég

tyával, énekszóval közelednek a lakodalmas házhoz. Az új pár a zenekar éléi
félútra eléjök megj'^ s ill fogadás után vendégül vezetik ket a házba.
tulajdonképeni ,, lagzi", a nagy trakta, csak a ,, híríszesek" megérkezése vitán kezddik. Két óráig is eltart a lakoma s a szerint, hogy hány ..versben", részletbei

A

tudják a vendégeket ellátni, többször is terítenek. Aszíalbontás után megkezddik a táncz kivilágos kivirradtig. Ennok legérdekseebb mozzanata a ,, menyasszony táncz." Ez abból áU, hogy miután a muzsika rákezdte a mindig állandó,
szertartásos zenét, a menyasszonyt bevezetik s az egyik vfély rákezdi vele r
tánczot, miközben fol\-ton azt kiabálja, hogy
,, Eladó
a menyasszonj'." Nagy
sürgés-forgás támad erre. Az egyik nyoszolyóasszony rostát tart a kezében, ?.
legények meg sorban kiabálják, hogy ,, Enyém a menyasszony, enyém a menyasszony", s kiki iparkodik egy-egy fordulói-a pénzen megvenni a menyasszonyt.
Mikor már jó ideig, vagy másfél óráig, folyt ekként a táncz, egyszerre beszalat
a vlegény s egy nagyobb bankjegyet vet a rostába, vagyoni helyzete szerim
20, 50 st 100 koronásat is. így persze a többi kezérl leüti a menyecskét 3 ezzel
a sok rángatásíól csaknem elalélt menyasszonyt végre is megmenti, utolsónak
eg)'et-kettt még fordul vele s aztán a nudaíozók közül szép csendesen elvezeti
Nem is jelenik meg többé a mulatózok között, csak reggel felé, mikor a nyoszolyóasszonyok és vfélyek elmennek a menyasszony házálioz s innen elhozzák
menyasszonyi ajándékot, kalácsot, sült szárnyast, tortákat, gyümölcsöt.
miket früstökre tálalnak fel. Reggelre kelve, a fiatalasszony kontyosán, fköt
:

:

;
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vol a fcjóii. temi)l(iiul)a inojjy avatásra. Azután az egész hctea piheni a lagzi fáradalmait, s haza a szülei házába még akkor se megy, ha ez a tszoinszérlságban
van Í8. De az els vasárnap a raenvov^ske szüleié, a kik ekkor a kishirisz-t tariják.
Itt történik meg a ..násznagyok felvettetése", vagyis itt ér véget a tisztök. Ez
ünnepélyes ebéd keretében abból áll. hogy az új pár a jelenlev két násznagynak
és a vfélyeknek megköszöni szolgálataikat. A menyecske a saját násznagyának

magahimezte keszkent is nyújt át emlékbe.
Ez általánosabb lakodalmi szokások itt-ott tisztán helyi jelleg szokásokkal bvülnek, illetleg módosulnak. így pl. a palóczoknál *) mindig az anya,
már nem él, egyik nrokona kéri meg a kiválasztott lány kezét. Visz
vagy ha
magával jegx^ajándékot is, egy új, fejrevaló kendt, melynek egyik csücskibe
4 6 korona van bekötve (Maczoiika). Ha a lány elfogadja, viszonzásul ,,gyiót"
és almát, Szcsön és Bocsoa selyem vagy slingolt kendt küld a legénynek. Szuha,
Dorogháza, Mátramindszent községekben maga a legény és násznagya mennek
leánykérbe, a legnagyobb titokban. Bekölezén, Csehiben és Mikófalván meg
az a szokás, hogy mieltt az asszonynépek elindulnának .lyányt vennyi", a
szénvonó lapátot elbb megforgatják ca moslckos dézsában, hogy a lányos

—

,

házhoz

mentkben

valami gonosz lélek útjokat ne

állja,

(,,mer illyenkor a lei-

könnyebben tnnnak ártanyi a rosszak.") Mikófalván az is szokásban van, hogy
a falubeli siheder legények csengt, kolompot rázva, vagy tepsit verve, fel s alászaladgálnak s fleg ama ház tájékán, a hová a kérk mentek. Bár ritkán, de azért
megtörténik, hogy .összemegy" a házasság. Ha a legény bontja fel az eljegyzést,
akkor Szcsön és Bocson a legény az eljegyzés jeléül kapott slingolt kendt
darabokra vagdalja s az udvaron a fára kötözi fel.
A palóczoknál a lagzi napjára is nagyobb czeremóniával készülnek, mint
a déli részeken. A három hét alatt, a mennyi id az els hirdetéstl az esküvig
megfelel
elmúlik, a legény vfélye és násznagya három este is beköszöntének
kísérettel
a lánj'os házhoz, hogy megtudakolják, nem bánták-e meg szándékukat. Ez a járás-kelés persze csak arra való, hogy nagyokat egyenek és igyanak.
Minthogy az esküvt hétfn szeretik tartani (Egerben szombaton), a vfélyjárás
ileje a vlegény részérl csütörtök, a menyasszony részérl szombat este. Ugyancsak e vidéken van szokásban, hogy közvetetlenül az esküv eltt a szószóló
násznagy és a vfély elmennek a menyasszonyos házhoz a buzogányért". Elmondják, hogy kinek a követei s egyúttal valami ,,jelt" kérnek, hogy otthon
be tudják bizonyítani, hogy a menyegzi királynénál jártak. A leánykiadó így
válaszol ,,Van ittég jel, de derága, mer' külse országi növénybe van, 100 frt
(értsd 100 kr.) az ára." Alkuba bocsájtkozik tehát a nagy vfély s megveszi a
..jelet", mely nem egyéb, mint egy tövérl ágas-bogastól lemetszett rozmaring,
melyre aranyozott dió és alma van aggatva (Bekölezén pedig .olvasó" módjára
fzött pattogatott kukoricza), ezt azután színes pántlikával fokosára kötözi s
egyúttal kikérik az esküvre a menyasszonyt és azzal visszatérnek a vlegényes
,

—

—

,,

:

,

esküv eltt való este
megkérik a lány kezét. A palóczoknál rendszerint az esküv eltt, a vármegye egyéb helyein az esküv után,
mikor a lányt hazulról elviszik, van a búcsúztatás.

házhoz. (Ethn. V.
8

évf.).

mókázások között,

Füzesabonyiján

is

ellátogatnak az

találós kérdések után, újra

—

—

A polgári kötés az egész vármegyében Tiszafüredet kivéve csendben,
minden dLsz nélkül megy végbe. Annál nagyobb az élénkség, a mulatság az egyházi esküvre menet. Égerszóláton pl. a menyasszonyt viv kocsi kerekeihez
cserépedényeket vagdosnak. A muzsika, újabban fúvózenekar, egészen a templom aljáig kíséri a nászmenetet. A fiatalok több helyen (pl. Ecséd) kívül maradnak a templomon, s míg benn a szertartás foljdk, eljárják az ú. n. paptánczot.
Aldebrön, a hol az új pár a szertartás után egyenesen az új otthonba tér, a te.uplomból kijövet a menyasszony, annak bizonyítására, hogy milyen jó sora volt
otthon, kiválik a násznépbl s megindul haza felé. Persze, e színlelt törekvésében
feltartóztatják a vfélyek és a vlegény. Füzesabonyban meg a násznagya akarja
elszöktetni a menyasszonyt az érte való tréfás szóharczban természeteién a
vlegény násznagya gyz. Felnémeten azt az egészen különös szokást találtuk,
hogy a vlegény násznépe az esküv után nem haza, hanem kocsmába megy s
reneszó mellett déli 12 óráig elmulat. Ekkor az egész társaság a násznagy laká;

»)

A

paló.zokra vonatkozólag Istvánfly Gyula

('s

Pintér S in lor közlését

hasínáltuk

fel.
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megy ebédre. A palóczoknál, mivel többnyire a mise után van az esküv,
a menyasszonynak, mihelv-t a templomból hazaért, els dolga, hogy hitvesi
orondoskodásának jelét adja. Küld is a vlegémiiek früstökre sebtiben mézespálinkát, kalácsot. pecsen5'ét stb. Nálok is estefelé van a ,. lánykikér", illetleg
..kiadó". E czélra a vlegény násznagya a vfélyekkel együtt kétszer is átmegy
a menvasszonyos házba, csakúgy gyalogszerrel, a menyasszonyért, azonban a
lánykiadó násznagy ..jelet" kér tlük, mert ..ú'llehet, hogy nem emménk menyegzi királvunknak, hanem valamellyes idegen országbelinek a követei
kletek." Mind a kétszer hiába jöttek, s ha egyeben nem, a találós kérdéseken
rajta vesztenek, s ígj' el keU jöniök harmadszor is. Most azonban már nagy
sára

kísérettel, zeneszóval,

tréfás

négylovas kocsin állítanak be. Ujabb fogós kérdések
öltöztetett nt vezetnek a lánykikér

.^

mókázások után egy vén banyának

násznagy

elé

:

,,No szaószóUó uram, e 'lesz tán a kit keresnek ?"
„Keres az íz illyen vénet, a kinek mé' foga sincs.

—

•

Végre nagj' húza-vona után elkerül a menyasszony a ,,komrából." Egykettre kocsira teszik s viszik nagy diadallal hazafelé. A flakoma délben vagy
este van, a szerint, hogy az esküvt reggel v&gy délután tartják-e, illetleg p
szerint, hogy a menyasszony egyenesen új otthonába tér-e mindjárt reggel.
vagy csak esetfelé viszik haza. A lakoma azonban, akár déli, akár esti, jóformán
mindig egyforma. Elmaradhatatlan a csigaleves, a tormás hús, a töltött káposzta,
a sült vagy paprikás hús és a különböz tésztaféle. Az ételhordó vfély mindenik
ételt versmondás közt teszi le az asztalra. Valamikor szépek, eredetiek voltak
ezek, ma jobbára a vfélykönyvek sületlen termékei. A tréfa itt sem marad el.
Hosszú bevezet versezet után közben egy leborított tálat tesz a vfély az asztalra, melybl veréb száll föl, vagy valami házi jószág szalad ki a mulatózok
nagy mulatságára. A palóczoknál flakodalmi étel a ..kitolós" vagy ..aprólékos
kása." Ez azonban a vendégeknek pénzökbe kerül, mert va,gy a vfély jelenti
be. hogy a gazdasszonynak kezét a kása megégette, tehát adakozzanak részére.
vag^• maga a gazdasszony jelenik meg bekötött kézzel s hamarjában gyjtést
rendez. A menyasszonyi ajándékok között Hatvanban és környékén egy nagy
kalács is szerepel, az ú. n. ,, menyasszonykalács", a menyasszony keresztanyjának ajándéka. Igen nagj', 20 30, st Hatvanban 50 -60 kilós is. A tetejére
díszül aranyozott diót, almát, czukrokat és ég gyertyákat raknak. A menyasszony vágja fel s mindenkinek saját kezével ad belle.
A fentebb megemlített 7ne7iyasszoni/tá»c~onkí\W.. némely vidéken egyéb
szokások is vannak. így Karácsondon és környékén, de különösen a palóczoknál elmaradhatatlan a menijasszonyfeJctetés. Ez abból áU, hogy a menyasszonytáncz vége felé a nyoszolyók felmennek a padlásra és fekvhelyet készítenek
az új pár számára. !Mikor a táncz befejezdött, a vlegény ide vezeti menyasszonyát. A nyoszolyók is velk mennek, hogy levegyék a menyecske fejérl a koszorút s a haját kontyba kössék. Xéhol ekkor teszik fejére az aranycsipkés fkött.
Dolgukat jól elvégezvén, az ifjú párt magukra hagj^ják. Karácsondon a fiatalok
a létrát felhúzzák maguk után, de a palóczoknál rendszerint ott hagyják, s így
alkalom nyílik a sok ízetlen tréfára. A legények csak aira lesnek, hogy az ifjú
pár elaludjék. Egj'-kettre felosonnak, s ki csizmát, ki szoknyát, ki meg fejpárnát lop el tlük, melyet a menyasszonynak reggel pálinkával kell kiváltania.
Zaránkon meg a palóczoknál a menya.iszonypörkölés van szokásban. Ez úgy történik, hogy mikor megvirrad, a vfély elvesz egy jókora köteg szalmát s a jelszóra, hogy kezddik a menyasszonypörkölés, az egész násznép kivonul az utczára.
A szalmát megg^-ujtják, a tüzet körülugrálják, miközben elvezetik a menyaszszonyt, a ki rendszerint mézespálinkával és kalácscsal váltja meg a pörkölést.
E szertartás után újra \-is.szamennek a házba, csak azért, hog>' a násznagy
a lagzit" egj' cserépfazék földliöz vágásával. Ezzel azután vége is
,, agyonüsse
van a lakodalomnak. Egyéb mulatságok, mint pl. hogy Balián a szétszedett szekeret a háztetre viszik s itt újra összerakják, vagy, hogy Párádon hóhéros-t
játszanak, egészen helyi jellegek s inkább ötletszer, mint szertartásos szokások.
A mily jókedv, szinte dévaj tud lenni népünk a lagzikban, épen olyan kegyeletes és elmerül a gyászában. Ha megkondul a ..lélekliarang", minden
ház kapuja megnyílik és a szomszéd a szomszédtól tudakolja meg. hogy kinek
a
Természetesen eg\'-kettre összeszalad az egész rokonság
,. csendít ettek."

—

—

—
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palóozoknál az egész hnd.
hogy a végtisztesség elölt a bánatos liozzáíartozóknak segítségökre legyenek.
^'^° dolog a iialott lemosása és felöltöztetése. Az Alföldön a legújabb
^Ti^ok""
ünnepl ruháját adják rá. a palóczföldön azonban, a hol még több hagyomá.iyos
és babonás szokás dívik, máskép járnak el. Ha asszony a halott, akkor a tulipános
láda aljából clölceritik a menyasszonyi fehér ruhát, melyet épen azért te;t el
a palóezasszoiiy. hogy legyen tisztességes „haló ruhája." Ha „ember" a halott,
abba a nászingbe öltözíetílí. melyet a menyasszonyától kapott. A halottnak
iuelle felett összekulcsolt kezébe .olvasót," ha írástudó volt. imádsp.gos könvveí
tesznek. A csizmájáról a patkót lefejtik, hogy ne kopogjan, s hogv kílnny ebben
járliasson. ha a temetési nap éjtszakáján hazamegy a ,, szállást megköszönni".
Az asszonyokon meg azzal könnyíienek. hogy a hajokból kiveszik a ,,kontyvasat"
s lúdszárn>-tollal helyettesítik. Istvánffy Gyula (Ethn. V.) azt is feljegyezte,
hogy az áldott állapotban elhalt
mellé egy kis inget, egy szál vékony viaszgyertyát és egy krajczárt helyez el a kiszemelt keresztanya. A palócz ugyanis
abban a hitben van, hogy a gyerek a koporsóban is megszületik s majd Ker.
Szent János keieszteli meg a Jordán vizében. Ezéri; kell a kis ing és a gyertya,
mint a kath. keresztelési szertai-tás használatos eszköze a krajczár pedig an'avaló, hogy a kisgyerek vele a másvilágon az örök világosságot megváltsa.
Istvánffy Gyula is. Pintér Sándor is megemlíti, hogy több helyen lópatkót teszlek a 18-^24 éves korban elhiinjd: palócz legény mellére. Istvánffy szerint azért,
hogy fel ne dagadjon. Pintér szerint pedig az skori szokás emlékeképen, a mikor
a magyar vitézt lovával együtt temették el.
A ,, halott nézés" és mellette egész
éjjel, ,virrasztás"megyeszerto szokásban van. Ez utóbbit rendszerint,, virrasztó aszszonyok" végzik, imádsággal és ájtatos énekekkel híizva ki a szomorú éjtszakáí.
Maga a temetés elég nagy pompával meg}' végbe. Legfbb része a verses búcsúztató. Igazában a halott búcsúzása ez a kántor szájával, a család tagjaitól, a sógortól, komától, jó barátoktól, ismersöktl, alsó és fels szomszédtól, kedves állataitól és egy általános versben az egész falutól. A búcsúztatóban az elhunyt rokonait
névszerint szokták kiénekeltetni, a palóczoknál ,,kiliurítarLÍ." A halottat a Szent
Miliály lován viszik ki. Ha lány vagy fiatal asszony hunyt el, fehérbe öltözött
lányok vagj' menyecskék, ha férfi vagy öregasszony', akkor ,. emberek" a halottvivk. A legényeket kortársaik viszik ki a temetbe. Az elhantolásban a komák
is segítenek a sírásónak.
A temetket a holtak iránt érzett nagy kegyelettel
és szeretettel gondozzák. A sírhalmokat idszakonként fel-felhányják, virágokkal
teleültetik, s rendesen egy-egy szomorúfz hajlik a márványból vagy
kifaragott sírkeresztre. ., Halottak napján" az egész falu megmozdul, búcsúval
tesznek
sírra,
apró
halotti
mennek a holtak birodalmába, friss koszorút
a
gvertyákat gyújtanak, melyeknek fénj'^e jókora folton az szi koromsötét égboltot
is felér tort
is megvilágítja. Valatnikor mindenütt nagjí^ áldomást, lagzival
tartottak a temetés után, melyen természetesen sok szó esett az elhunytról
és vLselt dolgairól. Manapság sok helyen, pl. az egész tiszafüredi járásban, az
egy Sarudot kivéve, ismeretlen már a halotti tor. Egyebütt se úgy megy már,
mint régente. Gyöngj'öshalászon pl. csak borravaló pénzt kapnak a szolgálattevk, Adácson pedig a szegények etetése van szokásban a halotti tor helyett.
EityíbnúpszoKülönben így áll a dolog egyéb szokásokat illetleg is. ,, Megnehezült az
"
idk járása" a jó hevesi nép fölött is. Az anyagi szükség elveszi a nép kedvét
éók.
a régente általánosan kedvelt mulatozásoktól, játékoktól, a czivilizáczió meg
újakkal, modemekkel helyettesíti ket. Ismertebbek s nagyobb általánosságban
szokásosak még a bethleheDijárás, a farsangi mulatság, a három királyok köszöntése,
a hiísvéti öntözködés. a májfaállítás, a szentivánéjjeli tüzugrálás. az arató és szüreti
ünnep, a kukoriczafosztás, a téli fonóka, a kálvinista köségekben a kántálás és
Pásztón a regélés. Ezek közül is lássunk egyet-kettt.
A lethlehemjárás elég általános szokás. Több legény összeszövetkezik
s közülök ki angyalnak, ki meg pásztornak öltözik. F-személy köztük az ,,öreg"
számadó-juhász, a ki kifordított bundát, báránybör-kucsmát visel, állát hosszú
kenderszakáll övezi és hatalmas furkós-botot tart a kezében. A pásztorok fehérbe
vannak öltözve, díszes, aranyos, hengeralakú csákót hordanak. Az angyal kezében viszi a keménypapírból összetákolt, apró viaszgyertyákkal niegvUágított
Bethlehemet, melyben a kis Jézus születése van ábrázolva. A pásztorok jelvénye
a csörgs bot. Utolsó személy köztük a ,, szamár", a kinek nincs egj'éb dolga,
,

n

;

—
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mint az ajándékok összegyjtése a tarisznyába. Házról-házra jáinak s e^v kis
ajándékért szivesen ..elzörgetnek s eluiókáznak." Egerben a hóstyai legényeknek
adventben rendes mulatságuk volt a bothlehemjárás. de mert az esti szürkületet, a mikor útjokra megindultak, a kezök ügyébe es tárgyak elemelésére is
felhasználták, rendri intézkedés kitiltotta ket a belváros területérl. Hevesen
10 éves fiúk járnak a bethlehemmel s az iskoláés Rózsaszentniárt ónban 8
ban tanult énekeket adják el.*)
A farsangi mulatság .három napokkor", ,,bt fogadó" vagy ,, száraz"
szerda eltt megyeszerte divilí, országos szokás szerint. Elkezdik a tánczot
farsang vasárnap mise után, s három napon keresztül szakadatlanul folvik.
Felnémeten farsang harmadik napján .,húshagyó"-keiden 10 12 legény rendezi
az ..ivót." Ezek hamvazó szerdán jelmezbe öltözve, mindama házakat bejárják,
honnét a lányok résztvettek a mulatságban, és szalonnát és tojást szednek össze!
Ezt azután ránt ott ának eUvészíttetik a falu kocsmájában s egészen csütörtök
reggeUg lakmároznak belle s mulatnak mellette. ..ZabáUó csütörtöktl", a mikor
a farsangi maradékét elt elköltik, 40 napig nem igen látnak az asztalon húsételt.
Apczon meg az a szokás, hogy a legények ,, száraz" szerdán harmonika mellett,
tepsiverés és kolompolás között ,, búcsú módjára" keresik a farsangot.
A húsvéti ntözködés szintén általánosan el van terjedve, bár néhol már
kezd kimenni a szokásból. A legények napja húsvét hétf, a leányoké húsvét
keddje s szerintök tart egészen ., krumplikapálásig."
Legtöbb helyen reggel
vagy déleltt folyik az ntözködés. de Komlón. Felnémeten és Baktán már vasárnap éjjel elkezdik. Egyes helyeken ugyancsak vastagon megy a mulatság, mert
a kúthoz viszik a leán%-t s esakliogy meg nem fürdetik. Felstárkányon meg
egyenesen a patakban merítik alá. mert azt tartja a palócz, hogy ,,i'ílesz friss
menyecske, ha férhe' megy." Babonák is fzdnek a húsvéttáji patakvízhez.
Hortoii nag^-pénteken az asszonyok-leányok patakvízben mosdanak, hogy szépek legyenek, éjfélkór meg az egész falu lovat úsztat, mert azt hiszik, íiogy a

—
,

—

ket és sebesjárásúak lesznek.
felkendzött, színes papírszalagokkal díszített májfa áUítása is divatozik a vármegyében. Xem is lám' az, a leinek udvarán május 1-én ilyen májfa
baj elkerüH

A

.,ki

nem

virul."

A

pünkösdi hiráhjság. a hatvani és tiszafüredi járások községeit kivéve,
a többiben ismeretes és szokásos gyerekmiüatság. Rendszerint a 8 12 éves
lányok rendezik, aliként. hogy egyet meg^íesznek maguk közül ,. királynénak",
a kinek a fejét koszorúval és fátyollal ékesítik. Ezt a többiek közrefogják, házrólházra mennek s mindenütt mondóka kíséretében járják el körtánczukat. Felnémeten erre a szövegre járják a tánczot

—

:

Mi van ma
kantárszárát,

—

Pirospünkösd napja,
Holnap lesz a második napja.
Hogj' össze ne gázolja a pünkösdi rózsát".

—

?

Mezötárkányon csak a szöveg más
„Mi van
második napja.

ma

—

—

megfogd lovad

:

—

—

Mi van ma ?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz
A
Ide menjünk, oda menjünk, a kisasszony
Gombos szoknyájában. Ha jó
Rózsát szakajtanátok, azt is nekem annátok,
Szakad szívom rátok".

?

—

—

lányok volnátok.

— Jól

—

Visznehen meg erre a szövegre járják a tánczot
„Pipi Kukoricza Pámestemé lánya.
Mi van ? Ma van. Mi van
pünkösd napja."
:

—

A

palóczoknál ezt a dalocskát éneklüc
1. Mi van ma, mi van ma
Piros pünkösd napja.
Haónap
másogjnk napja.
Ne tipegj, ne tapogj
Mer' ha mó'tttapodod

—

?

Ma

van

piros

:

—
haónap lesz —
— A pünkösgj-i raózsát
— Megadod az árát.
Csak fürgyik. csak fürgj'ik — A fekete csaóka, — Szájjon a házokra, — Mint azeltt
szállott — Az apostolokra. — Lyányok ü'nek a toron'ba — Arán' koszoróba, — Ara ménnek al
legények — Sárga sarkantyúba. — Ha jaó jányok vaónátok — Né kem köszönnétek, — Levenném a süvegem — Annak örü'nétek. — Pénz vaóna csergene — Raózsa vaóna- sérgene. —
A

—

—

lesz,

2.

Mégis kiserdü'ne

—

Dicsértessék a Jézus Ivirisztus

!

A

szentimnéji tüzugrásról csak Feldebrn, Kiskörén és egy-két palócz
községben tudnak, de az arató viulatságokat megyeszerte megtartják, kiváltképen
a déli részeken. A fonókáról már szóltunk, a kánlákís ismert szokása pedig csak
a református községekben, fleg Atányon divatos.
•) Istvánffy

Gyula

az

Ethnografia

11.

kötetében

közöl, melyet a palóoznknnl sikerült neki összejegyeznie.

egy

ilyen

betlehemi

pásztorjátékot
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Specziális palóczszokáskónt felemlítjük a ,.kiinuzsikálás"-t. Pintér Sándor
II. évf.) a következképen iija le a palóczboszú e különös nenaét
paliicz élotóben inegtörtónik, hogy egyik-másik loáiiy a liozzil vouzalomiual közeled
legénj't szó\'nl, tnglojtóssel kigúnyolja, tánezra felhívásnál visszautasitja. kiko^^arazza, szóval magától eliitflsítjn, és ha a leánjiiak ilyetón viselkedését, mint elfogadható indokon nem nyugvót, a nép
közvéleménye is sértésnek ismeri el a sértett legényben felébred a bosszú érzelme. A sérelmet szenvedett legény pajtásaival alkalmas helyen, lehetleg titokban megbeszéli az esetet, s ha a többség
egj'értolemre jutott elhatározzák a sért leány kimuzsikálását. A bosszúállásnak e neme kétféle,
és pedig kisebb vagy nagyobb, alkalmazva a sértés milyenségéhez. Ha kisebb természet a sértés,
például a tánezra felkérés visszaut.asitása, akkor nyomban is alkalmazható a bosszú, rendszerint
azonban a legényektl niegliatározott lakodalmi mulatságon ha súlyosabb toriuészotü a sértés,
például a nevetést oloidézó gúny, vag>- megkérésnél Icikosarazás, akkor a bosszút mindig farsangi
nyilvános mulatságon hajtják vó^re. Az Ítélkez legények a bosszúálltisnak idejét is, helyét is titokban
tartják azért, hogy az illet mit se tudhasson a történendröl, különben távol maradna a mulatságtól. Ha elérkezett a megjelölt mulatság, vagy lakodalom napja, kezdetét veszi szokás szerint
a \-igalom s a fiatalság még a bosszúval sújtandó leánynyal is enyeleg de midn a mulató fiatalság
már latja, hogy a mulatók és vendégek teljes számban egjnitt vannak, váratlanul jelt ad a bosszúálló
legény, mely jelre a zene, miutha csak elmetszették volna, elnémul, a tánczolók párjaikat elbocsátják
8 a legények a muzsikások közé, a leányok, illetve asszonyok pedig az ellenkez oldalon csoportosulnak. Halotti csend lesz egy pillanatra, mindenki tudja azonnal, hogy kimuzsikálás lesz, de hogy
kit sújt a bosszú, azt nem tudják, s éppen ezért a ncsoport majd minden fiataljának arcza halálsápadttá válik. E hirt<>len beállott rendkívüli izgatottság nem tart soká, mert a bosszúálló legény
csakhamar a muzsikusok elé lép, arczczal a ncsoport felé s annélkül, hogy a megbosszúlaudót meg-

(Ethn.
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nevezne, ekként szól

— A ki engemet meg ekkor vagy akkor, ezzel vagy azzal a szóval,
megsértett,
ki — ennél a szónál kitárja a mulató helyiség ajtaját —
meg czigáuy húzd rá a nótáját
itt

menjen

tettel

itt,

te

s

!
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szavak hallására, az a leány, ki magát bnösnek érzi, kötényébe rejti arczát, sírásra fakad,
a körött« vagj- mellette állók megrettenve, némelyek szánakozó arczczal félre húzódnak mellle.
A siró leánj-t., ha vannak : rokonai, ha nincsenek, egy pár éltesebb asszony közre veszi ós vezeti
kifelé rendszerint a czigánybanda ilyenkor a Rákóczi-indulót szokta játszani, s a bosszúálló legény
elólnienése mellett kísérik a leányt egészen a mulató hel>aség kapujáig, hol mindaddig húzzák az
indulót, a míg a leány el nem tnik szemeik ell. Ezután pedig tovább mulatnak. De nemcsak a
leánj't, menyecskét éri az ily bosszú, hanem
ritkán ugyan
a leányt méltatlanul sért legényt
is kimuzsikálják
s ez akkor történik, ha a közvélemény hatása alatt legények a sértett leány vagy
menyecske pártjára szegdnek. Ámde a legény kimuzsikálása már nem megy simán
rendszerint
véres verekedéssel végzdik. A palóczleány borzasztóbb bünt«tóst nem ismer magára nézve, a kimuzsikálásnál az ily leány a falu és szoinszódfalu fiatalsága eltt solcszor két évig is erkölcsi halott
de elbb is felczabadnlhat a sújtó teher alól, lia a sértett legény megbocsájt neki, vagy a falu közvéleménye mellette nyilvánul. A menyecskét
legyen az zvegj' vagy férjes
ós a legényt csakis
arra a mulatságra sújtja a bosszú. Jleimyire lesújtó a kimuzsikálás egy fiatal leányra, azt leginkább
abból ítélhetjük meg, hogy az ily kimuzsikálási esetet még ellenséges leánytársai sem szokták a
szenved szemére vetni, s az még titkos közbeszéd tárgyává sem váUk. Régibb idben a kimuzsikált
leány néha „a sírig hordozta pártáját ;" ma már lazulván az erkölcs, a bosszúálás e neme is szerubetünöleg veszti erkölcsi hatását a palócz nép életében."
;

—

—

;

;

;

;

—

—

Külön figyelmet érdemel a Pásztón szokásos regélés. Ez abban áll, hogy
lánczos botokkal, csörgkkel és üstökkel felszerelt emberek megjelennek a fiatal
házasoknál, vagy az újszülötteknél s köszöntt mondanak. Érdekes, mert ennek
a szokásnak az eredete egészen a pogány korig, a ,, regsök" koráig, visszavilaet.
De fontos adat is mveldéstörténelmi szempontból, mert épen ebben rejlik
a magj-ar lélek különös karaktere. Míg ugyanis egyfell megrzi az évezredes
hagyományokat is, addig másfell van érzéke a haladásra, van képessége az új
eszmék befogadására és új szokások elsajátítására.
S ha mégis azt halljuk, hogy ,,nem úgy van már, mint volt régen," s talán
hajlunk Ls a magyar ember régi idket dicsérni szeret njnlatkozatára, vagy
magunk is látjuk a czivilizáczió rombolva épít munkáját, ne gondoljuk, hogy
a szokások megváltozása, a népnek a régiekbl kivetkzése máról holnapra
történik. A változás, a fejldés, igaz, jóideje megkezddött, azóta folytonos,
de egyben természetes. S bár ha napjainJíban sem találunk már fel vármegyénk
minden helyén minden szokást egyenl erben és formában, még most itt is
ott is fel-feltünik az si elem, ebbl is, abból is ki-kicsillan a régi zománcz. S ez
így van jól. A czivüizáczió ellensége az elválasztó nép.szokásoknak, de nem
ellensége

magának

a népnek.

HEVES VÁRMEGYE GAZDASÁGI VISZONYAI.
MEZGAZDASÁG

ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS.

Heves

várraegye, geográfiai fekvésénél, az éjszakkeleti vármegyék közé
mely természetadta sok szépségével, egyike a legszebb vármegyéknek, itt terül el a szívében a Mátra hegj'ség szép hegyeivel,
kies völgyeivel, ózondús levegjével, míg a másik részét a Tisza szeli
át. A kett között a Mátrától a Tiszáig elterül délibábos síkság pedig
legtermékenyebb földje nemcsak Heves vármegj'ének, de egyik ékessége Magyarországnak.
Heves vármegye összterülete 3749'45 D kilométer, kat. holdakban 64:9'946,
melybl szántó 331241, rét 58-116. erd 118668, legel 100-946, szl 3201, kipusztult szl 1695, kert 7521, nádas 1432 és nem term 26-856 k. hold. A vármegyét
egymástól elüt földrajr,i alakja következtében öt részre kell felosztani vagyis
erdségeivel elfoglal 2. a hegy1. arra a területre, melyet a Mátra hegység az
ségtl éjszakra fekv Mátra dombos területére; 3. Eger városra és tájékára, mint
a Bükkhegység egyik nyúlványára 4. a Mátra hegység déli részén elterül,
a Mátraalja vagyis a Zagyva és Tárna folyók közötti részre, és végre 5. a Tiszamenti lajDOS területre, mely az úgynevezett Nagyalföld éjszaki határa.
Heves vármegye gazdasági viszonyai e területek szerint szintén eltérk,
ép úgy az éghajlata is, melyet a Mátra hegység befolyásol. Maga a hegyes és a
dombos terület hvösebb, több csapadékkal, míg a keleti és déli rész már enyhébb, száraz és az Alföld éghajlati viszonyainak felel meg.
A Mátra községei, melyek a hegység lábainál fekszenek, éjszakról Pásztó,
Hasznos, Tar, Nagj'bátony, Szuha, Maczonka, Mátramindszent, Dorogháza,
keletrl Sirok, Tarnaszentmária, Verpelét
Párád. Bodony, Recsk, Derecske
délrl Domoszló, Abasár, Vécs, Markaz, Pálosvörösmart, Gyöngyös város,
tartozik,

:

;

;

:

:

;

Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Szcsi, Rózsaszentmárton,
nyugatról Szurdok-püspöki és Zagyvaszentjakab. A Mátra tisztán erdségbl
nincsen, csak legeltetés. Növényzete elég dús, a mire a
áil. Mezgazdaság itt
gyakori csapadék és éjjelenként a gazdag harmatok nagy liefolyással vannak.
A magasabb részeken július és augusztus hóban éri el ft^jldésének tetiiontját
a növén\-zet. A hegyek tetején a fensíkok, melyeket kaszálóknak használnak,
szénatermést nyújtanak, de a sarjút a környékbeli gazdaságok már
igen
csak legelül használják. Az újabb intensiv legel-készítés rendszerével, a
nyúlszapuka-termeléssel a Mátra hegyikaszálóit és legelit még jobban ki

b

lehetne használni.

A munkásviszonyok a Mátrában a kivándorlás korszakában szintén igen
megváltoztak. Alig van község, melybl 100 150 ember ki ne vándorolt volna,
a mi a népség lO^^-ának felel meg. Igaz, hogy igen kis százalék az, mely keresetét
vissza nem küldötte, de maga a kivándorolt, ha visszatért, már nem a régi volt
mert a tengerentúli rossz szokásokat magával hozta. Az így beállott munkáshiány a munkabéreket nagj'ban felemelte. A szükséges erdei munkákra alig
maradt munkás, és a nagy béreket a munka alig bírta meg. A tavasz beálltával
58 kor. és konvenczió-fizetés mellett,
a munkás néj) az Alf(")ldre is elszegdik 48
az asszony-munkások pedig 30 38 korona és konvenczió mellett a konvenczió
2
4 kgr. szalonna, 4
50 kg. liszt.
8 kgr. fzelék, 40

—

—

—
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A

ilátra -hegységben a niarhatenyésztés csak idszaki, kivéve a liogység
községeket, a hol azonban egyöntetség alig találliató, habár az
átmenet jellege meglátszik a község marháinál, a régi magyar faj és a nyugati
a telepítvényes közsémarha között, ^fagában a Mátrában marhat envészt és
nincsen, az ottani takarmányt és legelt a lenti gazdaságok a
geket kivéve
gazdaságukban tenyésztett marhák részére használják fel, melyeket bizonyos
id-szakokban oda felhajtanak.
Juhtenyésztés a hegységben nincsen de a közeli gazdaságok idszakonként felküldik ide nyájaikat és csordáikat.
A sertéstenyésztés a gazdaságokban a beállott nagymérv sertésvész követalatt

fekv

—

—

;

keztében nagyrészt megsznt. Azeltt nagy jövedelmet biztosított a gazdák-

azonban az erdket csaknem mind kivágták, makkterm fa is alig
így a régi híres makkoltatás sem volna lehetséges.
Jlátra hegységtl éjszakra teri el a Mátra dombos vidéke, a hol már
alacsonyabbak a hegyek, szélesebb a fensík. kevésbbé meredekek a legelk.
Hellyel-közzel szélesebb völgyek vannak, melyek szántóföldek és rétek.
mégis
meredekebb dombos-hegves terleteket erdknek, legelknek használják.
51-559
hold,
113083
kat.
ebbl
erd
19-359
k. hold, legel
E dombos vidék
k. hold. szántó és rét 32*165 k. hold.
Pétervására,
mint
vidék
e
közigazgatási
középpontja,
E vidék községei.
Istenmezeje. Erdkövesd, Váraszó, Szentdomonkos, Mátralelesz, Szenterzsébet,
Fzes,
Szajla,
Aranyos,
Ballá.
Szék,
Fedémes,
Bekölcze,
Ivád, Nadújfalu,
Szcs, Csehi, Bocs. Bátor, Bakta, Mikófalva.
gazdasági
kultúra
csakis
szerényebb
években
itt
a
a
lejtkön,
70-es
fensíkokon és völgyeken volt található, de a viszonyok változtával az erdket
letarolt
pusztítani kezdték s valóságos rablógazdálkodás vette kezdetét.
erdket legelkl használták és ma csaknem mind kipusztultak; a mi még megmaradt, a legeltetés miatt rossz növés, és a fák csenevészek. Az ily elpusztított
erdket, ott, a hol a talaj megengedte, lassanként szántóföldekké alakították át,
a melyek különben meredekségük által csakis erdk és legelk czéljaira lettek
volna alkalmasak. Néhány évi mívelés alatt az így felporhanyított és soha sem
javított homokos, agyagos talajt a nyári eszések és a tavaszi hóolvadásek
alkalmával az ár lemosta, fönt vízmosásokat hagyott maga után, az iszapot
pedig a völgyeken lerakta és a bevetett terleteket beiszapolta.
Ilyképen a folyók medrei is megteltek iszappal. Ma már a folyók és patakok
széltében-hosszában foljmak és kiszámíthatatlan károkat okoznak. Kiilönösen
a Tarna-menti községek szenvednek legtöbbet e helytelen gazdálkodástól. Ezek
Istenmez, Váraszó, Erdkövesd, Ivád, Pétervására, a Tárna folyónak Gömör vármegye és Ivád fell jöv völgyein, továbbá Szentdomonkos, Mátralelesz és Szenterzsébet község határai, melyen a folyó egyik éjszaki mellékága folyik, végre
a Tárna fvölgye Péter vásárát ól Terpes, Szék, Szajla, Sírok, a hol a Tárna
a negyedik völgybl a Recski Tárnával is egyesül.
szántóföldek kiéltek, a
E vidék gazdálkodási viszonyai igen rosszak.
domboldalak, kedvez idjárás mellett, kat. holdanként 4 5 métermázsánál
régi háromtöbbet alig adnak, míg a laposabb földek 5 7 métermázsát.

nak

van,

ma

;

s

A

A

A

A

:

A

—

—

A

nyomásos gazdálkodással tudják csak a hozamot némileg biztosítani. Ez az
szi, tavaszi vetemény és ugar, vagy ugar helyett zöld ugar vörös herével.
Az oly földek, melj'ek termésre mégis jobbak volnának és a rétek, melyek biztos
szénát és sarjút adnának, a folyók beiszapolt medrei következtében bizonytalanok.
AzonVjan nemcsak a szántóföldek és rétek termése bizonytalan, hanem a községek
maguk is veszélyeztetve vannak.
A földek terméketlenségét még az is befolyásolja, hogy csak kevés gazdánál
lehet feltalálni a modern gazdálkodás eszközeit, mint p. o. a fordító hegyi ekéket,
mely nélkül a hegyek oldalas részei kellen meg nem munkáihatók. Csépl-készleteket kivéve, alig található más gép és csakis egyes nagyobb gazdaságok al-

kotnak

kivételt.

E dombvidék

vizeinek szabályozása e vidéknek már régi óhaja, mely
azonban eddig csak a recski völgyön sikerit. Néhány évvel ezeltt mozgalom
indult meg a Tárna eme éjszaki három völgyének szabályozása iránt. A vidék
állami segéh-t kért, mely czélból az állami kiküldöttek ott meg is jelentek, de
látva az ottani nagykiterjedés kopár terleteket, a segélyadást nem hoz-

Heves vármegye gazdasági ^iszonyai.

mert míg

ták javaslatba,

eme kopár

területeket

és
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vízmosásokat befásítás-

meder a legrövidebb id alatt ismét iszappal
telik meg. A kopár területek befásítására azonban szép segélyt nyert a vidék
a kormánji^ól és a fásítás ma már igen szépen halad. Ha azonban tekintetbe
vesszük, hogy e dombvidék területe 113.083 k. hold, melynek fele csaknem
elpusztult erd és legel, képzelhet, hogy hány év fog még eltelni, míg a Tárna

meg nem

sal

foh'ó

kötik, a kitisztított

szabályozható

lesz.

E dombvidék

állami beavatkozás nélkül teljesen el fog pusztulni, mert
a folyó szabályozása nélkül állattenyésztésrl szó sem lehet.
mai fásítási
segélyaktus a nagymérv kivándorlás következtében, hosszadalmas is, mert a
visszamaradt munkások a legszükségeselib gazdasági munkákra is alig elégségesek.
kivándorlás e vidéken több mint 10 15%.
E vidék völgyein. a réten, a fü állandóan vízben áU, minek következtében
-a takarmány savanyú és az úgynevezett békarokkákkal van telve, mely az ilyen
nedves talajokat kedveli.
takarmány minsége rossz, a termés betakarítása
bizonytalan, mert ha május és jiinius hónapokban zivatarok vannak, a termést
az ár elpusztítja. A vidék gazdái a Tárna szabályozásának hiányában a szénaés sarj ú-t érmésre alig számítanaj{
ha pedig mégis sikerül, azt inkább pénzzé
teszik, mert az annak feltakarmányozására szükséges marhaállomány beszerzésére
pénz nincsen. E vidék üy legexponáltabb községei Istenmezeje, Erdökövesd,
Váraszó, Pétervására, -Ivád, Szentdomonkos, Bükkszenterzsébet, Mátralelesz,
Bükkszék. Terpes, Füzes és Szajla községek.
E vidék éjszakkeleti fele, az úgynevezett Kis-Bükk hegység részén
fekszik, mely eme dombvidék közepén húzódik át, a Mátrával és Nagy -Bükk
hegységgel párhuzamosan, és Xádasdtól Bekölcze, Szentdomonkos, Lelesz,
Bocs, Bátor, Bakta községeket foglalja magába és Eger határába húzódik. E
vidéken erdpusztítás következtében szintén nehéz gazdasági viszonyok állottak
el, itt azonban a hegyek talaja már inkább köves trachit. néhol bazalt és nem
oly könnyen képzdnek vízmosások a földek kötöttebb talajúak. több agyagtartalommal. E vidél en gazdag kszéntelepre bukkantak és Szúcs és Csehi
község határában az egercsehi
kszénbánya-részvén^-társaság alakult meg.
Itt állandóan 3
400 munkás dolgozik. Eme szerencsés hehezet megváltásként
jutott e vidéknek, mert a kisgazdák és a közép- és nagyobb birtokosok a földi
kincsekbl szép jövedelmet biztosíthatnak maguknak de megváltás ez a munkásnépre is, mely áÜandó munkát nyert. E vidéken a gazdálkodási viszonyok e miatt
most még rosszabbak lettek, mert a kivándorolt munkások Amerikából nem
igen tértek vissza, az itt maradtak a bányában keresnek munkát s így sem gazda-

A

A

A

;

:

;

—

;

sági cselédet,

sem napszámost nem

lehet

találni.

A

termelési ágak búza, rozs, árj^a, kukoricza, zab, burgonya. Takarmányfélék: bükköny és vörös lóhere, míg luczerna csak elvétve található, mivel az
vöröshere a vidékutóbbmak a lágyasodott talajban a gyökérzete kirothad.
nek legjobb takarmánya, a talajt és éghajlatot igen szereti, de a magtermelés
kevésboé sikerül, mert az apion-bogár többnyire elpusztítja. Ha a termés sikerül,
1
2 métermázsa szép kifejlett magot ad. A rétek a csaknem meder nélkül
folyó Tania miatt bizonj-talanok, pedig e dombvidék, szénát és sarjút term
rétjeivel, az ország els marhatenyészt vidéke lehetne.
Az állattenyésztés itt igen alacsony fokon áll. E Aridék terjedelme 113080
k. hold, szarvasmarha-áUon'ánya pedig csak 8319 drb, a mi azt bizonyítja, hogy
e vidéket csakis a szabályozatlan folyók hátráltatják fejldésében. Az utóbLi
20 évben a nyugati fajmarha kezdett elterjedni, azonban csak a Tárna folyó
völgyein, míg a Kis-Bükk hegA^ndékén a fehér magyar fajt tenyésztik még ma
is.
nyugati fajmarlia gazdaságosabb tcnj-észtését elismerik a gazdák itt is,

A

—

A

azt. hogy a nj'ugati faj jobb legelöt és takarmányozást igényel,
e vidék rossz takarmány-viszonyai miatt, a kevésbbé kényes magj'ar faj tenyésztésére térnek vissza.
lótenyésztés az eg\'edüli, a mivel csakis a kisgazdák foglalkoznak. Faj
a Lipiczai, az állami méntelepekböl felállított mén-állomások fenntartásával.
juhtenyésztés csak a közép- és nagyobb birtokosok között van elterjedve,

azonban tudván

A

A

pedig e \-idék kiválóan alkalmas volna a birkatenyésztésre. A régebb idben a
10 20
falusi kisgazdák mindnyájan tenyésztettek birkát. Eg\mek-egynek 8
darabja volt, és több ilyent egj- nyájba csapva, legeltettek. Azonban a földbirtok-

— —

Hovos várinegyo gazdasági viszonyai.

2'2i

nak
és

kis parczellákba való eldaraboltetása azt idézte el, hogy az ily ^/jj-od telkes
annál kisebb gazdáknál, kik juhot nem tartottak, részben irigy.scg. részben

ellenkezés vagy más okok miatt, az egyetértés megt)oml()tt. és ez késbb oda
fejldött, hogy a birkatartást a kisbirtokosoknál betiltották. SiMtéstenyésztés
még található a kisgazdáknál, de a vész folyton pusztítja ket. A kecsketenyésztés
is kezd fejldni, a mi a szegénység jele, mert tehenet, borjút a kisgazda nem tud
venni, a kecske pedig a rossz takarmányt is tri.
Gyümölcstermelés a dombvidéken sohasem volt. A nép a gyümölcsfát
nem szereti, csakis a szilvafát, a mit jóformán a pálinkafzés miatt termelnek.
A munkásviszonyok a lehet legrosszabbak, a minek a legfbb oka a nagymérv
kivándorlás, mert nemcsak a férfiak, de asszonyok és leányok is épen annjáan
hagyják ott falujokat Ezenkívül a munkás nép az egercsehi kszén bányákba
és az Alvidékre szegdik nyári munkásnak, a hol jobb keresete van április hótól,
október-november liónapokig. Cselédmunkásnak csak a legtehetetlencbbek
vállalkoznak, kiket az Ahndékre sem szerzdtetnek, hozzá a cseléd-bér csaknem
oly nagy. mint bármely Alvidéken. Természetes, hogy az aratási és más napszám-munkát is csak ily tehetetlen munkással végezni, a gazdáknak nagy kárával
és veszdségével jár. Mindezekbl látható, hogy a gazdasági \-iszonyok a dombvidéken nagyon szomortiak. a földek kiélve, állattenyésztés a szabályozatlan
folyók miatt nincsen az ily rossz termelési \'iszonyok következtében a munkásnak is szánalmas a helyzete; következik tehát a vándorbot, és így a dombvidék
munkás nélkül marad. E nehéz gazdasági viszonyok következtében nemcsak a
munkások, de a földes kisgazdák is kivándoroltak, a mi minden esetre annak a jele,
hogy itt nagyon mély gazdasági bajok vannak. A kendertermelés évekkel ezeltt nag}' mennyiségben volt látható. Ma már alig található fel, mert a gj'ári
szövés kiszorította. A méhtenyésztés szintén kicsi, nemkülönben a selyembogár.

;

tenj'észtés

is.

A

..Mátra alja" a Mátra hegység déli lábától, a
között és e folyók melletti lapos területen fekszik.

Zagyva

és

Tárna folyók

E része Heves vármegyének Hatvannál kezddik, nyugatról keleti irányban húzódva, Verpelét Kápolna Heves községeknél végzdik. Szélességben
Gyöngj-ös város és Jász-Nagy-Kún-Szolnok vármegye határáig terjed. Községei
Hatvan. Csány, Ecséd, Hort. Adács, Atkár. Detk. Gyöngyöshalász, Gj^öngyösoroszi, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Nag_\Téde, Ugra. Kompolt, Verpelét,
Feldebr, Aldebrö, Tófalu, Kápolna, Kál. Dormánd, Meztárkány. Beseny,
Vámosgyörk, Boczonád, Erdtelek, Erk, Tarnabod, Tárnáméra. Tarnaörs,
Záránk. E vidék nemcsak Heves vármegye, de Magyarország legbiztosabb
de
és legterméken,vebb földje. Fekvése a Mátrától kezdve eleinte hullámos,
késbb egészen síksággá változik át. Talaja szintén változó. E közvetetten Mátraalja az évszázadokon át a hegységrl lehordott barna humus és a még laposabb
részeken, mint Hatvan, Csány, Heves, Kápolna vidékén fekete homok, néhol
sárgás, míg Hort, Karácsood, Tárnáméra vidékén fekete nyirkos kötött talaj,

—

—

:

helyenként szikes foltokkal.
a csapadék a Mátrához közelebb es részeken elegend,
Éghajlata szelíd
azonban a síkság felé már inkább száraz és egészen az Alföld éghajlatának felel meg.
A föld termképessége már a talaj jósága által is igen jó hozzá a vidék
gazdáinak intenzivitása a kultúrát magas fokra emelte, úgy hogy gazdasági
kultúrája Magyarország njnigati részének a kultúrájával hasonlítható össze.
Nagj'ban elmozdították azt a vármegye területén üzemben lév hatvani és
sslypi czukorgyárak, hóvá e vidék nagy kiterjedésben a czukorrépát szállítja, nem
tördve a répát fenyeget ormányos bogárral, mehniek pusztítása s az ellene való
védekezés, sok költséget és vesztességet okoz a gazdáknak, de továbbá a nagy
munkabérektl sem riadnak vissza, hogy a kultúrát a gazdaságokban biztosítsák. Ezzel szemben általános a panasz a czukorgyárak ellen, hogy a megfelel
árat, melj-et a nyugat magyarországi czukorgyárak fizetnek, nem adják meg
a gazdáknak, holott a czukortartalom épen úgy megvan a mátraalji földek répatermelésében, mint a njTigati vármegyék földjeinek répáiban. A gazdák csak
azt az egy elnyt akarják magliknak biztosítani, hogy a friss és szárított szelet
visszatérjen a gazdaságba, és módot nyújtson a szarvasmarha jó táplálására
60
1 kor. 88 fill.>
és tenyésztésére is. A czukorgyáraktól fizetett árak 1 kor.
mely a visszaadott nyers szelet mennyiségével változik.
;

;

—
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Termelési ágak Búza, rozs, árpa, zab, kukoricza, czukorrépa, takarmányrépa, burgonya és a gyöngyös\'idéki országWrü törpe fehér bab. A dinnye szintén
egyike a legjobban elterjedt terinén%nick, mely az egész országban az els helyen
áll, melyet nemcsak a kisebb gazdák, hanem az uradalmak és nagyobb birtokosok
is termelnek. A dinnye-termelésnek tulajdonítható eg3Tészröl, hogy itt a föld
föld1600 K. az ára az 1600 D-öles holdnak.
értéke oly magas, hogy ma 1200
haszonbér ily hold föíd után kicsinyben 60 -100 K., mig nagyban 20 -30 K.
hevesi görögdinnye már régtl fogva az els helyet foglalja el az országban;
:

—

A

—

—

A

de nem Heves vármegyétl vette a nevét, hanem Heves községtl. Ez a dinnye
jó ízével lett lürneves és most már Csány és Hatvan, úgyszintén Kál község is
osztozik a babérban, a mit annak lehet tulajdonítani, hogy a gazdák a dinnyetermelésnél is a jobb fajok megválasztására törekecbiek. Sajnos, a dinnyénél is
sok ellenséggel kell megküzdeniök, különösen a pajorral, mely nagy mértékben
pusztítja a dinnye tövét és fogását s ha azt naponta nem szednék, az egész termést tönkre tenné. Egyedüh pusztítási mód a szedése e férget azonnal fel lehet
ismerni a
mellett lev fúrásairól, melyek alig egy cm-nyire vannak a föld alatt.
Másik ellensége a peronospora, mely egj'edül permetezéssel pusztítható el. A permetezés Thanaton-lé, vagy bordeauxi keverék, mit a szl-permetezéshez
;

t

hasznáhiak.

A

e vádéken sem jók, mert a fvároshoz közel lévén, a
gyakran szerencséltették e ^-idéket látogatásaikkal, a
minek a természetes következménye a gyakori sztrájk, mely nemcsak az aratási

munkás-viszonyok

szocziálista vezérek igen

munkáknál szokott elforduhii, hanem a cselédek között is. Hogy memmre
bizonj'os az, hogy itt a sztrájk indító oka nem a munkások és gazdasági cselédek
rossz megélhetési viszonyában keresend, hanem tisztán az izgatás következménye, épen ezen a vidéken lehet legtisztábban láthatni. Itt nincs kivándorlás,
tehát a munkás talál keresetet.
cselédfizetés egyike az ország legnagyobb
cselédbérének és mégis ott ütötte fel a sztrájk a fejét, ama gazdaságokban, a
hol e vidéken is a legnagyobb cselédbérek voltak. Az aratási sztrájkokat leg-

A

jobban ellensúlyozza ama aratógép-szövetkezet megalakulása, mely néhány év
óta a hevesmegyei gazdasági egyesület védnöksége alatt alakult. A vidéki gazdák ugyanis a kalászos vetés arányában holdanként egy korona biztosítás czímén
befizetett összeggel beszereztek 100 drb. ,,Dering"-féle aratógépet. E-gépek három
különböz góczponton vannak elhelyezve. Az aratógép-szövetkezet megalakulásának évében, 1906-ban, az arató-sztrájk több helyen kitört másnap a szövetkezet karliatalommal 12 géppel jelent ott meg és egy félnapi munka után a sztrájk
már meg.szünt. Az aratási bérek a szokásos 10 11-ik rész-alapon, a föld termképességéhez mérten. A napszámbérek szi és téh idben a férfiak 140, 280
közt, míg az asszony-najjszám 80 fillértl 1-20-ig. A nyári idben a férfi-napszám
1-60
3 K-ig fellép. Megjegyzend- azonban, hogy e vidéken télen-nyáron talál
folytonos munkát a munkás, azonkívül a fváros, közelségénél fogva, igen sok
;

—

K

—

mimkást

foglalkoztat.
állattenyésztés e vidéken minségileg igen magas fokon áll, a mi a
vidéki gazdaságok inzenziv gazdálkodása által, az általánosan elterjedt tejtermelés következtében állott el. Csaknem minden gazdaság be van rendezve
tehenészetre, melynek tejprodiLkczióját a fváros kapja. Az utóbbi idben beállott magas szarvasmarha -árak. különösen a fejs tehén igen magas ára miatt,
ma a gazdaságok a borjúknak legnagyobb részét maguk nevelik föl. E vidék
marha-állománya 30.000 35.000 darabból áll. A mi a fajokat illeti, legnagyobrészt ,, bonyhádi" fajok, melyeket itt már ..szimcntáh" bikákkal párosítva, te-

Az

—

nyésztenek tovább. Már több gazdaságban ..Montafoni" faj is található. Azonban
Heves vidékén a magyar faj tenyésztetik legnagyobbrészt. Hogy e vidéken a
marliatenyésztés mily magas fokon áll minség tekintetében, legjobban látható
az egyes községek országos vásáraira felliajtott marliáknál. Különösen Hatvan
vásárjai ma már országos Mrek, hova a külföldi kereskedk is igen gyakran
ellátogatnak, és nagy mennyiségben veszik és szállítják a szép és jó fejs teheneket, nem nagy öröniére a magyar gazdáknak.
E vidéken a hizlalást csaknem minden gazdaságban rendszeresen zik és
akihízlalt marhákat legnagyol)brészt, mint elsrend árúkat, külföldre szállítják.
A lótenyésztés itt is, mint már az országban általában, alább hagyott.
Ma gróf Károlyi Mihály kompolti uradalmában angol félvér- és Fáy József ecsédi
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birtokán van még ilyen fclvér-niénes. Itt is csak a régi tradiczió miatt tartják
fenn a ménest, de nem a jövedelmezc'iség miatt. Ezenkívül a birtokosok néhány
csikót nevelnek, a kisgazdák pedig cs.-k saját szükségletükre, a fedeztetési állomásokra beosztott állami mének után. E vidéknek legszebb és legnagyobb
lótenyésztése van
Dormándon. Kömlön, Meztárkányon. Hevesen, Tarnabodon stb. Disznó és bika-tenyésztés csaknem megsznt eleinte kisebb falkák
imitt-amott találhatók, kivévén a gróf Károlyi uradalmat. Egy idben mozgalom
indult meg Hatvanban egv sertés-hizlaló felállítására, mely részvénytársaságként alakult volna meg. Tekintve Hatvant, mint vasúti góczpontot. továbbá
a fváros közelségét, ez mindenesetre elmozdítaná a sertéstenyésztést.
A parczellázás e vidéken nagyobb mérveket ölt Hatvan, Csány, Atkár,
Tarnaörs, Tárnáméra és Heves határaiban, hol a földet 1 200 [~j-öles holdakban
900 1400
árban vásárolták a kisgazdák. A falvakhoz közel es részek 200,
400 K-nál is magasabb árakkal cserélnek gazdát.
A dohánytermelést szintén nagy területeken zik. Különösen mint kerti
dohány országos hír lett a verpeléti és debri, nemkülönben az ezekkel szomszédos község dohányai. Apró sárga levelüek, melyek az ersebb dohányok
vegA'ítésére és festanyagnak használtatnak. Eme dohány hozama kat. holdanként 7- 8 q. melyet a dohánybeváltási hivatalok 50 80 K. árban váltanak be.
Nehezebb dohányként a Szamosháti és a kapadohámi: termelik 32 42 K,
viszont 40 52 K árban. Len-termelés kezdetleges, csakis egyes nagyobb gazdaságok kísérleteznek vele. Zöldség-termelés lendületet kezd venni és h^i a kisgazdák e jó term homokos földeken a zöldségtermelést foh-tatnák. mindennél
jobb jövedelmet biztosítahatnának magoknak. Bolgár-kertészet Vámosgyörkön
és Atkáro:! van, a hol artézi kutak is vannak. Heves vármegyében a földmívelésügyi miniszter a Hevesvármegyei gazdasági egyesület kérésére, egy minta
:
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bolgár-kertészet felállítására adott engedéhi:.

A

tiszai rész.

A

kanyargó Tisza Heves vármegye földjét 28-9 kilométeren mossa. Igaz
megyét kettészeli és sok éven át sok termését pusztította el, de mindannyiszor busásan megjavította lerakott iszapjával. Ma már a mentesített területen viruló gazdasági életet és gazdasági kultúrát találni. E terület Füzesabony
Beseny, Heves határain túl keletre a Tiszáig és azontúl Hajdú és Borsod várhog}- a

megyék határáig terül el. Községei a Tiszán innen Poroszló, Szond, Köml,
Tiszanána, Atány, Heves, Hevesvezekénj', Tarnaszentraiklós, Pély, Kisköre,
Tiszafüred, Örvény, Tiszaszls, Tiszaigar, Tiszaörs,
míg a Tiszán túl
Nagyi ván. Talaja a Tiszán inneni résznek kötött barna humuszos, alul
nehéz, agyagos talajjal túl a Tiszán homokos, a lapályosabb rész öntvény-íalaj.
Mindkét helyen néhol szikes területekkel. Poroszló és Tiszafüred között folyik
a Tisza és mellette terül el a nagy ártér, nagy füzeseivel, melyek már csaknem
nagj' erdket alkotnak. Termelési ágak a nehezebb talajokban búza, árpa, zab,
dohánj-, kukoricza, burgonya, repcze, míg a homokos részeken a rozsot termelik
a búza helyett. Czukorrépát szintén nagy területeken termelnek és "a hatvani
czukorgyár dolgozza fel. A hozam, tekintve a talajt, igen jó, úgy hogy magyar
holdakon az átlag 8 q búzatermés nem megy ritkaságszámba. Éppen így a többi
terményeknél is a legjobb termést adja. a mit a magyar föld adliat. A dohánytermelés szintén ákalános. A szamosháti és kapadohánji: termelik, melyekbl
42 korona árt érnek el a gazdák.
12 q-t ad kat. holdja, melvért 32
az elbbi 10
A kapadohán}- szintén ad 16 q-t is, melyért 40 52 korona árt fizetnek. A dohánybeváltás Jász-Nagykún-Szolnok vármegye területén, Tiszaroffon tönénik. Az
továbbá a mesterártéri rétek adják a jó szénát és kedvez idben a sarjút
séges takarmányt a luczerna adja. Az ártéri terület csaknem mind a takarmánytermelést szolgálja, a szántható részeket pedig kapás növénjTiyel ültetik be.
Tiszafüreden és Tiszaigaron nagy szl- és gyümölcstermelés van a homokos
földekben. A kendert ermelés nem iparszerü; csak házi szövésre termesztetik.
A mezgazdasági technika már fejldésben van, és a gazdasági gépek a különben
is jómódú kisgazdáknál fthalálhatók. A gazdálkodási rendszer a szabad gazdálkodás, melyet sokszor az idjárási viszonyok befolyásolnak, de tekintve a talaj
jóságát, a szabad gazdálkodást még elbírja. A munkásviszonyok jók. A nép
szorgalmas kivándorlás alig van. A munkabérek általában nagyok és teljesen
tekintve
megfelelnek a mátraalji viszonyoknak. Éghajlata normális. A csapadék
megfelel. Állattenyésztés a vármegyében a legnagyobb ;
a Tisza közelségét
:
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a mi önként érthet, mert a természetes rétek, legelk, nagy területeket alkotnak.
A fajokat illetleg a szarvasmarháknál a magyar faj a domináló, hiszen mindig
hírnevesek voltak o vidék gulyái. A vörös-tarka fajt is fel lehet már találni egyes
gazdaságokban. Tisztán simmeníhali faj a kassai püspökség tiszaörsi gazdaságában van, míg az eredeti magyar fajt, Gratjl Jen poroszlói, a szatmári püspökség, és Elek István gazdaságában tenyésztik. A kisgazdáknál szintén a,
magyar faj a tenyészirány. Lótenyésztés a félvér angol faj. Hírneves ménest
tart fenn Craefl JeiM'i és a szatmári püspökség. Igen nemes lóanj^ag van kiUönö.'ien Tiszafüred, Ti.szanána, Poi"oszló, Köml, Szond községekben. Sertés- és
birka-tenyésztés általában a gazdaságokban található fel, és a jobbmódú kisgazdáknál. A baromfi-tenyésztést nagyban zik, de különösen a liba-tenyésztést,
úgy hogy nem ritkaság egy tanyán 2 300 drb. libát egy nyájban találhatni.
A halászat is nagy keresetforrást alkot, különösen Örvényben, a hol rendhíres tiszai kecsege innen kerül a kereskedésbe s a
szeres halászatot znek.
süll, kárász, stb. is. A halászat a nagy kerit-hálókkal,
harcsa, ponty,
a lapsoló hálóval, Bóné-hálóval és verse hálóval történik. A hajózás a Tiszán,
Szolnok és Tokaj között fennáll. A terményeket a vidékrl csaknem mind
Szolnok felé hajón továbbítják, a mi nagy elny a gazdákra nézve, mert ez

—

A

50

— 60

íülér megtakarítást

jelent

métermázsánként.

Heves vármegye gazdasági kultíirájának fejlesztésére nagy befolyással volt a gazdisági
egyesület.
a Hevesvármegyei gazdasági egyesület. Gyöngyös székhelyivel, mely gazdasági
egyesület 1908-ban ülte félszázados fennállásának évfordulóját. Az egyesületet
Visontai Kovács László vámosgyörki földbirtokos alapította. Félszázad alatt
sok üdvös és hasznos dolgot végzett a gazdák elnyére. Az egyesületnek köszönhet a mai gazdasági kultúra különösen a jelenlegi elnöke, Kállay Zoltán dr.,
úgy alelnöke, Borhy György földbirtokos, valamint az egyesület buzgó titkárja,
;

Engel Hermann fáradságot nem ismer buzgólkodása, kiliat az egész vármegyei
gazdaközönség ébrentartására és a nehéz gazdasági viszonyok leküzdésére.
A kiáUííások, állatdijazások, gépversenyek, gazdasági és háziipari tanfolyamok
rendezése, minden évben a vármegye különféle helyein, mutatják annak életképes munkásságát.

Az egyes vidékek nagyobb birtokainak gazdasági üzeme a kö /étkez

—

:

Szent-Ivány Farkas birtoka. Iviterjedóse 2200 m. hold. Eredetileg báró Sini-féle
birtok volt, melyet 1868-ban id. Szent-Ivány Farkas vásárolt meg. A jelenlegi tulajdonosúik még
Kógrádbnn is van 1400 m. hold birtoka. Az apczi birtok területébl kert és beltelek 74, szántóföld
l(i47, kaszáló 200, legel 300 és szl 53 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer négyes vetforgó. Külöulegos termelési ág a czukorrépa, a mit 150 m. holdon termesztenek. Lóállomány összesen 73 db.
Eliböl igás 14, kocsiló 12, ménesbeli 46 amerikai és niagyarfajta. S van egy Roycroft
importált amerikai mén. Szarvasmarha-állomány összesen 384 db. Ebbl jár;nos ökör 80 magyar és nyugati fajta tehén 120, fele borzderes, fele bonyhádi gulyabeli ISO, tenyészbika 4. Sortés-állonáuy
összesen 180 db. Szunyogh-féle fekete mangalicza. Ezek közül 44 anyakocza és 8 kan. A tejgazdaság
napi termelése 600 liter, a mit a budapesti középponti tejcsarnok értékesít.
borászatbin ffajok
az olasz rizling és ezerjó. Van kbánya, a hol trachitot fejtenek s iparvasúttal kapcsolatos bérbe
van adva. Van egy db 8 lóers gzcséplgépe. A mimkaeröt helyben szerzi uapszán férfiiknál
1
2 K., nknél 80
1.50 fillér E vidéken az átlagos földhaszonbér holdanként 24 kor. ós az adó.
Oosztony Bila birtoka. Iviterjedóse 520 m. hold. Az összterületbl kert és beltelek
Atkár.
Bzabndgazdálkodás
14, kaszáló 56 m. hold. a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer
Lóállomány összesen 9 db. Ebbl igás 4, kocsiló 5, mind vegj'os fajta. Szarvas )>arha-állo:nány
összesen 73 db. Ebbl jániios ökör 22 magj-ar fajta, tehén 30 magyar és innthali, üsz 20 inuthali,
tenyészbika 1 innthali. Napi tejteniielés 200 literen fölül, a budapesti középponti tejcsarnok
értékesíti. A niunkacrt helyben szerzi
napszám férfiaknál 1 3 K., nknél 0.80 2 K. E vidéken
az átlagos földbeszonbér m. holdanként 24 K.
Györjjy Kálmán birtoka. Összterület 435 m. hold. Fele a régi Gyrffy-féle birtok,
Atkár.
a másik fele
a mely elbb Kozmáé, majd örököseié Moróczó és Apáthyó volt
vétel útján
került a mai birtokos kezére. Az összterületbl kort és boltelek 5, kaszáló 48 m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer négj-es vetöforgó. Lóherét 30, luczernát 10
12 m. holdon ter.nel.
Lóállomány összesen 8 db vegj-es fajta. Ebbl igás 3, a többi kocsiló. Szarvasmarha-állomány
összesen 74 db. Ebbl jármos ökör 24 vegyesfajta ; tehén 8, gulyabeli 30, hízó:narha 10, tenyészbika
2, riiind bonyhádi faj. Sertés-állomány összesen 50 darab,
10 anyakocza szaporulata, 1 kannil.
A munkreröt helyben szerzi napszám férfiaknál 120 3.60 K., nknél 0.60 2 K. Az átlagos földhaszonbér c vidéken holdanként 20 K.
Búrczay Elemér birtoka Szárazbe-pusztán. Kiterjedése 800 m. hold. Eredetileg si
Atány.
Széky birtok volt, n ely késbb kis részben a Recsky család, nagyobb részben Szemere Abrahá'JQ
tulajdonába került. Ennek neje volt Józsa György nvére Rorbála, ki Széky ju.sson kiipta a birtokot. Ezek leánya
Ludovika Bárczay Györgj-né, a jelenlegi tulajdonos nagyanyja volt. Az ossz-
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területbl kert is beltelek 12, legel 80 m. hold, a többi szántóföld. GazdasíVgi és üzemrendszer
liánncs vetöforeó. Különleges termelési ág a dehány, n mit 4.") k. holdon termosztenok. A birtok és
lillnt tenyésztés bérbe van adva. A munkaert Átány és Kömlö helységekbl szerzi; napszám fértinkmil
-:t
1.20 IC Az átlagos földhaszonbór o vidéken m. holdanként 24 K.
K.. nknél 0.40
0:i: Gosztonil Kálmúnní- és Oosztony Kálmán örököseinek birtoka. Boczonád és
Boczonád.
Erk községek liatiirában terül el, összterület iiltíO hold. A boczonádi rész Szoloozky-félo birtok volt,
Kálmán ós
n-.ely ni ágon G\isztony Apollónia ifj. Szeleezky Mártonné révén került unokiiöcscsei
GézA birtokába. Pusztaalatka a Szerelom családé volt és Bíró Kálmán vette l!)01-ben leánya özv
Oosztony Kálinimié számára. Az alatkai szilaposi részt Oosztony Kálmán \ettp I8!)S-ban és ezeltt
a Csoiua fsnliidé. majd Ónody Klementináó volt. Az erki rész ])edÍK Péchy-féle birtok volt. Az összterületbl kert és beltelek 16 m. hold. Boezonádon !t08 holdból szántóföld 7.">0. legel 12() és erd
16 hold. Szilnposon öt>2 holdból szántóföld 4.")0, kaszáló 110 és erd 2 hold. Erken 37Ö 1iiiI,1Im,I s/:iritóföld 151 és legel 224 hold. Alatkán 1320 holdból szántóföld !)20, kaszáló li)0. legel l'.iu .^ v.l.. 20
hold. .\z ezen felül es rész mindenütt nádas. Gazdasági és üzemrendszer hármas vetiiforL;o. I.cilu rét
40^
1>0. luczemát 20
10 m. holdon, különlegességként kiváló, els minség dohánvt 241, lent 10
és czukorrépát 116 m. holdon termesztenek. Lóállomány összesen 47 db. Ebbl igás 18 angol félvér,
kocsiló 12. ménesbeli 16 és 1 m.én. Szarvasmarha-állomány összesen 280 db. Ebbl jármos ökör
132, tehén 44, gulj-abeli 100, hízómarha 32 és tenyészbika 3. tluhállomány összesen 1590 db merinó i
félvér. 32 tenyészkossal. Alatkán tejgazdaság van, napi 120 1. termeléssel, a mit Hevesen értékesítenek. Van méhes is, 30 Zirzon-kaptárral a mézet és viaszt helyben értékesítik. Az erdkben az
ákáczfák dominálnak ás 16 éves fordában kezelik ket. A 3 holdnyi szlben a
csemegefaj a chasselas. Van ezenkívül mükertészet is. Van 2 db 8 lóers gzcsóplöje és 2 aratógépe. A mvxnkaert
helyl>en szerzi
a napszám férfiaknál 1 ^2.40 K.. nknél 0.60 2 K. Az átlagos földhaszonbór e
vidéken, m. holdanként, kicsiben 40. nagj-ban 30 K.
Halász Aladár birtoka. Összterület .580 m. hold. Elbb Vay-féle birtok volt és 1850
Csány.
körül került a Halász család kezére. H. .-Vladárnak Pest vármegyében is van 2300 ra. hold birtoka
hevesváni!ef.'yei
birtokon kert és beltelek 33, kaszáló 30 és szl 10 m. hold, a többi szántóföld.
A
Gazdasági és üzenirendszer szabad gazdálkodás. Lóherét 40 m. holdon termel. Lóálloniápy összesen
8 db. Ebbl 3 igás ós 5 kocsiló. Szarvasmarha-állomány összesen 50 db. Ebbl jármos ökör 24 magyar
csemegefaj
fajta, tehén 6 nyugati, hízómarha 20. Borászatában
borszlöfaj az olasz rizling ós
a chasselas. Van egj- db 8 lóers gözcséplgépe. A munkeröt helyben szerzi a napszám a férfiaknál
1.20
nknél
0.80
nagyban
30 K.
vidéken
kicsiben
3 K..
1.60 K. Az átlagos földliaszonbér e
50,
in. holdanként.
Engel Lajos birtoka. Dormánd és Erdtelek határában terül el, összterület 1700
Dormánd.
m. hold ezenkívül még 1700 m. holdat bérel gróf Vay Adámnótól. A saját birtok elbb a báró
Horváth és a báró Saághy családoké volt. Ezenljívül Veszprém vármegyében. Balatonvilágoson
van 1750 m. hold birtoka. A hevesvármegyei birtokon kert és beltelek 40, szántó 2500, kaszáló 500
m. hold, a többi legel. Gazdasági és üzemrendszer liármas és négyes vetöforgó. Lóherét 100
bükkönj't 50 m. holdon ós különlegességként dohányt 160 k. holdon termel. Lóállomány összesen
120 db. Ebbl igás 20, kocsiló 14, a többi ménesbeli s mind angol /élvér. Szxrvasrairha-állo nány
összesen 200 db. Ebbl jármosökör 100 magj-arfajta, tehén 20 nyugati, hízómarha 40 vegyestajú,
tenyészbika 4 simmenthaU, a többi tinó, üsz ós gj'ulyabeli. Juh-állomány összesen 2500 db. féss
gyapjas, 40 db tenyészkossal. Sertés-állomány összesen 800 db kisjeni fajta, közötte 120 anyakocza és 20 kan. Kertészetében fontos a görögdinnye termelés, a mit 10 m. holdon termesztenek.
Van 2 db 8 és egy db 10 lóers gözcséplgépe és egy 14 lóers gzeke készlete. A munkaert helyben
1.40 K. Az átlagos földhaszonbór
és a környéken szerzi a napszám férfiaknál 1 -3 K, nknél 0.50
e vidéken nagj'ban 18, kicsiben 24 K. m. holdanként.
Fáy József birtoka. Összterület 2600 m. hold. Az összterületbl kert és beltelek 40 ,
Ecséd.
itaszáló 25. legel 70, erd 40, szl 50 rn. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer
szabad gazdálkodás. Lóállomány összesen 110 db. Ebbl igás 15, kocsiló 10, a többi ménesbeli. S Van
egy nevezetesebb angol telivér és egy félvér mén. Szarvasmarha-állomány összesen 148 db. Ebbl
tehén 80 n>-ugati fajta tehén 12 simmenthaU gulyabeli 30, hízómarlia 25 és 1 tenyészbika, ez
utóbbiak veg\es fajúak. Juli-állomány összesen 1000 db. m.erinó negretti fajta, 35 tegyészkossal.
borszl faj a rizling és dinka és
Borászatában
csemegefaj a chasselas. Van egy db 10 lóers
gözcséplgépe és egj- gzekéje. A munkaert helyben szerzi a napszám férfiaknál átlag 2 K, nknél
átlag J K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdankint 20 K.
Fáy Zoltán birtoka. Összterület 546 m. hold. A birtokterületböl kert ós beltelek 9
Ecséd.
kaszáló 25 m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer szabad gazdálkodás. Lóállomány összesen 20 db. Ebbl igás 4, kocsiló 4, a többi csikó. Szarvasmarha-állomány összesen 56 db.
Ebbl jármos ökör 20, tehén 10 magyar telivér gulyabeli 15, hízórnarha 10, tenyészbika 1, ez utóbbiak vegj-es fajúak. A munkaert helyben szerzi a napszám férfiaknál átlag 2 K., nknél átlag 1 K.
E vidéken az átlagos földhaszonbér 20 K. magyar holdanként.
Beniczky György birtoka. Egercsehi, Szcs, Bekölcze, Mikófalva és Tarnalelesz
Egercsehi.
községek határában terül el. Összterület 2000 k. hold. A birtok részben si, részben Draskóczy
Lászlótól, Liptay Bólánétól és ifj. Elek Dezstl vásárolta a család. Ezenkívül birtoka van még
Borsodban 188 k. hold és Temesben Fólyán és Sipeten 1150 k. hold. A hevesvármegyei területbl
kert és beltelek 8, szántó 340, kaszáló 40, legel 300, szl 2, adó alá nem es terület 10 k. hold, a
többi erd. Gazdasági és üzemrendszer négyes vetforgó. Repczét 5 és lóherét 20 k. holdon tor.nel.
Lóálloniánj' összesen 25 db. Ebbl igás 6, kocsiló 6, a többi csikó, mind vegj'es fajú. Szarvasmarhaállomány összesen 58 db. Ebbl jármos ökör 24 magyarfajta, tehén 5, hízótnarha 6, tenyészbika 2,
a többi gulyabeli. Juh-állomány összesen 1000 db. merinói, 25 tenyészkossal. Sertés-állomány összesen
300 db kisjeni fajta, közöttük 40 anyakocza és 6 kan. Erdészetében a tölgy, cser, bükk ós gyertyán
dominál a fút részben tzifának adják el, részben dongafát készítenek belle. Kertészetében mintegy 500 fán almát, körtét és szilvát termel eladásra és ezekbl az évi forgalom kb. 600 K. A birtokon van eg}- kendertör és egj' gzmalom, egy hengerre és két kre. Van egy db 4 lóers gzcséplö- készlete. A munkaert helyben és a vidéken szerzi a napszám férfiaknál 1.60
3 K, nknél
0.80
k. holdanként.
1.60 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 20
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A debrö-parádi

A

uradalom kükúti tisztilaka

di'br-parádi uradalom laki tisztllaka.
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A

A

debr-parádi uradalom nagygruti mágiára..

debr-parádj uradalom maiíjar mangaliczái

Heves vármegj-e gazdasági viszonyai.
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Az egri fökáptalan birtoka. Az összterület itt 1987 k. hold 209 G-öL Az öaszEgerszalAk.
területból kert és beltelek 4 hold 203 D-öl. szántóföld 601 hold 582 O-öl. kaszáló 235 hold 340 r\-ö\,
legel 834 hold 484 n-öl, erd 221 hold 207 Q-öl és adó alá nem esö terület 91 hold 10 G-jl.
Gazdasági- és üzenirendszer részben szabad gazdálkodás, részben hatos vetóforgó. Búzát :to>i
rozsot 93. árpát 66, zabot 53, kölest 20, repczét 5S, tengerit 104. egyéb kapásnövéuyt 3ii kaimánynövényt 60 holdon tem.el. Lóállomány összesen 9 db. Ebból igás 6, kocsiló 3. Sí..
marha-állomány összesen 1 10 db. Ebbl jármosökör 4S, tehén 50. tinó 12 : riizben maayar. r tarka fajta. Juhállomány összesen 2620 db inerinói. Sertés-állomány összesen "8 db. Az er l *.
melyben a tölgj' az uralkodó, rendszeres üzemterv szerint 60 éves fordában kezelik. Terméke a
:

'

,

Van

lóers gzcséplgépe. -A. munkaert helyben szerzi a napszám féríLiknál l.fio
2 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 20
30 K. holdanként.
Ozc. gróf Károlyi Viktomé szül. báró Orczy Irma uradalma. Erdkövesd,
Erdökövesd.
Bükkszék. Pétervására, Terpes és Váraszó községek határában terül el. Összterület 4000 m. hold.
A birtok si Orczy-btrtok. Az összterületbl kert és beltelek 6, szántóföld 940, kaszáló löS, legel
620 tu. hold. a többi erd. Gazdasági és üzemrendszer hármas vetforgó. Lóállománv összesen 10
db. Ebbl igás 6, kocsiló 4 db. Szan,-asniarha-állomány összesen 103 db. Ebbl járnios ökör 47
magyar fajta, tehén 11 nj-ugati. a többi gulyabeli s van egy tenyészbika, simraenthali-bonyhád
keverék. Juliállomány összesen 1400 db. merinói, 20 tenyészkossal. Erdészetében a bükk ós cser
-dominál, az erdket 30 éves fordában kezelik s csak tzifát termelnek. Kertészetében zöldséget
termel eladásra s az é\-i forgalom kb. 600 K. A birtokon van egy gzmalom, két hengerre ós két
kre és egy kendertör. Továbbá téglaéget, a mely évente kb. 60—70.000 téglát g\-árt. Vau még
«gj" db. 6 lóers gzcseplgépe is. A munkaert helyben szerzi a napszám férfi.iknál 1.20
3 K.
nknél 0.60 1.60 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 15 K. m. holdanként.
Elek -János birtoka. Piiszta-Tenken és Heves határában terül el, összterület 800
Erdtelek.
m. hold. Részben Soldos-féle. részben pedig Fáy-féle birtok volt és nöi ágon került az Elek család
«s igy a mai tulajdonos birtokába 1875 80 körül. Az összterületbl kert- és beltelek 15, kaszáló és
legel 36. szl 20 hold, a többi szántóföld Gazdasági és üzemrendszer váltógazdaság. Külöuleges-ségként dohán\t 90 és czukorrépát 40 k. holdon termel. Lóállomány összesen 26 db. Ebbl igás 6
vegyes fajta, kocsiló 5 lipiczai, a többi vegj^esfajú csikó. Szarvasmarha-állomány összesen 120 db.
Ebbl jám.os ökör 40. tehén 22, hizóraarha 20, tenyészbika 3, a többi gulyabeli jobbára mind
nyugati, simmenthali keresztezés. Sertés-állomány összesen 40 db niangalicza; ebbl 20 anyakocza
•és 2 kan. Borászatában a f borszlfajok a rizling, ezerjó és kövi dinka. Kertészetében kb. 400
almafán termel gj-üiuölcsöt eladásra. Van egy db 8 lóers gzcséplógépe. A munkaert a környéken
szerzi a napszám férfiaknál 1.20
1.60 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéksu
2.40 K, nknél 0.80
28 K. m. holdlinként.
Erdtelek.
Kovács .József dr. birtoka. Kiterjedése 550 n\. hold. Eg>'kor Buttler-fóle birtok
volt. TTtánuk a Laczkovicsok örökölték. Ezektl Kovács József dr. egj-etemi tanár vette meg s
jelenleg ennek utódjáé. Az összterületbl kert ós beltelek 12. kaszáló és legel 200. szl 26 m. hold,
a többi szántóföld Gazdasági és üzeturendszer hárir.as vetforgó. Dohán\-t 30 k. holdon termel.
Lóállomány összesen 7 db. Ebbl igás 3 vegjesfajta, a többi kocsiló. Szar\-asuiarhaállomány összesen
85 db. Ebbl jám.os ökör 20 luagj-ar fajú. tehén 10 nyugati fajta, gulyabeli 30. hizómarha 25.
Borászatában a f borszlfajok a rizling, kadarka és ezerjó és a fö cseiuegefaj a muskotály és
^hasselas. A munkaert helyben szerzi
a napszám férfiaknál 1.60 3 K, nknél 1 1.80 K. Az
átlagos földhaszonbér e vidéken 20 24 K holdanként.
Erdtelek.
PappSzász Laios birtoka. Puszta-Tenk. Szárazbe és Hanj-i-pusztán terül el. Kiterjedése 1800 n^. hold. A birtok egjTÓsze si Papp-Szász birtok, a többi szerzemény, részben Vatay,
részben Gj-xilay-féle birtok volt. Az összterületbl kei-t és beltelek 60. kaszáló és legel 800. szl 10
m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzenu^nilszer szabad g.izdálkodás. Dohán\"t 97 k. holdon
teru.el. Lóállomány összesen 27 db. Ebbl igás 6 veg>es fajta, kocsiló 8, a többi csikó. Szarvas-.narh"*állomány összesen 135 db. Ebbl járn os ökör 60, tehén 17, hizómarha öO, tenyészbika 2 uúud
magjar és nyugati fsjta. Juh-álloii.ány összesen OOOdb. merinói, 15 tenyészkossal. Sertés-álloiuány
összesen UO db mf.ngalicza. szke közötte 24 anyakocza és 3 kan. Borászatában a f borszlfaj a
rizling, u ézesfehér, ezerjó és kövidinka, a f csemegefaj chssselas és passatutti. Vau egj- db 8 lóers
gzcséplógépe. A u.unki".ert helvben és a vidéken szerzi a napszám fér&iknál O.SO 3 K. nknél
0.80—1.20 K.
Remenyik László birtoka. Összterület 400 m. hold. Régi családi birtok. Az összErdtelek.
területbl kert és beltelek 15, szántóföld 285, kaszáló és legel 100 m. hold. Gazdasági és üzei'.
rendszer nég\es vetóforgó. Dohánj-t 25 k. holdon tenuel. Lóállomány összesen 12 db. Ebbl ii:as
3 könny uouius és angol telivér, kocsiló 3, csikó 6. Szarvas;i.arha-állou>.ány összesen 72 db maavi'i"
fajú; ebbl jánr.os ökör IS. a többi gulyabeli. Sertéseket csak Síiját szükségletro tenyészt. Kertjében zölilségfélét tenuel eladásra kicsiben. A numkaert helyben veszi.
í>:abó Kálmán birtoka Puszta-Tenken. Kiterjedése 232 m. hold. Hajdan SoldosErdtelek.
tzifa.
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féle birtok volt és H>04-ben vétel útjiiu került a jelenlegi tulajdonos kezére. Az összterületbl ko'.-t ó-^
~
beltelek 12. legel 12.
1
lu. hold, a többi száutföld Gtizilasági és üzenurenilszer
gazdálkodás. Dohmí\-t 24 és czukorrépát 12 k. holdon temel. Lóállomány összest^u 7 dl'
igás és kocsiló 4, n többi csikó. Szarvasnuirha-állouuiny összesen 32 db. Ebbl jármos i'k
magyar, siuuuenthali tehén 3, tenyészbika 1, a többi gulyabeli. -\ sertéstenyésztést csi»k kicsiben uzi.
Borászatában a
borszolófíj az olasz rizling.
niuukaert helyben ésa vidéken szerzi » napszám
férfiaknál 1.2il— 3 K. nknél 0.80—1.60 K.

szl
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Lajos dr. birtoka. Kiterjedése 1100 m. hold. .Vzeltt Almiissy-fole
birtok volt eskb. 26 évvel ezeltt, vétel útján került a uuvi tulajdonos kezén>. .\ tulaj donosnik Vinl
\-ánueg>eben is van IlOO m. hold kiterjedés birtok;*. .\ hewsmegyei l<:rt 'k.>n kort
19, szántóföld 780,
szl, 14 m. hold, a többi kaszáló és legel. Gazdasa ;i cs úzoMin
ozes vetóforgó. Czukorrépát20 n\. holdon tern<.el. LiuVUotnány összesen ;t!' db. EbbiU
félvér és telivér, kocsiló S, ménesbeli IS; nevezetesebb mén a Friczi nev, angol tt'U\.r \'-tsenyló. Szar\-«sn\arh3-állomány összesen 163 db.
Ebbl jármos ökör 40 magyar fajú, tehén 75

Gjrngyshalász

Heves vármegye gazdasági
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visz.oiiyai.

sinunpntlinli, innthnli és hoUnndi, gulynboli 42 vegyes fajta, tenyészbika 01. Sertés-állomány öszBzeson 241 db kisjenói fehér mangalicza; 40 nnj'akocza és szoponilnta, lOü süldfóle és 6 kan. Van

tejgazdasága, najn 4.")0 MO 1. termeléssel a tejet a budapesti kiizépponti tejcsarnok értékesíti.
bortenrelés csjik házi használatra történik. Kertészetében kb SüO alma, baraczk. körte, szilva
.'iOO K. Van egy db 8 lóers gözcsóplöBtb. fa gj-üniölcse kerül eladásra és az évi forgalom 400
gépo és egy közös gzekéje. A munkaert helyben és a vidéken szerzi bo a napszám fórfialvnál
1
3.60 K. nknél 0.70
2.40 K. Az átlagos földhns/.nnbór o vidéken 2f> K. holdanként.
Básthy Ignácz birtoka. Hovcs és Tarn izsadány, valanint Át íny és Pély községek
Heves.
határában t<?rül el, kiterjedése 650 m. hold és ni ágon családi birtok volt. A tvilajdonoanik még
Szolnok vánnegyében is van nagyobb birtoka. A hovosi és tamazsadányi birtokon kert és boltelek
8, kaszáló és legel 30, erd 15 m. hold, a többi szántóföld. Dohinyt 38 k.
holdan terinolnok.
birtok bérbe van adva.
Dobóczky Dezs birtoka. Heves és Pálosvörösraart határában terül el. Kiterjedése
Heves.
1600 m. hold. A hevesi birtok részben családi, részbon Radics-félo birtok volt és vétel útján került a
tulajdonos kezére, hasonlóképen a pálos\'örösinarti is, a mely elbb a vallásaiapó volt. Az összterületbl kert ós beltelek 4, szántóföld 400. kaszáló és legel 300, szl 12 m. hold, a többi erd. Gazdasági ós üzemrendszer négj'es veti>forgó. Heremagot 30 m. holdon termel. Lóállománya összesen
22 db. Ebbl igás S, állami ménektl ered, kocsiló G, a többi növendék. Szarvasmarha-állomány
összesen 60 db. Ebbl jármos ökör 18 magj'ar fajú, tehén 6, a többi giüyaboli. Borászatában a
cse.niegefaj a fehér és piros chasselas. Kertészetében almát
borszölöfaj az olasz rizling ós kadarka,
és kajszinbaraczkot kb. 400 fán termel eladásra. A munkaert helyben szerzi a napszám a férfiaknál
1
3 K, nknél 0.60
1.00 K. E vidéken az átlagos földhaszonbér holdanként 24
adó nélkül.
30
Coburg Fülöp herczeg birtoka. Bérl Braun Sándor. Heves és Atány határában
Heves.
terül cl összterület 3000 m. hold. Ebbl kert és beltelek G m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági
és üzemrendszer hatos votforgó. Dohánj't 100 k. holdon termel. Lóállo nány összesen 30 db félvér;
ebbl igás 26, kocsiló 4. Jlnrha-állomány összesen 270 db. magyar fajú ebbl jármos ökör 120, tehén
35, hízó 50
60, a többi gulyabeli és 2 tenyészbika. Juhállomány összesen kb. 1000 db. féss gyapjas,
6 tenyészkossal. Kertészetében kiváló a dinnyetermelés, a mit 250 m. holdon termeszt. Van két db
8 lóers gzcséplökészlete. A munkaert helyben szerzi a napszám férfi-vknál 1.40 3 K, nknél
1.20
holdanként.
22
2 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 10
Németh Lajos birtoka. Hevesen és Csász-jjusztán terül el. Kiterjedése 970 m. hold.
Heves.
Elbb Barkóczj'-féle birtok volt és vétel útján került a mai tulajdonos kezére. Az összterületbl kert
és beltelek 80 m. hold, szl 5 k. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszere vegyes ^
Lóherét 40, bükkönyt 25 és dohánj't 56 holdon termel. Lóállomány összesen 16 db. Ebbl igás 8
félvér és kocsiló S. Szarvasmarha-állomány összesen 60 db. Ebbl jármos ökör 24 simmenthali és
tarka, tehén 20, tenyészbika 1, a többi gulyabeli. Sertés állomány összesen 40 db. kisjenöi, közötte^
8 anyakocza és 1 kan. Van tejgazdasága is. Baromfitenyészetében kiváló orpington- és plymouthfajú tyúkokat nevel eladásra. Borászatában a
borszlfaj a rizling, kövidinka és kadarka és a
csemegefaj a chasselas és muskotály. Kertészetében 10 holdon kajszinbaraczkot, körtét és szilvát
termel és a termést helyben értékesíti. A munkaert helyben szerzi a napszám férfi ikuál 1 2.40
K, nknél 0.80 l.Gd K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdanként 24 K.
Pajzs Qyula birtoka. Heves és Tárnáméra határában terül el. Kiterjedése 2800 m.
Heves.
hold. A hevesi rész báró Puton-féle, a másik Almássy-féle birtok volt. A tulajdouosnik még Fehér
vármegj-ében van 1500 m. hold kiterjedés birtoka. A hevesvármegj-ei birtokból kert és beltelek 30,
kaszáló 100, legel 50, erd 50, szl 350 m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üze.nrendszer
négj'es vetforgó. Bükkönj't 20, nj^úlsziapukát 100 és dohányt 190 m. holdon termel. Lóállomány
összesen 50 db. Ebbl igás 44, közötte 20 muraközi, a többi vegj'es, újabban" muraközi és percheron
nevelés
kocsiló 6 b van egy nevezetesebb percheron mén. Szarvasmarha-állománv összesen
402 db. Ebbl jármos ökör 80 magyar fajú, tehén 170 sinmienthali, valamint a következk is
gulycbeli 100, hízómarha 50, tenyészbika 2. Juhállomány összesen 1000 db. merino precosse, 10
tenyészkossal. Sertés-állomány összesen 700 db. szke mangalicza, közötte 100 anyakocza és 10 kan.
A tejgazdaság napi termelése 14001, van vajgj'ár is és a termelést Budapesten értékesitik. Borászata
bora vidéken kiváló. Kagj'szabású borházának és pinczéjéuek a befogadó képessége 8000 hl. A
csemegefaj a chasselas. Kertészetében
szlfajok a fehér bakar, kövidinka és olasz rizling és a
kb. 1600 fán kajszin baraczkot termel eladásra az évi forgalom kb. 4000 K. Van három db. 8 lóers
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gzcséplgópe. A munkaert helj'ben és a környéken szerzi a napszám férfiaknál 1 3 K, nknél
0.70
1.80 K. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 24 K. holdanként.
Heves.
Eemenyik István dr. birtoka. Heves és Erdtelek határában, Puszta-Hanyin terül el.
Kiterjedése 540 m. hold. A Hanyi-rész családi birtok, a többinek egy része a Kanyó családé volt,
másik részét jiedig Brudem tábornoktól vette R. József lS68-ban. Az összterületbl kert ós beltelek 8,
kaszáló és legel 100, homoki erdsítés 10 m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzom-rendszer
hatos vetforgó. Dohánj-t 41 k. holdon termel. Lóállomány összesen 16 db. Ebbl igás 5 angol félvér,
kocsiló 2, a többi csikó. 1905-ben a Hevesen tartott kiállításon saját tenyésztés félvérlovaiórt arany;

—

—

:

oklevelet kapott. Szarvasmarha-állüijiány összesen 75 db. s külön a bérlé.

Ebbl

jármos ökör 20

magj-ar fajú, tehén 12, tenyészbika 1, saját nevelés, a többi gulyabeli. Erdészete 40 éves homokfásítás ós 15 éves fordában kezelik kerescitt terméke a szlkaró. Kertészetében kiváló dinnyét és
;

fajgj'ümölcsöt termel az elbbivel az 1007. évi budapesti dinnyekiállításon állami ezüstérmet, az
1905-ben Hevesen rendezett kiállításon pedig gazdasági terményekért ezüst oklevelet nyert. A munka;

ert helyben

szerzi.

—

Spitzer testvérek birtoka és bérlete. Hevesen, Pély községhez tartozó PusztahatHeves.
rongj'oson és Tiszaroff határában terül el. Hevesen 80 hold szl, melyben a
borszölfajok rizszerémi zöld, kövidinka és erdei
csemegefaj a chasselas. Az évi bortermés
a
1500 2000 hl.
A pusztalifltrongyosi bérleten, a mely Coburg Fülöp herczeg birtok.a, az összterület
2637 hold ; ebbl kert és beltelek Í2, szántóföld 2300,' legel 300 és rét 25 hold. Gazdasági és üzemrendszer váltógazdaság. Lóherét 100, luczemát 130, bükkönyt 125, egyéb takarmánj't és gumós
növényt 120, dohányt szintén 120 holdon termelnek. Lóálloinány összesen 50 db. a csíkókkal egj'ütt.
ling, furmint, ezerjó,
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Szan.'asmarha-állomány 320 db. Juh-állomány 1500 db. rambouillet-keresztezés, 40 tenyészkossal.
Tiszaroffon a Magyar Istvántól bérelt 500 holdnak
Sertés-állomány 4.50 db. magj-ar kondor-fajta.

—

fele szántó, iiuisik fele tiázai rét.

Hevesvezekény.

Elbb

— Makay Lajos

Szalgluir\- birtok volt,

mely

ni

birtoka. Kiterjedése 300 m. hold ós a bérlet ugyanannyi.
ápon került a jelenlegi tulajdonos kezére. Az összterületbl

kert és beltelkek 7 k. hold, kaszáló és legel 40 m. hold, a többi szántóföld. Gazdasági és üzeiirendszer :
szabad gazdálkodás. Dohánj-t 21 k. holdon termel. Lóállomány összesen 9 db. Ebbl igás 6 félvér,
a többi kocsiló. Szarvasmarha-állomány összesen 40 db. Ebbl járinos ökör 16 magy,<ir fajta, tehén 5,
a többi gulyabeli. Juliállomány összesen 300 db. magj-ar és rambouillet -keverék, ti tenyészkossal.

Van egy db. 8 lóers gzcséplkészlete. -\ munkaert helyben szerzi a uipszám fórfiikníl 1.20
1.70 K. Az átlagos földhaszonbér e \-idéken m. holdanként 20 K.
2.40 K, nknél 1
Ivády Béla birtoka. Kiterjedése 1150 m. hold si Ivády-birtok. Kert és beltelek 4,
Ivád.

—

;

—

;

szl

4m. hold.atöbbilegeléserd. Gazdasági és üzemrendszer : hármas
szántóföld 250, kaszáló 25,
vetöforgó. Vörös lóherét 25 m. holdon termel. Lóállomány összesen 14 db. Ebbl igás 4 félvér, kocsiló 5,
a többi csikó. Szarvasmarha-állomány összesen 56 db. Ebbl jámios ökör 20, magj'^r fajú, tehén 6,
nyugati fajta, gulyabeli 29 magyar, tenyészbika 1, nj-ugati. Juh-állomány összesen 800 db. féss
gj-apjas 8 tenyészkossal. Erdészetében az ákácz, cser és tölg3- dominál az ákáczot 12 éves fordában
borszlöfajok a mézes fehér
vágják szlkarónak, a többit tzifának használják. Borászatában a
csemegefaj a nagj- burgundi. Van tóglaégetje, a mely évente
olasz rizling, ezerjó ós kadarka és a
kb. 100.000 téglát és 60.000 cserepet termel. Van egy db. 4 lóers gz- és egj- db. 4 lóers, járgányos
munkaert helyben és a vidéken szerzi a napszám férfiaknál 1.20 3 K, n üknél
hegj-i cséplgépe.
;

f

,^

f

A

1—1.60 K.

—

;

—

Ozv. Beretvás Endréné birtoka. Bérl Klein Aladár. Karácsond és Nagj'íüged
Karácsond.
határában terül el. Kiterjedése 1700 m. hold. Eredetileg Szapáry-féle birtok volt. Az összterületbl
kert és beltelek 35, szántóföld 1515, kaszáló 40, legel 30, erd 50, szl 2, tanya és utak 30 m. hold.
Gazdasági és üzenu^ndszer szabad gazdálkodás. Lóherét 60 70, luczemát 35 és dohánj"t 75 k.
holdon termel. Lóállomány összesen 24 db. Ebbl igás 14, kocsiló 7, a többi csikó. Szarvasmarhaállomány összesen 250 db. Ebbl jármos ökör 80 magj-ar fajú és tarka, tehén 75 bonyhádi és innthili,.
gulj-abeii 37 tarka, hízómarha 40, tenyészbika 4 innthaU és bonyhádi, bivaly 4. A tejgazdaság napi
tejtem.elése 400
150 1, a mit a budapesti középponti tejcsarnok értékesít. Van egy db. 8 lóers
gözcséplgépe. A munkaert helyben veszi a napszám férfiaknál 1.20 2.40 K, nknél 0.80 1.6J
Az átlagos földhaszonbér e \-idéken holdanként kicsiben 40 15, nagyban 20 K.
Marea László birtoka. Karácsond (Gönczy-tanya) és Xagyfüged határában
Karácsond.
terül el. Kiterjedése 380 m. hold. Eredetileg si Orczy-féle birtok. Legutóbb Gönczy Béláé (G. Pál
fia) volt és lS97-ben tle vette a jelenlegi tulajdonos. Az összterületbl kert és beltelek 5, szántóföld
297, kaszáló és legel 78 m. hold. Gazdasági és üzemrendszer norfolki négyes alapján, szabad gazdálkodás forgó nélkül. Dohányt 10 k. holdon termel. LóáUomány összesen 12 db. Ebbl igás 8 vegyes
fajú. a többi kocsiló. Szarvasmarha-állomány összesen 60 db. Ebbl jármos ökör 12 magj-ar fajú,
tehén 25, bemi-kuhlandi keresztezés, valamint a következk is: növendékbika 10, üsz 12; tenyészbika 1 telivér berni. Sertés-állomány : 14 mangalicza anyakocza és szaporulata, 1 kannal. A tejgazdaság napi tejtermelése 175 1, a mit Gj-öngyösön értékesítenek. Baromfitenyésztésében a fehér magyar
és orpington ti,-úk, az emdeni liba és pekingi kacsa a kiváló évi forgalom kb. 200 db. Méhészete 42
Zirzon kaptárból áU évi pergetett méztermelés kb. 500 kg. Budapesten ós helyben értékesitik.
Van egj- db. 8 lóers gzcséplgépe és egy db. szövetkezeti kévekötje. Ugj'anis Gyöngyös v'idékén
alakult az ország els aratógép szövetkezete. A mtmkaert helyben szerzi a napszám férfiaknál
1
3 K, nknél 0.60
1.60 K. E vidéken az átlagos földheszonbér holdanként kicsiben 50, nagyban 32 K.
Mattyasovszky Miklós birtoka. Karácsond, Markaz és Visonta liatárában terül el
Karácsond.
kiterjedése 1200 m. hold. Ebbl kert és beltelek 2, erd 150, rét 127 m. hold, a többi szántóföld.
A birtok azeltt a Gasztonj-iakó volt ós 1895-ben Mattyasovszky Miklósné siül. Gosztonv Irén
révén örökösödés ütj.ín került a mai tulajdonos kezére. Gazdasági és üzemrendszer: szabad
gazdálkodás. Lóállomány összesen 8 db. mind igás. Szarvasmarhaállomány összesen 111 db.
Ebbl jármos ökör 40, magyar fajú. tehén 30 bonyhádi-simmenthaU keresztezés, valamint a
következk is: gulyabeli 40, tenyészbika 1. A tejgazdaság napi tejtermelése 250 300 1, a mit
Budapestre szállítanak. Baromfitenyésztésében az orpington faj a kiváló. Az erdei üzen a cserzésre iránj-ul. Kertészetében kb. 200 fán germersdorfi cseresznyét termel, a mi igen k.-^resett czikk és a gyöngj-ösi piaczon értékesiti. Ezenki\-ül még Markazon van 2 holdas gyümölcsöse,
fleg csontár gj-ümölcsökkel.Van egy db. 8 lóers gözcsóplje és 3 db. kéveköt, arató-ós kötélfonógépe. A munkaert helyben szerzi.
Id. Széptaky György birtoka. Kiterjedése 240 m. hold. Elbb Okolicsánj-i, kéKarácsond.
sbb Borü\-icsényi-féle birtok volt és 1851-ben, vétel útján került Széplakj- Károly birtokába, Idtl fia
örökölte. Az összterületbiil kert és beltelek 12, szántóföld 210 m. hold, a többi kaszáló. Gazdasági és
üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Lóállomány összesen 6 db. nonius keresztezés. Szarvasmarhaállomány összesen 52 db. Ebbl jármos ökör 12 magj-ar fajú, tehén 16 nyugati fajta ; tinó, üsz ós
gulyabeli 24. Sertés állomány 6 anyakocza és szaporulata. A tejgazdaság napi tejtermelése 40 1.
Méhészetében van 6 db. hatos Zirzon-kaptár a mézet helyben és Gyöngyösen értékesíti. Kertészetében kb. 200 alma, körte etb. gj-ümölcsfa áll. Van szivógázmotoros malma, 50 lóerre, 4 hengerre
és 3 pár kre félmagas rlés, sík szitákkal. Van továbbá egj' db. 8 lóers gzcséplgépa. A munkaert helyben szerzi.
A szatmári püspökség birtoka. Kisköre, Köml. Poroszló, Sarud, Tiszanina ós
kisköre.
Újlörinczfalva határában terül el. Kiterjedése 24.686 k. hold. .\ birtokot 1803-ban az egri püspökségbl
hasították ki s 1906 óta a jelenlegi szatmári püspök Boromisza Tibor dr. birtoka. Ezenkívül még
Borsod vánueg>-ében 4800 k. hold 1520 O-öl és Szatmár vármegyében 45 k. hold 1473 Q-öl birtoka
van. A három vániiegj'ében összesen kert és beltelek 146 hold 206 öl, szántóföld 1 1.934 hold 11 16 öl,
kaszáló 3757 hold 563Ö1, legel 66U5 hold 1036 öl, erd 5314 hold 301 öl. szl 4 hold U59 öl, nádas
59 hold 945 öl, adó alá nem esik 1621 hold és 440 öl. A talajne:uek a vetésforgó megállapítását nem
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136 holdon
engedvén inog, a visaouyoknak megfololö szabad gnzdálkodiVs folyik. Mngterinelés
kölos.
repcie". 100 holdon IcSherc! 2.J0 holdon luczernn, ti holdon ié\m, 110 holdon bükköny, 20 holdon
100 holdon ozukorrópa. A lóálloniány összesen 220 drb magas félvór. Ebbl
82 holdon dohány
magyar
95 igás Ó8 tisztiló. !H> niónesbeli, 7 nnyakancan, 27 csikó és egy luén. Szarvasiniirha 2030 drb
faj. ebbl 615 igiís, 400 tehón. 440 tinó, 3r)0 üsz, 75 növendékbikn, 1 10 hi/.ónuirha és 40 tenyészbika.
Juhállomány 12.207 drb hazai féss, 220 tenyészkossal. Sertós-óUoniány 144(i hazai kondor mangaés
licza. 32(> anwkoczával és 00 kannal. A halászat bérbe van adva. A föborszlfajok a rizling
Chasselas. Káposztát is termel 400 holdon. Van stiját két gazdasági
níéicsfehér. a csemegeszl
szerzi.
mahna és téglaégetje. 8 drb cséplökészlete, ©gj-enkónt 10 lóerre. A munkaert a környékrl
NapsEám-árak férfiaknál 1. 20-tól 3 koronáig, nknél 70 fillértl 2 koronáig. Az átlagos földhaszoubór
e vidéken kicsiben 40, nagyban 20 koronáig terjed.
Id. Bcúkónyi Vilclor birtoka. Ludas, Detk, Karácsond és Hevesugra határában
Ludas.
fekszik és a hidasi, detki és p.i-n>-igeti gazdaságoki-a oszlik. Összterület 3897 m. h., de külön
Jásznapj-kúnszolnok vármeg>-ében még 2020 m. h. A hevesmegyei birtokból kert és beltelek 81
m. h., szántó 3200, kaszáló és legel riü7 m. h. A föld fekvése szerint különféle vetforgókban
Ebbl igás 21, egyéb 12.
lóhere és luczemamag. Lóálloniány 33.
gazdálkodik. Slagterinelés
12 tehén nyugati faj,
138 gulyaboli, 35
Szarvasmarha
347. Ebbl járino.s ItiO. magyar faj.
:

—

<.'^s

:

—

:

:

2 bika. JuliálKMuány 1500 Merino. 50 tenyéjszkossal. Van két S lóerojü gzcséplkészleto.
A munkaert helyben és Mezkövesden szerzi. Xapszáin-árak férfialaiál 100-tól 2.40 ílll., nknél
60-tól 100 flll. .\z átlagos földliaszonbér e vidéken m. holdanként 30 kor.
Gracjl Jen birtoka. Ide tartozki Poroszlón kivül. Tiszaszls, Tiszaigar ós NagyPoroszló.
réde, mely utolsó azonban, bérbe van ad\-a. A birtoktestek közül a domaházai rósz az Almássy családé
volt, a nagjTédei az Isaák családé, az igari a Kállajakó és Kováchokó ós a poroszlói a báró Orczyaké,
majd gróf Pejachevich Lászlóé. Összterület 6700 m. h. Ebbl kert és beltelek 30, szántó 2300, kaszáló
vetforgó: négj'es. Dohányt 70 m. holdon termel. Lóállouiány
2000. szóló 15 hold a többi legel.
112 angol félvér. Ebbl 12 igás, 20 urasíigi és tiszti kocsiló, 30 anyakancza és 80 ménesbeU. Magyar
legkiválóbbaknak.
Állomány 377 drb. Ebbl igás 92, tehén 110,
a
egyike
szarvasmarha-tenyészté.se
Juhállománya 2000 hazai féss gyapjas, 105 tenyészkossal.
tinó 75, üsz 75, hizó 50, bika 25.
liizó és

—

A

:

—

300 hazai mangalieza, 75 anyakoczáxal és 20 kannal. Tiszai Imlászata bérbe van
Rizling ós kadarlía, csemege szli Chasselas ós Passitutti. Két drb. 8 lóerej
200 flll., nknél
gözcséjílkészlete van. A munkaert helyben szerzi. Xapszám árak férfiaknál 100
vidékén 20 kor. m. holdmként.
átlagos
földhaszonbére
fillér.
Az
100
Szurdokpüspöki. Györgyey Antal birtoka, melyet 1892-ben vásárolt az esztergomi székes fkáptalantól. Összterület 2030 m. h. Ebbl kert 8 szántó 645, kaszáló 30. legel ós erd 12.17 Ó3 szl
50 in. hold. Lóállománya 10 drb. Mirhaállomány 122, ebbjl jármos 40, tehén 60, üsz 20, bika 2.
Juhállomány 1600 féss, 40 tenyészkossal. Napi tejtermelés 400 500 liter, melyet Budiposten
értékesít. Méhészete is van, 20 Zirzon-kaptárral. .Az erdben dominál a tölgy, melyet 16
20 éves fordában vágnak. A kiliasználás cserzés. Fborszölöfajai ezerjó, mézesfehér, nagyburgondi, Oporto
Csemege fajok a Chasselas és Muscat-fajok. Van kovaföld-, továbbá trachj-t és bazalt kbányája.
Van eg>- 8 lóerjü gözcséplkészlete és két benzinmotora. A munkaert helyben és a környéken.
tói 240 fillérig, nknél 100-tól 160 fillérig.
szerzi. Xapszámárak féfiaknál 160
Tárnáméra. Ledniczky István birtoka Fogics pusztán. Azeltt .A.l.nássy-félo birtok volt ós vétel
útján került a Lfdniczkyekhez. Összterület 961 m. h. Ebbl kert 14, kaszáló 160, legel 160 m. hold
és a többi szántó. .\ tulajdonos szabad gazdálkodást folytat. Dohányt is termel 65 k. holdon. Lóállománya 12 drb félvér: marlia-állomány 160 magj'ar ebbl igás 12, tehén 4, a többi gulyabeli. A munkaert helyben ós a környékén szerzi. Xapszá uárak férfiaknál 100 140 flll., nknél 100 120 fillér.
A földliaszonbér kicsiben ni. holdanként 40 kor.
Tarnazsadány. Gróf Almássy Dénes birtoka. Összterület 1848 k, hold. (Békésben, Biharban és
Aradmegj-ében mos; 34.000 k. h.) Kert és beltelek Heves vármegyében 87, kaszáló 415. legel 427, a
többi szántó. A tulajdonos szabad gazdálkodást foljiiat. Lóállomány 15 drb. Marhaállomány 240.
Ebbl járn-os 72 magyar és tarka, 30 tehén nyugati, gulyabeli 104, hizó 30, tenyészbika 3. .Juh
400 merinó. Sertés 100 anyakocza és szaporulata, 10 kannal, mangalieza, szalontai zsírsertéssel
keresztezve. Öt hold gj-ümölcs, melyet 30 holdra fejlesztenek. A munkaert helyben szerzi. ííapszánárak férfiakmil 100 300 fill., nknél 80 160 fillér. Az átlagos földhaszonbér 25 kor.
Tiszafüred.
Lipcsey Imre örökösei birtoka. Összterület 2478 m. h. Ebbl kert és beltelek 29,
kaszáló, legel és erd 328, szl 4 m. hold, a többi szántó. A tulajdonosok szabadgazdálkodást znek.
Magtermelós lóhere 30 10, luczema 20 holdon.
Dohány 100 k. holdon. Lóállomány, angol félvér 51. Ebbl igás 14, urasági 9 és ménesbeli 28.
Jlarha-állomány 171, magyar és nyugati.
Ebból 74 igás, 20 tehén, 60 gulyabeli, 15 hízó és 2 tenyészbika. Sertést csak hizlalásra tartanak.
Állomány 30 drb. 10 anyakoczával és 2 kannal. Borszölöfajok Mézesfehér, Rizling, Ezerjó ós Kadarka. Csemegeszlk Chasselas-fajok. Nyolcz lóerej gözcséplkészlete van. A munkaert helyben
szerzi. A napszáraárak férfiaknál 100
220 fiU., nknél 50
160 fillér.
Tiszafüred. Schkiminger László dr. birtoka. Összterület 850 m. h., bérlet 200 m. h. Ebbl kert
és beltelek 6, szántó 700, kaszáló 100, legel 250 m. h. Szabadgazdálkodást üz. Luezemamagot 20,
veres heremagot 70 m. holdon termel.
Dohányt 20 k. holdon. 20 félvór Xoniusa van és 124 magyar
fajú, szarvasmarhája, n.elybol 28 igás, 22 tehén, 20 hizó és a többi gulyabeli. Sertésállo:nánya 67
n.angtlicza anyakocza, 371 malacz, 10 ksimal. A inunkásviszonyok ugyanazok.
Tiszaigar. Széky Péter dr. éa Széky István birtoka. 1470-ben, egy határjáró oklevél szerint,
a Szölsyeké volt és a XVI. században, házas.ság utján került a Székyekhez. Összterület 1430 ro.
h. Ebbl kert és beltelek 43, szántó 780, kaszáló és legel 607, szl 8 m. hold. Négyes vetforgót
alkalmaz. Luezemamagot 30 ra. holdon termel. Dohán.vt 27 m. holdon. Lóállomány 36 angol félvér
és saját ménje. Szarvasmarha
190 drb inagj-ar fajú. Ebbl 50 igás, 32 tehén, 12 hízó, 2 liika a
többi gulyabeli. Sertés kisjenöi mangalieza, 60 anyakocza és szaporulata 6 kannal. Méhészet
24
Zirzon kaptárral. Borszölöfajok
Mézesfehér, Kadarka, Olasz Rizling, csomeszl
Chasselas és
muskotályok. Eg>- 8 lóer. gözcséplkészlettel dolgozik. Kiváló faiskolatelepe 8 m. holdra terjed.
Czélja különféle feny díszfa és gv-mölcsfaojtvány elállítása és forgalomba hozatala. Figyelemre
Sertésállomány
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viszonyai.

méltó eredmény feny és tölg\"nemekben, melyek az egész országban keresettek, különösen a
szomszédos vármegj-ékben. Meghonosíttattak a fenynek és tölgynek oly nemei, melyek azeltt
messze vidéken ismeretlenek voltak.
TIszaszfilS. Elek Istán hirtol-a. Részben családi birtok, részben szerzemény, a Papp-Szász >>
Széky-családoktól. Ide tartoznak még Tiszaigar, Tiszaszentimre és a tiszacsegei legelbórlet. Összterület 267.5 hold és 800 hold bérlet. Kert és beltelek 3G, kaszáló 200, legel 800, erd 100, szl 2.5 in.
hold és a többi szántó. Szaljad g.izdálkodás.
Lóhereniagot 30, luczemamagot 150 holdon tennél.
Dohányt 113 k. holdon. Lóállomúnya 80 angol félvér. Ebbl 20 igás, 5 urasági és a többi méne.sbeli.
Marha-állománya 400 magyar és nj'ugati. Ebbl 140 igás, 130 tehén, 60 hizó, .5 bika, a többi gulyabeli.
Jiiliállománya 70 fésüsgj-apjas, 12 tenyészkossal. Sertés-állománya 210 fehér mangalicza, ,50 anyakoczával és 6 kannal. Erdejében füz és nyár dominál, melyet 8 éves fordában vágnak. Termény
tzifa. Borszlfajai: Kadarka. Rizling. Oporto, Ezerjó és Mézesfehér. Csomegefajok : Cliasselas
Van kb. lOOOgj-ümölcsfája, meh-nek évi hozama kb. 2000 kor. érték. Van gzmal-na 2 hengerre és
3 kre. Van 3 nyolcz lóerej és 1 hatloerejü gzcséplkészlete. A munkaert helyben, a környékrl
és a felföldrl szerzi. Napszámárak férfialaiál 80
160 flU., nknél 50 80 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 20 kor. m. holdanként.
VántOSgyÖrk. Visontai Kováck László birtoka. Összterület 1900 m. h. Ebbl kert és beltelkek
10, szántó 1520. szl 10 m. h. és a többi kaszáló és legel. Szabad gazdálkodást fol\-tat. Lóhereés luczemamagot 80
100 holdon, dohánj-t- 80 k. holdon termel. Lóállománya 35 félvér. Marhaállománya 220 drb. Ebbl flO magyar és tarka igás, 80 bonyhádi tehén, két simnienthali bika,
40 hizó és a többi gulyabeli. bonyhádi faj. Sertés-állomány 72 anyakocza és szaporulata, 5 kan és 9
növendékkan. Xapi tejtermelés 400 liter. Budapest számára. Libatenyésztés, melybl évenként kb.
200 liba kerül piaczra. JMéhészet 16 Zirzon-kaptárral. Borszlfajok : Kadarka, Furnúnt, Rizling és
Leányka. Csemegeszl Passatutti, Muskátfajokés Cliasselas. Van gyümölcstermelése is, de csak a
fölösleg kerül eladásra. Van egj- 10 lóerej gzcséplkészlete és 6 kéveköt aratógépe. A munkaert
helyben és a környéken szerzi. Xapszámárak férfiaknál 200 400 flU., nknél 140 300 flUór. Az
átlagos földhaszonbér e vidéken 26
28 kor.
Verpelét. Gróf Sztáray Tasziló birtoka. Összterület 2500 m. h. (Ung vármegj-ében külön 1000
hold). Kert és beltelek 18, szántó 1200, legel 300, erd 1000, szl 26 k. hold. Ötös és hatos vetöforgóban gazdálkodik. Lóheremagot 50 m. holdon termel. Lóállománya 24 angol-arabs keverék. Marhaállomány 1 10, ebbl igás 56 magj-ar, tehén 20 simnienthali, tinó és üsz 25, hizó 15 és egy tenyészbika. JiOiállomány 2000 finom merinó. 40 tenyészkossal. Az erd fanemei cser és tölgy, melyet 60
éves fordában kezelnek. Borszlfajok Szlankamenka és Burgundi. Csemegefajok Chasselas és
Mézesfehér. A munkaert helyben és a környéken szerzi. Xapszámárak férfiaknál 140
300 flU.
nknél 100 200 fillér. Az átlagos haszonbér e lidéken m. holdanként 20 kor. A tulajdonos gróf itt
érdekes tanyát készíttetett 1905-ben és Irma -tanyának nevezte el. Az egész tanya mészkhegybe van
vájva. íves boltozatokkal, sima falakkal. Van benne három ököristálló 26 ökörnek, hozzávaló takarmánykamra, két egviuással összekötött hodály kb. 1000 birka számára és egj' harmadik hodály,
kb. 40 marha teleltetésére
Visznek. Haraszty Oszkár birtoka, mely Batthyány birtok volt. Összterület 1880 m. h. ebbl
azonban bérlet Majzik Viktor alispántól 377 m. h. (Haraszty Sándorral van még Békésben és Csanádban 3800 hold. melybl 2000 hold bérlet). Hevesben kert és beltelek 32, szántó 1250, kaszáló
250, erd 2, szl 1, nádas 20, a többi legel. Intenzív gazdaság 3-as és 4-es vetforgóval. Lóheremagot 60, luczemamagot 100 holdon termel. Czukorrépát 80, dohányt 1 10, lent 20, czirokot 30 és mákot 25 holdon. Lóállomány 55 félvér. Saját mén egy amerikai telivér. Marhaállomány 337 drb,
ebbl 90 igás magj-ar, 95 simmenthali telién. 35 veg5'es üsz, 40 gulyabeli, 20 hizó és 51 bika, de
ezenkívül 6 berni telivér tenyészbika. Napi tejtermelés 400 liter Budapest számára. Vau halastava pontyokkal, 900 különféle gj'ümölcsfa. Van egy 10-es és egy 8-as gzcséplkészlete, egy garnitúra gzekéje (társakkal) és öt kéveköt aratógépe. -A. munkaert a környékrl szerzi. Napszámárak
férfiaknál 90
300 fiU., nknél 60
140 fillér. Az átlagos haszonbér e vidéken m. holdanként 30 kor.
Az uradalmat 103 méteres artézi kút látja el, perczenként 250 liter vízzel, 4 m. szökéssel. Az istállókba,
kertbe stb. vízvezeték van bevezetve, artézi fürdvel. A víz kissé vasas, a mi az állatokra nézve
nagyon hasznos. Az egész majorterület alagcsövezve van ós most készül a rétöntözés és a szántóföldek egy részének öntözési berendezése.
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A DEBRÖ-PAR-ÁDI H1TB1ZOM.4NYI

Debr

t'R.^DALOM.

vára és a hozzá tartozó birtokok Heves vármegyében a XV. század
István királyi kincstárnok tulajdonában voltak,
a ki azokat pártoskodása miatt, egyéb birtokaival együtt, 1411-l)en elvesztette.^)
1438-ban Albert király Debr várát a hozzá tartozó Debr. Tótfalu és Kál helységekkel és C'salapusztával együtt néhai Rozgonyi László fiainak adományozta. 2)
Özvegy Rozgonyi Lászlóné Kanizsay (íyörgyhöz ment férjhez s így az 1493-ik
osztálykor a dehri uradalom ura Kaiiiz.idi/ (íyörgy lett. a kit a Debr, Csal,
Tótfalu. Kál, Jánosi, Gyöngyös, Bene és Halász nev lürtokrészekbe be is iktattak. 3) Azont)an Kanizsay György horvát bán 1497-ben elcserélte e birtokait
Bélteki Drágfy Bertalannal, Erdély vajdájával, ennek Pozsega vármegyei Vasmegyericza várbirtokával.'') Drágfy János országhírónak Drugeth Katalintól
született Zsófi leányát Peréniji János vette feleségül. így került a debröi uradalom a Perénviek kezébe.
elején az
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ISlS-ban Peréuvi János eladja Önodot és Dobrt második nejének, Kanizsay
Dorottyának els nejétl származott gyermekei beleegyezésével.*) I37-ben
Debrt Gúthi Országh László, Nógrád és Heves vármegye fispánja kapta Ferdinánd királytól.*) Ennek fia Kristóf országbíró. 1567 október 9-én meghalt
és vele a Gúthi Országh családnak fiágon magvaszakadt. Ekkor Debr a fiscus
kezére került. Utóbb ^Miksa király báró Ungnad Kristóf egri várkapitánynak,
a késbbi horvát bánnak inscribrálta Ónod várával együtt.
1603 április Ifl-én második Rudolf császár a báró Ungnad Ivrsitófnak
30.400 írtban inscriblált Ónod várát Borsod vármegyében és a lerombolt Debr
várát Heves vármegyében minden tartozékaival együtt Fels- Vadászi báró
ki 1607-ben Erdély fejedelme
Mákóczy Zsigmondnak, egri várkapitánynak
lett
adományozta.') Rákóczy Zsigmondnak fiai Pál és György, atyjuk halála
után osztozkodván. Pál felét kapta a debri uradalomnak, mely részbirtok
utóbb luiokájára Rákóczy Erzsébetre, férjezett gróf Erdödy Gj^örgynére szállott
örökségképpen.*) Gróf Erddy Györgyné 1708-ban magtalanul halván el, az
debri uradalmi részbirtokait II. Rákóczi Ferencz és nvére Júlia, gróf Aspremont Reckheim Ferdinándné -^ kik szépunokái voltak I. Rákóczi Györgynek
ittlév összes
örökölték.®) II. Rákóczi Ferencz azonban htlenségbe esvén, az
örökségét, I. József császár 1710 április 8-án gróf Alihan ]Miháh- Keresztelnek
adományozta 40000 frtban.i") az örökség másik része az Aspremont grófok kezén
maradt. A Rákóczi-féle szabadságharcz lezajlása után a kir. fiscus 1712-ben
lefoglalta a debri uradalomnak azt a részét, mely II. Rákóczi Ferencz fejedelemé
volt, s átadta az 1710-ben erre adományt nyert gróf Althannak. így jutott a
Rákóczi-féle debri uradalom német kézre.
Az 1712-Lki német szöveg összeírás: ,,Conscriptio Dominii Debr in der
Matraalja und in der INIatra in dem Heveser Comitat" ") az uradalom alkotó
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Mátraalján: Debr helység, az uradalom feje, áll 30 egész jobbág}^: elekbl lakosai róm. kath. vallású magyarok és tótok, mindnyájan szabad költözködésü taksások. A debri erdben az elpusztidt ,,Selgi vár" némely romjai
még láthatók. (A német összeíró a fellegvár szót ,,Selgi vár"-nak írta). Tótfalu
helység, áU 17 egész jobbágyi: elekbl
lakosai róm. kath. vallású magj^arok
és tótok, szabadköltözködésü taksások. Kál helység a Kál-Lógó pusztával egj-ütt,
áU 24 egész jobbágyi: elekbl. Nagyút szabad puszta (preadium) 18 jobbág\i:elekre van felvéve. Valamikor helység volt. Az elpusztult templom egyik kfala
még látható. Felfalu, szabad puszta, határos Tótfaluval, Balpüspökivel és
Detkkel, 3 egész jobbágytelekre van felvéve. Balpüspöki szabad puszta
:

;

10 egész jobbágj-telekre van felvéve.
A Mátrában: Derecske falu 12 egész jobbágj-telekbl áU lakosai róm. kath.
vallású taksások. Párád falu 13 egész jobbágy telekbl áll lakosai róm. kath.
vallású taksások. Bodony falu 20 egész jobbág^i:elekbl áll lakosai róm. kath.
vallású taksások. Ballá falu 13 egész jobbágytelekböl áll, lakosai róm. kath. vallású
taksások. Baliának és Derecskének a fele Vay Ádám lányaié és nemes Balogh
ilihályé. Lak szabad puszta. Ville fele néhai Rákóczy Erzsébet gróf Erddy
GyörgjTié része, másik fele Rákóczi Ferenczé és Júliáé, gróf Aspremontnéé voltak.
Gyöngyös mezváros negyedrésze. Derecske, Párád, Bodony, Ballá és Lak felét
Bagni tábomagj' jure amorum cum evictione fisci 1 694-ben nyerte Lipót királytól,
a ki a Rákóczi ,.RebeUion"-ja eltt ezek birtokában is volt, azért ezek jövedelmének felét kapja. A német szöveg összeírás Párád helységnél megjegyzi, hogj^
ott Rákóczi fejedelem az elmúlt lázadás alatt üveghutát állíttatott fel. (Der
Fürst Rákóczy- hat in der ver\vichenen RebeUion eine Glashütte aufrichten
lassen).
jelenlegi óhutai lakosok eldei tehát Rákóczi telepesei. Sem ebben az
összeírásban, sem az 1725-ikiben nincs említés a parádi savanyúvíz-forrásrról,
a mi azt jelenti, hogy akkor még nem lévén használatban, nem hajtott jövedelmet.
Közel negj-ven évig szedték még Debr német urai a magyar jobbágvnép
szorgalmának gyümölcsét, midn egj-szerre új gazdát kapott az uradalom.
;

;

;

A

Gyaraki báró Grassalkovich Antal királyi személynök 1740-ben megvette Debr
várát és a hozzá tartozó debri uradalmat gróf Aspremont-Reckheim Károly
Goberttl 46.000 forintért.i2) és ugyancsak 1740 ápriHs 29-én gróf Altban ilüiály
Antaltól annak debri uradalmi ingatlan részjószágát és ingóságait 31.440 frtért,!^)
azért ily olcsó árakon, mivel mindkét eladónak nagj' szolgálatokat tett Grassal-
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így például a gróf Aspremontok 230.000 frt érték jószágot szerzett
meg, mely pedig már jóformán elveszett az Aspremontok részére. i*) Gróf Grassalkovich Antal unokája, berezeg Grassalkovich Antal, azonban 1821-ben még
106.000 frtot fizetett az Aspremont unokának Mária Anna Gobertinának, férjezett gróf Erddy Györgynének, végleges vételárként. i^) 1747 június 20-án
megvette Grassalkovich Derecske helység V4"°d részét 1.500 rénes forintért
a Balogh októl,^®) 1747 augusztus 22-én pedig adománylevclet nyert Mária
Teréziától a debri vár és egész uradalom királyi jogaira. i^) Ugyancsak
1747 deczember 8-án az egri káptalan beiktatta gróf Grassalkovich Antalt
e királyi jogok birtokába. i*) A beiktatási jelentés a következ birtokrészeket
Dehrö vára, Debr mváros (oppidum), Al-Debr, Tót-Falu, Kál
sorolja fel
egész helységek, Kál-Lógó, Nagyút, Balpüspöki és Lak szabad puszták egészen,
Derecske és Ballá helységek fele, Gyöngyös mváros ^/4-ed része, Bodony és
Párád egész helységek. Ezután az uradalom közel száz éven át a Grassalkovichok birtokában volt, kik azt vétel útján és telepítésekkel gyarapították.
1796-tól mintegy 30 évig a báró Orczy család bírta haszonbérbe a debri uradalmat. Azután herczeg Grassalkovich Antal 1825 január 1-tl, 1839 deczember 31-ig Kaan Henrik Sámuc'nek és társának Szitányi Ullmann Móricznak
adta haszonbérbe, évi 20.100 írtért. Ezek nagyobbszabású befektetésekkel,
timsóbánya-nyitással, a fürdk kényelmes berendezésével tetemesen emelték
az uradalom jövedelmét és értékét. Azonban a herczeg csdtömegének gondnoka, gróf Batthyány Imre, a nevezett bérlket kivetvén a bérletbl, az 1840
október 22-én Pesten kötött szerzdés értelmében bérbe adta a debri uradalmat
gróf Károlyi Györgynek, 1841 január 1-tl 1860 deczember 31-ig terjed 20 esztendre, évi 50.000 forint pp. haszonbér-fizetés mellett. i") Ez alkalomra hivatalosan összeírták az uradalmat. Az 1840 november 1-tl 1841 augusztus H-ig
történt vármegyei hivatalos összeírás -°) szerint a debri uradalom a következ
alkatrészekbl állott Al-Debr helység egészen a debri uradalomhoz tartozik,
252 házzal bíró dohánj'termel zsellérrel. Lakosai megmagyarosodott németek.
A balpüspöki pusztát haszonbérben tartják. Van két erdeje, a Cser nevezet,
mely a fel-debri erdvel együtt, mintegy 250 hold kiterjedés és a Csal, leginkább mocsárból és kevés tölgyfából áll, mintegy 200 hold majorsági erd,
mely árokkal körülvéve, fáczányosnak használtatik. Al-Debrt 1743-ban telepítették meg svábokkal. 1743 áprUis 24-én adta ki báró Grassalkovich Antal
kovicli.

:

:

:

a telepítési biztosítást. ^^) Fel-Debr helység egészen a debri uradalomlioz tartozik. Lakosai megmagyarosodott németek. Egy egész telek áll
28 hold szántóföldbl és 10 embervágó rétbl. E hely.ség 74^^ sessióból áll.
Eel-Debr lakossága 1770-ben még tiszta magyar volt. 2^) Bal-Püspöki puszta
egészen a debri uradalomhoz tartozik, kiterjedése 2480 hold. Az aldebri község
birja haszonbérben. Xagyút puszta kiterjedése mintegy 4050 hold, melyekbl
a fügedi és zsadányi határokra díilö kb. 800 hold Kaál helységétl nyári legelnek
haszonbérben tartatván, a többi majorságosan használtatik. Gyöngyös mezváros
V4-része tartozik a debri uradalomhoz, a többi részét herczeg Esterházy, gróf
Eorgách és számos más nemzetség bírja. Van itt az uradalomnak 338 taksás
zsellérje. Kompolt helység. Lakosai megmagyarosodott németek. Az egész helység a debri uradalomhoz tartozik, melynek egyszersmind székhelye. Egy egész
jobbágyhely illetménye 30 hold szántóföld és 10 embervágó rét. E helység 43 Vj
sessióból áll. Van benne 81 házzal bíró zsellér. Van itt egy kastély, melynek közepe
emeletes, egyéb része földszintes. Az udvari kápolna minden szükségesekkel
el van látva. Kompolt helységet báró, utóbb gróf Grassalkovich Antal vette meg,
€s pedig a felét 1738-ban báró Haller Sámueltl, a másik felét pedig 1743 ^1758.
evekben többektl. ^3) Kompolton a XIII. és XIV. században monostor volt.
Építésére IV. László király 1280-ban bizonyos adót engedett. -*) Kaál hetység
egészen a debri uradalomhoz tartozik. Lakosai magyarok. Egy egész hely
illetménye 28 hold szántóföld és 12 einbervágó rét. Az egész helység 64 sessióból áU, melyeken 1 két, G másfél, 23 egész-, 56 fél- és 8 negyedrész-helyes gazda
van. Van itt még 162 házzal bíró zsellér. Van ezeken kívül 30 úgynevezett allodialis
sessió, melyeket a herczeg édesatyja {az els herczeg Grassalkovich Antal)
az allodialis biitokokból a helységbe telepített nemeseknek osztott ki, s melyeket egyedül nemes családok bírtak mindenkor; így tehát portális összeírás alá
nem jöttek és megyei összeírás alatt sincsenek. Bírja ezeket 1 másfél-, 6 egész-,
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'2 liáromnegyed-.
Sö fél- és 14egynegyedrésztplkesgazda. kik is az urháriálisscssiókíól járó mindennem földesúri adózásokat és tartozásokat az urbáriális gazdákkal egyetemben, természetben teljesítik, mindennem termesztményeikbl a hetedet is kiadván. Tótfalu (régebben Tófalu). Lakosai magyarok. Az egész helység
a debrói uradalomhoz tartozik. Egy egész-telek 28 hold szántóföld és 10 embervágó rét. Van benne 41 .sessió (telek), 105 házzal bíró zsellér. Párád helység.
Lakosai róm. kaíh. magyarok. Egészen a debrói uradalomhoz tartozik. 24 egésztelekbl áll. melyeken 1 egész. 4(i féltelkes gazda és 90 házzal bíró zsellér van.
A határ napkeleti oldalál)an fekszik a timsós fürd és a kastély. A timsós
fürd, mely L formára egy emeletre épült, magába foglal 12 fürd-. 26 vendégés 6 cselédszobát. A timsós fürdhöz közel s azzal egy mesgyén van a SzentBorbála nevezet tinusóbáni/a, a hozzá tartozó hutai és egyéb épületekkel, melyeket a báró Orczyak, haszonbéres birtoklásuk ideje alatt, építtettek. A Csevieze-forrásnál a nagy fürdház L formára épült. A földszinti részben van ',i2 lakó és
10 fürdszoba, 2 elszoba. Az épület középága emeletre lévén építve, ebben van
egy tánczterem. melynek két oldalán az egész épületnek hosszában van a cselédség számára 24 padlás-szoba. A Csevicze víztartó stolnáját és mind a két fürdt,
összes melléképületeikkel együtt. L^llmann és Kaan bérlk építtették 1827
29-ben.
A Csevicze és a hajkai telepítés a parádi határ délnyugati oldalában van, a Gyökeres hegy tövében. Xevét az ott található Cseviczének nevezett ásványos gyógyforrásoktól vette, melyeket részint italul, részint fürdül is szoktak használni.
Csevicze és üveghuta közt fekv dombon van az úgynevezett hajkai telepítvény. Ez 13 házból áll, melyek közül kett uradalmi, tizenhármat pedig a benne

—

A

lakók építtettek.
A Üveg vag>ás Üjhiita. A Cseviczétl núntegj- negj^edórányira vagvon a,"
most (1840) is folyamatban lev üveghuta. Az Óhuta. A jiarádi határ déli oldalában, a Somhegy alatt feszik az Óhutának nevezett telep, mely nevét a régibb
idben itt fönnállott üveghutától Kölcsönözte. Ali e telepítvény 38 házból,
melyekben 37 zsellér lakik. ..Ezt az üveghutát állította föl itt elször II. Rákóczi
Ferencz fejedelem a szabadságharczolc ideje alatt." A parádi timsós fürdt és a
elször Fáy András
kénes savanyuvizforrást
a nép nyelvén Cse^'^czét
ismertette a ..Tudománnos
Gyjtemény" 1819-iki évfolyamában ..Párád
leírása több tekintetbl" czím alatt, melyben a timsós fürdházról a többek
között így ír
..A falutól kelet felé mintegy fertály mértföldnyire áll a timsós
fürdház, kies kilátással. Az egymásra tornyozott Mátra csúcsai kékes horizonu
bérezek, s általuk a világ zajától különszakasztott nyájas völgyek, hímes rétek
és ezek aljain ezerféle kígyódzás közt cserg Tárna patakja, a tisztes ókoru
szenderít várak omladékai, mint a milyenek Domoszlónál Oroszlányvár,
Derecskénél Kanásvár. Párádnál Veresvár, Tatárszállás és Várhegy édes képeket
nyújtanak a lágj' képzelgésnek (Schwármerei)". A kénes savanyúvíz-forrásról
pedig ezeket olvassuk ,,A timsós-fürdvel azonegy völgyben, a hol az Párád
falujától jó félóránjara nyugat felé összekeskenyedik, buzognak az érczes források.
A hely szép, de a kilátás megszorult. Tárna vizecske nyugati partján, tle csak
egj' pár lépésnyire van a hüdösköves forrás ; ettl dél felé néhány lépésnyire
egy domb aljában a vasas. A harmadik ezen túl fekv völgyben esik, s ezeltt
két esztendvel két fürdszoba épülvén mellette, fürdnek használtatik. Ezen
utolsó leggyengébb és a brt is a fürdés után kevéssé húzza össze. Mind a három
forrás homokkbl kifaragott üregekben buzog ki ezen knem hasadékjai közül.
Leginkább a büdösköves (melyet l)üdösköves nehéz szagáért neveznek így,
Ezen víz fogyasztása, mindamellett
használtatik mind vitelre, mind italra
Í8, hogy .semmi nagyobb városban, mint Pest, Gyöngyös, Eger, nem árultatik,
azon kis körhöz képest, melyben esmértetik. igen nagy. Csak az itt lév mostani
hutából 3500—4000 üvegek töltetnek meg ezen vízzel. Ezen kívül mennyi víz
hordatik el hordókban s régi megtartott üvegekben! mennyi fogj' el helyben,
a midn a vendégeken kívül a szomszéd palóczság is ezzel él A fforrás, melybl
kimeríttetvén, félóra
az üvegek töltetni szoktak, t. i. a büdösköves, elég
alatt megtelik s egyszerre majd egy akónyit tart üregében mindazáltal nagyobb
meríté.seknél gyakran várni kell megtelésére. Tavaszkor és hajnalban (az éjjeli
állás után) legnagyobb ereje van. Fuvarja, akinek maga alkalmatossága van,
csekélységbe kerül. Egy 20 buíelliás keményfájú láda, helyes bespontolással,
szurkolással és bepakolással, 181 7-ben csak 12 forint 20 krra ment. Külön egy
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A debr-parádi uradalom
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láda magában 4 frt, egy (2 itczés) butellia 18 kr spont. 3 kr., szurkolás 3 kr,
pakolás egy butelliától 1 kr. Az itten leírt savanyúvízforrásoktól, tetojökkel
felhket verdes agg bikkek kies árnyékaiban vezet az út az üveghutához, mely
a forrásoktól nyugatra, csak egy pár lövésnyire, egy más nyíltabb völgyecskébeii,
félkörben álló hegyek közt fekszik, s a factor és a hutások lakásaival együtt
egy kis romantikus falut formál. Kár, hogy az út körül a képzelgk (Scliwármer)
s minden csekélységben halhatatlanságot kurdászók a szép tetemes tölgyeket
és bikkeket összefirkálták."
A parádi fürdben ,,a múlt 1817-iki nyáron egy szoba egy napra volt 24
kr. V. ez., konyha egy napra annyi fával, a mennyi früstökhöz, ebédhez és vacsorához szükséges 30 kr., a fürdés 24 kr. Savanyúvizet, jól bedugott két itczés
üvegekben, a fürdnél 6 kr-on mindig kaphatni." A parádi határ délkeleti oldalában a Kékes hegy alatt a helységtl mintegy órányira van az úgynevezett
Hagymás, hol régen a timsóbánya
melyhez tartozó épületek jelenleg (1840)
clhagj-atott s romhoz inkább hasonló állapotok vannak
létezett vala s melynek
kerületében jelenleg az úgynevezett Sándorréti major áll.
Bodony helység egészen a debri uradalomhoz tartozik. Lakosai róm. kath.
magyarok. Egy egész jobbágytelek 20 hold szántóföld és 10 embervágó rét.
66 egész urbariális sessiót foglal magában, melyeken 2 egész-, 4 másfél-, 29 egész-,
2 háromnegyed- és 51 félhelyes jobbágy és 86 házzal bíró zsellér van.
Lak
puszta. Az egész a debri uradalomhoz tartozik. Eaíerjedése mintegy 1500 hold,
nagyobb része erd, kisebb része szá^ntóföld, rét és legel. Van egy Nagypallag
nev majorja.
Kiirth puszta. Egészen a debri uradalomhoz tartozik. Kevés
szántóföldet és rétet kivéve, erd. kiterjedése mintegy 1000 hold lehet.
Derecske helység. Lakosai róm. kath. magyarok. A helységnek csak a fele része
tartozik a debri uradalomhoz, mely a báró Podmaniczky, Ondrekovics és több
recski successoroktól bírt másik felerésztl egészen el van különítve. Az ura:

—

—

—

—

—

áil 251/, gessióból, melyeken 1 kétsessiós, 2 másfélsessiós, 4 egész,
2 háromfertály, 28 fél- és 4 egyfertály-helyes jobbágy s 18 házzal bíró zsellér van.
BaUa helység. Lakosai róm. kath. magyarok. ^/4-ed része tartozik a debri
uradalomhoz, Vr^d része pedig gróf Andrássy Károlyé. Egy egész seesió állománya 26 hold szántóföld és 8 embervágó rét. Ali 20 egész sessióból, melyeken
6 egész és 28 félhelyes gazda és ezeken kívül 49 házzal bíró zsellér lakik.
Németinezö puszta. Határa napkeletrl Mindszent, délrl Szuha, nj^ugatról Dorogháza, éjszakról Nemthi helységek határaival ütközik. Számos közbirtokos bírja,
minden arány nélkül és önkényesen.
debri uradalomhoz tartozó majorságos
szántóföldek és rétek a következk
szakaszijarti tábla 20, nagy tábla 45,
kis tábla 6 és kupak tábla 10, összesen 81 hold szántóföld.
kupak végében
lev rét 6, a hosszúnyilás rét 12, Jakab pálya-rét 3, és a kerek rét 4, tehát
összesen 25 kaszás rét. Ezt a részbirtokot gróf Grassalkovich Antal 1755-ben
vette meg, egyéb birtokokkal együtt, báró Hunyady Jánostól.^*) Tipászó
puszta. Az egész a debri uradalomhoz tartozik nagyobb része erd
562 hold,
kisebb része szántóföld és rét.
Szent-Domonkos helység, lakosai róm. kath.
magyarok. Két és fél házhelyen kívül, az egész falu a debri uradalomhoz tartozik. Egy egész jobbágytelek 26 hold szántóföld és 10 embervágó rét. Ali a falu
21 egész sessióból, melyeken 5 egész-, 2 háromnegyed-, 28 fél-, 2 negyedrészes
jobbágy és 26 házzal bíró zsellér találtatik. Az uradalmi erd kiterjedése 1762
'* 44-ed
hold. Ezt a helységet gróf Grassalkovich Antal 1755-ben vette meg,
egyéb birtokokkal együtt báró Hunyady Jánostól. -S) Nemthi helység Nógrád

dalmi felerész
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vármegyében. Lakosai róm. kath. magyarok. Az egé.sz a debri uradalomhoz
Egy egész jobbágytelek állománya 26 hold szántóföld és 6 erabervágó
rév. Van benne 27 telkes jobbágy és 27 házzal bíró zsellér. A báró Orczyak
haszonbéres birtoklása alatt, ezeltt mintegy 43 évekkel (1797 körül) úrbérileg
rend beszedetett és felosztatott a határ. A faluban 19 úrbéres és 13\'., szerzdéses
sessió van. Az egész helységet gróf Grassalkovich Antal 1755-ben vette meg.
több más birtokkal együtt, báró Hunyady Jánostól, a ki azokat neki hálából
adta el."') A fent leírt debri uradalom herczeg Grassalkovich Antalnak a
család utolsó férfisarjadékának 1841 szept. 29-én történt halála után az
sógorának fiára, Ghimesi és Gácsi gróf Forgách Jánosnak nejétl, gróf Grassalkovich
Teréztl származott Antal fiának a fiára, ugyan Antalra szállott nagj-anyai
örökségképpen. Ez a gróf Forgách Ante^\ 1847 június 21-én eladta a nagy-

tartozik.
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debri uradalmat gróf Károlyi Györgynek 1.565,000 peng

forintért.-*)

Az eladottakból világosan látható, hogy a Heves vármegyei debri uradalom a gróf Károlyi család tulajdonába ]S47-ben rendes vétel útján jutott

nem

Károlyi Sándor, a szatmári pacificator politikai szolgálatainak megjutalkirályi adoniánvké])pen. a mint azt a Rákóczi-kor történetírása
idáig tévesen állította. E nuuika írója a fentebbiekben eredeti és hiteles adatok
alapján bebizonyította a valódi tényállást is immár bízva reméli Thahj Kálmántól, a kiváló tudóstól, mint a Rákóczi-kor történetírójától, hogy a tárgyilagos
igazságról tudomást vesz és bizonynyal jóhiszem tévedését helyre fogja igazítani.
Gróf Károlyi György, az imént leírt debri uradalom kiegészítésére és
kikerekít ésére többektl még a következ heves-vármegyei birtokokat vásárolta meg Tarnócza pusztát Törökszentmiklósi és Zsadányi Almássy Emanueltl
kiterjedésében" 65.000 peng forintért, Pesten 1846márczius 16-án. ^9)
,, az egész
Galantai gróf Esterházy MíháMól, mint az Esterházy család meghatalmazottjától. Tarnócza pusztai 143. 300/ 1200 liold részbirtokot 7162 frt. 30 kr. peng
forinton. Pest, 1847 máj. 31.^") Ilazugha Józseftl és nejétl Somody Máriától
Tarnócza pusztabeli 1151,, ]íq[^ részbirtokot 5000 peng forinton. Zsadány 1850.
jan. 30'i). Kövesszavvi Goszto7iy Antaltól Tarnócza pusztabeli 115 holdrészbirKövesszarvi Gosztony
lokot 4000 peng forintért. Eger, 1850 szept. 30.^-)
Borbálától, Nagy-Kolóni Subich Imre özvegyétl, Tarnócza pusztabeli 140
Vécs helységet
hold részbirtokot 4500 peng forinton. Eger, 1852 január 13.^^)
és Felfalu jmsztát gróf Batthyány Arthurné szül. gróf Apraxin Júliától, Vécs
helységbeli és felfalusi, együtt 3250 holdat tev birtokot a kastélylyal, minden
egj'éb tartozmányaival és teljes földesúri jogaival együtt, 175.000 peng frtért.
Eger, 1854decz.21 és 22.^*) Verpelét mezvárost báró Brudern Antaltól verpeléti
^/jg-od rész birtokát, mely áll 15 1/„ úrbéri telekbl s tartozmányaiból, 55 úrbéres
zsellérbl és 8 taksásból, 360^1^ i2oo"0d hold szántóföldbl, 538^^/j2oo"odhold rétbl,
393"'^''/j2oo"^d hold erdbl, a tót-nánai részbirtokával együtt, 90.000 ezüst fortért.
Néhai Hallerkei gróf Hallév Pál örökösei az ket a TörökPest, 1842 jan. 29. ^5)
Nj'áry jogon illet javaikat és pedig Verpelét mezvárosban 6 egésztelkes jobbágj'ot, 18 házas zsellért, 1 ^l-^^„ rész curialis bels telket, 182'* ^^2 hold majorsági
.szántóföldet, 29 * j, hold majorsági rétet. 263 hold majorsági erdt, 60 kapás
továbbá Sirok és Szajla helj'ségbeli részbirtokukat eladják gróf
dézsmaszölt
Báró Brudern
Károlyi Györgynek 25.000 peng forintért. Pest, 1846 aug. 26.^^)
Antal verpeléti részbirtokát a vármegyei 1840 június 2-án kelt összeírás így
,,Ezen mezváros Heves vármegyében fekszik, földesurai az összeirató
írja le
báró Brudern Antalon kívül. özv. gróf Sztáray Jánosné szül. báró Brudern
báró Orczy Lrincz
Péchy Amália Németh
gróf Esterházy János
Jozefa
Jánosné Orosz Imre Bernát András úgy a Szepesy és Bárczy urak, kik többnyire az összeírató báróval együtt, Bedeghi grój Nyáry örökösök, a kik köziU az
összeirató báró az egész mezvárosnak a gróf Haller lineán és a Révay jusson
^ jg-od részét bírja.
Tót-Nána helységet báró Brudern Antaltól Tót-Nána helységben ^/jg-od részbirtokot 4 ^^'^ .jgoo'^^d hold bels fundust, mely 22 egész úrbéri
telekbl és 23 úrbéri zsellérbl, továbbá 81 40-/^_^^^_a,d hold szántóföldbl,
36 ^^-/i2oo"3d íiold rétbl. 1420 ^^^/^oQo-ad hold erdbl és 120 kapás majorsági
szlbl áll, verpeléti részbirtokával együtt 90.000 peng forintért. Pest,
1842 január 29.^') Gróf Haller Borbála: gróf Bethlen Józsefné gróf Haller
Czeczilia
gróf Esterházy Dénesné
gróf Haller Gábor és György a TörökNyáry jogon ket megület tót-nánai részbirtokukat 3 egé.sztelekes jobbágyot, 4 zsellért, ^"/jpo-ad rész bels telket, 3 ^Vj^p-ad rész hold rétet,
155 50/jpg-ad hold erdt; továbbá a Sziklahegyen 4 darabban lev 1650 D-öl.
az Öreghegyen 4 darabban lév 1650 D-öl dézsmásszlt eladják gróf Károlyi
Györgynek 3.600 peng forinton. 1846 ápr. 7-én. ^s) Az 1840-iki összeírás TótNána birtokosait is felsoroja Birtokosai többek között és leginkább Bedeghi
gróf Nyáry örökösök, kik közül az összeírató báró Brudern Antal a gróf Haller
lineán és a Révay jusson az egész helysségnek kilencztizenliatod részét bírja.
A helység többi földesurai Gróf Esterházy János, báró Orczy Lrincz,
özv. Taródy Bertalanné szül. Reviczky Mária, Gosztony Pál, Gosztony Antal,
néhai özvegy Szármann Andrásné örökíisei, Perlaky Károly, Ullmann László.
Kkút és Nagyhereki pusztákat báró Brudern Alajostól, Kkút és a vele
és

mazása révén,
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pusztáit, melyek együtt 2558 lo^/jjoo-ad holdat
foglalnak magukban, Siwk helj'ségbeli, Rozsnoki pusztabeli és SzajJa helységbeli birtokaival együtt 155.000 ezüst forintért. 1841 nov. 22-én.39) Gróf ílalkr
Karolina férjezett Macskássy Lajosnétól kkúti és nagybereki részbirtokukat
48 Vi2-ed ^old rétet és 374 ^/ij-ed liold erdt 9.000 forinton. Eger.
1845 szept. 26-án.'"') Sirok heh-séget báró Briidern Alajostól Sirok helységbeli
egész birtokát, mely áU 4 ^^7i2oo"í*d \\o\á bels fundusból, 133 ^®7i2oo~^d holil
szántóföldbl, 105 hold rétbl, 2459 ^'-^ 1200"^^ hold erdbl, 14 úrbéri telekbl
és tartozmányaiból és 62 zsellérbl, a vele határos Rozsnoki pusztai részbirtokával és SzajJa helységbeli birtokával, Kökúti és Xagybereki pusztákkal együtt
155.000 peng forintért.
1841 nov. 22. *i)
Néhai Hallerkei gróf HaUer
Pál örökösei az ket Török-Nj'áry jogon megillet javakból Heves vármegyében
fekv Sirok helységben P'j telkes jobbágyot, 3 házas zsellért, 18 Y^^-ed hold
majorsági szántóföldet, 12 ^/jj-ed hold majorsági rétet és 296 hold erdt verpeléti és szajlai
részbii'tokaival
együtt eladják gróf Károlyi Györgjaiek
25.000 peng (ezüst) forintért. Pest, 1846 aug. 26.*^)
Rozsnok pusztát báró
Briidern Alajostól a Sírokkal határos Rozsnoki részpusztáját, mely áll 100 hold
szántóföldbl, 62 hold rétbl, 1080 hold erdbl,
Siroki, Szajlai és Kökúii
és Nagybereki részbirtokaival együtt 155.000 p. forinton.
1841. nov. 22.^^)
Szajla helj-séget báró Brudern Alajostól, a Sírokkal határos Szajla helységet és
határában lév egész részbirtokát
15 hold szántóföldet, 27^2 hold rétet,
213 erdt, 15 egész telket és 17 zsellért,
kkuti és nagyhereki pusztabeli,
siroki és rozsnoki részbirtokaival együtt 155,000 p. forinton.
1841 nov. 22.**)
Xéhai HaUerkei gróf Haller Pál örökösei az ket Török-Xyáry jogon megillet Szajla helységbefn l^/g telkes jobbágyot, 2 zsellért, 2 hold majorsági
szántóföldet, 4 hold majorsági rétet, 30 hold majorsági erdt minden tartozmányaival együtt a verpeléti és siroki részbirtokkal együtt 25.000 peng
forintért eladták gróf Károlyi Györgynek
Pest. 1846. augusztus 26. '*5)
A gróf Károlyi György által vásárolt és 27 alkotórészbl álló debröi, vagy
a mint jelenleg nevezik debrc parádi uradalom került a vételár és minden
egj-éb költségek beleszámításával 1854 deczember 31-ig 1,817.592 frt. 30 kr.
peng pénzbe. Ezen összegben benne van a vécsi birtok vételára 175,000 frt. után
fizetett százalék 2.625 peng forint is. Ebbl az uradalomból gróf Károlyi György,
valóságos bels titkos tanácsos és magy. kir. fudvarmester, elsszülöttségi
hitbizomán^-t alapított, 1876 január 13-án kelt királyi jóváhagyással. 1877 november 9-én bekövetkezett halála után elsszülött fia gróf Károlyi Gyula
valóságos bels titkos tanácsos és az aranygyapjas-rend vitéze lett az uradalom
tulajdonosa, illetleg haszonélvezje, ki 1890 november 23-án elhalálozvájU.
azóta elsszülött fia, gróf Károh'i ^lihály ura a debr parádi uradalomnak.
') Katona História crit. Hung. Tom. IV. ord. XI. 563. és Szirmaj^ C. Zemplén notit. top. 136,
ICO, 195. ') Gr. Khuen-Héderván' levéltár Faso. 10. Xro. 263.
') U. o. Fasc. 10. Nro. 271. 273.
*) U. o. Fasc. 10. Nro 237.
^) U. o. Fasc. 10. Nro. 280.
«) U. o.
Fasc. 10. Nro 282.
') TJ. o. Fasc. 7. Xro 170.
') U. o. Fasc. VII. Nro 170.
«) U. o. Fasc. \^I. 170.
") U. o.
Fasc. 1. Nro 3. XXVII. Nro 3.
") Országos levéltár ürbar. et Conscript. Fasc. 5. Nro. 12.

egybekapcsolt Nagybereki
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^) Gr. Khuen-Héderiárj' U-t. Fasc. 1. Nro. 20, 21.
") U. o. Fasc. 1. Nro. 22.
U. o.
i^)"
Fasc. 7. Nro. 170.
'") U. o. Fasc. 1. Nro. 27.
'') T. o. Fasc.
U. o. Fasc. 15. Nro. 382.
'«) U. o. Fasc. 7. Nro.
1. 28") Gr. Károlyi nemzetség Ivt. G. K. Gy. szekrény 1. fiók
170.
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">) tJ. o. 1. fiók szám.
szám.
^)
^') L. Országos levéltár
1770-iki urbarialis tabellák.
L. r. o.
") Gr. Khuen-Hédenáry Ivt. Fasc. 5. Nro. 128—134, 140, 143. 149, 151, 153.
") U.
o. Fasc 5. Nro. 124.
") u. o. Fasc. 4. No. 113.
") U. o. Fasc. 4. Nro. 113.
") U. o.
Faíc. -4. Nro. 113.
^) Gr. Károlj-i nemzetség Ivt. GKGy. szekrény 1. fiók 61a szám.
") U.
o. 2. fiók 46—51. számok.
'•) U. o. 2 fiók 10, 14. szám alatt.
^) U.o. 2 fiók 4. szám alatt.
") U. o. 2 fiók 5. szám alatt.
") U. o. 2 fiók 18. szám alatt.
") V. o. 2 fiók 20. és 21.
«) U. o. 2 fiók 84. sz.
") U. o. 2 fiók 32—35. számok alatt. ... ") tJ. o, 2 fiók 27. szám.
'*) V. o. 2 fiók 27. szám.
") U. o. 2 fiók 39. és 41. szám alatt. *") ü. o. 2 fiók 29. szám alatt.
") r. o. 2 fiók 39 és 41. szám alatt.
«) U. o. 2 fiók 32—35. számok.
«) U. o. 2 fiók 39.
") V. o. 2 fiók 39. és 41. számok.
és 40. számok.
«) IJ. o. 2 fiók 32—35. szám alatt.
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Az uradalom gazdálkodási rendszere elsrangúnak mondható. A szántóföldek hatos, egész tizes forgóig vannak mivelés alá beosztva. A magtermelés

—

eladásra szintén elég tekintélyes és luczerna- és lóheremagot 100
100 és takar150 iiold.
10 holdon termel. A czukorrépa 600, a dohány
Állatállománya teljesen megfelel és kiváló minség. A lóáUomány ösz^zesen 221 drb, melybl tiszti kocsiló 37, igás 83, ménesbeli kancza 14, csikó 85

mánvTépamagot
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mén 2. Faj tekintetében ké]iviselve van az angol teli- és félvér, muraközi ésszarvasmarha-állomány 140(5 drb. Ebbl 512 magyar fajú jármos ökör,
nonius.
400 importált fejs tehén, simmentliali, bonyhádi tájfajta, váezvidéki vörösfehértarka és borzderesek. A növendék-guiyabeliek száma 340, melyek a tehenészettel megegyez fajúak. Bika-állomány ugyanilyen 14 és hízó tehén 40, míg
a magyar fajú Jiízó-ökrök száma 100. A tehenészet napi tejtermelése 2000 liter,
melyet Budapesten a közp. tejcsarnokban értékesítenek. A juhtenyésztés itt még
nuTÍno-nyáj (Ekn'toral ncgret ti) DTAO, a hazai fésusnyáj r>220 darabból
ers.
áll s így a juhállomány I4!)7 drb, melybl merino kos 135 és liazaifésiiskos 5Gdrb.
sertésállomány 1216 hazai fajta (mangalicza). Ebbl anyakocza 200, tenyészkan Ití és malacz 1000 drb. Van méhészet is és pedig egyleti hármas kaptárban
mézet a környékbeli szö24, egyes kaptárban 8, Göndöcs-féle kasban 4 törzs.
borszlfajok a kadarka és a rajnai
szlben a
vetkezetekben értékesítik.
rizling és a csemegefajok a piros és a fehér Chasselas és a Passatutti. Termeltetnek még különféle kerti vetemények 6 holdon, továbbá alma, körte és szilva
négy holdon. Ezekbl az évi forgalom azonban csak kb. ezer koronára rúg. A
kitnen felszerelt gazdaságnak öt darab tíz és egy nyolcz lóercjü gzesépl-

és

A

A

A

A

f

A

készlete és három aratógépe van. A munkaert helyben és a környéken szerzi
és a napszámárak férfiaknál egy koronától két koronáig, nknél 80 fillértl 140

váltakoznak.
Parádi uradalom, mint a Párád Debröi hitbizomány tartozéka, a
Debri uradalomhoz tartozó alföldi gazdaságokkal területileg összefügg s a
Mátra lugvlánczolat dél-keleti dombvidékén át, a fgerincz éjszaki, éjszakfillérig

—

A

lejtit foglalja

keleti

magába.

Az erdgazdaság csak ama

területrészeket öleli fel, melyek mezgazdaságitartamosán nem mívelhetk. A területek összefüggése, a domb- és elhegyvidéken egymásba olvadása, a Mátra gerinczén teljes elválása mind gazdaságilag,
mind tájképészetileg a legnagyobb változatosságot tárja a szemlél elé. Míg a
150^
200 m. tengerszín fölötti magasságú dombvidéket a dús fejldés csertölgy
foglalja el, addig az 1020 m magasságú ,, Kékes" gerinczén már csak senyved
bükkösök daczolnak a 6 hónapos telek sanyarúságával és a magas hegységi viharok pusztító rohamaival. A szlt, cserkoszorút term dús televényes agyaglag

:

—

talajt,

kgörget egekkel behintett

silány

talajrészletek

váltják

fel

fokozatos

erd

A

zöldjébl trachyt- és rhyolit-sziklák merednek az ég felé.
sziklatömbök között málás következtében képzdött silány rögbe kapaszkodik

e

magas régiók csenevész bükkje.

átmenettel, az

A

Mátra-egyesület messzelátót emelt a

,,

Kékes" legmagasabb pontján

;

ez egyben kiváló határpontja a parádi ú. n. ,, Vadaskertnek", melynek sodronykerítése, mint dél felli birtokhatár, a föhegygerinczen vonul végig.
Az erdgazdaságot törvényesen megszabott üzemtervek szerint kezelik és
négy erdgondnokságból áU,még pedig a parádi, bodonyi, siroki és kkúti gondnok-

ság egy-egy törvénj^es minsítés, szakképzett erdtiszt vezetése alatt.

A

parádi

gondnokságot az erdmester kezeli, ki az egész erdhivatal felügyel és intézked ftisztje. 1. A parádi gondnokság, az ú. n. ,, Vadaskert" magában foglalja
a Recsk, Domoszló, Markaz községek határában fekv erdrészeket és a parádi
erd zömét. 2. A bodonyi erdgondnok.ság áll a parádi erdbirtok egy részébl,
a bodonyi, szuhai és fels-ballai erdbl. 3. A siroki erdgondnokságot alkotja a
siroki erdk egy része, a Rec^sk
Derecske Mátraballa és Szajla határában lév
ú. n.
,,laki erd" és a iSzentdomonkos község határában fekv uradalmi erd.
4. A kkúti erdgondnokság a siroki, verpeléti, debri, vécsi és kisnánai erd:

—

—

:

részek összefoglalásából alakult

ki.

—

Az erdgondnokságok területe 3500 6600 k. h. között váltakozik.
vizsgázott erdvédek felügyelete alatt, a helyi viszonyok
kerületek
600

— 1500

A véd
szerint,

kiterjedésck.
A gazdaság tárgyát alkotó fanemek a siroki és kkúti erdészetekben túlnyomóan cser, a domonkosi és nánai erdkben túlnyomóan bükk és kocsántalan
tölgy. A parádi és bodonyi erdé.szetben a domináló fanem a bükk, melyhez váltakozó elegyarányban társul a kocsántalan tölgy és csertölgy. A nagykiterjedés
kopárok befásításával, a jövben jelentékeny állabalkotó fanemünkké válik az
ákácz, a Párád fürdt övez dísz- és véderdben a luczfenyö, itt és a siroki kopár
fásításoknál a fekete és erdei feny.
k. h.

Heves vármegj-e gazdasági
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Alárendelt fanemekként szerepelnek a gyertyán, nyir, égeres nyárfa. A régf
rendszertelen gazdálkodás következtében kiritkult vágásokban és hiányosan
felújult területeken, mint irtandó gyomfa, elterjedt a rezg és ezüst nyár, a.
rekettye-fz, nyii'fa és boróka.
Az erdöhasználat fleg tzifa-termelésre irányul, A cseres sarjerdök e czélból 50. a bükkös erdk vetövágatok alkalmazásával középerd üzemben 80 éves
fordulóban kezeltetnek. Ujabban nagy gondot fordítanak a mindinkább gyérülvágások pótlása a sarjak kell kímélése mellett makktölgy visszatelepítésére,

A

vetéssel és csemete ültetéssel történik.
Az évi vágások eredménye, mint tzifa, kisebb méret tölgy-épületfa,
kerékgyártó és ipar szerszámfa, némely faragott készítmények (falnpát, targoncza,^
ökörjárom stb,) és évente égetett faszén a fels erdészei cklKii túlnyomó részben
az uradalmi üvegg\^ár és a mezgazdaságok szükségleteinek fedezésére forfölöslegek a parádi vasúti állomásnál emelt faraktár közvetítédíttatnak.
sével kerülnek értékesítés alá. Az alsó (siroki és kökúti) erdészetek fatermése^
keresleti viszonyok megfelelk, a mátraalji alföldi
helyben kerül eladásra.
lakosság nagy részben innen szerzi be és szállítja saját igájával tüzel-

A

A

szükségleteit.
Az erdei

termékeket általában tengelyen szállítják fogyasztási helyeikre,,
terep szaggatottsága,,
illetleg a mátravidéki vasút mentén emelt rakodókba.
az egyes völgyek csekély kiterjedése, pénzügyi szempontból lehetetlenné tesz

A

mindennem mesterséges közelítési, szállítási berendezkedést s ugyancsak a
leküzdhetetlen terepakadályokon és sajátos birtokviszonyokon múlik a különben
rég szándékolt iparvasút elkészítése.
munkásviszonyok eddigelé megfelelk, habár a nagymérv amerikai
kivándorlás által a régi favágók száma mindinkább apad. A szocziálista mozgalmakkal kapcsolatban az igényesség nttön-n, a munkabérek 6 év óta 100 %-al
emelkedtek s a munkás-fegyelem is jelentékenyen meglazult mindamellett az
uradalom eddig még nem alkalmazott represszáliákat.
A vadászati viszonyok sokoldalúsága nyomon követi a fennebb vázolt terepes növényzeti dús változatosságot. Az alfölch nyúl, fogoly- és vadxucza-vadászattól
a hegységi erdrengeteg hatalmas gímszarvasáig és az áthatolhatlan bozótok
vadkanáig, itt minden képviselve van.
A mezgazdasággal kapcsolatos részekben mindenütt elfordul s részben
gondozás alatt áll a nyúl és a fogoly. Az elhegyekben hozzájuk társul a császármadár és z. A gímszarvas és vaddisznó az uradalomnak e területein inkább csak
váltó vadként fordul meg. Az elbbi a kisebb erdterületeken nem talál elegend'
nyugalmat, az utóbbit, mei't kártékon}^ irtják. A fels erdészetekben azonban
fleg a nagy vadak legnemesebbike kiváló gondozás tárgya. A vadászatilag teljesen kipusztult mátrai pagonyokba néhai gróf Károlyi Gyula telepítette az elsrt vadállománji:, a múlt század 70-es éveiben. Hogy nagy áldozatokkal szerzett
kedvencz vadját a vadorzóktól megóvja, bekeríttette a parádi erdészet mintegy
4000 k. holdnjd területét sodronykerítéssel, s innen származik a ,,Vadaskert"^
elnevezés. Ugyanakkor a tulajdonos gróf kebelbarátja, gróf Wenckheim Rudolf,,
a bodonyi erdészet szabad pagonyaiban telepítette meg a fvadat, mely évek
múltán elterjedt és meghonosodott az egész Mátra vidékén. A vadászat könnyebb
gyakorlása czéljából épült a Gálya kies pontján ma is meglév kényelmes vadászlak
a ,, Rudolftanya", A vadaskerti Sask és Rózsásbércz tövében épült a
,,a Rózsaszállás" nev vadásztanya. E két kastélyszer vadásztanyán kívül, több
cserkészkunyhó nyújt éjjeli szállást és oltalmat,
vadász-faunához tartozik az említetteken kívül az z. A nyirfajd megtelepítése nem sikerült, A ragadozók közül gyakori a kis és nagy menyét, a görény,
nyuszt, nyest, róka, vadmacska, borz. JFarkas a 70-es években mutatkozott utoljára a bodonj'i pagonyban. Szent domonkoson 1902-ben, Sírokban 1904-ben jelentkezett átváltó vadként a medve.
A ragadozó madarak vüágát képviseli a karvaly, héja, öly, kisebb sólyomfajok
szívesen megfordid itt a vándor-sólyom és ismételten került terítékre a
kszáli sas. Szalonkának kedves átvonuló helye, st költésre is marad e pagonyok
nyugalmas csalit jaiban. A fvadat és sörtevadat télen át e czélra berendezett
etetknél szálas takarmány- és abrakfélével etetik, a sózókat pedig folyton
karban tartják.
vadkárokat felbecslés szerint térítik meg.

A

;

:

:

A

:

;

A
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Az erdei mellékhasználatok között említésre méltó a kökúti gzzúzóval
berendezett kavicsbánja és a siroki homokkbánya, mely felépítményekre értékes faragott kanyagot szolgáltat.
ott
áll,

Bányászati szempontból e hegyvidék jelentéktelen. Köszénkibúvások ittmutatkoznak, de a telepek csak pilleszerüek és fejtésre nem érdemesek.
A parádi és bodonji vízimalom, mint régmúlt idk maradványa, még fennde munka-teljesítménye a bizonytalan vízi er következtében csekély.
Párád fürd leírását és ismertetését más helyen találja az olvasó.

SZLGAZDASÁG

ÉS GYÜMÖLCSTERJIELÉS.

Történelmi fori'ásaink az évszázadot, melyben Heves vármegyében az els
de az Ai-pád házljeli királj-ok
szöltelepííéáek keletkeztek, nem jelölik meg
uralkodása alatt a szerémségi bor mellett már az egri, szegszárdi és budai borok
is híresek voltak.
Heves vármegyét illetleg fennmaradt els urbáriumban, az 1551-ik
éviben a borszolgálmány már naf;j'obb mértékben szerepel. 1546-ban Egerben a vár alatt volt egj^ ,,01asz-ui:cza", melyben olaszok laktak, kik tán századok óta foglalkoztak szltermeléssel is. Heves vármegye szlgazdasága, nem
tekintve a tatárjárás és török uralom aJatti visszaesést, lassan bár, de fokozatosan emelkedett fénykorát azonban a íilloxera föllépte eltt, a múlt század
hatvanas éveiben érte el. A íilloxera e vármegyében 1885-ben, Egerben 1888-ban
lépett föl és csakhamar 50 község határát pusztította el.

Történeti rfaz'''"'^'

;

A

;

felújítása 1891-ben vette kezdetét. A m. kir. földmívelésügyi
nemcsak telepítési anyagot (vadvesszt és oltványt) bocsájtott
olcsón, gyakran kedvezményes áron, sokszor ingyen a szlbirtokosok rendelkezésére, de szakértket is nevezetesen elbb Ferk ^liklós, utóbb Egey Szilárd

A szlk

Föiújitiis.

minisztérium

:

;

és Kiss

Ern ker.

szol. és bor. felügj-elket.

Samassa József dr. bíboros-érsek is kivette részét a rekonstrukczió elmozdíHat éven át évenként 30 40,000 oltványt adománj'ozott az egri kisebb
szlbirtokosoknak és azonkívül nagymennyiség karót is.
A szl-felújítások zöme azonban az 1897 és 1898-ik évekre esik, mikor a
kincstár közremködésével az 1896: V. t.-czikk alapján agrár-kölcsönöket engedélyeztek a íilloxerától elpusztított hegv'i szölteriíletek új beültetésére. Ez oly
lendületet adott a telepítéseknek, hogy a vármegyében röwiá id aJatt kb. 450
agrár-kölcsönös szlbirtokosnak 1000 kat. holdra két milüó koronát folyósítottak.
A hegyiszlk túlnyomóan a ilátra- és Bükk-hegyláuczolatok lejtin terülnek Szöiök fekvése.
el és pedig
az ,,Egri borvidék" a vármegye éjszakkeleti ré.szén. a Bükk hegységen
a ,,Gyöngyös-Visontai borvidék" a vármegye éjszaknyugati részén, a
.Mátra" hegj-ség lejtin. A vármegye déli. délnyugati és délkeleti részein nagy
kiterjedés homoki és szántóföldi szlk vannak. E sLkfekvésü szlk e'.nj'ös

—

tásában.

:

;

,

viszonyaikkal a hegyi szlk fenntartását megnehezítik.
Az egri borvidék magába foglalja Eger városát, az egri járást, valamint
Borsod vármegyébl Andornak, Ostoros, Kis-Tálya, Xoszvaj, Xovaj és Szomolya
községek határait. A gyöngyös visontai borvidék a gyöngyösi járás. Gyöngyös
város, a hatvani járás és a pétervásári járás szleit, ilindkét borvidéken vannak
sík, szántóföldi és homoki szlk, a melyek sík fekvésük következtében e borvidékek kerületébl kiesnek, kerti borokat termelnek s így kerti szlk.
A ,, Mátra" hegység kzete a trachit és amiak különféle módosulatai a
„Bükk" hegységé a kristályos pala, jura-mészk és a trachit -módosulatok
helyenként ,.lsz" is található.
A hevesi és tiszafüredi járás az ú. n. .Alföldi borvidék"-hez tartozik. E két
járásban nagymennyiség kerti bort termelnek, futóhomok, barna és fekete
homok, vörösvasas agyag, és különféle vályogtalajokon. Legtermékenyebb talajok a gyöngj'ös visontai borvidéken vannak. Egerben már sokkal változatosabb
a talaj szerkezete általában kötöttebb, nehezebben mívelhet és itt-ott soványabb de a legsoványabb talajokat mégis Apcz vidékén találjuk, hol sok az ú. n.
kporos és köves talaj is. A hegj'ek
talajfélesége szerencsére a trachit maiadé-

—

;

;

,

—

;

;

f
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kából képzödöíí icrmékeny nyirok, a melyben szórványosan még el nem mállotí
szemcséket és kisebb-nagyobb közét darabkákat lelhetünk.
az 1906-ik évi hivatalos statisztikai adatok
A vármegj^e szlt-erüleíe
7947 hektár, vagyis 13,904 k. hold, az újabban telepített szlterületekszerinl;'
kel együtt azonban kb. 15
16 ezer k. hold. melyben a hegyi és szántóföldi sz-

—

—

lk

—

egyenl mennyiségek.
szlmivelés meglehets magas fokon

kb.

áll és ebben a vezetszerep az
A
ügyes gyöngyösi népé. A munka rendesen márczius második, vagy április els
felében, a talaj megszikkadása után, a nyitással kezddik, és a metszést a hiányzó
tkék pótlása követi néhol a metszés eltt pótolnak.
Egyes szlsgazdák szszel is metszetnek, ámde az szi metszés ez ideig
nem tudott nagyobb teret hódítani. Tapasztalás szerint e vidéken az április els
felében való metszés sikerül legjobban, mert az adja a legjobb termést. A metszést
és pótlást a karók megigazítása és pótlása követi. Ezután tavaszon és nyáron
át háromszor kapálják, ötször-hatszor kötözik, egyszer-kétszer permetezik a szlket. A kisebb szlbirtokosok még nem permeteznek eleget.
A szl zöld munkájára, az ú. n. válogatásra (gyomlálásra) ez id szerint
e vármegyében még kevés gondot fordítanak csakis a nagyobb és jobban kezelt
szlkben végzik e fontos munkát helyl.yel-közzel már a kisgazdák is kezdenek
válogatiri. A szlk újra telepítésével, a metszést illetve, a régi kopaszfej -míveléssel ma már úgj^szólván teljesen fölhag\'tak most a csapos, hosszú és rövid váltócsapos és egyes, magasabban term szlfajtáknál a szálvesszs mívelés van elfogadva
és elterjedve, mellzve az idsebb részek (bak és szarvak) nevelését mert a szls;

;

;

;

;

gazdák azt tapasztalták, hogy az ilj'en idsebb képzdményekkel ellátott tkék id
eltt fölmagasodnak (fölugranak), tavaszszal rosszul fakadnak és ez a fölugrás néha
oly méreteket ölt, hogy a tökéket a körülöttük fekv földdel befödni majdnem leheteden. úgy hogj- azok szigorúbb telekben ki is fagyhatnak azonkívül sok tkefej
egyoldalúvá is válik. Most minden erösebb termtökén 2 4, rövidebb-hosszabb,
2
Srügyes íermöcsapot és 2 3 egyrügj-es biztosító (ugar) csapot hagynak.
;

—

—

—

—

—

szálvesszs mívelésnél 2 3 ugar és 1^ 2 szálvessz szerepel. A kiíermett
csapokat a legtöbb gazda tavasszal tben levéteti és az ugarcsapokon termésre
sokan ellenben, ha a kiters a tke fejébl eltört hajtásokon ugari'a metszett,
meít csap jól fakadt és az ,,alsó" 1 2 rügyéböl erteljes, érett vesszt hozott,
ez alsó hajtásokra (2 éves), vagyis csercsapra metszenek termre és a tavalyi
ugar-hajtásokat részben termre, részben a fej bi eltört hajtásokkal együtt szükóvakodván a tke felugrásától.
ség szerint a kell helyen ugarra metszetik,
Pótlásra a hegyi szlbirtokosok gyökeres vadvesszt, vagy gyökeres oltványt használnak sima vadvesszt, vagy sima oltványt csakis a kisgazdák ültet-

A

—

—

—

;

nek

el.

Sok szlbirtokos zöld

oltást (ék,

vagy egyszer párosítás) döntéssel, avagy

A

homoki szlkben bújtassál
fásra-fás angolnyelves párosítást döntéssel használ.
és döntéssel pótolnak; a sík szántóföldi oltványszlökben épúgy, mint a hegyekben.
Az utóbbi (ö 6) zordonabb természet években a zöld oltások nyáron át
nem értek be kellen, úgy hogy az ilyen éretlenül ledöntött kis tkék 1 2 év

—

—

e miatt a termelk a megbízhatlan zöld oltásokkal
alatt jobbára elpusztultak
fölhagytak és a fásra-fás oltás döntési mvelet mindegyre nagyobb tért foglal.
sem fordít kell figyelmet ez okozza
Sok kisgazda a pótlásra, sajnos, még
;

ma

;

szlk hiányosak,

egyenetlenek és olyanok, mintha pusztulnának.
Az elemi csapások közül legtöbb kárt tesz a jég különösen Eger határának
szleiben. Az utolsó 8 évben Eger szleinek egyes hegyeit már négy-öt éven át
verte el 30—60% kárt okozó jéges némely évben kétszer-háromszor is egymás100%-os károk is voltak.
után, úgy hogy 95
Lényeges károkat okozott mostanában a téli fagy is, .különösen a födetlenül maradi szlkben, valamint a kés tavaszi és korai szi fagy, fképen az alacsony vagy rosszabb fekvés (keleti-nyugati) szlk termésében. Legnagyobb
kárt azonban a sík fekvés szlk és az oltványiskolák szenvedtek. A szlk felújítása óta legnagyobb fagykárt okozott az 1908. évi korai szi fagy a termésben,
a fiatal pótlásokban és az oltványi.skolákban. Az 1909-iki kés tavaszi fagy a termésben és a zöldoltásokban tett kárt, de utána a termt ökék a rendkívül kedvez idjárás következtében buján és közepes termésre fakadtak.
A rothadás a szlk fölújítása óta csak 1902-ben pusztított. A virágzás
1906-ban volt kifogásolható.
azt,

hogy a

;

—

;
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Az érseki uradalom Albert-majorja.
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A

peronoszpóra viíicola többnyire június végén és július elején szokott
de leginkább a síkföldi szlkben pusztít, a hol sehogy, vagy csak lazán
védekeznek. Legelterjedtebb permetez anyag a rézgálicz, az Aschenbrandtféle bordói por, az azurin és i'ijabban Sehloesing liordói pora.
A legnagyobb
peronoszpora-kár 1909 július havában történt, néhol (50 SO%-ig.
Lisztharinat a száraz évek augusztus havában, szórványosan szokott föllépni, de tetemes károkat csak elvétve okoz.
A rovarok közül a firkáló-bogár, az eszelény és mezei tücsök tesznek kárt
a két els ellen szedetéssel, az utóbbi ellen korai kapálással védekeznek.
A mívelési költség tán sehol az országban nem magasabb, mint pl.TGyöngyösön, mert ott már a nyitás is többnyire 4 5 kor. napszámmal kezddik és
3
6 kor. között váltakozik, st zöldoltás vagy mohás oltvány készítésekor a
6 koronához még szalonna és bor, vagy pálinka járul. Gyöngyös vidékén 2
4 kor.
3 kor.
között. Eger és vidékén 2
kor. között. Apcz vidékén 1 kor. 50 fill.
között a síkföldi szlvidékeken 1 kor. 50 fill. és 4 kor. között ingadozik a férfinapszám egész éven át. A ni napszám vidék és idszak szerint 80 fill. -ti 3 kor.-ig.
A munkás-osztály értelmiség és ügj'esség tekintetében magas fokon áll,
fkép Gyöngyösön és Egerben. A gyöngj'ösi munkásnép tán legjobb az országban. Jó és erteljes munkás az egri is. A falusi munkásnép is, kell felügyelet
mellett, mindenre alkalmas. Legjobb ni napszámosok Egerben vannak.
Ha e magas napszámok mellé a permetez és kötöz anyag árát, a trágyázást,
tke és karó pótlását, adót, a vinczellér és pásztor bérét is hozzá számítjuk,
akkor tán az ország egy vármegyéjében sem oly magas a szltermelés költsége,
mint Heves vármegyében, hol k. holdanként az évi költség szénkénegezett és
oltvány-szlkben 250 350 kor. között a hazai fajokkal beültetett szlkben
200 250 kor. között váltakozik.
A szüret ideje október hó eleje. Egyes szlbirtokosok azonban, kik nemcsak a mermyiségre, hanem a minségre is törekszenek, csak október hó dereka
táján kezdik meg a szüretelést, úgy hogy nagyobb szlkben gyakran még
novemberben is szüretelnek. A sík^^déki és a kisebb hegyi szlsgazdák többnyire
szeptember második felében már leszüretelnek.
A szüret lefolyása fehér borok készítésénél a következ kenyerezés
(reggeli) után a szedk késsel, néhol ollóval 8
10 literes fa- vagy bádogvödrökbe
megkezdik a szl szedését, (helyenként a hibás, rothadt vagj' éretlen fürcöket
külön szedetik) a vödrökbl férfi-napszámosok 15 20 literes faputtony okban
viszik a szlt a szüretelés! helyre. A szlzúzó-malmok, prések, taposó-kádak
a présházban vagy a szabadban vannak föláUííva. A szl a puttonyból rendesen
a malomba, (innét néhol a taposókádba), a malomból többnyire a j^résbe kerül.
Kisgazdák, kiknek malmuk nincs, préselés eltt egyszeren kitapossák a szl
levét. Jobb és finomabb borra törekv szlbirtokosok nem malmoztatnak, de
tapostatják,
kiválogaitatják, st
esetleg taposás eltt válogató asztalon
bogyózó rostán vagy léczrácson le is szemehk a fürtöket azután faprésekben
kipréselik, ügy hogy mustjuk vas-anyaggal egj'általában nem érintkezik. Rendesen
kétszer szokták kipréselni a törkölyt de a kisgazdák, a kik törköly-bor,: (csigerelöre) készítenek, egyszer préselnek. Néhány nagyobb szlbirtokos azonban
háromszor is préseltet természetesen ez a must kevésbé édes, hanem fanyar és
kocsány-ízü. A présekbl és a malom alatti kádból leszrt must a hordókba
kerül. Sok helyen a malom alól leszrt szín-mustot kádakban keverik össze a
préseléssel
másutt ellenben az édesebb és jobb minség szín-mustot külön
szrik le hordókba. A nagyobb szlbirtokosok többnyire 2 5 hl. félfenek
hordókban hazahordatják borházaikba termésüket feldolgozásra.
Eger és Visonta jobb fekvés szieiben kedvez évjáratkor, október végére
a Kadarka többé-kevésbé meg is aszik ilyenkor néhány szlsgazda vörös
aszúbort is készít, még pedig úgy, hogy az aszús fürtöket külön szedeti és deszkatáblákon vagy válogató asztalon az aszús bogyókat kiszemelteti, s azután tavalyi
vagy idei kierjedt vörös borral leöntvén, kitapostatja, és kisebb kádba vagy
fenékre állított nyitott hordóba szüreti az aszús mustot, erjedés alatt naponta
többször fölkeverik és befedik, erjedés után az aszúbort hordóba szrik és az els
évben egyszer-kétszer, utóbb két évben egyszer lefejtik.
A vörösbort nyílt kádakban erjesztik ki, úgy hogy azokban a lemalmozott
szlczefrét 8 14 napig hagyják erjedni és a feldagadt czefrét 2 3 óránként
föllépni

;

—

;

—

—

—
—

—

;

—

—
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;
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;
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—

Mívelési
kültség.
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alámerítik, (esömöszölik). Sok gazda nem engedi a czefrét (kalapot) lecsömöszölni,
hanem 2 3 óránként saját levével bven megloesoltatja.
A birtokosok azt tartják, hogy nyilt erjesztéssel finomabb íz bort nyernek,

—

mintha zárt hordókban, erjeszt akonával ellátva, vagy ketts fenek kádakban,
zártan történik az erjesztés. Vörösbort jobbára Kadarkából, néhol Nagy-Burgundiból készítenek szórványosan a szín sötétítésére több-kevesebb Oportót,
Alieauthe-Bouschettet, Petit-Bousc-hettet. Marzeminót, st Othellót is kevernek
közéje. Leginkább azonban Kadarkából készül a vörösbor, úgy hogy október
dereka táján a jól beérett, de meg nem aszott fürtöket leszedik a rothadt, sértett,
éretlen fürtök és bogyók kiválogatása után kitapossák vagj^ lemalmozzák és
;

;

nyilt

kádakban

kierjesztik.

^liuíán a Kadarka, kevesebb fest am'agával, egyike a halványabb vörös
bort adóknak, sokan ezen úgy segítenek, hogy a must ^ 3 vagy V, részét lemerik,
vagy olyan törköl\t adnak hozzája, a melybl siller-bor készült. Vörösborok
készítésénél a lebogyózás itt nincs elterjedve, mert affaj, a Kadarka, aránylag
kevés csersavat tartalmaz, (jellegük az egri és visontai vörösboroknak, hogy nem
íúlfanyarok) és ha a kocsámi: eltávolítjuk, a bornak esetleg az okvetetleníil szükséges fanyarsága se lesz meg. Ha leszemelik a szlt, tényleg finomabb bort kapnak de hogy kell fanyar íze leg^'en, a mustból sokat, majdnem felét le kell
merni, miáltal kevesebb vörösbort nyernek.
Az egri és visontai vörösborok országszerte kedveltek, st az ú. n. ,,egri
bikavér" külföldön is ismeretes és egjTe terjed.
Termés-meny
A termés mennyisége k. holdanként fölötte változó. Legnagyobb a tíz évi
nyifép.
átlagos termés a síkföldi (elsrend búza- és lóhere-földeken is vannak szlik)
fekete vályogtalajokon, melyek oltványokkal és részben hazai (szénkénegzés
nélkül) fajokkal vaimak betelepítve e szlk 40 hl. átlagot is elérnek. A homoki
szlk átlaga 15 25 hektohter. A hegyiszlk termés-mennyiségében els
helyen Gyöngyös áll, a hol 25 36 lil. átlagok vannak. Visontán az átlag 20 30 ;
Egerben 15 25 hl. és Apcz vidékén 10 20 lü.
Az 1906-iki hivatalos statisztikai adatok szerint Heves vármegye termése
13.904 kat. holdon 102,981 lil. bor és 18,357 q. eladott csemegeszl volt. Ma
azonban a vármegye kb. 16.000 k. hold terület szleiben 200 250.000 lil. bor
közepes esziend mellett feltétlenül megterem és eladnak 25 30.000 q. csemegeszlt. A házi fogyasztás is több ezer métermázsa. 1907-ben 15.259 kat. holdon
231.000 q. termett. Legrosszabb helyzetben vannak azok a szltermelk, kiknek
szlei magas fekvés és kiváló fajok telepítése miatt, minség termelésére vannak
hivatva és berendezve, mert a mai borüzletben a kereslet csak a köimy, olcsó
:

;

—

—

—

—

—

—

—

tömegborok iránt élérJk, de a finom, zamatos borokat nem fizetik meg, úgy
hogj' az ilyen borokat termel gazdák sokkal kisebb (gyakran az évi átlag fele) termésüket néhány fillérrel és csak nehezen tudják a rendes áron felül értékesíteni.
asztali

Érték tekintetében a szántóföldi és homoki szlk termése általában néhány
alacsonyabb áron szokott elkelni, mint a hegyi szlké de ezért gyakran
elfordul, hogy a kedvez helyi és forgalmi viszonyok révén olcsó tömegboraikat
majdnem ol}' árban értékesítik, mint a hegyi szlk termését.
15 fillérrel alacsonyabb árakat, a
Szüretkor, nem tekintve az 1908-iki 5
30 íiUért fizetnek literenként, ugyankerti és homoki mustokért rendesen 20
ekkor a hegyi mustokért 25 35 fillért. A korán szüretel kisgazdák 4 8 fillérrel
kevesebbet kapnak. Kiforrás után az újbor többnyire 2 6 fillérrel, a lefejtett
borok pedig 5 10 fillérrel magasabb áron kelnek el. Az idsebb, három négy
1 kor., palaczkéves, palaczkképes fehérborok ára Egerben és Visontán 70 fiU.
2 kor.. Egri 1886 és 1888-iki vörösbor 2 kor. 50 fill.
képes vörösborért 80 fill.
3 kor. Aszú vörösbor ára lit. 3 ^5 kor.
A szlk felújítása óta a hegyeken az 1902 és 1908-iki években volt nagy
termés. Finom minség bor az 19Ó1, 1903 és 1906-ik évjáraté. A yármeg^'e borés csemege-.szl termé.sének értékét, középtermés mellett, hat-hét millió koronára tehetjük. A törköly ára ládánként (50—80 kg.) 1 2 kor., mmázsánként
3
10 kor.
4 kor. A borsepr ára hl. -ként 5
Els helyen áll az egri vörösbor, az ú. n. ,, bikavér," mely már századok óta
híres. De a lilloxera pusztítása után bekövetkezett nagyfokú borhamisítások,
fkép a színes borok iránt, a bizalmat megrendítették. Ámde a borhamisítók
ezt abból tapasztaljuk, hogy a
erélyes üldözésével a helyzet tetemesen javult
fillérrel
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vörös borok iránt az érdekldés évi-ól-évre fokozódik, mert a termelök folyton
nagyobb mennyiség vörösbort szállítanak el a bel- és külföldre. E bor gránátpiros, nem savanyú, testes és mégis lágy, tüzes, ers, de nem túlszeszes, egyöntet,
kellemesen fanyar, igen finom za,mattal és sajátságos, var.iüára emlékeztet Illattal. (A magvakbaii van vanilin.) Az egri vörösbor bátran nevezhet a magyar

vörösborok királyának

Egyik

;

de versenyez vele a visonípá

speczia,litása

is.

Heves vármegyének az országszerte rohamosan

tért

bora tipikus e tekintetben az egri ,, Kadarka-siller", metyet szép
színe, kedves zamata, teste és ereje, rendkívül kellemes és közkedvelt itallá tesz.
Megjegyzend, hogy e sUler bor még fiatal korában is megtörés nélkül szállítható.
Eger és Visonta magasabb fekvés szleiben, jobb évjáratkor, nehéz, testes,
zamatos, fehér pecsenyebor is terem, melyért a termelk •! 5 éves korban 1
koronát is kapnak literenként. Ma azonban a szlsgazdák eltt a tömeges fehér
asztali borok termelése a fczél, mert ezek gyorsan és könnyebben értékesíthetk.
Az egri fehér asztali-bor erösebb és testesebb is a vármegye egyéb asztali
borainál e miatt utóbb válik fogyasztásra alkalmassá és ára is magasabb.
Legnag3'obb memiyiségü fehér asztali bort Gyöngyös Visonta termel
e bort kellemes, sima íze teszi kedveltté. Igen finom és tüzes fehér bor terem
Apczon és vidékén, de ma még érdeme szerint nem részesül kell méltánjdásban.
A mi a homoki és szántóföldi szlk termését illeti, miután ezekben a tömegtermelés a fczél,
ezeket könny asztali ,, tömeg-boroknak" minsíthetjük, mert
szeszben, zamatban és testességben messze állanak a hegyi boroktól.
A hegyiborok piacza a Felvidék, Ausztria és GoJiczia vörösborra részben
Németország is. A homoki és szántóföldi boroké Budapest, Bécs és a Szepesség.
A vármegye pinczéi többnyire kbe vágottak, de vannak rakott pinczék is.
A pinczék elég jók, és átlagos hmérsékletük 8 IS^C. között ingadozik.
A szlk felújítása óta megyeszerte örvendetes javulás észlelhet, különösen a nagyobb szlbirtokosoknál, hol a pinczekezeiés els és fkeüékére, a tisztaságra, majdnem mindenütt kell figyelmet fordítanak. Helylyel-közzel Egerben
és Gyöngyösön valóban mintaszeren kezelt pinczéket találhatunk pl. Egerben
Grber Jen szlbirtokosnál, a m. kir. állami vinczellér-iskolánál Gyöngyösön
a Gyöngj'ös Visontai Bortermelk Szövet kezetéiaél Visontán a ,,Visontai
szlöíelep-részvénytársaságnál" stb
Egerben és Gyöngyösön még a régi világból való, több ezer hektohter borra alkalmas sok pincze van. Kis szlsgazdáink
azonba.n még ma is úgy kezehk boraikat, mint századokkal ezeltt, kivéve a
rendkívül ügyes és élelmes gyöngyösi köznép, a mely boraira is nagy gondot fordí; Ez meg is látszik pinczéjén és nagy borforgalmán. Voltak évek a közelmúltban,
a mikor Gj-öngyös pinczéiböl 100,000 hl.-nél sokkal több bort szállítottak el.
Heves vármegyében majdnem minden városban és községben van ,,Fofoglaló

..siller''
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norpiacz.

Pinczekezeiés

;
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gj'asztási Szövetkezet", hol a vármegye borait mérik.
Külön kell megemlékeznünk a Gyöngyös- Visontai

Bortermelk Szövetkezetérl, mely borértékesít intézmény a maga nemében tán az országban is
párív.lan. 1900-ban alakult
vezérigazgatója Hajduska Rezs. Alaptökéje jelenleg 4()().ÜÜ0 kor., a tartaléktke 200,000 kor., borforgalma 25,000 lü. pinczéjében
kb. 80,000 hl. bor nyer elhelyezést. A bevásárlás sziu-etkor érett szlvel törcénik.
melyet motorhajtásra berendezett, folyton
hydi-aulikus és kézi sajtókkal
dolgoznak fel. A hordók és eszközök értéke jelenleg 150,000 kor.- E szövetkezei
borai jól és tisztán kezeltek. Borárak: 1908. évi siller 32—36 kor. hl., 1908. évi
visontai fehér 36 kor., 1906. évi rizling hl. 50 kor., 1901. évi visontai fehér pecsenye-bor lil. 70 kor., 1903. évi visontai vörös 70 kor. hl., 1904. évi visontai musková,ly 200 kor. hl., saját fzés törkölypálinka lü. 130 kor. E szövetkezet rövid
néhány év alatt kiváló eredményt érc el. A közelmultban Gyöngyösön két
hasonló intézmény keletkezett.
A vármegye fszölfajtája a Kadarka, bár a fölújitáskor jelent.ségébl sokat
vesztett, mert a filloxera pusztítása eltt a hevcsv^ármegyei hegyekben dönt
mennyi-ségben szerepelt ez adta meg e borok jellegét. A többi régi borfajtákat a
fölújitáskor jobbára mellzték, mert a tömeg-termelés czéljának meg nem feleltek.
A filloxera-vész eltt legelterjedtebb fajták voltak a következk a kék Kadarka.
(török.szl), negotíni, nemes, lúdtalpú, kereklevel, bolond (rugós) változataiban a Rakszíö. (fehér frankos) Juhfark Piros-Bakator (Bakar, Pankota).
E négy szlfajtáljól csak a Kadarka (nemes és lúdtalpú) van ma elterjedve és

lírtékesltö

iutézmények.

;

;

mköd

;

:

;

;

;
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sílfaj.áknak böterin, virágzáskor nem érzékeny, akár vörös-sillernek, akár fehér boriiak szrik el, mindig
finom bort ad. A Rak és Bakator e vidéken bizonj'í alánul és keveset íerem
boruk sem valami különösen jó. A Juhfark már többet terem, de azért ez is könynyen elrúg és rothad. A régi fehér borfajiák közül legelterjedetíebb a Juhfark.
A szlk rekon.svrukcziója alkalmával leginkábVi a következ fajíáka" karolták fel Ka iarka. Kagyburgundi és a köznépnél a''. Oportó e két utóbbi vörö.sbor^ adó fajta kis szerepet játszik. A fehér bort adó fajták közül elterjedt: finom
borra áz Olaszrizling s Ezerjó tömegborra a Mézesfehér. Kövddinka. A homoki
és sznatóföldi szlk ffajai a,z Olaszrizling, Ezerjó, Erdei, Dinka-félék, Szlankamenka. Chasselas-félék, Passatuííi. Mézesfehér, Kadarka.
A hegyi szlk rekonstruálása alkalmával a vármegyében alig néhány szá"!
k. hold területet újítottak fel szénkénegezéssel, mert alkalmas talaj alig volt.
A hegyek falanya ma a Riparia poríalis és Rip. grand glabre és Rip.
tomentosa. A gyakorlatban a Riparia-faj minden nagylevel fajtája alkalmas
alanynak bizomnilt. st kövér talajokon még jobbak, mint maga a Rip. portalis,
15 éves. jól ])eálIoít és bven term
mert pl. a gazdag visontai hegyekben sok 14
szlk találha'^ók. melyeknek alanya nagylevelü Riparia-fajía.
Második alanyfajia a Rupestris du Lot, (helj^elenül monticola), de szerencsére nem nagy jelentség, csak néhány száz hold területre szorítkozik; itt is azt
tapasztaljuk, hogy ez oltványok bizom't alánul és gyengén teremnek. A Rupes.ris
du Lot alig tr el több meszet a Ripariánál. az oltást rosszul fogadja, a reáojtott
hazai fajok iránt érzékeny, termése szeszélyes, a fürtök érése kései legnagyobb
hibája az. hogy oltványai idsebb korukban mindinkább terméketlenebbekké válnak és tkéit csakis magas metszéssel lehet termésre kényszeríteni.
Harmadik alanyfajta a Vitis Solonis volt máv csak volt. meri kipusztult
itt-ott látjuk még az elhalt tkék tgyökerébl kihajtani. Haszontalan fajta,
mésztüró-képessége csekély és itt nem válik be. A Vitis Solonis fhibája, hogy a
6
8 éves korában, ledobja.
reáoltoít nemes résztke fejét
A vármegyébe a szl felújításakor az ország minden részébl hoztak szlfajtákat ilyenek a Furmint, Mustos fehér. Erdei, Hárslevel. Kriaca, Szlankamenka síb de e fajták itt nem díszlenek kellen és a borok jellegét rontják.
A csemegeszl-termelés a hegyi és síkföldi szlkben nagyon el van terjedve, de tulaj donképeni hazája mégis a homok. A fölújításkor a legjobb borterm hegyekben is nagyon fölkapták a csemegeszlk termelését mostanában
azonban rájöttek, hogy e fajták még magas metszés mellett is bizom-talanul
teremnek s így a hegyi szlsgazdák lassanként felhagyják. Legtöbb csemegeszlt termel Hatvan és Gyöngyös vidéke, végül Eger, Verpelét és Kápolna vidéke.
Legelterjedtebb csemege-szlfajták a következk Chasselas, számtalan
Royal, Ezeréves Magyarország,
válfajtáiban, Passa^utti, kevésbé Jladelaine
Kék és Fehér Kecskecsecsü, Génuai fehér, Muskát. Hamburgh, Csaba-Gyöngye
stb. Igen gyakran a korai Oportót, Mézesfehért és a kései Kövidinkát, si a
Kadarkát is csemegeszl gyanánt értékesítik. A Chasselas-féléknek nagy elnyük, hogv a kés tavaszi fagyok iránt legkevésbé érzékenyek.
vármegj'ében aránylag kevés az amerikai telep. Legnagyobb a kir. vin15 kat. hold. melyet a székesfökáptalan és Eger városa közösen
czellér-iskoláé
bocsájtotíak a kincstár rendelkezésére, kikötvén a város magának egy millió elso-sztályú sima vadvesszöc féláron (2000 sima vessz -3: 1000 gyökeres vesszvel.)
Pásztó község amerikai telepe 15 kat. hold. Kisebb telepek még Gyöngyös
városa. Hanák Kolos Abasáron, LLszkay Lajos Rózsaszentmártonban.
Heves vármegj'e szlészetének kiváló fontosságát a m. kir. földmívelési minisztérium is eli.smeke. midn 1890-ben Egerben ker. szol. és bor. felügyel1897-ben állították fel Egerben
séget állított fel, kinevezvén arra Fe/-A- Miklóst
a vinczellér-iskolát, melynek igazgatója elbb Egey Szilárd, utóbb Kii-s Er.i,
vinczellér-iskola kétéves vanfolyanán
a ker. felügj-eli teendket is ellátta.
állandóan 25 30 növendék nyer többn3nr3 teljesen ingyen-kiképzést. Az igazgatónak a tanításban 2 3 tisztvisel segédkezik a tanításra két tanterem és
eg\' laboratórium szolgál. A telep 27 kat. hold, ebbl 15 hold amerikai telep,
6 hold term szl, 6 hold oltvány és faiskola, park, konyhakert és belsség
e területen a növendékeket gj-akorlatilag kiképezik. A telep bortermése palaez4 éves)
érettségéig az állami pinczében van elhelyezve.
kozha':ó (3
joggal, meri egyike a legjobb és leghálásabb
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Bchoíott
fajták.

;

;

;

:

Amerikai
tclepik.
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Trágyázás tekintetében a liegyckben különösen a kis gazdáknál sok s, kívánni való. Leginkább csak földelnek t. i. a záporoktól lemosott humuszos földet iszapfogó gödrökben fölfogván, puttonyokbtui visszahordják a tkék meUé.
Nagy baj, hogj' e hegyvidéken nincs szarvasmarha-tenyésztés. A gazdák 1
lovat tartana.k és a kevés irágya.ériék kítrágyával írágyáznak. Szarvasmarhaés senésirágyával csak kevesen és kisebb területeket látnak el. Ujabb idben
a
azonban mindjobba.n felkarolják a kereskedelmi trágyáka,t, nevezetesen
kbányai szárított sercéstrágyát, a debreczeni tözegfekál trágyát, a Cséry-féle
szeméttrágyát és a Chili sa,létromot. E trágyákat itt-ott már a köznép is alkalmazza. A hegyi szlk útjai álta,!ában rosszak, csak Gyöngyösé és Visontáé jó
Rendesen 50 60 kétlovas kocsi, vagy
a. írágj'aszállítás nehézkes és költséges.
80
100 egylovas kocsi istállótrágyát számítanak 1 kat. holdi'a. A Chili salétromot leginkább pótláskor használják. A trágyázást illetleg els helyen áll Visonta
és Eger, a hol fkép a nagyobb szlbirtokosok, jobbára, rendszeresen minden
4 6 évben, áítrágyáztatják szliket; vala.niint a nagyobb homoki szlbirtokosok is. Az elhasznált trágya mennyiségét kb. 100,000 kocsin 600,000 métermázsára és értékét, kiszállítva 300,000 koronára tehetjük.
Helyenként a kifzött törkölyt és seprt is fölhasználják de a szlvenyigét eltüzelik, esetleg a visszamaradt hamut a szl homokos részein a tkesorok
közé hordják.
Heves vármegyében a gyümölcstermelés csak a múlt század második felében vett na.gyobb lendületet és azóta fokozatosan fejldik. Változatos fekvés
és talajú hegyei, na.gykiterjedésü homokja,! a különböz gyümölcsfajok termelésére alkalmasa.k. A szlömíveléssel karöltve, mindenütt találunk gyümölcstermelést de azért a g3áxmölcsfa sok helyen még ma is mostoha elbánásban részesül.
Heves vármegye egyes gyümölcsfajokat illetleg már századok óta úgyszólván egyetlen piacza volt a felvidéknek és Galicziának; ezeknek a piaczait cseresznyével, megyg3'el, nyári és öszíbaraczkkal mindig ellátta és látja el ma is. A közlekedési viszonyok javultával a kereslet is nagyobbodott s ez a gyümölcstermelés
fejldését és a gyümölcsfák megbecsülését vonta maga után. A gazdák a szleikben eltört vadsarja.kat szemzés, párosítás, ékbe és hasítékba oltással nemesítik,
st sokan ma.gonczoka,t termelve és beoltva, maguk nevelnek gyümölcsfákat.
A köznép kulturális érzékének növekedésére mutatnak az egyre szaporodó kereskedelmi kertészetek és községi faiskolák. Els helyen áll a gyümölcstermelés
terén Eger, hol minden szlsgazdának van kisebb-nagyobb gyümölcsöse, vagy
legalább gyümölcsfái, elszórtan a szlejében és körülötte.
A hegyes vidékek fgyümölcsfajai: a cseresznye, dió, azután a szilva, meggy;
kismértékben szi és nyári baraczk
a síkvidékeké az alma, körte, szilva, nyári
és öszibaraczk, cseresznye, meggy, dió.
Bár manapság a földmívelési minisztériumnak a kártékony rovarok irtását czélzó rendeletét a helj'i hatóságok elég pontosan végrehajtják, mégis némely
évben a kártékony rovaroknak légiói lepik el a gyümölcsfákat. Közülök legtöbb
kárt tesznek a bimbó- és rügylyukasztó bogara,k, a gyürüspüle hernyói, az almaés szilva-moly hernyói, a cseresznyelégy, a levél- és paizstetvek. A köznép a hatóságilag ellenrzött pete- és hernyófé.szkek szedésével védekezik ellenük; jobb gaz:
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:

—

—

;

—

:

;

;

;

dák enyvgyürket,

petróleum-emuisiót, dohány- és rézgálicz-permetezést is
alkalmazna.k s így lassan bár, de mégis fogy a kártev rovarok .száma. A gerinczesck közül, zord, havas telek alkalmával, a fiatal gyümölcsfákban nagy kárt
szokotv okozni a mezei nyúl, mely a
fölött körülrágja a csemetéket.
Tán megközelítjük a valóságot, midn azt mondjuk, hogy a vármegye
16,000 kát. hold szleiben legalábt) 32(1,000 db. gyümölcsfa él és 115 községének
és két rendezett tanácsú városának határában 700,000 gyümölcsfa van, nem számítva természetesen a faiskolák magonczait, oltványait, a ribizke, köszméte és
szlcserjéket. Szölnövény kb. 60,000.000 db. vau a vármegyében.
A fák gondozása nem alapos s ez a kis gazdáknál csak a száraz galyak
ehávolítására és legfeljebb a fák tövének körülásására szorítkozik helylyel-közzel
a fák törzsét be is meszelik. Intelligensebb gazdák gyümölcsfáikat metszetik is.
A hegyek szerencséje, hogy oly gyümölcsfajai (cseresznye, meggy, dió) vannak, melyek koronáikat maguk alkotván, különös ápolásra nem szorulnak.
A termés mennyiségérl és értékérl sincsenek határozott adataink, e tekintetl)en némileg a cseresznj^e lehet irányadónk, a melybl 1909. évi június hó 1-töl

t

;
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Eger és Gyöngyös városok állomásairól 420 vaggonnal szállítottak el.
Egy vaggonra 35 q. véve á. -0 koronájával, az 700 kor. s így összesen 294.000
korona; ha ehhez a nagyméret házi- és helyi-fogyasztást is hozzászámítjuk,

júliu-s 10-ig

akkor a^ összes ez iién termett cseresznye
ha most a többi összes gyümölcsfák jövedelmét ugyanennyire liecsüljük akkor a gyümölcstermés értéke 800,'000 korona.
A hegyek gyümölcstermésének föpiacza Galiczia és a Felvidék a síkvidékek termé.sének pia?za Budapest és részben a? Alföld.
Legelterjedettebb gyümölcsfajok a cseresznye, e fajból különösen az
..Egri korai" játszik nagy szerepet, mely május végén érik, piros, elég édes,
kellemes íz Galicziában közkedvelt ezenkívül fképen a nagy. fekete, ropogós

valamint a kisehb vidéki eladásokat is
értékét kb. 400.000 koronára íehevjük

:

;

:

;

;

;

A

legértékesebb és legés a rózsaszín, ú. n. hajagos csereszn3'e van elterjedve.
hívebb gyümölcsfaj a cseresznye, mert minden évben meghozza a maga rendes
diók közül a közönséges és paplrhéjú fajiak a szilvák közül a
jó termését.
,,beszíerczei" és különféle ringló-fajták
a meggyekbl a ..spanyol" és ..nagy
körösi" s az apró. magrólkelt, ú. n. ,,czigánymeggy"-fajták vannak elterjedve.

A

;

;

A

nyári baraczkok közül a ,,magj-ar legjobb" Az szi baraczkfajok közül a korai
..Sándor" és a kési ..duránczi" Az almák közül az ,,arany-parmen", ,, bralma",
..czitromalma", ..Kalvil", ,, Török Bálint"; A körték közül a ,, császár"-, ,, vaj "körték, a sárga és zöld ,,purgament"-fajták és az „Egri" körte kultiváltatnak.
Igen szép és szakszeren kezelt gyümölcsöse van Egerben Braun Károly
városi tanácsosnak és Debreczeni János kanonoknak Gyöngyösön a városnak ;
ezeken kívül számos kisebb-nagyobb
Poroszlón Graefl Jen földbirtokosnak
gyümölcsösök és kereskedelmi kertészetek vannak a vármegyében.
;

;

;

;

ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT.
Heves vármegye összes erdterülete 117.000 k. hold, tehát az egész vármegje területének hatod része.
Heves vármegyében a síkságon alig van erd. A Tisza mentén az
Dem jenen, Kerecsenden
árterületeket ékíti néhány száz hold füzes és nj-ár-erd
és Füzesabonyban az egri érseki uradalomnak van egy-egy tölgyet is term
kis berke, végül Erdtelek község határában egyes gazdaemberektl ültetett
szép akáczosok szakítják meg az Alföld egyhangú rónáit. Kevés az Alföld
;

—

mi van, azt meg is becsülik. A nyárfa köbméteréért 10 20 koroadnak, a füz-rzse kocsiterhenként 10 lkorona, az akáczot megfiietni
sem lehet, felhasználja ?.z, a kinek terem.
Tiszafüreden egy kefeFaip.artelepe is van a tiszamenti nyár-erdknek
és gomb-gyár van, mely tekintélyes mennyiség nyárfát dolgoz fel évenként.
Van ugyan a tiszamenti községekben, mint Poroszlón és Tiszaörvényen több
keretes gzfürész is, ezek azonban a Tisza hátán érkezett máramarosi fenyfát
vágják fel frész-árúvá s így a vármegye erdgazdasági viszonyait nem érintik.
A szatmári püspökség, egri káptalan, kassai káptalan, stb. szóval néhány kötött
erdeje, de a

nát

—

is

;

birtokos tiszamenti berkeiben tölgy- és kris-ültetéseket is telepített, mely ültetvények hasznát azonban csak majd a jöv nemzedék fogja látni.
Heves vármegye tulajdonképeni erdi a Mátra hegység, a Mátra dombvidék és a Bükk hegység lejtin és oldalain zöldéinek.
E három crdvldék élesen különbözik egymástól. A Mátrát a Mátra
Mátra hegység
erdi.
domb\-idéktl a Tárna, illetleg a Tárnának Recsk és MátrabaUán átfolyó ága

Zagyva folyó választja el.
csaknem az Alföldbl emelkedik ki, a Zagyva

és kis részben a

A Mátra

és a Tárna völgyektl
övezve. Erdit értékessé teszi az alföldi fapiaczokhoz és Budapesthez való
(100 km.) közelsége, fképen pedig, mert minden old.alról van vasútja. A Budapest
Ruttka. Budapest Miskolcz és a mátrai vasút-vonalak egészen körülfogják.
Legmagasabb hegj-e a Kékes (1010 m.), a honnan gyönyör kilátás nyílik az
Alföldre és a Felvidék hegységeire.

—

—

A

Mátra déU

és keleti oldalain,

fkép Kisnána, Gyöngyös vidékén köves

trachit-törmelék alkotja az erdtalajt. Néhol, mint Domoszló határában, valóságos ktömegekbl emelkednek ki a tölgyes-erdk, de azért, ha látszólag kevés
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a legel marháktól csaknem terméketlenné taposott
néhol a termföld.
a fa növekvése általában kitnnek mondható. Ennek oka,
hogy maga a sziklatalaj mélyen fekszik s a ktörmelék között elfuthat a fagyökér.
A völgyek a Jlátra e részein általában szkek, kgörgetegekkel elfutva.
Kies kaszálók és tisztások a völgyeket nem igen díszítik, ezek inkább a kiszéleis

szélek kivételével

—

hegyhátakon és tetkön t.alálhatók.
Mátrának éjszaki és nyugati oldalán már több a föld, kevesebb a k,
st Bodony, Mátramindszent, Szuha határában követ is alig találhatni. A völgyek itt már szélesebbek, kaszálókat is találunk a völgy mentén, a hegyek inkább
ellaposodnak, de a kopott verkön sok helyen közel van a vizet, levegt és gyömeg a fa.
keret át nem ereszt homokk, s ilyen helyen bizony nehezen
Mieltt magáról a Mátrát borító erdkrl beszélnénk, fel kell említenünk
azt a szembetn különbséget, a mit az 1879. évi XXXI. t.-cz., az úgynevezett
erdtörvény alkotott a kötött birtokosok és a magánosok erdeje között. Ez a
törvény ugyanis, míg a kötött birtokosokat erdejük szükséges fakészletének
állandó fenntartására kötelezte, azáltal, hogy az erd-vágásokat csak hatóságilag
jóváhagyott és ellenrzött tervek szerint engedi meg az erd-felújítást, a legeltetést szabáh'ozza. az erdterületeket nyilvántartja, addig a magánerdbirtokosoluiak megengedte, hogy bármikor s bármin idközökben kivágathassák
erdjüket. Az erd fenntartására ugyan kötelezte ket, de nem intézkedett r.
felújítás módjára nézve, a legeltetés kell korlátjairól megfeledkezett, st még
az erdterület nyilvántartását is medd módon alkotta meg.
Ezt a különbséget 1879-ben csak a törvénykönyvbe iktatták be, de akkor,
ha apáink az erdkben vadászgattak, gyakran ahg tudták, hogy kinek az erdejében járnak, ma már ezt a különbséget a természet is beírta a maga nagy nyitott
könyvébe. A kötött kézen lev erdk még megrizték az erd minden kincsét,
de ne lépjünk túl a határon, mert könnyet facsar szemünkbe a szomorú látvány.
Kirabolva, megfosztva találjuk ott túl az erdt minden szépségeitl.
Ligetes facsoportok, vagy ritka cserjés közt ránk tz a nap heve, csipke, galagonya,
kökény tépi ruhánkat, járhatatlan szakadékok állják utunkat, a patak vize
elakad, kiszáradt vagy elposhadt birkanyájak bze zi el az erdei illatot, és a
sedett

A

n

;

;

meg az erd vadját
Nem minden magánerd n\nijt ily szomorú képet a Jlátrában mert egyesek
erd iránti szeretetbl és vadászati kedvtelésbl óvják erdejüket a pusztulás-

kolomp

riasztja

!

;

az

megkíoiéhk a mértéktelen legeltetéstl, mint a Mátrában pl. Borhy György
a ki mintegy 2000 kat. hold erdejét szépíti, tatarozza, javítja és óvja.
De még ezekben a magánerdkben is meg van támadva az állandó jövedelmezség
idre biztosított okszer
biztosításához szükséges fakészlet, tehát a minden
erdgazdaságról a magánerdknél beszéhii sem lehet.
A Mátrában nagyobb kötött erdbirtok három van, ú. m. a gróf Károlyi
Mihály parádi ltbizományi erdeje, az egri érseki uradalom gyöngyössolymosi
tól,

teszi,

G5'öngyös város erdeje.
Károlyi ]\Iihály erdeje Párád fürdt övezi, felnyúUk a Kékestetig, s
kiterjed Bodony, Párád, Eecsk, Sirok (Kkút), Kisnána és Markaz községek
határára. Erdgazdasági leírását mellzzük, mert azt külön fejezetben találja itt
meg az olvasó, csak felemlítjük, hogy egy része vadaskertként van bekerítve,
a fürdhöz közelebb es részletek pedig a fürdparkot alkotják.
Az érsekuradalom gj-öngyössolymosi erdbirtoka, Gyöngyössolymos község
határában, mintegy 8000 kat. hold területtel, magába zárja a Galj-a tett, a
Mátrának második legmagasabb csúcsát (963 m.). Az erdt 80 éves vágásfordulóval vágják, de itt még van is mit vágni bven. A magasabb részeket borító
gyönyör, ids. bükkös erdrészletek alatt, jó hasznot adó szép tölgyesek állanak. A cser csak elvétve fordul el s ennek az uradalomnak a tölgyfáját dolgozza
fel Barna Gábor és fiai parkettgyára Gyöngyösön, mely gyárban két fürészkeret,
s a parkettgyártáshoz szükséges hasító, szélez frészek és gyalúk aprítják
parketté az uradalom tölgy-, st részben a bükk-fáját is. A tölgymfát köba bükkmfát
méterenként kicsiben 12 20 koronáért, nagyban 12 koronáért
8 koronáért adják el az erdn t-árban. A tzifát m'-ként 2 3 korona tárbanértékesitik. Nagy baja ennek az erdbirtoknak, hogy a fa kiszállítására szolgáló
útja igen kövesek, rosszak. Jó íitak mi'llctt a t-ár jelentékenyen emelkednék.
A birtok tiszta jövedelme kat. holdanként mintegy 7 korona.

erdeje és

A

—

—

;
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A vágáí;ok felújítása meglehetsen sikerül, bár a korábbi évek makktermés-hiánya miatt inkább sarjról újult. Az erdobirtok egy darabban 'gen szép
fekvés. A Gályát, a szép kilátás kedvéért, a turisták örömmel keresik fel.
Gyöngyösrl jól gondozott lurista-út vezet fel ide, a menedékházhoz. Völgyei
bvizek. számos igen jó forrása van. A patakokban rák van, de hala nincs.
A legeltetés csak alárendelt, mert csak a személyzet csekéh'^ számú marháját'
hajtják ki a gazdasági terv szerint is legeltethet erdrészletekbe. Szarvasa
elsrer.cü, s ez id szerint igen elszaporodott a vaddiszr.ó, z-állománya is igen
szép. A vadászat ez id szerint bérbe van adva.
Gyöngyös városnak közel 4000 kat. hold erdöbirtoka aMátrabene nyaralótelepet é,s fürdt tartja ölében. Ide futnak be patakjai, melyeket számos szépen
gondozott, jó forrás táplál. Az egész erdt turista utak hálózzák át. Ehh.ez az;
erdbirtokhoz tartozik a Kékes tet is, hol híisz méter magas kilátó-torony áll.
Gazdaságilag három részre tagolódik az erdeje, ú. m. a fels erdre, mely
tiszta bükkös, az alsó tölgyeserdöre és a fürd részére fenntartott erdparkra.
Mind a fels, mind az alsó erdn 80 éves beosztással sorakoznak egymás
niellé az évi vágások. A fels erdn még nagy méret öreg bükkösökben ^ir a
frész és kattog a fejsze, az alsó erdn azonban már a szép szál tölgyesek helyein
fiatal vágások zöldéinek. A fejsze alá már gyengébb méret tölgyesek kerülnek.
A vágásokat nyilasokra osztva, az erdben tartott árverésen értékesítik
a vevközönség leginkább Gyöngyös város polgáraiból telik ki, a kik oly jól
ráverik egymásra a nyilasok árát, hogy némelyik ököllel törülgeti a szemét,
mikor a drága pénzen vett fát hazaviszi. A városnak persze ez szép hasznot hoz,
mert a valamire való tölgj'fát m^-ként rendszerint 10 koronára becs^ülik fel
.st néha a becsár dupláján is felül kél el. úgy hogy egy éW vágásterüleí fája
40.000 koronát is hoz. a mi holdanként 10 koronánál több hasznot jelent. A fels,
erdrl termelteti a város a deputátumokhoz szükséges tzifát. Nagy kár ennél
a kis erdbirtoknál, hogy a vágási területek általában sarjról újulnak fel és hogy
a fiatalosokban tisztítás, gyérítés és más, az erd ápolásához megkívánt elliasználatok még eddig nem voltak szokásban, ellenben a polgárok jóformán teljesen
korlátlanul gj^akorolták a faizási jogot. A gazdasági terv szerint csak a gúlyabeli
marha jár az. erdn, tehát a legeltetési mellékhaszonvétel eléggé mérsékelt.
Szarvas- és zvadja szépen van, a vaddisznó sem ritka. A vadászatot bérlik.
Ezeken az erdbirtokokon kívül a Mátrában csak szétszórva találunk, kis
terjedelm kötött erdbirtokokat. így a hasznosi határban a zirczi apátságnak
és saját határaikban a Mátra körül fekv községeknek, illetleg az tírbéres közbirtokossá'goknak van eg3'-egy darabka erdejük. Ez utóbbiak állami kezelés alatt
állván, kéibb ismertetjük viszonyaikat.
Van azonban a Mátrának még mintegy 40.000 kat. hold magánkézen lev
erdeje, melyeknek a használatát a törvény alig korlátozza, és e kis mérték
korlátozás bélyegét magukon viselik. Valamikor, még 30 évvel ezeltt is, a
Mátrát szép szál tölgj'eserdk borították. A ki valaha látta ezeket az erdket s
most megnézné, az nem hinné el, hogy az erds Mátrában jár.
A Verpelét, Kisnána. Domoszló, Markaz, Abasár, Pálosveresmart községek
határaiban lev magánerdk képe elriasztó. Nyúzzák itt az erdt a' szó teljes
érteln.ében. Mióta a vállalkozási kedv feléledt és a Mátra szép tölgyfáit a fejsze
10
lefektette, azóta nincs nyugta az erdnek. Alig sarjadzott ki a tke, már 5
éves korában ismét vágják a tölgyeket és nyúzzák a kérgét a kivesz tuskók
helyét nem pótolják, közben pedig járja, tiporja a birka.
Ehünt itt a humusz k-kre mered még két ilyen nyúzás, s kivész a
tölgy sarja egészen, galagonyás, kökényes váltja fel a helyét.
Gyöngyösoroszi, Ga öiígyöstarján. Gyöngyöspata községek határában is
csak annyival jobbak az állapotok, hogy ott egyes nagyobb birtokosok, mint
Borhy György, vagy a Vay-féle erdobirtok új tulajdonosa, óvják erdejüket a
legeltetéstl, legalább 15
20 éves turnusokat tartanak be és a kivesz tuskók
helyeit pótoltatják itt-ott.
Pásztó község határában csak mintegy 400 kat. hold kiterjedés s állami
kezelés alatt álló erd az oázis a kifosztott és kizsarolt erdterületek között.
Legsiralmasabb azonban Hasznos község határa. A Gálya tet alatt í^zázadokJial ezeltt üveghutások telepedtek meg. Üveget már régóta nem fújnak, de
mint a kukacz a sajtba, úgy eszik bele magukat az erdbe. Mindegy itt bükkös.
;

—

;

;

—

;
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vagy tölgyes már a legelnyerés okából is pusztítják. Ezek a hutások
minthogy a saját erdejüket már régv^n kipusztították, fát lopnak és árulnak,
lopott fáliól szenet égetnek s azzal keroskednok, orvvadászok és legeltetnek
mindenütt. Borzalmai károkat szenved tlük a szomszédos erdbirtokosok
cseres

;

de maguk a birtokosok sem igen kímélik.
siralmas állapotok között némileg vígaí^zt^lóul említjük fel a báró Podmaniczkv-féle tari erdöbirtokot, a hol szép erdöültetésekkel találkozunk.
A nagybátonyi Almássy-féle erdkben, még idsebb vágható bükk -erdk
is vannak. A báró Solymossy kisterennei uradalmához tartozó, közel 10,000 kat.
hold kiterjedés erdségeket pedig a vadászat kedvéért megóvják a legeltetéstl
s bár az egész erd áthasznált vegyes korú. szép liasznot nj-újt gyengébb hasáb
tzifa -termésével. A tzifát Mátraundszcnt vagy Xagybátony
és dorong
erdeje

is.

A

—

140 koronáért adják el.
s vaggononként 120
Mátra dombvidék a Mátra és Bükk hegységet köti össze és a Tárna
és Eger folyók között terül el. A Mátra é^ a Bükk hegység egy vékony erdsávval érintkezik is egymással. Sírok. Bakta és Szarvaskn át. A vármegj'ének
ezen az erdsávon feliü es része valamikor egészen erdterület volt. Itt már a
knek nyoma sincs. mély. laza, csak kissé agyagos homok, vagy tiszta homoktalaj fekszik a ^-izeredet homokk és apóka fölött. Ez ennek a vidéknek a veszte,
mert a föld mindenütt könnyen munkálható és termékeny és az emberi telhetetlenség neni elégedett meg a lankás lejtk, dombhátak vagy völgyek mívelésével,
kiirtotta a meredek oldalakat, felliasogatta a hegytetket és kipusztította áfát.
Kötött erdbirtok itt kevés van. A gróf Kírolyi-féle lütbizománynak van
Mátraballán. Sírokon, (Tanián innen) és Szentdomonkoson, az egri érseknek
Egerbaktán és Fcdémesen. az egri káptalannak Bátorban néhány ezer kat. hold
erdejük. Ezekben a birtokokban már sok a cser. Szentdomoukoson a bükk, de
azért a tölgy még ezekben is uralkodik. Ezek az erdk közel feküdvén a közsé-

állomásokra fuvarozzák

A

gekliez,

már

birtokelkülönítés eltti

tetés miatt, s így a
kezelés alatt állván,

idkben

is

sokat szenvedtek a faízás és legel-

mai faállomány nem mindenütt kielégít, de rendszeres

a szépen felújított fiatalosok szebb erdt ígérnek jövre.
nagyobbára tzifává dolgozzák fel, bár minden uradalom
termel kisebb méret tölgymfát és bányafát is. A tzifa Egerbaktárói és Bátorból
Egerbe kerül Fedémesen. Szentdomonkoson, Balián, Sírokon helyben értékesítik. A tzifák ürméterenként 2
4 korona árban kelnek el. Rendszeres gazdálkodásra kötelezett darabka erd csaknem minden község határában van itt is,
úgy mint a Mátrában a községbeU úiliéres közbirtokosságoknak. Ezek az

Ez erdk

fáját

;

—

erdk

állanü kezelés alatt állanak, az egri jár. erdgondnokság kerületében.
52 erdbirtok (7394 k. h.) és 66 kopár terület (5360 k. h.) összesen 118
bírtok 12.754 k. hold területet foglalnak el ezek a kis erdcskék. Ha egyben
vohiának, szép kis pagony kerülne ki bellük, de így az egész vármegye területén
szétszórva, csak erdgazdasági molekulák ezek.
Az államtól kezelt erdcskék faanyaga ritkán kerül értékesítés alá, mert
igényjogosultak maguk között osztják el. Egy-két erdbirtok kivételével, 40
éves vágásbeosztással haladnak elre az évi használatok.
Az erdt legtöbbször ültetéssel újítják fel, s ép azért, mert ily rövid id
alatt kell az erdnek ismét fejsze alá nni, újabban a gyorsnövés és mégis értékes
akáczot ültetik a kivesz tölg>-tuskók iielyébe.
Nagy átka ezeknek a kis erdknek, hogy a birtokos rendszerint az egész
falu népe, miáltal a legeltetésre engedélyezett kis területeket egészen ellepik a
legel marliák tehát az erd csak a 15 é\-í utótilalom idején fejldlietik akadálytalanul, mert azon túl a marha, a televény és term-talaj letaposásával, a gyökerek feltáráséval gátolja, st megakasztja az erd növekedését.
Mint a fentebbi elkülönítésbl is kitetszik, nemcsak a volt úrbéres községi
stb. erdterületek vannak állami kezelés alatt, hanem a birtokosok kopár területei is, A közlegelk nagvrésze ugyanis ezen a területen csupa gödör let (hevesmegTici kifejezés,) Vízmosások, lemosott oldalak, szaggatták meg a legelt.
Az államerdészet nem nézhetvén tétlenül a legelk piLsztulását, a közérdek fásítás és vízmosás megkötési mmikáját is magára vállalta,
így az erdtörvény 165, §-a alapján összeírták a várnu'gyében az összes
kopár ós vízmosásos területeket s azoknak az állami erdögondnok-ság vezetése
íilatt való befásítását elrendelték, a kisebb kötött (községi úrbéres stb.) birtokosok
;
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kopárjait pedig állami kezelés alá vették. Az állam a vármegye kopár területeinek
befásitását és az állami kezelés alatt lév erdk vágásainak felújítását két állami
esemete-kert fenntartásával mozdítja els Terepesen 23 k. hold. Pásztón 5 kat.
hold kiterjedé.sü állami csemetekert van. Ezekbl évenként 2 4 millió, legnagyobbrészt akáczesemetét ad ki az állam teljesen ingj'en. elültetés végett, st
a szegénysorsú kisbirtokosokat, ültetési költségeiknek arányában, állami pénzsegélylyel is támogatja. E nagyaránjnii állami támogatásnak köszönhet, hogy
Heves vármegyében, az összeírás szerint, a kopárnak minsített 16 ezer kat. hold
terület kétharmad részén már akáczerdk zöldéinek és e fanem szerteágazó
gyökerei kötik meg a könnyen omló talajt.
A kopár területek fásítása tehát jó kezekben van ; annál szomorúbb a
magánerdó-területek pusztulása, a mit a törvény erejére támaszkodva, ez id

—

ezerint

még megakasztani nem

lehet.

Pétervására,
Éjszakjiyugatról, Nádújfalu, Ivád,
Erdkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Szúcs, Egercsehi községek határában, egy összefüggésben közel 20.000 kat. hold erdterület
övezi a vármegyét, de rajta erd már alig van.

Ez erdk nagyrésze magánbirtokosok kezén van és pedig nem is nagy
darabokban, hanem nag\Tészt, volt nemes közbirtokossági erdkként, a részlettulajdonosok között hihetetlen apró részletekre elparczellázva. Ezekben a szétparczellázott erdkben rendes fahasználat nincs is, csak úgy lopkodva, szálanként ütnek le egy-egy érdemesebb példánji;, a legeltetést pedig általában és
közösen gj^akorolják. Igj' ritkul az erd, a marha a harasztot, televényt letapossa,
az esvíz a takaTÓjától fosztott meredek oldalakon hamar összefut, sepri-tolja
maga eltt a könny televénji:., a laza homokot. így kopárosodik el az erdötalaj
s önti el iszap a réteket. Ezekben az erdkben aUg van már tölgyfa, csak a vén
csertörzsek, maradtak vissza, vagy a valamivel srbb záródású bükkösök.
A nagyobb magánerdbirtokosok erdit is már jóformán letarolták a mi
még áll, azt a kedveztlen szállítási viszonyok miatt nem használták még ki.
A Roheim Károly és Fiai budapesti fakeresked czégtl Váraszón át a völgyekbe
felvezetett erdei vasút úgyszólván e vidék utolsó fáit szállítja el a néhai gróf
Károlyi Viktorné erdejébl.
A Mátra dombvidéktl az Eger folyó választja el a Bükk hegységet. Ebben
a hegységben a Heves vármegyéhez tartozó erdség, két kisebb erdöbirtokon
kívül, mind az egri érseki uradalom tulajdona. A Mátra domb\ádék kizsarolt
erdei után jóles érzéssel bámulhatjuk meg ez erd szépségeit és gazdagságát.
;

A

részben mész, részben trachit és részben pala fölött fekv mély és középmély
erdtalajt nagyobbára tölgyes erd borítja. A cser kisebb mértékben, a bükk
meg épen alárendelten fordul el.
A FeLsötárkány község határában lev, mintegy 10 ezer kat. hold kiterjedés erd, közvetetlen összefüggésben áll az uradalom felnémeti, szarvaski
és egerbaktai erdségeivel. A tulajdonképeni Bükk hegységhez tartozó felstárkánvi pagony két gazdasági egységre tagolódik, ú. m. a fels és alsó erdre.
A fels erd 100, az alsó 80 éves vágásfordulóval kezeltetik. Ezt az elkülönítést
az évi jövedelem kiegyenlítése teszi szükségessé, mert a fels erd vágásaiból
a fa kiszállítása költségesebb s így azután minden évben van vágás, közelebb
és távolabb is. Szép tölgyesek kerülnek itt évrl-évi'e fejsze alá. Termelnek itt
sUppert, tölgypadlót, távirdapóznát, árvédelmi karót, szlkarót, bányafát,
de a tölgyinfa legnagyobb részét ersebb méret rönkfaként szállítják ol.
A tölgymfa ára m^-ként 10-tl egész 40 koronáig változik; a tzifa után
üm'-ként 4 korona tárt érnek el. Kat. holdanként az erdöbirtok 8 10 koronát
hoz tisztán évenként.
Nemcsak gazdaságilag kiváló, de fekvésére nézve is elragadó ez a tájék.
Egy darabban 10 ezer hold erd a közel ezer méter magasságú kélekre támaszkodva, félkörben övezi Felstárkány községet, a hol hét fvölgye fut egybe.
Emelkedásei mérsékeltek, hajlásai változatosak, völgj'eit és a völgyfket k'-es
fekvés rétek ékesítik. Patakjai
a mésztalaj vízátereszt tulajdonsága következtében
el-eltünnek, majd ismét elbújnak a föld alól. Két idszaki forrása
a Veresk és'Imók alatt, a tavaszi hónapokban emberderék-vastagságú vizsugárban törnek el s az év többi részében kiapadnak. A
völgyének a vize
közel a község fölött, mint ers forrás buzog ki egy hatalmas mészszikla alól

—

—

—
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a szépségérl nevezetes tarkányi tavat alkotja. Felülrl az erdbirtokot csak-

nem függleges kélek szegélyezik, honnan-— mint a Háromkrl, a Tarkrl,
ritka szép kilátás tárul elénk, ha ug^^an a lábunk alatt tátongó
vagy a Peskrl
mélység látása el nem szédít bennihiket. Különös nevezetessége ennek az erdbirtoknak, hogy itt, a Símak alján, még 900 méter magasságban is gyönyör

—

holott tudvalevleg a tölgy Magyarországon ilyen magashág. Másik nevezetessége, hogy sehol az országban
látni olyan szépen felújult tölgy vágásokat, mint Felstárkányban. Ez utóbbi

tiszta

tölgyeserd

ságra

már csak szórványosan

nem

áll,

erdmester mködéséhez fzdik.
nevezetesség Gesztes Lajos érsekuradalmi
ö ugyanis, eltérve az erdtenyésztési szakkönyvek elírásaitól, az elótilalmas
részeket sertésekkel járatja és fúratja fel. Ezáltal mintegy elkészíti a talajt
makktermés, akkor a felújulás már a sertések
a makk befogadására. Ha van
által betúi't makk után is bven bekövetkezik, ha pedig gyér a makktermés,
vagy nincs, akkor a tarolást megelz éven napszámosokkal vetteti el a makkot,
de nem fészekbe, hanem sertéstúrásba. Tarolás után egy-két év múlva, mint
a kender búvik el az ilyen alávetett vágásokból a tölgycsemete, bár késbb
a sarjhajtások alá kerül ez a makk-kelés. Gesztes szakértelme itt is megtalálja
a segítséget. Mikor a vágás 15 éves lesz, kivágatja az összes sarjakat és cserzés
által értékesíti. Ebbl az uradalom szép hasznot is húz, mert évenként 10
20
ezer koronát is behoz ez a cserzés, de a mi a f, a makki'ól kelt s alákerült fiatalos
most erre kap s teljes srség, egj'forma, egyenes növés, tisztán makkról
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tölgyeserd növekedik így

A

fel.

mellékhaszonélvezet jelentéktelen, csak a személyzet marháját hajtják ki a megengedett területekre s így ez nem is káros. Palabányája
is van az erdbirtoknak, és habár talán az egész országban itt található a legjobb
fedpala-anyag, ez a kincse az erdnek kiaknázatlan a tulajdonos vállalkozási
kedvének hiányában. A vadászatot házilag kezelik. Az évi lel vés 8 10 drb.
szarvasbika 80 -100 drb. szarvastehén, GO 80 drb. z, 8
10 drb. vaddisznó.
Heves vármegye összes erdterülete 117 ezer k. hold. Ha ez az egész erdterület 80
100 éves vágásfordulóval és rendszeresen kezeltetnék, az összes évi
fatermés 234 ezer m' volna, a minek tértéke, 6 koronájával számítva, 1 millió
404 ezer koronát tenn^. A 234 ezer m' faanyag feldolgozásából és fuvarozásával
az erdei munkás és fuvaros évenként 1 millió 170 ezer koronát keresne.
Ezzel szemben, mert a rendszeresen kezelt erd az összes területnek csak
53%-a, a régebbi idk gondtalan erdkezelése miatt ránk maradt vágható erdk
záródása, st a községekhez közel es részeken, melyeknek talaja a legeltetésnek
inkább ki volt téve, a fák növése sem kielégít mindenütt a magánerdk
fakészlete ki van merítve, a termtalaj kizsarolva, agyonlegeltetve
az egász
vármegj^e összes erdterületeinek jelenlegi évi fatermése, hozzávetleges számítással, csak mintegy 100 ezer m'-re tehet. Ez részben gyengébb faválaszték
lévén, átlag 4 koronájával, összesen 400 ezer kor. értéket képvisel. Az évi fatermés tehát 1 miUió koronával ér kevesebbet, mint jó állapotú erdknél érne.
Az erdei munkás és fuvaros keres valóságban, mert leginkább tzifa-termelésrl van szó, m*-ként 4 koronát, összesen 400 ezer koronát, vag3-is 770 ezer
koronával kevesebbet, mint kell erdgazdálkodás mellett kereshetne. Ha feltesszük, hogy egy munkáscsalád megélhetését ezer korona kereset biztosítja,
az erdk oktalan kizsarolása miatt már eddig is 770 munkáscsalád szájából
esik ki a kenyér s ennyi család keresi boldogulását Amerikában.
Abban a korban élünk, a melyben az erdk rekonstruálásához és megbecsüléséhez komolyan hozzá kell fogni
Heves vármegyének elég vadja van, de nem annyi, mint lehetne, ha az
uradalmak és nagyoljb birtokosok példájára, a községi területek bérli is többet
áldoznának a vad óvására.
Vadászati szempontból a vármegye területe két zónára osztható, ú. m.
az Alföldre és az erds vidékekre.
Az Alföld legvonzóbb vadászata, a vízi vadászat, ebben a vármegyében Az
is haldoklik. A Tisza árterületeinek lecsapolása már megszüntette a belvizeket,
a nádasokat, lápokat, csak egy-egj' poesogós érfenék maradt itt is, ott is mutatónak, a mibe szárcsán, vízicsibén kívül, legnemesebb vadként a tóke-rucza költ,
de kócsagnak, darunak, gémnek, vadlibának hírét csak a költözködés idején
látjuk. Igaz ugyan, hogj' szszel, sokszor a télbe benyúló idkig és kora tavaszszal
legeltetési
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rengeteg mennyiség xadlitia érlve/.ik a Tiszához, s telepszik le az alföldi szikes
fenekek közelében a vetésre, de éherségé\el a legravaszabb utána settenked
vadászt is becsapja s odább áll. mihelyt a felé mozgó emberalakban ellenséget
sejt. Ez a faj-vad tehát már nem a mienk, messze a lengyel tavakra való, alig
is esik el itt évenként belle néhány darab.
A rucza-vadászat sem sokat ér néhány száz darab esik még mindössze minden évben. Annál kiadóbb s több élvezetet nyújt a fogoly és nyúl vadászata. A nagyobb uradalmaknak természetesen több a vadja, mert ott háborítlanul szaporodhat
a vadóvásra, gondozásra, etetésre is többet áldoz ily uradalom, míg
a kisgazdák földjein.
hol a bérlnek hat é\Tl hat évre kell bérl(>tét megújítani,
kevés a vad, mert senlusem akarja azt níások számára f(>lszaporítani.
Még az alföldi uradalmak között is vadbségben és a vad mintaszer
gondozásában talán els helyen áll a szatniári püspökség hídvégi és dinnj^ésházi
uradalma. Itt télen vadetetket, nyáron fogoly-itatókat mindenütt találni.
Községi területeken pedig a tiszanánai vadász-társaságnak van sok vadja, mely
társaság Tiszanána. Kisköre, Sarud stb. községek határait bérli évek óta és mintaszeren rendezkedett be a vad óvása és megfelel kímélése szempontjából.
;

;
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Tisza árterületein lév füzesekben néha az z, st a vaddisznó is megvonul, de ezek itt nem állandó vadak, kizavarja ket az ember és a Tisza árja.
Fáczánt a Károhn-uradalom Cseres erdejében és az érseki uradalom
kerecsendi berkéljen tenyésztenek, hol évenként néhány száz darab szokott esni.
Az Alföldrl kiveszfélben van a tíizok, mely nem tud megbarátkozni a
czivihzáczió tél-foglalásával és ersen ritkul a fürj.
-A^z erds vidékeknek elég szép a vadállománya. A Mátrában a
vadat
Az erdkben.
gróf Károlyi Mihály parádi vadaskertjében tenyésztették elször, de most már
a küls területeken is elszaporodott. Ez uradalom bodon;yT erdején kívül, még
az egri érsek gyöngyössel jtdosí erdejében és báró Solyraosi Jen mátramindszenti és szuliai erdiben érzi magát otthon de el-ellátogat a kisebb birtokosok
szomszédos erdeibe is. E helyeken azonban csak átvált.
A Bükk szarvasai az érseki uradalom felsötárkányi, szarvaski, egerbaktai
erdiben tanyáznak, de találhatók a szomszédos kisebb erdöbirtokokban is.
Érdekes és szembetn a különbség az egymáshoz oly közel fekv Mátra
és a Bükk szarvasai között. Amannak a fejdísze határozottan fejlettebb, fényes,
sötétbarna színnel, hófehér hegyes végekkel, mig a bükki szarvas agancsa gyengébb növés, fénytelen sárgásbarna végein, világos, szennyes-sárga szín, rendszerint tompa vagy törött hegyekkel. A különbség oka a talajban keresend.
A Mátra tiszta trachit-kzetében sok a forrás és a patak, míg a Bükk mészktalaján elvész a \-iz s az itteni szarvasoknak sokat keU szomjazniok.
Az zvad a vármegye erdterületein általános, de túlszaporodásról sehol
sem lehet szó, a legeltetett erdket pedig ez is messze elkerüli.
A vaddisznó is állandó vadja erdségeinknek, de azért kevés van belle.
A szárnj-asok közül állandó vadunk a császármadár, mely minden évben
szépen költ s található is a védett heh^eken mindenfelé, de nem engedik elszaporodni a ragadozók, úgy hogy puskacs elé alig kerül egy-kett mutatónak.
A tavasz kedves vándora az erdei szalonka, meg-megpihen itt átvonuláskor egy-két hétre, de ez a vad is évi'l-évre kevesebb.
Ragadozó is van bven és fleg a róka ér el néha szép rekordokat a
felszaporodásban. A vadmacska sem épen ritka, míg a hiúznak itt már nyoma sincs.
A szárnyasok közül elvétve a sas-, leginkább a kánya-, ölyv- és a sólyomfélék költenek és garázdálkodnak.
A farkas már régóta kipusztult Heves vármegj^éböl, azonképen a medve,
bár megtörtént már, hogy ez utóbbi a gömöri hegyekbl ide is átkalandozott.
A vadorzás mestersége sem ismeretlen Heves vármegyében. Az alföldi
nj-últolvaj csak csibész a mátrai és bükki vadorzóhoz képest.
Részletes számbavétel alapján az egész vármegye területén évenként elesik
körülbelül 300 drb. szarvas, 400 z, 120 vaddisznó, 25.000 nyúl, 12.000 fogoly,
200 fáczán, 1500 különféle szárnj^as, mint fürj, erdei szalonka, vadkacsa, vadlúd,
túzok stb., 250 róka, 30 vadmacska, 1000 különféle ragadozó nyest, menyét,
sas, kánya, sólyom, vércse stb. Összesen mintegy 40 ezer különféle vad, nem
számítva a vajdák közé a bagolj^, szarkát, varját, kóbor ebet, macskát s
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viszonyai.

elpusztított állatokat. Az összes leltt vadak értéke közel 100.000 koronára
tehet.
Heves vármegye vadászati viszonyai elég jók, de ez tisztán az uradalmak
és nagyobb birtokosok jól gondozott vadászterületeinek köszönhet. Általában
nagy hiba, hogy kevés a szervezett vadásztársulat s talán az elöl említett tiszanánai társulaton kívül, más rendes társulat nincs is. így azután a községi területek nem kerülnek mindig a legjobb kezekbe, st az egj'es területek kibérlésére
összeverdött vadásztársaságok rosszabbak mindennél, mert itt mindenki lni
akar, de rendes vadröket, vadgondozókat tartani,- a ragadozók lelövését díjazni,
a vad etetésérl gondoskodni senki sem akar.

más

KÖZLEKEDÉStTGY.

A

közutak építése, fenntartása és kezelése a régi idben csigalépésekkel
haladt, a természetbeni vármeg^•ei közmunka látható nyomokat alig hagyott
hátra, ezért a közlekedési viszonyok a legújabb idkig Heves vármegyében
is rendkívül kezdetlegesek voltak. Egyes nehezebb útépítések, melyek a múlt
század elejérl feimmaradtak, nem is a vármegyei közmunka eredményei, hanem
valamely nemesen gondolkozó fúr vagy fpap áldozatkészségének köszönhetk.
Ilyen az egér szarvaski th. út is, a mely Felnémet község határától az Eger
folyó szk völgyében igen nehéz terepviszonyok mellett épült az 1840. évben,
öriási földmunka és hatalmas szikla-bevágások árán sikerült a fenkölt gondolkozású P\Tker János László egri érseknek e modem utat megteremteni. Emlékét

—

a vármegyétl felállított s az út Szarvask fölötti szakaszánál egyik sziklába
elhelyezett és már más helyen ismertetett márván}i:ábla hirdeti.
m. kh. államépítészeti hivatalok szervezése eltti idben 1878-ig volt
a vármegj'ének 158-6 km. kiépített útja
a közútakról és vámokról szóló és
ma is fennálló 1890. évi I. t.-c7. életbe léptéig, vagyis 1890-ig a kiépített utak
a kiépített törvényhatósági és vámos utak hossza
hossza 258 km. lett, míg
598-4 km., a kiépített községi közlekedési (viczináhs) közútaké pedig 88-1 km.
686-5
km. hosszú kiépített út szolgálja a közlekedést.
tehát ez id szerint összesen
Állami út csak egy van a vármegye területén, a budapest kassá zborói
útnak Hatvan és Füzesabony községek közötti szakasza az 54-142 km. -tol a
125-780 km.-ig. Az úton van két 20 méternél nagyobb nyílással bíró és 33 kisebb
vármegye kérelmére kilátásba helyezték a Hevestl
híd, továbbá 53 áteresz.

A

—

ma
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A

Füzesabonyon és Egeren át Szarvaskig és Füzesabomi^ól Tiszafüreden át Hajdú
vármegye határáig terjed utak államosítását is és a közel jövben a terv kivitele is remélhet.
Törvényhatósági utak a

—

következk

:

—

—
——

Eger kerecsendi 11-878, Gyöngj'ös nógrádi 29-786, Gyöngyös ^jászberényi 5-260, Detk
hevesi 1 1 938, Eger szarvaski 1 1 200, Eger debreczeni 41-518, Eger gömöri 42594 ,Dormánd
hevesi 19-574, Egerbakta— parádi 17-600, Kál— siroki 21-746, Fehiémet felsötárkányi 6-800, Pótervásár kisterennyei 6 245, Besenytelek kiskörei 17-520, Eger verpeléti 16-060, Nagyrédei
4-512, Gyöngj'ös parádi 22-200, Gyöngyös gj-öngj'össolymosi 3-127,
Apczi hadászati 0-530,
Hatvan gombosi 7-254, Atkár osány hatvani 19-688, Detk domoszlói 6-780, Eger egerszóléti 7-864, TLszafüred
nagyiváni 4-070,
Heves tarnaszentmiklósi 10-340, Tárnáméra
viszneki 19-100, Tiszafüred tiszaszölsi 14-500, Pétervásár siroki 8-984,
.A.pcz
szarvasgedei
2-933, Heves— pélyi 13-000, Poroszló ivánkai 3-910km., összesen 408-411 kilométer.
•

—
—

—

—
—

•

—

—
—
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Az

1902. év rendkívül fontos a vármegye közlekedés-ügyének fejldése
terén. Ugj-anis ez évben a törvényhatósági bizottság, elfogadva Majzik Viktor
alispán terjedelmes memorandumát, eDiatározta, hogy a kereskedelmi mhsztertl az 1890. évi I. t.-cz. 81. §. alapján kérelmezi a közúti vám szedésének enge-

délyezését akként, hogy a vármegye 23 vasúti állomásán a fel- és a leadott árúk
után métermázsánként 4 fillér vámot szedhessenek. A vármegye közgylése tudatában volt annak, hogy a közúti vám behozatala a termelkre és a fogyasztókra újabb terheket ró, de mégis szükségét érezte ily áldozatok árán is a vám
szedésének, hogy ezzel a közutak fejlesztésében nagy haladást és eredményeket
érjen el. A czél ugyanis az volt, hogy egj-részt a vasúti állomásokhoz a legközelebbi községekbl vezet utakat kiépíthessék s a már kiépülteket jó karban
tarthassák, másrészt, hogy ezzel több törvényhatósági, viczhiáUs és községi
közdül-út a vámos utak hálózatába felvétetvén, ezeknek további építési és fenn-
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a váinjövedelembl fedezhessék s így a tilivényhaUSsáfíi ós
útalapok kedvezbb helyzetbe kerüljenek.
Hosszas tárgyalások után a m. kir. kereski'delmi miniszter az 1904. évi már-

tartási köHségiit
vioziiiális
.

számú leii'atával a vániszedést tiz évre engedélyezte s az
engedélyokiratot kiadta a következ indokolással
,,A kérelmezett vámszedési
jog életbe léptetése folytán a közforgalomra és közlekedésre s így közvetve
a közgazdaságra várható elnyökkel szemben annál kevésbé voltak az (ellenérvek
figyelembe vehetk, mert a kereskedelmi és iparkamara kifogásai szem ell tévesztik azt a körülménví, hogy a'közi'iti hálózatnak a modern kor igényeinek megfelel kiépítése és fenntartása a kereskedelenniek és iparnak ép úgy eminens
érdeke, mint a földmívelésnek. továbbá, hogy az a teher, mely a vám következtében
a szállívmányokra nehezül, busásan megtérül, ha az árú minden idben használható jó közúton, jól megrakható igákon szállítható. Hogy azonban a közutak
ezen nagyobb forgalmi igényeknek minden idben megfelelliessenek, azokat fokoindokolt tehát, hogy a kik
zottabb mértékben kell fenntartani és fejleszteni,
a jó közutakat használják s elnyeit els sorban élvezik, ellenszolgáltatás fejében,
a vámdijak fizetése ált aláz utak fentartásához és fejlesztéséhez hozzá is járuljanak."
A vámengedélyokíi'at alapján a vámszedést 1905 január 1-én tényleg megkezdték és pedig a m. kii', államvasutak igazgatóságával megkötött egyezség
alapján akként, hogy a vámdíjakat a vasúti illetékekkel együttesen szedik be és
beszedési jutalék ezímén az államvasútat 10% illeti.
A vámosútak közé felvétettek: a vasúti hozzájáró utakból 6-360 km., a törvényhatóságiakból 102-270 km., a községi közlekedési utakból 49-460 km. és
a községi közdlkbl 32-720 km., összesen 190-810 km., melybl még kiépítetlen
volt 44-400 km. Ezek kiépítésére a vámjövedelem terhére a Magyar Jelzálog
hitelbanktól 420.000 koronás törlesztéséé kölcsönt vettek fel.
Vámmentességet élveznek az 1890. évi I. t.-cz. 99. §-ában felsoroltakon
kívül, a feladott bor, gyümölcs, dhmye és tenyészállatok, a leadott erötakarmány,
továbbá a trágya, mésziszap és czukorrépaszelet.

ezius 29-én kelt 456.
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A

vámbevételek eddigi eredménye a következ: befolyt az 1905. évben

90.404 kor

1908-ban

49

fiU.,

1906-ban 91.981 kor. 18

91- 442 kor. 17

fill.,

1907-ben 104.048 kor. 36

fill.,

fill.

Miután a vámjövedelembl fenntartandó utak közé 102-270 km. törvényhatósági utat is felvettek, a törvényhatósági útalap kedvezbb helyzetbe került,
a felszabadult jövedelem terhére 73-740 km. hosszú viczinális és községi közdlútat vettek fel a törvényhatósági utak sorába, melybl 53- 600 km. még kiépítetlen volt. E kiépítetlen utak az érdekelt községek hozzájárulása és az útalap
kölcsönbl épültek ki.
terhére felvett 230.000
Ezek szerint az utolsó öt év alatt több, mint 200 km. hosszú út épült ki,
tehát a vármegye úthálózata többet fejldött az utolsó öt év alatt, mhit a megelz 30 év alatt összesen. Ez óriási haladás els sorban Majzik Viktor alispán
nagy gonddal kidolgozott és fáradságot nem ismei' tevékenységgel végrehajtott
útügyi programmjának, továbbá a törvénj^hatósági bizottság bölcs áldozatkészségének köszönhet. Szinte páratlanul áll Heves vármegye az országban, a menynyiben hatalmas úthálózatát egj' fillérnyi állami támogatás nélkül hozta létre.
Igaz, hogy a százezreket igényl befektetések miatt a vármegye anyagi ereje
ki is merült és most már kénytelen államsegélyért folyamodni.
A törvényhatósági útalap 1908. évi zárszámadásának adatai ezek bevétel
1,989.064 kor. "lö fill., kiadás 1,937.150 kor. 55 fill., maradvány 51.913 kor. 61 fill.
Cselekv állása 71.704 kor. 40 fill., szenved állása 2,317!238 kor. 45 fill. Az
útalap javára évenként az állami adók után 10% útadót vetnek ki.
Az útügyi közigazgatás ellátásában az alispán segélyére vannak az V. kerületi közúti felügyel, az egri kir. államépítészeti hivatal, hat vármegyei útbiztos
és 80 útkaparó. Az útbiztosok és útkaparók javadalmazása a mai viszonyoknak
teljesen megfelelen rendezve van, a mennyiben az útbiztosok a XI. rangosztálynak megfelel fizetést és lakbért, kilométerenként pedig 10 korona úti átalányt
évi
élveznek, az útkaparók közül ^/3-ada 480 K, ^/3-oda 540 K., és 73-ada 600
fizetést kap. Az útbiztosok a vármegj^ei tisztviseli nyugdíjalap tagjai, az útkaparóknak pedig külön nyugdíjalapjuk van.
Az V. kerületi közúti felügyel Kovách Kálmán kir. mszaki ftanácsos,
az egri kir. államépítészeti hivatal fnöke Moldoványi Béla kir. fmérnök, tagjai

K

:

—

K
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Pi'eszler Miklós kir. niéniök és Szke Jen napi-díjas mérnök. Vármegyei útbiztosok Egerben Orosz Tibor, Gyöngj^ösön Geczö János, Hatvanban Bazsán István,
Hevesen Maczki Béla, Pétervásárán Csomor István és Tiszafüreden Juhász

József.

—

A

vármegye t;a^Mí-liálózata eléggé fejlettnek mondható. A budapest
fvonal a vármegj-e déü részét 60918 km. hosszban szeli át a következ állomásokkal Hatvan, Hort, Vámosgj'örk, Adács, Karácsond, Ludas, Kálkápolna és Füzesabony. E fvonal hetyzetét tekintve, a laikus szemlélnek is
azonnal feltnik, hogy a fvonal a vármegj'e két városát, Egert és Gyöngyöst
messze elkerüli. A vonal építése alkalmával, a 70-es években, a vármegye és a
két város vezet körei nem tudták egy ilyen vasúti fvonal óriási fontosságát
lawocznei

:

mérlegelni és a vonal iramának megállapításánál a helyi érdekeltség befolj-ását
nem érvényesítette. Ennek tudható be az a helyrehozhatatlan áUapot, a mely a
vármegj-e két ^órágzó városát a fvonalból örökre kizárta.

—

A btídapest ruttkai fvonal 3ri05 km. hosszban érinti a vármegye nyugati szélét Hatvan. Apcz-Zagyvaszántó, Szurdokpüspöki, Pásztó, Tar és Xagybátony állomásokkal.
Mellékvonalak és h. é. vasutak a következk
Eger jiizesabonyi szánuTonal, Füzesabony, Maklár. Eger állomásokkal,

—

:

12974 km. a megye

—

területén.

Gyöngyös vámosgyörki szárnyvonal. Vámosgyörk, Gyöngyöshalász
és
Gyöng3'ös állomásokai, 12 759 km.
Kisterenye kisújszállási h. é. v. 86-810 km. hosszban szeli keresztül a
vármegyét !Mátrammdszent, Mátraballa, Mátraderecske, Párád, Sírok, Tamaszentmária, Verpeléí, Feldebr, Aldebr, Kápolna. Kál-Kápolna, Erdtelek, Heves,
Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós és Kisköre állomásokkal.
Debreczen füzesabonyi h. é. v. Tiszafüred. Poroszló, Meztárkány és Füzesabony állomásokkal, 30-770 km. hosszban érinti a vármegyét. E vonal Tiszafürednél a hatalmas, vasszerkezet állami hídon kel át a Tiszán.
A régi Tiszahídat ugyanis a szabadságharcz idejében felgyújtották s azóta
csak komp közvetítette a közlekedést. A Tiszának e része azonban árment^sítve
nincs, s íg}' az áradás beálltával Poroszlótól
Tiszafüredig az egész vidék egy
tenger volt. melyen a jégzajlásig csak kompok és tutajok segélyével lehetett közlekedni, de késbb csak a madár járhatott át. A debreczen
füzesabonjd h. é.
vasút építésével kapcsolatban az 1890 1891. években segítettek ez áUapotokon,
a mennyiben az állam a vármegj-ével s a h. é. vasút igazgatóságával karöltve
1.400,000 koronáért megépíttette a hatalmas 270m. nyílású (30-h70-|-70-f 70-f-30).
közúti és vasúti vasszerkezet hidat. Ugyanekkor épült ki az Eger debreczeni
törvényhatósági közút Poroszló tiszafüredi ártéri szakasza 440 ezer korona
költséggel, a h. é. vasút törzsrészvényeibl pedig 200 ezer korona értéket vállalt
el a vármegye. A közforgalom ekként mind vasúton, mind közúton akadálytala-

—

•

—

—

—

—

nul bonyolítható

A

—

—

le.

—tiszafüredi

vasút 12-750 km. hosszban szeU a vármegyét,
A magyar kiráh-i államvasutak egyik
másodrend vonala, a hatvan szolnoki vonal, mindössze 7090 km. hosszban
halad a vármegj-e területén, állomása azonban a vármegyében a kiinduló Hatvan
állomáson kívül több liics.
A regényes fekvés egér putnoki h. é. vasútat az 1908. év november 12-én
adták át a forgalomnak. E vonal a kezd állomástól, Egertl Felnémet és
Szarvask állomásokkal 17 km. hosszban szeli a vármegyét. A vonalat eredetileg
Eger és Vadna között tervezték s az elmunkálati engedéh-t még az 1899.
évben adta ki a kereskedelmi minisztérium Márkus Ágoston és társainak. Az
1900. év május és 1903. év április havában megtartott közigazgatási bejárásokat
azonban már a Putnok felé irányuló vonal kiépítésére nézve tartották meg,
mivel az érdekeltek meggyzdtek arról, hogy a Vadna felé való építés a természeti nehézségekben kívül oly horribilis tkét igényel, hogy annak jövedelmezsége kizárt lenne. Az engedélyezési tárgyaláson a vasút építési köUségeit 7.680,000
koronában állapították meg. a melybl Heves vármegje 100 ezer. Eger város
200 ezer koronát jegj'zett. A vasút finanszírozását lovag" Wessely Károly szilvási
nagybirtokos vállalta el. A vonal már Heves vármegj-e területén is meglehets
nehéz terepviszonyok mellett épült, hatalmas töltéseirl és sziklabevágásairól
karczag

Tiszaszls

h. é.

és Tiszafüred állomásokkal.

—

—
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Eger folyó völgyére s a Bükk-hogység bérczeire.
két alagút épült, az egyik 146 méter hosszú, melybl
egy rész 40 tíO cm. vastag beton burkolattal van ellátva, a többit természetes
sziklába fúrták.
a másik alagút Sergeans-féle légnyomásos fúrógéppel készült.
Eger város nagy reményeket füz az új vasúthoz, mivel ennek útján kijut
ama zsákutezából, a melybe a buclapesí lawocznei vonal szerencsétlen iránya
juttatta és Borsod, valamint Gömör vármegyébl közveí étlen összeköttetést nyer.
vármegye éjszakkeleti részének természeti kincsei szintén e vasútnak köszönhetik feltárásukat, mert az Egercsehi község környékén lév gazdag szóntelepek
kiaknázására a vasúttal együtt született mely az egercsehi kszénbánya-rész-

gyönvöni kilátás

nyílik az

Szarvask község határában

—

—

—

A

vénj'társaság.

Végül a vámosgyörk— jászapáti h. é. vasútat az 1909. év július hó végén
adták át a forgalomnak. Ez új vasút Jász-Nagy-Kún-Szolnok vármegyének
Jász vidékét van hivatva a budapest miskolczi fvonallal közvetlen összekötni
és Heves vármegyét Vámosgyörk és Tamaörs községek határában érinti néhány
km. hosszban.

—

A közforgalmi érdekeket szolgáló postahivatal van a vármegyében állami
jelleg Eger, Gyöngyös és Hatvanban, postamesterek által kezelt pedig 62.
Postaüg^Tiökség vau 5, faluzó levélhordó járat pedig 3. Távirda-hivatal a következ községekben van: Apcz, Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves,
Kápolna, Ludas, Párád, Pásztó, Pétervásár, Poroszló, Tiszafüred és Tiszaszls.
A törvényhatósági távbeszél-hálózat fejlesztésére a vármegye igen sokat áldozott
már s a további építkezések épen azért haladnak lassan, mert a vármegye anyagi
ereje kimerült és a súlyos hozzájárulási összegek viselésére az érdekeltség kevés
Adács.
helyen hajlandó. Távbeszél hivatalok a következ helyeken vannak.
Ecséd, Eger. Erdtelek, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyösh.ilász, Hatvan, Heves,
Kál, Meztárkány, Nagyréde, Párád, Pétervásár, Poroszló, Tiszafüred, Verpelét.
:

2(19

A parádi

Ybl-szálló és a fedett folyosó.

A parádi

Juliette-lak.
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A parádi

A

vendéirlö.

parádi Zsuzsanna- lak.

KÖZEGÉSZSÉGÜGY.

A

közegészségügy rendezésérl szóló 1876. évi XIV. t.-cz. megalkotásáig
hazánkban és így e vármegyében is, vajmi kevés gondot fordítottak
a közegészségügy megoldására, gondozására, illetleg fejlesztésére.
Csakis ettl az idponttól kezdve történtek országszerte közegészségügyi intézkedések. Azok a veszedelmes betegülések és járványok,
melyek hazánkat a miütban érintették, e vármegyét sem kímélték meg. Az
országszerte dúló veszélyes járványok
e vármeaz ázsiai kolera, pestis
gj'éböl is számos áldozatot követeltek. II. Rákóczi Ferencz szabadságharczát
is a hadseregében dúló pestis bénította meg
és sokat szenvedett hazánkra
végzetes lefolyásúvá tette. A fejedelem tarnaörsi nagy táborát majdnem
teljesen megsemmisítette
a vakott veszett el generálisainak legvitézebbje
mer Vak Bottyán János is.
A százados tétlenségbl az 1892 93. évi országos kolera-járvány ébresz- Kolerajárvány,
tette fel a legfelsbb hatóság intéz köreit. Az akkori belügyminiszter vaskézzel
és akarattal vette fel a harczot a hazánkat fenyeget vész ellen. Nagy kitartással
és ers fegyelemmel sikerült is az országban az ázsiai rém hatását szk mederbe
terelni s pusztítását a legkisebb méretre leszáUítam. E vármegj'ében a tiszamenti községekben 1893 augusztus hó els napjaiban észlelték az els koleraeseteket. Az éjszaki vármegyékben dúló bajt Heves vármeg5'ébe a faúsztatással
foglalkozó rusznyák lakosság hurczolta be. A rusznyákok közül sokan tutajozás
közben haltak el s hvüláikat a Tiszába vetették. A beteg tutajosok a vármegye
tiszamenti községeiben kikötöttek s a hol tanvát ütöttek, a baj mindenütt
fellépett. A tiszafüredi járásban Tiszafürecf, Örvény, Nagyiván, Poroszló, Sarud,
Tiszanána, Kisköre, a hevesi járásban Pély és Tárnáméra községeket fertzték
meg. S míg egyes községekben csak egy-két esetre szorítkozott a baj, addig
Sarud községben
a község lakosságához képest
aránylag nagy terjedelmet
öltött. Megbetegedett összesen 151 egyén, meghalt 58, gyógyult 93. Halálozási
százalék 3774%, gyógyulási 61-59%. A fertzött községek lakosainak száma
28.083 volt. Ezer lakosra 5- 37 betegülés jutott. Sarud lakossága 2804 volt megbetegedett 81 egyén. 100 lakosra 29 betegülés jut. Meghalt 23. A község 340
háza közül fertzve volt 63 azaz 18.56%.
A tudomány s a mai ismeretek keretébe teljesen beillettek az akkori óvóintézkedések. A legfertzöttebb községet
zár alá vették s a baj
Sarudot
elfojtására kiadott belügyminiszteri körrendeletet teljes egészében és minden
irán3djan végrehajtották. Csakis e szigorú óvóintézkedéseknek tulajdonítható,
a múlt járványokhoz képest
hogy a baj
kis területre szorítkozott s
aránylag kevés áldozatot követelt.
vármegye
Heves
lakossága színmagyar s aránylag jómódú. Lakóházaik, Kcdvczó egész
udvaraik eléggé tiszták. Élelmezési viszonyai, jók. Kereset mindenütt akad, s
az utóbbi évek szocziális mozgalmai megélhetését minden tekintetben biztosították. Az eléggé jó életmóddal okozati összefüggésben áll, hogy a vármegyében
44
46. A halálozási aránya születési arám'szám igen magas sok luílyütt
szám azonban szintén oly magas, hogy a szaporodási arányszám átlag véve

—
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;
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—

—

•

;

:

—

—

—

—

;

:

—

:

közepes. A halálozási arányszám magas voltát az óriási gyermekhalandóság
okozza. Igen sok gyermek hal el egy éven belül. S e nagy halandóság oka nem
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az iilcSnként föllép s gyerniekpusztító járványoknak, hanoni cvröl-évro a gyerés bélhurutnak rovására írandó.
Tapasztalat bizonyítja, hogy a földmíves-osztály gyermekeit nem gondozza eléggé. Régi. százados, elavult szokásoknak hódol s az orvosi segélyt
nép életmódja
különösen a fiatalságé
esakis végs esetben veszi igénybe.
olyan, hogy egészségére határozottan nagy mértékben káros. A szertelen
szesz- és pálinka-ívás. a koesmázás és duhaj kodás már kora ifjúságában ersen
megtámadja szervezetét s ellentálló erejét esökkenti. Ennek tulajdonítható,
hogy a tüdvész. különösen a földniíves- és iparos-osztály körében, évrl-évre
nagv pusztítást visz végbe s tekintettel a jelenlegi \is/,onv()kra, a baj naprólnapra több áldozatot követel. ]\Iindaddig, míg az államhatalom teljes erélylyel,
tekintélyes áldozattal, a társadalommal karöltve, nem egyesül a baj leküzdésére,

mekek között tömegesen uralkodó gyomor-

—

A

—

addig a tüdvész pusztításának még szórványosan sem vethet gát.
Heves vármegyében a két rendezett tanácsú városban a szeretet több
maradandó becs intézetet emelt az emberiség szenvedéseinek enyhítésére.
Egerben a betegápolással foglalkozó magyarországi irgalmasrend a régi s a
mai kor igényeinek egyáltalában nem megfelel kórház helyett, egy teljesen új,
modern kórházat emelt. Korridor-pavillon rendszerben épült a férfi elmebetegA néhány száz ágygyal fölosztály, valamint a közönséges betegek osztálya.
szerelt két hatalmas épületet központi ftéssel, szellztetéssel, vízvezetékkel,
fürdkkel s a kórtermeket, folyosókat hézagmentes burkolattal látták el. Teljesen külön osztály van a fertz, ragályos bajok részére. A kórház berendezése
a legmesszebbmen igényeknek s kívánalmaknak is megfelel. A rend ezidThuróczy Kornél s az egri rendház ezidei
szerinti magyarországi kormányzója
perjele Stészel Sándor nevéhez fzdik a korszakotalkotó alkotás. Fáradhatlan
ügybuzgalmuk, tevékenységük s emberszeretetük tette lehetvé, hogy a várüyen monutöbb mint hétszázezer korona költséggel
megye székvárosában
épülhetett, a szenved emberiség kínjainak enyhítésére.
mentális
Egerben a ni közönséges betegek, valamint elmebetegek fölvételére szolgál
alapítványi kórház, mely az irgalmasrend kórházához
az úgynevezett
hasonlóan magánkórház jelleg. Az épületek, a berendezés stb. egyáltalában
nem felelnek meg a mai modern hygiénia követelményeinek. Remélhet, hogy
a mai ni kórház helyett rövid id alatt egy modern kórház fog épülni.
Gyöngyös r. t. városban 1838-ban, magánosok alapítványaiból alapított
egy kisebbszerü, 6 ágygyal felszerelt kórházat a halhatatlan emlékezet Vezekényi (Horner) István dr. városi orvos. Határtalan ügybuzgóságának, munkaképességének s önzetlen tevékenységének köszönhet, hogy kisded kórháza
egjTe tovább fejldött s a mikor a sok fárasztó munka 1887-ben a közpályáról
visszavonulni készteti, már akkor hatalmas alkotást hagyott örökségül
méltó utódjának, KoUer János dr. jelenlegi igazgató-forvosnak. Bámulatra
méltó az a kitartás, ügyszeretet és szakértelem, melylyel Koller János dr. dics
eldjének munkáját folytatta s befejezte. A gyöngyösi alapítványi nyilvános
közkórház, mely 1838-ban, vagyis 70 év eltt 6 ágygyal kezdette szerény
ködését, ma 600 felszerelt ágyat bocsát a szenved emberiség szolgálatára.
A közönséges betegek befogadására szolgál 13 kórterem, 200 ágygyal a ni
elmeosztályon van 10 kórterem 200 ágygyal. Fertz betegek elkülönítésére
200 ágygyal. Korridor15 kórterem
20 ágy. Férfi elmeosztály
2 kórterem
pavillon-rendszerben épült emeletes épületek, ezenkívül a sok melléképület,
a .segédorvosi, ápoló- és szolgaszemélyzet lakásai, a tiszti személyzet épülete
stb. fénj'es tanúbizon3'ságai annak, hogy kitartó szorgalommal még a mai
anyagias korban is maradandó értékt lehet alkotni. A közkórház alapkövét
Vezekényi István dr., a nemes emberbarát tette le s erre maradandó müvet
emelt Koller János dr., kiknek neve kitörölhetlen betkkel lesz bevésve a vár:

:
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Ni

m-

;

:

megye
Sleleg forráeok.

:

:

történetébe.

Megemlítésre méltó még a *,fármegye székvárosának úgynevezett kincsei,
a közömbös hévvíz jelleg források. A török hódoltság idejében a források
nagy részét elfoglalták és török jelleg, íves, szilárd épületet emeltek föléjük.
Az egykori egj'medenczés fürdöheljiséget a török hódoltság után több részre
osztották. A fürd, valamint a hozzá tartozó szabad uszoda, ez id szerint az
egri

érsekség tulajdona.

PÁRÁD GYÓGYFÜRD.
Heves vármegye északnyugati részén fekszik, 200 méter magasságban
48°,
és a keleti hosszúság
a tenger színe fölött, az éjszaki szélesség 47''53'
37<'45'
órányira,
SS^li' között, a mátrai vasútvonal Párád nev állomásától
a Mátra hegység parádi völgyének keleti bejáratánál.
A gyógyhelyet lombos tölgy- és bükkfaerdk környezik, éjszakról a Fehérkö
és Jámbor hegy- védi a zord éjszaki szelektl, dél fell a Mátra hegységnek félkör
alakban elvonuló láncza veszi körül.
A fürdvel szemközt, a parkon átvonuló Tárna patak jobb oldalán, százados tölgyekkel borított fennsíkon áll a tulajdonos, gróf ATá/o/í/í' Mihály kastélya,
honnan a 6000 hold kiterjedés egész vadaskert belátható, melynek hajlataiban, árnyas szakadékaiban és völgyeiben mérföldekre terjed sétautak vezetnek.
A Mátra legmagasabb pontja az 1010 méter magas Kékes, melynek fennsíkján a magyar turista-egyesület Mátra osztálya 20 méter magas messzelátótornyot emeltetett innen és a tle keletre fekv Sask szikláról gyönyör kilátás
kelet- és délfelé az Alföld végtelen rónaságára, éjszaknyílik az egész vidékre
a táés nyugatfeló Gömör, Zólj'om és Nógrád vármegyék hegycsoportjaira
volban pedig a Kárpátok bérczei alkotják a hátteret.
Parádot mindenütt a középhegység lomberd-borította barátságos zöldje
környezi. Éghajlata tehát enyhe hegyvidéki, mérsékelten meleg légkörrel, a
nyári hónapokban 742-4 milliméter közép légnyomással, és májustól szeptemberig
-|-19''C. közép hmérséklettel. Légköre rohamos hváltozásoknak nincs kitéve,
teljesen pormentes és a zord éjszaki szelektl védett. A légáramlat nyugatról
kelet felé halad, de ezt is a környez magaslatok erejében meggj'öngítik.
A parádi gyógyfürd alapját 1778-ban eg\' társaságtól alapított timsóbánya
vetette meg. nieíy mködését 1812-ben a timsó fzéséhez szükséges fa drágasága
miatt kénytelen volt beszüntetni.
A bányában dolgozó munkások közül néhányan, a kik brkiütésekben,
alszárfekélj-ekben szenvedtek, mintegy ösztönszerleg kísérelték meg az aknákban meggylt vizet szenvedéseik enyhítésére fölhasználni, s midn annak
jó hatását tapasztalták, a víz gyógyerejének híre csakhamar elterjedt a környéken. Alig telt el néhány év, s már nemcsak a közeli falvakból, hanem a távolabb es vidékekrl is kezdtek ideseregleni a betegek, úgy hogy 1798-ban,
midn Kitaibelt, a budapesti egyetemen a vegytani tanszék mellett alkalmazott
adjunktust az ország ásványvizeinek tanulmányozásával bízták meg s e czélból
a Mátra vidékét is fölkereste, itt már néhány lakószobát és fürdkádat talált.
O volt az els. a ki a parádi ásványvizeket vegyelemezte, és tapasztalatait a
,, Literarischer Anzeiger für Ungarn"
czím folyóirat 1799. évi február és márczius havi füzeteiben közölte.
Efc idben a fürdnek még nem volt állandó orvosa, s a betegeket az egri
és gyöngyösi orvosok látták el a szükséges tanácsokkal. Közülök különösen
Doszlern Károly megyei forvos és Keszhrfft/ János hevesmegyei sebész érdemelnek említést. Az els, 1813-ban, a ,, Literarischer Anzeiger für Ungam"
május havi füzetében tette közzé tapasztalatait, az utóbbi pedig kéziratban
hagyta hátra tanulmányait a timsós-vasas vizek gyógyító hatásáról.
A fürdvendégek szajiorodásával történtok ugyan némi bvítések és javítások, de korántsem olyanok, mint a milyent a fürd kiváló gyógyhatása
megkívánta volna míg végre Ulbnann Móricz és Kaan Samu, kik a herczeg
Grassalkovics-féle debröi uradalommal együtt Párád fürdnek is zálogbirtokosai
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nem kímélve. 1827-ben az éjívényes-kénes forrásnál, Cseviczénél,
1829-ben pedig a timsós-fürdönél építettek fürd- és lakóházakat, a fürd vezetését egy uradalmi tisztviselre bízták, a források fölé pavillonokat emeltek,
íuok környékét fasorokkal övezték és minden irányban gondoskodtak a fürdvendégek kényelmérl. A gyógyvizeket újból vegyelemeztették Mciszner akkori
híres béesi vegyészszel, és rendes fürdöorvost alkalmaztak. Ily nagyméret
átalakításokkal Parádot Magyarország elsrangú fürdi közé emelték. Ennyi
áldozat meg is hozta gyümölcsét, a mennyiben a fürd virágzásnak indult,
s olv látogatottságnak örvendett, a minvel abban az idben tsak kevés fürd
dicsekedhetett. A fürdnek e fényes korszaka a negyvenes évekig tartott, a midn
ismét hanyatlani kezdett, a minek oka az akkori fürdorvos, ErdeyY^áA véleménye szerint abban rejlett, hogy a betegek neni találták meg a szükséges nyugalmat, s a szórakozás végett összesereglett vendégek egy töredékének szilaj
mulatozása elriasztotta onnan az üdülni, gyógyulni vágyó betegeket.
Az ötvenes évek elején a látogatottság ismét növekedett, a mi arra indította a fürd tulajdonosát, gróf Károlyi Györgyöt, hogy 1854. évben a vendégek
befogadására új vendégházat emeltetett s a fürdt állandó gyógyszertárral
látía el. IST-ben a vastimsós ásványvizeket Kletzinszhy Vincze bécsi vegyész
újból elemezte, ISOl-ben pedig Felletár Emil, országos vegyészt bízták meg
a C'sevicze égvényes-kénes forrás elemzésével ugyancsak ez évben szaporították
a fürdszobák számát s 1865-ben a fürdvíz összegyjtésére nagy térfogatú
vízmedencze készült, a fürd alatti völgvTészt pedig parkírozták. 1868-ban
a fürdnél postaállomást nvatottak, s a megj'ei hatóság mérsékelt gyógy- és
lettek, áldozatot

;

zenedíj szedését engedélyezte.

1870

— 71-ben egy 28 lakószobás díszes vendégházat emeltek, a fürdszobák

14-el szaporították és társalgó-termet rendeztek be. 1881-ben
a Csevicze-forrás mellett lév fürdházat lebontották s most helyét a gyönyör
park közepén özv. gróf Károlyi Györgynó rennaissance-stílben épült Sasvár
nev kastélya foglalja el, mely Ybl Miklós remeke.
1882 83-ban Párád akkori tulajdonosa
gróf Károlyi Gyula, a fürdtelep mögötti kopár hegyet, mely a községi lakosok tulajdona volt, kisajátította,
befásította és sétautakkal látta el. Ugyanez évben a vastimsós forrásokat és a
Clarisse vasas savanyúvíz-forrást Lengyel Béla dr. budapesti egyetemi tanár
vegyelemezte. 1884-ben a fürdt meteorológiai eszközökkel látták el, s az alsó
park nyugati végén tej csarnokot nyitottak.
A gyógyfürd fejldésének nagy lendületet adott az 1887-ben a forgalomnak átadott mátrai vasút, melynek egyik állomása Párád lett ezáltal nemcsak
a kocsin való hosszas és fárasztó utazás sznt meg, hanem Párád minden irányból
könnyen fölkereshet gyógyhelyivé is vált.
Midn 1891. évben a fürd gróf Károlyi Tibor kezeibe került, mint a fürd
rendelkez gondnoka, átlátta azt, hogy Párád csak úgy foglalliatja el azt a helyet
a hazai fürdk sorában, mely forrásainak kiváló gyógyhat ásánál fogva méltán
megilleti, ha azt az európai igényeket minden tekintetben kielégít berendezéssel
látják el ezért elhatározta a fürd teljes átalakítását.
Legels sorban kisajátította a fürcítelepen szétszórva fekv s a gyógyfürd
fejldését gátló rozzant magánépületeket, ezeket lerontatta s helyökre nagyszer
szállodákat építtetett. 1892-ben épült egy díszes vendégl, melyet födött sétány
köt össze az Ybl-szállóval és a fürdépülettel és ezenkívül új olvasó-termet
rendeztek be. 1893-ban készült el a nagyszabású Erzsébet-szálló, a Julietteaz egész fürdtelepet vízvezetékkel
lak. Turista-ház. a ldegvíz-gyógyintézet
és csatornákkal látták el és postát és távírót is njdtottak.
Hyen változásokon ment át rövid néhány év alatt a gyógyhely. A régi fürd
nincs többé helyét új, a modern igényeket mindenben kielégít gyógytelep foglalja el, méltó helyet követelve magának Magyarország elsrend fürdi között.
Ebben az alig 9 kilométer hosszú völgyben, három, vegyi összetételre
A.-iványTizci.
egj^mástól teljesen elüt gyógyforrás fakad. A völgy keleti nyílásánál találjuk
a timsós-vasas vizeket. Párád falutól délre ered a vasas savanyúvíz a Clarisse.
A völgy nyugati végénél, az úgynevezett Csevicze-völgyben, az égvényes-kénes
savanyúvíz, a Csevicze fakad. Mindezekhez járul még a teljesen berendezett
hidegv íz-g\'ógyintézet
A parádi timsós-vasas vizek a fürdtelep éjszaki oldalán fekv úgynevezett
A üm-íós-vasaa
VÍZ.
,,Fehérk" hegybl erednek, mely mállott zöldk-trachitból áll, s benne ezüst
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tartalmú tetraédrit, sphalerit, pyrit és chalcopyrit fordulnak el. Hauer bécsi
geológus elemzése szerint a kzet a következ alkotórészeket tartalmazza
:

53 -68
17-42
5-92
6-15
2-71

Kovasav
Timföld
Vasoxidul
Méazföld
Magnézia

A

Káli

0-28
3-88
1-20
8-06

Nátron
Vaskéneg
Szénsav és

\'iz

99-30

kzetnek levegvel éi'intkez

felülete mállásnak indul, élenyülésnek
a légköri csapadék erre hull. kilúgozza az alkotórészeket.
Az ily módon telített viz összegyjtetvén, adja az úgynevezett fürdvizet.
A légköri csapadék egy része behatol a kzetnek mélyebben fekv rétegeibe,
itt oldja fel az ásványi részeket, hogy azután vagy a tárnák és aknák falairól
lecsöpögve szolgáltassa az ú. n. aknalúgot vagy pedig foiTás alakjában törve
el, mint Ilonavölgyi vastimsós lúg jöjjön napfénjTe.
Eredésük különfélesége szerint tehát eme gyógyvizek, habár vegvtartalmuk
ugyanaz is, de az alkatrészek mennyisége, a szerint, a mint a kzet felületérl,
vagy annak mélyébl erednek, különböz lesz, s ezért az osztályozásnál megkülönböztetjük az úgynevezett
füi-dvizet, az Ilona-forrást, a természetes
vastimsós lúgot és a vastimsós aknalúgot.
A füi-d^Hz a Fehérk-hegy kopár felületén szétmállott kzetnek az esvíz
által eszközölt kilúgozásából ered, s az ily módon keletkezett ásványvizet két,
a hegy déli lejtjébe vájt medenczében fogják föl. A medenczék közül a fels
magába a zöldk-trachit-kzetbe van vájva s m"tartalma 3000 köbméter
ebbl az ásványvizet facsatornákban, a füi'dház mögött lev, betonnal és czemeuttel kifalazott alsó medenczébe vezetik, melynek rtartalma 2000 köbméter.
Az Ilona-forrás, vagy természetes vastimsós lúg az Ilona-völgynek egyik
keleti zugában, az ú. n. Hagymás-telepen fakad, a felületen szétmállott, kopár
zöldk-tracliit sziklatömbök aljában. A forrás mélysége 4 m., átmérje 6 m., \ázmennyisége a legnagyobb szárazságban sem mutat jelentékeny csökkenést.
Az aknalúg a Fehérkö-hegynek két, a múlt század végén timsó-gyártás
czéljából vájt, de most már elhagyott aknájából ered, a melynek falairól az ásványvíz állandóan csepeg.
Lengyel Béla dr., a budapesti királyi magyar tudománj'os egyetemen
a vegytan nyilvános rendes tanára, az 1883. évben eszközölt analízis alapján
a következ alkotórészeket találta a timsós-vasas ásványvizekben

van alávetve,
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a)

Egyes alkotórészek.

Ilona forrás
egy literben

gramm
Vas

Fe, VI

Vas
Aliinnium

Fe,

Mangán
Réz

.

0-30920

IV

Al

Mn

.

Cu
Ca

Calciuni

Mg

K

Kálium
Nátrium

Na

Lithium
Kötött kénsav

Li

SO.

.

a

CWor
Arsentrioxj'd

.

As, O,

.

Kovasav
Szabad kéns.

SiO,
.

összesen.

A

viz fajsúlya

.

.

,

H,0.

•8

a

Akna úg
1

egyenérték

egy literben

egyenérték

*yo

gramm

"/o
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b)

Az

módon sókká koinhináha.

(ilhotórészek szokott

Egy

liter

vízben

fürdAknalúfí

víz

0-14310

réz

Cu SOj

0-007i)4 gr.

va8ox>'d

Fej 3 SO,

1-10429

„

3-52718

vnsoxydul

Fe, 2 SO,

0-02064

„

0-58311

0-30189

g s!

niiingnn

Jln SO,

0-01025

„

alumíuiuni

Alj 3 SO,

0-953()3

„

3-03(i72

calcium

1-09280

„

0-88861

0-22317

„

k'ilium

Ca SO,
Mg SO,
Kj SO,

0-01940

„

57097
0-00594

nátrium

NOjSO,

0-03455

„

0-03250

lithiuiii

Lij

SO.

Clilornatriuin

Nn

C!

Arsentrioxyd

As, O,

Kovasav

Oj
H2 SO4

inngnesiuiii

.

.

.

000194

nyomok
0.00622

„

nyomok
„

0-50484

„

Összesen

4-04573

gr.

A

1-00348

Sziibad kénsav

víz fajsúlya

0-02716
0-00150

0-06800

Si

-

0-19300
1

-

25846

10-57208
1-01022

vas-timsós ásványvizek tehát vegyialkatuk szerencsés össze°h *Si'*
tételénél fofíva nemcsak az étvágyat fokozzák és az ert gyarapítják, hanem
azdnkívül dczinficziáló hatást is fejtenek ki oly módon, hogy a gyomorba-;
és a belekl)en az erjedéseket megszüntetik és az erjeszt gombákat tönkre teszik
timsó-tartalmuknál fogva pedig mind a brre, mind a nyákhártyákra összehúzólag
hatnak, s ezáltal a szervezetet gyöngít kóros nedvkiválasztásokat csökkentik.
A vas-timsós ásványvizeket részint fürdk alakjában alkalmazzák, részint
beisjeg használják, vagy pedig borogatások, irrigácziók és öblítések alakjában.
Bels adagolásukat sikerrel alkalmazzák a gyomorhurut mindazon eseteiben,
melj^ek rendellenes beidegzésen alapulnak, vagy hiányos anyagcserébl származnak a bélrendszer azon betegségeiben, melyek idült hasmenéssel vannak összekötve, mint azt a gyermekek idült gyomor- és bélhurutjánál találjuk vagy oly
liasmenéseknél, melyek kizárólag tej táplálkozás mellett fordulnak el, vagy
a hol a hasmenés oka a bél nyálkahártyájának érzékenységében van. Ez esetekben e ^izek Ijels adagolása mellett a iiasmenés eláll és a táplálkozás javul.
Jótékony hatásúnak bizonyul felnttek idült gyomor- és bélhurutjánál is,
ha hasmenéssel jár gyomorfekélynél a víz összehúzó és dezinficziáló hatása
lényegesen elmozdítja a gj^ógyulást, megfelel életrenddel összekötve. Elgyengülés esetén, kimerít betegségek után, továbbá váltóláz okozta senyves állapotoknál. A vér rendellenes összetételén alapuló betegségeknél (sápkór, vérszegénység.) Fürdk alakjában alkalmazva kitn sikerrel használják a ni liajoknál. Az öblítések igen jó hatással vannak a gyermekek aphthosus szájbántalmainái, a garat és a mandulák lobos megbetegedéseinél. Káros hatású azonban
a fürdés és az ásvány\áz bels használata gutaütésre való hajlamnál, lázzal járó
megbetegedéseknél, szívbajnál, májbajnál és tüdvésznél.
-^ ])arádi völgy
nyugati végén, az úgynevezett Csevicze-völgyben, a
^S^rn^vf/Ü**
Széchenyi-hegy tövében s az üveggyár fell jöv^ pataknak bal partjától mintegy
16 méternyire, quarcz-conglomerát alól bugyog az egész világon egyedül álló
égvényes-kénes savanyúvíz, a Csevicze. A forrás medre egy 70 czentiméter
átmérj, ferde tölcséralakú quarcz-coglomerátba vált nyílás.
A Széchényi-hegy kzete Rhyoht, melyet egy meglehetsen vízhatlan
^'gyíigpala vesz körül, e fölött homok- és kavicsképlet van, s a legfelsbb rétege
nyirok. Az er.sen mállásnak indult Rhyolit szolgáltathatja a rajta áthaladó
víznek a kilúgozliató részeket itt találkozik a víz a kitóduló szénsavval, a kenés chlorhegyekkel, itt veszi föl a földpátok bomlási terményeit s ezekkel társulva
^^gygy^n föl. A forrást oszlopokon nyugvó tetzet borította, melynek helyébe
1892-ben díszes pavillon épült a forrás déli oldalához van építve a töltöget
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liarádi
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A

forrás

— 2000

naponta 1300

liter vizet

szolgáltat.
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A parádi égvényes-kénes savam'úvíz Felletár Emil clr. országos vegyésznck 1861. évben eszközölt vegyelemzése szerint tartalmaz
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Egyes alkotórészek.

a)

Egy kilogram
vízben

Na

gr.

Al

**'^^^^

"

Cl

0-0100

Ca

Mg
Fe
5In

b)

Kénsavas

Az

„

„

HjS
Org. anyagok

HCO,

1

•

583 1

0-50453
0. 24587
0-00230
0-00518

vasélecs

manganélecs

Az

illó

alkotórészek a forrás

„

—

1-9551

„

96-5
154-4

víz fajsúlya

2-7
1-2
2-6

„
„

„
gr^

1-002663

..

módon sókká kombinálva.
Egy kilogram vízben

Kovaaav
Timföld
Szerves anyagok

Összesen
Tökéletesen szab. szénsav

Kénköneg

:

alkénsavas sót

Q

gr.

2-46272
2-23936
0-01487

gr.

„
„

é.s

kénfémet,

légnyomásra kiszámítva.

és rendes

1000

0-01230
0-00053
0-00850

4 73695 gr.

Összesen

hfokára

A kétszón-savas sókban félig kötött szénsav
Szabad szénsav 1000
cm. \'izben
Kénhydrogen gáz 1000

gr.

2-2594

Tartalmaz még megmérhetetlen nyomokban
továbbá csekély mennyiségben kolajt is.
c)

o/o

0-0450
0-0123
0-0149
0-0085

5-0247

Összesen

A

mész
magnesia

...

."

CO,

"

Egy kilogram vízben
0-08184 gr.
0-01014
0-00842

Chlorkalium
Chlomatriuni
Kétszónsavas nátron

,,

SiOj

alkotórészek szokásos

káli

,,

SO,

63-0
3.2
21-1
11-5
0-1
0-2

„
„
„

Egyenérték

vízben

"o

0-4887
0-0421
0-1401
0-0457
0-0008
0-0018

K

Egy kilogram

Egyenérték

c™- vizben

ctm. vizben

375-699
1203-882
10-258

omt.

„

E

VÍZ a tapasztalat bizonysága szerint a következ bajoknál alkalmazható Alkalmazása,
sikerrel
a gyomor és belek mindazon hurut os bántalmainál. melyek bvebb
:

nyákelválasztással vannak összekötve s az izomzat elgyöngülésével, petyhüdtségével járnak az epe-elválasztás rendellenességeinél a légzö szervek mindazon
bántalmainál, melyek következtében az idült hurut következtében hetybeli hiányos
táplálkozási viszonyok állottak el, s a hol e táplálkozási zavar vérbség elidézésével megszüntethet
így nevezetesen idült garathurutnál a nyálkahártya
duzzanatát csökkenti
idült légcshurut eseteiben az izgatottság és szárazság
érzetét megszünteti a gége krónikus hurutjánál az ál- és a valódi hangszálakban
észlelhet duzzanat, valamint a pírral összekötött rekedtség csökken tüdövészeseknél a kiköpést elmozdítja, a köhögési ingert nagy mértékben csökkenti,
úgy hog3' Irsai egj-etemi magántanár megjegyzése szerint kórházi tüdbetegei
nem tudják eléggé dicsérni a parádi vízzel eszközölt belégzések enyhít hatását
ozaenánál a mosások és öblögetések szintén feltn javulást okoznak, a bzt
megszüntetik s a pörkképzdést meggátolják.
f Párád községtl délre, a Kékes alatt elterül fennsíkon fekszik az óhuta
nev telep, melj-tl keletre, szk völgj'ben, tölgy- és bükk-erdvel borított
hegyoldalak ált.al körülvéve, agyagréteggel vastagon borított hegynek nyugati
oldiílán fakad a Clarisse nev földes-vasas savanyú víz-forrás. A forrást 1883-ban
zárt mederbe foglalták, befödték és égetett agyagcsöveken a völgynek kedvezbb
fekvés pontjára vezették le.
Lengyel Béla dr. budapesti egyetemi nj'. r. tanárnak 1883. évben eszközölt
analízise alapján a parádi Clarisse-forrás tartalmaz
;

;

;

;

;

;

:

a)

Egyes alkotórészek.
Egy

literben

Egyenérték
í<zázalékban

Vas

0-01761

gr.

Calcitim

0-19810
0-02593
0-00488
0-04022

„

Magnesium
KaUuin
Nátrium
JUthium

0-00221

,.

4-22\
66-56
14-52

1
f

„

0-83?

,.

U-75\

,,

2-12/

,^

Foides-vasas
savanyúvíz,
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Párád gyógyfürd.
1

Kénsiiv SO,

3—000843

I

J

0,-001691

}

0-02534

..

:!-54

Phoaphorsiw PO,

\

(

0-00126

.,

0-13

Szénsav CO,

\

..

95-79

..

0-54

I

O.-0-00063
O-0. 08553
O3-0-34233

„

I

0-42780

}

0-0028S

Chior

Kovasav SiO,

o'i^VolsIg
összesen
Ssabad és félig kötött szónsav
azaz 1127
ctm.

b)

Az

{

alkotórészek szokásos

04928

}

0-79555
2-25449

módon sókká

nátrium Na, CO,
kálium K,CO,
lithium Li, CO,

oalciuni Ca CO,
magnesium Mg CO,.
vasoxydul Fo j2C O,
Kénsavas calciuiu Ca S0«

.

0-08842

gr.

000862
001175

„
„
„

0-46833
0-09083 ..
0-03655 „
0-03489 „

„

alakítva.

összesen
félig

azaz 1127

n

j

gr.

Phosphorsavas ciloiuTii Ca, PO,
Chlornatrium Na Cl
Kovaaav Si O,

Szabad és

100

í

„

Esry literben

Szónsavas
Szénsavas
Szónsavas
Szénsavas
Szénsavas
Szénsavas

\

f
>

kötött szónsiv

.

.

Egy literben
0-Ö0207 gr.
0-00481 „
0-04928 „
0-79555 gr.
2-25449 „

ctra

A parádi Clarisse-forrás javalva van vérszegénységnél, ka az súlyos
betegségeket követ elgyö.igülés eredménye, vagy a vér rendellenes összetételén
alapul ideggyöngeségeknél, ha ennek alapja vérszegénység sápkór eseteiben
a csont képzöcíés rendellenességeinél, mint az angolkór és csontlágyulás eseteiben.
A fürdtelep középpontja a gyógyudvar, melynek keleti részét a gyógyhely
legrégibb épülete, a Fürdépület foglalja el
ennek keleti szárnya emeletes,
éjszaki része földszintes, egy tágas csarnokkal, melyben a tekeasztal áll és az
olvasóteremmel van összekötve. Összesen 21 lakószobája van. Földszinti részében
és a vele kapcsolatos szárnyépületben vannak elhelyezve a fürdszobák
keleti
szárnyának végét az ivócsarnok és jegypénztár foglalja el.
A fürdépülettel szemközt, a gyógyudvar in'ugati oldalán az egyemeletes
Yl)l-szálló áll, 27 szobával. A fürdtelep legszebb lakóháza az 1893-ban épült
Erzsébet-száUó 54 tágas, fényesen és ízléssel berendezett szobával. Éjszaki része
a gj'ógyudvarra tekint, déh homlokzata széles folyosóval és nagy erkélylyel
az alatta elterül parkra nyílik. A fürdépület mögött fekszik, ettl keletre a
földszintes Juliette-lak, 12 szobával, széles folyosóval és nagyszer kilátással.
A parkban van elhelyezve a Molnár-villa 2 szobával, elszoba- és konyhával;
a Túrista-ház 6 szobával, és a Kovács-\alla 5 szoba-, konyha-, cselédszoba- és
elszobával. Ez utóbbival szemközt fekszik a hideg víz -gyógyintézet.
A fürdtelep njmgati részén emelkedik a pavillonszeren épült vendégl,
három étkez-teremmel déli oldalán széles veranda húzódik, melyrl pompás
kilátás nyíhk a Mátra hegységre. A vendéglt az Ybl-szállóval, olvasóteremmel,
fürdépülettel és a fürdhelyiségekkel födött sétány köti össze, mely ess idben is lehetvé teszi a szabadban való tartózkodást. Ezeken kívül még több
újabb szép és nagy kényelemmel berendezett épület van e telepen, mely szép
fekvésével, rendezettségével, kényelmével, valóban mérsékelt áraival és kiváló
gyógyhatásával évrl-évre nagyobb közönséget hódit ás az ország egyik legszebb és legkeresettebb fürdje lett.
:

;

;

;

;

;

;
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parádi Palócz-villa.

parádi vadaskort portáslaka.
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a nagy és mélyreható átalakulások, melyek 184S-ban állami életünk
minden ágában végbementek, természetszerleg nem hagyták érin- ^
tétlenül a vármegyéket sem, mely szervek féltve rzött kincsei voltak

zok
z

Törtéaeti
.

^^

'

alkotmányos életünknek.
Minthogy azonban az akkori viszonyok nem voltak alkalmasak
higgadt munkásságot és hosszabb idt igényl törvényhozási mveletek végzésére,
az 184S XVI. t.-cz. ideiglenesen rendezte a vármegyei szervezetet, késbbi idre
tartván ierxn a minden részletekre kiterjed szervezést. De sem a törvény, sem
a 48-as törvényhozás más intézkedése nem csorbította jogait a régi, nemesi
vármegyének, hanem meghagyta a vármegye igazságszolgáltatási jogát és hatalmát is, st még bvítette is e hatalmat az 1848 IX. t.-cz. 4-ik §-a, mikor
megszüntetvén az úri törvényhatóságot, rendeli, hogy ..ideiglenesen, míg a tör:

:

vénykiszolgáltatás általánosan rendeztetni fog, azt (t. i. az úri törvényhatóságot)
polgári ügyekben a sommás perekre nézve, ott, a hol rendezett elsöbirósági
hatóságú tanácsok nincsenek, a szolgabú'ák,
büntet és rendes folyamatú
polgári perekre nézve pedig a megyei törvényszék fogja gyakorolm." ^)
Az 1848 49-iki szabadságharcz után következett abszolutizmus korszakában a legkülönfélébb kiséiletezések tárgya volt hazánk törvénykezése is, míg
végül az 1867 XII. t.-cz. -ben lefektetett kiegyezés alapján újból megkezdhette
alkotmányos életét, a mely eleintén a 20 esztend alatt rombadlt intézmények
restaurálásában, a romok elhordásában merült ki s csak évek multán jutott ereje
és ideje a nemzetnek új alkotásokra. Ez id alatt, különösen 1865
"O-ig,
az újonnan megalakított vármegyei hatóságok gyakorolták mindama jogokat
és hatalmakat, melyekkel alkotmányunk és régi törvényeinek a vármegyét
felruházták. így gyakorolták az igazságszolgáltatást is a megyei törvényszékek
útján. Gyakorolta az igazságszolgáltatás jogát Heves- és Küls-Szolnok törvényesen egyesült vármeg^-ék hatósága is, saját vármegyei törvényszéke útján.
Ámde új életre serkent államiságunk nem elégedhetett meg s nem is tekinthette egj^edüli céljául a 48-iki jogállapot visszaállítását, hanem a haladó
kor szellemének megfelel újításokat is keresztül kellett vime, még pedig annál
roliamosabban, minél nagyobb volt közéletünk hátramaradottsága a 20 esztends
abszolút kormányzás következtében. Ez a szükségérzet alkotta meg az új perrendtartást az 1868 LIV. t.-cz. -ben, s ez alkotta meg a még nagyobb fontosságú
alaptörvény jellegével bíró 1869 IV t.-cz.-et ,,A bírói hatalom gj-akorlásáról."
Heves és Küls-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék közönségéhez icii-.vyi birósá
1871 január 3-án érkezett meg Horvát Boldizsár igazságügjTniniszter körrende-*''"'^*'^''''*''^**"
léte, melyben a miniszter, hivatkozva arra, hogy az els folyamodása királyi bíróságok számának és székheU-einek kérdésében az országgylés képviselháza
által kiküldött bizottság a mellékelt
tervezetet állapította meg, eladja,
hogy noha ez a tervezet még nem ment át az országgylés tárgyalásain, mégis
reményh. hogy csekélyebb módosítással a törvényhozás minden faktorának
hozzájárulását megnyeri. ,,E reményben
mondja a miniszter
és azon czél-

—

—
:

—

:

:

—

1) Csutorás László : „A magyar vármegye rendszer történeti kifejldóse."
1888. VI. füzet 448. és köv. lap.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Heves

v.'irmeKyc.

—

Magyar Igazságügy

"

-S2

Törvóiiykezós.

hogy a létrehozandó törvónvnok. mihelyt az szent esíttet ni fog. végrehajtását
az ország jogosult kivánalmához képest azonnal megkezdhessem, s okvetlenül
még jelen év folyamán befejezhessem.
felkérem a megye közönségét, szíveskednék feladatom azon részét, a mely az egyes járásl)iróságok terüietkörének
meghatározására vonatkozik, becses közremködésével és javaslatával megkönnyíteni." Közli azután a miniszter, hogy czélszerünek vélné, ha c czélból
a vármegye bizottmánya egy bizottságot küldene ki. a mely részletes javaslatot
adna a községek és puszták hovatartozósága tekintetében, a szerint, a mint ezt
a beosztást a közelség, a könnyebb közlekedés, a forgalom, a helyi viszonyok,
s a meghallgatandó városok, községek és pusztabirtoko.sok érdekei leginkább
igénylik. Utasításul adja a miniszter, hogy a kiküldend bizottság lépjen érintkezésbe a szomszédos vármegyék hasonló bizottságaival, a határos községek
és puszták
beosztása ezéljából. Figyelmébe ajánlja a bizottságnak, hogy
jelöltessenek ki azok az épületek, melyekben a törvényszék fog elhelyeztetni s
a melyek a törvényjavaslat értelmében ingyen bocsájtandók e czélra az állam
rendelkezésére. Vagy ilyenek nemlétében, mely épületek volnának megszerezhetk és mennyiért, vagy mily bérért ? ügj'anígy javaslat adandó a járásbíróságok épületeire nézve is.
A jelzett körrendelethez csatolt tervezetnek e vármegyét érdekl része
..Heves és Szolnok megye Törvényszék székhelye Eger és Szolnok.
így szól
Járásbírósági székhelyek 1. az egri törvényszék alatt Eger. Heves, Pétervására,
Hatvan, Gyöngyös. Tiszafüred. 2.
szolnoki törvényszék alatt Roff, Szolnok.
ból,

—

:

:

:

:

:

A

:

Kúnszentmárton. Meztúr. "i)
Heves és Küls-Szolnok t. e. vármegyék közönsége e miniszteri rendelettel Egerben 1871 február 1-én, Isaák László els alispán elnöklete alatt tartott
havi bizottmánjT ülésében foglalkozott elször és a kívánt javaslat elkészítése
végett a következ küldöttséget választotta meg. Elnök: Isaák László els alispán,
tagok Balogh István. Borbély Miklós. Blaskovics Gyula, Dankó Ferencz. Horánszky Nándor, Kiirthy Antal. Kovács Kálmán, Lipkos József. Tóth Mátyás,
Szávoszt Frigyes, bizottmányi tagok, és Jlajzik Viktor. Ivády Miklós. Kaszap
Bertalan. Helhhronth János fszolgabírák. Szabó Imre, Timon Bertalan, fmérnökök Vasváry Károly t. fügvész és Zalár József fjegyz. 2)
E bízott-ság hosszú és alapos jelentését a vármegye 1871 márczius 20-iki
bizottmányi ülésén tárgyalta.^) A küldöttségi jelentés rekapitulálja az igazságügyminiszter fentebbi rendeletét, azután eladja, hogy a küldöttség érintkezésbe
lépett Borsod, Békés és Nógrád vármegyék, valamint a Jász-Kún kerületek és a
Nagy-Kún kerület hasonló küldöttségeivel, melyek különböz községek és puszták átcsatolását kérték Heves és Szolnok vármegyétl. De a küldöttség ezt az
átcsatolást nem javasolta a következ, igen jellemz indokolással: ,, Nem tekintve
azt, hogy a bizottság csak javaslattétel végett van kikiUdve, s így nem hatalmaztatott fel s jogosítva sem érzi magát, hogy a vármegv'étl elcsatoltatni kért, vagy
ide kapcsoltatni tervezett községek és puszták elfogadása, vagv' átengedése tárgj'ában tárgyalásokba bocsátkozzék,
alulírott küldöttség azon meggyzdést
táplálja, hogy a vármegye által eddig oly híven rzött területi integritás fenntartása még a jelen körülmények között is oly fontos érdek, hogy az attól való
eltérést semmiképen sem tanácsolhatja, mert
habár ezentúl a megA'ei bíróságokat kinevczéses királyi bíróságok váltandják fel. mégis, ha az önkormányzat
ösztönét még jobban meggyöngíteni s közszellemét ez által is még inkább zavarba
hozni nem akarjuk, súlyt kell helyeznünk arra, hogA^ az ugyanegy törvényhatóságbehek együvé tartozóságának érzete végképen ki ne vesszen."
Ezután a javaslat a járásbíróságok székhelyeií és beosztását adja. A járásbíróságok .számát (lásd a miniszteri rendelet mellékletét) ez a javaslat is megtartandónak véli. de a székhelyek tekintetében módosítást ajánl a területi integritásnak fentebb kijelentett elvéhez képest s ígj- ajánlja, hogy az idegen íörvényhatóságbeli Kúnszentmárton helyett Czibakháza jelöltessék ki járásbírósági székhelyül: Roffra nézve pedig megjegyzi a javaslat, hogy habár Tiszaszalók
ingben épületet ajánl, mégis czélszerübbnek véli, ha Roff lesz a járásbírósági
:

;

sá« javas'iatei!

—

:

székhely.

•)

45.

Heves vánnegj-e levéltára 20S. 1. a
') Vármegye jegyzökön}r\-e

lapok.

—

871. sz. a.
1871., 119

—
— 135.

-)

Vármegyei jegj-zökönyvek
lapok.

:

1871.,

44

I

283

orvonylíezos.

A bizottsági javaslat czutá i a-s egyos kö^sé^ek bejszíá^át eszközli a járásbírósági székhelyekhez a következképen
Eccor, Felnémet, Szarvask, Nagytálya, Maklár
1. Az egri járilsbíróságlioz tartoznának
Füzosabony. Jfezötárkány, Beseny, D iiikíii.I. K.ri'Csend, Deménd, Egorszalók, Szóláth, Szt.
Mária, Verpol.-tli. Feldebr, Aldebr, Tófali;, K.i|i .lni. Vécs, Felsö-Nána 52.595 nópossóggel ós 94.488
Pétervására, Mikófalva, Beklczo, Csehi,
2. A pétervá.sári jiuj^l.u.is.i-liDZ
kat. hoki toriilettel.
Szcs, Bocs, Bátor, Aranyos, Bakta, Sirok, Sziíjla, Torpes, Szék, Füzes, Fedémes, Szt.-D.>inonkos,
Lelesz. Szt. Erzsébet, Erdkövesd, Váraszó. Istenmezeje, Ivád, Ballá, Derecske, Recsk, Párád, Bodony,
Niidújfaln, Mindszent, Szuha, Dorogháza, Nagy-Bátony, Maczonka, 27.844 népességgel és 97.620
Heves, Erdtelek, Kaál, Kompolt, B:)d, Zsadány,
3. A hevesi járásbírósághoz
kat. hold területtel.
Zaránk, Erk, Tarna-Örs, Méra, Boczonád, Átány, Kömlö, Vezekény, Tarna-Szent-Miklós, Póly,
:

:

—

:

—

:

—

T.-Füred,
4. A tiszafüredi járásbírósághoz
30.707 népességgel és 97.294 kat. hold területtel.
T.-Nána, Sarud, T.-Halász, Poroszló, T.-Örvóny, T.-Szölös, Igar, T.-Örs, Nagy-Iván, 25.533 népes5.
gyöngyösi járásbirósághoz : Gyöngyös, Domoszló,
séggel és 89.417 kat. hold területtel.
Markaz, Veresraarth, Saár, Visonta, Halmaj, Ugra, Detk, Ludas, Karacsond, Nagy-Füged, Visznek,
Adács, Vámos-Györk, Atkár, Gy.-Halász, Gy.-Püspöki, Sólymos, Gy.-Oroszi, Gy.-Tarján, Gy.-Pata,
6. A hatvani járásSzcsi, Nagy-Réde, P.-Tass, 47.013 népességgel és 119.681 kat. hold területtel.
bírósághoz Hatvan, Hasznos, Tar, Pásztó. Sz.-Jakab, Szvirdok-Püspöki, Apcz, Fancsal, Ecséd,
7. A szolnoki
Hort, Csány, Monostor, Kerekudvav, 23.945 népességgel és 70.434 kat. hold területtel.
Szolnok, Alattyán, Besenyszög, Nagy-Kürü, T.-Püspöki, Szajol, T.-Sz.-Miklós,
járásbirósághoz
8. A rofti járásbírósághoz: Roff, Biua, T.-Szalók,
39.253 népességgel s 157.260 kat. hold területtel.
AbiUl, Tomaj, Derzs, Szent-Imre, Kis-Köre, Süly, Ktelek, Tisza-Beö, Fegyvernek, Kenderes
31.S02 népességgel s 149.883 kat. hold területtel.
9. A meztúri járásbírósághoz: Meztúi, Dévaczibakházai járásbirósághoz: Czi10.
ványa 30.612 népességgel s 133.180 kat. hold területtel.
bnkiiáza. T.-Váikony, Vezsenj', T.-Földvái, Xagy-Rév, Inoka, T.-Kürt, T.-Ugh, T.-Sas, Csépa, Szelevény 23,309 népességgel s 95.034 kat. hold területtel.

—

:

A

—

—

:

—
—

:

—

A

A törvényszékek kérdésében a bizottság kett helyett hármat proponál
Eger, Gyöngyös és Szolnok székheh'lyel. Ennek oka az, mert Gyöngyös város
intéz körei rendkívül nagy és heves agítácziót fejtettek ki a vármegyében a végbl, hogy Gyöngyös törvényszéket kapjon. A bizottság a gyöngyösi törvényszékre vonatkozó állásfoglalását a következképen indokolja Ha a gyöngyösi
népesség és ipar s
törvényszék felállítását nem javasolná, ,, ismervén a
kereskedéssel nem kis mértékben foglalkozó gyöngyösvidéki népnek érdekét és
hangulatát, melynek már egy Gyöngyösön szervezend törvényszék mellett nem
egyszer kérvényekben is kifejezést adott, könnyen kötelességmulasztással vádolhatnának."
Hogy e vád be ne következzék, azért javasolja a bizottság, hogy
mivel a két, miniszterileg tervezett törvényszék így állana a szolnoki törvényszék területe 124,976 népességgel 535.3,57 kataszteri holdat, az egri törvényszék
területepedig 207.637 népességgel 568,934 kataszteri holdat tenne ki, ezért az egri
törvényszék területe túlnagy s nehézkes igazgatású lenne, meg kell azt osztani akképen, hogy legyen az egyik törvényszék székhelye Eger, melyhez tartoznék az
egri, pétervásári, hevesi s atiszafüredi járásbíróság, 136.679 népességgel és 378,819
kat. holddal, a másik székhely pedig legyen Gyöngyös, a melyhez tartoznék a
gyöngyösi és hatvani járásbíróság 70,958 népességgel és 190,115 kat. holddal.
A bizottság véleményt nyilvánít a mellett is, hogy a járásbíi'óságokat ne
lássák el telekkönyvi hatósággal, mert nézete szerint a íelekköm^vi ügyek természete társas bíróságokat kíván.
Végül az épületekre nézve azt javasolja a bizottság, hogy a fszolgabu'ák
rövidesen terjesszenek el jelentést a fentebbi miniszteri rendelet kérdéseire nézve,
elreboesájtott vizsgálódás alapján.
Ezt a nagy alapossággal és körültekintéssel készült bizottsági javaslatot a vármegye bizottmányi ülése, két kisebb módosítással, egész terjedelmében elfogadta. E módosítások pedig
hogy járásbírósági
székhelyül Roff helyett Tiszaszalókot hozzák javaslatba és hogy Kisköre a
tiszaszalóki járástól a hevesi járáshoz csatoltassék. E határozatot a vármegye
felterjesztetni rendelte az igazságügyminiszterhez, azzal a klauzulával, hogy, ha a
gyöngyösi törvényszék és a hatvani járásbíróság együttes felállítása kérdésessé
válnék, a vármegye közönsége inkább ragaszkodik a gyöngyösi törvényszékhez,
mint a hatvani járásbírósághoz.
Ugyanez a vármegyei határozat a bírósági épületek kijelölése kérdésében
akként intézkedett, hogy az egri törvényszék számára szükséges helyiség kijelölése és az e körüli teendk elvégzése czéljából bizottságot küldött ki, Isaák László
els alispán elnöklete alatt, Bnbics István és Wtrrik Béla bizottsági tagok, Lipcscy
Péter másodalispán, Aátiássy Tgnácz fügyész, Kürtln/ Ferencz központi fszolgabíró, SzuIuDiyi János törvényszéki ülnök és Zalár József fjegyz tagokból.
A többi épületek kijelölése és az e czélból folytatandó tárgyalások keresztülvitelére az illet járási fszolgabkákat utasították azzal, hogy jelentéseiket a legkö:

sr

—

:

—

:
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zelebbi havi bizottmánvi ülésre adják be. Mindjárt itt kívánjuk megjegyezni,
hogy ezek a jelent é-^sek nem ugyan a legközelebbi havi ülésre, hanem néhány
hónap nnilva beérkeztek s minden kijelölt székhelyen megállapították az épületeket és azok átvételének feltételeit is.
Az egri törvényszék leend épületéueli kijelölésére kiküldött bizottság
jíinius 3-án kelt 3565. e. a., 871. sz. a. iktatott jelentésében azt jelenti, hogy a vármegye örökös fispánjával, Bartakovirs líéla egri érsekkel tárgj-alásba bocsátkozott és ez azt az örvendetes kijelentést tette, hogy ,,a vármegyeház szomszédságában lév ., Oroszlán'' vendéglt az Egerben felállítandó kir. törvényszék számára hivatalhelyiségül, felsbb jóváhagyás mellett, kész odaajándékozni." Ezt
a jelentést felolvasták az 1871 június 15-én Bartakovics Béla egri érsek, örökös
fispán elnöklete alatt Egerben tartott rendes bizottmányi ülésen s erre a vármegye a következ határozatot hozta ..Örökös fispán úr nagyméltóságának
ezen nagylelk tette hálás köszönettel iktattatik jegyzkönyvbe s a küldöttségi
jelentés felterjesztetik az igazságügyminiszterhez."
Ezzel az egri törvényszék elhelyezésének kérdése a vármegye részérl megoldottnak látszott s további intézkedést a vármegye e székhely-kérdésben nem is
tett. így történt, hogy mivel a királyi bíróságokat 1872 január 1-vel az igazságüg\Tniniszter életbeléptette, ideiglenes helyiségül az államkincstár bérbevette az
egri törvényszék részére a vármegyeház nyugati szomszédságában lév Zábráczkyfélo házat, az ügyészség részére a Czukor-utczában lév Klein-féle házat, a járásbíróság részére pedig a Vásártéren lév Eötvös-féle házat. Az ajándékozási ügyletnek^ végleges lebonyolítását azonban Bartakovicsnak 1873-ban bekövetkezett
halála megakadályozta s azt utódja. Samassa József dr. érsek intézte el.
^^^g ^ szervezésnek most vázolt részletes munkálatai folytak, azalatt és e
t^ény^kéH.
munkálatokkal párhuzamosan, ers versengés folyt vármegyénk két városa, Eger
és Gyöngyös között a törvényszéki székhely kérdésében, melyrl itt a történeti
hség kedvéért szintén meg kell emlékeznünk.
:

Már fentebb jeleztük, hogy Gyöngyös város közönsége két országgylési
képviselnek Visontai Kovách László a gyöngyös-patai kerület és Berecz Ferencz
Gyöngyös város képviseljének vezetése mellett, rendkívül ers agitácziót fejtett
ki a czélból, hogy Gyöngyös is kapjontörvényszéket. E két képvisel már az
I

:

els szervezés keresztülvitelére kiküldött bizottság elé is terjesztett memorandumot és több kimutatást, melyben a gyöngyösi törvényszék létjogosultságát
vitatják és statisztikai adatokkal és térképpel igyekeznek bizonyítani. Ez érvelést
honorálta is a bizottság és a vármegye, a kormányhoz intézett felterjesztésében.
Nem állott módunkban Gyöngyös városnak e törekvését s kifejtett akczióját
lépésrl-lépésre követni s így azt sem állapíthattuk meg, hogy mily fogadtatásban részesült az igazságügyi kormánynál Gyöngyös város kívánsága de a küls
jelekbl azt kell következtetnünk, laogy a kormánynál akadályba ütközött az
egri; törvényszék mellett egy gyöngyösi törvényszék felállítása s így minden
bizonynyal felmerült az a terv, hogy Eger helyett Gyöngyös kapjon törvényszéket. Csak így érthet az az izgalom, mely Eger város képviseltestületét
elfogta, a mikor 1871 május 18-án tartott közgylésébl hosszabb kérvén ji) terjesztett fel Heves és Küls-Szolnok t. e. vármegyék törvényhatóságához, melyben kéri, intézzen a vármegj'e felterjesztést az igazságügyi kormányhoz, hogy
az eg^•ik törvényszék székhelyéül Eger hagyassék meg.
A vármegj'e 1871 június 1-én tartott bizottmányi ülésén tárgyalta Eger
város eme kérvénj'ét, és hozott határozatában meglepetéssel veszi tudomásul,
hogy egv'általában kérdés tárgj'a lehet, vájjon Eger vagy Gyöngyös legyen-e törvényszéki székhely ? Arról nem is tudott a vármegye, hogy ily kérdés felmerült
fi

;

;

mégis elhatározza, egy erteljes és erélyes, indokolt felterjesztésnek az igazságügjminiszt érhez leend intézését Eger érdekében és ha csak két törvényszék
lehetséges, akkor feltétlenül Eger és Szolnok legj-en a székhely. ^)
Hy elzmények után 1871 júüus 1 1-én érkezett le a vármegyéhez az igazságügy-miniszternek július 10-én kelt rendelete, mely megállapítja a törvényszékek
Eger, Gyönés járásbíróságok székhelyeit. E szerint törvén^'széki székhelyek
gyös, Szolnok. Egerhez tartoznak az egri, hevesi és pétervásári járásbíróságok.
Gyöngyöshöz tartoznak a gyöngyösi és hatvani járásbíróságok. Szolnokhoz
:

:

')
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tartoznak a szolnoki, meztúri, abádszalóki és kunszentmártoni járásbíróságok.
Ezt a miniszteri leiratot a vármegye az aug. 1-én tartott havi bizottmány! ülésén
tudomásul vette. Ez az elintézés azonban nem elégítette ki teljesen a vármegyét.
A vármegye ugyanis 10 járásbíi'óság helyett 9-et kapott a tiszafüredit nem
rendszeresítették s ama községeket, melyek ehhez lettek volna beosztva, a
hevesi kir. járásbíi'ósághoz osztották be. Ezért ugyancsak az aug. 1-iki ülésbl
felír a vármegye az igazságügyminiszterhez, hogy rendszeresítse utólag a tiszafüredi járásbíróságot. Ugyané határozatával utasítja a vármegye az els ahspánt,
hogy a járásbíróságok területének beosztására nézve a 2159 I. m. e. 71. számú
rendelet felhívásának is eleget téve, felterjesztést intézzen az igazságügyminiszterhez és ragaszkodjék a már elterjesztett területi beosztáshoz. Felhívja egyben
Lipcsey József fszolgabírót, hogy kérdezze meg azokat a községeket, melyek a
:

tiszafüredi járásbírósághoz tartoztak volna, hogy e felirat kedveztlen elintézése
esetén hová akarnának tartozni a hevesi vagy az abádszalóki járásbírósághoz-e
Az igazságügy-miniszter értesíti a vármegyét, hogj' a tiszafüredi járásbíró"'

:

ság utólagos felállítására vonatkozó kérelmét nem teljesítheti mit a vármegye
1871 nov. 2-án tartott bizottmányi ülésében sajnos tudomásul vett. Ezzel az
elbb ismertetett területi beosztást fenntartotta s a tiszafüredi járásbíróság ügyét
elintézte s az a vidék csak néhány év múlva kapta meg a járásbíróságot.
Az 1871 okt. 2-án tartott bizottmányi ülésében tárgyalta a vármegye az
igazságügyminiszter rendeletét, melyben tudatja, hogy az elsbb folyamodású
kir. bíróságok és ügyészségek életbeléptetéséhez szükséges elmunkálatok foganatba vételére az egri, gyöngj'ösi és szolnoki törvényszékek elnökeit miniszteri
biztosokul nevezte ki s nekik meghatalmazást adott. Erre a vármegye utasította
az els aUspánt, hogy a miniszteri biztosokkal lépjen érintkezésbe.
Ez volt a vármegyének utolsó határozata a bíróságok szervezésének ügyében. Ezentúl minden intézkedést a megbízott els aHspán tett s ez intézkedések
pusztán a feloszlatott vármegyei bíróságok folyamatban lév ügj^einek átadására,
a vármegj'eház udvarán lév börtönépület használatának átengedésére s a
t elekkönj'vek s telekkönyvi irattár átadására vonatkoznak.
Végül ide iktatjuk a megj'ei törvényszék bíi-ói tagjainak névsorát a feloszlatás idejében, a mint azt a megyei levéltárban megállapítani sikerült Elnök
Szuhányi János, Markovics János, Szabó
Lipcsey Péter másodaUspán. Bírák
Sándor, Pofpel Gj^ula, Gáhy Ferenc, Derszib Ferencz, Támár Alajos, Kosa Kálmán, Horkay Lajos, Kejnpelen Béla és Hegeds János.
A fentiekben láttuk vázolva a kir. bíróságok szervezésének nagy munkáját, kü-. birós^ok
p ..
mely az 1871-ik év vége felé ért befejezéséhez. Most már gj'ors egymásutánban
következtek azok az intézkedések, a melyek a tényleges életbeléptetéshez okvetetlen szükségesek voltak, úgymint a bíi'ák és bírósági liivatalnokok kinevezése,
a törvénykezés munkájának megkezdése s a feloszlatott vármegyei és városi
törvén3-székek ügyeinek átadása, illetleg átvétele.
Már 1871 szeptemberében kinevezte az igazságügyminiszter elterjesztésére a király az egri törvényszék elnökéül Vavrik Béla, kir. tanácsos tanfelügyelt, a gyöngyösi törvényszék elnökéül Török Sándor ügyvédet, s a szolnoki törvényszék elnökéül Paulovics Antal biharmeg}' ei tkvi tvszki elnököt, kiket késbb,
mint f(;ntebb jeleztük, a szervezés idtartamára, az igazságügyminiszter miniszteri bizto.sokul is kinevezett. Majd a Hivatalos Lapnak 1871 decz. 24-én megjelent száma közli a bírák és bírósági kezel személyzet kinevezését, és pedig
Birákul az egri kir. törvényszékhez Szuhányi János, Marl;ovits János és Hanák Sándor heves;

:

:

:

<>

:

:

megyei törvényszéki ülnököket Turcsányi Mátyás szolnoki törvényszéki ülnököt és Zaendovits
Endre legfbb itélöszéki fogalmazót. Egerbe árásljírónak Kobza Lajos egri ügyvédet albiráknak
Beincz Fercnez egri városi törvényszéki tanácsnokot és SzcUay Miklós egri ügyvédet. Hevesre járásbirónak Szák József gyöngyösi ügyvédet, albiráknak Remenyik Kálmán egri ügyvédet és Köporosay
József hevesmegyei esküdtet. Pétervásárra járáabírónak Öllé László egri városi törvényszéki tanácsnokot, albirónak Veréb Mátyás egri tör%'ényszéki tanácsnokot.
Birákul a gyöngyösi kir. törvényszékhez Borhy Kálmán, gyöngyösvárosi tanácsnokot, Káp;

;

:

j

:

:

:

:

lán Géza pesti kir. táblai fogalmazót és Szobovics Iván, székesfehérvári törvény-széki ülnököt. Gyöngyösre járásbírónak yékám Ede pesti kir. táblai fogalmazót, albiráknak Jablon^zky Sándor gyöngyösi törvényszéki ülnököt és Gergely Sándor kir. táblai gyakornokot. Hatvanba jtirásbírónak
VUúlU Jlór hevesmegyei ügj'védet, albirónak Kolosváry László hevesmegyei esküdtet.
Birákul a szolnoki törvényszékhez
Hubay Ferencz, Ádám András, Kászonyi Antal, hevesmegyei szolnoki törvényszéki ülnököket, Hegeds János hevesraegyei egri törvényszéki ülnököt
Bárány Károly gyöngyösi ügyvédet, Schajjner János és Lévay László egri ügyvédeket. Szolnokra
Kovács Ignácz hevesmegyei törvényszéki ülnököt ; albiráknak Debreczeny Miklós
j árásbirónak
:

:

:

:

:

:
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szolnoki ügj-\édet, Vildcnaucr Jóuos nradi ügyvédet és Borhy Gyula gyöngj'ösi ügyvédet. Meztúrra jórósbirónak Bolváríj Antal meztúri üpjTédet, allnrónak Pavelkó Gyözö löcsevárosi föjegj'löt. Kún -Szent -Mártonlia jiiráslnrónak Kóaa Kálmán lievcsmcg\-ei törvényszéki ülnököt, albirónak
Cgchfaln Kezsii kúu-szeut-iniirtoni egyes bírót. Abiklszalólira járt'isbiróiiak Vezekényi Gyula helyettes
kir. üg>-észt. albirónak
TOrúk Alajos hevesraegyei esküd tot.
:

:

:

:

:

Ugyané rendelettel nevezte ki az igazságügy miniszter a bíróságokhoz a
segéd- és kezel-személjzetet is; e kinevezések hatálya 1872 jan. 1-tl kezddött.
Ekként 1871. év decz. havában már készen állott az egész szervezet s várta
mködésének megkezdését. 1871 decz. i;J-án azonban még egy rendelet érkezett, melyben az igazságügyminiszter meghagyja a törvényszéki elnöknek, hogy
a kinevezett bíráktól a hivatalos esküi miniszteri biztosi minségében vegye ki,
azután teljes üléssé alakulva,
tegye le az elnöki esküt a teljes iilés színe eltt s
ezzel miniszteri biztosi minsége megsznik. Ugyanebben a rendeletben közli a
miniszter a részletes utasítást, a mely szerint a kir. bíróságok átveszik a feloszlatott megA-ei és városi törvényszékek folyamatban lév ügyeit és iratait. Ennek
következtében Vavrik Béla elnök Hanák Sándor törvényszéki bírót küldte ki a
hevesmegyei volt törvényszék ügj-einek átvételére.
1871. év január 2-ik napján Vavrik Béla, az egri törvényszék elnöke, teljes
ülésre hí\-ta egybe az egri kir. törvényszék s annak területébe es kir. járásbíróságokhoz kinevezett bírákat s megjelenésre hívta fel a segéd- és kezel-személyzetet is. a törvén_\'szék tanácstermébe. Elnök az ülést megnyitván, mindenekeltt
a magyar kir. igazságügyminiszternek az eskületételre vonatkozó rendeletét
olvastatta fel. Ezt követte a bírói tagok eskütétele a miniszteri biztos kezébe, minek
megtörténtével a kir. törvényszék teljes üléssé alakulván, esküjét az elnök tette
le,

hogy ezáltal miniszteri biztosi minsége megsznt.
Ezután a törvényszék és bíróságok többi tagjai (segéd- és kezelszemélyzet)

s kijelenté,

esküjöket a kir. törvényszéki elnök kezébe tették le mire elnök az iktatókönyveket megnyítottaknak mdlvánította s az egri kir. törvényszék hatásköre

tiszti

;

életbe lépett. Ezután felolvastatta elnök az igazságügyminiszternek
irányító leiratát, mely a jelenvoltakra mél}- hatást gyakorolt.

üdvözl

és

Az alakulás fényérl már január 2-án jelentést tett Va'VTik Béla elnök
az igazságügj-miniszternek, felterjesztvén az e.skületételi jegyzkönyveket s jelentvén, hog3' a bíróságok mködésüket január 1-én megkezdették, i) Az alakulás

Átvett ügyek.

hasonló formaságok között történt meg a gyöngj^ösi és a szolnoki törvém'székeknél is.
A bíráskodás rendes menete az els hetekben kissé nehézkesen indult, de
e nehézségeket az elnökök erélye s a bíróságok minden egyes tagjának kifejtett munkássága csakhamar legyzte, úgy hogj'^ naponta, a felmerül szükséghez
képest, törvényszéki üléseket is tartottak.
Hanák Sándor, az ügyek átvételére kiküldött törvényszéki bíró, már 1872
január 27 és 29-én beterjesztette az átvételrl szóló jelentését az elnöknek, mely
átvétel után még kisebb mennyiségben több átvétel is történt, melyeknek befejezésérl az elnök 1872márcziu.s 1-én tesz jelentést az igazságügyminiszternek. Nem
tartjuk érdektelennek amaz ügyek számadatait közölni, melyeket a volt megyei
polgári és fem-ít-törvényszéktl, a másodalispáni bíróságtól és Eger város volt
törvényszékétl az egri kir. törvényszék átvett. E kimutatás szerint átvétettek
:

1.

Pertárban folyamatban
perek

Elintézetlen
3. Elintézetlen
4. Elintézetlen
5. Elintézetlen
6. Elintézetlen
7. Elintézetlen
2.

lév perek

zárlati ügj'ek

.

.

115
107
1

végrehajtási ügyek

6

csüdügyek

58
168
26

hagvatéki ügyek
úrbéri ügyek

Elintézetlen vegyes ügyek
Elintézetlen váltóügyek
10. Elintézetlen fenyít ügyek
11. Irodai nyilvántartási ügyek
12. Irodai letisztázatlan ügyek
8.

75

9.

19

Összesen

A

231
48
311
:
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kép teljcsségéérí itt jeg_yezzük meg. hogy az egri kir. törvényszék mellé
rendelt kir. ügyészség vezetjévé ugj-ancsak 1872 január 1-tl
hatálylyal,
kir. ügyészszé Tóth Mórt. alügyészszé Nagy Albint nevezték ki. Börtönhelyiségül
pedig a vármegveház udvarán épült, nagy háromemeletes, toronyszer, régi vármeg\-ei börtönépület szolgált, melyet a tulajdonos vármegye, szerzdés mellett
engedett át használatra az államkincstárnak.
Bírósági szervezetünk azonban nem maradt meg abban az állapotában,
a melybe az els szervezés helyezte. Tudvalév, hogy az 1871. XXXII. t.-cz. az

kezdd
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elsfolyaniodású kir. törvényszékek számát 102-ben, a járásbíróságokét pedig
360-ban állapította meg. A gyakorlati élet azonban, mely minden intézménynek
legjobb próbaköve, megmutatta, hogy az újonnan szervezett törvényszékek
között van számos olyan, a mely nem életképes s így fölösleges. Megindult tehát
a mozgalom egyes törvényszékek megszüntetése iránt, a melynek eredménye lett
az 1875. XXXVI. t.-ez., mely a kir. törvényszékek számát 64-re szállította le.
E mozgalom nem hagyta érintetlenül Heves vármegyét sem, mert itt is
kitnt néhány év alatt, hogy a gyöngyösi kir. törvényszék, a mely, mint fentebb
láttuk, csakis annak a heves agitácziónak köszönte létét, meh'et Gyöngyös város
szintén azok közül való, a melyek nem életképesek
akkori vezeti kifejtettek,
s így fölöslegesek. Mikor tehát Gyöngyös város vezet emberei, különösen akkori
képviselje, látták azt a veszélyt, a mely az általuk annyira óhajtott gyöngyösi
törvényszék létét fenyegette, ismét a legersebb akcziót indították hírlapokban,
de különösen a kormánynál a gyöngyösi törvényszék megmentésére. Minthogy
azonban ama tényeket, melyek a gyöngyösi törvényszék életképessége és szükségessége ellen szólottak, megmásítani nem lehetett akként akarták czéljukat
elérni, hogy az egri törvényszéket szüntessék meg s a gyöngyösi maradjon meg
Heves vármegye egész területére. Es ezzel kiújult, st kiélesedett a vármegye két
városa között az a versengés, mely már az els szervezéskor is mutatkozott.
Kiélesítette ezt egvTészt az általános politikai helyzet, másrészt a vármegyéknek
szintén iiapirenden lév kikerekítési ügye. A mi a politikát illeti, elég legyen
utalni arra, hogy Eger város közönsége ersen szélsbaloldali volt. Gyöngyös
városáé Deákpárti. Már ez a körülmény is szembe állította a két város közönségét. A mi pedig a megyerendezést illeti, ez idben folytak az elmunkálatok
az 1876 XXXIII. t.-cz. megalkotásához, mely törvény tudvaléven Heves és
Küls-Szolnok t. e. vármegyéket kettéosztotta s elszakítván tle Szolnokot,
a jászsággal és kunsággal megalkotta Jász-Nagykún-Szolnok vármegyét. Heves

—

:

:

vármegye meghagyatott

eredeti területére.

Ezt a tervezgetést használta fel Visontai Kovách László, mint Gyöngyös
város képviselje, hogy mind a megyei, mind a törvényszéki székhelyet Gyöngyösnek követelje s így Heves vármegye középpontjává és székhelyévé minden
tekintetben Gyöngyöst emelje. És az ily irányú akczió kedvez fogadtatásra
talált a kormámTiál, mert Eger városa kénytelen volt a legerélyesebben védekezni, mely védelemhez Heves vármegye törvényhatósága is csatlakozott.
Eger város képviseltestülete 1875 augusztus 22-én rendkívüli közgylést
tartott, melyen az elnökl Tavasy Antal polgármester elterjeszti azt a hírt, hogy
a királyi törvényszékek összevonásának végleges keresztülvitelénél, mely már
csak rövid id kérdése, az igazságügyminisztériumban felmerült az egri törvényszék eltörlésének terve ezért tehát szükséges az egri törvényszék meghagyása
iránt az igazságügj'miniszt érhez kérvényt intézi s egj'úttal ez ügyben való közremködésre az érseket is felkérni. A közgylés erre elhatározta, hogy a miniszterhez kérvényt intéz s ennek elkészítése végett Tavas}^ Antal polgármester elnöklete alatt bizottságot küld ki. mely Babics István, Csiky Sándor, Eisenmann
János, Földváry Kálmán, Fülöp József, Knig Endre, Kubik Endre, Lipcsey
Péter. Lipkos József, Simonyi Károly, Szabó Ignácz, Üry József dr., Végh József
és Zalár József képviselkbl áll,
hogy az érseket és a fispánt küldöttségileg
kérik fel a benyújtandó kérvény hathatós támogatására.
Ez a bizottság 1875 szeptember 5-iki közgylésben terjesztette el a kész
kérvényt, mely elfogadtatván, elhatározták, hogy azt egy 63 tagból álló küldöttség vigye fel az igazságügyminiszterhez és e deputáczió vezetésére felkérték
Samassa József dr. egri érseket. Egyben a kérvényt a vármegyéhez pártolás
végett felterjesztették, azt kinyomatni s az országgj'ülési képviselk között kiosztatni rendelték, a bizottságnak pedig köszönetet szavaztak.
E kérvény ers logikával védi Eger álláspontját és czáfolja a Gyöngyös város
mellett eddig felhozott érveket. A bevezetés, mely az akkori helyzetet is élesen
;

—

megvilágítja, így szól

:

„Miután Eger vároíiában a kir. törvényszék fönnmaradását nemcsak igazságszolgáltatáai és
országos pónzüg>'i, lianem mindazon érdekek is múlhatatlanul kövotelilt, melyek müveit államokban
és ig>' hazánkban is a közigazgatási és igazságszolgáltatási központok kitzése- és megállapításánál
irányadók tartózkodtunk volna az egri kir. töi-vényszék fenntartása kérdésében, Xagyméltóságodnak különben is országos ügyekkel teljesen igénybe vett magas figyelmét elfoglalni;
azonban ama
jogosulatlan agitatiók, melyek e tekintetben Eger város és annak vidéke, valamint Heves megye
:

—

Eger mozgalma.
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közönsége legnagyobb részének érdekei ellen Gyöngyös részérl már elbb megindíttattiik s jelenleg
is folj-tattatnak s melyek egj- ízben a megj'ei székhely kérdésében már a képviselház elé is vitettek,
oda kénj-szerltik Eger város közönségét, hogy eme jogosulatlan agitatiók ellenében, figyelembe véve
ams rendkiviili fontosságú tekintetet is, mely szerint úgy a megyohatóság, valamit a törvényszék Í3
az Eger város kebelében fennálló kir.
két«égki\-\il egj- közös székhelyen fognak összpontosittatni
törvényszók további fennmaradása és végleges rendszeresítése iránt Nagyraéltóságod ós a Nagymólt.
m, kir. Jliuistorivnn elé tiszteletteljes kérelemmel jiiruljon, annál is inkább, mert a fönobb jelzett
agit-atióknál fleg oly adatok használtattak, s terjesztetnek ez id szerint is széltiben érvekül, melyek
a tényeket elferdítve a valóságnak meg nem felehiek."
Eladja a7Aitán a kérvény azokat a történelmi, kulturális, anyagi és szellemi,
:

forgalmi és geográfiai okokat és érdekeket, a melyek Eger meUett szólnak, Gyöngyöíi városával szemben. Különösen érdekes a kérvémniek az a része, mely szerint

tudomása van a város közönségének arról, hogy a miniszter elé oly térképet terjesztettek, a melyen a IMátra-hegység Heves vármegyébl egészen el van sikkasztva s így úgy van feliüntetve a dolog, mintha a Mátra- járásbeli községek
egj'enesen s minden akadály nélkül közlekedlietnének Gyöngj^össel. Holott, mint
a kérvény kimutatja,
a valóság ellenkezleg az, hogy azok a községek, épen a
Mátra-hegység miatt csak nagy kerülvel, többnyire Egeren át juthatnak el
Gyöngyösre. Ezt a kérvényt a küldöttség Samassa József dr. egri érsek vezetése
mellett, 1875 szeptember 11-én adta át az igazságügyminiszternek. Egyben a
küldöttségi tagok felkeresték Szederkényi Nándor országgj'ülési képvisel kalau-

—

zolása mellett a nevesebb országgylési képviselket.
Eger város ügye azonban még mindig rosszul áUott, a mit az a körülmény is
mutat, hogy 1875 november 8-án ismét rendkívüli ülést tart Eger város képviseltestülete, melyben Tavasy polgármester eladja, hogy a Pesti Napló 250-ik számában Korách László czikket írt, melyben azzal argumentál, hogy Gyöngyös
városa a törvényszéknek emeletes palotát ajándékozott, míg Egerben bérházban
van elhelyezve így hát Gyöngyösnek elnye van Eger fölött. Hogy ebbl az
épület-kérdésbl kár ne háramoljék a városra, indítványozza a polgármester, hogy
tegv'en a város bizonyos ajánlatot a törvényszék elhelyezésének költségeire. A
közgylés elhatározta, hogy tekintettel arra a kárra, mely a törvényszék áthelyezése a városnak okozna s tekintettel az áUam szorult pénzügyi viszonyaira is
„Eger város képviseltestülete kijelenti, hogy az esetre, ha Egerben a kir. törvényszék meghag>'atik, Eger város a törvényszék kell helyiségeirl az állam
terheltetése nélkül gondoskodni fog." Errl az igazságügyminisztert értesítik. i)
Ezzel Eger város magára vállalta a törvényszék elhelyezésének terhét s így gondoskodni kellett az ígéret beváltásáról, annál is inkább, mert a kir. törvényszék
elnöklete még az 1875-ik év folyamán, lvatkozva az igazságügyminiszternek
19883/75. számú leiratára, felhívta a várost, hogy a törvényszék elhelyezési
költségeirl gondoskodjék
a mely gondoskodás akképen történt, hogy a törvényszék bérösszegét a város költségvetésébe beállította,
most hivatkozott igazságügj'miniszteri leirat már annyit is sejtetett, hogy
tör^yszék'eitörlése.
a törvényszék meghagyatik Egerben és valóban, 1876 április 15-én megjelent a
m. kir. bel- és igazságügyminisztérium 1423/1. M. E. számú rendelete, mely az
1875 XXXVI. t.-cz. eis §-ában nyert felhatalmazásra hivatkozva, a többi
között a gyöngyösi kir. törvényszéket is 1876 évi május 31-ikével megszünteti
és területét az egri kir. törvém'szék területébe olvasztja be.
Ezzel a törvényszéki székhely kérdése Eger városra nézve kedvezen oldatott meg, a város pedig igyekezett a törvényszéknek állandó elhelyezést biztosítani. E czélból 1876 augusztus 13-iki közgylésébl fehratot intézett az egri
érsekhez, melyben kéri, hogy az Oroszlán vendéglt, a melyet már Bartakovics
érsek odaajándékozott a vármegj'ének törvényszéki helyiségül, de a mely ajándékozás nem foganatosíttatott, adja el a városnak a törvényszék elhelyezésére.
Samassa József dr. egri érsek hajlandónak is nyilatkozott az eladásra, azonban
Trefort Ágoston kultuszminiszter az eladáshoz szükséges elzetes királyi engedélyezés elé újabb akadályt gördített azt t. i., hogy csak úgy hajlandó azt az
elzetes engedéh't a királynál kieszközölni, ha a város kötelezi magát, hogy az
épület, ha valamikor megsznik törvényszéki helyiségül szolgálni, minden befektetéseivel együtt, a vét«lár visszatérítése ellenében, visszaszáll az érsekségre és
hogy az ott gyakorolt regale-jog biztosítására a város tegyen le 10.000 frt-ot. E
feltételeket az érsek és a város is elfogadhatatlanoknak jelentette ki s ezért 1876
;

;

A

;

:

;

')

Városi levéltár közgylési jegj'zökönyveí 1875 nov.
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19-iki közgj^ülés újból felír az érsekhez s segítséget kéri,

nek teljesen ingyenes átengedését

hogy a

telek-

kieszközölje.^)

Az érsek szívesen teljesítette a város kérelmét s 1876 nov. 25-ikén felírt
miniszter azonban hajthatatlan maradt s 1877 április
Trefort miniszterhez.
1 1 -én an-ól értesítette az érseket, hogy felsége a kérelmet nem teljesítheti. *)
Eger város képviseltestülete 1877 május 19-ikén tárgyalta az érseknek e
tárgvú leiratát s most már azzal a kéréssel fordult az érsekhez, hogy miután az
ingj-enes átengedés nem lehetséges, adja el az érsek a szóban forgó telket s ez eladás
engedélyezését eszközöhié ki.
város vételár gyanánt 6000 frtot ajánlott fel.
Ez alapon indultak meg ixjból a tárgyalások, melyek sikeiTe is vezettek,

A

A

.^fnyslék köí-

a mennyiben 1877 okt. 20-án megkötötték az adás-vételi szerzdést Samassa
József dr. egri érsek, mint eladó és Tavasy Antal, Eger város polgármestere, mint
vev között, az Oroszlán vendégl telkére és épületeh'e nézve, 7300 fi-íért.
Ez eladást a király 1877 július 23-án kelt elhatározása alapján a kultuszminiszter 1877 decz. 29-én hagyta jóvá, még pedig akként, hogj' az elbb említett feltételektl elállott, azonban a szerzdés második pontjában a következk
foglaltatnak ..A fent körülírt épületek és beltelek, a meddig a kir. törvényszék
Egerben székelni fog. egyedül kir. törvényszéki helyiségül használtathatik, ha
azonban a kir. törvény.szék székhelye Egerben megsznnék, ezen épület és telek
törvénykezési vagy más hivatalos heh'iségre vagy jótékony intézet vagy köz-

tözii^...

:

czélú használatra fordíttathatik.''

A város a megvett ingaílanságnak 1878. év január hó 1-én lépett birtokába,
a mikor egyúttal a vételár els részletét is le kellett volna a városnak az érsekség
mintegy újévi
pénztárába fizetnie, azonban e napra megérkezett a városhoz
ajándékul
az egri érsek alábbi levele, melyben mentesíti a várost az egész

—

—

vételár lefizetése alól.

Az

érsek levele így szól

:

Eger város tekintetes képviseltestületének Eger város szellemi és
anyagi érdekeinek elmozdítására irányzott szinte törekvésemnek újabb bizonjátékát adni óhajtván, van szerencsém a tettes városi képviseltestületet értesíteni, hogj' a köztem és Eger városa között folyó évi október hó 20-án megkötött s
a nag\Tn. vaUás- és közoktatásügyi miniszter úr által Ö császári és apostoli királyi
Felségének folyó évi júhus 23-án Schönbrumiban kelt legfelsbb elhatározása alapján, ugyanezen év deczember hó 9-én jóváhagyott adás-vevési szerzdés értelmében, a városnak törvényszéki helyiségül átengedett ,, Oroszlán" czím vendéglért kiszabott s a város által az érsekségnek négy részben fizetend 7300 frtnyi
összeget a város helyett az érsekségnek magam fogom sajátomból kifizetni és
ezzel a várost ezen szerzdésileg elvállalt kötelezettség alól felmenteítnek jelentem ki, egyedül arra kérvén a tisztelt városi közönséget, hogy ezen elhatározásomat fogadja fpásztori fogyhatatlan szeretetem tanúságául, melylyel vagyok a
szinte
tekintetes városi képviseltestület,
Egerben, 1878 január hó 1-én,
jóakarója Samassa József dr. s. k. egri érsek. Elttünk Bydeskúthy Gyula s. k.
Párvy Sándor dr. s. k. mint tanúk."
Eger városa a régi .Oroszlán" fogadót még az 1878-ik év folyamán átalakította, hogy a törvényszék és ügyészség ott elhelyezhet legyen. Majd késbb, a
80-as évek közepén, a teleknek az Eger patak felé es részén új épületet emelt a
járásbíróság részére, hogy így az összes bírósági hivatalos helyek együtt legyenek.
A gj'öngj'ösi kir. törvényszék megszüntetése következtében Gyöngyösön és
Egerben számos személyváltozás és átalakítás történt. Ugyanis az igazságügyminiszter utasítást ad az egri és gj'öngyösi elnököknek a megszüntetett gyön,,1/1878.

!

—

—

,

gyösi törvényszék ügyiratainak és egj'éb dolgainak átadására, illetleg átvételére.
További következménye volt a megszüntetésnek, hogy a gyöngyösi járásbíróság és az egri kir. törvényszék és ügyészség személyzetét is szaporították.
S eg^'úttal a gyöngj^ösi járásbíróságot az igazságügj'minisztcr 1876 június hó 1-tl
kezddleg, telekkönyvi hatósággal ruházta fel a gyöngyösi és hatvani járásbíróság területére nézve. Míg e járásbíróság személyzete a szervezéskor 8 tagból (3
bíró,

1

aljegyz, 2 írnok és 2 díjnokból)

megszntével a személyzet száma
3 telekkönyvvezetbl, 6 Írnokból
')

szú na.

Városi levéltár

közgylési

állott,

addig a gyöngyösi törvényszék

16-ra emelkedett és 4 bíróból,
és 2 díjnokból állott.

jegj'zkönyvek

4862

76.

szám.

•)

Városi

1

aljegyzbl,

levéltár

1800/77

^
'
"

^^^ ^^^^^
z^sok.
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Nein lesz érdektelen megjegyezni, hogj' a gyöngyösi járásbíróságnál a
beadványok száma, a szervezéskor, vagyis lS72-ben volt polgári ügyekben
0549. büntet ügyekben 1216. A törvényszék megszüntetését követ els teljes
évben, vagyis az 1877. évben polgári ügyekben 15,138. büntetügyekben 2007,
telekkönyvi ügyekben 16.404.
Az egri kir. törvényszékhez ez alkalomból 2 bírót neveztek ki (1876 május
l.")-án) úgymint Cserien icz ^Mihály, volt gj^öngyösi kir. törvényszéki bírót, és
:

:

Kászonyi Antal abádszalóki járásbírót, az ügyészséghez pedig Bcrkó Aladár, volt
gyöng%'ösi

kir.

alügyészt hetyezték át.

Említettük már. hogy az els szervezéskor az egri kir. törvényszék elnökévé
Va^Tik Béla drt. a magyar jogász világ e jelesét nevezték ki. Tevékeny részt vett az
új bú'óságok helyi szervezésében s nagy érdemei vannak abban, hogy az új bíróságok e vármegyében minden rázkódtatás nélkül vették kezükbe az igazságszolgáltatás nehéz munkáját s oly derekasan megfeleltek nagy feladatuknak.
Vavrik Béla 15 esztendeig vezette az egri kir. törvényszék és alája rendelt járásbíróságok ügyeit, s az ö kiváló vezetése alatt az egri kir. törvényszék egyike lett
az ország legjobb hír törvényszékeinek. 1887-ben nevezték ki Vavrikot a marosvásárhelyi kir. tábla tanácselnökévé s így megvált eddigi mködési terétl.
Utána még ugyancsak 1887-ben Hunyor Sándort, a régi bírák e tipikus,
szeretetreméltó alakját nevezték ki a törvényszék elnökévé, a ki 1887 nov. 10-én
tette le az esl^üt s vezette nagy lelkiismereteséggel, tudással az egri törvényszék
ügyeit 14 esztendn át. míg 1901-ben nyugdíjba ment és Idváló érdemeinek jutalmazásául a Vaskorona-rendet kapta.
Néhány havi interregnum után, 1901 május 10-én, Kardoss Kálmán drt
nevezte ki a király az egri kir. törvényszék elnökévé, a ki nyolcz éven át töltötte
be ezt az állást közbecsülésben s az igazságügyi admini.sztráczió s a bíráskodás
terén kifejtett buzgalommal, mely közhasznú mködésének mintegy elismeréséül, 1909 márczius havában a király közigazgatási bíróvá nevezte ki.
Az ekként megüresedett elnöki állásra a király 1909 május 13-án
Alajos drt, a kiváló tehetség volt budapesti kir. ügyészt nevezte ki, kinek
mködése elé nagy várakozással néz a vármegye jogászközönsége.
A bíróságok fejldésének egyik szükségszer következménye volt egy új
paiowE^Í)e?
igazságügj'i palota emelése Egerben. A régi épület néhány év múlva már szknek
mutatkozott s mindjobban szaporodtak a panaszok a helyiségek szk volta
miatt, de e panaszok eleintén süket fülekre találtak. Hatalmas lökést adott azon-

Bhm

ban az építkezés ügj-ének az új bnvádi perrendtartás életbe léptetése és az új
esküdtszéki eljárás megindítása. A régi törvénj'széki épületben ugyanis a polgári
tanácsüléseket sem lehetett már zavartalanul megtartani és még
és fenyít
kevésbé az esküdtszéki tárgyalásokat. így történt, hogy az esküdtszéki tárgyalásokat a bíróság kénytelen volt Eger város újonnan épült városházának dísztermében megtartani, a mik annyira kizökkentették a városi közigazgatást rendes
menetébl, s annyi kellemetlenségekkel jártak, hogy a város a harmadik tárgyalási cziklus után kénytelen volt kijelenteni, hogy nem adhatja tovább a termet
tárgyalási czélokra. Ez okból a törvényszék fenyít-osztályát 1900-ban a városi
Barkóczy-féle épületben helyezték el, a hol annyira
a mennj'ire megfelel helyiségek voltak. Egyúttal mozgalom indult meg új igazságügjd palota építésére.
Jankovics I)ezs polgármester már az 1900 június 28-án megtartott rendes
közgj'ülés elé indítványt terjesztett be, hogj' tekintettel különösen az esküdtszéki tárgyalásokkal járó kellemetlenségekre és károkra, indítson a képviseltestület mozgalmat egy új igazságügjn palota építése iránt. A közgylés elhatározza, hogy felterjesztést intéz az igazság ügy miniszterhez és miniszterelnökhöz
az építkezés elrendelése végett s e kérelem támogatására felkéri a vármegyei
országgj'lési képviselket, a vármegyét, a fispánt és az ügyvédi kamarát.
A mozgalom sikerrel járt, mert Kardoss Kálmán dr., kh'. törvényszéki
elnök 1901 június végén közli a polgármesterrel az igazságügyminiszí érnek 1901
június 2-ikén kelt leiratát, melyben kijelenti, hogy elvileg nem zárkózik el az új
palota építésétl, de két feltételhez köti, hogy t. i. a város ingyen telket adjon és
hogy a felszabaduló s a városra visszaháruló régi törvényszéki épület haszna
fejében a város az államkincstárnak valami kárpótlást mnijtson. Egyben az
elnök kijelenti, hogy szerinte a vásártéren körülbelül két magyar holdnyi terület
város képviseltestülete azonban a vásárteret
volna a legalkalmasabb telek.
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nem

akarta eredeti rendeltetésétl elvonni, de e czélra félrees helynek is tartotta.
teliát az egri érsekhez fordultak, megkérvén t, hogy nem volna-e hajlandó
a Deák Ferencz-utczára néz érseki kertbl 2400 Q -ölnyi területet a palota czéljaira a városnak átengedni. Az érsek tagadó válasza után, az 1901 aug. ö-én tartott közgylés végül elhatározta, hogy ,,az igazságügyi palota építési telkéül a
vásártérnek a dohánygyár homlokzatának meghosszabbításában elterül, az
Okolicsányi-féle házzal szemközt fekv részébl 2100 [J-öl területet felajánl, az
építkezéshez azonban pénzbelileg hozzá nem járul," mivel a régi törvényszéki
épület az adományozó egri érsek által tett kikötés értelmében, ha a királyi kincstár használata alól felszabadul is, továbbra is csak jótékony vagy közczélú használatra fordítható, s így abból a városnak semmi haszna nem lesz.
A város emez ajánlatát az igazságügyminiszter elfogadta. Az 1906 1908-ig
terjed idben Wagner Gyula mépítész tervei szerint felépült a hatalmas,
díszes igazságügyi palota és a megfelel börtönhelyiség. Az új épületbe 1908
aug. 1-én hurczolkodott be a bíróság.
Figyelmet érdeml tünet még a vidéki járásbíróságok fejldése. És itt els- Járásbíróságok
sorban kell megemlítenünk, hogy a közszükség érzete meghozta a tiszai járás- fejldése.
nak is a járásbíróságot, Tiszafüredre, a melyet a vármegj'e már az els szervezéskor szükségesnek mondott s erélyesen követelt. Ugyanis az 1885
III.
t.-cz. 3-ik§.-a a járásbíróságok számát 10-zel szaporította. Az igazságügyminiszter
tehát Tiszafüreden is felállított egy járásbíróságot, melynek hatósága alá azokat
a községeket rendelte, melyeket a vármegye az els szervezéskor odarendelendnek jelzett. E járásbíróság 1885 nov. 1-én kezdte meg mködését.
Lassanként a vármegj-e összes járásbu-óságait felruházták telekkönyvi
hatósággal is és pedig a hatvani kír. járásbh'óságot 1893. év január 1-tl, a hevesit
1896 július 1-tl, a tiszafüredit 1897. évi május 1-tl, a pétervásárít 1908. évi
július 1-tl kezdve. A gyöngyösi kír. járásbíróságot,
mint láttuk
akkor ruházták fel telekkönyvi hatósággal, mikor a gyöngyösi kír. törvényszéket megszüntették az egri kír. járásbíróságot pedig fölösleges volt ily hatósággal föh'uliázni,
mivel a helybeli törvényszéknek megvan e hatósága.
Befejezésül adjuk ama bú-áknak, ügyészeknek, bírósági s ügyészségi híva- ^i"' szcméij-talnokoknak a névsorát, a kik a vármegye területén
kír. bíróságoknál
és ügyészségnél a folyó 1909. évben alkalmazva vannak
Az egri kir. törvényszéknél Klnök Kariinss Kálmán dr., majd közigazgatási bíróvá történt
kinevezése után Böhm Alajos dr.
Bírák Farkas Pál, Philippy Ödön dr., czí'u és jelleggel fel-
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mköd
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:

:

—

:

:

ruházott kir. ítéltáblai bírák. Zsivora Samu, L. Farkas Kálmán, Miskovics Flóris dr., Eötvös
József dr., Kozma Endre dr.. Pap Sándor dr., Say Károly. Prettenhoffer Ödön. Marssó László, kir.
tör\-ényszéki bírák, Kiss Balázs, Káló Jliklós albírák Zbiskó Alajos, Fekete Árpád, Cesskó Gjnila,
Hoffman János, Búzás Gyula, Reitmann Viktor, Szeredy Dezs, Kopacsek József jegyzk ; Szücsy
Lajos, Isaák Gjoüa dr., Bálint Sándor dr. joggyakornokok ; Görög Sliklós, Orosz Müiály tkvvozetö ;
Bertha István irodaigazgató ; Barthoss József, Nyilas Géza, Szeg Kálmán, kir. törvényszéki irodatisztek ; Nagy Lajos, Székely Barnabás, Lovassy Dezs, Sághy János, Zemancsik József, Fiacher
Hermán ii-nokok ; 9 tszéki díjnok, 7 tvszéki szolga, (1 írnoki állás üresedésben.)
Az egri kir. ügyészségnél
Ügyész
Berkó Aladár, kír. föügj'észhelyettes, mint az ügyészség vezetje. Madai Mayer Guidó dr. és Göcz Béla dr. kír. ügyészek. Ringelhann Károly, ügyészségi
megbízott. Steiner Lrinez, kir. ügyészségi ú'odatiszt. Nacsa Viucze, kir. ügyészségi írnok és egy
díjnok. Pataky Lstván fogházfelügj'el.
Az egri kir. járásbíróságnál : Járásbíró : Kosa Kálmán czím- és jelleggel felruházott kir. ítéltáblai bíró. Dóbrányi Lajos, Bitskey Andor kír. járásbírák ; Janka
dr.. Hollós Nándor albírák ;_
Szokolay Viktor, Dálnoky Nagy László jegyzk Cservény István joggyakomok ; Kar József irodatiszt ; Túry József, Kelemen Bernát, Homoga János írnokok ; Rajcsányi Ferenc, Simonyi S. Gyula,
bír. végrehajtók ; 2 díjnok, 4 hív. szolga.
.4 gyöngyösi kir. járásbíróságnál : Dobsa Géza, Somogyi Dezs, Draskóczy Lstván, Gombos
József kir. járásbirák. 1 járásbírói állás üresedéslien. Tttrkocics Emil albíró ; Péczely Andor, Berkó
Sándor jegj-zök ; Csáthy Ágoston, Bánhidy Gyula jogfiyakornokok ; Perlaky József, Pruzsinszky
János tkvvezetök ; Sentey József, Sextius Lajos, Taritzky Béla, Halmóczky Mihály, Nowosad -Artúr,
Szivák József írnokok ; 5 díjnok, 4 liiv. szolga.
hatvani kir. járásbíróságnál : JáriVsbíró : Rosé Gyula, czím- és jelleggel felruházott kir.
Ítéltáblai bíró. Merász István járá.sbiró ; Mikovinyi Jen albíró. Merkl János dr. joggyakomok ;
;

:

:

Jen

;

A

Cséry János tk\-\czet

Tivadar

;

Geigen

Lá.szló,

Radá Mózes, Szlás Rezs, Láng Antal írnokok, Gyagyovszky

végrehajtó. 3 díjnok, 2 hív. szolga.
hevesi kir. járásbíróságnál : Járásbíró Nemesik Kálmán czím- éa jelleggel felruházott kir.
Ítéltáblai biró. Knig Ede kir. járásbiró. Palik Titusz tkvvezetö, Mészáros Alajos, Pethes József
kir.

A

írnokok

:

Albach Nándor

végrehajtó. 2 díjnok, 2 hiv. szolga.
A pétervásári kir. járásbiróságiuU : Roósz Lajos, Derecskey János kir. járásbirák ; Danca
Gyula tkvvezetö, Horányi Ferencz, Papp Lajos, Húder József írnokok I díjnok, 2 hiv. szolga.
A tiszafüredi kir. járásbíróságnál : Liptay Endre kir. járásbiró Szmelana Károly albíró.
Hegeds .Antal joggvakomok, Horváth Sándor tkvvezetö, Szántó Sámuel iioclatiszt, Sárfy -Artúr,
JSzékely Rezsó írnokok ; Erdélyi Jlór bír. végrehajtó, 2 díjnok, 2 szolga.
;

kir.

;

;
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\ bíróságok Ügyforgalma az 1908. évben a következ volt

:

Az

egri kir. törvényszéknél az 1 908. évbon érkezett beadványok szilma volt
1
polgári :
14.865; 2. telekkön^•^•i : 12.669 ; 3. büntet: 9477 ; 4. fegyelmi : 34 ; 5. sommás feljebbviteli ügyek
(D. E. F. lojstrom)"száma 682. Összesen
37.727.
Az egri kir. járiVsbíróságnál az 1 908. évben érkezett beadványok száma polgári ügyek és pedig
:

.

:

:

sommás perek

2ö31, egjozségi üg>-ck 2, fizetési moghagytóok 1038, örökösödési ügj'ok 520, végrehajtási ügj-ek 1937. polgiiri megkeresések 218. polgári vegyes ügyek 1519. Összesen 7765.
Büntetó ügj-ek és pedig : vétség és kihágási ügyek 1034,büntetüügyi megkeresések 41, büntet vogyea
ügyek 281. Összesen : 1356.
Elnöki ügyek 330.
gj-öngjösi kir. járásbíróságnál
polgári ügj-ek és pedig sommás perek 2286. egyezségi
ügj-ek 10. fizetési meghagj-ások 836, örökösödési ügj'ek 458, végrehajtási ügyek 1470, polgári megkeresések 244. polgári vegyes ügyek 1187. Összesen : 6491.
iUiiitPtö ügyek és pedig
vétség és
kiliágási ügyek 1236, vizsgálóbírói ügyek 7, büntetöügjá megkeresések 297, büntet vegyes ügyek
Telekkönyvi ügyek 16.192. Elnöki ügyek 135.
449. Összesen: 1989.
A hatvani kir. járásbíróságnál : polgári ügj'ek, ú. m. : sommás perek 1054, egyezségi ügyek 8,
fizetési meghagj-ások 631, örökösödési ügyek 262, végrehajtási ügjek 892, polgári megkeresések 170,
polgári vegj-es ügj-ek 1171. Összesen : 4198.
Büntet ügyek, ú. m. : vétség és kihágási ügyek 759,
vizsgálóbírói ügj'ek 4. büntetöügji megkeresések 68, büntet vegyes ügyek 558, Összesen : 1389.
Telekkönyvi üg>-ek 10.480. Ebiöki ügj-ek 91.
lievesi kir. járásbíróságnál polgári ügj'ek, ú. m. : sommás perek 450, egyezségi ügyek
fizetési megliagj-ások 194, örökösödési ügyek 191, végrehajtási ügj'ek 337, polgári megkeresések 108,
polgáii vegjes ügj'ek 1291. Összesen: 2571.
Büntet ügj'ek, ú. m. vétség és kihágási ügyek 464,
vizsgálóbírói ügj'ck
büntetügj'i megkeresések 51, büntet vegyes ügj'ek 330, Összesen : 845.
,
TelekkönJ'^i ügyek 6556. Elnöki ügyek 66.
péterv'ásári kü
já-ásbíróságnál polgári ügj'ek, ú. m. sommás perek 467, egyezségi ügyek
22, fizetési meghagjások 576, örökösödési ügj'ek 211, végrehajtási ügyek 327, polgári megkeresések
Büntet ügyek, ú. m. : vétség és kihágási ügyek 583,
61, polgári vegj-es ügjek 5.t1. Ö.sszesen 1895.
vizsgálóbírói ügj'ek 1, büntetügyi megkeresések 22, büntet vegyes ügyek 542. Összesen : 1148.
Telekkönyvi ügjek 2884. Elnöki ügj'ek : 38.
tiszafürcdi kir. járásbíróságnál polgári ügyek és pedig : sommás perek 566, egyezségi ügyek
17, fizetési meghagj'ások 184, örökösödési ügyek 216, végrehajtási ügyek 536, polgári megkeresések
Büntet ügyek, ú. m. vétség és kihágási ügyek
137, polgári vegj-es ügyek 647. Összesen 2303.
415, vizsgálóbírói ügjek 4, büntetügyi megkeresések 32, büntet vegj-es ügj'ek 362. Összesen : 813.
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Telekkönj'vi ügyek :"6924. Elnöki ügyek

üpyvédkedés.

:

:

163.

j|.^^ g^ JjqJ ^ vámiegj^e törvénykezésérl szólunk, szükséges a vármegye ügyvédi karáról is megemlékeznünk.
Az az élénk mozgalom, mely az alkotmányosság helyreálltával országszerte
minden téren megindult, e vármegye ügj^^rédi karánál is csakhamar mutatkozott,
még pedig abban az irányban, hogy az egyesülés szükségét kezdték hangoztatni.
bizonyára ügyvéd tollából
Már 1872 január 25-én az ,,Eger" czímü lapban,
egy czikk jelent meg ezen a czímen „Alakítsunk egy egri ügyvédi egyletet !"
E felhívásnak azonban nem leit foganatja és csak jellemz tünetként emiitjük fel, mint részbizonyítékát annak a közhangulatnak, a mely két év múlva
megteremtette az 1874 XXXIV. t.-cz.-et és megalkotta az ügyvédi kamarákat.
Az igazságügyminisAer Heves vármegye területére, melyhez az egri, gyöngyösi és jászberényi törvényszékek területei foglaltattak össze, Eger széklielylyel,
ügyvédi kamarát rendelt felállíttatni. Vavrik Béla, kir. törvényszéki elnök, a
kamara alakuló közgylését 1875 február 14-ére hívta egybe Egerbe, a vármegyeház nagytermébe, a mely gylésre a fent jelzett területen lakó összes ügyvédeket
meghí\-ta. Megelzleg, február 11., 12. és 13. napjain kellett a törvényszéki
elnökhöz mindamaz ügyvédeknek, kik ügyvédi gyakorlatot folytatm kívántak és
így az alakulandó ügj'vcdí kamara tagjai lenni óhajtottak, ügyvédi okleveleiket
bemutatniok. E három nap alatt összesen 148 ügyvéd jelentkezett s igazolta
magát, mely számnak több mint fele Egerbl került ki. Február 1 3-án, délután,
a nagj' számban egybegylt ügyvédek Egerben a városháza nagj'termében elértekezletet tartottak, Szalay József egri ügyvéd korelnök vezetése mellett,
melyen megbeszélték a másnapi alakuló gylés teendit s eg3diangú megállapodásra jutottak minden kérdésben, így a tisztviselk s a választmány megválasz-

—

—

:

:

tásának kérdésében is.
Másnap, február 14-én, d. e. 10 órakor, Vavrik Béla, az egri kir. törvényszék
elnöke, nagyszabású beszéddel nyitotta meg az alakuló közgylést s az elnökséget átadta Szalay József korelnöknek, a ki fellvta a közgylést a tisztikar és
választmány megválasztására. Erre Bády Endre, gyöngj'ösi ügyvéd, az elértekezlet megállapodásához képest, a tisztikar és választmány tagjainak névsorát
hozta javaslatba, majd a törvény szerinti titkos szavazás elrendeltetvén, kitnt,
hogy beadtak összesen 104 szavazatot s nagy szótöbbséggel megválasztották
elnöknek Babics István egri, alelnöknek Sípos Orbán jászberényi, titkárnak
:

:

:

:.
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Simonyi Károly egri, ügyésznek Mossóczy
egri, pénztárnoknak
Tarnay Károly jászberényi,
ügyvédet. Választmányi tagoknak
Himfy József gyöngyösi, Fülöp József, Martonfjy Lajos, Imre Miidós egri, Pruisovszky István jászberényi, Ury József egri, Rády Endre gyöngyösi ügyvédeket
póttagoknak Petravich Bertalan. Horváth József egri, Márkus József árokszállási és Lipkay Kálmán gyöngyösi ügyvédeket.
Az újonnan megalakult ügyvédi kamara nyomban megkezdte mködéséi,
különösen a tagoknak az ügyvédek lajstromába való felvétele iránti intézkedéseket s végezte mindama kötelességeket, melyeket a törvény elöú". Az els évi
jelentés szerint a kamarának ez évben 162 ügyvéd és -t.5 ügyvédjelölt tagja volt.
Az idk folyamán a fbb változások a következk voltak. Már 1876-ban
elnökhelyettes az eltávozó Sípos Orbán helyett Fülöp József. 1878-ban titkárrá
&oA"o/fl)/ Lajost, ügyészszé 6Vi/ József drt, pénztárnokká Gáspárdy Gézát választották meg. 1881-ben ügyészszé Babocsay Sándort, pénztárnokká Kolossy
Gusztávot. 1885-ben Babics István elnök, majd 86-ban Fülöp József elnökhelyettes elhalálozván, az elnöki állás két évig. az elnökhelyettesi állás egy
évig betöltetlen maradt, míg 1887-ben elnökké Simonyi Károlji:, elnökhelyettessé pedig Pozsgay Antalt választották meg. 1891-ben, Simonyi Károly viszszavonulásával. Imre Miklós lett a kamara elnöke, ki ezt a tisztet a folyó 1909.
évben bekövetkezett haláláig viselte. 1896-ban elnökhelyettes már Horváth
József, pénztáros pedig Fenyvessy Sándor.
1908-ban a kamara tisztikara és választmánya a következ tagokból áUt
Elnök Imre Miklós. Elnökhelyettes Ury József dr. Titkár Barchetti Károly dr.
Pénztáros Fenyvessy Sándor. Ügyész Szokolay Lajos.
Választmányi rendes tagok Alföldi Dávid dr., Babocsay Sándor, Brünauer
BáHnt dr.. Csókás István, Erlacli Sándor dr., Jankovics Adolf dr.. Ott Péter dr. és
Schzvartz Artúr di-. Választmányi póttagok Almásy László dr., Cserján Károly,
Csépány Géza, Galambos István dr.
Az 1908. évi kimutatás szerint a kamarának volt összesen 112 ügyvéd és
97 ügyvédjelölt tagja. Az ügyvédek közül lakott Egerben 42 Gyöng^-ösön 16
Hatvanban 6 Hevesen 4 Jászapátiban 7 Jászárokszálláson 2 Jászberényben
25 Pásztón 2 Pétervásáron 2 és Tiszafüreden 6.
Az 1874. évi XXXV. t.-cz. alapján Heves vármegyében három közjegyzöséget áhítottak fel. melyek 1875 augusztus 1-én kezdték meg mködésüket és
pedig Egerben Bükéi Lipcsey Péter, ki elbb Heves vármegyének másodahspánja s a volt megyei törvényszéknek elnöke volt és Babics Béla. Hatáskörük
megosztás nélkül kiterjedt az egri, tiszafüredi, hevesi és pétervásári közigazgatási járásra. A harmacük közjegyzt Gyöngyösre nevezték ki, Borhy Kálmán
személyében. Hatásköre kiterjedt a gj^öngyösi és hatvani járásokra.
A gyöngyösi közjegyzöség terüietköréböl a hatvani járást 1896-ban kihasították s e járásra Hatvan székhelylyel új közjegyzséget rendszeresítettek. Közjegj^zvé Polgár József üg\-védet nevezték ki, a ki 1897 márczius havában kezdte
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meg mködését. Egyidejleg Borhy Kálmán

elhalálozása miatt, gyöngv'ösi kir.
ki, a ki rövid id muIva áthelyez-

közjegyzvé Szakái Adorján ügv'védet nevezték

tetvén, Csathó Lajos kir. járásbíró lett a gyöngyösi közjegyz. Csathót azonban
1909-ben szintén áthelyezték s így jelenleg a gyöngyösi kir. közjegj'zi áUás üresedésben van.
hatvani kir. közjegyzt. Polgár Józsefet idközben szintén áthelyezték helyét Szécsi Ferencz eh", ügyvéd foglalta el. Babics Béla egi'i kir. közjegyz
1898-ban elhalálozott. Halálával új rendezés áUott be, a mennyiben az ö köz-

A

;

állását beszüntették s Egerben csak egy közjegyz maradt. E közjegyzöség területkörébl a bevési járást kiszakították s Hevesen új közjegyzséget rejidszeresítettek. Közjegyzvé Brünauer Emil egri kir. közjeg}'zhelyett''st nevezték
ki, a ki 1898 szeptember havában kezdte meg mködését.
Lipcsey Péter egri
kir. közjegyz 1902-ben szintén elhalálozott. Halála alkalmából az egri közjegyzöség területét ismét megcsonkították, a mennyiben a tiszafüredi járást onn^n
elszakították s Tiszafüred székhelyivel 1904 február havában új közjeg3-zséget
állítottak fel. Itle közjegyzvé Tarján Béla dr. budapesti kir. közjegyzöhelyettest
nevezték ki s ugyanakkor töltötték be a már két év óta üresedésben álló egri
közjegyzséget is, az elhúnji; Lipcsey Péter fiával, Lipcsey Péter dr.-ral, ki közjegyzöhelyetteeként vezette két éven át az egri kir. közjegyzséget. Ekként tehát
a vármegyében az eredetileg rendszeresített három közjegyzöség helyett 1909-ben

jegyzi

—

már

öt

közjegyz mködik.

HEVESVÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE.

Heves vármegyében
érdekldni

a népnevelés üg3'e iránt a keresztény egyház kezde't
legelször
és gondoskodni a gyermekek nevelésérl. Ezt
az úttör munkát eleinte a papok végezték, még pedig a templomokban, vagyis az els népiskolák a templomok s els néptanítók a
papok (fleg a szerzetesek) voltak. A templomi oktatást nemsokára
az iskolai váltotta föl. Így keletkeztek a ketts szervezet monostori iskolák.
A monostori iskolákat nyomon követte a káptalani és a plébániai iskolák
szervezése. A káptalani iskolákat, közöttük az egrit is, fként a papi pályára
készülk látogatták noha a Gellért legenda tanúsága szerint ezeknek is voltak
világi növendékeik. Heves vármegyében, az egri fegyházmegye nyilvántartása
szerint 13 községet, névszerint Aldebröt,
Besenyteleket, Egercsehit, Erdkövesdet, Kömlöt, Mátrahaliát, Nagyfügedet, Rózsaszenímártont, Szurdokpüspökit,
Tarnamérát, Tarnaszentniiklóst, Tiszafüredet és Tiszarsöt leszámítva, már mindenütt megvolt a plébánia. Heves vármegye területén a mohácsi vész eltt
hozzávetleg 100 plébániai iskola, körülbelül ugyanannyi iskolamester útján
lntette a nép szívébe a tudás magvait.
A legtöbb oklevél a plébánost és az iskolamestert mindig egybekapcsolva
említi, st e ketts tisztség eleinte nem ritkán egyazon szeni élvben egyesült. Az
iskolamestert a hívek mindenütt maguk választották, azonban föltétele volt a
plébános beleegj'ezése. Vitás esetekben az esperes döntött, a ki tehát már a
legrégibb idkben is bizonyos tanfelügyeli szerepet és hatáskört töltött be. A
hevesvármegyei parochiáUs iskoláknak kereken százra becsülhet száma az ország
szomorú politikai viszonyai között nem egyszer jelentékenyen megapadt, st a
tatárjárás, a cseh rablóvilág s a parasztlázadás idején rövádebb-hosszabb idre
talán valamennyi ajtai is bezáródtak. De mihelyt elvonult a vész. a mveldésre
már fogékonnyá vált nép, a püspökség és a papság áldozatrakész támogatásával,
az elpusztult kultúrintézmények romjain hamarosan újakat teremtett.
A falusi iskoláknál sokkal nagyobb jelentségre emelkedtek a városi iskolák.
Ez az iskolatípus már nem áll teljesen az egyház rendelkezése alatt.
Az eddig felkutatott, illetleg rendelkezésre álló hiteles feljegyzések a hevesvármegyei városi iskolák közül háromnak az emlékét rizték meg. Ez a három
iskola Egerben, Gyöngyösön és Pasztán mködött. A városokban a nnevelésre is
nagy gondot fordítottak. Ez a feladat túlnyomó részben apáczákra volt bízva,
A vármegyében apácza-iskoiák valószínleg csak Egerben és Gyöngyösön voltak.
A reformáczió Heves vármegye iskoláinak életében is mély nyomokat
hagyott. Ekkor születik meg, bár a megvalósításra századokig kell még várnia,
az iskolakötelezettség eszméje s eg^yszerre az egész vonalon föllendül az iskolaügy.
A hol a reformátusok gyökeret vertek, ott mindjárt iskolát is állítottak. S jó példával maguk a furak jártak elül. A máig is fennálló tiszavidéki kálvinista-iskolákon kívül egész sereg ref népiskola keletkezett ez idben a vármegyében, többek
között Gyöngyösön is 1.585-ben, midn Báthory István két gyöngyösi malmának
jövedelmét átengedte az itteni ref. eklézsiának, hogy ,, keresztyén praedikátort
és iskolamestert" tarthasson. M.ajd felocsúdik aléltságából a katholiczizmus is és
az ellenreformáczió diadalát a szószéken kívül fképen a népiskolának köszönheti. A török kizése után lelkes jezsuita-atyák járják be Heves vármegye falvait
és pusztáit s vándortanítókként oktatják a gyermekeket és a népet. A munkát
;

.
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azután a lelkészked papság folytatja. Telekessy István püspök még hajlott korában is végiglátogatja roppant kiterjedés egyházmegyéje községeit s mindenütt
alaposan megvizsgálja a népiskolákat. Az egyházlátogatások (canonica \'isitatio)
hatalmas emeltyivé válnak a népoktatásnak. A gróf Esterházy Károly püspök
1766. és 1767. évi egyházlátogatásai alkalmával felvett oklevelek szabályozzák
még ma is a legtöbb hevesvármegyei róm. kath. népiskola anyagi ellátásának
ügyeit s garantálták 1893-ig a legtöbb róm. kath. tanító illetményeit.
Ahg volt a vármegyének községe, melyben iskola ne lett volna. Csakhogy
legnagyobb részük túl volt zsúfolva. Mivel csak az járatta gyermekét iskolába,
a ki akarta, a sok iskola mellett is nemcsak a tömegek, de olykor még a tekintélyesebb polgárok is analfabéták maradtak. Egy-egy iskolánál sehol sem volt egynél több tanító, ki nem ritkán több százra
tanulót oktatott egyetlen eg\'
helyiségben. A segédtanító rendszerint csak a kántori teendkkel túlságosan elfog-

men

lalt princzipálisát helyettesítette

az iskolában.

Midn
híres

Mária Terézia a XVIII. században kiadja a Ratio EdtLcationis czímü
rendeletét, a népnevelés végképen megsznik magánintézménynyé lenni.

A

Ratio az iskolaügy ffelügyeletét és vezetését a helytartó-tanácsra bízza, az
országot tíz tankeriiletre osztja, melyek élére egy-egy figazgatót áUít (Heves
vármegyét a kassai kerületbe sorozván) s meghagyja, hogy a leend tanítók külön
e czélra rendelt bizottságok eltt igazolják az oktatáshoz szükséges képzettségüket. Mikor pecüg a protestánsok 1795-ben szintén szervezik iskolaügyüket, /.
Ferencz alatt megjelenik a második Ratio Educationis is. mely kiváltképen a kath.
tanügy rendezésével foglalkozik. Az els Ratio értelmében a nagyobb városokban,
így Egerben és Gyöngyösön is, mintaiskolák, másként nafionális vagy normaiskolák keletkeztek. (A nép ma is normának hívja az egri belvárosi róm. kath. és a
gyöngyösi középponti áll. el. fiú-iskolákat.) Az elsvel kapcsolatos tanítóképzintézet 1829-ig mködött s ez látta el tanítókkal az egri egyházmegye iskoláit.
2 hónapig, legfölebb félé\'ig tartott.
Egj'-egy tanítóképz-kurzus csak 1
A gyöngyösi norma-iskola felállítását 1780-ban határozták el az iskolaépület fundamentumát azonban csak 1799-ben rakták le. st a munkálatok csak
1802-ben fejezdtek be, mert az építkezés részint a költségek hiánya, részint
Almássy Pál földesúr ellenkezése miatt csak nagyon lassan haladliatott elre.
nagyVégre mégis sikerült a pörpatvart is elsimítani s az anj'agi eszközöket is
elteremteni. A díszes új iskolában, melynek homlokán
részt közadakozásból
büszkén ragyognak ez idmutató sorok ,,For Man Dae pJetatJ Lltter IsqVe
tene LLae p Vbls. ClVes gyöngvös lenses exstr VXe Vnt. 1802", a ferenczrendiek
kezdték meg az oktatást, kiknek az iskolákat II. József halála után visszaadták.
Jellemz Gyöngyös kulturáUs fejlettségére, hogy ott ez idben már az ismétloktatás is kezdetét vette, a mivel a legtöbb magyar várost megelzte. ,,Paranesoltatik
mondja a vonatkozó tanácsi rendelet
a mesterlegényeknek, hogy
vasárnapi napokon iskolába járjanak."' i\Iég nagyobb, szinte úttöri Gyöngyös
városának dicssége, ha ezt a vasárnapi iskolát a csak egy századdal késbb rendszeresített iparos-in.asiskola sének tekintjük. Ugyanekkor keletkezett a leánygyermekek részére is egy új iskola, melynek elhelyezésére a templom boltját vették
ki évi 25 forintokért haszonbérbe. Csupán az von le egy keveset Gyöngyös dicsségébl, hogy a XIX. század húszas éveiben végre mégis megengedte a német
nyelv tanítását, holott e követelés eltt még a kalapos király energikus, st erszakos rendszabályaira sem hajolt meg
A XIX. század els fele sem vonult el Heves vármegye népnevelésügye
fölött nyomtalanul, mert az országhatárokig terjed hatalmas egri egyháztartomány 1804-ben három részre tagolva, még intenzívebb gondot fordít iskoláira
Fuchs Ferencz vagj'onának a felét a kántortanítók anyagi helyzes els érseke
tének j.avítására hagyja. Ebben az idben születik meg Egerben az els és egyetlen
kisdedóvó-intézet, mely Brunswick Teréz grófn nemes agitácziójának és fáradhatatlan munkásságának az eredménye volt. Pyrker János László, Eger nagynev
soha el nem
érseke pedig megveti a rendszeres tanítóképzésnek az alapjait. Az
múló érdeme és Eger városának nem vitolsó dicssége a legels magyar tanítóképz-intézet felállítása. Áldozatkész példaadásán felf)uzdulva. az egri fegyházmcgj'e papsága néhány hónap alatt összerakja a szükséges anyagi eszközöket s
1828 elején már áll az egri róm. kath. érseki tanítóképz, élén Rajner Károly
igazgatóval, kinek tanításterve módszertani tekintetben is meghaladta korát.
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Az új intézetet Foglár kanonok házában helyezték el, ott, a hol most az
angolkisasszonyok palotája áll. A tanfolyam két évié; tartott, s rendes tárgyai
a hit- és erkölcstan, a szertartástan, a nevelés- és módszertan, a magyar helyesés ékes-írás, a számtan, a falusi jegyzk teendi, (tudvaleven a legtöbb tanító
egyíittal jegyz is volt), továbbá az orgona, a gregoriánum. az egyházi nép-ének,
a rajz s késbb még a kertészet voltak. A tanítóképz internátussal volt kapcsolatos és gyakorló-iskolájául a norma szolgált. A szóban lev intézet elhelyezését
és felszerelését, de még inkább tanárainak kvalitását és taneredményét tekintve,
az akkori viszonyokhoz képest igazi mintaintézet volt. Még nagyobb virágzásnak
indult az egri képz, midn els igazgatója Rajner. nagy takarékossággal egy
életen át gyjtött fejedelmi vagyonát ritka bkezséggel végrendelet ileg a népoktatás és els sorban a tanítóképzés oltárára tette le áldozatul.
Másik szép terve volt Pyrkernek Egerben egy leánynevel-intézet alapítása,,
:

:

melynek kivitelében azonban megakadályozta halála. Hogy e terv mennyire
szívéhez ntt, miitatja végrendelete, melyben tekintélyes összeget biztosított
eszméje megvalósítására, mely méltó utódja Bartnkovics Béla érsek alatt, nemsokára csakugyan testet is öltött. Bartakovicsnak egy másik elévülhetetlen tanügyi érdeme, hogy az elöregedett falusi tanítók, valamint ezek özvegyei és árvái
részére nyugdíjintézetet alapított.
184S-ban báró Eötvös József, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a népoktatási törvények els tervezetét modern és nemzeti szellemben dolgozta ki. Do az
nem lett törvény s az abszolút uralom a germanizáczió szolgálatában álló ,,Organisations-Entwurfot" erszakolta rá iskoláinkra. Büszke önérzettel konstatálhatjuk, hogy Heves vármegye népnevel intézetei, élükön a preparandiával, a
keser megpróbáltatások iején is derekasan helyt állottak. Az Eniiuiirf kísérletei
mindenfelé liajótörést szenvedtek az iskolák vezetinek, a papságnak és a tanítóságnak, törlietetlen hazafiságán. Valamennyi hevesi népiskola magyar nyelv
és magyar nemzeti irányú maradt a legsötétebb gyász korában is. A provizórium
(1861^
1867) a Thun-rendszert végre nyütan is megszüntette, annélkül azonban,
hogy valami új rendszerrel pótolta volna. Mindössze annyi volt a változás, hogy a
közoktatásügy ismét a helytartó-tanács kezébe került. Végre az 1867. évi kiegyezés után báró Eötvös József kultuszminiszter vette fel újból a népoktatás szervezésének a szabadságharczkor hirtelen megszakított fonalát. Az elemi népoktatásügy
rendezésérl szóló 1868. évi XXXVIII. t.-cz. a magyar népnevelés történetében
új kor.szakot nyit meg. E törvény kimondja az általános tankötelezettséget és
erteljes polgári osztály megteremtése czéljából új iskolatípust teremt a polgári
:

—

:

fiú- és leányiskolát.

A törvény rendelkezései nagy mozgalmat támasztottak Heves vármegyében
közönség egy része a politikai községtl fenntartott, eddigelé felekezeti, fleg
róm. kath. iskolákat községi jellegeknek kívánja deklarálni, míg a másik része
is.

A

minden eszközt megragad s minden áldozatra hajlandó, hogy hitvaUásos iskoláit
megmentse. Az izgalom legnagyobb hullámokat Egerben és Gyöngyösön vert.
Egerben még karhatalmat is igénybe kellett venni. Végre a szenvedelmet mégis
mindkét hel_ven elhallgattatta a higgadt mérséklet s a több évre nyúló elkeseredett
háborúskodásnak mindkét fél megnyugvásával járó kiegyezés vetett véget.
Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk életbelépése eltt lefohi: iskolai
esztendben Heves vármegye területén a róm. kath. érseki tanítóképz-intézeten
kívül, összesen 121 róm. kath., 12 ref., 2 izr. (mindkett 1856-ban keletkezett) és 3
magánjelleg elemi népiskola mködött, s olyan község, melyben egyáltalában ne lett volna népiskola, egyetlen egy sem volt. Vegyesen oktatták a növens nem szerint elkülönítve 14-ben, még pedig 12 leány- és 2 fiúiskolában. A három magánintézetet kizárólag leánygyermekek látogatták. A kath.
iskolák létszámában a 4 pusztai iskola is [P arád-Üveghuta, Kkút, Nagyút és Tenk)
bennfoglaltatik. A kimutatott 138 elemi iskolában 216 tanító mködött, még
pedig osztatlan iskolákban 79, osztottakban 137. Két tanítója volt 41, három 12,
öt 1 és nyolcz-nyolcz 2 iskolának. (Eger, Gyöngyös.) A kéttanítós iskolák nagy
részében azonban csak egy segédtanító oktatott, kit a kántor a maga helyettesí8 igazán
tésére rendszerint a saját költségen fogadott voltaképen tehát csak 6
osztott népiskolája volt a tankeriUetnek. Hogy a 216 tanító közül hánynak volt
képesítése, nem állapítható meg de hogy a felének sem, igen valószínnek látszik.
Ez iskolákon kívül volt még a vármegyében két kisdedóvó (Egerben és

dékeket 124-ben,

;

;

—

Közoktatásügy.

297

Gyöngyösön, utóbbi 1859-t öl) s ugyané városokban egy-egy iparos inas-isktolának
tekinthet vasárnapi tanfolyam. Ezek közül a gyöngyösirl már megemlékeztünk.
Az egrit Pyrker érsek alapította 1847-ben ..rajztanoda" czímen. Ebbe vasárnap
délutánonként jártak a mesterinasok szakrajzi ismeretek szerzése ezéljából.
Polgári, vagy egvéb magasabb fokozatú népoktató-intézet eg\^ sem volt még ez
idben a tankerületben. Az elemi iskolákat látogató tanulók létszáma kikerekítve
18.500.
M. Albert Ferencznek, a vármegye els tanfelügyeljének kis munkája
szerint, az iskolák eloszlását tekintve legjobban állott az iskolaügy a mátrai járásban, a hol 767 lakosra s a legrosszabbul a gyöngyösi járásban, a hol csak 2383
lakosra jutott egy-egy iskola; míg az iskolába járó tanulók létszámát véve alapul,
legkedveztlenebbek voltak a viszonyok a tiszai járásban, a hol átlag 155 tanuló
esett egy-egy osztáhta.
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vármegye els kir. tanfelügyeli
Vavrik Béla, Montedegói Albert
Ferencz és Kövér Gyula ép oly lelkes és fáradhatatlan tevékenységet fejtenek ki,
képét.
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mint az egri róm. kath. egyházi fhatóság, a róni. kath. és protestáns hitközségek,
a vármegyei, a városi és községi hatóságok és a társadalom
abban az érdekben,
hogy a népiskolák a törvényes követelménj^ekhez alkalmazkodjanak. Az iskolai
belélet intenzivitásának fejlesztésére azonban ekkor még nem kerüllietett a sor,
bár a Heves- vármegyei Alt alános Tanítóegyesület'' és az ,,Egri fegyházmegyei
Róm. Kath. Tanítóegyesület" e tekintetben is igen értékes munkát végzett, mert
a viszonyok els sorban extenzív irányú munkásságot követeltek. Mindenekeltt
a kitöltend kereteket kellett felállítani s mind az alapvet, mind a tanítók nyugdíjazásáról szóló 1875. évi XXXII. és 1891. évi XLIII. a népiskolai hatóságokról
intézked 1876. évi X^^II. és a kisdedórásra vonatkozó 1891. évi XV. t.-cz.
lehet végrehajtásáról kellett gondoskodni.
Az intenzív iskolai élet megindításának dicssége Halász Ferencz min.
tanácsos nevéhez fzdik, ki 1888-tól 1895-ig terjed hét éves hevesvármegyei
tanfelügyeli mködésével e törvényhatóságot tanügj-i szempontból elismert
buzgó és czéltudatos tevékenységének eredményei a
vezet rangra emelte. Az
gvöngyösi és hatvani s részben az egri áUami elemi iskolák, a gyöngyösi, hatvani
és pásztói polgári iskolák, a kisdedóvók és menedékházak egész serege, a legtöbb
iparos- és keresked-inasiskola és a versemTehívott felekezeti iskolák hatalmas föllendülése, mit tömérdek csinos és czélszer, új iskolaház és új tanítói áUomás
liirdet. Innen, Heves vármegyébl áradtak szét azóta már nagjTrészt testet is
öltött eszméi, melyeket tüzes hazafiság és ers gyakorlati érzék jellemez. Ezek
közül a legfbbek, mint a magyarság fajsúlyának emelése, értelmi fölényének
biztosítása s a népnek gazdasági szakirányú nevelése az
nemes agitálása révén
s közvet étlen közremködése mellett gyakorlatilag is érvényesül országos kultúrprograramá váltak.

—

:

]\Iéltán jelentette ki Heves vármegye közigazgatási bizottsága 1895. évi
márczius hó 11-én tartott ülésén, midn Halász szélesebb hatáskör pozíczióba
emelve távozik, hogy benne ,,a tanügy terén egy olyan, minden tekintetben
kitn szakférfiút veszít, a ki tudásának erejét, buzgóságának teljét, kell tapintattal és mérsékléssel párosítva, tehetségének javát, st munkásságának kimeríthetetlen gazdagságát a népoktatás ügyének Heves vármegye területén való felvirágoztatására szentelé, s kinek hét évi ittmködése eredményekben oly dús,
hogy alkotásai emlékét minden utókor számára híven megrzendik." 8 a veszteség
fölött érzett fájdalmat csak az enyhíti, hogy .,a jól megszolgált kitüntetés
módot és alkalmat nyújt egyéniségének kinyilvánult jeles erényeit fokozottabb
.

.

.

mérvben hasznosít hati."
Halász utódai, az általa kijelölt úton haladva, folvtatták tovább a megkezdett munkát., ffeladatnak tekintve az
becses alkotásait ersíteni, felvirágoztatni és az iskolák intenzív fejlesztését munkálni. Közülük Sco'ssa Dezsnek
jutott a nehéz, de annál érdemesebb feladat a községi és hitfelekezeti tanítók fizetésrendezésérl szóló 1893. évi XXVI. t.-cz. végrehajtását, meh^et még Halász
kezdett meg, befejezni. Az
feladatukat is nagj'on megkönnyítette Eger jelenlegi
nagy bíboros-érsekének Samassa József dr.-nak mély bölcsesége és páratlan ügyszeretete. Az egi'i angolkisasszonyok intézetének megszilárdítása, hatalmas kifejlesztése és 1874-ben egy tanítónképz-intézottel való kibvítése, az új iskolák
egész sorának felállítása, az iskolák színvonalának vallás-erkölcsi, hazafias és
:
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gyakoflati irányban való felemelése, a tanítók anyagi helyzetének lelkes és nagy
áldozatkészséggel való megjavítása, a felügyelet intenzívebbé tétele, az igaz érdemek készséges jntalmazása stb. mindmegannyi ok arra. hogy nc^'ét a vármegye
népoktatásának történetében ép úgy halhatatlanná tegye, mint halhatatlanná
tette a magyar nemzet és a magyar katholiczizmus évkönj'veiben. Neki köszönhet az is, hogy az 1907. évi XX^'II. t.-czikket, mely a nem állami elemi iskolai
a törvényben
tanítók jogviszonyairól rendelkezik, oly simán és oly gyorsan
egész terjedelmegengedett három évi határidnek már az els esztendejében
életbe lehetett léptetni a hevesvármegyei
mében, minden vonatkozásában
tankerületben.
A kisdedóvásnak a fejldése a leglassúbb országszerte. E sajnálatos jelenséget eg^Tészt a tíilterhelt községek mostoha anyagi helyzete, másrészt az állami
költségvetésben e czélra évrl-évi'e elirányzott összegek elégtelensége magyarázza meg. Jlindkét baj érezteti e vármegyében kedveztlen hatását s ha örömmel konstatálhatjuk is. hogy Heves vármegye ama ritka törvényhatóságok közé
tartozik, melyekben az 1S91. évi XV. t.-cz. végrehajtottnak tekinthet, mégis
lehetetlen tagadninik, mikép a kisdedóvásügy fejlesztése körül még sok a teendnk. E téren való fejlettségünk csak az elszomorító országos átlaghoz hasonlítva
minden statisztikai felsorolásnál az
mutat kedvez képet .A vármeg3'e területén
) összesen 18.233 óvóköteles gyermeket írtak össze,
1907/8. tanévei véve alapul
még pedig 9342 tiút és 8981 leányt, kik közül kell családi gondozásban és felügyeletben részesült 13.923 gyermek, ellenben ezt a gondozást és felügyeletet nélkülözni volt kénytelen s íg}- óvóintézetekre szorult 2278 íi és 2122 leány, együttvéve 4400 kisded. Az óvókötelesek létszáma a megelz tanévhez képest 257,
a gondozatlan gyermekek száma pedig 36 fnyi emelkedést mutat. Egyik száms az óvókötelesek létszámának ily csekély, az országos
adat sem örvendetes
átlagarány-számon jóval alul maradó emelkedésében az évenként fellép járványos gyermekbet-egségeken kívül lehetetlen már a tengerentúli kivándorlás
nemzetrontó hatását is föl nem ismernünk.
A kell gondozás nélkül szkölködk gondozásáról, illetleg megfelel foglalkoztatásáról 30 kisdedóvó, t.ovábl)á 6 állandó és 84 nyári menedékház, tehát
összesenl20 óvóíntézet gondoskodik. (lS6S-ban mindössze 2 ilyen intézet volt csak
a vármeg3'ében. ) Az óvodák közül jellegre nézve 1 7 állami (Egerben 6, Gyöngyösön
4 államilag segélyezett
5, Hatvanban 3, Hevesen 1, Pásztón 1 és Tiszanánán 1)
községi (Pásztón, Poroszlón, Tiszafüreden és Besseny elken) 3 községi (Csánvon
2 róm. kath. (Egerben és Gyöngyösön) 2 alapítványi (Egerben
1, Hatvanban 2)
és Tarnazsadányon) s végre 2 áUamüag segélyezett magán-kisdedóvó (Egerben és
Gyöngyösön). Az állandó (Ecséden, Füzesabonyban, Karácsondon, Makiáron
1
1 és Tiszafüreden 2) és a nj^ári menedékházak mind községi jellegek. Üj óvóintézet a legutóbbi három esztendbon csak 4 keletkezett. Figyelemmel azonban
egyrészt arra, hogv a kormányzat újabban a népnevelésnek ezt a sokáig mostoha
gj'ermekét is felkarolja s figyelemmel másrészt arra, hogy a kír. tanfelügyelség
a szükséges adatok egybegyjtése és a sürgsség sorrendjének megállapítása
után már felhatalmazást kapott arra, hogy az érdekelt községekkel a tárgyalásokat megkezdje, mely tárgyalások a legtöbb helj'en már folyamatban vannak,
rövid idn belül mintegy lOúj állami kisdedóvónak a felállítása bízvást remélhet.
A kisdedóvókat 1300 fiú és 1329 leány, s az állandó menedékházakat 225 fiú
és 232 leáll}-, vagyis e kettt összesen 3086 gyermek látogatja, míg a nyári menedékházakban 7288 kisded részesül véd gondozásban. IMivel pedig a statisztikai
adatok szerint a törvényhatóság területén gondozatlannak talált 4400 gyermek közül csak 2848 jár valamilyen óvó-intézetbe, kereken 20 új ilyen intézetre
van még szükség
eltekintve attól, hogy a meglév kisdedóvók és állandó
menedékliázak közül is néhány fejlesztésre szorul, mivelhogy egy-egy óvó-iskolára
átlag még mindig több esik száz gyermeknél. A szóban lev intézetek vezetése 29
óvónre, 1 férfi-óvóra, s 6 állandó menházvezetnre van bízva, kiket munkájukban 36 dajka támogat. Az óvónk közül 28 vUági s 2 szerzetes (apácza), kik
épen úgy, mint a menedékliázak vezeti, mindannyian szabályszer képesítéssel
bírnak.
Mindemez intézetek az elemi népiskolákkal kapcsolatban, a kormányutasítások szerint vallás-erkölcsi irányban, hazafias szellemben és kifogástalan sikerrel
mködnek. Errl tanúskodik többek között az is, hogy a kormány már ismételten
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egy-egy egri vagy gyöngyösi kisdedóvóban rendezett nyári, sót állandó menedéiiliázvezetni hathetes, illetleg hathónapos tanfolyamokat. Valainennji óvóintézet különös gondot fordít a kézügyesség (slöjd) fejlesztésére és ápolására,
hogy az apróságokat a népoktatásnak és az életnek késbbi gyakorlati feladataira
nevelésüknek már e kezd fokán elkészítse. A vármegyei kisdedóvásügy tehát
általában is és viszonylag még örvendetesebb képet mutat, melyet csak az homályosít el némiképen, hogy még mindig 20 olyan község van, melyben a kisdedek gondozására semmiféle intézet sincsen. Remélhet azonban, hogy e fogyatkozás is nemsokára el fog tnni, mert a kilátásban lev íij áll. kisdedóvókon
kívül mihamarabb ama községekben is lesznek ilyen áldásos intézetek, melyek
a kisdedóvás czéljaira kivethet 3°o-os pótadót már évek óta tkésítik.
Heves vármegye területén az 1907/8. tanévre 18.488 fiú és 18.259 leánygyermeket, vagyis összesen 36.747 mindennapi tankötelest írtak össze, míg az
ismétl-iskola kötelesek száma 15.718 fre rúgott, a kik között 7938 fiú és 7780
leány van. A mindennapi és ismétl tankötelesek száma tehát 52.465 volt, a mi az
1900. évi népszámlálás eredményével összehasonlítva, csujján 567 fnyi szaporodást jelent. Szomorú, szinte megdöbbent adat ez, mert a vármegye fajmagyar
lakosságának a legutolsó nyolcz éven át oly lassú szaj^orodását mutatja, a mit már
a korábbi évek nagyobb arányú kivándorlása sem magyaráz meg teljesen, hanem
a mi az egyke kultuszának ijeszt terjedését is föltételezi. Némi, vigasztalás,
hogy ez adatokat az új és a réginél kevésbé megbízható összeírás szolgáltatta,
mely annak következtében, hogy utólag, csak a beiratások után megy végbe,
nem egy hátrányát már alkalmazásának els évében is megmutatta.
A 36.747 mindennapi iskolasoros közül 32.807 gyermek járt elemi iskolába
(1868-ban 18.500) s a 15.718 ismétl-köteles közül 9975 az ismétl tanfotyamokba,
1099 az iparos- és 99 a keresked-inasiskolába, vagyis közülök 11.173 iskolázik
rendesen. Ez adatok szerint tehát 3940 mindennapi és 4545 ismétl korú, vagyis
összesen 8485 gyermek íjgy tnik föl, mintha iskolába egyáltalában nem járna.
Ez a vélekedés azonban helytelen, mert e számból még le kell ütni a középiskolákat (fgimnáziumok, freál, felsbb leány-iskolák), nemkülönben a tanító- és
tanítónképz-intézeteket és polgári iskolákat látogató, tanköteles korban lev
tanulóknak körülbelül 2000-re tehet létszámát, valamint azokat is, a kik mint
magántanulók, iskolán kívül, vagy mint rendes tanulók más törvényhatóságok
területén tanulnak. Ha ez utóbbiak számát, kell statisztikai adatok hiányában
1000-re tesszük, még mindig 5485 beiskolázatlan gyermekkel van dolgunk, a mi
bizony szomorú és sürgs orvoslást követel állapot, mert azt mutatja, hogy a tanköteleseknek mintegy 10%-a még mindig nem részesül, illetve nem részesülhet
az iskolázás áldásaiban. E kedveztlen arányt egyfell a vándorczigányok, a nyomorékok és a ruhát nélkülöz szegények és másfell fképen a tanyai gazdálkodással összefügg iskolázási nehézségek okozzák, bár része van ebben annak is, hogy a
felekezeti elemi népiskoláknak még mindig eléggé tekintélyes hányada túlzsúfoltsága ellenére sem tudja az összes iskolaköteleseket befogadni.
E l)ajt az 1907. évi XXVII. t.-cz., ha lassan és fokozatosan is, föltétlenül
orvosolni fogja, hiszen ama rendelkezései, melyek a tanítók új fizetésének kiegészítésére és korpótlékának fedezésére szükséges államsegélyek engedélyezését attól
az elengedhetetlen föltételtl teszik függvé, hogy az illet iskola küls és bels
állapotában a törvényes követelményeknek egyaránt és teljesen megfeleljen, már
is az egész vonalon éreztetik jótékony hatásukat. Élénk hullámzás és mozgalom
észlelhet mindenfelé. Iskolaszékek és képviseltestületek üléseznek, tanakodnak,
s keresve keresik a módokat, melyek segítségével iskoláiknak egyben-másban
törvénybe ütköz állapota megszüntethet s részükre az állam hathatós támogatása biztosítható legyen. Sok helj-en már a rendezés meg is történt, a mi fleg
annak köszönhet, hogy a kormány nem követeli többé
mint azeltt
a községi vagy felekezeti iskolafenntartóktól, mikép az újonnan szervezend

—
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állomások javadalmát legalább fele részben a saját erejükbl állítsák
el. Megokolt esetekben ad az állam az eddiginél jóval magasabb segélji: is, ittott 90 %-át is a szükségleteknek, mely jóakarat viszont az érdekelt iskolafenntartókat is nag3'obb áldozatkészségre és buzgólkodásra ösztönzi.
A vármegyének mind a 117 községében van iskola csatlakozva egy község
sem iskoláztatja tanköteleseit. Nem mondhatjuk azonban ezt azokról apusztákról
és tanyákról, a melyekben az iskolások száma a törvény követ elte minimumot
tanítói
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mert pusztai iskola csak 23 van. (1868-ban 4 volt.) Mindezeknek
most van napirenden. Az elemi népiskolák száma 193.
(lS68-ban 138). Ezek közül jellegre nézve 22 (0) állami, 14 (0) községi, 139 (121)
róm. katli.. 10 (12) ref. és 8 (2) izraelita. Közöttük egytanitós osztatlan iskola
(30) meghaladja,

iskolával való ellátása

:

81 (lS68-l)an 79) s többtanitós, vagyis osztott 112 (ISCS-baii 59). Nem szerint
elkülönítve tanulnak a g^-ennekek 25 (14) és vegyesen 16S (124) népiskolában.
Mind a hat tanfolyama megvan 169-nek, ellenbon csak négy osztálj-a van 12-nek,
más jellegüekkel kapcsolatban
csonka. Az elemi
mig ugyancsak 12 népiskola
iskolák betetzésére a hároméves törvényszer ismétl-tanfolyam 172-nél van
szervezve. E tanfolyamok közül 61 gazdasági irányban, 11 1 pedig mint általános
bár csak
ism.-iskola vezettetik. Az utóbbiak közül is 12-bcn van gazdasági
oktatás. Ezeken kívül még 8 áll. jelleg, önáUó szaktanító?
elméleti iránj'ú
gazd. isni. iskola gondoskodik a vármegyében a gj'akorlati életre kiható, gazdasági
irányú népnevelésrl. (Gyöngj'ösön, Hatvanban és Hevesen 2 2, Egerben 1).
Az elemi iskolások befogatUisára a népiskolák 436 tanteremmel rendelkeznek.
Ebll az államiakra esik 86, a községiekre 17, a róm. kath.-ra 295, a reformátusokra 24 és az izraeUtákra 14. Egy teremre átlag 88 tanköteles jut tehát azonban
a valóságban még mindig kereken 70 oh'an osztály van, melyben a beírt tanulók
száma meglialadja a százat, a mi kétségtelenné teszi, hogy még ugj'ancmiyi új
osztályra van szükség, hogy tanköteleseink mind beiskolázhatok legyenek.
Az elemi népiskoláknál 439 tanító mködik. (1868-ban 216). Ezek közül az
áll. iskoláknál van alkalmazva 90. a községieknél 17, a róm. kathohkusoknál 294.
a refomátusoknál 24 és az izracütáknál 14. Egy híjján valamennjn törvényszer
képesítés. (Az oklevél nélkül való egyetlen tanító is a képz-intézetnek IV. osztályát sikerrel végezte.) Az oktató személyzetbl 310 férfi és 129 n. Az utóbbiak
közül 12 szerzetes (apácza), a többi 427 vUági. Az elemi iskolák körébe tartoznak
még az egri, gyöngj'ösi, hatvani és hevesi önálló gazd. iskolák szaktanítói és szaktanítóni, számszerint heten, kik az ismétl tankötelesek intenzívebb gazdasági
irányú, elméleti és fleg gyakorlati oktatásáról gondoskodnak. Ezekkel együtt a
vármegyei elemi népiskolai tanítók státusa 446 és az áll. el. isk. tanerk létszáma
96 fre rúg. Az egri gazd. ismétl leányiskolának nincsenek külön szaktanítóni,
hanem ez iskolát az ottani áll. el. iskola tantestületéhez tartozó, tehát a létszámban
már bennfoglalt 3 tanítón vezeti. E nagyrahivatott iskolatípus felállítása logközelebb Tiszafüi-eden remélhet.
vánnegyeí népnevelésügynek igon fontos és igen értékes szervei a Hevesvármegyei Általános Tanitóegyesiilet és az Egri Fegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-
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Az elbbi 1873-ban

alakult

meg

s

innen-onnan már négy évtizedre terjed

alatt sok becses és életrevaló eszmét vetett föl és sok hazt fias és humánus tanügyi mozgahnat segített diadalra. Régebben az elsk között harczolt a

mködése

tanítóképzés reformjáért s a gazdanági népoktatás inaugurálásáért, mostanában
meg a nemzeti történet intenzív tanítása és a nemzeti zászló ünnepének meghonosítása érdekében kezdett országos jelentség akcziót. A történettanítás reforkezdeményezésére
málását czélzó agitácziót e sorok írója indította meg. Az
mondotta ki az egyesület, hogy a magyar nemzeti történettanítást az egész országra kiterjed hatálylyal sürgsen reformálandónak, illetve a magyar nemzeti
érzés ápolása és fejlesztése czéljából a tanterv olyatén módosítását tartja szükségesnek, mely a mag3'ar história rendszeres tanítását nem szorítja a kevésbé
már
a legtöbb külföldi állam példájára
népes V. és VI. osztályba, hanem ezt
a IV. osztálytól kezdve kötelezvé teszi s erre a kún-magj'^ar mondakörbl vett
olvasmányok tárgj-alásával a növendékeket már a III. osztályban elkészíti.
Az Egri Fegyházmegyei Róm. Kath. Tanítóegyesület az 1869-ben alakult Egri
Tanítói önképzkör kisded csemetéjébl fejldött nagyi'a. Mai szervezetét szintén
1873-ban kapta. Ez is üdvös és élénk tevékenységet fejtett ki kezdet óta, részint
köz- és körgy'ésein, részint hivatalos lapja a Népiskolai Tanügy hasá!)jain.
Legérdemesebb kezdemén3-ezése az egyházmegyei tanítók középiskolás gyermekei
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:

részére

Egerben tervezett

internátus.

állami jelleg elemi népiskoláknál a testületi közélet egyébként -^
még nem igen tudott gyökeret verni ;
nem számítva néhány örvendetes kivételt
niindameUptt általános a törekvés ezeknél is a színvonal emelésére. A valláserkölcsös, hazí fias és életreható gyakorlatias irány biztosítására minden iskola
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megteszi a magáét, csak az utóhl)i szempontból akacr még itt-ott kivánni való
A legszebb eredményt felmutató és legnagyobb buzgalmat tanúsító tanító,
közül az 1907. é\d XXVI. és XXVII. t.-cz. alapján már eddig is 6 állami, 1 községi
és 10 felekezeti tanító részesült abban a szép kitüiitetésben, hogy a kultuszminiszállandó személyi pótlékkal egybekötött czímzetes igazgatói rangra
ter 200—200
«melte s legalább 40 abban a megtiszteltetésben, hogy a várm. közig, bizottság
buzgó és eredményes szolgálataikért nekik eUsraer köszönetet mondott.
Az a nemes, humániut áramlat, mely a gyermekmentést tzte ki feladatául,
Heves vármegyében általában is, de különösen Egerben mély nyomokat vágott.
Az elhagyott gyermekek istápolására alakult Gyermekvéd Liga czéljaira példáiil
egy nap alatt félezer koronánál jóval több gylt össze a közönség jóvoltából
az országos gyermekmenhely apátlan, anyátlan árváiból pedig több, mint 200
van egri családoknál elhelyezve, míg az egri házi szegények iskolába járó gyermekeinek táplálásáról az Iz7-. FiUéregylet és Napközi Otthon gondoskodik. Ez utóbbit
az állami elemi iskolákkal kapcsolatban szervezte a tanítótestület abból a czélból,
hogj' a város területén lev összes elemi iskolás szegénysorsú gyermekeket a téh
hideg idben meleg étellel lássa el. A szép szándék bevált s a Napközi Otthon az
1907
8. év folyamán már 4612 ingyen-ebédet osztott ki, a mi a közönség áldozatkészségének széjj bizon;sátványa. A Napközi Otthon konyhája évenként a négy téli
hónap alatt 850 900 K. összeget vesz igénybe, a mire egyrészt liirtelen gyjtött
kis alaptökéjének (1200 K.) kamatai és másrészt egyes jótevinek pénzbeli vagy
természetbeni adományai nyújtanak fedezetet. Egy-egy ebéd költsége 23 fillérre
volt elirányozva, de a valóságban csak 19 fillérbe került, mert a fzés és kiszolgálás teendit néhány lelkes állami tanítón díjazás nélkül végezte, s mert a
tüzel-anyagot is ajándékba kapta az Otthon, melyet ebéd idején állandóan sokan
látogatnak. Rendkívül érdemes tevékenységet fejt ki e téren a Gyöngyösi Gyer7)) eA;6ara<- Egyesület és a Hatvani Jótékony Asztaltársaság is, melyek szegény iskolásgyermekek segélyezésére és felruházására évenként több ezer koronát szoktak
fordítani. A néjjiskolával kapcsolatos humanitániis intézmények közé sorozhatjuk
még a gyönge tehetség tanulók egri kisegit iskoláját is, melynek 20 növendéke
van. Igazi jótétemény ez az intézet azokra, kik a többi tanulóval haladni nem
tudnak. Most már ezekbl is h.^.sznavehetö, kenyérkeres, derék polgárokat nevelhetünk.
Iparos- és keresked-inasiskola nyolcz mködik a hevesvármegyei tankerületben, még pedig 6 iparos- és 2 keresked-inasiskola, valamennyi községi jelleggel.
Iparos-inasiskola van
Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban, Hevesen,
Pásztón és Tiszafüreden. Ezeket a szakiskolákat 1099 mesterinas látogatja, kiknek
oktatása 28 közismereti osztályban és 22 rajzcsoportban történik. Az egri iskolának
van 8 közismereti osztálya és iigyanennyi r.a,jzcsoportja, a gyöngyösinek mindkettbl 6 6, a hatvaninak 4 és 2, a pásztóinak 4 és 2, a hevesinek és tiszafüredinek 3 és 2. A közismereti osztályokat 26 és a rajzcsoportokat 11 tanító vezeti,
kik
3 kivételével
mindannyian az illet helyeken lév polgári vagy elemi
iskolák tanítói közül 3
3 évre választott óraadók. Kizárólag az iparos-inasiskoláknál szervezett állomásokon
még pedig rendes tanítói minségben
3 taner van alkalmazva. (Az egri és a gyöngyösi iskolák igazgatói és az elbbinek
«gy rajztanára.) Az iparos-inasiskolák fenntartási szükségleteire évenként kereken
27.000 kor .-t fordítanak, amibl 8100 K. államsegély, a többi pedig községi és
egj'éb forrásokból kerül ki. Az összes jövedelmeknek mintegy ^^ részét a tanítók
javadalma foglalja le. E költségekben nem szerepelnek a gyöngyösi iskola igazgatójának illetményei, mert ezek kiszolgáltatásáról az állam gondoskodik.
Az egri iskolával kapcsolatban egy továbbképz tanfolyam mködik a
fa-, fém- és építiparágban dolgozó iparossogédek részére. E
tanfolyamnak,
melyet 3 tariító vezet, átlag 25 rendes h.allgatój.i van. Fenntartása 930 K.-Í)a kerül,
ebbl azonban 800 K. segélyt az állam biztosít.
Ugyancsak ez iskola mellett egy becses szocziáhs intézmény, a TanonczOtthon áll fönn, a mely az iskola kebelében már korábban keletkezett segélyzöpénztárból fejldött ki és a mely né))szer f(ílolvasásaival, gyarapodó könyvtárával, versenyszavalataival és nemesít társ.isjátékaival csakhamar egyik jelents
tényezjévé vált a mesterinasok mveldésének. Nagyszámú tagjai az Otthon életképességérl több színi eladás tartásával is bizonyságot tettek, melyek szépen sikerültek. Az Otthon évi 400 K. államsegélyt i.s kap.
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Tágalib értelmezéssel az iparos-inasiskolák körébe tarto/.óknak khet megtekinteni az egri dohánygyári munkásnk és a hatvani czukorgyári munkások
részére fenntartott ismétl tanfolyamokat, melyek azonban szakirányú oktatást
egyáltalában nem nyújtanak, hanem csak az általános ismétl iskolázást pótolják.
E tanfolyamok közül elbbi a pénzügyminisztérium, az utóbbi meg báró Hatvanj'^
József nagybirtokos áldozatkészségébl áll fenn.
Keresked-inas (alsófokú kereskedelmi) iskola Egerben és Gyöngyösön van.
A kettt együttvéve 99 tanuló látogatja, kik EgerboíViltárom és Gyöngyösön két
osztályban részesülnek szakszer oktatásban. A tanerk mind óraadók.
Az iskolafenntartás költségei ezeknél kereken 3300 K.-ra rúgnak, mely
összegnek túlnyomó részét itt is a tanerk díjazására fordítják. Valamennyi iparos- és keresked inas-iskola a szervezeti szabáh^zatnak megfelel módon és ered-

ményesen mködik.

A

törvényhatóság területén 6 polgári iskola mködik, még pedig 4 leáiiyA leány-iskolák Egerben (2). Gyöngyösön és Hatvanban, s a fiúiskolák Hatvanban és Posztón vannak. Jellegre nézve az egyik egri, msly az
angolkisasszonyok vezetése alatt áll. róm. kath.. a hatvani eng. magánjelleg,
a többi pedig állami. Az egri állami és a hatvani magánintézet az utolsó három év
4 osztályosak. A polgári fiú-iskolák V. és VI. osztáalkotása, ilindez iskolák 4
h'ának megsznése nem helyi, hanem országszerte mutatkozó jelenség, a minek
az az oka, hogy a törvényhozás a kvaUfikácziót csaknem minden téren felemelte
s így a polg. iskola V. és VI. osztálya, melynek ma már alig van nagyobb minsít
ereje, mint a IV. osztálynak, vonzó erejét teljesen elvesztette. A polgári iskolák
24 osztályába az 1907
S. tanév végén 734 (az elz évhez képest -\- 99) tanuló
VI. oszjárt, a kik között 279 fiú és 455 leány volt, a mibl kitetszik, hogy az V
tály megsznésével a növendékek száma nemcsak nem fogyott, hanem inkább
még car.elkedett is. Az állami iskolák közül az egri 92, a gyöngyösi 142. a hatvani
169, a pásztói 110, az egri róm. kath. 172 és végül a hatvani magán 49 tanulót
számlált. A fiétszámban nincsenek benne foglalva a magántanulók, akiknek a
száma 120 volt. Ezekkel egj'ütt a polgári iskoláinkban a jelzett tanévben 854
növendék tanult. Ez iskoláknál összesen 58 taner tevékenykedik, a kik közül
33 férfi és 25
(ebben 10 szerzetes) 28 rendes, 3 segéd. 12 hitoktató, s 9 óraadó.
A polg. iskolák czélja értelmes középosztály nevelése és képzése lévén, nem
érdektelen araiak az áttekintése sem, hogy kik veszik leginkább igénybe e tanezek társadalmi állását tokintve
27 volt
intézeteket. A 279 fiútanuló szüleibl
birtokos, bérl vagy gazdasági alkalmazott. 58 iparos, 14 ipari alkalmazott. 60
keresked és vállalkozó. 87 kereskedelmi alkalmazott, 13 köz- és magántisztvisel és 20 egyéb. A tanítás eredményét vizsgálva, kitnik, hogy a tanulók zöme
megfelelt a követelményeknek. Javitóvizsgálatra és osztáhdsmétlésre ahg 10%-ot
utasítottak. Érdekes még a IV. osztáh^t végzett 54 fiútanuló pályaválasztására
vonatkozó statisztika is, melybl kiderül, hogy közlök fels kereskedelmi iskolában folytatja tanulmányait 6, tanítóképzben 6, hadapród-iskolában 3, középiskolában 4, szakiskolában 5, iparos páh'ára lépeít 19, kereskedire 4. közhivatalnokká lett 3, szüli gazdaságában maradt 3 és ismeretlen élethivatást válaszés 2 fiú-iskola.
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Az intenzívebb
lett fönnálló és

ismeretszerzés czéljait szolgálják az összes polg. iskolák mels a hatvani és a pásztói

é\Tl-évre gyarapodó ifjúsági könyvtárak

iskoláknál szervezett önképzkörök.

A

polg. iskola feladatának hel3'es felismerésén alapszik a hatvaninál fenna pásztóinál folyó rendszeresített szlészeti s gazdasági szakoktatás és a gj'öng\'ösivel kapcsolatos ni kézimunka-tanfolyam, melyek kiválóan
alkalmas intézmények arra, hogy a növendékekkel a gyakorlati életpályákat megkedveltessék s azoiiia ket el is készítsék.
Valamennyi polg. iskola czélszerüjn van elhelyezve és felszerelve. E két
álló slöjdtanfolj-am,

szempontból

— a hatvani magán-iskolát kivéve — valóban mintaintézetek.

még emlékeznünk arról a polg. iskolai tanfolyamról, melyet
sorok írója az 1907. év végén az egri katonai állomásparancsnolcság támogatása
és közremködése mellett a továbbszolgáló altisztek részére szervezett a vármegye székvárosában. Az igazolványos altisztekrl szóló törvény tudvaleven
ezek részére katonai szolgálatuk leteltével bizonyos polgári tisztviseli állásokat
fenntart, ille'leg ezek elnyerésére nekik elsbbséget biztosít, ha a közép- vagy
Meg

e

kell itt
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polgári iskolának legalább 4 alsó osztályát sikerrel végezték. Fontos közérdek
tehát, hogy az illetk ne csak h^kervényes utakon szerzett, édeskeveset jelent
formai képesítéssel, hanem igazi elkészült seggel és megfelel mveltséggel lépjenek új pályájuki'a. Ez érdek szolgálatában áll ez az új tanfolyam, mely els
csakhamar több,
az egri példán buzdulva
volt Magyarországon s a melyet
hasonló intézmény megszületése követett országszerte.
E tanfolyam két csoportból áll s kb. 20 hallgatója van évenként. Az egyik

—

—

csoportban az I., a másikb;T(íi pedig a III. osztályból készühiek magánvizsgálatra.
Mindkét csoportnak hetenként 13 órában van eladása. A tanfolyam eladói
sajnos -^ igen cse(freáliskolai, preparandiai tanárok s egy elemi isk. tanító)
kély díjazásban részesülnek s inkább ügybiizgóságból, mint anyagi érdekbl
vállalkoztak tisztükre. Ennek pedig az az oka, hogy az összes felmerül költségeket (havi 150 K.-t) maguk az altisztek kénytelenek viselni, csak a helyiséget,
az oktató eszközök használatát és a ftést kapják ingyen.
Tanító-, illetleg tanítón-képz kett van a vármegyében. IVIindkett Egerben, mindkett róm. kath. jelleggel és négy évfolyammal. A tanítóképznek az
1907 8. tanév elején 88 rendes növendéke volt, a kik közül az I. évfolyamon
tanult 34, a II,-on 16. a Ill.-on 20 és IV.-en 18. Ez a létszám a tanév végéig 82-re
apadt. A képesít-vizsgálatot (a magántanulókat is ideszámítva) 23 jelölt közül
sikerrel tette le 20. A tanítónképznek a tanév kezdetén 1.30 növendéke volt.
Közülök I. éves 31, II. éves 25, III. éves 31 és IV. éves 43. A tanév végéig megmaradt 125 s oklevelet nyert 42. Mind a férfi-, mind a nképz összes hallgatói
legalább is 4 közép-, illetve polg. isk. osztáh'ú elképzettséggel bíitak.
A tanítóképz tanári kara 11 tagból áll. Ezek közül 6 rendes és 5 óraadói
minségben van alkalmazva. A tanítón-képzben 14 taner tevékenykedik,
mégpedig 3 férfi és 11 n, (angolkisas.szony). Rendes alkalmazású 11, óraadó 3.
Utóbbiak mind a férfi-képznél mííköd rendes tanárok.
Mindkét képz-intézet elhelyezése teljesen kifogástalan, a közegészségügyi
és pedíigógiai követelményeknek megfelel tágas, vUágos tantermekkel s a szükséges szertári, kísérleti s tanácskozó helyiségekkel. Aférfiképz eddig csak a Liczeum
tulajdonában lev fizikai, vegytani és természetrajzi szertárakat használta,
újabban azonban Katinszky Gyula prépost-kanonok, egyházmegyei ftanfelkülön felszeügyelö 7500 K.-t meghaladó áldozatkészsége révén pompás e
relést kapott. Ezenfelül van saját tornatere, 2 kat. hold kiterjedés gyakorló20 tanuló
telepe a gazdasági szakoktatás szolgálatára és két slöjd-mlielye 20
részére. Az egyikben az agyag- és kartonmunkálatokban, a másikban pedig a
famunkákban gyakorolják magukat a növendékek. Külön gyakorló-iskolája egyik
intézetnek sincs. Ezt a hiányt azonban pótolják a velük ugyanegy épületben
lev elemi iskolák, melyeknek 5, illetve 4 osztályában, vagy ezeknek a szükséghez
képest összeállított osztály-csoportjaiban bséges alkalom és mód van adva a
jelöltek gyakorlati kiképzésére. Érezhetbb az a hiány, hogy a férfiképzö nincs
internátussal egybekötve. Állandó azonban a törekvés, hogy ezen a bajon is
segítsenek s remélhet, hogy e nemes törekvést végre is siker fogja koronázni.
A férfiképz fenntartási költségei részben az alapítványok kamataiból, részben a
bíl)oros-érsek évi hozzájárulásából kerülnek ki. Az említett kamatok meghaladják
a (ióOO K.-t s a bíboros-érsek és a fkáptalan adománya az évi 16.000 K-t.
Lehetetlen itt említetlenül hagyni Eger bíboros-érsekének, az egri fkáptalannak, mint erkölcsi testületnek, az utóbbi egyes tagjainak és más jótevknek
azt a nemeslelkü, humánus buzgalmát, mely a tanítóképz intézetek növendékeinek segélyezésében évrl-évre oly impozáns mértékben nyilvánul. Ugyanis a
szintén tekintélyes ösztöndíjakon és jutalmakon kívül a bíboros és a fkáptalan
4000 K-t és más jótevk 1300 K.-t juttatnak minden évben a férfi-növendékek
segélyezésére, míg az általuk nyújtott ingyenes élelmezés pénzértéke több mint
25.0Ó0 K.-ra tehet. A zárdai internátus növendékei is hathatós támogatásban
részesülnek. A bíboros-érsek 6300 K.-nyi segélyén kívül körülbelül 7000 K. jut e
100
czélra a fc)ká])t alántól és az alapítványok kamatjövedelmébl, s 1(M)0
Szmrer.iányi Lajos telsz, püspök és Katinszki/ (iyula prép. -kanonok adományaiból.
Végül még egy fontos mozzanatról kell a képz-intézetekkel kapcsolatban
megemlékeznünk. Mind az állami, mind a róm. kath. püsjKUvi tanítási terv kötelezen elírja az elemi népiskolákban a kézügyesség oktatását. Hogy e követelménynek azok a tanítók is megfelelhessenek, akik régebben, illetleg még abban az
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korültek ki a képzkbl, a mikor c diszcziplinát méfi ozt-kbeii .sem adták clö,
az 1908. év nyarán a ,, Kézimunkára nevel orezágos egyesület" közremködésével
háromhetes kézügyességi tanfolyamot tartottak az egri férfiképzben a már
alkalmazásban lev vármegyebeli, illetve egyházmegyol)eli tanítók kiképzésére.
E kurzuson 40 tanító vett részt, jobbára a nagyobb iskolák kebelébl, hogy a
szükséges elméleti é.s gyakorlati tudnivalókat elsajátítva, otthon maradt kartársaikat is megtanítsák e szakmára. A tanfolyam 3100 K-ra rúgó költségeit
fele részbon a bíboros-érsek és a fökáptalan s fele részlten Heves vármegye, Eger
város s egy-két nagyobb község közönsége viselte. A költségek nagyobb részét a
munkálatoklioz szükséges szerszámok beszerzésére fordították, mely szerszámok
amaz iskolák tulajdonába mentekát, melyeknél a résztvett^tanító alkalmazva van.
A népnevelés köre, mintsgy elfutárjaként a né{)jogok tervbe vett Idtjrjesztésének, az 1907. évben örvendetesen bvült a várniogyében. Ekkor indult
meg itt ugyanis
bár még csak szerény kiterjedésben
a felnttek oktatása.
A múlt század hetvenes éveinek ez irányú. csakhamar elhalt mozgalma óta 1907-ig
e téren egyáltalában semmi sem történt hazánkban. Ez évben azonban, mieltt
még a kultuszkormányzatnak az iskolán kívül es közoktatás szerv-ezése érdekében
kiadott alapvet rendebte ismeretes lett volna, e soi'ok írója a helyi katon; i
hatóságok lelkes érdekldése és buzgó támogatása mellett három tanfolyamot
szervezett Egerben, az itt állomásozó, írni-olvasni nem tudó katonai legénység
részére. E kurzusok 10 hétig tartottak s az oktatás, mely az írás, olvasás és számvetés elemeinek elsajátítására irányult, hetenként 5 napon át napi 2 órát vott
igenjébe, vagyis a tanfotyamot vezet 3 tanító egj'onként kereken 100 órában
foglalkozott tanítvánj'aival. E tanfolyamokon 100 katona részesült oktatásban,
közöttük 25%-nyi oláh anyanyelv is, természetesen kizárólag magyar nyelven,
kiknek elmenetelérl a kurzusok ismételt meglátogatása, majd végül az ünnepéh^es keretben, az érdekelt tisztikar jelenlétében lefohi; záróvizsgálatok alkalmával szereztek az eszme életrehívói meggyzdést. A vállalkozást fényes sikei
jutalmazta, mert a katona-diákok 70%-a kiváló, 20%-a pedig jó eredménnyel
tanulták meg a betvetést, az olvasást és az elemi számolást és csak 10% haladása
minsíthet gyönge középszernek. E sikerben az érdem oroszlánrésze kétségtelenül azoké a derék tanítóké, kik a kir. tanfelügyel felkérésére teljesen önzetlenül, egj'edül csak ügj^szeretetbl vállalkoztak e tanfolyamok vezetésére.
E siker hatása alatt a kir. tanfelügyel kötelességének ismerte, hogy a kaszárnyai népoktatás végtelenül fontos és a legszebb eredménynyel bíztató ügyére
külön is felkérje a minisztérium figyelmét. Rámutatott arra a lelkes fogadtatásra,
meh'lyel az egri katonai analfabéta-kurz^^sokat felkarolták s arra a nagy hullámverésre, meh'et e tanfolyamok a katonai és tanügyi körökben országszerte kelma már az ország
az egri példát követve
tettek, nnek eredményeként
számos helj'én hasonló intézménj'ek keletkeztek.
A moist vázolt tanfolyamokon kívül olyanok, melyek a falusi, illetleg a földmível nép továbbképzését szolgálják, önállóan szervezve a vármegyében még
nincsenek, mert a kilátásba helyezett, egyöntet s országos érvény szervezeti
szabályzat kibocsátása még mind'g késik de az ifjúsági egyesületekben tartott
gyakori felolvasások és sorozatos eladások, melyek a tudomány népszersítésére
törekszenek és a nép nemzeti és gyakorlati érdekeivel összefügg tudományágak mindegyikének ismertetését fslölehk, e kurzusok hiányát több helyütt,
különösen Gyöngyösön, Egerbrn és Hatvanban pótolják. A tanítás munkáját
ezekben is fképen a néptanítók végzik, bár a helyi értelmiség más tagjai is (papok,
tanárok, orvosok, jrg\'zk) tartanak olykor egy-egy eladást, melyek mindig nagy
látogatottságnak örvendenek. Különösen figyelemre méltó és nagy eredmény
munkásságot fejt ki már évek óta e téren a két gyöngyösi (alsó- és felsvárosi)
idölioii
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ifjúsági egyesület.

több községében

Ugyanezt a czélt szolgálják egyébként még a vármegye
népkönyvtárak is.

leg-

felállított

*

Az

egri íögim-

nízium.

török 1687 deczember 17-én vonult ki végleg Egerbl. A jezsuiták, a város
átvételére kiküldött kamarai biztos engedelmével, 18-án telepedtek meg a mai
gimnázium helyén, hol akkor egy kisszer mosea és tizennégy török lakás volt.
1688-ban csak ketten voltak még. Podl Kelemen és Bellusi Ferencz. Valóságos
hittéríti munkát kellett végezniök. mert a szomszéd vidékrl hamarjában betcle-^
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pült lakosság azzal együtt, mely a török után itt inaracU, a katb.olikiis kercszténj'
gyermekek oktatását is azonnal magok szerették
^'állást csak nevérl ismerte.
volna a kezökbe venni. Erre azonban már nem jutott idejök. Balogh Andrásra
bízták hát a gyermekek oktatását, templommá berendezett moseájok kántorára.
Fenesy püspök segített aztán rajtok, Id emiek az évnek közepén látogatta meg
elször püspökségének régi székhelyét, hogy a plébániát megalakítsa. Sokat, mindent várt a jezsuiták térít és tanító buzgóságától, azért kész lett volna értök
minden áldozatra. Csakliogy püspökségének javai még mind. idegen kézben voltak. Kevés járandóságából mégis, ..míg tehetsége lesz arra, hogy teljes kollégiumot
alapíthasson", három jezsuita atya ellátására évenként háromszáz császári tallért, negj'ven köböl bort és húsz kila búzát rendelt. Ez az els alap, melyen az egri

A

gimnázium keletkezett.
A következ évre a társaság tartományi fnöke, Fenesy óhajtása szerint,
egy harmadik jezsuita atyát küldött Egerbe, Chrastel Jánost. Ez Balogh András
tanítvánj^ai közül tizenötöt, arra valókat, különválasztott, hogy velk a gimnáziumi oktatást megkezdje. így lett Chrastel Egerben 1689 tavaszán az els gim-

—

náziumi professzor és igazgató. 1689 90-ben tizenöt tanítványát feljebb vitte s
az elsosztáhTa újakat vett fel. 1691—2-101 fogvaazonban, mikor els tanítványai
már a harmadik osztályt is elvégezték, a tartományi fnök két új tagot küldött,
Szilác;-\á Istvánt és Viczen Jánost, a kik aztán Chrastel igazgatása alatt, az akkor
székiben dívó szokás szerint, két-két osztály növendékeit tanították. A tanítás
a mosea mellett állt török házak kett éjében folyt, melyeket e czélra úgy ahogy
átalakítottak. 1692-ben njálvánosan záródott már az iskolai év, üdvözl beszédekkel és szavalatokkal. A közönség között Fenesy püspök is ott volt.
Ezentúl négw éven át nem fejldött tovább a gimnázium. A jezsuiták kevesen is, szegények is voltak arra, hogy a magok erejébl tovább fejlesszék. Volt
ugyan akkor már egy alapjok, a savniki, egykor cziszterczita apátság, metyet
Széchenyi György prímás a királjd kamarától 1689-ben hatvanezer rajnai forinton
kiváltott s Égerben templom, ház és gimnázium építésére a jezsuitáknak ajándékozott csakhogy ez ajándék birtokbavétele csak hat év múlva, 1695-ben, következett be és sokkal több befektetést kívánt, mint hogy mindjárt jövedelmet is
h.ajthatott volna de biztosította a jezsuiták jövjét s így, Fene33i:l is támogatva,
a még kezdetleges intézet kifejlesztéséhez hozzáláthattak. Fenesy az elemi oktatást 1695-ben a plébános felügyelete alá rendelte. A jezsuiták gondja ezzel kevesbedett s az iskolává átalakított két török házban egy tágas szoba felszabadult
;

;

;

az ötödik osztáh^t is volt már tehát hol elhelyezniök. Mert. a gimnáziumnak most
még mindössze csak három heljáségre volt szüksége, mivelhogy a jezsuiták 1616iki tanterve szerint oly helyeken, hol, mint ekkor még Egertjen is, kevés volt a
két-két osztálvt egy tanár
tanulók száma
tizenöt-húsz egy-egy osztályban
7-ben,
s egy hel_\nségben tanított. Az új igazgató, Petheö István, tehát 1696
m.ikor az I. osztály tanítására alkalmas világi férfiút talált, két, szintén új társa
V.
egyikét, Hauser Istvánt a II
III.. másikát, Nemsovay Lászlót pedig a IV
osztály tanításával bízta meg s a következ évre, mikor még egy tanító-rendtagot
nj'ert, a VI. osztályt is megn\dtotta. Az egri gimnázium ezzel, az akkori rendszerhez képest, teljessé vált. 1697-ben megalakult a jezsuiták intézeteiben szo-

—

—

—

—

—

kásos Mária-kongregáczió

is,

Fenesy püspök védnöksége

alatt.

házok, sem iskolájok nem felelt meg a szükségnek
azéit 1699-ben, mikor savniki s késbb kapott két borsodi birtokuk valamelyes
jövedelemmel kecsegtette ket, elkészítették az építend templom és kollégium
tervét. A terv szerint a kétemeletes épülettömeg, a rendelkezésökre álló terület
déli részét elfoglalandó templommal együtt, teljes négyszöget tett volna, úgy hogy
a templom és a kollégium homlokzata eltt tíz öl széles és ötven öl hosszú szabad
tér maradjon s ez az eltte elvonuló utczától öt-hat lábbal magasabban álljon.
Még azon évben hozzáfogtak a-m^ugatnak hirtelen emelkedett domb levágásához
s a kollégium és a Borgia Szent Fcrencz tiszteletére emelend templom alapkövét 1700 július 31-én letettek. Az alapk letételét Telekessy püspök végezte,
ki az 1699-bcn Jászon elhunyt Fenesy Györgyöt a püspöki székben követte és a
jezsuitáknak, szintúgy mint eldje, mindvégig lelkes pártfogójuk volt.
Az építést 1 703-ban, mikor a kollégium nyugati szárnya az els emelet befejezéséig haladt s már az éjszaki szárnyon is dolgoztak. Bercsényi felkel serege
megakasztotta. A sereg közeledtének hírére a tanuló-ifjúság szétrebbent, a lakos-

De sem templomuk, sem

;
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ság pedig részben elfutott, részben pedig a várba zárkózott. Csak két jezsuita
volt a várban, a rendház feje és a gimnázium igazgatója. Késbb a várba menekült, vagy elfutott lakosság visszatért leégett vagy megrongált házaiba. A két
jezsuita is elfoglalta az üres rendliázat és miután a Savnikból kapott pénzen a
moseát és az iskolát nagyjából rendbe hozta, Telekessy püspök sürgetésére egy
Wlági papnövendék segítségével megkezdte a tanítást. Telekessynek t. i. nagyon
érdekében állt. hogy a gimnáziumban a tanítás hosszabb idre meg ne akadjon,
mert a szemináriumba, melynek megalapítására I. Lipóttól a jóváliagyást 1700ban megnyerte, legnagyobb részt innen remélt alkalmas növendékeket, kikkel
egyházmegyéje déli és nyiigati részében a papság felettébb megritkult sorait
6 és utódjai majdan kiegészíthetik. S é]3en ebben az évben nyílt meg. a gimnázium igazgatójának felügyelete alatt, a most még csak négy növendékbl álló
kisded szeminárium, melybe a jezsuiták t.artományi fnöke els theológiai tanárul
Székely Ferenczet küldte. A következ két évben (1704
1705 6), míg
5,
Rákóczi a városban vagy a város közelében volt. háliorítatlanul folyt a tanítás a
gimnáziumban, de a harmadik év közepe felé a felkelk biztosai a szécsényi gylés (1705) határozata alapján birtokaikat lefogl.iUák s a jezsuiták mározius 11-én
mindnyájan számkivetésbe mentek. Telekessy ekkor, hogy a tanítás végleg abban
ne maradjon, a számban nagyon leapadt növendékséget a maga papnövendékeivel taníttatta de közben-közben így is megakadt a tanítás, fkép 1710-ben,
mikor a dögvész pusztított, meg mikor a császári sereg a város alá érkezett.
ifikor a jezsuiták majdnem négy évi távoliétök után, egyelre csak ketten,
visszatértek, egri házok falai között és egri és borsodi birtokaikon csak pusztulást
és romlást találtak. Megint csak a kezdet nehézségeivel kellett küzdeniök, Szerencséjük volt, hogy Telekessy püspök zilált anyagi viszonyuk rendezésére nyomban
ezer forintot adott nekik s minden tle telhett megtett értök, csak hogy iskolájokat mennél hamarább hehTehozhassák. A háborús idk elriasztották ugyan
Egerbl a Aidéki tanulókat s a béke visszatérte után is évek kellettek még, hogy a
gimnázium állandósága iránt a szülk bizalma megszilárduljon de a mint a
jezsuiták annyian voltak, hogy a papnövendékeket fel lehetett menteni a tanítástól (1712
3), lassanként a tanulók száma is gyarapodott, úgy hogy 80-ról,
a mennyi 1711 2-re beiratkozott, 1716 7-ben 200-ra, 1724 5-ben pedig már
453-ra emelkedett, pedig a gimnázium helyiségeiül ekkor is csak a már régebben
átalakított két török ház szolgált s a színpadot, a jezsuitáknál szokásos iskolai
drámák eladá.sára, a két török ház egyesített udvarán lehetett felállítani.
Mert a megállapított terv szerint legelször a kollégium megkezdett két
szárnyát kellett fölépíteniük, hogy a templom hajójához szükséges területrl
a török házakat eltakaríthassák. Tartományi fnökük ötszáz forintot küldött
s 1713 tavaszán ezen kezdték az építés foh'tatását. Bercsényi kanonok a következ
évben szintén ötszáz forintot ajándékozott az építésre, Telekessy püspök pedig
ugyanakkor kétezer forintot, hogy annak idején a templom építésére, vagy pedig
a gyógyszertár berendezésére fordítsák, melyet azért kellett felállítaniok, hogy
jövedelmébl majd a templomi szükségleteket beszerezzék s állandóan jó karban
tartsák. Az utóbbira fordították. Ez volt utolsó, nagyobbszerü nyilvánulása
annak a jóakaró pártfogásnak, melylyel Telekessy az egri jezsuiták törekvését
mindvégig támogatta. 1715 márczius 3-án meghalt; székét segédpüspöke, gróf
Erddy Gábor foglalta el. Ez valami egyházjogi kérdés miatt már püspöksége
elején ellenkezésbe került a jezsuitákkal de rö^ndesen kibékült velk s nemcsak
kollégiumjok építésében támogatta ket, hanem tartományi fnöküktl még egy
új tagot is kért. hogy a Telekessy kis theológiai intézetét a hit\-itázástan székével
gyarapítsa. Szintígy gondolt a gimnázium fejlesztésére is, 1720-ban, mikor a
jezsuiták az elkészült njTigati szárnyba beköltözködtek, az elbbi, sokszor bvített és javítgatott rendház felszabadult. Ez az épület a gimnázium elhelyezésére
sokkal alkalmasabbnak mutatkozott, mint a két török ház Erddy tehát, hogy
a jezsuiták szándékát elmozdítsa, a régi rendház kibvítésére és gyökeres átalakítására mindennem épít-anj'aggal és költséggel is ellátta ket. így aztán,
a mint az épület kibvült, a tanulók száma is szaporodott. Sokat tett különben
Erddy az intézet jó hírének öregbítésére azzal is. hogy igen gyakran megfordult
a jezsuiták között és ha elkel vendégei voltak, mindjárt bemutatta nekik a theológiát és a gimnáziumot. 1721-ben bátyja, a nyitrai püspök, kiráhá követül Lengyelországba utaztában, betért Egerbe öcscse látogatására. Tiszteletére nagy
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ünnepet rendeztek a jezsuiták. A nyitrai pü^^pököt nagyon meglepte a
tanulók tudása és ügyessége útjában mindi n üt t eldicsekedett tapasztalataival
s a következ évben messze \ndékekrl is több elkel nemes család küldötte
Et^erbe gyermekeit. Maga Erddy is ide hozatta unokaöcscsét, Erddj' János
grófot s nevelését a jezsuitákra bízta. A gimnázium ünnepein mindenkor megjelent s lelkes beszédeket tartott az ifjúságnak. A szegény tanulók gyámolitásában
és a kiválóbbak kitüntetésében bkezsége kifogyhatatlan volt. Ebben követi
a nagylelk Foglár György, Püspöki András és Handler Ignácz
is akadtak
az els
kanonokok, kik közül Handler késbb, 1773-ban, ötszáz aranyforintot
s világi férfiak
tett le szegény tanulók segélyezésére
ösztöndíj -alapítványt
is társultak hozzájok. mint Buttler Lajos gróf és mások.
De hírének és tanulói számának gyarapodásával egyre hangosabb lett az
az óhajtás, hogy épülete is megfelel nagy és szép legyen. A jezsuiták fkép, hogy
savniki birtokuk jelentékeny részét illet hosszú és költséges pörüknek 1720-ban
vége szakadt, pénztáruk erejéig fol^-ton építkeztek is, de a tér bizonj^os rendet
szabott eléjök. mert építkezésökne'k útjában állt az ideiglenes iskolahelyiség
meg a mosea egyszerre le nem rombolhatták egyiket sem. A bi vekkel együtt
is nagyon vágyódtak eg}^ tágas és díszes templom után, de három é\'1:izcd óta,
hogy alapkövét letették, csak most jutottak abba a helyzetbe, hogy savniki
birtokuk jövedelmébl végre építkezéséhez is hozzáfoghattak. 1731-ben megkezd
ték hát a templom építését s annál nagyobb ervel folytatták, mert a püspök,
a ká])talan s egyik-másik \nlági nemes úr is támogatta ket. 1734-ben a szentély
már készen állt s július 31-én meg is nyílt az istentisztelet számára. Hogy aztán
a templom hajójának építésébe is belefoghassanak, eltávolították az 1720-ban
iskolai

:

—

:

—

;

k

;

alakított rendli.ázat. Elbb azonban ideiglenes szállásról kellett
gondüskodniok a gimnázium részére .A város ható.?ága megengedte, hogy a tanulók
az iskolai év befejeztéig, négy hétig, a patakmenti Enzinger-féle házba járjanak,
melyet a város akkoriban vett meg az örökösöktl. Három hónap alatt a moseát
ö-iki évet november elején már abban
iskolává alakították át s az új, 1734
kezdték meg. A templom építését 1743-ban végezték be, de a bels díszítés munkája még mind hátra volt. A hívk buzgósága azonban nem tudta bevárni a
díszítk lassú munkáját, azért foltárt csak ideiglenesét állítottak fel tenne s

gimnáziummá

—

két év alatt a tervezett hat mellékoltárt is beállították. A mellékoltárok egyes
kanonokok j ót ékon jóságának mvei voltak a 300 forintos orgona és a 218 forintos szentségtartó ára a saviiiki birtok, az 1100 forint érték új templomi ruhák
ára pedig a gyógyszertár jövedelmébl került ki.
A gimnáziumi oktatásnak eddig, a hittanon kívül, mindenütt szinte kizárólag a latin nyelv meg a latin szónoklat és költészet volt a tárgya, egyebek, fleg a
reáltárgyak, alig részesültek valami figyelemben, mert a gimnáziumoknak ez ideig
az volt a czéljuk, hogy növendékeik a latin nyelvet szóban és írásban mennél
tökéletesebben megtanulják s a felsbb iskolákban meg, a hol szükség volt rá, a
;

—

közéletben is ké.íz eszközül használhassák. 1740 -l-tl fogva azonban azon felül, hogy a történetet, földrajzot és számtant nagyobb figyelemben részesítették,
az algebra elemeit is kezdték tanítani, a szavalati gyakorlatok és az iskolai
drámák eladása mellett pedig az úgynevezett akadémiát, vitatkozást is szokásba vették. Az ünnepélyes vizsgálatok egy része volt ez és abban állt, hogy a
sílu'a szálló jelesebb tanulókat a tanárok vagy a hallgatóság közül arra hivatott
féifiak a gimnáziumi tanulmánj'okból kérdésekkel és ellenvetésekkel ostromolták.
Mindenütt sokat lendített ez a tanításcm, mert a tanulóknak, szintúgy mint a
tarároknak is, fokozta szorgalmukat és buzgóságukat. Ez is hozzájárult ahh.oz,
hogy .íz egri gimnázium fels két osztályának tanulóit már 1743 4-ben külön
választották s ezek, mint poéták és rétorok. külön-külön tanárt nyertek.
A templom felépülvén, most már a rendháznak, mely rezidencziából 1740-ben
kollégiumi rangra emeltetett, továbbépítésére fordították minden gondjokat.
Az éjszaki szárnyból hiányzott még a nagyobb rész. luirminczh-it öhiyi hosszúságban kelet felé. E^nnek irányában állt az iskolává alakított mosea. 1748-ig
annyira hpladtak e szárnynyal, hogy a következ tanévre már ebben adhattak
utolsó ideiglenes szállást a gimnáziumnak. Erre a mo.seát lebontották és a
kollégium éjszaki szárnyát siettek befejezni, hogy a gimnázium számára, amint
tervezve volt, a negyedik, keletre néz szárnyúik építésél)e is belefoghassanak.
Ez a szárny, mint az épülettömeg utczai homlokzata, a templom homlokzatának
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díszítést nyert volna.
Azonban Foglár György kanonok, ki
1740-ben az egri jogakadémiát alapította és a gimnázium mellett fejlett theológiai intézetet a harmadik tanszékkel, az egyházjosival növelte, azt a házát,
melyet a jezsuiták telkétl a gyalogosok kapujához viv út, a mai Csiky Sándorutcza. választott el, 1749-ben a jezsuitáknik ajándékozta, hogy a gimnáziumot
annak udvarán, az uteza hosszában, építsék íA. Itt
úgy írta nekik ajándékozó
levelében
a tanulóknak lesz egy kis bels udvanik nem fognak hát a templom
eltti téren futkározni, sem lármájokkal a munkában vagy az áliítatban elmea kollégium és a templom elég nagy
rült jezsuita atyáknak alkalmatlankodni
közét pedig kertté alakíthatják át. 1750 június 1-én tették le az új gimnázium
alapkövét s négy év múlva ké.szen állt az akkori építésmódhoz képest szokatlanul tágas épület, földszinten három, az els emeleten négy eladó, a második
emeleten pedig 50 láb hosszú, 45 láb széles és 24 láb magas díszteremmel s hozzá
színpaddal. Az épületet akkor, felszerelés nélkül, 18.000 forintra becsülték.
Barkóczy püspök avatta fel 1754 júUus 31-én és hogj* a tanulóknak semmiféle
alkalmatlan szomszédságuk ne legyen, az épülettel nyugatra határos 37 öl hoszszú és 29 öl széles telkét a rajta álló házzal együtt a jezsuitáknak ajándékozta.
Egészen szabaddá lett most már kollégium j ok s így. minthog}' birtokaik
jövedelme is felszabadult, helyök is, költségök is volt elég, hogy a rendtagok
számát, mely 1741-tl fogva 20 25 között váltakozott, még feljebb emeljék.
10 taggal együtt,
1758-tól, a híázi. gazdasági és gyógyszertári dolgot végz 9
állandóan 35 40 volt a jezsuiták száma, bár ekkor közvetetten már csak lelkészi
ügyekben szolgáltak az eg\'házmegyének. Barkóczy pü?pök t. i. 1754-ben, mikorra elég nagy számú világi papságot neveltek neki, a theológián a maga papjaival
váltotta fel ket s az 1755-ben felállított filozófiai intézetben is azokat alkalmazta,
hog3* a kik tehetséget és hivatást éreznek magokban, a jezsuitákhoz hasonló tudós
tanárokká képezzék ki magukat s a \alági papság mveltségének szintjét
emeljék.
A jezsmták annál nagyobb ervel fogtak most már a gimnázium teljes
5-ben. mint tizenegy évvel ezeltt a poézis és a retorika, a
kifejlesztéséhez. 1754
négy alsó osztály is külön-külön termet és tanárt nyert, s a tehernek ilj-etén
megosztásával egészen új élet kezddött az új épületben. Régi buzgóságukat s
ezzel együtt a sikert is fokozta, hogj' a tanulók a tágas díszteremben ezentúl
nagyobb hallgatóság eltt és gyakrabban bizonyíthatták be tehetségöket és
ügyességöket. Az iskolai ünnepeken és a vitatkozásokon mindig ott volt Barkóczy püspök, káptalanja kíséretében, és a püspöki fiskolák tanárai, meg más
illetékes bírák sem hiányoztak, hogy a tanulókat ellenvetéseikkel ostromolják.
Rendszerint ez alkalmakkal és a szlnieladásokkal kötötték össze a piLspök és a
ajándékaikat, s B.arkóczy 1761-ben,
káptalan tagjai, ehsmerésök jeléül,
már mint kinevezett prímás, ..hálás visszaemlékezésének bizonyítékául'" ily
alkalommal ajándékozza meg ket egy 14.000 négyszögölnyi gazdasági kerttel.
A tanulók száma ebben az évtizedben emelkedett legmagasabbra, 1766-ban
572-re. 1768-ban pedig 645-re
az elbbi számból azonban 302, az utóbbiból
parva
tartozott. Eszterházy Károly gróf ült már
pedig 355 az els osztátyba
ekkor az egri püspöki székben, a ki roppant egyházmegyéje kormányzásának s a
nagyszámú templom és a fejedelmi ,.egri hczeum" építésének gondjai között is
tudott idt szakítani magának, hogy a gimnáziumban történtekrl személyesen is
mcggj-zdjék. Épen ez idétt mutatott a tanulóifjúság a tanulmányokban legnagyobb elmenetelt s a színieladások is ekkor érték el a legmagasabb fokot.
A magyar nemzeti történet legérdekesebb eseményei kerültek színre magyar
nyelven is, egyik-másik darabban gépezetek és vizijátékok alkalmazásával.
A j?zsuiták a Barkócznól kapott kertet 1762-ben 480 öl hosszú kfallal
vették körül s gazdasági épületekkel is ellátták. Ezután a templom teljesebb fölszerelésére és bels díszítésére fordították gondjokat. 1768-ig közül húszezer
forintot költöttek erre. Érezték már. hogy inog lábok a.latt a föld. azért elhatározták, hogy a díszítés munkáját is mennél hamarább befejezik. A tervezett foltárt,
a hazai barokk oltárépítés ez egj4k legfigyelemreméltóbb alkotását. 1769 70-ben
állították fel, az oldal és a mennyezet díszítését 1773-ban, ittlétök utolsó évében,
végezték be. E templom akkor az ország legszebb templomainak egyike volt.
Drágább emléket alig hagv'hattak volna hátra, mikor, a rendjöket feloszlató pápai
bréve kihirdetése után, 1773 szén Egerbl végleg eltávoztak.
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gimnázium ellátásának

gondja szakadt a kir. helytartótanács nyakába. Abban a liitben azonban, hogy
a jezsuita tanárok a királynénak a pápai brévo alapján Idadott rendeletére megmaradnak helyökön, egyelre nem tett ez ügyben semmi különös intézkedést
de nem is tehetett, mert arra. hogy a jezsuita tanárokat hamarjában másokkal
helyettesítse, ez id szerint még csak gondolnia sem lehetett. A feloszlatást végrehajtó egjdiázi. közigazgatási és kincstári biztosok tehát, mint mindenütt, Egerben
is meghagyták a tanároknak, hogy ,,a királyné további kegyes intézkedéséig"
foh'tassák a tar.ítást. Készek is voltak rá, csak annj-it kértek, hogj' a részökre
fiatalságok miatt nagyon csekélyre szabott kegydijat emeljék amiyira, hogy ne
kelljen alamizsnára szorubiiok. Hasztalan volt kérésök. Még Esterházy püspök
is hiába szólalt fel mellettök. Akkor kijelentették hogy ,,ha nyomorogniok,
ha
koldu'niok kell is, másfelékeresnek magoknak foglalkozást, a hol Istennek és embertársaiknak legalább háborítatlanul szolgálhatnak."
Az egii gimnázium ügj^e tehát zátonyra jutott. A kormány egyetlen egy
tanárt sem tudott küldeni. Végre is, hogy székhelye gimnázium nélkül ne maradjon, Esterházy lépett közbe. Hat fiatal papját, Stanczel szemináriumi kormányzó
vezetése alatt a gimnáziumba rendelte három évre, a meddig a kormány, mint
ígérte, az egri gimnázium ügyét végleg ehntézi. NagjTiehezen eltelt a három év
A kormány nem tudta beváltani szavát s új halasztást kért. Esterházy csak
sok kérésre engedett még újabb két évet. Stanczel helyébe Hegyi József volt
jezsuita tanárt hivta meg igazgatónak.
E közben, 1776 július IS-án, Budán összeült végre az országos tanügyi
bizottság s Fekete György országbíró elnöklete alatt azon tanácskozott, hogy
a volt jezsuita gimnáziumok fenntartásának terhét, míg teljes államosításuk
majdan végre lesz hajtható, hogyan róhatna a birtokos szerzetekre s itt-ott
egyes városokra. A kir. kanczellária tervezetében, mely a tanügyi bizottság
tanácskozásainak zsinórmértékül szolgált, az egri gimnázium is szerzeteseknek
volt szánva, ,.pihs-pásztói cziszterczitáknak, a kik, a magok jövedelmébl fenntartva, könnyithetnek a tanulmányi alap terhein, vagy a piaristáknak, vagy a
kiket a püspök legjobban óhajt." De most, mikor a tervezet végrehajtásán volt
a sor, a tanügyi bizottság megakadt, mert a piüs-pásztói cziszterczitákkal, mivelhogy' a morva weUehrádi anyakonvent hatósága alá tartoztak, alkudozásba nem
bocsátkozhatott, a wellehrádi konventtói pedig nem reméUiette, hogy a magyar
cziszterezitákat oly új foglalkozáslxoz segítse, mely amúgy is rég óhajtott függetlenségöket elreláthatólag rövidesen biztosítaná. Az egyesített morva és magyar
ezisztercziták apátját, Zri Fülöpöt, nem is szólította hl tehát, hanem más útatmódot keresett, hogy a kir. kanczellária az egri püspöknek tett ígéretét a kiszabott idre beválthassa. Csakliogy a piaristák, akikre a kir. kanczellária a ezisztercziták után gondolt, azt a terhet, hogy a gimnázium mellett a templomot és a
kollégium terjedelmes épületét is fenntartsák, birtok nélkül, mert a savniki
apátságot a királyné a szepesi püspökségnek ajándékozta, az igazgató és a hat
tar.ár ellátására szánt 1700 forintért egyáltalában nem vehették magokra, s a többi
rendfnök közt sem akadt, a ki rá engedte vohia magát kényszeríteni, hogy ezt a
terhet a heh'tartótanács válláról a magáéra vegye.
Ekkor történt, hogy a pásztói konvent perjele, Beitler Metód, értesülvén a
hel\-tartótanács szándékáról, felment Budára az országbíróhoz és a tanügyi
bizottság eltt bejelentette, hogy az egri gimnáziumot a pilis-pásztói cziszterczita
apátság terhére, apátja utólagos jóváhagyásának reményében, a templommal és a
kollégiummal együtt átveszi. A függetlenség reménye mellett fleg az a gondolat
vitte rá e merész lépésre, hogy rendje, ha a nemzeti mveldés munkájában
tevékí nyebb részt vehet, erkölcsi súlyban tetemesen gyarapodni fog és ha Pásztóról Egerbe telepedik át, a közjónak hozott áldozata fejében a pihsi és a pásztói
apátságok felépítésének gondjaitól egyszer s mindenkorra megszabadul. Az ajánlat váratlan volt. Kapva-kapott hát rajta a tanügyi bizottság és anélkül, hogy
Beitlemek csak annyi idt is engedett vobia, hogy apátját értesíthesse, mindjárt
ott helyben megkötö.te vele az ideiglenes átvéte szerzdést, a budai figazgatót
pedig utasította, hogj' a pásztói konventet a jezsuiták templomának, kollégiuniának és gimnáziumának birtokába siessen beiktatni. Ez alig két hétre rá,
megtörtént s ugyanakkor az egyházmegyei tanároknak a cziszterczitáktól két
éven át fejenként fizetend 300 forintban a püspökkel is megállapodtak. Zuyi
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apát minderrl csak akkor értesült, mikor az átvételi szerzdést már a királyné is megersítette. Akarva nem akarva bele kellett hát nyugodnia és
hogy a kömiyen megérthet neheztelés súlyosabb következményeinek elejét
hogy a már íigy is megmásít li.itatlan dologba valavegye, mindent elkövetett
mert világos \olt eltte, hogy a
hogy a wellehrádi konvent is belenyugodjék
pilis-pásztói apátság, melynek a birtokperlések miatt úgjns már 12,000 forint
adóssága volt. nem bírhatja meg a gimnázium és a miatta Egerbe áthelyezend
megnagyobbított konvent költségeit, hanem továbbra is. még pedig nagyobb
mértékben, a wellehrádi konventre szorul. Rá is szorult, legfökép a gimnáziumhoz
küldend rendtagok miatt, a kiket Wellehiádnak kellett nevelnie s azután a
budai egj'etemen tovább képeztetnie, mert Zri apát, ha már mindenáron át
kellett vennie a gimnáziumot, nem akart \ele szégyent vallani.
A szerzdés szerint 1778 9-re már neki kellett tanárokról gondoskodnia,
merti a pilspök egyáltalában nem volt rábírható, hogj- csak egy é\ág is engedje
méc át papjait; de ez évre még csak három cziszterczitát küldhetett tanítani
három tanszékre Idsegítkül világi tanárokat fogadott, az igazgatást pedig Hegyi
kezében hagj'ta 1779 80-ra azonban, mikor négyen végeztek már az egj'etemen,
az összes tanszékeket cziszterczita tanárok foglalták el; csak az igazgatást nem
bízta még rajok, fiatalságuk miatt, azért az 1780-ban elhalt Hegyi után Bihary
Ferencz szintén volt jezsiiita tanárt nevezte ki igazgatóul. Nemcsak fiatalok voltak, hanem a nevelés-oktatás terén még egész újonezok is, minden rendi hagyomány nélkül s i'ij volt a rendszer is. a Mária Terézia-féle Ratio Educationis (1777),
aielyben tanítani kezdtek de a mi a korral járó tapasztaltságból hiánj'zott még
nálok, a tapasztalt Bihary kitn vezetése alatt kipótolták buzgóságukkal.
Rövidcsen annyira megálltak helyöket, hogy már 1781 november 22-én ezt
írhatta Bihary Zri apátnak: ,,A gimnáziumban nagy a tanulók száma (304 az
öt osztályban) s közte sok a nemes ifjú. Ide jár Eszterházy Imre gróf tábornok
két fia is. Ezek idejövetelének szerintem az az oka, hogy Nagyságod fiai jól tanítanak." De volt a sürü látogatottságnak más oka is, az, hogy II. József németesítö és a kathohkus vallást sért rendeleteinek, melyek 1780-tól kezdve egymást
érték, ellen tudtak állni még akkor is, mikor, a budai figazgató knrata szerint,
a kerület többi tanártestületei mind végrehajtották azokat. Bihary hat évig
igazgatta az egri gimnáziumot
Mert a feloszlatás veszélye ott lebegett a czisztercziták felett is már akkor, a
mikor lelkesen a magj'ar nemzeti köznevelés szolgálatába állottak. Az átvételt
ilfet végleges szerzdést t. i. a helji;artótanács Zurival még 1777-ben megkötötte,
a fejedelmi megersítés azonban sokáig késett. Zri Budán, majd Bécsben is
folyvást sürgette, de ott is, itt is mindig a-.zal biztatták, hogy legyen tüic lemmel, a
megersítés azért késik, mert a kir. heíji;artótanács módját akarja ejteni, hogyan
állíthatná a pilis-pásztói apátságot lábra annyira, hogy az egri gimnázium fenntartásának terhét Wellehrád segítsége nélkül megbírja. És Zri várt türelemmel,
még azután is, mikor Bécsbl kéz alatt az a hír ment hozzá, hogy a pihs-pásztói
apátság függetlenítése már csak rövid id kérdése mert ismerte legjobban a pihspá-sztói apátságának vagyoni viszonyait s nem tette fel. hogy császárja méltatlan
játékot zzön vele. Pedig a megersítés halogatásának semmi egyéb oka nem
volt, mint hogy Bécsben ki akarták dolgozni elbb az osztrák birtokos szerzetek
feloszlatásának tervét, hogy, mikor a feloszlató rendeletet kihirdetik, a wellehrádi
apátságnak a ketts magyar apátsággal való közössége miatt az egri gimnáziumot
illetleg semmi kötelezettsége ne legyen, mivelhogy ez a közösség- annak az egy
apátságnak a többi osztrák apátsággal és prépostsággal egyidej feloszlatását,
legalább egy idre, hátráhatta volna. 1784 júhus 16-án írta alá II. József a wellehrádi apátságot eltörl rendeletét, s így Zri, bár a osá.=-zári rendelet még az
udvari kanczellária fiókjában volt, II. József szemében attól a naptól fogva nem
volt többé wellehrádi apát; augusztus 14-iki rendeletében, melylyel az egri gimnázium végleges átvételét megersíti, mégis azt írja, hogy az eltörölt jezsuiták
egri templomát, kollégiumát és gimnáziumát ,, kedvelt lvünknek, Zri Fülö])nek,
a morvaországi u-eUehrádi és a magyarországi pihs-pásztói egyesített apátságok
apátjának adjuk és adományozzuk, semmit sem kételkedvén, hogy ezt a mi megfontolt rendeletünket utódaink is nemcsak teljesíteni, hanem új kegyekkel és kedvezésekkel is gyarapítani törekszenek." Az egri konvent, melyet e rendelet a
piUs-pásztói apátság birtokainak a wellehrádi konventtl független kormányzójává
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tesz, teljesen be volt már akkor rendezve.
mint teliát a II. József-féle diploma
kihirdetésével a pilis-pásztói apátság birtokai a -n-ellehrádi apátságtól forma szerint

voltak választva. semmi sem állt többé útjában az osztrák birtokos szerzeteket
közzétételének. Néhány nap múlva, szeptember 17-én, ki is
lrdették s rögtön végre is hajtották. Zri a vele zött méltatlan játékból magyarországi ketts apátságának sorsát elre látván, ki akarta kerülni az újabb megaláztatást, azért félrevonult WiskoM'ba.
Az ígj^ árvaságra jutott magyar czisztercziták sem igen köszönhették meg
fejedelmileg biztosított függetlenségöket. II. Józsefnek kaszárnyákra volt szüksége, magyarországi körútján minden nagyobb városban kaszárnyának való épületet keresett Egerben a liatalmas liczeumra vetette szemét, csakhogy ezt, mert
Eszterházynak magántidajdona volt, nem lehetett lefoglalnia
a czisztercziták
konventjét és gimnáziumát szemelte liát ki s Eszterházy a hehi:artótanácstól
1786 ápril havában rendeletet kapott, hogy a czisztercziták és tanuló-ifjúságuk
részére a hczeumban vagy a szemináriumban jelöljön ki helyet, mert a császár a
gimnáziimiba és a konventbe katonákat akar betelepíteni. Eszterházy, hosszabb
ellentállás után. magoknak a cziszterczitáknak hajlandó volt lakást adni a hczeumban, ha a gimnázium épületét nem vonják el czéljától. A császár elfogadta ezt az
ajánlatot s augusztus 22-iki rendeletében, mely a püspöknek, Sahseh báró helyrségi parancsnoknak és a kassai tankerület figazgatójának
az egri o-imnaziumot 1786 elején ehliez csatolták
megküldetett, meghagyja Plachy Cirill
perjelnek, hogy konventjével haladéktalanul költözködjék át a püspöki hczeumba.
A konvent épületét a hehrségi parancsnok október 31-én vette át.
Az új tanév, az 1786 7-iki, a szokott idn túl, október l-én nyíUmtott
meg. A tanulók csak lassan, elkésve jelentkeztek, mert a környéken az a hír volt
elterjedve, hogy a kormány a czisztercziták konventjét feloszlatta. A liír csak
korai volt, de nem valótlan, mert egy hónap múlva köztudomású volt már, hogy
az összes tanítórendek feloszlatása küszöbön áll. Bihary, mint említettük, nem
akarta bevárni, hogy a feloszlatás után esetleg az egész tanári testület újjászernyakába szakadjon, azért az igazgatóságról még novemvezésének gondja az
berben lemondott. II. József Schumann Teofil theológiai doktort, a retorika tanárát, nevezte ki igazgatónak, fizetés nélkül, tisztán a konvent terhére. Az els
cziszterczita igazgató 1787 február végén vette át a gimnázium vezetését, de még
be sem végzdött a tanév, mikor II. József a konvent és a gimnázium fenntartó
alapját, a pihs-pásztói apátság birtokait, lefoglaltatta s magát a konventet feloszlatta. A házukból és birtokukból kizött czisztercziták, a fejedelemtl fejenként 150 r. forint
nyugdíjban részesítve, a fölött tanakodtak,
120 korona
is, mint tizennégy év eltt a jezsuita tanárok, a
hogy ne utasítsák-e vissza
heh-tartótanács ajánlatát, hogy 300 forint fizetéssel tanszékeiket mind megtarthatják. Attól nem kellett félniök, hogy ha mint lelkészek akarnának szolgálni,
egyik vagy másik egyházmegyében állást ne kapnának, a tanárinál elbb-utóbb
sokkal jövedelmezbbet
mégis, fleg Eszterházy püspök kértére, ki az egri
gimnáziumnak II, József rendeleteivel szemben is megrzött katholikus és hazafias jellegét nagyon féltette, úgy az igazgató, mint a tanárok is elfogadták az
ajánlatot s 1787
8-tól kezdve mint exczisztercziták vitték tovább tisztjöket.
A következ tanév végén azonban, mikor II. József a hétköznapi vallásoktatást
eltiltotta, ketten megváltak a gimnáziumtól s egyházmegyei kötelékbe léptek át.
A helytartótanács egy volt dömés és egy ^álági tanárt küídött helyökbe.
II. József halála után azt hitték, hogy visszanyerik ehdegenített birt.okaikat
és intézetöket. Összejöttek hát Egerbe a volt pilisi-pásztói czisztercziták s megliató feliratukban elpanaszolták a pozsonyi országgylésnek 1787-iki sérelmeiket.
Az országgylés félretette feliratukat. Az alkotmány \-isszaállítása után a franezia
forradalom hírei foglalták le figyelmét. Xéhány é\ag kitartottak még mind a
négyen
Schumann. Marsaiké, Pászty. Üjfalussy
kik a hitoktatás megszorítása után is megmaradtak a gimnáziumnál, bár a mellett, hogy a legutolsó
fizetési fokon a puszta megélhetés is elég gonddal járt, a sóhivatal tisztjeitl, kik a
csekély fizetést, évnegyedenként hetvenöt r. forintot, forgalomból kiment régi
pénzekkel vegyest és következetesen csupa rézgarasokban, meg krajczárokban
adták ki nekik, hihetetlen megalázásokat kellett trniök. S mégis, mikor a helytartótanács 1791-ben a magyar nyeUmek, mint rendkívüli tárgynak, tanítását
elrendelte,
az országban a legelsk, a kik rendes tárgynak és tanítá,sát rendes
is el

feloszlató rendelet

.

;

—
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írja
idben tartandónak kérik. ..mert ha e.^ak rendkívüli tárgyként tanítjuk
a siker nagyon kétséges a szülök nagyrésze, fkép a szegényebb,
Schumann
nem fogja taníttatni fiát. korlátolt ítéleténél fogva azt képzelvén, hogy csak a

—

;

professziU"ok akarnak belle pénzelni, s Egerben annál könnyebben tanítható
rendes tárgyul, mert a professzorok nemcsak, hogy mindnyájan tudnak m.igya-

hanem tsgyökeres magyarok is." A rozsnyói gimnázium igazgatója Schumannhoz fordul tanácsért és utasításért, hogy intézetében mikép rendezze be a
mag>"ar nyelv tanítását, mert tapasztalásból tudja, úgymond, hogy a magyar
nvelv az egri gimnáziumban nem közönséges kezekben vagyon.
1790-ben szóba került a Ratio Educationis módosítása. Az egri gimnázium
tanárainak javaslata úgy általános elveit, mint a gimnáziumi oktatás keretébe
beilleszthet tárgyakat és eladásuk módját illetleg a mai idkhöz képest is sok

rul,

figyelemre méltót foglal magában. II. József 1785-iki rendeletét, mely a serdül
fiatalságot, felntteknek valp szabad.ságban részesítvén, az iskolai fegyelmet
mindenütt nagj-on meglazította, a helytartótanács 1790-ben eltörölte. Schumann a legelsk között üdvözli ezért a hehi^artótanácsot és ahit oktatás módosítása
mellett a Mária-kongregáczió visszaállítását is javasolja. Török gróf figazgató
vévén át a liitszónoki tisztet, 1795-ben a maga felelsségére \nsszarendeletére
állítja és úgy vezeti, hogy a helytartótanács, bár ellenzi, a város közönségére való

tekintetbl

nem

tartja tanácsosnak megszüntetését elrendelni.

Csak könyv- és szertárt nem tudott alakítani, a mint a tanítás érdekében
kezdettl fogva óhajtott. A jezsuiták kön\-vtárának javát t. i. a helji:artótanács
1773 után Budára vitette a mit belle a czisztercziták megkaptak, azt k, mikor
egri konventjök 1779-beu megalakult, a Pásztón megsznt konvent könyökeivel
kiegészítették az 17S7-ben felkért kimutatás alap.rán azonban ennek javarésze is
Budára került, a maradék pedig a lefoglalt épület egy félrees zugában halomra
hányva hevert és összepenészedett, mert a volt czisztercziták be sem tehették
odalábokat. Csupán a szorosan iskolai könyvek maradtak kezökben, jnelyeket
kezdettl fogva a gimnázium épületében tartottak. Schumann az els naptól
kezdve folyvást zaklatta a helytartótanácsot könyvekért és tanszerekért, azonban
1790 1) mindössze 66 frt 52 krajczáit tudott
teljes négy esztend alatt (1787—8
tle kicsikarni 40 forintot könyvekre, 26 frt 52 krajczárt tanszerekre. Az épület
;

;

—

—

:

rendbehozását sem tudta kikönyörögni, pedig utoljára már csak az osztálytermek
újrabútorozását kérte, a mi a felküldött részletes költségvetés szerint 623 frt
30 krajczárt kívánt volna. Ezt is liiába kérte. Végre belefáradt a sok küzködésbe,
1796-ban lemondott liivataláról s 125 forint ,,remuneratióval" kolostorba
vonult. Vele együtt Ujfalu-ssy László is megvált az intézettl.
A heh"tartótanács Pászty Rajmondot nevezte ki igazgatónak, Ujfalussy
helvébe pedig világi tanárt küldött. A tanári testület így egészen vegyessé vált
s Paíztynak sok fáradságába került, hogy a gimnázium jó nevét úgy a hogy fennmeg Marsalkó szken bár, de beérték ; a világi
tartsa, "a csekél}- fizetéssel t. i.
tanároknak azonban, hog}* családjokat fenntarthassák, mellékkereset alkalmai
után kellett nézniök. Legközelebbinek kínálkozott erre az óraadás nemcsak az
iskolában, hanem otthon is, a tanár lakásán csakhogy ez sok melléktekintettel
járt és a tanítás sikeréhez szükséges szigorú egyenletes eljárásnak útját állta.
Pásztv volt rendtársával, a kire minden körülmények között bizton számíthatott,
figyelemmel kísérte a magánórák adását s lehetleg útját törekedett álhii a visszaélésnek hanem ez. igen érthet, nem nagyon gyarapította a tanári testületben
az egyetértést. Pedig egyéb gondjai is elég súlyosak voltak. Fájt látnia maga
körül a pusztulást. Ott kezdte tehát, a hol eldje'elhagyta megsürgette a helytartótanácsnál az osztályok bútorzatának megújítását s jelentést tett egyúttal
a templom, a gimnázium és a kolostor épületének siralmas állapotáról. A kolostor t. í. nem vált be kaszárnyának, lett hát belle bérház, hivatalok és magánosok
számára de a felügyel, mert nem kapott rá költséget, nem tataroztatta a lakók
tehát annál kevésbé kímélték s végre, mikor itt-ott düledezni kezdett, nagj^obbrészt elhagv'ták. A templom sem részesült nagvobb gondban. Külseje, minthogy
ács meg kómíves egy egész évtizeden át soha feléje sem nézett, a teljes elh.igyatottság képét mutatta. De belsleg is egyre szegényebb lett; értékesebb aranj-- és
ezü-stszereit a kincstár Budára vitette és hadi költségekre fordította, az értékes
egyházi ruhák pedig a kormánybiztostól 1787-ben felfogadott iszákos sekrestyés
gondatlansága miatt a kolostor épületében lakó felügyel asszony leányainak
;

;

:

;

;
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kezén, kik gy.aki'an a sekrestyés dolgát végezték, rendre tünedezni kezdtek.
Pászty ajánlkozott, hogy a hallatlan rendetlenség megszüntetése végett magára
veszi a felügyeletet, ha az úgy is majdnem üres épületben helyet kap magának
és hivatalának. Sahlhausen báró figazgató, sok sürgetésére, 1798-ban, miután a
május 11-iki nagy szélvihar az épületek tetejét mind felszaggatta, csakugyan
rendelte neki a kormány a kolostorban két szobát és azt is megígérte, hogy a gimnáziumot, melynek 1790-tl fogva még belseje sem volt kimeszelve, kívül-belül
hamarosan rendbe hozatja. Nem hozatta rendbe a szükséges költséget a figazgató som tudta kieszközölni. A pusztulás ment hát tovább egész addig, míg az
1800 augusztus 3-iki nagy tzvész miatt a gimnázium, a kolostor és a templom
is romhalmazzá nem lett. S ezt a romhalmazt kapták vissza a czisztercziták,
mikor I. Ferencz király a pihs-pásztói apátságot 1803-ban visszaállította.
Még csak híre járt, hogy Ferencz király a II. Józseftl eltörölt rendeket
,,az istentisztelet elmozdítására és a tanuló-ifjúság helj^es nevelésére" vissza
készül állítani, mikor a volt egri konventnek még él tagjai, szám szerint hatan,
meghányták-vetették egymás között a visszaállítással rájuk háruló terheket.
Egész világosan látták, hogy a pilis-pásztói apátságnak négy vármegye területén
szétszórt apró birtokai még a legjobb karba hozva sem hajthatnak annjd jövedelmet, hogy a patronátusi terhek mellett az egri gimnázium ellátásának, új
tagok felvételének s ezeken felül még az apáti hivatal fenntartásának költségeit
is megbírnák. Figyelmeztették is erre a helytartótanácsot és arra kérték, hogy
mindaddig, míg a porosz-sziléziai Heinrichauhoz tartozó zirczi apátság függetlenítése be nem következik, a pilis-pásztói apátságot csak perjellel kormányoztassa, mert most, hogy a volt egri konvent összes ingó és ingatlan javai, az egy
majorkertet kivéve, 1787 óta mind elkallódtak vagy eladattak, még szükségesebbnek vélték, hogy a szegény pilis-pásztói apátság a tehetsebb zirczihez
csatoltassék. A király azonban máskép határozott, azt akarta, hogy ha a zirczi
apátság sorsa valamikép végleges elintézés alá kerülhet, a cziszterczita rendnek
Magyal országban legyen már magyar apátja, a ki a ziiczi apátság kormányzását
egyszeren majd átveszi. A kinevez diploma, mely a visszaállítóval egy napon,
1802 június 25-én kelt, a pilis-pásztói apáti székbe a három jelölt közül Schumannt
emelte, s az egri gimnázium sorsa ezzel végkép elintézdött. A visszaállítás
t. i. többi között azzal a kötelezettséggel járt, hogy a cziszterczita-rend apátja
az egri gimnáziumot a pilis-pásztói apátság terhére átveszi és annyi alkalmas
rendi tanárral látja el, a mennyit a tanuló-ifjúság oktatására a tanrendszer
megkíván. És e kötelezettség fejeljen azt a kiváltságot nyerte, hogy tanárait ós
igazgatóját is rendjének tagjai közül maga nevezi ki és belátása szerint változtatja, s hogy a tankerületi figazgatónak a gimnáziumra nézve egyéb joga nincs,
mint annak mérsékelt ellenrzése, hogy a tanítás az elírt szabályoknak megfelel-e.
Schumann, kinevezése után Egerbe sietett, hog}"^ a gimnázium ügyét
elintézze. Els volt a konvent megalakítása és a gazdasági ügyek rendezése,
hogy a gimnáziumot mentül hamarabVj cziszterczita tanárokkal láthassa el.
Az 1805 6-ik tanévtl egy híjján már mind czisztercziták tanítottak.
Az apátságnak a hosszú bérletbl átvett birtokai a leggondosabb házi
kezelés alatt sem igen jövedelmeztek többet tízezer forintnál. El lehet hát gondolni,
hogy csak magoknak a romokban hever templom, kolostor és gimnázium
épületeinek helyreállítása is mennyi gonddal és teherrel járhatott. A visszaállító
diploma negyedik pontja határozottan kijelenti ugyan, hogy „az összes épületek
jó karban, a szükséges javítások teljes végrehajtása után, adandók át a cziszterczitáknak ;" a helytartótanács azonban, az id rövidségét hozva fel okul. bele
sem kezdett a helyreállítás munkájába, hanem mindent a jelzett állapotban
adott át, azzal az írásba foglalt ígérettel, hogy a hetyreállítás költségeit az apátnak az utolsó fillérig meg fogja téríteni. Schumann apát, a helytartótanács
ígéretében bízva, a legszükségesebb javításokat, kölcsönpénzen, haladéktalanul
megkezdette s a három épületre hat év alatt csak készpénzben 35.933 forintot
költött. A helj'lartótanács évrl-évre megújította, de nem váltotta be ígéretét,
Bt még az apátságra két ízben hadiköl csn kép kirótt 6825 forint 50 krajczárt
sem térítette meg soha.
Ily viszonyok között mind az apát, mind a rendtagok részérl nemcsak
buzgóságra, hanem igen nagy önmegtagadásra is volt szükség, hogy a gimnázium
ügj'e mégis elbbre haladjon, fkép az 1806-ik évi második Ratio Educationistól
;

—
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kezdve, mely a három grammatikai osztályhoz egy elkészít-osztály
a régi
parva
berendezését és a tanári testületnek egy taggal megszaporítását kivánta.
Ezt az elkészít -oszt ál \-t ug^-an. mert az elemi iskola harmadik osztályából
alakult, a királyi rendelet szerint Egerben is a városnak kellett volna berendeznie
és megfelel tanárral ellátnia, de a tanács kijelentette, hogy erre alkalmas embert
nem adliat. s kötelezettségétl azzal váltotta meg magát, hogy a cziszterczi

—

rendi. ek. a hel^-tartóianács 1807 július 29-iki rendelete szerint, ..örök idkre
évi kétszáz váltóforintot fizet." Ez volt Eger városának összes terhe, melyet a gimnázium érdekében viselt egész 18G0-ig. a mikor a zirczi apát. a 194 osztrák

érték

dézsmaváltság fejében öttl a tehertl is megszabaapát. kinek vállát a konvent és a gimnázium fenntartásának
gondjai egyre jobban nyomták, rendtársaival együtt szívesen trte a szükséget
is. csakliog^" a gimnázium jó neve csorbát ne szenvedjen. Nemcsak állására,
önfeláldozó mimkásságra nézve is els volt társai között.
Ekkor szabadult fel t. i. a szántói birtok a hosszú bérlet alól, elég siralmas
állapotban; azért Schumann, hogy rendbehozatalánál maga is, rendje is biztosítva
legveu. kezelésével Pászt%-t bízta meg. helyébe pedig Marsalkó Kon.stantint
nevezte ki igazgatónak. Báró Sahlhausen figazgató nagy megnyugvással értesült
e kinevezésrl, mert ^larsalkót régóta ismerte és tudta nagyon jól, hogv azokban
a nehéz napokban, mikor a tanári testület egészen vegyes volt. Pásztynak
dította.

forint és 29 krajczár

Sehumami

csak az ó odaadó
megriznie.

támogatásával sikerült

a gimnázium jó

nevét

valahogy

Schumann apát 1809 november 16-án a sebesült franczia katonák gyóntatása közben elkapott kolera-járványnak áldozatul esett. Marsalkó már 1801-ben
is mindenkép azon volt. hogy a visszaállítandó pilis-pásztói apátság addig is.
míg a tehetcsb zirczi apátság önállósítása bekövetkezik s ahhoz lesz az csatolható, a zirczi perjel kormányzása alá kerüljön. Most. mint a konvent és az apátság kormányzó perjele, még jobban rajta volt. hogy az egyesítés kérdése mennél
hamarább dlre jusson. A konvent tagjai között ezúttal nem is volt már nézeteltérés, mert nem feledték, hogy a sanyarú hét esztend alatt egyedül elhunyt
apátjok föltétlen önmegtagadásának volt köszönhet, hogy rendjük a roppant
terhek viselése alatt össze nem roskadt. S a jöv képe még fenyegetbbnek
mutatkozott. Az épületek hehTeállitására és a gimnázium új fölszerelésére
felvett kölcsön negyedrészben sem volt még letörlesztve. a költségek megtérítését pedig a bankjegj-eknek 1809 végén beállott csökkenése után, mely az áliam
pénzügyi bukását (1811) elre jelezte, többé már nem is remélték. Ezért nem lehetett hajlandó a konvent a lévai gimnázium átvételére sem, a mire Léva város
tanácsa Marsalkót, többi között a szántói birtok közelségemiatt, 1810-benismótelve
kérte, mert a háborús idk, fleg pedig a devalváczió következtében szenvedett
nagy veszteségek miatt attól is lehetett félni, hogy az esetben, ha az egyesítés,
mely ellen a zirczi, akkor még nagjTé.szt német czisztercziták dolgoztak, meg
találna hiúsulni, a konvent az egri gimnázium és templom fenntartásának terhét

nem

bírja

A

meg,

érezte a visszaállító diplomában rárótt kötelezettségnek súlyát,
de szorult helyzetében most már, ha akarta volna sem tudta ígéretét beváltani,
annj'ira megcsökkent a szenvedett veszteségek miatt a vallás- és a tanulmányialap jövedelme. Annál hajlandóbb volt hát teljesítem az egri konvent óhajtását,
mert a pilis-pásztói apátságnak a zirczivel egyesítése útján, a vallás- és tanulmányialapot több nnt 50.000 forintm-i tehertl egyszerre megszabadíthatta, s épen
ez idtájt, 1810-ben, a legfbb akadály, mely a zirczi apátság függotlenítésének
eddig útjában állott, a poroszországi szerzetes-rendek feloszlatásával magától
megsznt. A király azonban csak négy év^el késbb, Heinrichau s egyben Zircz
apátjának, Gloger Konstantnak, halálával nyert szabad kezet a zirczi apáti czím
és jog adományozására s ezzel egj'ütt a pilis-pásztói apátságnak a zirczivel
egyesítésére. Az egyesítés 1814 augusztus 19-én ment végbe. Az egyesített hármas
apátság els apátja a zirczi konvent pe'-jele, Dréta Antal lett, ki az egyesítés
elkészítésére a pilis-pásztói apáti czímet már 1812-ben megkapta. Ez az egyesítés az egri eimnázium jövjét is végleg biztosította.
Az egri konvent tagjai igy osztatlanabbul szentelhették magukat hivaásuknak. Az igazgató feljegyzése szerint .,évTl-é\Te szép rendben és békében
folvnak a dolgok, a mint a Ratio Educationis rendeli," és báró Sahlhausen

kormány
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figazgató utódja, Szuhányi Forencz

kir. tanácsos „örömmel jön Egerbe s az
örvendetes viszontlátás reményében távozik, mert az igazgató is, meg a tanárok
zirczi apát is ,,jól
is, érzik hivatásuk fontosságát és szeretik kötelosségöket."
es büszkeséggel látja, hogy nem estek hiába a rend nagy áldozatai."
Marsalkó halála után (1817) Zoffcsak Ödön foglaltáéi az igazgatói széket
ahg harmincz éves korában. Szuhányi nagy elismeréssel szól az igazgatónak
,.alattasai vezetésében és fegyelmezésében követésre méltó pontosságáról".
Zoffcsák igazgatóságának utolsó évében helyet cserélt a gimnázium.
Az 1827 augusztus 26-iki második nagy tzvész t. i. a belváros nagyrészóvel
együtt a czisztercziták összes épületeit újra elhamvasztotta. Oly nagy volt a
pusztulás, hogy az épületeknek egy idben helyreállításáról szó sem lehetett
azért a zirczi apát, Villax Ferdinánd, az iskolai nagy szünet alatt csupán a gimnázium épületét fedette b^ s azt is csak ideiglenesen, hogy az új tanév rendes
idben, november elején meg legyen benne nyitható, mert e helyett, minthogy
közta és a kolostor között utcza volt, a kolostor nyugati szárnyának nagyobbik
felét szándékozott gimnáziummá átalakíttatni. Nem gondolt arra, hogy min
követelésekkel léphet majd fel az id, hanem, a konvent javaslata ellenére,
csupán a jelen parancsoló szükségét tartva szem eltt, úgy számított, hogy, ha
a gimnázium épühtét eladja, kisebb épülettömeget kell helyreállítania s a helyreállítás terhén az eladott épület ára 's lendít majd valamit. A kétemeletes nyugati
szárny tizenhat öl hosszú nagyobbik fele, hat teremre osztva, 1827 tavaszán
már készen állt s a tanulók a második félévet már abban kezdték meg a régi
épületet azután, hatezer váltó forinton, Pyrker érsek vette meg, hogy az elami népiskolával egj'ütt tanítóképz-intézetet s ének-, zene- és rajziskolát állítson benne.
Teivét, hogy rajziskola útján Egerben müipait teremtsen, ének- és zeneiskolájával pedig az újabb nemzedék erkölcsét szelídebbé tegye, nem hajthatta végre,
mert a polgárság vezeti, képzelt sérelmeik miatt, hogy a városnak a püspökséggel s utóbb az érsekséggel másfél század óta sokszor megújított prét megint
elvesztették, örökké ujjat húzván vele, legnemesebb szándékait csak azért, mert
az övéi voltak, sorra mind meghiúsították. így azután, mivel rajz-, ének és zeneiskolájába a gimnázium tanári testületének minden buzdítása mellett sem kapott
tanulókat, a már rendbehozott épületet kaszárnyául a városnak ajándékozta,
s az is maradt a jezsuita gimnázium egész 1892-ig, a mikor, a megyei kaszárnya
felépülvén, a városi reáliskola költözött bele. A gimnázium berendezése s a templom és a kolostor helyreállítása 124.000 forintba került. Befejezésül 1836-ban
az akkori perjel-igazgató, Rezucsek Antal, a jezsuiták távoztakor félbenraaradt
keleti szárnyépület omladozó falait lebontatta, a küls fal alapján vasrácskerítést
húzatott s az épületeknek addig zárt közét díszes kertté alakíttatta, a Széchenyiutcza felett mintegy öt lábnyi magasságban uralkodó szóles terraszt pedig,
szintén átalakíttatván, négy sor ákáczczal ültette be.
Rezucsek Antal 1829 októbar végén vette át a perjeU hivatalt s ezzel együtt
a gimnázium igazgatását. Az els tanári gylésen azzal köszöntött be, hogy
,,a latin nyelvre, mivel hazánkban a fontosabb egyházi és világi ügyek azon
tárgyaltatnak, különös gondot kell ugyan fordítani, de nem szabad kisebb gonddal lenni a magyar nyelv mívelésére sem; mert eljön az id s talán közal is van
már, mikor a nemzeti nyelv lép a latin örökébe, amint ez más, mívoltobb nemzeteknél már megtörtént." S ezzel
is eldei nyomába lépett. Az igazgatók nemcsak megszerezték az újabb érdemes magyar könyveket, hanem, hog\^ a
tanulókat is rákapassák a magj'ar könyvek olvasására, beállottak gyjtknek s
egy-egy jobb magyar könyvre húsz-harmincz elfizett is szereztek a tehetsebb
tanulók között. Rezucsek 1834-ben hivatalos téren is elkezdte a magyar levelezést
a városi hatóság és a megyei alispán latinnyelv átirataira rendesen magyar
nyelven válaszolt. 1837 38-ban a maga felelsségére intézkedett, hogy a
humanisták (V VI. osztály) hitszónoka is magyar nyelven tartsa vasárnapi
szentbeszédet
a grammatikai o.sztályoké már 1830— 31-tl ezen tartoíta
ós
hogy a tanárok a tantárgyak nagyobb részét kezdjék el magyarul tanítani. Richter
figazgató kérdre is vonta o miatt és utasította a lielN-tartótanács 1842-iki
rendeletének megtartására, de Rezucsek helyt állt magáórv és nem engedett.
Az 1844. II. 9. t.-cz. tehát, molylyel a magyar nemzet, ötven évi küzdelem
után, a nemzeti nyelv kizárólagos uralmát biztosítandó volt, az egri gimnáziumot
nem találta készületlenül. A nemzeti átalakulás nagy kérdései egészen elfor-
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dították a figyelmet a közoktatásügy reformjától, s az átalakulás ,, forradalommegtörtént, a nélkül, hogy a helytartótanács valami
is
intézkedést tehetett volna. Az els felels kormány is csak annyira juthatott,
hagy ..a tanítás módszerében és az iskolai fegyelemben szükséges és az
élettel összhangzó változások" megállapítása végett 1848 július 20-ikára tanügyi bizottságot, szeptember elejére pedig országos tanügyi értekezletet hívott
össze. Október 4-én már a honvédelmi bizottság vette át az ország kormányzását
s ezzel közoktatásunk megindult újjászervezésének ügye is végkép megakadt.
Az 1S4S 49-iki tanévet is csak ott nyithatták meg. a honnan távolabb volt a
fegyverzaj. Egerljen még megnyitották, de az eladások, fegyvergyakorlatokkal
vegyest, alig két hónapig folyhattak. Az orosz hadak beözönlcsének hírére
az igazgató sebtíben befejeztette a vizsgálatokat.
Az osztrák kormány a területében megcsonkított országot két tót.^egy
német és két magyar kerületre osztotta. Eger az egyik mag%'ar katonai kerületbe,
a pestibe, jutott s ebben az egri polgári kerület székhelye lett. A legels intézkedés az iskolák szervezetét még nem érintette a tankerületi figazgatóságok
is csak november hóban szntek meg. A kassai figazgató október 10-én tudatja,
hogy ,.a teljhatalmú országos cs. kir. biztos, Geringer báró, intézkedése szerint
ha a tanárok compromissiója akadályiü nem
az 1849 .50-ik évi tanfolyam
a tanügyben az év folyamán netalán
szolgál, november elején megnyitandó
történ változások iránti felsbb rendeletek bevárandók addig a régi rendszer
szolgál szabál_\nil." Egerben akadály nélkül megnj-ilhatott az új tanév. Ekkor
került az egri gimnáziumhoz negyedmagával Szvorényi József is, a kinek
neve Székesfehérvárt a Jellasich elleni liivatalos kiáltvány megszerkesztése
miatt az ersebben kompromittáltaké között volt.
Az 1849 ö-ik tanév így, még a régi rendszerben, minden baj nélkül be
2-ik, nagyot változis fejezdött
a következ azonban s még inkább az 1851
közoktatásügja kormány legels gondja
tatott az intézeten. Az osztrák
az volt. h')gy a gimnáziumok egy részét négy osztáh'ú algimnáziummá
reáhskolává
alakítsa át, más részét
szállítsa le vagy alsóbb ,,mütanodává"
pedig, fkép a hol a jogakadémiát el szándékozott törölni, a filozófiai két osztály
hozzáadásával, nyolcz osztályú nagygimnáziummá emelje. A tanodafelügyel
jelentése alapján az egrit is nj'olcz osztályúnak tervezte, ha az érseki Uczeumi
két osztály alapítványailjól, a város és a vármegj'e állandó segélyébl még a
vármegye birtokosainak adományaiból kikerül akkora összeg, a mennyi a
cziszterczita-rend áldozataival együtt a nyolcz osztályú teljes gimnázium szükségleteit fedezni fogja. ^lert a cziszterczita-rend áldozatkészségérl biztos volt
ug\'an, de tle, minthogy a székesfehérvári gimnázium kifejlesztését már elvállalta s Pécsett is ugyané feladat eltt állt, nem kívánta, de nem is kívánhatta,
hogy mikor a lezajlott két háborús év anyagi erejét szinte végkéjD kimerítette,
tagjainak számát pedig nagyon leapasztotta, három gimnáziumnak egyidej
kifejlesztésével lehetetlenre vállalkozzék.
városhoz és a vármegyéhez intézett
felszólítás azonban nem járt semminem sikerrel, a vármegyei birtokosság
meg azzal felelt, hogy az iskolák támogatása nem az
dolga; így hát az egri
gimnázium kifejlesztése a cziszterczita-rend jóakarata mellett egyedül attól
függött, vájjon beleegyezik-e az érsekség és a fkáptalan abba, hogy az
filozófiai két osztályaik a czisztercziták gimnáziumával egyesíttessék, s hajlandó
lesz-e a két osztály alapítványain felül még a szükséges áUandó segély megajánlására. A fökáptalani heh'ettes, Roskovánj-i Ágoston, csak hogy Eger
számára a fgimnázium mennél hamarább biztosítva legyen, a szükséges
segélyt feltételesen
a végleges döntés a kinevezend új érsek joga volt
az érsekség részérl is megígérte
az igazgató tehát ez értelemben tette meg.
a kívánt felterjesztést.
A miniszteri engedély, hogy a liczeumi két osztály a gimnáziummal egybeolvasztható, elég korán leérkezett
Roskoványi azonban a zirczi apáttal való
egyezkedé.st a liczeumi tanárok közbeléptére az új érsekpdnevezé.seig elhalasztotta.
közben kinevezett új érsek s a fökáptalani helyettes a pestkerületi miniszteri
biztosnak azt jelentette, hogy Bartakovics évs^k. az ígéretét semmisnek nyilvánította. Október 20-án már lent volt Bécsbl a miniszteri rendelet, hogy ,, az igazgató addig is, míg a zirczi apát úr intézkedni fog, nyomban fogjon hozzá a
gimnázium átalakításához és a négyosztáh-ú kisgimnáziumi eladásokat az
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Organisations-Entwurf értehnében kezdje és kezdesse meg." Október 25-én nyílt
az Entwurf szerint az igazmeg az átszervezett kisgimnázium hat tanárral
és 164 tanulóval.
gatónak is kellett tanítania
Bartakovics érsek, aki tiltakozásával csak azt akarta elérni, hogy a filoosztályok, gimnáziumi osztályokká átszervezve is, alapítványaikkal
zófiai
együtt az egj'házmegye kezében maradjanak, most, hogy a czisztercziták csak
mert a vidékiek oda
a iiégy alsó osztálj't nyithatták meg, a városbeU szülk,
vitték gyermekeiket, a hol a tanév rendes idben, október l-jén, megnyílt
mog szemináriuma és finevel-intézete érdekében maga nyittatta meg a négy
fels osztályt és egyúttal minden követ megmozdított, hogy a jogakadémiát,
mely a feloszlatandók közé volt számítva, bármin áldozatok árán is megmentse.
Kapott is rá Bécsben biztatást, ha az állami jogakadémiák mintájára iijjászervezi. Csakhogy az újjászervezés pénzáldozatokon kívül tanert is annyit kívánt,
hogy a jogakadémia mellett az ,, érseki felsgimnázium" megtartására még csak
gondolnia sem lehetett hamarosan új egyezkedésre szólította hát fel a zirczi
apátot s 1851. április 29-én abban állapodott meg vele, hogy a czisztercziták
a nég}^ fels osztályt már a következ t^névi'e átveszik s a maguk épületében
helyezik el, de három tanár fizetése, öt-ötszáz peng forint, örök idkre az
érsekség meg a fkáptalan közös terhe marad s mindaddig, míg a zirczi apát az
összes tanszékeket rendjének tagjaival be nem töltheti, három alkalmas tanárt
egyházmegyéje papjai közül az érsek ad, st ad a következ é\'Te niég egy negyediket is, ennek fizetését azonban mind a hárman egyenl mértékben fedezik.
Az egyezkedést jóváhagyás végett nyomban felterjesztették a minisztériumhoz
de azért a következ (1851/2 tanévi'e nyilvánosan megint csak a kis gimnázium
nyílt meg, mert Bartako\-ics, amint a kormányzó szeptember 28-iki levelébl
értesült, hogy a jogakadémiát be kell zárnia, értesítette a zirczi apátot, hogy az
ápril 24;-iki egyezkedéstl eláU és a négy fels osztályt továbbra is a maga papjaival fogja taníttatni. Azt remélte, hogy a jogakadémia fejében a különálló ,, érsek'
fels gimnázium" részére nemcsak a nyilvánosság, hanem az érettségi vizsgálatrai'tás jogát is megnyeri s ez úton a jogakadémiát, az aiTa való erket állandóan
munkában tartva, kedvezbb idk fordultával minden femiakadás nélkül vissza^
állíthatja. De a kormány nem ismerte el nyilvánosnak az ,, érseki felsbb gimnáziumot" és ismételten sürgette, hogy a négy fels osztálynak a czisztercziták
nyilvános algimnáziumával való egyesítése iránt a zirczi apáttal egyezkedjék.
Végre a zirczi apát lemondott az állandó segélyrl s az 1852 júmus 8-iki végleges egyezkedésben mindössze annj'it kötött ki magának, hogy három tanszéket
alkalmas egyénekkel hat évig, a maga és a fkáptalanja terhére, az érsek fog
betölteni. Ezzel vége szakadt a hoászú bizonytalanságnak.
Az új. 1852 3-ik tanévre a konvent épületében mind a nyolcz osztálynak
s ezenfelül a szertáraknak is helyet kellett szorítani. Rezucsek igazgató a legfels
két osztálynak ideiglenesen a konvent éjszaki szárnyában adott helyet. Juhász
Soihert pedig, a ki 1853 szeptember 2-l:-én a gimnázium igazgatását átvette,
a templom déli oldalán félhosszúságban elnyúló földszinti ruhatárt és els emeemeleti
leti oratóriumot egy-egy osztályteremmé alakíttatta át, a második
tizennyolcz öl hosszú karzatot meg, három teremre osztva, szertáraknak ren-
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Hanem a gimnáziumnak ez az egész átalakulása még csak küls volt a
bels, melyet az Entwurf kívánt, csak épen hogy megkezddött.
Egy ideig még a magyar nyelvre sem volt rendes tankönyv azon az egy
nvelvtauün kívül, melyet Ihász Gábor, egri cziszterczita tanár korában adott ki.
Magyar nyelvi tankönyvirodalmunk e szükségén alig fordíthatott volna más
valaki nagyobbat, mint Szvorényi, a kit Jlagyar Ékesszókötéséért az Akadémia
megkoszorúzott és tagjai közé választott. V. Ferdinánd király pedig országosan
kitüntetett. Ezt dolgozta hát ki legelbl). 1851-ben, tankönyvvé Ékesszókötés
czímen. azután, az algimnáziumok és a reáliskolák számára, négy kötetes Olvasókönyvét állította össze, mely középiskoláinkban gyorsan elterjedt s közel harmincz
éven át szinte kizárólag uralkodott, ülvasúkilny veivel kész sem volí még, mikor a
közoktatásügyi miniszter a tantervnek megfelel magyar nyelvtan megírására
szólíioíta fel. Amúgy is óhajtása volt neki egy ,,a magyar nyelv tanítását helyesebb útra igazító" nyelvcan megírása és terve is meg volt már hozzá, mikor a
rendeletet megkapta de csak két év múlva készülhetett el vele, mert a rendelet
;
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vétele után két hónappal a

Tudományos Mszótár szerkeszt-bizottságába nevezték ki s a ráes szakok kidolgozása két évre (1854^5
1855 6) nemcsak
nyelvtanától, haneni a giiniiáziunitól is elvonta. Nvelvlana után. melynek iskolai
kisebb kiadása szintúgy, mint olvasókönyve, mindenfelé elterjedt, 18ü7-ben megjelent Magyar Irodalmi Szemelvények czím tankönyve lett hosszú idre az irodalomtörténeti taniíás eszköze.
Kégi ha-gyományához
maradt Az intézet
a merben új viszonyok
között is megállta helyét s egyben-másban útmutatóul is szolgált a többieknek.
A rajzíaniíás például, meg a tornázás, ritkaság számába ment még akkor gimnáziumainkban, a viének pedig merben ismeretlen volt tanításukat az új tanterv is. mint nem kötelez tárgyakéi, csak óhajtandónak mondja s csupán a
szépírásról jegyzi meg. hogy az algimnázium tanulóira nézve bizonyos idn át
kötelezvé tehet. Juhász külön szépírásíanííó alkalmazásával mindjárt 1853 4btn kötelezvé tette az alsó osztályokra s Lövényit, az ülenyírás mesterét, meghívta Egerbe, hogy a szépírás tanítója gyakorlati utasítást vehessen
tle.
1854 5-ben megkezdette a rendszeres rajztanítást és azzal, hogy a tanulók
rajzait az évzáró ünnepen rendesen kiállította, a rajz iránt való érdekldést
lassanként a szülkben is sikerült felkeltenie. 1855 6-ban, rendkívüli tárgyul,
a jranczia nyelvet kezdte el taníttatni, egyelre csak a cziszterczi-rend Egerben
iskolázó VII
VIII. osztályi növendékeinek érdekében. 1856-ban a rendszeres
teetgyakorlás alkalmát is megszerezte a gimnázium tanulóinak. 1854-ben megnyerte
már \illax apáttól az engedélyt, hogy a gimnázium rendkívüli tárgyai közé a
tornázást is beveheti.
A rendszeres éiiektanítás is, melyre példát összes középiskoláinknak az egri
gimnázium adott. Villax apát 1852 3-ban egyenesen Juhász buzgólkodására
rendelte el. Volt ugyan énektanítás azeltt is. de csak hallás után, a templomi
énekek begyakorlására.
Az egri gimnázium e szerint az 1855 6. tanévben a fejldés azon fokára
jutott már, hogy az új tantervnek nemcsak követeléseit, hanem egyben-másban
még óhajtásait is betölthette. Ennek elismerése volt egyebek között az is, hogy
Juhászt a fejedelem 1857-ben a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.
Juhász, kit szigorú részrehajlatlanságával szerzett ellenségei a kitüntetés
elfogadása miatt a hazafiatlanság vádjával illettek, azt felelte, hogy ,,a tanari testület
a felsbb hatóságok rendeleteinek, melyek a helyi viszonyokra
eddig tekintettel voltak, esküjénél és állásbeli kötelességénél fogva mindenkor
engedelmeskedett, de a német nyelv eladásokra, melyek az intézet legfbb
czélját hiúsítanák meg, még az esetben sem vállalkozhatik, ha e miatt az érettségi vizsgálattartás jogát el kellene is vesztenie." A helytartóság e nyilatkozatra
engedett követelésébl s csak annyit kívánt, hogy a következ évben a IV. osztályban az „Osterrcichische Vaterlandskunde". az V-ben az ókori történet s
a VlII-ban az ausztriai birodalom statisztikája adassék el német nyelven.
A visszaállított magyar királyi helj^tartótanács az iskolatanácsosi intézményt még 1860-ban megszüntette, de a tankerületek élére, melyeknek beosztásában az 1850 eltti állapotra tért vissza, csak 1862 június 11-én tudta a figazgatókat kineveztetni
a közbees id alatt mindegyik igazgató, még az
osztrák rendszerben, a maga belátása szerint intézte iskolája ügyeit s az érettségi vizsgálatot is maga vezette. Juhász a kedvez politikai helyzetet arra használta fel, hogj^ a földrajz tanítását már az els félévben az ország területi épségének megfelelleg módosította és azt az idt, melyet a még femiálló tanterv
az ,, ausztriai birodalom" történetének szánt, a magyar nemzeti történet tanítására fordíttatta. Majd úgyszólván naponként, meghányta-vetettetanártársaival,
a miben az Organisations Entwurf a szinte általánosan visszaóhajtott Ratio
Educationisnál tizenkét esztendei tapasztalatuk szerint határozottan jobbnak
bizonyult, s a mi elle, a mi viszonyainkhoz módosítva, az alakítandó új rendszerbe czélszeren be lenne illeszthet. Az így meghányt-vetett kérdéseket azután
java.slattá dolgozta ki. A helytartótanács már május hóban felszólította a
megyés püspököket, a tanítórendek fnökeit, a vármegyék és a szabad királyi
városok mellett a tanári testületeket is. Juhász javaslata, melyet némi módosítással elfogadtak, a tanterv módosítását illet fontosabb kérdéseket, kilencz
csoportba osztva, mind felölelte s nagy tudással és körültekintéssel széles alapon
vitatta meg
minthogy azonban a szakrendszer mellett harczolt s az osztály-
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rendszer visszaállítására való törekvést gimnáziumainkra határozottan károsnak
jelentette ki, az új tanterv összeállítására kiküldött „országos bizottmány",
mely Lonovics volt egri érsek elnöklete alatt nagyobbrészt a Ratio Educationisféleosztál^Tendszer visszaállít óiból állt, egyszeren félre tette s még azt a pontját
sem méltatta figyelemre, mely, hogy jeles íróink müveibl az iskolában is mennél
többet lehessen olvasni, a magyar nyelv heti két óráját legalább egygyel szaporítani kívánta, hanem oly javaslatot terjesztett el, mely a nemzeti irodalom
tanítására a VlII-ik osztályban hetenként egyetlen órát szánt.
Juhász messzebbre látott. Azok az elvek, melyeken javaslatát felépítette,
egy évtized múlva mind érvényesültek. Juhász az idközi vajúdás éveiben is úgy vitte a gimnázium ügyét, hogy a kassai figazgatónak ,, Egerben mindig pihen napjai voltak, mert a tanári testület egyetért buzgósága minden akadálj-t elhárított útjából." A kéthavi jelentések az évzáróval együtt mindenkor ,, tökéletes megnjnigvással vétettek tudomásul s a tanári
pedig az egri gimtestület lS65-ben még ,, felsbb elismerésben" is részesiUt
náziumnak, többi között fleg a miatt, hogy a nemzeti történet tanításánál a
cziszterczita-gyülöl Pálffy Móricz kir. helj'tartó 1862-iki látogatása után is a
..rebellis" Horváth Mihály tankönyvét használták s engedélyezését Juhász a
helytartótanácsnál, az ismételt kitiltás ellenére, ismételten sürgette, a legfels
helyen igen ers rovása volt. Annál jobban meglepte hát magát a tanári testületet is az a kitüntetés, hogy a király a kassai tankerület élére Morovics Márton
halála után épen az egri gimnázium igazgatóját állította.
Juhász 1866 május 6-ig vitte az igazgatóságot helyét, a zirczi apát május
15-iki rendeletére, &rorén?/i' József foglalta el. Szvorényira ugyanolyan munka
várt, a mint igazgatósága kezdetén Juhász végzett a gimnáziumot egy egészen
új. az Eótvös-íé\e tanterv szerint kellett átszerveznie. Egy évig még a régi
tanterv volt érvényben Eötvös miniszter ezalatt kidolmindvégig átmeneti
reálgimnázium (I IV.), gimgoztatta három tagozatú középiskolájának
tantervét s szeptember 20-ikára
názium (V VI.), liezeum (VII IX. osztály)
magához rendelte a figazgatókat és valamennyi gimnázium és reáUskola igazgatóját, hogy ,,az új szervezet kész munkálatainak alapjául vett elvek és irányok közlése után netaláni észrevételeiket megtehessék s az új tanrendszer szellemének megismerése mellett annak életbeléptetésére utasítást vévén, az átmenetet
a tanügy kára nélkül egyöntet eljárás alapján eszközölhessék."
Az új tantervre 1867 8-ban úgy kezddött meg az átmenet, hogy az I. osztályban a német nyelv helyett a mennyiségtan mellé a ,, mértani alaktan" járult
s ezen kívül a mértani rajz, a szépírás és a hol volt rá alkalom, a testgyakorlás
kötelez tárgj'gj-á lett, az V-ben pedig a mellzött görög nyelv helyét a római
mithológia foglalta el, itt is kötelez m'ári, st, a hol már most lehetséges volt,
téli testgyakorlással. Legelbb az V. osztályi tanulókon kellett segítem, hogy a
mitholatin nyelv mithológia s utóbb majd az archeológia is kezökben legyen.
lógia rövid kézikönyvét, november végéig, Szvorényi áhította össze, az archeológia megírására pedig a tanári testület legjelesebb fiatal nyelvész tagját, Kiss
Ernt nyerte meg. A mértani rajz tanítása azonban, mint egészen új tárgyé,
még ott is, a hol, mint Egerben, a szabadkézi rajzot évek óta tanították már,
nehezebben indult meg, mert külön rajzterem berendezését kívánta, s azután
tanár simu akadt rá mindjárt alkalmas. Szvorényi Juhász figyelmeztetésére még
augusztusban felment Bécsbe, hogy ott a rajziskolák berendezésével megismerkedjék s egyúttal gondoskodjék a szükséges rajzszerek és minták beszerzésérl.
Pesten és Budán folytatta azután, összehasonlííáskép, a körültekintést s mire
az országos tanügyi értekezletrl haza ért, a rajzszerek és minták, harmadfél
százon felül, már Egerbe nvoltak. Rajzteremnek azután a konvent-épület lS63-ban
meghosszabbított északi szárnyának második emeletén azt a két termet törette
egybe, mely a rendi theológus növendékeknek épen egv évvel elbb Zirczre
átköltöztetésével üresen maradt. 1868 október elejére, mikor a mértani rajz
a II. o.sztályba is felkerült, száztíz tanulóra berendezve készen állt már a rajziskola ós Sajósy Alajos akadémiai festben új, rendes rajztanárt is kapott, a
kinek vezetése alatt mind a mértani, mind a szabadkézi rajz tanulása annyira
fellendült, hogy a gimnázium az els, az 1874-iki országos rajzkiáUításon kitün;
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A ..reálgimnázium" és a ..gimnázium" tanterve két év alatt életbe lépett
az állami ós a katholikus gimnáziumokban.
háromosztályú és három irányban
elágjvzó ..liozcumnak" azonban nemcsak a katholikus, lianeni az állami tasót
nártestületekben,
az orsz. képviselk között is alig akadtak hívei, azéit életbeléptetését, mehniek 1869
70-ben kellett volna megkezddnie. Eötvös egyelre,
elhalasztotta de lS71-ben meghalt s kilencz osztályú középiskolája vele együtt
eltemet dött. 1S71
2-ben újra elkezddött a kísérletezés Pauler. majd, 1872
3-tól Trefort minisztersége alatt és tartott mindaddig" míg az Országos Közoktatási Tanács 1879-iki tantervét, mely a gimnáziumot egységes tanfolyamú
intézetté szervezte, az országgylés 18S3-ban törvényerre emelte.
Szvorényi igazgatóságának mindjárt második évére. 1867 8-ra. esik az
1862-ben megkezdett, de akkor abban maradt ifjúsági könyvtár megalapítása.
Szvorénp kérésére Horváth Zsigmond vette magára a megalapítás terhét s
fáradozása azzal a meglep eredménynyel járt, hogy a köuN'^'tárban a tanév végén, tisztán ajándékból, 1109 kötet volt. Hogy a köny\'t.árt rendszeresen gyarapíthassa, pénzalapot is gyjtött fleg a zirczi apát meg az egri fökáptalan egyes
tagjainak adományaiból s késbb az ifjúsági ének- és zenekar hangversenyeinek jövedelmeibl. Mert 1874:-tl fogva, mikor az ifjúsági köny%'tár a felsbb
osztályok szükségleteinek már megfelelt, segélyzö fiókot is állított melléje, hogy
a szegényebb tanulókat egyelre csak a nyelvtanuláshoz szükséges drágább
szótárakkal, késbb azonban, ha lehet, tankönyvekkel és rajzszerekkel is el
tudja látni. 1882 3-ban, a meddig e tisztséget vitte, 4000 kötetre szaporította
fel a ketts köny%'tárt és a szegény tanulókat évenként öt-hatszáz tan- és se-
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gyjtemények is csak az
különös
buzgólkodása következtében juthattak a középiskola szükségeit messze túlhaladó
gazdagságukhoz. Legels gondja a szaktanulmánya körébe vágó természettani
szertár gyarapítása volt. Költsége mindig volt rá. mivelhogy Rezutsek apát
soha egy kérését sem tudta megtagadni. így gazdagította fel szertárát rendszeresen annyira, liogj' már 1873-ban, mikor a természet rajzival együtt újból rendezte, 352 fizikai szere volt 6000 forintot jóval meghaladó értékben.
1856 7-tl fogva, mikor a természettani szertár rzé-sét elvállalta, a természetrajzi gyjteményt is, bár re hivatalból a szaktanár maradt, igazában
gondozta. Mindjárt a legközelebbi nagyszünet elején megismerkedett Schreyber
Ferencz klosterneuburgi kanonokkal s 887 ausztriai növénj^ajt szerzett tle a
gimnáziumnak. Majd, 1863-ban, meglátogatta a Piránóba, Isztriába, szakadt
tudós Titiits Pilis magyar minoritát, hogy megköszönje neki azt a becses tengeri növénygyjteményt, melyben egy évvel elbb a helytartótanács útján több
természettani szertár és a természetrajzi

—

hazai középiskolával egA'ütt az egri gimnázium is részesült, s látogatása azzal az
eredniénynj-el járt, hogy Titius három éven át új meg új növény- és állatfajokat
küldözgetett neki, a negyedik évben pedig maga is eljött Egerbe egy egész láda
ajándékkal s ezt a már szépen felgylt kagyló-, csiga- és puhaállat-gyjteménynyel egjnitt szakszeren be is rendezte. Vrabély Márton, az egri czisztercziták
egyik leghívebb barátja, a Mátra-vidék flórájának a külföld tudósai eltt is tiszteletben állt nagy ismerje, 1867
8-ban egész növénv'tárával. mely, számos külföldiek mellett, közel az összes mátra vidéki flórát magában foglalta, fleg az 6
kedvéért ajándékozta meg az egri gimnáziumot s utóbb még azt is megtette,
hog\- a most már nagyobb részökben fölöslegesekké vált régibb gyjtéseket
kiselejtezve, az egész gyjteményt,
8300 példányban 4220 virágos és virágtalan
növényfajt
ritka díszszel és czéLszerséggel egészen maga rendezte be. A magyar orvosok és természet\-izsgálók nagj-gj-lé.sének idején, 1868 augusztus hóban, általános fig}-elem tárgj-a volt e gyjtemény de sokan érdekldtek a Titius
ajándékai, meg a madárgyjtemény iránt is, melyet Xanttts János, az állatkert
igazgatója, ép abban az évben hetven amerikai, éjszakeurópai fajjal ajándékozott
meg s utóbb is, mindaddig, míg gyjtéseivel élemedett kora miatt fel nem
kellett liagjTiia. é\Tl-é\'re gazdagított. így azután, mert e közben részint pénzen,
részint ajándékozás útján az emlsállat
meg az ásvány gyjtemény is szépen
felszaporodott, csak a lepke- és bogárgjTÍjtemény maiadt még szegényes meglátszott rajta, hogy a szaktanárokat a g\TÍjtésre inkább csak az iskolai szükség
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szenvedély sarkalta. Hanem ez ágnak is hamar akadt a czisztercziták jóbarátjai kczött Vrabéh-, Kempelen Rudolf pozsonyi kir. pénzügyi
szorította,
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tanácsosban. 1867-bfn tnik fel neve elszöi az intézet nagyszámú jótevi között,
két évvel utóbb pfd'g több ez^r példányból álló lepke- és bogárgyjteményével
már a Vrabélyé mellett áll. De ez csak kezdet volt még. Kemp^en ezután i-s folytatta gjníjté.^eit szenvedélylyel s fleg attól fogva, hogy nyugalmi éveire Egerben
telepedett át. a munkája fennmaradására számító tudós kéz bámulatos avatottságával. Húsz éven á": csodálni való kitartással gyarapított és nagy szakértelemmel
1100 nemben s 4380 fajban 13.060
rendezett lepke- és boaárgwjteményét
melyet tökéletes volta miatt Holab Emil, a híres afrikai utazó,
példányt,
egri látogatásakor a maga nemében páratlannak ítélt, 1890
l-ben adta ugyan át
a gimnáziumnak, d? Szvorén\'it tíz évvel elbb biztosította már nagyszer
adományáról. Horváth Zsigmond elre gondoskodott, hogy
vagy utódja
alkalmas helyet adhasson neki, azért a templomból a déünek megfelel éjszaki
karzatot 1883-ban elválasztatta s ideiglen, míg a gimnázium újjáépítése sorra
kerül, természetrajzi szertárnak rendezte be, s így a déli karzat három termében,
mert a tanári könj'vtiár onnét már 1861-ben kikerült, az összes fizikai szereket
czélszerbben állíthatta össze s még akkor is maradt benne annyi tér, hogy az
éiem- és pénzgyjtemény, valamint a keletkezben lev néprajzi és régiségtani
kisded múzeum tárgyai is alkalmas heh'hez juthattak.
Mert Horváth Zsigmond nemcsak a terméfzettani és a természetrajzi
szertár körül fáradozott nagy és jelentékeny részt alapítói érdemmel, hanem a
most 3235 darabból álló érem- és pénzgyjteményt is, meljniek alapítására
kértére járultak hozzá, 1864-ben ö vette gondjába
(1858) az els adakozók az
st azon kívül, hogy a természetrajzi szertárral kapcsolatban egy egészen új
ágnak, az slénytaninak, alapításához az els darabokat szintén
szerezte,
a néprajzi és a régiségtani g^^ijtemény létrejötte is az
nevéhez fzdik. A néprajzi gyjteményben az ázsiai népéletet jeUcmz tárgyak Xantus János, az afrikait jellemzk p?dig Kováts Károly kairói szállótulajdonos adományai. Ez a fiatal
korában Egyiptomba szakadt egri polgár 18S0-ban ismerkedett meg Horváth
Zsigmonddal s lett. ,,hogy hazafiúi kötelességének valami kis részét ezzel is
lerója" els rangú gyarapítója a természetrajzi, majd a néprajzi gyjteménynek
s alapítója a régiségtani gyjtemény eg%ák ágának, az egjnptominak, melynek
a régi Egyiptom közéleti és vallási emlékei között legértékesebb darabja Osiris
egy fpapjának Atthmeimál, Luxor közelében, talált teljesen ép múmiája Krisztus
eltt 200-bóí. Ez volt Horváth Zsigmondnak utolsó öröne. Harmincz évi buzgó
fáradozása után, tisztségeit négy fiatal társának adta át ekkor s maga személyesen már csupán az Országos meteorológiai fiókintézet észleletéire ügyelt fel,
melvet. ugyancsak az
vállalkozására, Schenzl Guidó, am. kir. meteorológiai
és íöldmágnességi központi intézet els igazgatója, 1872-ben állított fel a gimná-
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A szertárakkal egyidejleg a tanári köiyvtár is annyira megnövekedett,
hogy a konvent-épületben, hova 1861-ben átkerült, háromfelé elosztva, csak
nag\Tiehezer volt már hozzáférhet. Szvorényi. hogy segítsen e bajon, 1885-ben
a legtágasabb tanári szobát szereltette fel kön^'vtárbelyiségnek s az ekkor már
tízezer kötetbl álló könyvtárt az új könyvtébTos. Káposztássy Jusztinián, három
év alatt szakszeren berendezte, miután az ifjúsági és segélyzkönyvtárt, melynek
gondozását Horváth Zsigmondtól szintén vette át. kiselejtezte s az így számba
vett negj-edfélezer könyvet Horváth Zsigmond lakásából, ahol 1884-^5-íg állt,
a konventnek egy még lefoglalható szobájába átszállította.
Hátra volt azonban még a tanulók elhelyezésének kérdése. A tanulók
nagyszáma következtében nagyon elkelt volna még a hetvenes évek közepén
innen, a gin názium mellett ?gy másik intézet is reáhskola. a mint Bartakovios
érsr-k már 1868-l)an óhajtotta, vagy, a init Tiefort miniszter akart, az 1868.
XXXVI ll.törvényczikknek megfelel felsbb nép- vagy polgári iskola. Hanem
az is. ez is áldozatot kívánt volnaaváiostól. áldozatra pfdig a képviseltestület,
:

mely a kath. népiskolák ellenében nagy diadalmámor között felállított ..közös
iskolákat" minden áron meg akarta tartani, annál kevésbé volt hajlandó, mert
azt hitte, hogy a czisztercz'ta-rend. fkép a Trefort-féle Középiskolai Rendtartás
után, mely egy-egy osztály tanulóinak számát nrm is hatvanra, mint az
Eötvösé, hanem ötvenre akarta korlátozni, elbb-utóbl) rákényszerül, hogy
a gimnázium épületét kibvítse s a szükséghez képest párhuzamos osztályokat
,

állítson.

Közoktatásügy.

326

már 1875-ben. mikor a pécsi és a székesfehérvári
is gondolt erre
fgimnáziumok után az eprit is meglátogatta. ,,A czisztercziták tanításának módja és sikere felett személyes tapasztalatai alapján teljes megelégeTrefort

czisztírczita

dését nyilvánította", csupán egjbcn, az I. és a II. osztály túlságos népességében
találta ..kedveztlennek" az intézet heh^zetét s azért Szvorényitól két párhuzamos osztály felálUtásának lehetségérl kérdezsködött. A pécsi fgimnázium
kiépítése tíz évvel ezeltt 72.000 forintba került, a székesfehérvárinak pedig
czisztevczita-rend
120.000 forintos új épülete épen ez év tavaszán készült el.
e legújabb áldozatait hozta fel okul Szvorényi aiTa, hogy a gimnázium újjáépítése, mely nélkül párhuzamos osztályokra még csak gondolni sem lehetett,
a zirczi apáttól ez id szerint egyáltalában nem kívánható. Trefort igazat adott
neki. s így a gimnáziiumiak ..ez az egy kedveztlen helyzete" továbbra is megmaradt, mert azzal, hogy a király a majdnem másfélszázadon át osztrák kézben
volt szentgotthárdi apátságot a pusztulás szélén állt bajai fgimnázium fenntar-

A

tásának kötelezettségével a magyarországi hármas apátsághoz csatolta, a cziszterczita-rendre annyi új teher szakadt, hogy elviselésében Supka Jeromos apáinak,
Rezucsek Antal utódjának, tizenegy é\-i konuánj'a alatt gazdasági ereje majd
hogy végkép ki nem merült.
Szentgotthárdon t. i. a lelkészi és a gazdasági ügj^ek rendbehozása végett
konvent alakítására volt szükség. Ez a birtokbcruíiázás egymaga többet
kívánt 200.000 ezer forintnál, s mégsem volt és nem is lesz remélliet, hogy az
apátság jövedelme kegj'úri terhei mellett a bajai fgimnázium fenntartásának
valaha csak fele költségeit is visellietné. De egyéb áldozatokat is kívánt a bajai
gimnázium. Tanszékeit három év alatt cziszterczita tanárokkal, a szerzdés
80-ban
szerint mind rendesekkel, kellett betölteni. Mindjárt az els évben, 1879
liat rendes tanárral rövidült meg miatta a három intézet. Eger kettvel s utóbb
megint kettvel adózott, kiket egyideig helyettes rendi, st három éven át
tanárokkal
Négye:-y László, Zolnai (Töml) Gyula
(1883/6
1887/8) világi
is kellett pótolni. Szaporítania kellett hát a zirczi apátnak a rendtagok számát
és hogy a többi gimnáziiimot is mennél hamarább úgy, mint Rezucsek apát kormányzásának utolsó éveiben volt, nünd okleveles tanárokkal láthassa el, el kellett
szánnia magát arra, hogj' a tanárképzés kérdését végre is akkép oldja meg,
a mint az egri konvent egj' évtizeddel elbb ajánlotta már, hogj' a theológiai
intézetet Zirczrl Budapestre telepítse át és olykép rendezze be, hogy a rend
tanárjelöltjei ott rendszeres egyetemi oktatásban részesüljenek.
Idközben Supka Jeromos apát 1883-ban egészen újból rendezte be az
osztálytermeket, 1887-ben pedig az épület délnyugati sarkához tízezer forinton
tágas, 194 m- terület tornatermet építtetett. 1888-ban a XIII. Leó pápa félszázados papi jubileumának alkalmából rendezett nyilvános ünnepet már a
tornateremben lehetett megtartani.
Arra is jó szolgálatot tett a tornaterem, hogy Szvorénvi az évzáró ünnepen
attól fogva nagj'obb közönséghez szólhatott. Ez a jelents iskolai ünnep, melyet
Juhász 1855 56-ban honosított meg, Bartakovics érsek halála évében (1873)
elmaradt. Szvorénj-it az a ketts kitüntetés érte 1885 86-ban, hogy a magyar nemzeti közoktatás ügyében való hosszú fáradozását a király a Ferencz Józsefrend lovagkeresztjével, ötvenéves írói munkásságát pedig a Magyar Tudományos Akadémia, melynek 1846 óta levelez-tagja volt, tiszteletbeli tagsággal
jutalmazta meg. Igazgatói érdemeiért halála eltt két hónappal (1892) még
egy, nálunk addig szokatlan kitüntetés érte
a király figazgatói czimmel
ruházta fel, s így negj^venöt évvel elbb az egyik fejedelem kitüntet elismerésével inaugurált munkásságát a másik fejedelemtl eredt kitüntet elismerés
fejezte be. A mit tehát huszonhat évvel azeltt Juhász kötelességül hagyott rá, az
egri gimnáziumnak az eldöktl örökölt jó nevét nemcsak bels ügyeinek állandó
fejlesztésével, hanem a maga nevével is gyai'apította. Csak egj'et nem tudott
elérni hogy a gimnáziumnak nevéhez ill hajléka is legyen. Supka Jeromos apát
elbb a
sok sürgetésre készíttetett ugyan erre még 1881-ben két tervet is, de
szentgotthárdi apátság és a bajai fgimnázium, azután meg a rendi tanárképzés
ügye sokkal jobban elfoglalta, minthogy az építésnek a közel jövében foganatosítására csak gondolhatott volna is
Vajda Ödönre pedig, a ki az apáti széket
1891-ben elfoglalta, annyi kötelesség várt, hogy azok teljesítése mellett másfélszázezer forimot. a mennyit az olcsóbbik terv is megkívánt, a rend folyó jve-

—

—

—

—

—

—

:

:

t

;

327

Közoktatásügy.

delnieibl lehetetlen volt elteremtenie, mert azonkívül, hogy a rend kiadásai
a bajai fgimnázium átvétele és a középiskolai törvény végrehajtása után szinte
megkétszerezdtek, a mit eldje a rendi kormánytanács hozzájárulásával megneki mind szigorúan végre kellett hajtania. Csak
kezdett vagy megígért, azt
magának a rend birtokain átmen két vasútnak kiépítéséhez való hozzájárulás
czímén 275.000, a budapesti ház vételára pedig 100.000 forint kölcsön visszatérítésének terhét rótta rá, azután ott volt a zirczi templom megkezdett restaurálásának 50.000 s két új népiskala építésének 20.000 forint költsége ott voltak
a szentgottliárdi apátság kegyurasága alá tartozó templomok, plébániák és
népiskolák, melyek mind tetemes javításra, st jórészt megújításra vártak
s ott volt ráadásul a bajai fgimnázium roskatag épülete, melynek rendbehozása,
a mint Trefort maga is elismerte, a tanulmányi alap terhére a kormány kötelessége
lett volna, de hogy ennek a zirczi konvent, tájékozatlanságból vagy jóhiszemségében, az átvételi szerzdés megkötésekor írásba foglalásáról megfeledkezett,
20.000 forintnyi teherrel szintén az
nyakába szakadt.
JKnd a mellett már els egri látogatása után feltett szándéka volt, hogy az
építkezést, ha költsége a hatvan-hetvenezer forintot meg nem haladja, legkésbb
1895-ben megkezdeti. Annál is inkább remélte pedig ezt, mert azután, hogy Eger
városa 1890 91-ben a reáliskolát felállította, párhuzamos osztályokra nem számított s most már a minisztérium sem sürgette a nagyobb építkezést, hanem
csak annyit kívánt, hogy a szkebb két osztály, a görögpótló tárgyak tanulói
meg a szei-tárak,' megfelelbb termekhez jussanak. 1894 szén tehát, a mint a
szentgoíthárdi új népiskola elkészült, a rend építészét haladéktalanul Egerbe
küldötte, hogy az 1881-iki tervekben jelzett keleti épiüet-szárnyat mellzve,
oly tervet készítsen, mely szerint a meghosszabbítandó nyugati szárny, végig kév
emelet magasságban, a tornaterem fölé építend emelettel az intézeti helyiségek
számára elég legyen, de úgy, hogy földszint és az els emeleten a konvent régi
helyiségei, elkülönítve tovább is megmaradjanak. Terve azonban a mUlenáris
évben végrehajtható nem volt.
Minden számba vehet támogatás híjával nem állt eltte más, mint
hogy a rendnek még le nem kötött törzsvagyonához forduljon, azért 1896
október 12-én, miután e részt a rendi kormányt anácscsal megállapodásra jutott,
WJassich miniszternek azt az ajánlatot tette, hogy, ha az egri gimnázium átalakítására szükséges összeget az apátság törzstkéjébl visszatérítés kötelezettsége
nélkül felveheti, az építést a következ évben meg fogja kezdeni. A miniszter
az ajánlatot nem fogadta el. Vajda, bár az elutasítás nagyon nehezére esett,
nem hagyta abban a dolgot. Mieltt azonban a miniszter leiratára válaszolt
volna, egy végs próbát tett még, hogy az átalakítás kérdését, ha lehetséges, a
keleti szárny kiépítése nélkül valami úton-módon megoldhassa. A középiskola
épületek tervezésében legotthonosabb mépítészhez, Alpár Ignáczlioz fordult,
hogy szándéka végrehajtásának lehetségérl vagy lehetetlen voltáról tle
teljes bizonyosságot nyerjen. Alpár, miután az összes épületeket fölmérette, 1897
február 16-án megjelent Egerben és az apáttól nyert megbízás szerint, a tanári testülettel együtt pontosan megállapította, hogy a gimnáziumnak és a
konventnek miféle helyiségekre lenne múlhatatlanul szüiksége. Az eredménynyel
Alpár az apáthoz ment Zirczre s május 15-ón együtt jöttek Egerbe,
hogy, hacsak lehetséges, végleges megállapodásra jussanak. A helyszínén végzett
vizsgálatok alapján megbízta tehát Alpárt, hogy a tervrajzot és a költségvetést
készítse el. A költségelirányzat 149.823 forint 21 krajczárról szólt.
Ekkora összeg kölcsönvételére Vajda Ödön apát nem is gondolhatott, azért
október elején megismételte a miniszter eltt elz évi ajánlatát és, hogy szavának annál nagyobb súlya legyen, felterjesztésében összefoglalta az egri gim;

;

—

názium küls viszontagságait.
a felterjesztést mégsem vélte már elutasíthatónak a mimsztérium,
azért még ezután is két egész évig húzódott az ügy, míg a királyhoz
feljuthatott. 1899 október 11-én kelt a legfels elhatározás, mely szerint a király,
mint legfbb kegyúr, a vallás- és közoktatási miniszter fölterjesztésére megengedte, hogy ,,az egri fgimnázium kibvítésének költségeire a cziszterczita
rend törzsvagyonából, visszatérítés kötelezettsége nélkül 120.000 forint felhasználtassék, azonban oly kötelezettséggel, hogy az építkezési költségeknek a 120.000
forintot meghaladó és a bemutatott költségvetésben 29.823 forint 21 krajczárral
lízt

hanem
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elirányzott része, valamint az épitkezés folyamán netalán még elálló töhb
kiadás a rend folyó jövedelmébl fedezend.
Vajda Ödön apát deczember 5-én már felszólította Alpár mépítészt,
hogv .az elzetes értekezletek alkalmával megálla])it ott elvek szerint, a minisztériumtói kívánt módosítások figyelembe vételével, az építés véglogi's tervének kidolgozásához lialadéktalanul fogjon hozzá, hogy a teljesen kész giiniiáziuin IHOl
szeptember i-én át legyen adható." 190(» inárezius 18-án ke/Allék meg a
munkálatokat. Elbb a keleti szárnyat kellett fölépíteni, hogy a nyugati szárny,
mely egész hosszában alapjáig le volt bontandó, annak idejére ki legyen majd
üríthet. Tisztán téglából épült fel s augusztus végére már lakható állapotban
volt. Homlokzatának stíljét a templom szabta meg barokk formáival. Alpár tehát,
ame.inyire a költségelirányzat engedte, a Mária Terézia korabeli díszesebb
barokk-stílben dolgozta ki. két végén rizalittal s e felett mansard-teível. Az
eltte és a templom meg a gimnázium elöudvara eltt elterül s az utcza szintjénél, fels szélén 136, alsó szélén pedig 18(1 cm. magasságú széles terrasz, új
fallal s ezen vasrácscsal, Idsded parkká alakíttatott.
Mikor a konvent az új épületszárnyat elfoglalta, az új gimnázium falai már
emelkedben voltak. Június 15-én gjKíltek össze a tanulók utolszor a régi épületben, mely hetvenkét évig adott helyet a gimnáziumnak. A templomból vonultak
oda Tedeum után bizonyítványuk átvételére, mert a tanév a szokottnál korábban
záródott, hogy a réginek helyén támadó új épület még az szi eszés eltt tet
alá kerülhessen. A hajléktalanná vált gimnáziumnak az építés idejére Samassa
érsek a liczeumban adott helyet.
A nyugati szárnynak a Gimnázium-utezáig kihúzódott 72 méter hosszú
és 13 méterszéles területe volt szánva a fépület helyéül, de ebben csak az osztályés a segédtermek, az énekterem, a természettani és a természetrajzi szenár,
meg ezek egj'-egy eladó terme és dolgozó szobája fértek el a még szükséges
többi teremnek a fépületen kívül kellett alkalmas helyrl gondoskodni. A rajzterem a konvent épület éjszaki szárnyának második emeletén maradt, de azzal,
hogy Alpár az éjszaki szárny e sarkát a keleti szárny rizalitjának megfelelen
az els emelettl kezdve újraépítette, magasságban és szélességben is nyert
és a vele szomszédos tanári könyvtár hetyiségét gipsztermül kapta. Az 1888-ban
épült tornatermet, mivel elrésze útjában állt a fépület meghosszabbításának,
le kellett bontani, területének egy részét a fépület elcsarnoka foglalta el,
a többin pedig, nyugatnak jóval megtoldva, öltözvel ellátott új, 221 m" terület
tornaterem épült. Tanári könyvtár, megfelel átalakítással és berendezéssel,
a régi természettani szertár hármas terme lett, ifjúsági könyvtár pedig az egyik,
régi osztályterem; a régi természetrajzi szertár három egj'másba nyUó termének
kettejét az érem- és régiségtár, meg a filológiai múzeum számára rendezték be.
A néprajzi gyjteménjmek a féjjületben, a természetrajzi eladóból nyíló kis
terem lett alkalmas helye.
Az átalakítás munkája a felszereléssel együtt, mely a budapesti Michl
Alajos czég munkája, kerek 380.000 koronába került, 140.000 koronával többe,
mint a mennyi a törzstkébl az építkezésre feloldatott. 1901 szeptember 1-én
készen állt már az egész új épület annyira, hogy az új tanév minden akadály
nélkül meg volt benne kezdhet. Szeptember 5-én akarta Vajda Ödön apát
felavatni, székhelyérl azonban ekkor a király látogatása miatt nem távozhatván,
ké.sbbre halasztotta szándékát, 1902 január 6-ára, vízkereszt ünnepére, mikor
keresztény szokás szerint meg .szokták áldani a házakat. E napon avatta
hát fel és a magyar királyi tanügyi kormánynak, az ünnepre leküldött képviselje
személyében, ,, törvényes felügyelete alá bocsátva, a hazának s benne legels
sorban Heves vármegye és Eger város közönségének, gyermekei vallásos és
hazafias nevelé.sére" nyilvánosan átadta. Megoldotta maga elé tzött feladatat
s az egri gimnázium történetében ezzel egy korszakot befejezett, egy újat pedig
megnyitott.
;
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Gyöngyös a XVI. században a törökön kiviül a vallási villongások m.iatt
is nagyon sokat szenvedett. A protestánsok egy idre úgy elhatalmasodtak
benne, hogy a katholikusok három templomát is elfoglalták .A százados küzdelembl végtére mégis a katholikusság került ki gyztesen és hogy a XVII.
század elején országszerte föllendült katholikus szellemben legyen az iskolázó
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megersödnie, a katholikus polgárság meglev iskolájához,
példájára, gimnáziumot is óhajtott. A tanács e vótrl
1633-ban a Jézus -társas ág tartományi fnökéhez fordult. A tartományi fnök,
Forró György, mert nem volt elég embere s hasonló kéréssel nagyobb városok
is sürgették, egyelre csak jó szándékáról biztosította a tanácsot, de újabb
kérésre, melyet Pyber egri püspök és Pázmány Péter bíboros-érsek is támogatott,
mégis küldött még azon év vége felé egy jezsuita atyát, Pap Ferenczet, hogv
a hívek lelke üdvösségén való fáradozásával megkedveltesse magát s a gimnáziumi oktatás megkezdése elé a protestánsok és esetleg a török részérl is
netalán gördítend akadályokat eltávolítsa. A városi tanács tehát, a török vezér
engedelmével, állandósítani kívánta a jezsuiták megtelepedését s Forró Györgyöt, mikor a következ évben, most már a gimnáziumi oktatás megkezdésére,
még két jezsuitát kért tle, óhajtása szerint biztosította, hogy a küldend
atyák ,, békességes megmaradására, táplálására és mindennem szükséo'ére"
gondja lesz. Forró György, hogy a városi tanács kérésének és egyben az új
egri püspök, Lósy, óhajtásának is eleget tegyen, küldött még két jezsuitát
Sztankovicsot elüljárónak, Magdaleniczet pedig Pap Ferencz mellé gimnáfiatalságnak

hol

más nevesebb városok

:

ziumi oktatónak.
Tizenhét éven át azonban csak grammatikai osztályai voltak a gyöngyösi
gimnáziumnak. A szegényes házban, hol megtelepedtek, sem helj'ök, sem terök
nem volt elég, hogy a gimnáziumot teljessé és virágzóbbá tehették volna.
1652/3-ban, mikor a várostól is, meg egj-es jótevktl is bvebb ado1651/2
mányokban részesültek, mégis kiegészítették a gimnáziumot a költészeti és a
szónoklati osztálylyal. 1656-ban jutottak végre alkalmasabb helyhez, a Bertalan-templom éjszakkeleti sarkával szemben. Adakozás útján alakították át
és kibvítették az ott lev földszintes házat. Itt fohi:atták azután a tanítást
a mindenféle zavarok között sokszor háborgattatva és lelkesen 1679-ig, mikor a
Gyöngyös és Pásztó vidékén táborozó Thököly Imre a protestáns atyafiak ösztönzésére elzte ket Gyöngyösrl és a tanácsnak meghagyta, hogy, ha a gimnáziumot fenn akarja tartani, a püspöktl kérjen papokat és a Bertalan-templom
jövedelmébl fizesse. Korompay piLspök csak két fiatal papot tudott küldeni.
Egy ideig ezek helyettesitették a jezsuitákat, a plébános felügyelete alatt
hanem a felkelktl támogatott protestánsok nemsokára felülkerekedtek a városban s elfoglalták a gimnáziumot is. 1689-ig volt kezökben. Ekkor a tanács
Széchenyi György prímás rendeletére kiutasította a városból a protestáns
tanítókat, a tanuló ifjúságot pedig szétoszlatta. A következ évi'e visszatérhettek azután a jezsuiták de csak tizenhét évig folyatathatták a tanítást
a
felkelk ez id alatt is sokszor háborgatták ket s 1707 tavaszán, az 170-iki
szécsenyi gylés határozata alapján, számkivetették. Ettl fogva négy éven át,
mint Egerben, Telekessy püspök a maga papjaival végeztette a tanítást.
A felkel sereg fegyverletétele után, 1711-ben, megint elfoglalhatták
helyöket. Hanem egészen újból kellett berendezkedniök, mert számzetésükkor,
a mi ingó és ingatlan vagyonuk volt már, mind elvesztették. A város most egy
nialmot, egy házat, hol elször megtelepedtek, s hozzá kertet és két szlt jelölt
ki nekik fenntartásukra s rendbe hozatta, a liogy liamarjában lelietett, elbbi

—
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lakásukat. Ettl fogva, háborítatlanul munkálkodhatván, intéztök híre s ezzel
együtt népessége is folyvást gyarapodott. Számuk növckedtével azután a
lelkészkedés terén is mind templomukban, a protestánsoktól 171Ü-ben visszavett
,, Szent Urbánban",
mind a vidéken egyi-e hathatósabb munkát végeztek.
város tehetsb polgárai meUett a környékbeh biitokosság is egyre jobban
becsülte és támogatta ket. Most azután, mikor a poUtikai viszonyok tartós békét
ígértek, maguknak is, meg tanítványaiknak is alkalmas épületet kívántak en élni.
Élbb azonban, hogy szándékuk végrehajtásának senki útjában ne legven s -vatásukat mindenkivel szenii)en egész függetlenül teljesíthessék, úgv házukra, mint a
gimnáziumra is meg akarták szerezni a teljes birtokjogot. A város"^, csaldiogy a fenntartás állandóan növc ked terhétl megszabaduljon, örömest lemondott a maga
jogáról s még a Bertalan-templom háta mögött, a lakásukkal épen szembenálló
házat is, a telekjoggal együtt, megszerezte számukra, hogy ott, mint nekik is, meg
a tanulóknak is l(>galkalmasabb helyen, építhessék fel az új gimnáziumot. Közadakozás!)ól, melyhez a hiányzó összeget tartományi fnökük pótolta, 1752-beu
építették fel s a következ tanévet már ebl)en kezdték meg. Az épület, az épít-
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akkori módjához képest, igen magas volt, de csak földszintes. 1616-iki
állandó tantervök szerint tehát, mindössze három tágas teremre voltjszükségök,
meg egy nagyteremre. Ittlétök vége felé azonban, a feh-idéki tót iparosok
betelepedése iitán. mikor a tartós béke alatt az iparral együtt a kereskedés is
nekilendült, az éjszaki megyékbl a kereskedkkel é\TÖl-é%Te több tót deák
érkezett a gimnáziumba, s a három tanterem igy szk lett lassanként a
tanuló ifjúságnak: engedélyt kértek tehát tartomán^^ fnöküktl és kaptak is,
hogy. milielj-t pénzerejök megengedi, a gimnázium épületét emeletre vehetik s
az osztályok, mint Egerben, külön-külön termet kaphatnak. A tervet el is
készítették s épen azon voltak már. hogy belekezdenek az építkezésbe, mikor
kt'zés

társulatuk küszöbön álló feloszlatiisának híre futott. (1773).
Eltávozásuk után bizonytalan helyzetbe jutott a gimnázium. Fenntart á.sáról
és ellátásáról, mert jogilag, tudjuk, nem a városé volt már, az államnak kellett
gondoskodnia
de a feloszlatás végrehajtására kiküldött bizottság a volt
tanárokat itt sem tudta maradásra bírni. Csupán egy nagyon fiatal jezsuita, Szuhányi Ferencz, a késbbi kassai figazgató, nem távozott el társaival
csakhogy ez meg az egyluizmegye kötelékébe lépett be, s a bizottság
így egyetlen egy embert sem állíthatott be a gimnáziumba. Eszterházy püspök
léjjctt hát közbe itt is. mint Egerben, mert a gyöngyösi gimnáziumot, honnan
az egri papnevel-intézet évrl-évre számos növendéket nyert, meg akarta
az elmúlástól menteni. Három évro vette magára a gimnázium ellátásának
terhét; egy idsebb papja, mint igazgató, vezetése alatt három fiatal papját
rendelve ki a tanítás folytatására, abban a reményben, hogy a heUtartótanács,
is
lega mint ígérte, egyezségre jut ezalatt a piaristákkal, a kiknek kezében
örömestebb látta volna a gimnáziumot. A piaristák azonban ugyanabból az okból,
sem
fogadhatták
el,
letelt
gimnáziumot
s
a három
mint az egrit, a gyöngyösi
év a nélkül, hogy a heh-tartótanács ez ügyben csak eg}' lépéssel is elbbre lett
Eszterházjtól
s
ennek
vége
felé,
kért
hát
mikor
volna. Még egy évi halasztást
Eszterházy határozottan kijelentette, hogy papjait nem hagyhatja tovább
következ
értelmében
a
(1777
tané%tl
Gyöngyösön, a Ratio Educationis
8)
öt osztályúakká alakított nagygimnáziumok sorából kitörölte s a királyn
provincziáhsára,
hogy.
szentferenczrendiek
a három
nevében ráírt a gyöngyösi
gramm.atikaí osztály tanítására haladéktalanul terjesszen fel három alkalmas
szerzetest. így kerültek a most már királyi kisgimnáziumhoz a szentferenczrendiek s kezdték meg benne 1777 8-ban Potschuch János volt jezsuitának
igazgatása alatt a tanítást. A helytartótanács reménykedett ugj-an még, hogy
a gimnáziumot összes terheivel rövidesen sikerül a jánosliidai premontreiek
nyakába varrnia s folytatta velk a megkezdett alkudozást, de a morvaországi
otroviczai prépo.st, a kinek alája tartoztak, a jánoshidai eladósodott birtok terhére át nem vehette, arra pedig, hogy morvaországi prépostságának jövedelmébl Magyarországban gimnáziumot tartson fenn csak azért, hogy a tanulmányi
alap terhein s ezzel a helytartótanács gondjain könnyítsen, egyáltalában nem
1779-ben végleg megszakadt hát az alkudozás és a gyöngyösi
volt hajlandó
gimnáziumot három tanárral továbbra is a szentferenczrendieknek kellett
ellátniok s ezért egy-egy tanár után kétszáz rénes forintot kaptak.
A kisgimnázium ellátása tehát biztosítva volt, de az épület roskadozni
1779 végén
kezdett. Potschuch igazgató két éven át lába sürgette a javítást
azonban a heljt^artótanács 1069 forint 30 krajczár .segélyt utalt ki a városnak,
hogy az épületet emeletre vegye és úgy rendezze be, hogy alul a nemzeti iskola,
helyet s legyen itt egy nag3'obb terem is.
feliíi pedig a gimnázium kapjon
Most már akadály nélkül folyhatott volna a tanítás, de II. József 1784-iki
1785 6-tól kezdve csak oly tanulók lettek volna
rendeletét, mely szerint
felvehetk, a kik németül nemcsak olvasni és írni, hanem beszélni is tudnak
már, a tanári testület, ha akarta volna, sem hajthatta végre a helytartótanács
tehát. 1789-ben a város és a vármegye akarata ellenére megszüntette a
:

—

—

;

;

—

;

gimnáziumot.
Ettl fogva öt é\ng nem

is volt Gyöngyösnek gimnáziuma. Ferencz király
állította A-issza Batthj-ányi gróf esztergomi érsek közbenjárására, a kit a városnak
sikerült pártfogóul megnyernie, s 1794 ^5-ben kezdte ncT benne a tanítást

—

három szentferenczrendi
jezsuita igazgatása alatt.

a már említett Szuhányi Ferencz volt
Szuhányi a két fels osztályt, melyet 1777 8-ban

szerzetes,

—

Közoktatásügj'.

331

—

9-ben, Jászberény kapott meg, vissza akarta
elvesztett s tizenegy évre rá, 1788
folyamodni a királj'tól. Ferencz király a jászberényi gimnáziumtól, melynek
közadakozásból ekkor kerek tizezer forint alapítvánjiiökéje volt már, nem vette el
ugyan a két fels osztályt, de Gyöngyösnek is megadta a jogot, hogy gimnáziumát a kért osztályokkal kiegészítheti, ha az igazgató fizetéséhez közpénztárából 350 forinttal járul s a hitoktatóhoz és a három tanárhoz még szükséges két

tanárt ö fizeti és a gimnázium épüliének fenntartását is magára vállalja. Nem
erre számított a tanács, mikor kérelmével a királyhoz fordult, de nagy érdeke
volt a város közönségének, hogy iskolázó gyermekeit ne kelljen máshová küldenie,
azért elfogadta a föltételeket s minthogy a gimnázium épen a királyi rendelet leérkezte eltt egy hatezer forintos alapítványhoz, a Páldy Miháljmé-féléhez, jutott,
melynek kamat ját a végrendelet eg3'enesen e czélra jelölte ki, mind a két fels
évi 23.5-rl egyosztályt még az évben megnyitotta. A tanulók száma az
7 után pedig, mikor a második Ratio Educationis
szerre 3ö6-ra emelkedett, 1806
alapján a nagy gimnáziumok a nemzeti iskola harmadik osztályának hozzájok csatolásával ismét hat osztályúakká lettek, állandóan 400 körül járt, st a húszas
években nem egyszer az 500-at is elérte, míg a jászberémn nagygimnázium,
mikor legnépesebb volt, sem vitte fel 200-ig, bár a felvidéki tótság itt-ott
negyven-ötven, 1835 6-ban pedig hetvenkilencz tanulót szolgáltatott neki.
Szuhányi Ferenczet 1800-ban a kassai fiskolák igazgatásával bízták meg.
Utódjául a helytartótanács Sznezsnitzky József váczi egyházmegyei fiatal papot

elz

—

—

nevezte ki.
Sznezsnitzkyt negyvenliárom évi igazgatósága alatt mindössze az a kitüntetés érte, hogy Richter figazgató a gyöngyösi gimnáziumot 183S-ban a kassai
tankerület amaz intézetei közé sorozta, melyek igazgatóinak és tanárainak ,,a
rendtartás szellemében való buzgó miuikálkodásukért" a király a figazgató
jelentésére elismerését nyilvánította. Ekkor t. i., fleg 1834
5-tl fogva, mikor
a VI. osztály tanára s egyben hitoktató és igazgatóhelyettes egy kiváló taner, Ferenczi Gellért lett, a gimnázium dolgai rendbe jöttek mert az a jónév,
melyet Szuhám-i szerzett neki, Sznezsnitzky igazgatóságának második évtizedében már nagyon megcsökkent.
A tanulók számának egyre növekedése az intézet bútorzatának általában
gj^arapítását, a régi három osztályban pedig, hol minden siralmas állapotban
volt, teljes megújítását kívánta s azonfelül legalább kell számú földrajzi szerekre s nemi természetrajzi gyjteményre is szükség lett volna. Az igazgató a
tanárok panaszkodására megtette ugyan jelentéseit a figazgatónak, a helytartótanács azonban 1812-tl fogva a szorosan személyi kiadásokon kívül úgyszólván semmit sem költött a gimnáziumra.
Épen az 1823 4. tanév végén vált meg az intézettl Komendó János világi
pap a kit a város 1806 7-ben a nemzeti iskola harmadik osztályából lett gimnáziumi els osztály tanítására felfogadott és a helytartótanács kinevezett.
A városi tanács most ezt az osztályt is a szentferenczrendieknek adta át s két
évvel utóbb a helytartótanács beleegyezésével, új szerzdé.st kötött vele. A rend
e szerint az V. és VI. o-sztáiy mellé az I. osztályt is átvette úgy, hogy a tartománj-i fnök mind a három osztályba szabadon nevez ki tanárt, a város pedig,
a fenntartás költségét tovább is viselve, a három tanár után a rendnek évnegyedenként 150 forintot fizet és szüret után 23 akó bort ad. Megmaradt ez a szerzdés érintetlenül azután is, hogy Sznezsnitzky igazgató 1843-ban meghalt,
s a helytartótanács 1844-ben Károsi Simont, a szentferenczrend gyöngyösi konventjének nagy tiszteletben állt fejét, királyi kinevezés útján a gimnázium

—

;

—

élére állította.

—

——

—

Károsi nyolcz évig (1844 5 -1851 ^2) vitte a gimnázium ügyeit. Rend1848-ban a következ három évre tartományi fnökükké választották.
A fnöki székhely, felváltva, a gyöngyösi meg a galgóczi kolostor volt. Károsinak, sor szerint. Gyöngyösön kellett laknia, rendi tisztsége mellett megtarthatta hát az igazgatóit is, s ez a bekövetkezett válságos idkben felette fontos
volt a gimnáziumra. Az 1848
9-iki tanév, t. i. ha megrövidítve is, még be volt
fejezhet kérdésessé vált azonban, hogy megnyílhatik-e a következ, mert a
katonaság 1849-ben mind az elemi iskola, mind a gimnázium épületét lefoglalta és kórházzá alakította. A tanuló-ifjú.ság így hajlék nélkül maradt s a város
nem tudott neki helyet adni sehol. Károsi segítette ki a bajból azzal, hogy a
társai

—

;
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tartományi fnök, feltétlenül, rendelkezvén, a l)enne lev tágasabb szobákat a rendtagoktól elvonta és a tanulók számára rendezte be. Az
1849 50-iki tanévet tehát, a felsbb hatóság utasítására, november hóban
mind a két intézet megkezdhette s a gimnázium újjászervezésének ügye azon
mód, mint az egrinél láttuk, haladéktalanul megindulhatott.
Az osztrák tanterv, tudjuk, csak nyolcz osztályú nagy- és négyosztályú
kisgimnáziu'uot ismert. Hogy a gyö'.igyö-i hat osztályú gimnázium nyolcz
osztályúvá legyen, arra a városi tanács, költség liíján, még csak nem is gondolhatott. Károsi tehát abban a véleményes jelentésében, mehet az egri polgári
kerület ideiglenes cs. kir. tanodafelügyeljének kérdpontjaira 1850 április
10-én a tanácscsal egyetértleg felterjesztett, Gyöngj^ös részére a ki sgimnázium
engedélyezését javasolta, a mennyiben a városi tanács a kisgimnázium femitartásának költségét biztosította, Gj^öngyös és vidéke közönségének adakozásából
pedig összehozhat ónak vélt akkora összeget, melynek kamatja a Páldyné-féle
alapítvány kamatjával és a tanulmányi alaj^ból járó 550 forint segélylyel a hat
tanár fizetését fedezni fogja. Csakhogy hiába szólította fel a tanács a város és
a vidék közönségét, számba vehet adakozásra abban az idben ha lett volna
is kedve, módja nem igen volt senkinek
az osztrák tanügjü kormánj' tehát,
mely a gimnáziumok számát úgyis apasztani kívánta, azzal a megokolással,
hogy Gyöngyös és vidéke, a részvétlenségbl következtetve, gimnáziumot, úgy
látszik, nem óhajt, a megyefnök útján tudtára adta a város közönségének,
hogj' a gimnáziumot be kell zárnia, vagj^ ha nem akar iskola nélkiU maradni,
három osztályú reáliskolává kell alakítania. Az a vegyes bizottság azonban,
melyet az iskola kérdésének tisztázására a megyefnöknek a rendelet szerint
egybe kellett hívnia, minden áron meg akarta mentem a gimnáziumot, azért
1851 augusztus 16-án a cs. kir. helytartósághoz felterjesztett folyamodványában
kinyilatkoztatta, hogy a város helyzeténél és körülményeinél fogva nem reáliskolát, hanem, ha négy osztályút is, de gimnáziumot óhajt s kész magára venni
ennek összes fenntartási költségeit.
Egész eddig még régi szervezetében, hat osztályú volt a gyöngyösi gimnázium és mint a többi, még átalakulásban lev, a malvánossági jog birtokában
is megmaradt, a következ évre azonban már e jog nélkül nyílt meg s így csak
négy osztálylyal. A tanács t. i. abban a reményben, hogy kérelme nem lesz hiábavaló, Károsi Simonnal úgy egyezkedett, hogy a szentferenczrencUek az újabb
szerzdés megkötéséig az elbbiben foglalt feltételek alatt tovább tanítanak
s a mi fizetést ezeltt hárman a közalapítványból húztak, a város az igazgatónak
onnét járó 150 forinttal együtt meg fogja téríteni. így telt el azután az év teljes
bizonj'talanságban, bár a tanács többször megsürgette a végleges intézkedést
és hogy gimnáziumához való raga-szkodásának annál meggyzbb tanújelét adja,
a város nevében még arról a 750 forintnyi állandó segélyrl is végkép lemondott,
mely 1774-tl a tanulmányi alapot terhelte, és ismételve kijelentette, hogy a város
mindama kötelességeket, melyeket egy nyilvános jelleg kisgimnáziumnak az új
tanterv .szerint való fenntartása megkíván, a legutolsóig teljesíteni fogja. Egyben
1852. szeptember 24-én, minthogy az új tanév megnyitásáról kellett már gondoskodni, hat évre szerzdést kötött a szentferenczrenddel, mely szerint ez a gimnázium részére megfelel hat tagból álló tanári testületet tart fenn, a város
pedig tizet ezért neki 1260, a tanári testületnek 540 forintot s gondoskodik az
igazgatói hivatal szükségeirl, a tanárok mellé iskolai kurátorokról, a taneszközökrl s az épület jó karban tartásáról, tisztogatásáról és ftésérl. Pap
Melkizedek, a kíKárositól az új tanévvel (1852 3) az igazgatást átvette, a szerzdés szerint az új tantervnek (Organisations Entwurf) megfelelleg rendezte be
a gimnáziumot s kezdte meg benne öt társával a tanítást. A kerületi iskolafelügyel jelentésére helybenhagyta azután az osztrák tanügyi kormány a város és a
Szent ferenczrend között hat évre megkötött szerzdést s ez idre 1853 július 1-én
a nyilvánossági jogot is megadta végre a gimnáziumnak.
Hanem ez a sokáig elhúzódott bizonytalanság, meg hogy a tanuló-ifjúságnak
hat éven át a kolostorban kellett meghúzódia, a vidéki tamilokat egészen elszoktatta Gyöngyösrl. 1851
2-re, mikor négy osztályúvá lett a gimnázium, 94-en,
1853 ^^-re pedig már csak 47-en jelentkeztek, s azután is, mikor a város a gimnázium épületét a budai heh-tartóságtól 1855-ben visszakapta és most már mint
tulajdonát, a tantilók számára rendbehozatta, évek kellettek, míg számuk el
kolostorral, mint

—

;

—
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s akkor is csak úgy, hogy a m. kir. helytartótanács a tan3-ra az V-ik osztály felállítását megengedte.
terv megváltoztatásával, 18G2
De a város szegénysége miatt belsleg sena igen fejldhetett a gimnázium.
Még könyvtára sem volt, hogy a tanári testület tagjainak a magok továbbképzésére meg lett volna legalább ez az egy eszközük abból az évi száz forint
fizetésbl pedig, melyet 1558 9-ben megújított szerzdés után fáradságos munkájukért személyenként kaptak, senki sem várhatta tlük, hogy ruházatuk
mellett még drága szakkönyveket is szerezzenek maguknak. Kevés kivétellel
pusztán a tankönyvekre voltak utalva, melyekkel a szerzdés szerint a városnak volt kötelessége ket ellátni, a min túl nem is igen ment a városi tanács,
mikor a gimnáziuna épületének fenntartására és tisztogatására meg tanszerekre, a pedellus 63 forintnyi fizetésével együtt, évenként alig fordított többet
két-háromszáz forintnál. Szinte csodálni való hát az a lelkier és önfeláldozó
buzgóság, melylyel Pap Melkizedek az ötvenes években végig megbírt küzdeni a hatvanas évek zrzavaros tanügyi viszonyaival és úgy tudta vinni a
gimnázium ügyét, hogy Morovics és Juhász figazgatók nem tagadhatták meg
tle elismerésöket.
Pap Melkizedek, mert ismerte a város am^agi helyzetét és volt alkalma
elég a szegénységet megszokni, mikor az Eötvös-féle tanterv a gimnáziumoknak
újjászervezését kívánta, úíat-módot keresett és szolgált tanácscsal a városi
hatóságnak, hogyan lehetne a meglev öt osztályhoz megszerezni a hatodikat
hog}' az újfajta középiskolának legalább két fokozata, a reálgimnázium
is,
VI. osztály) meglegyen Gyöngyösön.
(I
IV. osztály) s a gimnázium (V.
Kész tervvel állt a város közönsége elé s a képviseltestület nagy többsége oly bizalommal volt hozzá, hogy a gimnázium újjáalakításának biztosítása végett a szent f ere nczrendi tanári testület 3500 forintnyi ellátására lekötötte a posta és a városi szántóföldek összes bérleti jövedelmeit és elhatározta,
hogy a világi rajztanár meg a tornatanító fizetésérl s az új tantervnek megfelel tanszerekrl a házi pénztár terhére minden körülmények között gondoskodni fog. 1868 szeptember 18-án kötötte meg a városi tanács e határozat
ahi]iján a szentfereczrenddel az újabb szerzdést, melyben a rendtartomány
kcitclezte magát, hogy, míg tagjainak száma megengedi, a tantervnek megfelel
számban kell képzettség tanárokkal látja el a gimnáziumot.
Ettl fogva, lassan bár, de kezdett fejledezni az intézet belsleg is. A tanács,
az Eötvös-féle tantervnek megfelelleg, rendes rajztanárt és legalább a nyári
tornázás állandósítása végett, tornatanítót is fogadott s a tandíjból évrl-évre
a taneszközök gyarapítására is juttatott valamit, a tanári testület pedig, Pap
Melkizedek után Varga Emil, majd Vájó Ferencz igazgatása alatt, megtett
minden tle telhett, hogy az Eötvös halála után következett újabb kísérletezések idején egymást ér új meg új követeléseknek, ha még oly önfeláldozó
fáradságába került is, valahogy megfelelhessen. Egynek azonban, a tanári
képesítést illet követelésnek, anyagi eszközök híján, legjobb szándéka mellett

tudta érni a 200-at
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sem

módjában

megfelelni.
középiskolai törvény végrehajtása után e szerint, minthogy a rend
nem adhatott megfelel számban képesített tanárokat, a gimnáziumot az a veszély fenyegette, hogy nyilvánossági jogát elbb-utóbb elveszti. Pedig a tanulók
száma épen ez idtájt annyira megnövekedett, hogj' például már 1888 89-ben
az I., a következben pedig már a II. osztály nieUé is párhuzamos osztályt
kellett állítani s a szülk részérl egyre hangosabban nyilvánult az az óhajtás, hogy a gimnáziumot a legfels két osztálylyal minden áron ki kell egészíteni. Haneni erre
a városi tanács most még gondolni sem mert s a mimsztérium ismételt sürgetésére csak annyit ígért meg, hogj' a régóta kifogásolt
épületben a szükséges átalakítást két év alatt 1891 92-re végrehajtja, az
osztálytermeket újra bútoroztatja, a könyv- és szertárakat rendszeresen gyarapítani fogja s a tanárkérdés végleges megoldásáról is gondoskodik.
Ekkor esett elször komolyabb szó a ké})viselötestületben arrcl, hogy a
városnak a minisztériumtól a gimnázium államosítását kellene kérnie; a tanács
azonban a polgárság nagy többségével együtt továbbra is a szcntferenczrendiek
kezében akarta hagjaii a gimnáziumot. 1890-ben új szerzdésre lépett hát a
szontfcrenczronddel, mely szerint a város a rendes tanárok után 500 s a helyettesek után 450 forintot fi'.ot, a rend pedig kötelezi magát, hogy tanárjelöltjei
állt
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közül, a mennjnt lehet, egyetemre fog küldeni s a meglev három rendes tanárhoz, ha a minisztérium megfelel haladékot ad neki, é\Tl-é\Te ad egy okleveles
tanárt a gimnáziumnak.
Som a város, sem a szent ferenczrend nem tudta teljesíteni a követelést.
Az épületet, alkalmas terület híján, nem lehetett kibvíteni, sem átalakítani úgy,
hogy a gimnázium czéljának pedagógiai és egészségügyi tekintetben csak távolról

meg a könj^- és szertárak kívánt
elmaradt; a szent fercnczrendnck pedig, mert a kért haladékot
nem kapt<a meg. minden jóakarata mellett sem állt módjában, hogy rövid pár év
alatt annyi okleveles tanárt képeztessen, amennyire a gimnáziumnak a törvény
értelmében szüksége lett volna. A figazgató jelentésére 1893 február 15-én még
ocry figyelmeztetést kapott h.át a város a minisztériumtól, l'.ogy, b.a gimnáziumát
nem akarja elveszteni, emeljen a legrövidebb id alatt alkalmas épületet s télen
is használható tornacsarnokot, gondoskodjék kell felszerelésrl és intézkedjék,
hogy a gimnáziumnak az igazgatón kívül legalább hét rendes tanára legyen.
Jlost már egész tisztán állt a tanács eltt, hogy a városnak az új építkezés
ell egyáltalán nem lehet többé kitérnie s egyben a tanárkérdést is végleg meg kell
oldania de tisztán állt eltte az is, hogy a város, meh-nek a minisztériummal
népiskolái miatt is tömérdek baja volt, a gimnázium ügyeinek rendezésével
járó költségeket egymaga meg nem lírja. A kép\nselötestület is ebben a nézetben
volt s azért a június 11-iki közgj^ülésen, minthogj' a megyei tanfelügyel kecsegtet ígéreteire a népiskoláknak úgjás állami kezelésbe vételét kérte már, a gimnáziumra nézve is az államosítás kérelmezését javasolta, de úgy, hogy a minisztérium, ha már minden áron új épületet követel, legalább fejlessze ki fgimnáziummá s a tanítást továbbra is a szent ferenczrend kezébenhagyjameg. Az államosítás kérdését, úgy hitte, ez úton is meglehet valamiképen oldania. Azt az
ajánlatot tette hát a tartományi fnöknek, hogy, ha a rend a nyolcz osztályúvá
fejlesztend gimnázium vezetését végleg magára vállalja, ad a város a minisztériun i utasításoknak egészen megfelel új épületet, teljes fölszereléssel s biztosít
neki, a mennyit hozzájárulás czímén az állam kíván magának, évi tízezer forint
segélyt A tartományi fnök a rendi tanácsosokkal meghányta-vetette a jöv eshetségeit s abban állapodott meg velk, hogy a meg.szabott összeg mellett nem fogadhatja el a képviseltestület ajánlatát, mert jöhet id, mikor a rendnek, ha megfelel számban nem adlaat a gimnáziumnak a maga kebelébl okleveles tanárokat,
az államiakéval egyenl fizetésre %ilágiakat kellene fogadnia, a mire, alamizsnából élvén, nem lehet magát köteleznie
A szent ferenczrend e határozata, bár csak rövid idre, újabb válság elé
állította a gimnáziumot. Városszerte nagyon nyomott volt e szerint a hangulat,
s a megyei tanfelügyel, a ki, hogy a város összes iskoláit a maga hatáskörébe
vonja, kezdettl fogva abban fáradozott, hogy a tanügyi kormány, a népiskolák
átvétele után, a válsággal küzd gimnázium helyébe kereskedelmi iskolával
egybekapcsolt polgári iskolát állítson, ezt a nyomott hangulatot kedveznek
vélte arra, hogj' a közönségben a polgári iskolánál sokszorta költségesebb fgimnáziumhoz való ragaszkodását meggyöngítse. Terjedelmes beadványában
tehát, épen mikor a közönség az összes iskolák ügyének végleges rendezéséhez
szükséges 300.000 forintos kölcsön hírére egész meg volt rémülve, kész tervvel
állt a képviseltestület elé és minden követ megmozdított, hogy szándékának
foganatosítására a kép^^seltestület aggódó tagjait megnyerje. Sokat a maga
pártjára hódított is, a többség azonban semmiféle kecsegtetéssel sem volt a polgári iskolának megnyerhet s hogy a város srégi gimnáziumának fennmaradá,sát
biztosítsa, hosszas alkudozások után bár, elfogadta a minisztériumtól eléje
szabott föltételeket, melyek szerint a városnak köteleznie kellett magát, hogy a
Széchenyi-hget 4482 métemégyzet területét átengedi az új gimnázium czéljára,
rajta a jóváhagyandó tervnek megfelel épületet emel, azt bebútoroztatja és
állandóan jó karban tartja, a fölszereléshez, a meglev tanszerek értékének betudásával, tízezer forintot ad, az épület és tartozékai után járó közadóbeh terheket
viseU és a gimnázium fenntartásához, a tandíj átengedése mellett, é^-i tízezer
forinttal járul. 1898. május 29-én kötötte meg a tankerületi kir. figazgató,
mint a királyi kincstár kép\-iselje, a szerzdést a várossal s a miniszter július
3-án hagyta jóvá. Az utolsó szentferenczrendi igazgató, Pintér Kornél, az els
állami igazgatónak, Szölgyémy Ferencznek, augusztus 13-án adta át lvatalát s
is

megfelellietett volna s igy az új felszerelés

gyarapítása
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gimnáziumnak, városi

jellege és

benne a szentferenczrendiek

vezet szerepe végleg megsznt. Hatan, miniszteri kinevezéssel, a most már állami
fgimnáziumban is megmaradtak tanárokid a nagy áldozat fejében, a szent
;

ferenczrend iránt való hálájából, ezt az egyet sikerült részökro szerzdésileg kikötnie a képviseltestül3tn?k.
Elsévét, az 1898 9-ikit, két osztálylyal, még a régi épületben húzta ki az
állami fgimnázium a másodikat azonban, a mikor nyolczosztályúvá lett, már
az újban kezdhette meg. Szölgyémy Forencz nyolcz évi igazgatása alatt valóra
váltotta a vároF közönségének hozzáfzett leményét nagyot lendített a város
kultúráján. De nagy volt az áldozat is, melyet a város közönségétl megkívánt.
Csak maga az épület, a telek értékét hozzászámítva, közel másfélszázezji forintba
kerüli, mel3'nek töilesztése az államosított népiskolák épületeire fölvett kölcsönévcl és a királyi kinestár részérf a fenntartáshoz hozzájárulás czimén kikötött
24.700 fciintnyi csszeggel együtt évi 51.000 forint terhet rótt a város lakosságára
A minisztérium maga is belátta késbb, hogy sokkal nagyobb ez az áldozat,
mint hogy a szegény város csszeroskadás nélkiil sokáig megbírná azért a szerzdésekben a kincstár részére kikötött évi csszegst, a vároí oiszággylési képviseljének. Török Kálmán prépost-plébánosnak, k" zbenjáiásáia 1909. januái l-jétl
28.400 koronával leszállította.

—

;

:

;

*

*

A gimnázium tanulóinak száma
a hatszázat. Ekkor került elször szóba, hogy
Egernek egy másik középiskolára is szüksége volna. A közvélemény, fleg az
iparos-osztály érdekében, a reáliskola felé hajlott, azért az a küldöttség, mely
1888 április 22-én Lévay Sándor nagyprépost vezetése alatt a vasút ügyében
a közlekedésügyi miniszternél járt, tapogatódzás végett a közoktatásügyi minisztériumban is megfordult. Eötvös szive.sen hallotta a küldöttség óhajtását s ígéretet is tett, hogy a reáliskolát, ha a város ,, legalább alkalmas épületrl" gondoskodik, fel fogja állítani. Csak épület kellett volna hát akkor, hogy Egernek második középiskolája is legyen de közbejött a ,, közös iskolák" kérdése s felemésztette azt az állandó jövedelmet, melylyel az Eötvöstl kívánt épületre netalán
szükséges kölcsönt némi segítség mellett hamarosan le lehetett volna törleszteni.
A segély pedig egész közel volt, mert Bartakovics érsek arra az esetre, ha a város
a felekezetlen népiskolákról lemond, 40.000 forintot tartott készen e czélra. De a
képviseltestület elutasította magától a reáliskolát, hogy két évtized múlva sokkal szigorúbb idben és súlyosabb feltételek alatt legyen kénytelen megszerezni.
Legközelebb 1875-ben, Trefort miniszter egri látogatásakor, került megint
el a reáliskola ügye, de ekkor a fels nép- meg a polgári iskola kíséretében.
Trefort a gimnáziumban, mikor Szvorényi igazgató kifejtette eltte, hogy a
zirczi apát mért nem kötelezhet arra, hogy a rend költségén párhuzamos osztályokat állítson, úgy nyilatkozott, hogy az alsó osztályok túlságos népessége
akkor is megcsökken, ha a város, a mi az 1868. XXXVIII. t.-cz. értelmében
különben is kötelessége, fels nép-, vagy polgári iskolát állít magának s a következ év elején rendeletet is küldött le ez ügyben a város közönségéhez. A képviseltestület márczius 16-iki ülésébl megbízott erre egy tizennyolcz tagú küldöttséget, hogy a rendelet végrehajtásának módjáról negyvenöt nap alatt kimelít jelentést tegyen. A képviseltestlet május 7-iki ülésében ,,az egyes lakosoktól eddig díjtalanul használt pálinkamérési jog haszonbérbe adásából befolyandó
összeget" szavazta meg a reáliskola költségeire. Csakhogy ez a kijelölt alap sokkal
kisebb volt, minthogy egy reáliskola felállításának megkezdésére elégségesnek
ígérkezett volna. Így azután, minthogy a képviseltestület azt a tanácsot, hogy
,, mondjon
le a felekezetlen népiskolákról s az így felszabadult alapok jövedelmét
is a reáliskolára fordítsa", nem volt hajlandó megfogadni, a reáliskola kérdése má.sfél évtizedre megint eldöntetlen maradt.
Csak azután, hogy Hóman Ottó került a budapestvidéki tankerület élére,
elevenedett föl megint a reáliskola kérdése, de most már úgy, hogy nem lehetett
többé elaludnia. Jlikor hivatalát 1885-ben elfoglalta, a minisztériumban nyert
tájékozódása alapján még abban a hitben volt, hogy a cziszterczita-rendnek
valami úton-módon sikerül talán hamaro.san kibvítenie a gimnáziumot úgy, hogy
párhuzamos osztálvokat is állíthat s ezzel az alsó osztálvokba való felvétel körül
Az
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ismétld nehézségek magoktól megsznnek ezért adatta ki Trefort
miniszterrel az 1SS6 jímius 5-iki rendeletet, hogy, ,.míg a szükséges párhuzamos
osztályok fel lesznek állíthatók, a középiskolai törvény 17. §-a alapján az I. osztályba 80 s a másodikba 70 tanuló vétessék fel." Csakhogy a gimnázium kibvítését a eziszterczita-rend budapesti hittudományi és tanárképz intézetének
szervezése miatt (1887
8) bizonytalan idre el kellett halasztani, párhuzamos
osztályok állításáról tehát egyelre most már szó sem lehetett. Hóinan jelentéseire most kezdte azután sürgetni megint a várost a miniszter, de nem reál-, hanem,
n\int lS76-ban, polgári iskola szervezésére.
Él>en ekkor érkezett Egerbe az új kir. tanfelügj'el, Halász Ferencz. Államosító liajlamának az itt talált helyzet is megfelelt s hivatalos mködését úgyszólván
azon kezdte, hogy egy középkereskedelmi iskolával egybekapcsolt polgári iskola
szervezésére, rövidesen a miniszteri rendelet leérkezése után, javaslatot nyújtott
be a képviseltestülethez. Kecsegtet ígéretére, hogy a város a kormány jóvoltából szinte ingyen juthat a közönségnek szép anyagi hasznot is hajtó polgári iskolához, mert csupán megfelel berendezés épületet kell hozzá adnia, a képviselszükséges költséget azonban
testület 1888 május 13-án elfogadta a javaslatot.
közadakozás úlján akarta összehozni, de ez a terv sikertelen maradt.
képviseltestület tehát a következ év elején, mikor a minisztérium sürgetésére megint
eléje került a kérdés, elbbi határozatát a közönség hangulatához módosítván,
állami segélylyel felállítandó alreáliskola kérésére utasította a tanácsot. Fogaminisztérium a megyei
natja, mint elre is lehetett látni, nem lett a kérésnek.
tanfelügyel jelentéseinek kapcsán kétszer is leírt, hogy az alreáliskolára kért
segéh't. mert nincsen rá fedezete, nem adliatja meg míg végre, arra a jelentésre,
melyet Hóman figazgató Szvorényit ól nyert tájékozódása alapján a hivatalos látogatásáról felvett jegyzkönj'wel együtt 1890 január hóbanfelterjesztett, aminisztérium maga is belátta, hogy a várost, melynek adóalapja a filloxera-vész miatt
nagyon megcsökkent, nem lehet rászorítania, hogy akármelyik fajta iskolát is
évenként

;

—

A

A

A

;

egészen a maga erejébl állítsa fel s február 3-iki rendeletében arról értesítette
a város közönségét, hogy akár polgári, akár alreáliskolát akar, mihelji: fedezetet
nyer rá a törvényhozástól, állami segélyben fogja részesíteni, csak biztosítson
az új iskolának megfelel épületet, gondoskodjék berendezésérl s állandó hozzájárulás czímén ajánljon meg bizonyos összeget.
Épülete volt e czélra a városnak. Pyrker érsek ajándékából, az eddig kaszárnyául szolgált jezsuita-gimnázium s most. hogy a vármegyei kaszárnya felépült,
épen felszabadulóban a képviseltestület t^hát, mivel a kérdés ell. úgy látta,
nem volna tanácsos tovább is kitérnie, ezt az épületet ajánlotta fel, évi 2000
forinttal. Csáky miniszter április 10-iki rendeletében elfogadta a felajánlott épületet s megígérte, hogy az állami alreáliskolát 1891, 2-tl kezdve fokozatosan felállítja, ha a város a felajánlott épület átalakításán és berendezésén kíviU az intézet
fenntartásához évenként 3000 forintot fizet s egyúttal, hogy minden további
alkudozásnak elejét vegye, határozottan kijelentette, hogy föltételeibl semmit
sem engedliet. A város anyagi helyzetéhez képest igen szigorúak voltak e föltételek, kénytelenségbl elfogadta a kép^nseltestület mégis és csupán annyit kért
l-re meg legyen nyitható. Július
a minisztertl, hogy az els osztály már 1890
14-ikí rendeletében teljesíthetnek nyilvánította a miniszter a kérelmet, ha a.
polgármester az osztálj- berendezésére vonatkozó tervet, valamint az igazgatással
és a tanítással ideiglen megbízandók minsítését sürgsen felterjeszti és, minthogy
az alreáliskola, míg a törvényhozás a rávaló költséget meg nem szavazza, csak
községi jelleg lehet, az osztály összes költségeit a város fedezi. Most már sokfelé
visszatetszést szült volna a kérelem visszavétele; a tanács tehát, a képviseltestület utasítására, haladéktalanul megkezdte az elkészületet s igazgatóul, a tanfelügyel ajánlatára, Orlovszky István beregszászi polgári iskolai tanítót, a kinek
különl>en középiskolai képesítése volt, terjesztette fel kinevezés végett. Csákynak,
minthogy az igazgató kinevezését, míg az intézetet a város kezeli, hatáskörén
kívül állónak tekintette, nem volt kifogása az ellen, ha a város az igazgatással
Orlovszkyt bízza meg s augusztus 21-iki megválasztását szeptember 1-én jóváhagj'ta így azután az egyelre községi jelleg alreáliskola els osztálya a belvárosi községi népiskola egyik termében 1900 szeptember 4-ikén 65 tanulóv^al
csakugyan meg is nyílt. Hanem Orlovszkyra ez a megnyitó év igen nagy súl}-lyal nehezedett. A várostól, mivel a minisztérium a latin és a görög nyelvbl képe;

—

;
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sített Türk Frigyes megválasztását nem hagyta jóvá, csak két óraadó tanítót
tudott kapni, a rajz- és a szépíi'ás, meg a tornázás tanítására azt a hat hetet
kivéve tehát, míg Türk az intézetnél volt, az igazgatói meg az osztályfnöki
teendk végzése mellett öt tárgyat egészen az év végéig egymagának kellett
tanítania, mert azután meg, hogy az intézetet 1891 január l-jével az állam a
maga kezelésébe vette át, a minisztériumtól nem kapott segítséget.
A következ tanévre Bergmann Ágost zombori fgimnáziumi és Kemény
Ferencz brassói freáliskolai tanárt rendelte melléje a minisztérium, az igazgatást
az utóbbira bízva. A négy hitoktatóval és az egy óraadó rajztanítóval együtt
nyolcz tagból álló tanári testület a két osztályú állami alreáliskola új tanévét 96
tanulóval még a községi népiskolában kezdte meg, de két hónappal utóbb már átköltözködhetett állandó heh'ére, a kaszárnya-épületbe, melyet a város a szükséghez képest rendbe hozott. A szerzdésben magára vállalta a minisztérium, hogy az
1891 január 1-étltárczája terhére átvett alreáliskolát fokozatosan négy-osztályúvá
fejleszti, a személyi kiadásokat és a tanszerek költségeit fedezi, de úgy, hogy az összes
felvételi és tandíjak 1891 január 1-étl az állampénztárt illetik; a város ezzel szemben
kötelezte magát, hogy a gimnázium-kaszárnya épületét a királyi kincstárnak örök
haszonélvezetre átengedi, a minisztériumtól ellegesen átvizsgált és jóváhagyott
tervek és jegyzékek szerint a maga költségén átalakítja és a szükséges bútorzattal
teljesen ellátja, valamint a jövben szükségeseknek mutatkozó átalakítások és
bútorbeszerzések költségeit is viseli, az épületet jó karban tartja s belsejének
tisztogatására évenként 100 forintot ad, a szükségesekül felsorolt tizenkét helyiségen és a mellékhelyiségeken kívül pedig téli tornateremrl meg hozzá fedett
színnel ellátott 1000 m'--njT tornatérrl gondoskodik s a fenntartás költségéhez
évenként minden osztály után 750 forintot fizet.
A negyedik évben 17ö-re emelkedett a tanulók száma s az els osztálynak, melyre 78-an jelentkeztek, kettéválasztását is megengedte a minisztérium.
A képviseltestület a szeptember 17-iki közgylésen elhatározta, hogy
kérni fogja a minisztériumtól az intézetnek freáliskolává való fejlesztését s a
tanács, hogy a kérelem elterjesztésére kijelölt küldöttség Csáky miniszter
hajlandóságát könnyebben megnyerje, az összes pénzbeli tartozást, akármin
nehezére esett is, mindjárt a képviseltestület határozata után kifizette. Nem is
tért ki Csáky a képviseltestület kérése ell hanem azok a föltételek, melyekhez
Hóman figazgató a minisztériumtól kapott utasítás szerint a január 20-iki bizottsági értekezleten a freáliskola felállítását kötötte, igen terhesek voltak a városnak t. i. köteleznie kellett volna magát, hogy a Korona-szálló kiegészítend telkén, a minisztériumtól jóváhagyott terv szerint, a modern pedagógia és közegészségügy minden követelményének megfelel épületet emel, két szolga- és
egy igazgatói lakással, téli tornacsarnokkal, nyári tornával és játszótérrel, a tanés a segédtermeket, valamint a szertárakat is bebútoroztatja és az intézet fenntartásához évenként 10.000 forinttal járul.
A küldöttség, mely a képviseltestület nevében a figazgatóval értekezett,
abban a reményben, hogy a miniszter hozzájáruláskép 6000 forinttal is meg fog
talán elégedni, az igazgatói lakásért pedig a megszabott 300 forintot a város kapja
meg, a maga részérl egyhangúlag elfogadta a föltételeket s ily értelm javaslatot nyújtott is be a a tanácshoz
a január 30-iki közgylés azonban a máris
78%-os adópótlék mellett nem találta elfogadhatónak a küldöttség javaslatát
s azt az utasítást adta a tanácsnak, hogy forduljon újra a minisztériumhoz, még
pedig azzal a kéréssel, hogy vegye tekintetbe a város rendkívül nyomasztó helyzetét s
fedezze az úgyis ,, állami freáliskola" femitartásának és az új épület emelésének költségeit.
Azon a bizottsági ülésen, melyet a május 10-iki közgylés a minisztérium
felelete kapcsán újabb javaslattételre utasított, a küldöttségi tagok jobban
meggondolták a dolgot s elbbi javaslatukat olykép módosították, hogy ajánljon
meg a város a meglev reáliskolai épület kibvítésére és kiegészítéséül, a szomszéd Csiky-íelek megvételére 40.000 forintnyi összeget, megfelel bebútorozást
és a teljes freáliskola fenntartásához évi 6000 forintot, de csak úgy, hogy az
építkezés esetlegén költségtöbbletét a téli tornacsarnok építésének költségével
együtt az állam fedezi. Ebben a módosított alakjában el is fogadta azután a
képviseltestület a javaslatot s bár a mimsztérium kezdetben hallani sem akart
róla, st még nyolcz hónap múlva is csak az esetben volt hajlandó az intézet
;

;

;

;
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egyben a tornacsarnok felépítését is magára vállalni, ha a város
alkalmas helyet s az építkezések költségeinek fedezésére 143.000 forintot ad, a
fenntartáshoz pedig évenként (5000 forinttal járul
mégis ez a javaslat lett
alapja annak az újabb alkudozásnak, meh' a freáliskola sorsát 189C
7-ben, a
városra nézve az elbbi javaslatbelinél kedvezbb módon, eldöntötte.
Azonban addig is, míg a minisztérium, mint remélni leheteít, engedni fog
merevségébl, a képviseltestület augusztus hóban megbízta a tanácsot, hogy
az V. osztály ellátásának költségeire nézve egyezkedjék Bergmann Ágosttal, az
eltávozóban lev igazgató helyettesével s megnyithatása végett forduljon majd
a minisztériumhoz. Augusztus 17-én adta át a polgármester Eötvös miniszternek
a képviseltestület kérvényét s 21-én már megvolt az engedély, hogy a kért
osztály, mint városi jelleg, a meglev tanerkkel megnyitható. Meg is nyílt, 16
tanulóval, minden akadály nélkül, mert hogy az I. osztáh't, melybe ezíittal csak
54 nyilvános tanuló iratkozott be, nem kellett ketté választani, az elz évi
tanári testület, az igazgatói teendk végzésével megbízott Bergmann vezetése
alatt, a város költségén el tudta látni.
Sokkal súlyosabb volt azonban a városra is, meg az intézetre is, a következ
tanév, az 1895^6-iki, mikor a VI, osztály is megnyílt s az I. mellé, mint két
kifejlesztését s

:

—

évvel elbb, párhuzamos osztáhi: kellett áÜítani. A párhuzamos osztály magában
véve nem okozott volna gondot a tanácsnak, mert helye, berendezve, készen
állt az épületben, ellátása pedig egészen a tanügyi kormányt terhelte, de miatta
a hely nélkül maradt V-ik és a felállítandó VI. osztály számára nemcsak új helyiségek berendezésérl, hanem megfelel tanerkrl is a tanácsnak kellett gondoskodnia. Ez sem volt épen könny dolog a tanácsra nézve, mert nem készült rá
elre de sokkal nehezebb volt ennél a két osztáh't tanerkkel ellátnia. Bergmann. ez a kiváló munkaer, a ki az intézet toTábbfejlesztésének megindításánál mindenben kezére járt s az igazgatás mellett heti 17 órában tanított, júüus
31-ikétl, mikor „a szolgálat érdekében" a temesvári freáliskolához helyeztetett
át. már csak mint helyettes igazgató volt az intézetnél. A tanács megtett ugyan
mindent, hogy a figazgató utasítása szerint, legalább egy alkalmas tanárt
szerezhessen, de nem bírt szerezni, s még azután is, mikor az I. osztál_\-t. mel\Te
Bergmann 98 tanulót vett fel, a minisztérium ketté választotta és két kisegít
tanárt küldött, csak egy alapvizsgás tanárjelöltet tudott nagynehezen beállítani, lg}' sikerült azután Bergmannak mégis oly tantárgybeosztást készítenie,
hogy a hét osztály óráit kilencz tanár valahogy betölthette.
De az igazi bajok még csak ez után következtek. Ormay Sándor,
a bsregszászi reáliskolából érkezett igazgató, ki október 11-én vette át Bergmanntól az intézet vezetését, mint minden ízében egész az aprólékosságig pontos
tiszt^^sel, szigoriian megkívánta, hogy a ki mit magára vállalt, lelkiismeretes
pontossággal el is végezze. Maga járt ebben elül példával. Szigorú rködése miatt
hamar összeütközésbe került a tanári te.stületnek fleg egyik id>b tagjával.
Ez fegyelmi vizsgálatot vont maga után, mely azzal végzdött, hogy a minisztérium február 6-iki rendeletére mindketten távoztak az intézettl s az igazgatást az intézet egyik tanára, Groszhauer József vette át. A távozottak
helyett hamarjában csupán egy próbaéves tanárt tudott küldeni a minisztérium ; a tanári testület tehát megint csak kilencz tagból állott.
Tanerk dolgában ezentúl nem akadt meg többé így az intézet, mert az új
(1896 7) tané%-töl kezdve, mikor egészen állami volt már, ellátásáról a mim'sztérium gondoskodott. Bels bajait is kiheverte lassanként a békés természet
Groszhauer igazgatása alatt, kit a személyes egyenetlenségek elsimítására való
törekvésében Hóman figazgató, meg utódja, Francsics Norbert is, hathatósan
támogatott. De a városi tanács gondjain is nagyot könnyített az új tanév. A
143.000 forintos követelésérl
minisztérium ugyanis 1896-ban lemondott
biztosító pótszerzdés alapjául elfogadta a
s az intézet kifejlesztését végleg
st a helyben sem válogatott
képviseltestület 1S94 május 10-iki ajánlatát
többé felhasználhatónak találta a meglev épületet, kib\-itésére pedig alkalmasnak vélte s 1897 elején 25.000 forinton meg is vette a mögötte lev telket,
mely a rajta álló emeletes házzal együtt, mint hozzá tartozó,' hajdan a jezsuitáké, most pedig a Hevesmegyei Takarékpénztáré volt. Ennek az épületnek
földszintjén, melyet a város ekkor két esztendre bérben bírt, nyílt meg 1896
;

—

;

;
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— 9-ben az

szárny, a minisztérium mépítészének,
homlokzati részénél, mely az intézethez
tartozott földszintes ház helyén áll, a régi épülethez simulva. A vett telek nyugati része, az új számjlól a Csiky Sándor-utczáig, a torna-csarnok helye lett,
a Csiky Sándor-utczára néz régi ház pedig, megfelel átalaldtás után, az igazgató és a szolgák lakása.
Az 1899 900-iki tanév, szeptember 28-án, már az új épületben nyílt meg,
mely az összes osztályokon kívül még a két rajzteremnek és a természetrajzi
meg a természettani szertárnak is elég helyet adott. A felszabadult régi épületbon
nagy kényelemmel be lelietett aztán rendezni földszint a tanári termet s a tanári
meg az ifjúsági köny\-tárt, az els emeleten az igazgatói hivatalt, a fogadótermet,
a rajzszertárt és egy segéd-tantermet, a másodikon pedig a kémiai szertárt, meg a
hozzá szükséges helyiségeket. A bútorzat kiegészítésének 9000 s az 1900 ^1-iki
utólagos javítások mintegy 5000 koronányi költségét is az állam fedezte a város
terhe a pótszerzdés szerint a telek és az épület kibvítésére kikötött 80,000
koronán kívül csupán az intézet fentartásához való hozzájárulás czímén évenként
fizetend 12.000 s a bels tisztogatásra még az 1892-iki szerzdésben megállapított évi 200 korona, meg az összes épületek jó karban tartásának kötelezettsége
maradt. Csak most tnt ki azután egész \alágosan, hogy 1894-ben kik szolgálták
igazán a város közönségének érdekét. A város a 80.000 koronát csak az építkezés
befejezte után, mikor az államkincstár pörrel is fenyegette már, s akkor is csak
úgy tudta megfizetni, hogy jövedelmez regale-kötvényeinek egy részét felálaz évenként fizetend 12.200 koronát illetleg pecüg, mert niulaszthadozta
tatlan kötelezettségei folyvást szaporodtak, a közel 100%-os községi adópótlék
mellett is szinte évTl-é\Te halasztásért volt kénytelen folyamodni. Ez bu'ta rá
1908-ban Apponyi Albert gi-óf minisztert, hogy ez összegbi a törvényhozással az
utóbbi évekbeli tandíjnak körülbelül megfelel részt, 8200 koronát, elengedtessen.
Groszhauer igazgató azután, hogy az intézetet az új épületben végleg beren1903 augusztus
dezte, nem sokáig élvezhette buzgó fáradozásának gyün^ölcsét
24-én, negyvenhat éves korában váratlanul elhalt. Utódjául a minisztérium,
szerenesés választással, a tanári testület egyik tagját, Vigh Bélát szemelte ki s
két évre rá, 1905 október 25-én, a királylyal véglegesen kineveztette, miután hivatottnak találta arra, hogy a fiatal intézet óhajtott fejldését minden irányban

1898

részén

Baumgartnernek terve

új kétemeletes
szerint, díszes

—

—

;

;

;

biztosítsa.

*

Az angolkisasszonyok

*

*

leánynevel-intézetében, m?lyet Bartakovics
érsek 1852-bcn alapított, a hatosztályú elemi iskola meg a tanítónképz-intézet
mellé 1888 9-ben Toldy Izabella, a nagynev Toldy Ferencz leánya, magánjelleg felsbb leánjaskolát szervezett, az épület szk volta miatt most még
osztályok összevonásával
két év múlva azonban, mindjárt azután, hogy a
keleti szárnyat Zsendovics József kanonok, az egyházmegye tanfelügyelje s az
intézet igazgatója, 16.000 forinton felépíttette, már lépéseket tett Samassa
érseknél, hogy a nyilvánossági jog megszerzése végett az állami felsbb leányiskoláknak megfelelleg rendezhesse ba. Az internátusnak, melyet eldje, a finom
mveltség Bydeskuty Amália, rövid id alatt messze vidéken ismertté és keresetté tett. jó nevét akarta ezzel gyarapítani Samassa érsek készséggel támogatta
tehát lelkes szándékának végrehajtásában, s a tanügyi kormány a felszerelésnek
és a tanítónk képzettségének megvizsgálása végett 1893 február havában leküldött Swppán miniszteri biztos jelentésére meg is adta a fiatal intézetnek a nyilvánossági jogot, most ugyan még csak ideiglenesen, a köv^etkez három esztendre, de
azzal az í;;érettel, hogy a három esztend eteltével végleg biztosítja azt neki.
Toldy Izabella, a kinek Zsendo\-ics utódja, Katinszhj Gyula kanonok is, mindenütt kezére járt, akkorra minden irányban annjara kifejlesztstte már az intézetet, hogy a tanügj'i kormány az ideiglenesen adott nyilvánossági jogot 1896
márczius 26-iki rendeletével mindjárt a miniszteri biztos, Gerevics Eiuil kassai
freáhskolai igazgató, jelentése után, véglegesítette, a következ évben pedig
magát Toldy Izabellát, egyebek mellett épen a felsbb leányiskola szervezése és
kif( jlesztése körül szerzv tt érdemeiért, a királynak a koronás arany éraemkeicsztte' való kitüntetésre ajánlotta.
1898 9-ig csak benn'akó növendékek lehettek a felsbb leányiskola tanulói,
a kiknek száma a négy osztályban állandóan ötven körül volt a bejárók az elem'
egri

—

;

;

—

;
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osztályok után a négj-osztályú polgári iskolát, vag}% ezen fdül, a tanítónképzt
látogathatták, a hova azonban, minthogy csupán ogj' felmen osztályból állt,
rendes úton csak minden ötödik évben lehetett bejutniok. Ennek az intézetnek
kifejlesztésére lett volna liát mindenekeltt szükség, hogy a kik a tanítóni pálvára
szánták magokat, a polgári iskola elvégzése után. ha a tanítónképz I. osztálya

nem épen akkor

nyílt meg, ne legj'enek l.én^-telenek szándékukról lemondani,
osztály nu'gnyíltára esetleg háro:n éWg is várni, ilagának az internátusnak érdeke is inkább ezt kívánta, mint a felsbb leányi.skolának továbbfej293 volt
lesztését, csupán azért, hogy a polg;lri iskola túlságos népességének
apasztása végett a bejáró növendékek eltt is
ekkor benne a tanulók száma
megnyíljék s azoluiak, kik a tanítónöképzbe igyekeztek, legyen hol az I. osztály

vagy az

I.

—

—

megnyíltát

A

bevárniok

az állami felsbb leányiskola felállításához nem kívánt a várostól
mást. mint puszta épületet, azt is ill bérért és csak ideiglenesen, míg számára
megfelel palotát nem emeltet. Csakhogy az az épület, a Fazola-ház, melyeta
képviseltestület, mint városi tulajdont, felajánlhatott, nem volt iskolának való,
a Tavf.sy-bérházat pedig, melyet az áUami felsbb leányiskolák miniszteri biztosa,
5erec2 Antal, ideiglenes helviségül alkalmasnak talált, megfelel átalakítás után
csak 1899 szén lehetett elfoglalni s így a tárgyalások miatt máris egy év óta
húzódó dolog még egy évi halasztást szenvedett volna a kormány tehát egy
évvel elbb, 1898 október 20-án, megnjnttatta nekik a törzskaszinó mellett, a
Kohn-házban, még pedig, hogy mentül hamarább teljessé legyen, mindjárt két
osztáMyal, igazgatását és kifejlesztését Rtvy Ferenczre, a budapesti állami
felsbb leányiskola egyik legkiválóbb tanárára bízván, a ki a rajta kívül
négv rendes tanítónbl áUó tanítótestületet, hogj' a legfontosabb tárgyak
mindjárt kezdetben középiskolai képzettséggel bíró tanerk kezébe jussanak,
az állami freáliskola tanári testületébl három bejáró rendes tanárral egészí-

kormány

;

tette ki.

Révy

nagj'

körültekintéssel

látott

utána

alapvet

munkájának

:

a

átalakítás végrehajtása után, minden
lehet kényelemmel berendezte, fol3'osóit fthetkké, udvarát, kertjét üdülésre, játékra alkalmassá tette s még arra is gondolt, hogy a kertben, mely az
Eger-folyóig terjed, annak idején, a mire más intézet nem is gondolhatott,
korcsolyapályát fog a növendékek részére alakítani. Tetemes költség kellett az
de volt gondja rá, hogy a tanügyi kormánytól mindenre,
ilvféle berendezéshez
mit iskolája érdekében jónak lát, szabad kezet nj^erjen s volt gondja arra is, hogy
a mit tett vagj^ még csak tenni szándékozott, arról mindazok, a kiket az intézet
jövjének biztosítása végett megnyerni szükségesnek vélt, közvetetlenül vagy
közvetve, idején tudomást vegyenek.
második évben csak egy osztálylyal, a harmadikkal, fejlett tovább az állami felsbb leányiskola s 65 tanulójával, kik között mindössze 18 volt keresztény,
október hóban költözködött át a Tavasy-házba a következ (1900 1) tanévre
azonban, hogy az angol-kisasszonj-oknak akkorra már teljes hatosztályúvá lett
felsbb leánviskoláját mennél hamarább utolérje, megint két osztály megnyitására
adott engedéht a nünisztérium. Samassa érsek t. i., mikor az angolkisasszonyok
négyosztáhü felsbb leányiskoláját a bejáró növendékek részére is, valláskülönbkathoség nélkül, megnyittatta, egyben elsrendvé fejlesztését is elhatározta.

Tavasy-házat, a mint felszabadult,

az

;

A

;

—

A

erre kapott ellenfél úton-útfélen becsmérelt s megbénítására egyik legliathatósabb eszköznek épen az állami felsbb leánviskolát szándékozott felhasználni, el kellett magát
e lépésre szánnia, s hogy a kifejle.sztés halasztást ne szenvedjen, a meglev épületnégyszöghöz, minthogy a továbbfejlesztésre már nagyon rászorult tanítónképz-intézet helyiségeire is kellett gondolnia, a felsbb leányiskola részére a
kert hosszában, a fkáptalannal közösen, mindjárt a következ tanév folyamán
140.000 korona költséggel egy 60 m. hosszú kétemeletes szárnyat építtetett,
melyet azután Szmrecsányi Lajos apát-kanonok 40.000 koronát meghaladó
költségen elkel ízléssel fölszereltetett. Ezzel megvolt az 1887. évi tantervnek
megfelel berendezés, s csupán az ott megjelölt tantárgyak eladásához szükséges
középiskolai tanerkrl kellett még gondoskodni, hogy a nyilvánossági jogot a
fels két osztály is megnyerje mert az V. osztály, mely 1899 szeptember elején
az érsek beleegj'ezésével megnyüt, minthogy benne a rendes tárgyakat polgári
likus leánynevelés érdekében, melyet a

;

kormánypártban összeverdött

és
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tanítónk adták el, a másodrend nyilvános felsbb
leányiskolához csak mint magánosztály csatlakozhatott. Az érsek úgy számított,
hogy egyházmegyéje papn vendekéi közül e ezélra néhány középiskolai tanárt
képeztet s ezeket alkalmazza majd az V VI. osztály rendes tárgyainak tanítására csakhogy ez. ha lehetségesnek látszott is, nagyon a jöv kérdése volt még,
az intézet megkezdett továbbfejlesztése pedig nem trt semmiféle halogatást
azért Vajda Ödön zirczi apáthoz fordult, hogy hat évi-e, a mennyi id alatt,
úgy hitte, magának is lesznek középiskolai képzettséggel biró papjai, engedje meg
a fgimnázium tanárai közül az érseki felsbb leányiskola két fels osztályában
való tanítást annyinak, a mennyit ez osztályok nyilvánossági jogának biztosítására
a tanterv megkíván. A zirczi apát, bár biztosra vette, hogy a tehertl, melyet a
kérelem teljesítésével magára vesz, nem igen lehet a hat év eltelte után sem szabadulnia, a kath. leánynevelés ügyének elmozdítására szívesen meghozta a
l-ben, mikor VI. osztálya is
kért áldozatot. Az érseki felsbb leányiskola 1900
niegnjílt, ily módon mindenben megfelelt a tanterv követelményeinek s a

iskolai oklevéllel bíró

—

;

;

—

tanügyi kormány Gerevich miniszteri biztos jelentése után elsrend nyilvános felsbb leányiskolának még abban az évben ehsmerte.
Eddig még bízott Révy Ferencz, hogy a mit a tanügyi kormány kötelességül eléje szabott, az állami felsbb leányiskola jövjét biztosítani fogja.
Nagyobb gondot és több fáradságot alig is fordított nég igazgató egy-egy
intézetre, mint
a magáéra, s ahg tudta volna elérni az ö helyében más, hogy
a minisztérium egy ily kicsiny intézetnek pusztán bels felszerelésére pár év
alatt közel 20.000 s könyvtárára 5000 koronát áldozzon. Mert tanulóinak száma
1900— l-ben, mikor a IV. és az V. osztály megnyílt, mindössze 91 volt s 1901 2ben, mikor teljes hatosztályúvá lett, csak 107-re emelkedett.
Révy Ferencz eltt világos volt, hogy a közönség ama részét, melynek,
bogy intézete súlyban gyarapodjék, jóakaratára múlhatatlanul szüksége van,
•csak úgy lehet megnyernie, ha be tudja eltte bizonyítani, hogy az állami felsbb leányiskola minden melléktokintet nélkül, kizárólag a nemzeti nnevelés

—

szolgálatára törekszik.

Bels fejlesztésére és növendékeinek még nagyobb kényelmére megtett
mindent a negyedik (1901 2) évben is, hogy annak, a ki tle az igazgatói tisztet
elkívánkozott Egerbl, hol
átveszi, mentül kisebb gondot hagyjon hátra, mert
tehetségét és tudását úgy, mint szerette volna, nem értékesíthette. Épenekkor
üresedett meg a budapesti állami felsbb leányiskolában az igazgatói szék, lel-

—

kes fáradozását ezzel jutalmazta meg a minisztérium.
Öt é\ng (1902/3 1906/7) állt még fenn ez után az állami felsbb leányiskola.
Üj igazgatója. Guta József, volt beszterezebányai állami felsbb leányiskolái
tanár, a Révy Ferenczénél nem kisebb buzgósággal látott hozzá, hogy miután
külsleg ki volt immár fejlesztve, a m.egkezdett irányban belsleg fejlessze tovább
s életrevalóságát ezzel kétségbevonhatatlanná tegye. A tanító-testülettel együtt
nem sajnált, nem is ösmert ebben sem.mi fáradságot és mint eldje, különös gondot
fordítottt az iskolai ünnepekre, meg a kiállításokkal egybekötött éwégi nyilvános

—

%azsgálatokra, hol a növendékek haladását a közönség eltt bemutathatta st,
hogy még jobban ráfordítsa intézetére a közönség figyelmét, igazgatóságának
mindjárt második évében a gyakorlati oktatás egy új ágát kezdte meg benne, a
legfels osztály növendékeinek a háztartás és a fzés titkaiba való bevezetésére a
testület egyik jeles gazdasszony-tagjával, özv. Végess Sándorné rendes tanító;

nvel, megnyittatva a fz tanfolyan:ot a m.it pedig Révy Ferencz, 1901-ben
a minisztérium engedélyével szervezett, a kizárólag mvelt hölgy közönség számára való ni kézimunka és festészeti külön tanfolyamot" még szélesebb körvé
törekedett fejleszteni, hogy a város elkel családjai közül az áUami felsbb
leányiskolához ez úton is mennél töl)l)et hozzáfzhessen. Mind hiába. Azokat a
;

,,

angolkisasszonyok ncvolésmódját leányaikra nézve jobbnak vélfelsbb iskolától elhódítania, azokkal a családokkal
pedig, melyek hozzá adták leánygyermekeiket, nem lehetett intézetének a felsbb
leányiskolát megillet elkelséget megadnia. S hozzá a tanulók száma is, a helyett
hogy növekedett volna, inkább fogyott; 1902 3-ra még 113-an iratkoztak be,
1905 6-ra pedig, a tíz magántanulóval együtt, már csak 99-en. Ö is arra a meggyzdésre jutott hát, mint eldje, hogy az angolkisasszonyok felsbb leányisko-

szülket, kik
ték,

nem

íiz

lehetett az érseki

—

—

lája mellett

nem

lehet

jövje az állannak.

^i-
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A liivatalos látogatást 1906 április elején a beteg Berecz Antal helyett, mint
kiküldöttnek, épen Bcvy Ferencz igazgatónak, az 1903-ban elhalt Ckuevich Emil
után a kath. felsbb leányiskolák miniszteri biztosának kellett megtartania.
Egy hónapra ezután, május 7-én. már kiadta a minisztérium a rendeletet ..hogy
az egri állami felsbb leányiskolát fokozatosan megszünteti s ugyanazon épülethon állami ]>olgári leányiskolát állit fel." Az állami felsbb leányiskola az
1906 7. tanérre e szerint már az I. osztály híjával nyílt meg s ezzel az évvel végleg meg is sznt, miután a minisztérium Samassa érsektl ígéretet vett. hogy a
II V. osztál^"t végzett r^övendékek az 1907
8. tanévre az angolkisasszonyok
felsbb leányi.skolájának III VI. osztályába minden akadály nélkül mindnyájan átléphetnek. ^lindössze kilonczen léptek át a többiek, a IV. osztályon
túl. abbanhag\-ták az iskolázá,st egynek kivételével, a ki tanítónöképz-intézetbe
ment fel. a II III. osztálvt végzettek pedig az állami polgári leányiskola növendékei lettek. mel\Tiek az állami felsbb leányiskolát végleg megszüntet miniszteri rendelet (1907 április 16) alapján, Polereczky Irma állami felsbb leánjaskolai
rendes tanítón igazgatása alatt, 1907 8-ra mind a négy osztálya megnyílt.
Guta József igazgató Aradra helyeztetett át, az ott felállítandó állami felsbb
:

—

—

—

—

;

—

—

leányi.<-.kola

szervezésére.

érseki felsbb leányiskolájának elsrendvé fejleszutána ezt a legújabb tanterv szerint való átmódosítását Katinszky
Gyula támogatása mellett. Farkas Szidónia hajtotta végre, a ki az 1899 áprihs
11-én elhun^'t Toldy Izabella örökébe fiatal kora mellett is teljes készültséggel
lépett s férfiaknál is ritka akaraterejével és eldeiéhez hasonló nyájas elkelségével a szülket szintúgy, mint a növendékeket magához tudta biUncselni. Ö alatta
ünnepelte a nevelintézet 1903 november 1-én fennállásának félszázados évfordulóját s az osztatlan ti.sztelet és ragaszkodás ez ünnepen a város elkel közönsége s legfkép a közel és távol él volt tanítványok, nagvrészt már anyák és
nagyanyák részérl, az angolkisasszonyok iránt szinte tüntetleg megnyilatkozott.
Farkas Szidónia 1905 6 után súlyos betegsége miatt nem maradliatott
az intézet élén. Az illetékes tényezk a polgári és az elemi iskola igazgatóját,
BeJeznay Etelkát szemelték ki heh'ére mint olyat, a kit eldjeinek összes jó tulajdonságait egyesítvén magában, az alkalmasak között legalkalmasabbnak véltek
arra. hogy a nevelintézetnek és összes iskoláinak, köztök az érseki felsbb leányiskolának is, jó nevét öregbítse. Beleznay Etelka 1906 szeptember 22-én foglalta el hivatalát, mint intézeti frökr.
melléje a felsbb leán\askola élére a
bíbornok-érsek Katinszky Gyula után 1909-ben Blazsejovszky Ferencz apátkanonokot, az egyházmegye új ftanfelügyeljét állította.

Az angolkisasszonyok

tését s mindjárt

—

;

Domus

—
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—

iskola Értesíti.

*
Jogakadémia.

*

A

jogakadémia ama jogiskolából indult és fejldött ki, melyet Foglár
György egri kanonok, szerbiai vál. püspök s majd tapolczai javadalmas apát (szül.
1670, megh. 1754), alapított még 1740-ben, s az 1740
1 isk. évvel léptetett életbe.
(Közönségesen joghczeumnak nevezik, mert a theolójiával együtt az egri érseki
liczeumban van elhelyezve.) Ez idtájt még csak a nagyszombati egj-etemen
volt jogiskola, az egyetem jogi karának képében az egri intézet tehát korrendileg
második
jogiskolája lett az országnak. 1733-ban ugyan
önáUó és formaszcrü
a reformátusok kolozsvári kollégiumában is rendszeresítették a jogi oktatást,
do Erdélj' akkor még külön or.szág volt. Egri intézetével általában a hazai jogtudomány fellendítése, legközokbb azonban kaíholikus ügyvédek képeztet ése és
szaporítása volt szándéka az alapítónak. EredetUeg a jogi.skolát internátusnak

—

—

—

;
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s a papnevelintézetben volt elhelyezve, hol alsóbb iskolai tanulók
számára már egy másik konviktus is fönnállt s azt Telekesy István püspök (1699
1715) alapította. A szemináriumban teljes ellátással laktak a juristák is, tanárjokkal együtt, közös kormányzat alatt a kispapokkal és kisdiák-konviktorokkal,
de elkülönítetten ezektl. Alapítványi hely 12 volt, tisztán nemes ifjak számára
de fölvettek az internátusba nem nemes ifjakat is, kik azonban saját költségükre
éltek ott, nemkülönben bejárókat is, luk csupán az eladásokat látogatták.
Intézetének pártfogói gondozására az egri püspöki széket, káptalant s
Heves, Külsszolnok t. e. vármegj'éket, ffelügyeletére s vezetésére a m. kir.
Kúriát kérte fel az alapító püspök és hogy alkotásának teljes szilárdságot és
állandóságot biztosítson, kieszközölte az 1741-iki országgylésen annak törvénybeiktatását is. Az 1741 XLIV. t.-cz. foglalja magában az alapítás (, .Stúdium
Juridieum") megörökítéséi s jövjének biztosítását. A jogiskola igazgatását éltefogvtáig maga ^Ttte az alapító püspök, folyton gondoskodva annak továbbfejlesztésérl és tökéletesbítésérl. Fenntartási alapját mindvégig bkezen gyarapította. 1744
5-ben az eddigi egy jogtanár mellé másikat is alkalmazott. Rendszeresítette juristái számára a matézis, majd a történelem tanítását is. Uióljára
pedig még külön épületet is szerzett és rendezett be az iskola számára (az angolkisasszonyok mai zárdája helyén) s odatelepítette azt át a szemináriumból (úgy
látszik
1754-ben. kevéssel halála eltt.) Az új berendezés azonban annji költségszaporulatot okozott, hogy a fenntartási alap jövedelmeibl nem maradt alapítvány konviktorok tartására födözet, annak tartama alatt tehát tényleg csak
saját költségükre vették fel az ifjakat az intézetbe, mely most már ,,CoUegium
Foglárianum" nevet kezdett viselni.
1754 augusztus 5-én alkotott végrendeletében is nagy szeretettel és hberakollégiumáról, azt tévén jóformán összes
litással gondoskodott Foglár püspök az
tiszta hagyatékának s még függ várományainak is örökösévé. Holta után végrendelete királyi megersítést is nyert s tulajdonképen ez az oklevél tekinthet és
tekintend a koUégium végleges alapítólevelének. Ebben különben csakis az új
intézet íinanczirozásáról intézkedik, szervezetét azonban, úgy a mint eddig kifejldött, fenntartja s érintetlenül hagyja. AlapítvánjT liehTÖl azonban a végrendeletben már csak 10-rl van szó. Azonban egy 11-iket is alapított még ezekhez
1756-ban Kussanyics György esztergomi kanonok. Foglár egyik kebelbarátja,
Hont vármegye fispánjára s ,, magisztrátusára" bízván amiak adományozását.
A koUégium végleges szervezetét, tanulm.ányi és -\azsgarendjet, fegyelmi rendtartását azonban a m. kir. Kúria állapította meg ama szabályzatban, melyet
1755-ben adott ki az intézet számára. Ennek értelmében a kollégiumot, mint
iskolát, egyesítették ugyan a teológiával az ,,egri schola episcopalis" keretében,
de külön igazgató alatt maradt. Az igazgatót a szabáh'zat szerint a püspök nevezi
ki a káptalan tagjai közül. A tanárok száma 3, két világi a jus pa+riuni-ra s egy
pap a matézisre és történelemre. Ezeket is a püspök nevezi ki a Kúria értesítésével. A jogi tanfolyam 2 évre terjed. Kezddik az iskolai év Szent Imre napján
(november 5) és végzdik az I. éveseknél Szent Máté napján (szeptember 21), a
II. éveseknél pecUg Xagj'boldogasszony eltt való napon (augusztus 14). Húsvét

gondolta

—

;

;

:

—

:

után nyilvános \-izsga tartandó s a ki elbukik, az intézetbl kizárandó. A fegj^elmi
hatóságot a püspök nevében az igazgató, a két vil. jogtanár, a káptalannak egy
küldöttje s a vármegyei tisztikar két megbízottja gyakorolja. Minden jelentékenyebb fegyelmi esetrl s igazgatói intézkedésrl jelentés teend a Kúiiának.

—

legalább
A kúriai szabályzat szerint azonban alapítványi növendékek
egj-elre
már nincsenek a kollégiumban, hanem csakis önköltségükön élk.
Mert a még mindig folyó építkezés nnatt növendékek tartására semmi sem jutott
az alapitvánj-i jöv-edelmekböl. Csak annyit mond a szabályzat, hogy az építkezés
befejezése után vétessenek majd fel alapítványi kon\-iktorok is az alapító intencziója szerint.
nem ugyan meghatározott számban, hanem annyi, a hánynak

—

—

a tartása éppen ki fog telni a jövedelmekbl.
p]z a kúriai szabályzat maradt azután a fnormativum. melynek alapján
mködött a
mint iskola is és mint konviktus is
és értelmében a kollégium
József császár eltti idszakban mindvégig. Küls életét tekintve azonban sok
változáson és \-iszontagságon ment keresztül gróf Esterháztj Károly püspök kormányzata alatt (1762 1799), a ki nagyszabású n eczéi.ási tevékenységével valóságos má.sodik alapítója lett az intézetnek. Mindjárt 1763-ban egyesítette a püs-

—

—

—
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pök a jogász-koiiviktust a Telekesy-féle kisdiák-konviktiissal. Alidon ugyanis
gróf Barkóczy Foroncz püspök (1745
1761). késbb prímás, (f 1765) óta az egri

—

papság száma szaporodásnak indult, a szeminárium szk lett a
papr.övendékek befogadására, szükségessé vált tehát a Telckesy-félo konviktusnak a kitelepitése. st az épületnek egyébkénti kibvítése is. A mondott konviktus
kitelepítése pedig mintegy természetszerleg hozta magával annak a Foglár
kollégiumba való át plán tálasát, s az itteni konviktussal való egybeolvasztását.
Most tehát a Foglár-épületben van a két konviktus de ugyanott tartják a jogi,
(1755 óta) a filozófiai, st utóbb (1764 óta) még a teológiai eladásokat is. Az
alsóbb osztályú Telekesy-féle konviktorok a jezsuita-gimnáziumba jártak. (A
filozófiai kurzust Barkóczy püspök állította fel az egri schola episcopaüs kebelében
1755-ben. Az általa 1760-ban alapított egri kön^•^-nyomda szintén a Foglár-épületben volt elhelyezve.) A Foglár-épületben laknak a filozófiai és a jogtanárok is.
S ez években két alapítványi jurista-konviktornak is van nyoma az intézetben,
kiknek egj'ikét a Foglár-, másikát a Kussanyics-alapítvány költségén tartották.
Egyébiránt az 1762 -3 isk. ÓA-tl az 1765 6 isk. évig a jogi tanfolyam a
kollégiumban csupán a niatézisra szorítkozott, a jus patrium eladása mind a két
osztályban szünetelt. 1762-ben ugyams az évek óta foh't tatarozások ellenére,
a kollégium eg\ik szárnya roskadozóban volt, le kellett bontani s újra építeni. Az
új építkezésre azonban az intéz körök nem találtak egyéb fedezetet, mint a két
vüági jogtanár fizetését ezt foglalták tehát le s fordították e czélra s az építkezés
tartamára, a jogtanárok ideiglenes elbocsátásával, beszüntették az eladásokat
a jus patriumból. A filozófiai és theológiai eladások azonban foh'tak az építkezés
tartama alatt is a kollégium hasznavehet állapotban maradt részében, mely megtartotta egyéb lakóit is, egy-két tanárt, konviktorokat stb. Alikor az építkezést
7 isk. évvel újra megnyílt a kollégiumban a jogi tanfolyam,
befejezték, az 1766
illetleg visszaállították teljes integritásában a jogiskolát, a juristakonviktussal
együtt. De következett azután mind a jogiskolának, mind a többi iskoláknak is
az átköltöztetése Esterházy püspök új liczeurcába.
Ezt a püspök 1763 tavaszán kezdte építtetni és pedig egyenesen azzal a
czélzattal. hogy egyetemet állítson fel benne, az egri fiskolák továbbfejlesztésével s megfelel színvonalra emelésével. Innen az épületnek monumentális jellege,
impozáns arányai, terjedelme és stílszer berendezése az egyetemi organizmus
különféle tartozékaival kápolnával, aulával (díszterem), isk. színházzal, könyvegj'liázinegyei

;

—

—

:

—

:

múzeumokkal, csillagvizsgáló-toronynyal, nyomdával stb. Az egv'korú
aktákban alig van más neve a hczeumnak, mint ,.domus universitatis". A püspök
komolyan foglalkozik az orvosi tanszak felállításának tervével is s már 1769-ben
tényleg fel is állít Egerben egy orvostudományi tanfolyamot, melybl a hczeumon
az egyetemi orvostudománjT karnak kellett volna kisarjadzania.
tárral,

1774-ben

—

lett

készen a lakhatóságig a liczeumépület, ekkor

—

—

október

ment tehát végbe az iskolák odatelepítése. Az 1774 5 isk. évben
havában
már a hczeumban folynak az összes eladások. A Foglár-kollégium így most már
elvesztette iskolai jellegét s tisztán lakótanyája és nevelintézete lett a két rendbeli kon%-iktoroknak. Tanári lakások sem voltak már többé benne, mert a paptanárokat részint a szemináriumban, részint a hczeumban szállásolták el, a világiak, a tulajdonképeni jogtanárok pedig nem is kaptak már ekkor természetbeni
lakást, hanem csak lakáspénzt. A hczeumban is megtartotta a jogiskola azt a
szervezetét és berendezését, melylyel a kollégiumban is bírt s melyet a Kúriától
kapott az 17ö5-iki szabályzatban. Csakhogy ez már a kollégiumban sem állt fenn
egészen eredeti lényegében, mert a püspök idközben szerzett tapasztalatai alapján
s a változott viszonyokhoz képest, magának a Kúriának helyeslésével, többféle

változtatást tett rajta.
Harmadik évét élte már a jogiskola a hczeumban, midn 1777-ben megjelent s életbe lépett a Ratio Educationis. Esterházy püspök is felhívást kapott,
hogy liczeumát is szervezze át s rendezze be a Ratio királyi akadémiájának
normájára. Ez kemény feladat volt, mert a Ratio több tantárgyat vett fel az
akadémiai tanrendbe, mint a mennyit a hczeumon eddig tanítottak, ez pedig a
liczeumi tanszékek szaporításának szükségét is jelentette. Erre pedig egyelre
püspök, hogy ezt elteremtse, kegyes
nem volt meg a költségalap és fedezet.
adakozásra hívta fel a káptalant és az egész egyházmegyei papságot s felhívásának
dús sikere is lett, mert a befolyt adományokkal oly tkeösszegre növekedtek az

A
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iskolai pénzalapek, ho, :y jövcdelmülv.lj61 lehetett már új tanszékeket felállítani, de
csak a theológiai és filozófiai szakhoz szükséges kettöt-kettöt ; a jogi szakhoz
szükséges ugyancsak kettre azonban még most sem telt ki a költség. így azután

a püspök keresztül is vitte a koDrdinácziót a theológiai és filozófiai szakra nézve
egyszerre s rögtönösen, hanem csak lassanként, fokozatosan
(1779/80
1781/2), de a jogi szakra nézve kénjrtelen volt azt húzni-halasztani,
s az ügy végrendezése fennakadt s végre is egészen elmaradt. Csakis a tanulmányi rend s a tanszékek szaporítása voltak azok a pontok, melyekben nem
ment keresztül a Ratio rendszere a jogi szakon, mert minden egyébben, a mi
nem pénzkérdés volt, keresztülvitték azt itten is.
Ennyiben tapasztalta az egri jogiskola a Ratio reformáramlatának hatását.
Mindenesetre ez a hatás elég mélyremen volt arra, hogy egészen új helyzetet
teremtsen számára s régi és eredeti individualitásából alaposan kiforgassa. Egész
regenerált állapotban látjuk kikerülve a Ratio retortájából. Üj fázisában már
nincs meg többé önállása s függetlensége, sem autor.óiiiájának eddigi, teljesen
szabad folyása. Be lévén kebelezve a liczeumba, mint egységes fiskolába s annak
már csak egj'ik tanszakát alkotván, nincs többé kiilön igazgatója (eddig a
Foglár-kollégium gondnoka volt az, ki igazgatói minségében ,,facultatis decannus"-nak is czímezte magát), közös igazgatót kapott a másik két fiskolai tanszakkal a ,,hczeumi prodirektor" személyében s alája került a másik két fiskolai tanszakkal együtt, a kassai tankerületi figazgató fensbb hatóságának.
Megsznt azután természetesen eddigi viszonya s összeköttetése a Kúriával is,
elesett. A Foglegalább jogi értelmében
s a vármegyének gondnoki tiszte is
lár-kollégiummal való kapcsolata pedig meglazult, mert a Uczeumi prodirektorság
felállításával más igazgatót kapván a jogiskola, mást a kollégium, illetleg konviktus, elesett az összetartó kapocs, mely idáig a két intézet között az egységes
igazgatás és közös igazgató révén fennállt. Az utolsó fonalszál, mely a két intézetet összefzte, ínég csak az volt, hogy a kollégiumban jogászok is laktak.
Ebben az állapotban és helyzetben volt a jogiskola, nüdn József császár
kultúrpolitikai kísérletezései jöttek s megzavarták az intézet békés fejldésének
folyamát. S nemcsak megzavarták, hanem meg is szakították, mert a császári
kormány erszakoskodásainak rövidesen bekövetkezett eredménye az összes
4. tanév vége felé
egri fiskolák és nevelintézetek pusztulása lett. Már az 1783
áldozatul esett a Foglár-kollégium a helji:artótanács ama rendeletének, hogy
az orezágban mindenféle konviktus és nevelintézet beszüntetend s é\'i jövedelmeik azontúl ösztöndíjak formájában osztandók ki a növendékek között. E rendelet következtében az egri kollégiumot is fel kellett oszlatni s be kellett zárni.
Ugyancsak 1784 elején azt az utasítást vette a püspök a helytartótanácstól,
hogy mivel a kormány a Generálé Seminariumok (országos papnevel-intézetek)
egyikét (az akkor tervben volt három közül) Egernek szánta s így az ide fog
telepedni, tehát rendezze be annak számára a liczeumot.
Ez minden egyébnek látszott, mint .vészjósló ómennek az egri iskolákra
;

nem ugyan

—

—

—

—

nézve s nem hogy enyészetet nem, de nagyon is kedvez sorsfordulatot, st
fényes jövt ígért azoknak, nem kevesebbre nyújtván reménji;, mint hogy a
liczeum egyenesen egyetemmé fog csakugyan kibontakozni. A császár reformprogrammjában az állt, hogy a Generálé Seminariumok egyetemek mellett lesznek (,,összbirodalom"-szerte) egy egri Generálé Seminarium tehát ahg engedett
egyébre, mint az egri egyetemre következtetni, kivált, midn ezt a következtetést
az az akkoriban szárnyra kelt hír is támogatta, hogy a kassai akadémiát be fogják
szüntetni s filozófiai és jogi tanszakát ugyancsak Egerbe fogják áthozni és az
itteni iskolákkal eg3'csíteni. Ámde ezeket a következtetéseket s reményeket
halomra döntötték a további fejlemények. Nemcsak hogy egyetemet nem kapott
Eger, de még eddigi felsbb iskoláit is elvesztette. A Generálé Seminarium csakugyan megjött 1784 áprilisában nndainellctt mégsem a hczeumban helyezték
el, hanem újabb rendelkezés értelmében a szeminárium épületében. A görögkatholikus kispapok azonban nem itt, hanem a megüresedett Foglár-kollégiumban kaptak szállást. Rövid id múlva szóba jött ezek áttelepítése az akkor már
szintén iu-esen álló trinitárius-zárdába e terv kivitele azonban elmaradt, mert
idköíben azt határozta el a kormány, hogy a Generálé Sennnarium Pestre
megy mindenestül, tehát a görög kispapokkal egyetemben. Az átköltözködes
végbe is ment 1786 tavaszán, de a görög kispapok nélkül, mert ezek már akkor
;

;

;
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Lerabergben voltak, hová ket még 1785 szén parancsolták és szállították.
Ellenben vele ment Pestre a Generálé Seminariummal maga az egri egyházmegyei övendékpapság is.
A filozófiát és jogot már elbb utóiérte ez a sors. Ezt a két tanszakot még
az 1783 4. isk. év végével beszüntették a liczeumon.
S a rombolás e mimkájának során következett még a megszüntetett nevelintézetek épületeinek
a szemináriumnak és Foglár-kollégiumnak
elkobzása
is a kormány részérl. A katonaság azután a kollégiunu)t nevelintézetül rendezte be tiszti gj-ermekek számára. Mind ennek betetzéséül pedig végre még
a szeminárium és a liczeumi iskolák alapítványi tkéit is konfiskálta a kormány, a n:ennyiben ezeket a helj't art ó-tanács 1785 szeptemberében az országos ..Fundus publicus seu Cassa Crediti"-be rendelte beszolgáltatni. A Foglár-kollégium pénzalapjára azonban ez a rendelet nem terjedt ki. ez továbbra
is eg}t'házmegyei kezelés alatt maradt. A Foghir-koUégium azonban bezárása után
is élt rendeltetésének, a mennyiben továbbra is tartott növendékeket költségalapjának számlájára, csakhogy nem falai között, hanem magánházaknál
1

—

—

—

elhelyezve.
József császár halála s kormányrendszerének bukása után bekövetkezett
azután az egri elnyomott tanintézetekre nézve is az in integrum restitutio.
A következ 1790 1. isk. é\Te megn\atotta a püspök a filozófiát és jogot
és a liczeum. valamennyi tanszakával, még az
1790. év folyamán hel\Te
heh"tartótanács. noha zokon vette, hogy a püspök a korraánj^ engedélyéállt.
nek kikérése nélkül intézkedett, mindamellett a maga részérl szintén helybenhagyta a történteket, ehsmerte s engedélyezte a ^asszaáOított iskolákat, záradékul azonban kimondta hogy a hczeum nem lehet soha terhére az országos
tanulmányi alapnak (aerario htterario) hogy annak mindenben az országos
tanulmánj'i rendszerhez kell alkalmazkodnia s illeszkednie hogj' az intézet összes
tanszakaival a kassai tankerületi figazgató alá tartozik s végre, hogy nyilvánossági jogot csak akkor fog nyerni, ha a kormány az intézet teljes koordináczió-

—

A

:

;

;

járól

meggyzdött.
Ez a kormán\Tendelet

lett

a liczeum legfbb alaptörvénye életének innen

kezdd új stádiumában. Miután e szerint a hczeum korm.ányhatósági megerösícése
hogy mindenben és teljesen az országos
tanulrcánp rendszernek megfelelleg legyen szervezve és berendezve, a püspök
haladéktalanul hozzá is látott az intézet reorganizácziójához és koordinácziójához,
az országos tanulmánjá rendszer értelmében.
Gerincze az egésznek a Ratio volt. Minthogy azonban ezt, már József császár
eltt jobbára keresztül vitték s érvénjTe juttatták a liczeumon, csak a jogi
szakon maradt el a Ratio tanrendjének behozatala s az új tanszékek felállítása
a feladat tulaj donkép még csak ezeknek a hátralev intézkedéseknek megtételére szorítkozott. Ezeket tette tehát meg a püspök haladéktalanul, elrendelvén,
hogy tantárgyakul a Ratio által .elirottak (jus patrium,
jus naturae,'
ger.f.umet put)hcum universale,
pohtia (politika),
história universahs,)
adassanak el s felállította és betöltötte a még szükséges két új tanszéket.
Rendben lett volna tehát a jogi tanszak is és várható most már a liczeumnak
végleges megersítése s nyilvánossági joggal való felruházása is. Késleltette
azonban ezt még az az inczidens, hogy a kormány még további követelésekkel is
elállott. Kívánta nevezetesen, hogy a püspök a magyar nyelv és irodalom tanítását is rendszeresítse a jogi tanfolyamra, s ennek számára is állítson tanszéket.
Kívánta továbbá, hogy mondjon le tanárkinevezési jogáról, miután a királyi
akadénriákon is a király nevezi ki a tanárokat s végül, hogy mutasson ki a
liczeum stabilitásának biztosítékául kell fenntartási alapot, formaszerü alapítólevél felterjesztésével. A püspök készségesen felállította a magyar nyelv és irodaés njilvános-sági joga attól függött,

:

—

—

—

;

lom tanszékét is de a kormány többi kíván.sága ellen remonstrált. Felszólalásának eredménye azután az lett, hogy a kormány beleegyezett abba, hogy ezentúl is
a püspök és utódai maguk nevezzék ki a hczeumi tanárokat, azonban a kormány
megersítése mellett, és figyelembentartásával ama szabálynak, hogy a tanároknak doktoroknak vagy legalább is tanképesítetteknek kell lenniök. Elengedte
továbbá a kormány a formaszerü alapítólevél bemutatását is, de annak kijelentésével, hogy elvárja, hogy a püspök, ígéretéhez képest, végrendeletében is meg
fog emlékezni és gondoskodni a hczeum anyagi érdekeirl és hogy az intézet
;
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mindenesetre csak annyiban lesz kormányilag elismertnek és megersítettnek
tekinthet, a mennyiben a maga erejébl, az országos tanulmánsü alap vagv
kincstár minden terheltetése nélkül tudja magát fenntartani. ^lind eme klauzulákban a püspök megnyugodott, s ezzel most már be volt fejezve a liczeum
restaurácziójának ügye. Megkapta most már
bár csak feltételesen
a nyilvánossági jogot is (1892. október).
A mi a Foglár-kollégiumot illeti, ez a liczeum visszaállítása után is a
katonaság kezén maradt s revindikálása nem sikerült Esterházy püspöknek
egész életében, minden utánajárása s a vármegye ismételt sürget felszólalásai,
feliratai ellenére sem. Csak 1799 májusában érkezett le végre a helytartótanács
rendelete az épület \'isszaadása iránt de még most is egy évnél továíjb húzódott
az ügy és csak ISOO-ban, július 31-én történt meg tényleg a rezignáczió a katonaság részérl. Hanem oly dezolált állapotban került vissza az épület a katonasáo-tól, hogy okvetetlenül gondoskodni kellett alapos ronoválá.sáról. El is rendelték a
munkálatok folyamatba tételet 1802-ben. Idközben azonban azzal a kéréssel
fordult az Alvinczy-ezred parancsnoksága az egyházmegyei liatósághoz, hogy
miután a tatarozási munka a télen úgyis szünetelni fog. ennek tartamára engedné
át az épületet kórházul, a beteg katonák számára. Az egyházmegyei hatosán
készségesen teljesítette a kérelmet
azonban
nagy meglepetésére
a tél
elmultával a katonaság nem mozdult, nem akarta kiürítem s ^^sszaad^i az épületet, st lépéseket kezdett tenni arra. h.ogy abban a katonai nevelintézetet
visszaállítsák. Új hadjáratot kellett tehát érte indítani. Üjra napirendre kerültek
a panaszkérvények, reprezentácziók. tárgyalások és alkudozások de az épület
még Fuchs érsek idejében (1804 1807) is a katonaság kezén volt s csak 1807-ben
juthatott \assza gazdáinak birtokálja. Term.észetesen a katonai uzurpáczió idejében a konviktusnak is szünetelnie kellett a kollégiumban. Alapítványi növendés közöttük egy-két juristát is
keket azonban
mindig tartottak jövedelmeibl,
csak hogy olv'formán, mint József császár idejében magánházaknál elhelyezve.
Az 1792 -3. isk. é\i:l kezdve azután a visszaállításakor nyert alapokon s a
Ratio rendszerének medrében fol^^tatta életn^ködését az egri jogiskola egész
1848-ig. Az 1806. évi második Ratio Educationis ugyan újabb reformok elé
állította az egész liczeumot, de a reformok kivitele a jogi tanszakon
tényleg
elmaradt. Mellzve a theológiát és filozófiát, a jogi tanszakon, az új Ratio szerint,
tanítani kellett volna
és pedig már nem két, hanem három éves tanfolyamon
a történelem elhagyásával, a többi eddigi tantárgyakon kívül még magyar
közjogot, kánonjogot, római jogot, pénzügyi jogot (scientiae camerales), váltókereskedelmi jogot, bányajogot, statisztikát, (mely különben 1797 ^8. óta szerepelt már a tantárgyiak között, csakliogy az egyetemes történelem keretében,)
és végre görög nyelvet
s ez új tantervhez képest még három új tanszék
kellett volna az eddigi öthöz, egy a római jogra, egy a kánonjogra s egy a görög
nyeh-re. IMíndamellett a reformból nem lett semmi, mert azt az utolsó perczben a kormány elejtette.
Az 1809. év, midn Bécs vidéken a franczia háború zajlott, emlékezetessé
vált Eger történetében az uralkodóház gyermekeinek itt-idzése miatt. A fenséges
vendégek számára a liczeum homlokszárnyát rendezték be szállásul. Egyidejleg a
,,Commissio militaris oeconomica" is a liczeumban ütött tanyát. JOe azért a
liczeum hátsó szárnyaiban bennmaradtak az iskolák s folytak z.avartalanul az
eladások. Az év szén azonban kórházul foglalták le az egész liczeumot, a
sebesültek r.zámára. Ekkor tehát ki kellett belle telepíteni az iskolákat, melyeket
azután a Foglár-kollégiumba vittek át s ott is maradtak, míg a liczeum kórházul
szolgált, vagj-is az 1810
1. isk. év. elejéig. A Foglár-kollégium cklvor már nem
állt semmi ö.sszeköttetésben a jogiskolával, mivel idközben végleg megszakadt
minden kapcsolat a kett között. Ugyanis, midn a katonaságtól visszakerült s
renoválását befejezték (1808 vége felé). Fischer érsek (1807
1822) nem állította vissza régi szervezetében, hanem gyökeresen reorganizálta, tisztán é.^ kizárólag alsóbb iskolás tanulók nevelintézetévé alakítván át. a mint mai nap
is
fennáll és mködik. így a juristák teljesen kiszorultak belle s ezzel
megszakadt az érdekközösség utolsó szála is közötte s a jogi stúchum között.
Pyrker érsek idejében (1826 1847) ismét sznyegre k"rült a kormány kezdeményezésébl a liczeum alapítólevelének ügye. Minthogy eimek kiállítása és
bemutatása Esterházy püspök alatt s mindezideig is elmaradt, most PjTker érsek-
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követelte azt n heh'tartótanács. Az érsek azután fel is terjesztette az oklevelet
1838-ban. De az érseknek a liczeum végleges niogersíté.se iránt, a most már kész
alapítólevélre való b.ivatkozással elterjesztett kérelmét, a helj'tartótanács
továbbra is csak függbon s Il^^lt kérdésnek l^ag^-ta. P\Tker érsek idejébl da'álódnak azok az ösztön- és jutalomdíjak is, melyeket miú na])ig is osztogatnak a
jogakadémián. Névszorint a Kovács János-félo ösztöndíjak (nyolcz), méhnek
Eger város kép^^seltestületének adományozása alá tartoznak s a melyek alapítása 1827-ben történt. Továbbá az egri érsok adományozása alá tartozó ImreReseta-féle ösztöndíjak (kett), melyekrl ugyan a végleges alapítólevelet csak
1880-ban állították ki, de melyeknek eredete még 1832-re nyúlik vissza. Végül
az egri fkáptalan adományozása alá tartozó Rajner-féle ösztöndíjak (szintén
kett), nemkülönben a Rajmr-féle szorgalmi arany-jutalmak is (négy), melyeket
a nevezett nag^'prépost 1845-ben kelt végrendeletében alapított. E]lenl)en ugyanez idszakban a régibb szt önd.í jak elenyésztek. A Kus-sanyics-féle alapból adtak
ugj^an egy ösztöndíjat egész 1848-ig, de ez már elvesztette gremiális jellegét, mert
oly jogászok is élvezték, a kik nem Egerben tanultak a Foglár-alapból való
adományozás pedig egyáltalában n^ár az 1820 30-as években véget ért.
Ugyanez idben (Pyrker érsek korában) már társulási mozgalmak is mutatkoztak a liczeum jogászif jú.'^ág.a. körében. Azonban ezeknek akkor még nem volt
talajuk. A kormánj' reakczionárius szelleme, szükkeblüsége s korlátolt gondolkozása nem trt meg semmi csoportosulást és tömörülést az ifjúság között. így
már azt az önképzkör-féle primitív kísérletet, melyet a liczeumi jogászok 1827ben alakítottak, hamarosan elnyomták. 1842-ben egy valdiír alkalmából meghagyja a hel-si;artótanács a Liczeumi prodirektornak, hogy lia csakugyan állana
fenn valami önképzkör a jogászok között azt, niint az iskolai törvényekbe ütkö-

—

;

:

különben is fölöslegeset, rögtön oszla,ssa fel. És midn 1843-ban csakugyan
folyamodtak a jogászok ily önképzkör alakításának engedélyezéséért az érsek,
hivatkozva éppen az iménti kormánjTendeletre. elutasította ket kérelmükkel.
A forradalom ismét végzetes zavarokba sodorta a liczeumot s benne a jog8. isk. év már májusban bevégzdött. Az 1848
9. isk. évben
iskolát. Az 1847
teljesen szüneteltek az iskolák, mert- a liczeumot katonai kórházként vették

zt

s

:

—

—

igénybe mindvégig, elbb a nemzeti, késbb az osztrák kormány részérl. Az
1849 50. isk. évben foljniak ugyan már ismét az eladások (
a jogon csekélyszámú hallgatóság mellett
), de nem a liczeumban, mert ez még mindig kórház
volt, hanem a szemináriumban. A jogi tanfolyamot már 1850 február l-jével
betiltotta s záratta egy császári heH'tartói rendelet. Az 1850 ^1. isk. évre újra
megnyitotta ugyan a prodirektor a jogi tanfolyamot, ama jó''emény fejében,
hogy majd csak sikerül annak engedélyezését mentl elbb kieszközölni. Az egész
iskolaévben foh'tak is a jogi eladások mindvégig, de a bekövetkezett kényszerhelj'7;et miatt a mondott éven túl nem folytathatta tovább az iskola mködését.
A császári kormány ugyanis elhatározta, hogy Egerben nem lesz többé
felsbb iskola, illetleg filozófiai és jogi tanítás, hanem csupán gimnázium
fgimnázium 8 o.sztálylyal, ha ugyan ilyennek a fenntartását biztosítják, ellenkez esetben pedig éppen csak kisgimnázium 4 osztálylyal. Az egri érdekelt intéz
körök természetesen nem késtek sorompóba lépni s akcziót indítani a felsbb
iskolák megmentése érdekében. Kérvényeztek írásban és deputácziók útján a
tanügyi kormányközegeknél, a helytartóságnál s a bécsi minisztériumnál, a hol
Ígérték, hogj^ készek a felsbb iskolák szervezését és berendezését illetleg mindenben a tanügy rendezésére kiadott kormányprogrammhoz és birodalmi törvény (1850 október 4-rl) szabványaihoz alkalmazkodni készek a liczeumot,
nemhogy a cs. kir. akadémiák mintájára, de akár kis- (csonka-) egyetemül is
berendezni stb. Lépeseikkel el is jutottak odáig, hogy a csász. miniszter kilátásba helyezte az iskolák engedélyezését akadémiai vagy akár kisegyetemi
minségben is (mely utóbbihoz azonban császári pri\'ilégium kellett volna), ha
nemcsak a fenti ígéreteket beváltják, hanem még 8 osztályú gimnázium felállítását s fenntartását is biztosítják a városban.
Bartakovics érsok (1850
1873) ebbe a föltételbe vagy kikötésbe is belement
és szerzdésileg szövetkezett is haladéktalanul a zirczi apáttal, Villax Ferdinánddal (1581 áprihs), a 8 osztályú gimnázium közös ervel való fenntartására. így
hát várható volt a kérdéses kormányengedély, csak a berendezés részletkérdéseinek tisztázása volt még hátra. Folyamatba tették ez iránt is a tárgyalásokat s

—

—

—

—

:

;

—
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azonban közbejött

egj''

nagyméret.

—

a jogászok rovására s ez nemcsak kizökkentette kerékvágásából, de végleg lünárba is juttatta az ügj'et. A tanügyi hatóság
felelsségre vonta a prodirektort a liczeum körében történtekért s egyszersmind
l-re s ,, felsbb
azért, hogy a jogi km-zust önhatalmilag njátotta meg 1850
néx-vel" rosszalta ezt az eljárását a helytartóság pedig tudtára adta az érseknek,
hogy a kormány a jelen körülmények közöíit nem engedélyezheti az egri jogakadémiát. Az 1850 1. évi jogászok is cs. kir. jogalcadémián tartoznak levizsgázni,
ha nem akarják tanévöket elveszíteni. A jogakadémia helyett állítson fel az
1.
iskola kegyurasága a liczeumban reáUskolát. (1851 szeptember.) Az 1850
isk. év végével tehát a jogiskolát végleg be kellett zárni és szüntetni.
A jogi oktatás azután szünetelt Egerben az egész abszolút korszakon át.
Az alkotmányos kormánj-^at helyreálltával azonban els gondjai közé tartozott
2-re újra megnyiaz éi'seknek annak visszaállítása a liczeumban. Már 1861
egészen ünnepélyes
egyelre ugyan csak két osztálylyal
totta a jogiskolát
formában és önönmaga tartotta az alkalmi beszédet, metylyel az iskolai évet
köszöntötte. Erre azután befejezdött a reorganizáczió munkájának még hátra3. isk. évben már összes osztásaival vagy
volt része is és a következ 1862
évfotyamaival mködött az intézet.
Üj szervezete természetesen minden lénj^eges pontban összevágott a kir.
jogakadémiák akkori szervezetével, mely lénj'egileg azonos volt a Bach-kor.'•^akbeh cs. k. akadémiákéval s az 1850. évi szabályzaton alapiüt. Az intézetnél
6 tanár volt alkalmazva, de 1869-ben ezek mellé még segédtanárt is rendszeresítettek. Mködött továbbá egy magántanár is. Igazgató még mindig
csak a liczeumi prodirektor volt, ki azonban már nem volt többé alárendelve
a tankerületi figazgatóságnak, hanem függetlenül s önállóan mködött s közvetetlenül érintkezett a hehi:artótanácscsal s majd a m. kir. vallás- és közoktatásügyei minisztériummal.
1863-ban bírói államvizsga-bizottságot is állított fel a helytartótanács
a joghczeum mellé s ezzel nyerte ennek organizácziója s jjarifikácziója a kir.
jogakadémiákkal, betetzését. Az így nyert alapokon és keretben mködött
azután a joghczeum egészen legújabb reformjáig, mely 1874-ben következett
be zavartalanul és lendületesen. Virágzó állapotának és egészségesen pezsg
életerejének szép hajtása volt például a Segítegyesület is, melyet a jogászifjúság
1866 67-ben alapított s mely nndmáig is fennáll s szerencsésen tölti be hivatását. A költségnek, melybe a joghczeumnak új szervezetében való karba helyezése és fermtartása került, már éppenséggel nem volt elégséges fedezete az iskolai
alapok jövedelmeiben, amijaval kevésbé, mert ez alapok újabb veszteségeket
is szenvedtek a forradalom után, az ú. n. Kossuth-bankók elértéktelenedése,
illetleg bevonása következtében. A bjány fedezését tehát az érsek és a fkáptalan vállalták magokra, saját jövedelmeik terhére, ezzel a nagyjelentség
s nagyszabású áldozatukkal tévén fel a koronát a joghczeum körüh monumenfelségsértésig fajult

kiliágási eset

—

;

—

—

—

—

—

—

—

táhs érdemeikre.
1874-ben megjelent s a vall. és közoktatási miniszter életbeléptette a hazai
jogi oktatás reformjáról s a kir. jogakadémiák gyökeres átalakításáról s újjászervezésérl szóló új szabályzatot. Ennek értelmében az akadémiák jog- és
államtudományi karokká lettek, a megfelel ranggal és jogállással, némeh' megszorítások mellett a jogakadémiai tanfolyamot az új szabályzat ugj-ar.csak 4 évre
terjesztette ki, mint az egyetemi tanfolyamot a tantárgyakat és tanszékeket ismét
szaporította; alap- és államvizsgákat rendszeresített és ezekliez külön bizottságokat szervezett az akadémiáknál is stb. Természetes; hogy ennek a reformnak a
kereszt ühátelét az egri joghczeumnál szintén nem lehetett mellzni, mert ez élctkérdé.^ volt az intézetre nézve. jSa/?Missa érsek (1873 óta, most már bibornok) és
fkáptalantehátnemis téitekki a miniszttrtl ez iránt vett felhívás ell, készségesen megtették a reorganizáczió iránti intézkedéseiket még az 1873 74. isk. év
folj'a mán, úgyhogy a joghczeum már az 1874
75. isk. évvel az új rend alapján
kezdliette meg új mködé.sét és pályafutását .Az új rendezkedésnél azonban az érsek
kijelentette azországostanügyikorniánynak. hogy továbbra is raga.szkodik kegyúri jogállásához a joghczeum fölött és különösen foim kívánja tartani jogát az
intézet igazgatójának, tanárainak s az összes vizsgabizottságok elnökeinek
tinevezésére, mindenesetre a kormány megersítése mellett. A miniszter viszont
;

;

;•,

—
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biztosította számára iniiide jogokat, de uzziil a záradékkal, hogy a tanári habilitáczióra vonatkozó .általános elvek és szabályok és állami obszervancziák a jog-

liczonmra

is

kötelezk maradnak.

Az

8 rendes
új szervezet szerint a jogliczeumon a tanszékek száma 11 lett
és 3 magántanárral.
rond<>s tanári székeket azonban esetleg rendkívüli vagy
:

A

lielyeítos-tanárok számára is nyitva hagji:ák. A segédtanávi áUás elesett. A magán- és lielyettos-tanárok javadalmazása a kegyuraság szabad elhatározásának
maradván fenntartva a rendes és rendkívüli tanárok javadalmazását egyenlnek határozták el a kir. akadémiai tanárokéval. Ezeknek a nyugdíjigénye is
határozott szabályozást nyert
kimondották, hogy a budapesti egyetemnél
alkalmazásban lev nyugdíjazási szabályzat értelmében fognak nyugdíjat ka))ni.
Egyszersmind kebelbéli nyugdíjalapot és pénztárt állítottak fel szániukra. Megalakították az új alap- és államvizsga-bizottságokat. Kapott az intézet kézi könyvtárt s ennek gyarapítására költségalapot, irodai költségalapot s tüzifa-deputátixmot
s az eddigi ekszhorfátorlioz és jegyzhöz még újabb funkezionáriusokat is, köny^-tári és pénzügyeinek kezelésére s az igazgató melletti segédkezésre.
Igazgatójának ügj'köre is külön ágazott most már a prodirektorétól, ki
e régi
czlm alatt
továbbra a teológiának magának maradt az igazgatója. Az új
szervezettel járó tetemes költségtöbbletet, illetleg az évi költségvetésbon jövre
is mutatkozó deficzit fedezését ismét a kegyuraság
érsek és fökáptalan
vállalta nagy U boralit ássál magára.
Ez a képe nagy vonásokban a jogUczeum 1874-iki kialakulásának. Sebben
az állapotban van az intézet manap is, mert 1874-iki berendezésén azóta nem
történt princzipiális változás. Kivéve esak a nyugdíjügyet, melyet idközben,
eltérleg az 1874-iki megállapodásoktól, egészen újonnan rendeztek. Midn
ugyanis az 1894 XVII. törvényczikkel felállították a felekezeti, törvényhatósági,
községi és egyéb nem állami tanintézeteket, tanárai- és tanítóinak országos nyugdíj- és gyámintézetét
a jogUczeum tanárai a kegyuraság közvetítésével szintén
ennek a kötelékébe léptek át és gremiális nyugdíjintézetüket beszüntették.
Az utolsó idben azonban még egy nehéz válságon kellett a jogüczeumnak
keresztülesnie. A harmadik egyetem kérdésének eltérbe nyomulásával az 1870-es
évek vége felé bizonyos ellenséges áramlat támadt a hazai közvéleményben a
vidéki jogtanintézetek ellen, mely kormánykörökl)en azok létszáma csökkentésének tervét vetette felszínre. Trefort miniszter, tájékozódást akarván magának szerezni e tervhez, kiráhi biztossal \'izitáltatta meg a kir. jogakadé:niákat
és a két katholikus jogliczeumot (pécsit és egiit) ennek megtörténtével pedig,
ámbár a kir. biztos itt az egri jogliczeumnál, mikor ezt meglátogatta (1880
április) nem talált semmi lén3'eges kifogásolni valót s ámbár
maga, a miniszter,
is mindezideig ,, megelégedéssel" vagy ,, teljes megelégedéssel" szokta volt tudomásul venni az igazgatói zárójelentéseket ez intézet évi mködésérl, állapotai
s viszonyairól
mégis kimondta ennek feje fölött a szentencziát s 1880 júhusában
felhívta az érseket, hogy vagy törülje el egyszeren az intézetet, vagy egyezzék
bele, hogj' ezt valamelyik kir. jogakadémiával egyesítsék. Az érsek azonban
erélyesen visszautasította ezt a prezumeziót, tiltakozott a jogUczeum elnyomása
ellen és szerencsésen el is hárította róla a végzetet
1880 81-ben irodalmi pálya versenyeket rendszeresített jogászifjúsága számára; 1886 87-ben ifjúsága feláUította az ,, Olvasókört" 1899
190Ú-ban pedig
még ,, Torna- és vívó-egyletet" is, úgy hogy jelenleg már három ifjúsági egyesület
mííJcödik kebelében.
Legutóbb végre
1903 904-ben
sikerült még
,,Monsa Akadcmieát" is alapítania.
Álljanak itt
befejezésül
haUgatói létszámának számadatai a millenniumi év óta lefoht legutolsó évekbl, vagyis 1896 97-tl kezdve 1908 909-ig.
Az 1896— 97-ben volt 88 hallgatója, az 1897— 98-ikban 89, az 1898— 99-ikiben
1900— 901-ikiben 108, az 1900— 901-ikiben
95, az 1899— 1900-ikban 92, az
112, az 1902— 903-ikiban 118, az
1903— 904-iki ben 139, 1904— 905-ikiben
152, az 1905— 906-ikiban 163,
1906— 907-ikiben 165, az 1907— 908-ikiaz
ban 142 és az 1908 909-ikiben 132 hallgatója. Nem számítva azokat, kik
csupán vizsgatétel czéljából fordultak meg kebelében.
Az intézet czímere
Szent-János evangélistának fák között, szikla alatt
ül alakja a pecséten czímjelz körirattal. Az intézet konkrét viszonyairól
és az egyes iskolai években fennforgott tényleges állapotairól az azokról fzóló
;
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és statisztikai adatokkal a régibb idkre vonatkozólag az intézet
monográfiája, az újabb idkre vonatkozóig pedig (1880 81 óta) az évi érte-

"történeti

—

sítk (Évkönyv) adnak

felvilágosítást.

Szent István király uralkodása els éveiben alapította meg a nagj^kitorjedésü egri egyházmegyét. Mint mindenütt, valószínleg itt is azonnal szervezték a káptalani iskolát. Egy 123-l:-böl való adat szerint ez évben Orbán volt
az egri káptalan énekl kanonokja. Olvasó kanonokról ekkor még nincs
említés, de 12ö6-ban Tamás személyében már ilyet is találunk. Ezek a káptalani
iskolának els nyomai, ilidn a káptalani közös élet megsznése után az 1309-iki
budai zsinat a harmadik (1179.) és negyedik (1215.) lateráni zsinat kés visszhangjaként elrendeh, hogy a székesegyházak mellett a grammatika és logika,
az érseki székhelyeken pedig az egyházjog tanítására alkalmas mester áUíttassék,
az egri iskolánál elég korán végrehajtották a határozatot. A XIV. század elején
már nem a kanonokok tanítanak; 1319-ben Domonkos alolvasó (sublector) és
Eerencz alénekl (succentor) szerepel az egi'i iskolánál.
Héderváry László egri püspöknek 14:93-ban kelt levele rendezi az alolvasó
és alénekl vitás fizetését. Az alól vasónak az olvasó-, az aléneklnek az éneklkanonok évenként két részletben tartozik 22 darab tiszta, igazi és törvényes
súlyú aranyforintot fizetni és emellett régi gabona-, bor- és pecsétilletményüket
is biztosították. A papok képzettségére nézve az esztergomi nemzeti zsinat, melyen Kiüt egri püspök (1114 31) is részívett, csak annyit írt el, hogy teljesen
tudatlanokat (idiotae), ne szenteljenek papokká. Az 1493-ban tartott esztergomi
tartománya zsinat pedig esak ennyit kívánt a felszent«lendktl Jól tudjanak
olvasni és énekelni és az elemi dolgokban némi jártassággal rendelkezzenek.
Egyedül a fesperesektöl kívánja meg az 1279-iki budai zsinat, hogy az egyházjogban képzettek legyenek ellenkez esetben valamehák fiskolában keUett
tanulmányaikat kiegészíteniök, mely id alatt természetesen élvezhették egyházi javadalmukat. 1509-ben került ki sajtó alól Ki-akkóban az egri székesegj-házi
istenitiszteletet rendez Ordinarius, mely elírja, mih' napokon kell a káptalani
iskola növendékeinek a karban énekehii és az istenitiszteletnél segédkezniök.
Többször meghatározza a ruhát is, melyet maguki'a kell venniök. Sajnos, a
következ évtizedek li-iharai nagyon megviselték az iskolát. Mihelji; Verancsics
elfoglalta az egri püspöki széket (1558), két tudós theológust nyert meg az ?gri
iskolához tanárnak 10 -15 növendéknek saját udvarában adott ellátást. A káptalaniiskola fennállott még 1583-ban is, deatheológiai oktatásról adatunk nincs.
Nagy szerepet játszik e korban az egyetemi oktatás. A tekintélyesebb
állásokat, püspöki székeket olj' egyénekkel töltötték be, a kik egyetemen végezték
tanulmányaikat. A külföldi, bolognai, párisi, a páduai, viczenzai, az 1364-ben
fölállított krakkói, az 1365-ben megnyílt bécsi egyetemen szép számmal találhatók
magyar ifjak, kik közül sok az egri egyházmegyéhez tartozott. Egj-ik-másik
egyetemen több egri pap elkel szerephez isjutott. így 1344 körül, egy János
nev egri pap volt a bolognai egyetem rektora a bécsi egyetemen pedig Pioppius
Dénes lüttudor, egri prépo.st 1565-ben és 1567-ben a rektori, 156S-ban pedig a
dékáni tisztet \-iselte. A XV. és XVI. század folyamán az egyetemi theológiai
oktatás is ers hanyatlásnak indul.
A katholikus egyház történetében új korszakot nyit meg 1563 júhus 15-én
a trienti egyetemes zsinat XXIII. ülé.se. Itt rendeli el az egyház, hogj"^ minden
püspök szemináriumot, papnevelintézetet állítson egyházmegyéjében, hol leend

—

:

;

—

;

papjait taníttassa és egj-házias életre nevelje.

Az egri egyliázmegyében mostohán állott e korban a papnevelés ügye.
Egert 1596-ban elfoglalta a török a káptalan 1597-ben Kassára, innen 1613-ban
Jászóra. az 1649. évi XXXVIII. t.-cz. értelmében pedig ismét Kassára költözött. Az egri egj-házmegyének, a mint ezt a trienti z.sinat kívánja, nem volt
külön papnevelje, az egri püspök és az egri káptalan pedig nem volt abban az
anyagi helyzetben, hogy akár Becsben, akár Nagyszombatban, akár Rómában
megfelel .számú theo!ógust tudott volna eltartani.
Pázmány Péter 1627 szeptember 21-én Goldlierger nev elbbi tulajdonosáról Aranyhegynek nevezett bécsi házát luisználatra annak a püspöknek en;
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elóbb el tud tjirtani legalább 15 papr.öveiuléket. Lósy Imre. ki
1637-ben. négy évi egri püspöksége után. mint Pázmány iitódja. az esztergomi
érseki széket kjipta meg. e házat az egri egyházmegye pa]>növendékeinek engedte
legelbb teljesítette
át. mert Eger akkori pibpöke. Lippay György (1037—42)
tervezte az aranyhegyi szeminárirj5 alapító feltételeit. Lippay 20 növendékre
umot. Ellátásukat fedezte aModor városnál kölesön lev IG.OOO forint tke után
járó SOO forint kamat, továbbá a jászóvári prépostság jövedelmébl évi 2000
jrodte át. a ki itt

püspök saját jövedelmébl megajánlott é\-i 800 forint. Ugyanolyan
fegyelem és jezsuita elüljárók vezetése alatt éltek, mint a Pázmáneum növendékei, de másfajta ruhájuk volt, egymással nem érintkezhettek, csak ebédre és
vacsorára jártak át a Pázniáneuuíba azon az ajtón, mely az egymás tszomszédságában lev két épületet összekötötte. Lippay 1642-ben esztergomi érsek lett.
Egri püspök-utódai megvonták a bécsi papneveltl a 2200 forint segélyt ;
Modor városa is kamat fejében csak 4 százalékot fizetett. Ebbl a csekély ö.sszegre
zsugorodott Lippay-alapítványból négy növendéket neveltetett az egri püspök
a Pázmáneumban.'A jelenlegi "budapesti középponti papnevel alapját is Lippay
rakta le, midn 1649-ben megalapította a nagyszombati egyetemes szemináriumot, mely a kispapok vörös reverendája miatt vörösek szemináriuma (seminariura' rubforum) nevet viselt. Fenesy György, 1687—99 között egri püspök,
ki mint az esztergomi káptalan nagj-prépostja és mint kinevezett csanádi jnispök
nagyrabecsülte a nagyszoml)ati
is Nagyszombatban lakott, alaposan ismerte s
egyetemet és generabs szemináriumot. Ennek tudható be, hogy már 1687 augusztus 20-án Bécsbl a nagj-szombati egyetemes szemináriumba tette át a 640
forint évi jövedelmet hozó Lippay-alapítványt. Az egri egyházmegyének négy
növendéke tanult belle egészen Í777-ig, mikor Mária Terézia a nagyszombati
egyetemet Budára helyezte. 1784-ig a budai papnevelben, 1786-ig az egri,
1790-ig a pesti egyetemes szemináriumban tanult belle négy növendék. 1790-ben
azután Modor város 640 frt. évi kamatát, mely 4%-ot számítva, 16.000 forint
tkének felelt meg, az egri szemináriumba kebelezték.
Kisdy Benedek, Pázmány volt udvari papja, 1648 60-ig egri püspök,
Kassán 1650-ben gimnáziumot szervezett, 1657 február 26-án Jászon kelt levele
szerint pedig 60.000 forint fejedelmi alapítványnyal egyetemet alapított. 1660
június 21-éu kiállított végiendelete szerint ugyancsak Kassán felállítandó szeminárium javára 30.000 forint készpénzt hagyományozott s e czélra rendcílte a
kassai jezsuita kollégiumtól mintegy kétszáz léjiésre fekv Mosdósi -házat, a
gönyibirtokrébzszel együtt. Utóda ErddiPáí/Zy Tamás (1660—69) 1665 jíinius
4-én ténvleg meg is mitotta és a jezsuiták vezetésére bízta a szent Lászlóról nevezett Kisdy-papnevelot (Seminarium S. Ladislai Kisdyanum), 10 növendékkel,
egy elüljáróval és egy vagj' két tanárral.
Pálffy 1666-ban a kassai szemináriumhoz csatolta a MUith György által
alapított ungvári papnevel alapjait Briberi Mihth György ugyanis 1638 november
13-án végrcliajtott végrendelete szerint 200 forinton vett ungvári házát papnevelintézetül a jezsmtáknak ajándékozta és 8 papnövendék és 12 világi tanuló
eltartására nekik hagyományozta a zemplénvármegyei Volova falut, továbbá
üng^"ár mellett a Szere'dnye kishegyen lev nagyszlt s a zomplénvármegyei zomborí szlt. E birtokoklioz még 1000 forintot csatolt, melybl a Homonnáról
és az egri

—

.

jezsuiták, kikre papnevelje vezetését bízta, Radváncz faluban. Ungvár közelében egy nemesi kúriát vettek meg a hozzátartozó két szlvel
és szántóföldekkel. A l^ssai szemináriumban azonban a növendékek számát
Uletleg nem lehetett eleget tenni Mihth végs akaratának a szlk elpusztultak, a fekv birtokok a nagy távolság miatt keveset jövedelmeztek s emiatt
Mihth-alapítványból Kassán a papnevelrl vezetett História domns
a
szerint csak két klerikust és egy vagy két ,, úrfit" lehetett eltartani. Pethe István,
kire Fenesy püspök a szeminárium vezetését bízta, e bajon úgy akart segíteni,
hogv a volt imgvári papnevel fekv birtokait a zomljori szl kivételével BarkóczvFerencz zemplénvármegyei fispánnak adta el 3100 forintért, és az így befolvt összeget az .1694 augasztus 2-án megvásárolt csontosfalvi Szuhaj'-féle
nemesi birtok árának fedezésére használta fel.
Az Abaúj vármegyében fekv Hejcze falu eredetileg az egri püspökséghez
XVI. és XVII. század zavarai azonban idegen kézre juttatták e
tartozott.
jövedelmez javadalmat, s csak Pálffy Tamás püspök váltotta azt vissza a

Ungvárra költöz

;

.
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Rákóczy-

1668-ban 30.400 forinton és királyi jóváhaés Thököly-családtól
azonnal a kassai szemináriumnak ajándékozta. Jövedelmébl a szemináriumnak körülbelül 12 kispapot kellett nevelnie.
A kassai szemináriumhoz
tartozott gróf Csáky István özvegyének. Mindszenti Krisztinának 16T0-ben
g^•ás,sal

—

10.000 forintos hagyománya is, mehiiek tkéje 1790-ben, mikor az egri
papnevelhöz csatolták, 516ff forint 30 kr.-ra rúgott.
A XVII. század végén tehát az egri egyházmegyének mintegy 33 pap
növendékére volt alapítvány. Kisdy alapit ványából 10. ilüithébl 2, Pálffyéból
tett

Mindszentiébl 4 klerikus tanult, tehát kedvez számítás szerint 28 papEzenkívül a nagyszombati egyetemes szemináriumban Lippay alapítványából 4, Simándy István erdélyi püspök leleszi és
csornai prépost 2500 forintos alapítványából pedig egy egri növendék tanult.
Évenként a legkedvezbb számítás szerint tehát legfölebb 8 10 papot lehetett
szentelni. Elenyész szám a llmegj'ét felölel egri püspökség nagy papszük12,

jelöltet lehetett Kas-sán nevelni.

—

ségletéhez

Üj

.

kezddik az egri papnevelésben Telekesy István egri püsMár 1700-ban rábírta kanonokjait, hogy a beéli három
nevezett apátságról mondjanak le egy Egerben alapítandó szemi-

fejezet

pökkel (1699
forrásról

—-1715).
A

javára.
káptalannál elérve czélját, 1700 október 17-éa Lipót
királytól diplomát eszközölt ki, melyben a király a bt éli apátságot összes birtokaival, jogaival együtt örök idkre és visszavonhatatlanul az egri szeminárium

nárítun

alapjára adományozza. A beéh apátsághoz tartozott ez idben a Borsod vármegyében lev Apátfalva, továbbá Ostoros, Uppony, Bóta, Mércse, Bánhorvát,
Királd falvak és Kismez pusztaság. Az egész 216*/^ jobbágytelket (sessio)

magában. Azután 600 forintért megvette Svorcz (Körmöczy) Mátyás
mészáros házát, mely Eger nyugati fala mellett feküdt, mintegy 20 lépésnyire
a jezsuiták kollégiumától. Ebbl fejldött a szemináriumnak mai háromemeletes
L alakú épülete, mely már kétszer is leégett 1756-ban villámcsapás gyújtottai
fel, 1800-ban pedig a nagy egri tzvész hsímvasztotta el, Telekesy 1709 augusztus
4-én kelt alapító-levele szerint a szemináriumnak ajándékozta a hatvani kapu
alatt, a ketts makiári út közé es Levini -telket, melyet 1500 forintért vett,
továbbá a Sientmiklós-utczai bekó egri malmot, amelyet a bud?i kamarai igazgatóságtól 400 forintért megszerezve, több mint 2000 forint költséggel újra építtetett, A papnevelhöz csatolta végül az egri piLspökségtl már régen eltulajdonított Harsányt és Kürth-pusztát, melyeket nehéz per útján 3000 forint költséggel visszaszerzett. Az intézet vezetésével egyik kanonokját bízta meg, kinek
az apátság jövedelmébl 6 klerikust és két szolgát kellett eltartania.
E fekv birtokokon kívül Késmárk és Lcse sz. kir. városoknak kölcsönzött 28,000 forintját is a papnevelnek adta, melynek évi 1400 forint kamatjából 200 forintot még két papnövendék eltartására, 150-et a papnevel elüljárójának. 150-ct az erkölcstant eladó jezsuita tanárnak, 700-at pecíig 10 nemes ifjú
eltartására rendelt, kik a papnövendékekkel közös fegyelem alatt, de a papi
pályára lépés kötelezettsége nélkül a szemináriumban végezték tanulmányaikat; a
hátralev 200 forint kisebb kiadások fedezésére jutott.
Hogy a Levini-birtokot megkapta-e a szeminárium és ha igen, mikor
veszítette el, nincs róla tudomásunk, Hersányt és Kürth pusztát Barkóczy Ferencz egri püs|;ök (174-5 61), lefizetvén érte a szeminárium javára a 3000 forint
perköltséget, az egri püspökséghez visszacsatolta, A Szentmiklós-utczai egri
malmot gróf Erddy Gábor püspök (1715 44) 60Q-tel kamatozó 1000 forintos
kötelezvényért,
melyet 1781 márcziiLS 15-én Esterházy püspök fizetett ki,
szintén a püspöki javakhoz csatolta. Mikor pedig 1763-ban a nemes ifjak konviktusát elválasztották a szemináriumtól és a Foglár-féle házba telepícették.
s így meg kellett osztani Telekesy-alapítványát is. ezen a czímen 11,000 forintot
kapott a szeminárium. Ezekhez még más nagylelk pártfogók jótékonysága is
járult, kiknek alapítványaival együtt fekv birtokainkívül 90.940 rajnai forint
és 55 kr. tkével rendelkezett a szenünárium.
Barkóczy p-^pök 1760 márczius 28-án egyesítvén a kassai papnevelt az
egrivel, az elbbinek 73.997 rfrt, 32 kr. érték javait is az egri szemináriumhoz
csatolta. 1760 áprihs 12-én érkezett meg Egerbe a 27 kassai növendék. Est' rházy a Pálffy által papnevelés czéljaira adományozott Hej ezét 1767 január lS-;'ii
25.679fri. 30 kr. összegért az egri püspökséghez, hová jogilag tartozott, vissza

foglalt

:

—

—

—

—
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csatolta,

a Kisdvamim

ama

töbl>i birtokát jiedig

13.151

frt.

32 kr.-órt niiigához vál-

hogy halála után niincloii kötelezettség nélkül az egri papnevclro ismét visszaszálljon. A mi 1800 január 22-éii tényleg meg is történt.
Ugyancsak Esterházy a generális szemináriumok megsznése és a kommasszáit szemináriumi javak feloszlatása után Egerbe hozta az eredetileg nagyszombati egyetemes ])apnevelöhöz tartozó Lipi)ay- (10.000 frt), Simándy- (2500)
Ez utóbbit egy egri növi-ndék eltartására Püspöky
és Püspöky-alapítván_\'t
András egri kanonok tette 1743-ban. Értéke 3000 frt, melyhez az alapító 7 év
múlva még 600 forintot csatolt. A régi nagyszombati szemináriumból Egerbe
áthozott tökének tehát 22.100 frt. volt az értéke.
E különböz alapítványok összege 180,692 rajnai frt. 17 kr., mely töke

tottál,

kikötéssel,

.

volt fektetve (Sáta, Szentmárton, Sirok, szaduri szl
zálogképen, részint megvéteUár fejében. Az ügyes és szakavatott
gazdálkodás a szemináriumot abba a kedvez helj^zotbe hozta, hogy a papnevel az 1804. évi számadás szerint eredeti ingatlanain kívül tényleg 227,462'
rajnai frt. SOVj kr. érték birtok felett rendelkezett, tehát 40,770 frt. 227, kr.
volt a vagyoni gj'arapodása.
Hatalmas és gazdag volt tehát az egri szeminárium. 1804-ben azonban
az egri egyházmegye érseki rangra emeltetvén, területébl kihasíttattak a kassai
és szatmári püspökségek. Mindkét helyen papnevelt is állítottak fel, tehát as
1804 márciius 23-án kct kiráhi irat értelmében az egri papnevel javait is fel
kellett osztani. Az egri szeminárium birtokában tkéjébl csak 66,749 frt. és P-/^
kr. maradt, és birtokai jövedelmébl is évenként a kassai szemináriumnak
6292, a szatmárinak pedig 1806 rajnai forintot és 09 krajczárt kellett adnia.
A Lipót-Telekesv-papnevelö kispapjainak belépésük után három hónappal eskü alatt kellett megígérniök, hogy 1. pontosan be fogják tartani az
intézeti törvényeket, 2. fölebbvalóik tetszése szerint bármikor pappá szenteltetik
magukat 3. kilépés esetén megtérítik a rájuk fordított költségeket 4. felszentelteté.sük után legalább három évig az egi'i egyházmegyében maradnak. Eleinte
csak egy theológiai tanár volt, ki az erkölcstan és gyakorlati lelkipásztorságtan
körébl adta el a legszükségesebbeket. Nagy volt a papliiány, alaposabb tanításra nem lehetett sok idt fordítani. 1719-ben már másik tanár is van a professor controversiarum, ki a vitás hittételeket magyarázta. 1740-ben pedig
Foglár György kanonok 2500 forintos alapítványt tett, melynek kamata az
egyházjogot eladó jezsuita tanár fizetésére fordíttatott. A theológiai tanfolyam,^
melyet a Telekesy-szeminárium növendékei egy félszázadig a szomszéd jezsuita^
kollégiumban hallgattak, eleinte egy, késbb két, majd az 1733 márczius hó 7-éa
kelt királyi rendelet hatása alatt három évbl állott. Feltn dolog, hogy e korban
a papság szellemi Idképeztetésének módozatairól is a király intézkedik. A királyi
fkegyúri jog túltengésének egyik jelensége ez, bár az 1548. évi 0. t -ez. a papnövendékek oktatását kizárólag a psjDÖkök ügyének tekinti.
Jelents változást eszközölt a theológiai tanítás terén Barkóczy püspök.
Az egri egyliázmegye papnövendékeit nemcsak Rómában, Nagyssombatban^
Kassán, hanem egé.szen 1754-ig Egerben is a jezsuiták tanították. A theológiai
tanárság így el lévén zárva az egri egyházmegye papjaitól, semmi sem bíztatta
és ösztökélte ket a theológiának alajjosabb és méljTehatóbb tanulmányozására.
Ezen a bajon akar segíteni és bizonj^ára az akkor már ersen jezsuita-ellenesséváltozó korsz<!llem hatása alatt is cselekszik Barkóczy, midn 1754-ben egyházmegyei papokra bízza a theológia tanítását.
Ugyan megreformálja a tam'endet is. Mária Terézia alatt udvari orvosának,.
Van Swieten Gernek kezében futottak össze az oktatásügy reformjának szálai.
A császárn gróf Trautson bécsi érseket és Debiel Lajos jezsuitát bízta meg a
theológiai oktatás reform -tervezetének elkészítésével. Elteijeszté.iüket Mária
Terézia elfogadta és örökös tartományaiban 1752-tl kezdve kötelezvé tette.
E reform hatása alatt áll Barkóczy, midn megalapítja és 1754 november
-én nagy ünnepségek között megnyitja az egri püspöki iskolát.
Barkóczy az új iskolához négy tanárt nevezett ki. Az els a dogmatikustheológiának spekulatív, a második erkölcstani részét adta el a harmadik a
kánonjogot, az egyliázi szertartásokat és egyháztörténelmet, a negyedik pedig
a szentírás magyarázatát és az egyházi szónoklatot tanította. Mindegyik tanár
az összes növendékek eltt egy órát tartott naponként és négyéves czikliisokban

különböz birtokokba
stb.), részint

;

;

:

;
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theológia tehát négy évig tartott. Az eladások nofejezte be a tananyagot.
vember elején kezddtek és a tanév két féUnTe oszlott. Ügy a téli, mint a nyári
félév végén kötelez %-izsgálatot tartottak, tanév közben pedig a nagyobb ümie-

bemutatni tanulmáelhaladásukat. Az eladásokat elemt^ néhai Kiss János nagyprépost házában, 1767-töl a Foglár-féle házban, az 1774 75. tané\'tl kezdve
pedig a Uczeumban hallgatták a theológusok. 1757-tl a héber, 1763-tól pedig
a görög nyelv is a kötelez tárgyak sorában foglalt helyet. 1769-töl az egészségtan fontosabb részeivel is megismertetik a növendékeket.
Esterházy püspök 1772 szeptember 7-én a négyévi theológián kívül,
melyen a fent elsorolt ftárgyakat hallgatták, egy évig tartó stúdium canditárgyai az egyháztört énelom, héber és
(laturae-t, elkészít iskolát szervezett
görög nyelv és egyházi szónoklattan. A görög ritiisii növendékek kedveért a candidatm'án eladták még a rutén és oláh nyelveket és magyarázták a keleti egyházak szertartásait. Az egri püspöki iskolának fénykorát alkotják ezek az évek.
Vagj'onilag gazdag a papnevel és fol\'tonosan gyarapodik, növendékeinek
száma pedig az ötéves theológiai kurzuson 86, a kété\'i filozófián 19, tehát összesen 105 papnövendék. II. József császár rendelete egy csapásra megsemmisítette
jiélyessécgel megtartott havi vitatkozások voltak hivatva

nyaikban

tett

—

;

az összes egyházmegyei és szerzetes theológiai iskolákat és heh'ettíik

három helyen,

Pozsonyban. Egerben és Zágrábban állított fel egyetemes szemináriumot A fejedelem 1 200-ban állapította meg a m agyar szerzetes- és papnövendékek számát a helytartótanács tervezete szerint közülük 367 Egerben folji:atta vohia tanulmányait.
Egerben tanultak az egri egyházmegyei, a görög szertartású és szerzetes papnövendékek. De már az els tanévben. 1784 85-ben csak 214 egri növendék
volt. A császári szemináriumok siralmas állapota miatt ez a szám is rohamosan
csökjí.ent, úgy hogj^ mikor a generáhs szemináriumok kétévi fennállása után
.

;

—

József az egri és zágrábi papnevelt egyesítette és Pestre helyezte (1786
nj'ílt meg), 300-ra sem rúgott a papnövendékek száma. 1790-ben
a császár halála véget vetett ugyan ez önkényes intézkedésnek, de káros hatását
még évtizedek miilva is észre lehetett venni a papság soraiban.
Az egri püspöki iskola növendékei 1780 óta két teremben hallgatták az
eladásokat ezt a beosztást állították vissza 1790-ben is. Négj' évbl állott
ugyan a theológiai tanfolyam, de az egyes tárgyak csak minden második évben
adatván el, együtt hallgatták az eladásokat az els- és másod-, valanúnt a
harmad- és negyedévesek. Ugyanaz a tanáia volt az ó- és újszövetségi szentírásnak, az alapvet és ágazatos liittannak, az erkölcstannak és lelkipásztorságtannak, az egyháztörténelemnek és kánonjognak. E rendszer maradt érvényben
egészen 1890 júnias 4-ig, a mikor Samassa József di\ egri érsek a jelenlegi tanrendet hozta be. E rendszer értelmében az egyházjognak és töríéneloninek,
valamint az ágazatos és alaj^vet hittannak közös tanára van. Az eg_ybázjog és
ágazatos hittan a két fels, az egj' háztörténelem és alapvet hittan a két alsó
éven adatik el heti 9 órában, évenként váltakozó kurzusban. Minden évben
eladatik a IV. theológiai osztályban a lelkipásztorságtan (heti 9), tanítástan
és módszertan (2)
a Ill.-ban az erkölcstan (9), a neveléstan (2) a Il.-ban
az újszövetségi (9), az I. -ben az ószövetségi szentírás és zsidónyelv (9 óra). Közösen hallgatják még a IV. és III. évesek a közegészségtant (1), az I. és II. évesek
a keresztén}' bölcseletet heti 2 és latin nyelvet heti 1 órában.
A papr.övendékek körétien több egyesület ^-irágzik. Az 1835-ben alakult
Egyházirodalmi Társnlat, az lS94-ben szervezett Szónoki Iskola, valamint a
Szent-Imre Szavaló-Kör. A két elbbi némi tökével is rendcdkezik. Az egyházirodalmi
társulatban
felolvasáíiok, tagsági dolgozatoknak, pályamüveknek
bírálatai, újabban szabad eladások szerepelnek programmpontokként. Az utóbbi
kettlícn pedig beszédek, szavalatok hangzanak el. Itt versenyszavalatok és
szentbeszéd-pályázatok, ott tudományos pályatételek tartják ébren az önkéntes
tagok munkakedvét. Van azután a növendékeknek Zenél-társulatuk, kényelmes szórakozóteremmel biró Társalgójuk és Énelckaruk,
A klerikusok' szám a az 1909—910. tanév elején 58 theológus és 23 VIT.,
illetleg VIII. o. gimnazista. Azonkívül az intézetnek két növendéke a budapesti
központi papnevelben, 1 a bécsi Pázmáneumban, 3 az innsbrucki theo!ógiai
Konviktusban, 1 pedig a római CoUegio Grermanico ed Ungarico-ban szerzi
meg a magasabb kiképezteté>t
II.
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van az országinak vidéki városa, mely a tudoniánjTiak oh" csarnokával
dicsekedhetnék, mint az egri liczeum. Ez az ódon, tisztes épület immár
közel másfélszáz éve áll a város közepén, mint a város és a vármegye
szeUemi középpontja. Gróf Esterházy Karoljanak, az utolsó egri püspöknek nagy lelkét hirdeti még évszázadok múlva is. 1765-tl 1785-ig épült.
A szellemi élet munkásai innen hordják szét a tudomány kincseit s annak
kamatai, a benne elhelyezett alapítványok, gyjtemények, könj'vtárak és
sajtó útján, ugyancsak oda kerülnek vissza.
Hatalmas boltívei alatt heh^et ád az elemi iskolának, a tanítóképznek,
a jogakadémiának és a theologiai tanintézetnek. Ötvenhárom méter magas torm^ából nem is oly régen még a csillagok járását kutatták. Tágas termeiben vannak
elhelvezve az egyházmegyei kön^-vtár és képtár, a vármegye neves régészének,
Itt szívta
Bartalos G_\'ulának gyjteményei és az egyházmegyei kön\"vsajtó.
maflába az alább felsorolt írók nagy része az irodalomnak és tudománynak azt
a lelkes szeretetét, melynek eredményei méltán vetekednek hazánk vármegyéi
között az elsségért. Heves vármegye irodalmi törekvéseire a liczeum bélyege van
lig

Történeu
=zap

s.

ütve. Annak a sok tanárnak, tanítónak, közel kétszáznyi pap-Lrónak irodalmi
szellem itt ébredezett, innen táplálkozott. Az alábbi írók életében lépten-nyomon
találkozunk az egri liczeummal, mely az íróknak nemcsak szeUemi táplálékot
n\-újtott, hanem igen sokszor anyagi megélhetésüket is biztosította. A vármegye
irodalmi életének így volt tényezje a liczeum a múltban, s a míg ers kövei állanak, így lesz a jövben is.
Nemzeti irodalmunk történetébl tudjuk, hogv a mai értelemben vett iromely az egész nemzetnek szól, száz esztendsnél nem sokkal idsebb.
jJ^Jqjj^
A magyar nemzet marka a kardhoz edzdött, a könny penna forgatása súlyos
ez évet számítjuk az újabb irodalom fordulóvolt neid. A mi irodalmunk 1772-ig
a harczok világában termett és jórészt a vallás, kisebb mértékben
pontjának
a hazafiság eszméjének szolgálatában állott. Egész irodalmunknak ez idben csak
eg}' Bala-.-yja, egy Zrínyije, egy Gyöngyö.sije és egj' Mikese van. Dicssége Heves

—

—

vármegyének, hogy e kevesek köziil is kett ers vonatkozásban van vele. Balassy
lantját az egri végvár szép asszonyának fagyos szerelme ihleti meg s régi irodalmunk legkedvesebb stihsztájának Mikes Kelemennek Törökországi leveleit a
liczeumi könyvtár rzi.
A mohácsi vészig nemzetünk irodalma teljesen kolostori irodalom. Kolostorokban mvehk, kolostorok lakóinak írják. A tudományos irodalom tárgya
a szépirodalom a szentek
a bibUafordítás meg a nemzeti krónikák összeállítása
legendáit, a breviárium himnuszait fordítgatja. Önálló szárn\Ta kapni egyik sem
:

;

mer, egyik sem tud. Ez idben a vármegye nem jut bele még e lassan piheg irodalmi életbe sem. Az egri püspökséget ugyan még 1009-ben megalapítja Szent
a püspökségek, káptalanok meUett pedig iskolákat áhított az egyház kezférfi- és ni kolostorok s ezekkel kapcsolatban iskolák is már az
Árpádok alatt emelkedtek e vármegye területén, azonban semmiféle emlék nem
maradt sem az iskolák mködésérl, sem a kolostori élet szellemi tevékenj-ségéröl.
Nem sokkal kedvezbbek a viszonyok a következ három században sem.
Igaz, hogy Balassy Bálint, nemzetünk els nagy lírikusa, megörökítette Vég-

István

;

dettl fogva

;

Irodalom, tudoinány és niüvészot.

357

Egervár emlékét, Tinódy Selx'styén is ide vándorol a vár dics védelmezését meghogy az lantjuk elhallgat, a szellemi élet velük együtt némaságba
merül. A török beül Eger várába s a vármegye a török igáját nyögve, még ama
nagy szellemi harczokban sem vehet részt, melyet a protestantizmus vív ez idben
a katholiezizmussal. Xenizeti irodalmunk e korszaka megint csak vallási színezet
Heves vármegye azért hiányzik itt a harczosok közül, mert püspökei a papsággal
együtt Kassára húzódnak. A nagy tollharczban csak egy egri papot találunk
Lukácsot, ki szembe mer szállani a tekintélyes Károli Gáspárral ,,De controversiis
fidei quaestionibus" ez. munkájában, st a magyar kálvinizmus legersebb oszlopával 3Ielius Juhász Péterrel is össze mer tzni. A török kipusztítása után,
a kuruczharczok elkövetkeztével szellemi mveldés dolgában a vármegye csöbörbl vederbe jutott. Csak nagysokára sikerül Eger püspökeinek, az idközben
betelepült szerzetesrendekkel, hogy Egerben a szellemi élet új alapjait lerakják.
énekelni, de a

;

:

:

—

Telekessy István püspöknek (1633 ^1715) els dolga volt, hogy a szellemi
munkásairól, papokról gondoskodjék. Kétszáz papot szentelt fel püspöksége
alatt. Egerben szemináriumot épít, mellé konviktust alapít. Gróf Barkóczy
Perencz (1710 1765) Egerben fejedelmi bkezséggel könyvvsajtót állít és szervezi
a theologia tanítását. Foglár György egri kanonok (1670
1754) 1740-ben 50.000
forinttal megalapítja az egri jogakadémiát, a jezsuitáknak tanintézetül házat ád.
Gróf Esterházy Károly püspök (1725 1799) megépíti a liczeumot, újra fölszereli
a könyvTsajtót, melyen 1772-ben jelenik meg magyar nyelven az els bölcseleti
Pyrker
könyv Apáczai után Magyar nyelven filozófia, írta Sartori Bernát.
tanítóképzt s rajziskolát állít, fölépíti a nagytemplomot, s tudományos és irodalmi alapítványokat tesz.
A vármegye szellemi élete fölpezsdül. Eger és Gyöngyös csakhamar középpontá válnak. Gyöngyös közelebb esik Pesthez és így hamarább érik a megújult
nemzeti irodalom hullámai Egerben fkép a lelkes papság és a sokféle tanári kar
igyekszik lépést tartani minden szellemi mozgalommal. A nemzeti irodalom újjáébredése óta (1772) nincs a tudománj-nak, nincs a széi^irodalomnak olyan tere,
meljTe Heves vármegye mvelket ne küldött volna. Részint saját gyermekei
szereztek nevüknek s vármegyéjüknek dicsséget irodalmi munkálkodásukkal,
sészint más vármegj'ék szülötteit fogadta szeretettel s adott nekik alkalmat és
módot arra, hogy szellemi tevékenységükkel hü't -nevet szerezzenek. Alább adjuk
ez írók hosszú sorát, de elbb csoportosítva mutatjuk be a legjava írókat.
Heves vármegye íróinak tetemes részét egri egyházmegyei papok alkotják. Hittudomány.
Már e körülmény is eléggé mutatja, hogy a tudományos irodalom terén a hittudomány mindig talált a vármegyében mvelkre. így pl. a fpapok közül Kisdi
Benedek és Szegedi Lénárd az egyházi énekköltészetet reformálják, Werancsics
és Fischer az egj'házi rítust szabályozzák, Fuchs Ferencz jeles lttudom. mveket
írt, Bartakovics a Szentírást dolgoztatja át. A fpapok példáját követve, az egyházmegyei és szerzetes-papok egj'aránt jeleskednek e téren. Mióta az Egri Egyházmegyei Közlöny ez. folyóirat megindult, ahg van pap-író, ki ennek hasábjain hittudományi kérdésekkel ne foglalkozott volna. Az egri theologiai intézet tanárai
legszorgalmas munkásai voltak mindenkor a tudomán3Taak, közüíök nem egy
utóbb Demkó György és Rapaics Rajmund
egyetemi katedrára is jutott.
Az egyházi szónoklat az egri egyházmegyében már akkor virágzott, mikor szónoklat.
még a külföld, fkép a francziák híres egyházi szónokait alig ismerhették. Legismertebbek e nemben Gyalogi János. Magyar Ferencz. Mindszenty Gedeon, Orosz
Ádám, Vincze Alajos, Vezerle Gáspár, kiknek szentbeszéd-gyjteményei máig is
használatban vannak a vármegye határain túl is. Az egri fszékesegyházi szónokság mindig kitüntet állás volt, a melj'et a papok irodalmi munkássággal igyekeztek kiérdemelni, vagy meghálálni.
Politikai szónokok is vannak. Lonovics
József, mint egri érsek, az 1848-iki országgylésen aratta szónoki babérait. Eger
mostani bíboros-érseke pedig magyar és latin nyelv szónoklataival egyaránt
páratlan. Eger szülöttei Iloránszky Nándor, Szederkényi Náiidor és Fenyvessy
Ferencz s kívülük a vármegye túlnyomólag ellenzéki képviseli is, nyomokat
hagj-tak minden idben az országgylés naplóiban.
A neveléstudomány és tanügyi irodalom terén is élénk a tevékenység. Fleg xoveiéstjui.
kiválnak e szakban a tanító szerzetesrendek s újabban az Egerben megjelen
Népiskolai Tanügy és a Ilevesmegyei Tanügy ez. szaklajjok munkásai. A régiek
közül kimagaslik Szvorényi József alakja, az újabbak közül fkép Katinszky

élet

—

—

—

—

:

•

;

—

—

—
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Gyula. Kelemen Lajos. lioró Lajos és Szke Sándor emelték magas színvonalra
vármegye pedagógiai irodalmát. E tekintetben a protestáns egyház lelkészei
és tanítói is szorgalmas munkatársai a protestáns tanügyi lapoknak. Milesz
Béla és Egri György a gyermek és ifjúsági irodalom terén az elsk között
e

állanak.
Törtín.i.ni.

ersen

^ várinegve skorának, továbbá a középihlették a vármegye történelmi íróit, kik

és újkor történelmi mozzanatai
régészeti kutatásokkal, iiistóriai

búvárkodásokkal derekasan igyekeztek a múlt liomályára

fénji: deríteni.

Bartalos

Gyula a vármegyében s az országban szétszórt avar-huim gátakat. Csörsz-árkokat
és gyürüvárakat kutatta Balassi/ Ferenez az egri egyházmegj'e részletes történetén kívül fkép a székelyek történetének kutatásával szerzett országos nevet;
Kandia Kabos a ..Borsod vármegye monográfusa" ozímet érdemelte ki, de Heves
vármegye történelmének is számos részletét világította meg, s Magyar M3Í;hologiájával még mindig i'ittílr munkát végzett. Érdemes munkásságot fejtett még
ki Tariczky Endre régészeti kutatásaival s a tiszafüredi múzeum felállításával.
Folt in János. Bapaics Rajmund, Szederkényi Nándor szintén jeles munkásai a tör:

Nyelvészet.

ténetírásnak.
A nyelvészet terén liárom jeles névvel találkozunk. Az els a gyöngyösi
származású, híres nyelvújító Bugát Pál. Nevét e téren sok gáncs érte ugyan,
s divat még ma is a nyelvújítás túlzásaínak elrettent példáiul emlegetni sok
m'akatekert szavát, de övé az érdem, hogy ers soviniszta érzéssel belenyúlt
a tudomány megcsontosodott terminológiájába. Fáradhatatlan szorgalommal
kb. 40.000 mszót magj-arosított meg. így nem is csoda, hogy sok szava szörnyszülött lett. S míg ezt emlegetjük, elfeledjük, hogj^ ma már a tudomány minden
ága elfogadta Bugát számtalan jól sikerült mszavát. Másik nagy nyelvészünk
az elbb cziszterczita, késbb világi pa|D Ihász Gábor, kinek nyelvtanait negyedszázadon át tanították majdnem valamennyi hazai középiskolában s a ki Szarvas
Gábornak, az új magyar nyelv reformátorának hséges munkatársaként, örök
emlékvé tette nevét a Magyar Nyelvr hasábjain. A harmadik Szvorényi József.
A szép magyar stílust Szvorényüg csak az írók ismerték, annak tudományos
összefoglalása teljesen hiányzott. E hiám^t pótolta Szvorényi Magyar ékes szókötése. Irodalmunk történetének alapjait az egyideíg szintén Egerben
:

:

mködp

Pápay Sámuel, de fkép Toldy Ferenez lerakták ugyan, s Toldy enem munkáit
ismerte is már a tudományos vüág, de Szvorényi irodalomtörténeti tankönyveibl
tanulta meg szeretni és becsülni az ifjú nemzedék nemzeti szellemünk múltját
és újabb jeles alakjait. Az esztétikai irodalom legkimagaslóbb müvelje Szana
Tamás, ki nemcsak nemzeti nagyjainkat és mveiJíet elemezte, hanem a külföld
közelebb hozta a nemzet ismeretköréhez. L^gyancsak nevezetes kritikai
és esztétikai mködést fejt ki Keszler József, ki a fvárosi lapokba írja drámabírálatait. Derék munkása még az esztétikai irodalomnak az egri fgimnázium
jeleseit is

Jogtudomány.

számos tanára, mint Maczki Valér, Madarász Flóris, Török Konstantin stb.
Az egri jogakadémia megalapítása (1740) óta a jelenben és a múltban egyaránt jeles tanárokkal rendelkezett, kik a jogtudományi irodalmat értékes mködésükkel gyarapították. A régebbiek közül Szolcsányi Hugó, Fekete Ferenez és
Dinkay Pál emelkedtek hírnévre az elmúlt évtizedek s a mai idk jogtanárai
pedig (Kis István, Udvardy László stb.) eldeikhez méltó munkásságot fejtenek ki
most is. Egri szülött Timon Ákos, budapesti egyet, tanár, ki fkép az egyházjog
terén munkálkodott. Demkó György, szintén a budapesti egyetem tanára volt
a hittudomány-cgyházjogi katedrán. Az államtudomány terén Szederkényi
Nándor idevágó mvei is említendk. Horánszky Nándor képviseli és miniszteri
állásában szóval és tollal évtizedeken át rködött a nemzet jogai mellett.
Sartori Bernát miskolczi minorita rendfnök 1772-ben Egerben megjelent
;

Bölcselet.

Magyar nyelven filozófiá-\kn kívül még két író foglalkozott bölcseleti kérdésekkel
nagyobb munkákban. Egyik Imre János, a ki körülbelül tiz évig a liczeumban
a bölcselet tanára volt (1712 1722), majd a pesti egyetemre jutott hasonló minségben s a bölcselet eszméit három tetemes munkájában hirdette magyar és latin
nyelven. A másik Maczki Valér, a cziszterczita fgimnázium tanára, a ki a piarista
Horváth Cirill criticismusnak nevezett filozófiai irányát igyekezett megismertetni
s terjeszteni enem munkáiban. Michalek Manó Aquinoi Szent Tamás skolasztikáját ismertette Gonsales nagy mvének lefordításával. Berényi Sándor latin nyelv
filozófiai munkákat írt.

—
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Nemcsak Heves vármegye természeti szépségei és a természct-nyujtotta
gazdagsága, a Mátra s az egri fürdk találták meg a vármegye írói között méltatójukat, hanem a természettudomány általánosabb érdek ágaiban is akadunk
hevesi írókra. A csillagászat terén Montedegói Albert Ferencz és Tittel Pál nevére
a hazai tudományosság mindig bilszke lesz. Az orvosi tudományoknak kiváló
munkása volt Bugát Pál, Báron Jónás, Hanák Mihály, Horner {Vezekényi) István.
Az egri fürdket leírták és gyógyító hatását méltatták abban az idben, mikor
még igazán gyógyulni járt a közönség a fürdhelyekre Fejes Mihály, Francz
Alajos, Joó János, Nagyfeje Mihály, kik nagyrészt híres orvosok is voltak egyszersmind. Az orvosok és természetvizsgálók 1869-ben Egerben tartják országos
gyülésükef, melynek megnyitóját maga Bartakovics érsek mondja. Keinpelen
Rudolf a vármegye faunáját, Vrabély Márton a Mátra flóráját állította össze.
Pázmán Alajos is szívesen foglalkozott a természettudománynyal, Marán János
pedig a mathézis terén volt ismert író.
A vármegye déh részének televény talaja a nagy magyar Alföld kezdete.
A hegyvidéken pedig országos hír a szltermelés. Nincs a gazdaságnak oly ága,
melynek tudományos munkásai között megyebelit nem találnánk. Barchetti
József már a múlt század legels éveiben kiviteli piaczot keres a hevesi mezgazdaságnak Bartha Ferencz Tiszafüi'eden különféle gazdasági egyesületeket
alakít s ezeket a szaklapokban ismerteti. Csorba Andi'ás gazdasági czikk.eket ír
a múlt század húszas éveiben a Tud. Gyjteménybe; Földváry Kálmán a gyümölcsészet, Orcsy Lrincz báró az állattenyésztés, A'a^y Zoltán a szlmívelés terén
szerez közgazdasági és tudományos érdemeket stb. Udvardy János, Visontaí
Kovách László, Serfz Géza részint a múltban, részint a jelenben említendk.
Luga László, Fincze Alajos s mások népiratkákkal igyekeztek a népet a gazdasági

Természettu'

""^

^'

:

Közgazdaság.

;

kérdésekrl tájékoztatni.
Heves vármegye író-világa a szépirodalom mezején sem maradt hátra,
Kezdve legrégibb szépirodalmi folj'óiratainkon. az Aurorán, Athenaeumon, a legujabbakig az Uj Idk, a Vasárnapi Újságig stb. Heves vármegyei íróval mindig és mindenütt találkozunk. Itt csak az újabbakat, a legnagyobbakat említjük.
Heves vármegyei lett Gárdonyi Géza és Vértessy Gyula, megyebeli születések
Bródy Sándor, Vértesi Arnold, Jjad.au Porzsolt Kálmán. Egerben kezdi meg irodalmi
munkásságát V^erner Gyula és Kemechey Jen. Egerben lakott a XVIII. század
végének harczos tollú munkása, a magyar újságírás úttörje Szaitz Leó, s a vármegyében virágzó hírlapirodalom tanú rá, mily buzgó és lelkes utódai lettek.
A vármegj^e nem kevésbé jeles költket is adott a magyar irodalomnak,
A vallásos költészet legkiválóbb mvelit magáéinak mondliatja. közöttük
Mindszenty Gedeont, a ki mellett Tarkányi Béla, Pájer Antal, Pyrker László,
Sebk László, Párvy Sándor, Répássy János stb. mind a vármegye talaján nttek
nagygyá, de a legtöbbnek költi dicssége m.essze kihatott a vármegye határain

szíppróza.

:

:

i^o't'^s''^'^-

A

túl is.
világi költk közül a X\T. század nagy hrikusa, Balassy Bálint, itt pengeti szomorú akkordokkal teh szerelmes lantját.
megújult magj^ar irodalom
egyik els munkása gróf Gvadányi József egri tartózkodása idején teremti meg
Rontó Pál alakját. Egerbl indul el az irodalom fejld középpontjába Vitkovics

A

A

hevesvármegyei Szcsiben született a magyar kritikai irodalom vasaz Auróra írókör vezére, Bajza József. HíL^égcs és jeles tehetség miuikatársai Vachott Sándor és Vafiot Inu'e, a gyöngyösi mai Vachott-utczai
házban születtek. Gyöngyösön rejtzött évekig az Arany Trombita üldözött szerzje, Sárosy Gyula. Ugyancsak gyöngyösiek a palóczdalok híres poétája Spetykó
Gáspár és a vármegye voltalispánja, a Petfi nyomaiban járó Zalár József. Méltán
említhetjük még a régiek közül Makáry Györgyöt és Vida Józsefet, az újabbak
közül Platthy Adorjánt (Pásztóit), Kapácsy Dezst és Lipcsey Ádámot.
Ujabb irodalnnnik túlságos középpontosítása fképen a színmmis terén
érezteti káros hatását. ^lindenki a fvárosi színházaknak dolgozik, oinian vár
sikert. Bár a színészel ügye a vármegyében sohasem volt elsrangú
ma is csak
Egerben van néhány év óta köszínház
mégis hozzájárultak az itteni írók a
magyar drámairodalom kiépítéséhez. Bodnár Antal neve már a nuüt század
elején olvasható a pesti szinlapokon. Erdélyi József az ötvenes években drámát
és népszínmvet ír. Farkas Bertalan színmüvei \'idéki színpadokon kerültek
színre, Madarassy Pál az újonnan alakult Népszínház számára egy év alatt mintegy huszonöt vígjátékot s operettet ír és fordít. A legújabbak közül Szécsi Ferencz,
Mihály.

kemény munkása,

:

:

—

—

szinmftirá.s.

300
ISOtJ

IriHlaloin,

— 1900-ig,

tudomány

mvészet.

ós

a budapesti Vigszinház dramaturg-igazgatója, oredeti és fordított

darabokkal látja el színháza msorát. Kemecheij Jennek és Porzsolt Kálmánnak
színmüvei a Nemzeti Színházból indultak hódító út jókra. Az új irányú néj)színnui
megkezdje Gárdonyi Géza, ki liasonló magaslaton marad eg\'éh színmüveiben is,
mint regényeiben. Itt említhetjük még az újabbak közül Biró Lajost is.
Részint az ,,egri név" dicssége, melyet Dobó István kivívott, részint az
^^lomb^í^''
egri bor híressége, melyet az Eged termelt, sok jeles írónkat szólaltatta meg Eger
magasztalására. A hogy eltakarodik a török a vár alól, ott terem a hséges krónikás-poéta, Tinódi Sebestjéén, s felajzza lantját
:

már

Ti magyarok!

Istont imádjátok.
És néki napj' hálákat adjatok,
Jelö8b«n Tiszán iniict kik likoztok.

Egri vitézeknek sok jót mondjatok

még

Elkészülvén krónikája, hosszúnak találta azt, s hogy az egriek dicsségének
jobban híre menjen, röviden, sommásan újra megírja
:

Summáját írom Eger várának,
Hegszállásának, viadalának,
Szégyenvallását császár hadának.
Nagy vigasságát Ferdinánd királynak.

Balassy BáUntot nemcsak az egri vár szép asszonya
végegervári vitézi élet is

ihleti dalra,

hanem a

:

Vitézek,

E

mi

Ó

lehet

széles föld felett

Szebb dolog a végeknél
Holott kikeletkor

A

sok szép madár szól,
Kivel ember ugyan él :

:

Mez

jó illatot.
szép harmatot
Ad, ki kedvesb mindennél.

Az ég

St, mikor

végbelieknek

Ifjú vitézeknek
Dicséretes serege.
Kiknek e \-iIagon
Szerte szerónt vagyon
Jlindeneknél jó neve
Mint sok fát gyümölccsel,
Sok jó szerencsékkel
Áldjon Isten mezkbe

?

sorsa bujdosásra veti,

!

nem tud

Egertl búcsú nélkül

elválni

:

vitézek, végeknek tüköri.
Kiknek vitézségét minden föld beszéli.
Régi vitézséghez dolgotokat veti

Egriek

!

Istennek ajánlva légyetek

immár

Vörösmarty Mihály hskölteményt
plasztikus sorokkal festi Eger fekvését
Díszesen

áll

S mintha

ti

Eger ostromáról. Müvében

ír

e

gyönyör

:

Eger, a termékeny völgybe kitéve,

leélt idejét

álmodná

vissza,

megaggott

Várkoszorúzta fejét kisded dombhátra lehajtja,
Bíis-mormolva fut a testvérhabu csermely eltte.

De megénekelte Eger borát

is

ez

epigrammban

:

EGRI BOR.
Ittanak a hsök s egyik így pendite ,, Török vér I"
,,Hagy folyjon" monda hévvel az Egri Dobó.
S folyt az azóta határ nélkül s a barna pogány vér
S lelke Dobónak forr lángboraidban, Eger
:

;

!

Megénekelte, de még nem
nyének harmadik verszaka

ízlelte.

Erre vonatkozik a Rossz bor

ez.

költemé-

:

Jlondják

;

Egeméi

híres bor terem.

Verembe szrik tán ? nem ismerem.
Megénekeltem harczait, borát,
S mind e napig

E

nem

ittam áldomást.

szemrehányó versre csakhamar megérkezett a felelet egy hordó jó egri
bort kapott a költ Joó János pinczéjébl. De Vörösmarty sem maradt adós,
megírta az egri bor újabb dicsítését, a Jó bor ez. költeményét.
Arany János egyik kedves hangú, fkép eladásában mvészies balladája,
az Egri leány, a ki kedveséért halálos küzdelmt vív a cseh rablókkal.
Petfi Sándor itt Egerben ízlelte meg a bikavért, s itt írta gyönyör bordalát, az Egri hangok-a,t. A költemény megérdemh, hogy kissé bvebben kitérjünk történetére. 1844-ben, csikorgó februáriusi napon, Debreczenbl Pestre ván:

Iiodaloni, tuiloiiuiiiy
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doroltában ért a költ Andornakra. Megpillantotta a hótakarta egri hegj'eket,
azonnal kész határozata
:

Hol jó bort érezek, betérek
Ne térnék hát Egerbe ?

Ha
Az

;

ezt a várost elkerülném.
Isten is megverne.

Ez megint csak olyan Petfi-féle kifakadás, mert bizony nemesebb oka volt
neki betérni. Pájer Antalt s Tarkányi Bélát óhajtotta látni, kiknek nevét a pesti
lapokból jól ismerte. A városba érve, egyenest a papnevelintézetbe ment tudakozódni a költpapok után. Pájer ekkor füzesabonyi káplán volt, csak Tarkanyit
találta meg másnap. Tarkányi örömmel fogadta a költt s a szemiáriumban szobát
szerzett neki s a kispapok társaságában harmadfél napot töltött Petfi a lehet
legjobb hangulatban. Valósággal beczézgették a lelkes kispapok. Együtt ebédelt,
vacsorázott velük s barátságot kötött valamennyivel. Elutazása eltt Tarkányi
a kispapok körében gyjtött pénzt útiköltségül nyújtotta át a költnek, de, hogy
önérzetét meg ne sértse, mintegj^ elfizetési díjul megjelenend kötetére. Míg a
kispapok stúdiumon voltak, kta egyik nap az Egri Jiangok-at, melyben a kedves
baráti kört

is

megörökíti

:

Földön hó, felh az égen.

benn ülök a melegben.
Környékez sok jó barát.
Töltögetve poharamba
Itt

hiszen csak hadd legyen
Rajta nincsen mit csodálni.
Télen ez már így megyén.

Hát

Én ugyan nem

is

Egri bérezek jó borát.
Jó barátok, jó borocska

tudnám, hogy

Tél vagyon.

Ha

ki

nem

Kell-e

más

—

1

Kebleinkben a kedv egy-egy

pillantanék az

Ablakon.

Óriás.

Kedvemnek ha magja volna.
Elvetném a hó felett,
S ha kikelne rózsaerd
Koszorúzná a telet.
S hogyha földobnám az égre
:

Szivemet,
Slelegítné a világot
Xap helyett stb.

—

történetét Mindszenty
Az Eged hegy legendáját. Szent Egidius-—-Egyed
Gedeon öntötte versbe. A Vata-lázadáskor a pogány magyarok megölték a szent
remetét, vére termékenyíti máig az Eged tkéit. Még a színpadon is megszólal
az egri név dicsítése Tóth Kálmán Dobó íTaíí'czo/á-jában.
A szellemi munkások táborába e vármegye a következket küldötte
Adányi András, a lt- és bölcselettudományok doktora, jezsuita, szül. niG-'^-i''"''-^"'!^'^^deczember 28-án, Dormándon. Tanárkodott Pécsett és Kassán, Gyrött és Nagyszombatban. Hitszónok volt Nagyváradon és Ungváron. A rend eltörlése után
Esztergomban az iskolák igazgatója lett s ott is halt meg 1795 október 13-án
:

rális,

—

Munkái: Fastorunx Hungáriáé, Pars I., II. Cassoviae, 1742.
Institutiones physicae genePars recentioris physicae, u. o. 1756.
TjTnaviae, 1744.
Philos. nat. pars I., u. o. 1755.
oblatae,
Strigoniensis, Budae, 1779.
Odae, viris bene meritia

—

—

Ode ad primuni lapidem gymnasii
Pestini,

—

—

.

.

.

1781.

Alaghy Dezs, cziszterczi r. fgimn. tanár, szül. 1837 november 19-én,
Egerben. 1862 óta a székesfehérvári fgimnáziumban a latin s görög nyelv tanára
volt 1898-ig. 1892 óta, mint a városi iskolaszék elnöke, elévülhetlen érdemeket
szerzett a népiskolák szervezésével. Meghalt 1904 szeptember 28-án.
Munkája

:

Katholikus neveléstan, Kerschbaumer Antal

dr.

után németbl

ford.

-^'^'^y oezsö.

egy kath.

pap. Székesfejórvár, 1872.

Albert Ferencz (Monte-degoi), bölcseletdoktor, kir. tanácsos, az egri érseki
csillagvizsgáló igazgatója s Heves vármegye tanfelügj^elje, szül.
1811-ben.
1851-l)en Bartakovics Béla egri érsek a csillagvizsgáló igazgatójává tette s

egyúttal liczeumi könyvtárossá és tanárrá

is

kinevezte. Meghalt 1883 augusztus

Tudományos mködése nagyon sokirányú. Irt értekezéseket a csillagászat,
idtan és termé.szettan körébl a Közhasznú Ismeretek Tárába s a Szent István
9-én.

Társulat Encyclopaediájába, az orvosok s term. tud. Munkálataiba, az Idk
Tanújába, a Jelenkorba s a Nemzeti Újságba stb.
Munkái : AUgemeiner BriefstoUer.
Nouestes polytoehnisches Reoept-Tasohenbuch.
A napfogyatkozásról, Eger, 1851.
Német
A naprendszerrl.
Magyar nyelvtan, Eger 1853.

—
— Huldigungsgruss

—

—

—

—
—

Froudengruss
Allorunterthánigstor Huldigungsgruaa.
Mennyiség ós természettani általános földleírás.
Magyarország államtana.
Számos numkája ós

nyelvtan, u.

o.

jegyzetei kéziratban.

.

.

.

—

.

.

.

—

*^'^'^'^'' '^'^''''*'^'

3G2
ahxovic*

Irmlnliiin, tiuioiiuíny ós luüvószet.

AIcxovícjs Vazul, paiilimis és pesti ogyotemi tanár, szül. 1742-ben .Egerben.
Pécsett és Nagyszombatban tanárkodott. majd rendjének eltörlése után a pesti
egyetem hitszóncika és tanára lett. Meghalt 179(j-ban.

Munkái:
U.

o.

1789.

— Halottas beszéd Orczy Lörincz
— A könj'A'ek szabados olvasásáról. —
1790—
— Védelmezése a b.[szz Mária tiszteletének. Pest,

ünnc]>nn]ii prédikácziók. Pest 1789.

— Vasárnapi prédikácziók, 4 köt., U.

Az emberséges ember. Szent István

.

.

.

felett.

b.

91.

o.

dicsérete.

1797.
Alföldi

Dávid.

A

budapesti tudományügyvédi gyakorlatot foh'tat
tagja a törvényhatósági és számos egyéb bizottságnak és Eger
város kép\'iscltestületének. A jogtudománynyal és politikával foglalkozó szakczikkei a hehn lapokon kívül, a Jogtudomán_\T Közlöny, Büntetjogtára és a Jog
Alföldi Dávid. iigj'%-éd, született Egerben, 1859-ben.

egyetemen jogtudorrá avatták lSS3-ban

és 188-i óta állandóan

;

czímü szaklapokban jelentek meg.
Ambrosoi'szkt/ Jlihály, hittudományi doktor

és egri kanonok. Sok é\ig
tanárkodott az egri theol. intézetben, majd az összes iskolák igazgatója lett.
1755-tl egresi apát, végre olvasó-kanonok és szabolcsi fesperes. Meghalt
1792-ben. Történelmi munkáit Pray is dicsérte.
História ducimi et
Munkái : Eoclesia totó terrarum rbe triumphans, Tyrnaviae, 1735.
regum Hiing. sj-nopsis, Agriae, 1757.
Nova series episcoporum Agriensium, 1758.
Mausoleum

—

—

—
—

—

—

Compendiosa chronologia Hungáriáé, U. o., 1758.
Himg. regimi et
ducum. U. o.. 1758.
Oppondix nd
Imago orbis, u. o. 1759.
Pázmány Péter ICalauz
chron. Hung., etc. U. o. 1758.
munkája,
o.
ne^^i könyvének rövid
u.
1760.
regni

.

.

István.^

.

.

.

.

—

Avibrii^ István, hittudományi doktor, szül. 1860-ban. Tanulmányait a
budapesti egyetem theol. fakultásán elvégezvén, Kjsvárdára került káplánnak,
de már másfél év után az egri szeminárium prefektusává s theol. tanárrá nevezték ki. Jelenlég szemináriumi alkormányzó, theol. tanár s az Egri Egyházmegj'Ci Közlöny szerkesztje.
Munkái : A Jluratori-féle okmánytöredék, pályamunka a bud. tud.-egyetemen.
Az új szö-

—

A socialismus, Eger,
könjTek kánoni története, Eger, 1885.
az Egri Egyházmegj'ei Közlönybe s a Bölcseleti í'olyóíratba.
vetségi szent

Andor

jóiseí.

—
— Czikkeket

1888.

írt

Andor Józscf (CjTprián) szül. 1872-ben. Egerben belépett a cziszterczi rendbe,
de már négy év miilva otthagj'ta és nünt újságíró, belépett a Budapesti Hírlap
szerkesztségébe. Elbeszéléseket és regényeket ír. Jelenleg Az Élet czím irodalmi
hetilap szerkesztje.
Angyalföldön (elbeszélések). — Utak az
Két szív (regény).
Munkái Elbeszélések.
Tünedez világ (elbeszélések).
Margitka szökése (elbeszélések).
Vihar
életben (elbeszélések).
Ijjas Tamás végzete (regény).
Tanítón (regény).
Újabb elbeszélések.
után (regény).
:

—

—

Magj-arország története.

—
—

—

—

—
— Két világ között (regény két kötetben). — Könyvei mind Budapesten
—

—

jelentek meg.

Aszaiay József.

-4s2a7aí/ József

(Szendrí), nyug. m.

ben halt meg. hol utolsó
Munkái :
Babik József.

éveit

is

töltötte.

Szellemi röppentj-ük, 1866.

kir. helytartósági titkár, 1874-ben EgerHumorisztikus munkáit Egerben adta ki.

— Pikant, vázlatok az

Bobik József, egri egjházmegjei pap,
kodása egri tartózkodására esik.

élet- ós

szül. 1862-ben.

—

történelembl, 1868.

Életének java munkál-

Xagydbb müi-ei : Kath. vallásos költészetünk, Bpest, 1883.
Százszorszépek az egyházi kölXagyböjti beszédek, Miskolcz, 1889.
Vallás és színpad.
tészet mezejérl, u. o. 1888.
magyar
Ünnepi egj-házi beszédek, Eger, 1890.
kath. egyházi ének története, 1890.
Páter
Hilariusz, Fráter Jukundián, Novicius Gaudencius
papi adomák gyjteménye, 1891, I III. k.
Szent László király élete és tettei, 1892Barátságos beszélgetések, 1893.
Szerény nézetek
egyházi szónoklatunk jelen állásáról, 1893.
Imák és énekek Jézus és Mária szivének tiszteletére,
Magyarok hazája költk dalaiban, 1896.
1895.
Hazafias szavalatok, dalok és indulók, 1896.
Szz Mária rózsakoszorúja, 1896. Tanulók zsebkönyve, 1897.
Slagyarok tündökl csillaga,
Irodalmi közlöny, I III. évfolyam.
1900.
Nagyhét szent napjai, 1909.
Költemények,
1909. Mind Egerben.

—

—A

—

—

Bajza józseL

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

:

—

—
—

—

—

Bajza Józ.sef. A reform korszak irodalmának egj'ik vezet alakja. Született
1804 január 31-én, Szcsiben, ág. ev. vallású nemes szülktl. 1828-ban ügyvéd
lett, de semmi kedvet sem érzett e pályához, 1829-ben Pesten telepedett meg,
hogj^ egészen az irodalomnak éljen. Itt Kisfaludy Károly, Toldy Ferencz, Vörösmarty Mihály
a ki késbb sógora is lett
társaságában az irodalmi élet vezére
lett. Két ízben is volt a Nemzeti Színház igazgatója, 1848-ban pedig Kossuth
Hírlap-ját szerkesztette, a miért is a szabadságharcz leverése után bujdosnia kellett. A sok hányatás, a hazafibánat s a reménytelenség megzavarták lelke épségét s így halt meg több évi kínos szenvedés után 1858 márczius 3-án Pesten.
Irodalmunk történetében Bajza, mint kritikus, dramaturg és költ, elkel helyet
vívott ki. Kölcsey fájó kritikái után senki sem merte a bíráló ostort a felburjánzott

—

—

íroclívloin,

tudomány
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nyegleség és liivatlanság ellen úgy suhogtatni, mint ö. Az epigramma theoriája
ez. széptani dolgozata volt kezdete kritikai mködésének. E dolgozat nyomán
megindult tollharcz csak elögyakorlat volt neki. De az íróvilág a Szentmiklóssy
Szükséges felelet egy hívatlannak szükségtelen
Alajosnak szóló válaszból
megismerte benne Kölcsey méltó utódját. A híres Lexikon-pör
észrevételeire
alkalmával a Döbrenteit véd Dessewffy József grófnak szemébe vágja „Megtanultam a társasági élet viszonyait tisztelni de e kötelékek csak a polgári élet
határáig nyúlnak s ott, hol az írói respublica kezddik, hol a tudománj'ok orszánem érdem, nem születés, nem liivatal többé, egyedül okok,
gába lépünk
egyedül ész adnak elsséget." 1830-ban megindítja a Kritikai Lapok-at s ennek
hasábjain szembeszáll még az irodalom nesztorával, Kazinczjr\-al is, a miért
P_\Tker László egri érsek németül írt eposzát, a Szent Hajdan Gyöngyeit lefordította. A Ki'itikai Lapok utóda az Athenaeum melléklapja, a Figyelmez lett s
lassankint elfárad Bajza snjtoló keze is és más téren szerez, nem keserségek árán,
érdemeket. ]\Iint drámabú'áló, megalapítja Vörösmartyval együtt az Atírenaeum
színi kritikáit. Süi'geti a színészek szakszer kiképzését, útmutatást ád az újabb
drámaíróknak, hogy elég volt már a hazafiaskodásból cselekvényt, bonyodalmat
hozzanak színpadra, s örömmel üdvözli a népszmmü els szárnypróbálgatását
Szigligeti Szökött katona- ját. Mint költt, Vörösmarty patetikus hrájával szemben,
a csöndes elmélyedés, szelíd érzékenység jellemzik. A Nyugasztaló, Ébreszt,
Fohászkodás ez. dalaival megalapítója lett az ú. n. almanach-lírának, melyet
ép e csöndes reflexió, küls csín, szabatos verselés jellemez. A népies nemzeti
költészet fölkel napja mihamar elhomályosítja ez irányt. Szerkeszti és bírálói
gondjai között Bajza történelmi tanulmányokkal is foglalkozott, e
kisebb
monográfiái
Coriolán, Gróf Koháry István, a Telekiek
és Világtörténelmének
elkészült els része a Hajdankor, méltó helyen állanak magyar nyelv történetírásunk kezdetén. Tiszta fejjel, tiszta szívvel képviselte a magyar irodalom öntudatosságát és lelkiismeretét, mondja róla Négyesy L. Ehhez megvolt benne
a föltétlen bátorság, határozottság és becsületesség. A jellemet, az akaratert
irodalmi erén3aiyé tette. Mint tudós vagy mvész nem a legnagyobbak közül
való, de mint eszmék terjesztje, a közvélemény nevelje, iránj^zója, igen kiváló.
Munkája beleolvadt annak a kornak a történetébe, melynek nagy alakjai között
ott látjuk öt is Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Széchenyi és Kossuth oldalán.

—

—

:

;

.

.

.

:

:

—

nem

—

:

BaJassy Báhnt. 1551-ig nincs a magyar irodalomnak kiválóbb egyénisége,
és Gyarmati báró Balassy Báhnt. Huszonhárom éves korában már
az egri vitézi iskolát járja. Megtanulja, hogyan kell a török ellen a kardot forgatni,
de közben szerelembe esik és szerelmese szíve nem hajlik hozzá. Hiába zengi legszebb énekét a várkapitány feleségének, Ungnád Ki'istófnénak, Losonczy István
lányának. Irodai munlijels igaz gyöngyei vergd szívének keservei. Szerelmét
feledni a harcz világába veti magát. Báthory István erdél;ya fejedelem ellen megy
háborúba, de a kard nem árt neki s fogságából kiszabadulva, ahg várja, hogy
r'ijra Júliáját láthassa. Fölzendülnek az egri vár fokán eped dalai, de ismét hiába.
Keser daczczal megházasodik. Unokatestvérét, Dobó Krisztinát, veszi nül.
E házasságából, a miatta rázúdult .szerencsétlenségektl csak úgy tud menekülni,
hogy szétszakíttatta az erltetett köteléket. Üjra remél Ungnádné már özvegy,
hátha feléje fordul a szíve. Megint csalódik. Fájdalmában kibújdosik a hazából,
elköltözik a darvakkal, meg más madarakkal messzire s piros csizmája nyomát
hóval lepi be a tél. Küim bolyong Lengyelország határán s haza már csak meghalni j. Szerelménél talán még erösebb hazaszeretete. 1594-ben Esztergom vára
alatt esik el. Szerelmes versei, virágénekei, els termékei a szerelmi költészetnek. Vitézi énekei, melyek a katonaéletet, a harczi dicsséget zengik, hangzottak
még a kurucz háborúk idején is. Ezek és istenes énekei ismertek voltak századokon át, de virágénekeit csak a legújabb kor ismeri. Költi nyelve megkapóan
szép és kifejez a korabeli döczögs epikáéhoz képest. Dalolható versformát szerkesztett, költészetével a népének alapján áll, fölfedezte a poézis használatára a
természeti szépségeket, szíve érzéseit egyénileg önti a dalba
ezek Balassynak
legfbb érdemei.

mint

Haiassy Báiiut.

Kékki

:

:

Balássy Ferencz. szül. 1821-ben. Több helyen volt káj)lán, majd plébános,
halt meg 1900-ban.

míg 1881-ben Makiárra helyezték, hol mint esperes-plébános
Az Akadémia lev. -tagul választotta.

Haiássy

IriKliiloni, tiiddiniiüv ós Tiiüvószet,

;?(i4

Török-Szent-Miklós történt*, Pest 1858. — R«gestriini decimaliuni papalium,
— Az egri egyhéznieg>-e alakulása,
1865. — Vázlatok Heves- ós Küls-Szolnok
1868. — A székelyek alapszerzdése, Bpest, 1873. — Az
vár

Munkái
Agriae, 1863.

megyék

:

u. o.

hel\-tört4?netéból, u. o.

1687. feladásának nlkiipontjai, u. o. 1874.

Báron

jóiuií.

egri

u. o. 1878. stb.

Bóioii Jóiiás. orvos-sebészdoktt)!'. iiiagáiitanár a budapesti egyetemen és a
pesti izr. kórluiz sebt^szi osztáh'ának forvosa. Szül. 1845-ben, Gyöngj'ösön. Az
orvosi lapokban jelent meg legtöbb ezikke.
Ónálló munkája

^*g^g°"*^-

— Ludányi Tamás egri i^üspök,

:

A

sebészeti kór és gj-ógj-tan alapvonalai.

bkez

Bartakovics Béla (Kis-apponyi) egri érsek. Az irodalomnak
meczénása, kinek nevét fkép a katli. egyházi irodalomban örökemléküvé teszi a
Káldi-féle
biblia
átdolgozását Tarkányi
szentírásnak új kiadása.
fordítást és a
költségén jelent meg. De ezenkívül
Bélára bízta s az egész munka 186-ben az
segítségével.
is számos miuika látott napvilágot az
így pl. Szabó István Homérosz- jorditása. Heves és Külsö-Szohiok vármegyék leírása, Cantu Caesar világtörtéSzent
Lászlója,
Mindszenty
Gedeon költeményei stb.
nelmének fordítása, Garay
Szívesen adott fénj't és tekintél\i: minden tudományos és irodalmi mozgalonnak.
így elmegj' és beszédet mond az egri jogakadémia új megnyitásakor (1862), az
orvosok és természetvizsgálók gylésén (1869). Ha hasznosnak véli, beszédeit ki is
nyomatja, összegyjti fpásztori leveleit és szentbeszédeit, (Eger, 1865). Az
irodalom ih' nagyfokú pártolásának elismeréséül az Akadémia már 1853-ban
igazgató-tagjának választja, egj'házmegyéjének papsága pedig aranymisé jenek
ünnepére Emlékkönyvet adott ki. (Eger, 1865.)

A

Bartaios Gyula.

Bartalos Gvula (Bogyai), 1839-ben született. 1854:-ben az egri papnevelintézetbe lépett s még kispap-korában megismerkedett Mindszentyvel, ki jóakarólag buzdította irodalmi tanulmányainak foh'tatására. És a tollat nem is
pihentette azóta. 1861-ben szentelték föl, de meg-megújuló betegeskedése, mely
ellen Olaszországban is hosszabb ideig keresett gyógyulást, alkalmatlanná tette
az egyházmegyei küls szolgálatra s midn 1879-ben Rómából %nsszatért, a tudós
és lelkes papot érseke hamarosan a szemináriiim lelki igazgatójává tette s liitoktatónak nevezte ki. Azonban egészsége újra megromlott és fellázadt, ismét nj'ugalmat kívánt. Jelenleg mint fszékesegj-házi gAÓntató és sekrestj^e-igazgató folytatja a lelkek gondozását és sokirányú irodalmi munkásságát, melynek elismeréséül 1909-ben a királj- az egri fkáptalan tiszteletbeh kanonokjává nevezte ki.
Munkáíeága : Mveli a szépirodalmat költeményei nagyrészt a Magyar Államban, Kath.
:

Hetilap, Eger s Egri Híradó ez. lapokban jelentek meg. Irt négy vallásos színmüvet is ; Betlehem,
Két menyasszony, Rózsa és liliom s Elmúlt az éj, feljött a nap czímen. Római tartózkodása sok leReligióban és Egri Egyhm. Közlönyben
rásának s tarczaczikkének szolgáltatott anyagot.
számos egj-házpolitikai, egj'házjogi és szertartási értekezése jelent meg, de legnagyobb méltánylást
szerzett régiségtani kutatásaival. Idevágó munkái pl. Eger vidékének történetírás eltti emlékei,
Fels-Tárkány, A hun-avar gátak, Eger vidéki kaptárkövek és barlangok stb., melyeknek egy
réeze az Archaeologiai Értesítben jelent meg. Az egri vár Dobó-sírjában ellielyezett honfoglaláskori
sök csontjainak megtalálása is az ö érdeme. Lakásán értékes régészeti gyjteményt rendezett be
kutatásai eredményeképen, mely méltán nevezhet a Hevesvármegyei múzeum alapjának.

A

Barthb

Bartha Ferencz, tiszafüredi ref. énekvezér, szül. 1846-ban. Jelen állását
1870-bcn foglalta el, s azóta élénk tevékenységet fejt ki a község gazdasági életében. Gyümölcsészeti és méhészeti egyesületet alapított, az ö érdeme a Gazdakör
mködését méltányolta
szervezése, a temetkezési egyesület alakulása stb. E
a földjiúv. minisztérium és oklevéllel, érem- és pénzjutalommal honorálta, s
kinevezte gimnáziumi vándor tanítónak
egyháza kitüntetésekkel halmozta el
(1895 óta egyházi jegyz), községe pedig 1888-ban az iparos-inasiskola igazgatójává, 1870-ben városi képviselvé választotta.

nem

;

Mködése a szaklapokra esik. Munkatársa volt a Kertészeti Lapok, Gyümölcsészeti és
Konyhakertészeti Füzeteknek, dolgozik a G5'ümölcskertész, Homok, Gazdasági Lapok-ba. Sok
ezikke jelent meg uz Egri Híradó s a Tiszafüred ez. lapokban. Dolgozatainak száma kétszázra rúg.
Munkatársa a Protestáns ZeneközlönjTiek is.
Bartha Tamás

Bürtka Tamás, czíszterczi r. theol. tanár, s liittud. doktor, Poroszlón szül.,
1843-ban. Theologiai tanár volt hosszú éveken át Zirczen, most nyugalomban él
Szentgotthárdon. A Magyar Államba s Religióba írt értekezéseket.
Ónálló müve : A szabadkömívesség, Eger, 1873.

Bartók István.

Bartók István, egri egyh. m. áld. pap és gimn. tanár, szül. 1850-ben, Egerben. Tevékeny, munkás tagja volt a társadalom.nak, az ö indítványára alakult
meg az Egri egj'h. m. irodalmi egyesület.
A pálinkaivásról.
Vallásszabadság, 1879.
Munkái: Pázmány Péter, Eger, 1878.

—

—
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—

Bernát Gáspár, (1810 1873). Szül. Tiszafüreden. Ügyvédi oklevelet szerugyan, de gj-akorló ügyvéd sohasem volt. Pesten telepedett le s az irodalomnak élt. Jóíz tréfáiról s adomáiról országos lürné\Te tett szert. Versei és huiiioro;
rajzai a 60-as és 70-es évek különböz szépirod. folyóirataiban jelentek meg.
Lavotta élete.
Ki a \ávát, népszínm. —
Munkái Freskó-képek, Pest, 1852. 1 III. k.
Még 1834-ben hat csárdást adott ki
Adomái, élozei, apró freskó-képei és gazsiádái. Pest 1878.
szöveggel és melódiával, közöttük Az alföldön halász-legény ... és Sötét felhk kerekednek az

""'"'^t "^áapár.

zett

—

:

—

—

—

;

kezdeteket.

égen

—

1820.) Hevesen született. Az Ester- ^"^^
Berta György, böleseletdoktor (1756
ház}^ grófoknál volt nevel, több helyen tanárkodott s mint g5'ri akad. tanár és
ezenzor halt meg. Két latin eredeti munkáján közül lefordította Albert müvét
A francziák szabadságának fáját és ismeretlen szerztl XVI. Lajos szerencsétlen franczia király életének leírását.

Györgj-.

:

:

Bévárdy Józsei, tiszanánai ref. tanító, született 1854:-ben. Tanítói oklevelét
1876-ban szerezte meg, mely idtl kezdve Tiszaburán és Poroszlón mködött s
jelenleg Tiszanánán az elemi leányiskola tanítója. Elnöke az alsóborsodi ref.
egyh. -megyei tanítókörnek.
Munkái : Tizennégy tanügyi értekezés, melyek a tanügyi sajtóban jelentek meg. A tanítóegyesület megbízásából három nagyobb munkát vitt az egyesület elé a tananyag beosztásáról, a

^jöz^'i.'J'^

:

valláserkölcsi nevelésrl és az új énekesköny%TÖl szólót. Különféle lapokban megjelent
: Hármas esküv és Szebénja Eszter külön könyvben is megjelent.

elbeszélései

közül

Biró Lajos, szül. 1880-ban. Hevesi származású. jVIint újságíró, Egerben>
Budapesten és Nagy váradon mködött. A fvárosban a Függetlenségnél dolgozottAzután lement Nagyváradra, hol több évig volt a Szabadság ez. pol. napilap
felels szerkesztje, majd a Budapesti Napló szerkesztje lett. Késbb tanulmányozás czéljából kiment Berünbe s onnan visszatérve, jelenleg Az Újság munkatársa. Ír elbeszéléseket és regénj^eket és a legújabb magyar irodalom számottev
munkása. Mvei a legelkelbb fvárosi napi- és hetilapokban jelennek meg. Ír
színdarabokat is
els két felvonásos színmüve Leányok czínimel Nagyváradon
került bemutatóra. Férfiak
czímü háromfelvonásos darabjának 1909-ben a
Nemzeti Színházban volt nagy sikere. Családi tzhely czím alatt három egyfölvonásosát Berhnben adták el és ezt az idén a Magyar Színház fogja bemutatni.

^'''^ Lajos.

;

Munkái : Bálványrombolók, Nagyvárad (elbeszélések).
Férfiak, Budapest (színm).
Huszonöt novella, Budapest.
Új Idkben jelent meg).

—

£o2Ó% Géza (Pilismaróti), jogi

és

— Harmincz novella, Budapest. —
— Diadalmas asszony, (regény, az

államtud. doktor, ügj'véd, szül. 1875-ben. Bozóky

Géza.

1900 óta egri érseki joghczeumi tanár, 1905-ben egyetemi m. -tanári képesítést
szerzett. Czikkei a Jogtud. Közlönyben, a Magyar Kereskedk Lapjában, Magyar
Pénzügj^ Kereskedelmi Jog. Magyar Jogász-Üjság stb. lapokban jelentek meg.
Nagyobb

önálló

munkái

:

A

ez.

—

bizományi ügylet, Nagyvárad, 1905.
Újabb törekvések a váltóA bizományi váltó, u. o. 1906. Most készül a Csekk

jog nemzetközi egj-enlösítésére, Bpest, 1907.

—

—

munkája.

Bozsik Pál, szül. Gyöngyösön 1884-ben. 1906-ban pappá szenteltetvén, két
évig mint káplán Meztárkányban, Abád szálókon. Felstárkánj^ban mködött.
1908 óta az egri érseki papnevelintézet tanulmányi felügyelje.
A ..Keresztény Magyar Ifjúság"-ban. (A német protestantizmus), az ,,Alkotmány'-ban
(A központi papnevel története,) az
„Egri Egyházmegyei Közlöny"-ben jelentek meg tle
tanulmányok. — Mint a budapesti papnövendékek Magyar Egyházirodalmi Iskolájá"-nak elnöke,
Bougaud Emil Depaul szent Vince élete, I. k., Budapest, 1906. czimü mnek francziából való

Bozsik Pái.

,,

:

fordításán dolgozott.

—E

monoerafia közoktatásügyi fejezetében ö

írta a ,,Theológia" ismertetését.

£ö/ím János, hittud. doktor, theol. tanár s kanonok. Szül. 1850-ben. Böhm
1875-ben theol. tanár lett Egerben s azóta itt mködik. Munkatársa a legtöbb
kath. folyóiratnak, szerkesztje volt az Egri Egyházmegyei. Közlönynek. Értekezéseket

János.

is írt.

Munkái Commentarius V. oap.
Evang.
Matth. — Szent Pálnak a zsidókhoz
— Az avatás történeti kifejldése. — A rabszolgaság az ókorban.
S.

:

sec.

írt levele.

Breznay Imre, az egri érseki tanítóképz tanára. Született Egerben, Br^naj1870-ben. 1894-ben nevel Apponyi grófnál Bécsben, a homian az egri érs. tanítóképzhöz kapott meghívást. Azóta állandóan ott mködik. Irodalmi téren különösen mint újságíró szerepel s nagyon termékeny, összes czikkeinek száma jóval
meghaladja az ezret. A Hevesvármegyei Hírlapban, melynek 14 éve bels munkatársa, 650-nél több vezérczikket írt a legkülönfélébb kérdésekrl. Dei dolgozott
vonal fölött az Egri Híradónál, Hevesmegyei Tanügynél és Népiskolai^Tanügj-nél
is. Ezt a hetenkint megjelen, katholikus irányú népoktatásügyi lapot 1898-ban
és 99-ben szerkesztette és kiadta. E két év alatt mintegy 80
100 czikket írt belé

—

MaK.varorszái;

VirmeKyéi

és Városai:

Heves vánneKye.

19

in.re.
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szakkérdésokról. Egri dalüiuiep czínien az Egerben tartott XVII. orsz. dalverseny
alkalmi napilapját (1906. aug. 8
19.) szintén Breznay szerkesztette. Szépirodalmi irányú munkássága legtöbbnyire Eger város múltjából veszi tárgj^át s
levéltári kutatások alapján mintegy 30 ilyen ezikket irt egri és fvárosi lapokba.

—

—

Népoktatásunk és az
önálló munkái: A tanitóképzök magyar dolgozatai, Eger 1901.
Néliány szó a helyesmagyar nemzeti állam. Tanüg\-poUtikai tanulmány, Eger 1903.
Az Egri Keresztény Iparoskör
írásról és tanításáról. Módszertani tanulmány, Eger 190,i.
Ünnepi beszéd II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazahozatala alkalmából,
története, Eger 1906.
Eger. - A fertál\ine9terségröl. Adalék Eger város történetéhez, Eger 1907. - A tanító szocziális
munkálkodása, Eger 1008. — A Vidéki Hirlapirók Országos Szövetsége hovesmegj-ei bizottsáHeves vármegye jelen monográfiájába a sajtóról és színészetrl szóló ezikket irta.
gának jegj"zöje.
eg>-sége«

—

—

—

—

Bródy Sáudor. Az Újabb elbeszél irodalom egyik legtekintélyesebb mun-

Bródy SAndor.

kása. 1863-ban szül. Egerben. Korán az irodalomra szánta magát. Egeidéig
Kolozsvárt volt szerkesztje az Erdélyi Híradónak, melyben a Két szke asszony
ez. regénye jelent meg. Dolgozott még az Erdélvi Képes Újságba s a Magyarságba
is. 1890-ben Budapestre ment a Magyar Hírlaphoz, azóta különféle újságoknak
írja elbeszéléseit s regényeit. Már 1882 óta jelentek meg munkái a jelesebb szépirodalmi lapokban s azóta legolvasottabb regényíróink közé emelkedett. Elbeszéléseit Nyomor, Emberek, Színészvér stb. czímen adta ki. Ismerebb regényei
Fauszt orvos, Don Qmxote kisasszony, Az ezüst kecske, Erzsébet dajka, Hófehérke, Egy rossz asszony természetrajza, A nap lovagja, Tündér Ilona stb.
Müveiben a franczia naturalizmus tanítványaként mutatkozik be. Szereti az
életnek, a társadalomnak sötét oldalait reáUsztikusan festem. Az életnek túlságos
sötét színben való látása egj-ízben már életkedvét is aláásta és fegyvert fogott
maga ellen, de kiépült sebébl. Regényei elmaradhatatlan jelenségei az irodalom
újabb fejldésének. Invencziója termékeny, eladása érdekes. A népéletet néha
ferde világításban mutatja be (Erzsébet dajka), történelmi nagyjaink nimbuszát,
is meg-megczibálja (Királyidillek), a mai társadalom visszaéléseit czélzatos élességgel állítja be (Tanítón). Érdekes vállalkozása volt az ú. n. Fehér könyv-soromaga
a legkülönbözbb tárgyi tartalommal
zat, melynek tizenegj- kötetét
írta és a Jövend ez. hetilap. Legutóbb Tanítón ez. életképét Berlinben is elíidták. Van egy-két ifjúsági regénye is, pl. Az egri diákok, melyeknek üde hangja
és jf elfogása ersen elüt a többi munkáitól.
:

—

Bueát Pál.

—

Bngát Pál, orvos, egyetemi r. tanár, a m. tud. akadémia rendes tagja
1793-ban, Gyöngyösön, hol atyja szegénysorsú szabómester volt. Tanulmányainak elvégzése után Bakabányán, Selmecz- és Bélabányán volt orvos,
majd 1824-ben az egyetem sebészeti tanszékére nevezték ki. 1849-ben is követte
a magyar kormányt Debreczenbe és résztvett a honvédelmi bizottság ülésein,
;

szül.

st nyugdíj -igényétl is. A nyilvános életrl
így leszorítva, szülföldjén s budai magányában éldegélt, tanulmányának s munkái befejezésének szentelte idejét. Családi élete gyermektelen lévén, nyolcz csángófiút taníttatott s neveltetett saját költségén. Meghalt Pesten, 1865-ben. Egyaránt
jeles volt unt orvos és mint nyelvújító is. Bár az utóbbi szempontból mködése
sok kifogása alá esik, czélja a természettudományi mszavak megraagyarítása,
dicséretes. Az
kezdeményezésére és fáradozásai következtében keletkezett a
írta 1844-ben a
Magj'ar Természettudományi Társiilat 1841-ben s ugyancsak
Természettudományi szóhalmaz-t, melyben mintegy 40.000 mszót írt össze, s
az ezemjn rossz között (pl. kristály fog, elefánt fii, dechnatio szerjelés, coniugatio szermelés stb.) számtalan, ma már elfogadott jó szót is találunk. Tle ered
a mai orvosi irodalomban használt szavak nagy része. 14 kisebb-nagyobb orvosi
munkát irt s a korabeh tud. folyóiratok hasábjain minduntalan találkozunk
nevével.
ezért megfosztották tanári állásától,

:

:

:

:

:

Gíma« Mér.

Csiüog'KÓT, bölcseletdoktor, gazdálkodó, szül. 1859-ben, Kócspusztán.
Tanári oklevelet szerzett, de a katedrát a gazdálkodással cserélte fel. Számos
költeményt, tárczát. elbeszélést írt a vidéki s fvárosi lapokba.
Balassy Bálint báró virégénekeiröl.
Munkái : A legszebb asszony könyve (versek).
Csiüik Balázs, ref. kántortanító, szül. 1850-ben. Jelenleg Tiszanánán

—

CsDiik Balázs.

mködik.
Müvei : A magyar nyelv tanítása a magyar anyanyelv és nem magyar anyanyelv népAz
iskolákban.
Jutalom és büntetés a népiskolában.
\ tanító hármas tiszte az iskolában.
állatvédelemrl.
Mit tehet az iskola az állatvédelem ügyében ?

—

—

—

—
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Csomor Kálmán (Nagyabonyi), Gyöngyös város volt polgármestere, szül.
1843-ban, Gyöngyösön. 1881-ig folytatta atyja mesterségét, a szíj gyártóságot,
ekkor a város polgármesterré választotta s ezt a tisztét 1889-ig viselte. Közigazgatási czikkeket irt az Egyetértésbe, ezenkívül több vidéki és fvárosi lapba
dolgozott.

Munkája

:

Félreismert boldogság (elbeszélések).

1864^ben.
doktor.
Kisnánán
született
László,
jogtud.
Csutorás
1890-ben ügyvédi oklevelet szerzett s azóta Egerben ügyvédi irodája van.
1896 óta az egri érseki jogakadémia tanára, 1908 óta egyetemi magántanár. Eger
város politikai s társadalmi életében tevékeny szerepet játszik. Tagja Heves
vármegye törvényhatósági bizottságának, Eger város és Heves vármegye köz])onti választmányának, a vármegye közigazgatási bizottságának és állandó választmányának stb. Ezenfelül a városi s vármegyei függetlenségi párt egyik vezet alakja. 1896 január 1-én átvette az Egri Híradó szerkesztését s annak
adja vezérczikkeivel.
máig felels szerkesztje, melynek politikai irányítását
Ugj'ancsak sok politikai czikke jelent meg az Egerben is.
Magyarországhoz
Horvát-SIavon-Dalmátországoknak
Nagyobb ériekezénei és ónálló munkái :

—
—

A magj'ar vármegj'e-rendszer törvaló \-iízonya jogtörténeti alapon (Jlagj-ar Igazságügy' 1S8T.).
Xeháuy szó a vármegye rendszer
téneti kifejlödé.se és politikai jelentsége (ii. o. 1888 és 1889.).
A törvényi öröklési jog, különös tekintettel az ági öröklésre a magyar
reformjához (u. o. 1891.).

—

általános polgári törvénykön>-\' tervezetében. Eger

1906.

luielik Jáuos.
Danielik János, bölcseletdoktor, vál. pristinoi püspök és egri kanonok, a D
M. Tud. Akadémia lev.-tagj a. Szül. Murányban, (Gömör várm.) 1817 május 20-án,
Életrajzi adatait szülvármegyéjében
meghalt Egerben, 1888 január 23-án.
adtuk, itt csak röviden annyit jegyzünk meg, hogy munkáinak nagy része Egerben jelent meg, s politikai, társadalmi s egyházi szereplésével els sorban Eger
város dicsségét emelte.
DanUovics Pál, kiváló orvos s az egri jogUczeumban 1885 93-ig az orvostan Dimiovíos Pái.
magántanára. A helybeh lapokban adott közre idnkint orvosi közleményeket.
A vármegyei közegészségügjTl írt liivatalos jelleg memorandumai nem jelentek
ugyan meg nyomtatásban, de nagy értéküknél fogva itt fölemlítendk.
'

—

Deftreczem János (Zágoni), egri kanonok,""szül. 1836 márczius 21-én. 1854-ben
az egri szemináriumba lépett. Szellemi kiképzésére nagy hatással voltak Ipolj"i,
Tarkányi, Szvorényi, kikkel részint Törökszentiniklóson, Egyeken, mint káplán,
részint Egerben, mint a fiúnevelöintézet igazgatója barátságban állott. Már mint 8.
oszt. tanuló gj'üjti az adatokat Ipolyi Mythologiájához, majd tiszaörsi káplán
korában a népéletre vonatkozó adatokat gyjtögette. Az egyházi pályán is
gj'orsan haladt elre s már 1890-ben egri kanonokká nevezték ki. Értekezései és
czikkei a Magyar Államban, Egri Egyházmegyei Közlönyben, Kath. Néplapban,
Egerben stb. jelentek meg.
Munkája : Szentek élete, V. rész. Eger 1878.

Demkó György, hittud. doktor, egri kanonok, volt egyetemi r. tanár.
1856-ban született. Elvégezvén tanulmányait, rövid ideig káplánkodott, majd
az egri theol. intézetben a történelmi s jogi katedrát foglalta el. 1898-ban a
budapesti tud. -egyet, theol. fakultásán az egyházjog tanára lett s 1907-ben
Egerben kanonola stallumot kapott. Hittud. s egyházjogi czikkei az Egri
Egyhm. Közlönyben, Egerben, Hittud. Folyóiratban s a Magyar Államban jelentek meg.
A

Nagyobb munkái: Jus ecclesiasticum Agriao
gyermekek vallása, 1897.

—

1888.

Árpádházi

b.

;

—

—

—

tábornok sírköve leleplezése alkalmával) 1896, Tiszafüred.
Szövetségem az én népeimmel (Szókfoglaló egjházi beszéd.) 1897. Gyanta.
Keresztel János és Krisztus (Máté ev. III. részének tudoraányos magjarázata), egv-házirodalmi nagyobb tanulmány, 1899, Gyanta.
A lelkipásztor munkája
(Beköszön egyházi Ijeszéd) 1905. Tiszafüred.
A harcz, mely elmúlt s a mely ma is folyik (templomi
beszéd október 6-án.) 199.5. Tiszafüred.
Magyarország els és második évezredének oszlopkövei
(márczius lö-én tartott templomi beszéd) 1906. Tiszafüred.
Halotti beszéd (néhai Bükéi Lipcsey
József tiszafüredi ref. fgondnok felett) 1908. Tiszafüred.
Ezenkívül áUandó munkatársa a Tiszafüredi Újság oz. hetilapnak s a Debreczeni Protestáns Lapnak.

—

—

—

—

—

Demkó
Gyönry.

Margit élete 1896.

Diószegi Mihály, tiszafüredi ref. lelkész, szül. 1869-ben. Túrkevében,
Tiszafüreden, Bihardjószegen volt segédlelkész. 1897-ben Gyantán, 1903-ban
Sámsonban, 1905 óta Tiszafüreden rendes lelkész a törvényhatósági bizottság
és a Heves vármegyei népnevelési bizottság tagja.
Munkái: Egyházi beszédek. 1895, Túrkeve.
Emlékbeszéd (Kiss Pál 1848 40-ild honvéd-

—

Díbreozeni

Diójze^
Mihály.

Irodalom, tiuloiuány és mvészet.
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Diubopoiszkr
Bertalan.

Z)Zü7)o»o/^2/l-f/ Bertalan, szül. 1862-l)cn. 1882-hon tanítói oklevelet szerzett
-.
ii
i
i.-n
elégséges ^eredinenynyel, a nu annjara sarkalta, hogy 1886-ban ujra kiallotta a,
képesítt s most jeles oklevelet kapott. Ekkor Felnémeten választották meg
tanítónak, majd három év múlva Hevesen, hol ma is mködik.

,,

i.

.

Paedagogiai dolgozatai a Népiskolai Tanügj'ben, a Hevesvárraegyei Tanügyben s a Magyar
Pestalozziban, szépirodalmi munkái pedig az Egri Híradóban, Egri Újságban s a Hevesmegj'ei írók
Almanachjában jelentek meg. önálló munkái : Bothlehemi Pásztorjáték (verses).
Jlagj'ar nyelvHarmatcseppek (költ. s novellák).
A Hevesi Ö. Tüzoltó-egjlet
taji a népiskola Ü. oszt. számára.
25 éves története.
A Heves és Vidéke ez. lapnak kezdettl társszerkesztöje, 1907-tl pedig felels
közöttük több emlékbeszéd
szerkesztje. Ezóta társadalmi és szépirodalmi dolgozatai
ebben

—

—

—

—

—

—

jelentek meg.
Egri Györp>-.

^g^^ Gvörgy. A gyermekirodalom hivatott munkása. Egerben született*
1861-ben. Jelenleg a jászherénji áll. isk. igazgató tanítója.
Kezdettl fogva az Én Újságom s 5Iagyar Lányok ez. gyermek és ifjúsági lapoknak munka-

meg nagyobbrészt cyermekmeséi, apró történot.ei, melyeket késbb összegyjtve
Karika király haragja. Apróságok az egri várból. Mátyás király, Jókai Mór, Cziczáéknál, Képes
ábéczé. Versikék, Mi van benne. Igaz is, nem is I VII. gj'üjt., Bohókiis történetek, Erdön-mozön,
Az Oszlánj-i fiú ez. kötetekben adott ki. Átdolgozta ezeken kí\-ül Swift Gulliver utazását s tanköny-

társa. Itt jelentek

—

veket

írt,

Elek István.

Ábéczét s földrajzot

^/^^r.

m.

ij,tván,

;

ez utóbbit az

el.

erdmérnök,

kir.

iskolák V. és Vl. osztálya számára.

szül. 1872-ben. Tíz

erdgondnukság vezetje.

év óta az egri m.

kir.

—

önálló munkái : ErdSzakkczikkei a Magj-ar Erdész ozímü lap hasábjain jelentek meg.
Birtokpolitika, 1909. E monograöában az erdészetet írta.
gazdaság szocziális alapon. 1907.

—

Endrey Oyuix

Gj'ula, jogi doktor,

Eudrcy

—

ügyvéd

és országgy.

képvisel, szül. 1856-ban,

Három évig (1878 80) mint tiszteletbeli vármegyei aljegj^z, Egerben
mködött. Szerkesztette a Friczi ez. humorisztikus lapot, és a Heves-vármegye
Egerben.

oz. társadabni hetilapot.

Endrödy Géza.

Endrdy Géza

(Kis-Endrédi), m. kir. csendr-fhadnagy, szül. 1851-ben,
Katonai czikkeket írt a Honvéd ez. lapba, ezenkívül sok vidéki és fválapnak munkatársa volt.
szi verfény. Költemények.
Munkái Photographiák. Elbeszélés-gyjtemény, Gyr, 1876.

Tfiron.
rosi

:

Miskolcz, 1890.

Énekes Imre.

^FerenS'^

t

Erdélyi Jójsei.

— Katonai irálytan,

Faicsik

Aurél.

Dezs.

—

ízben nyolcz évig volt küls lelkészkedé-ssel elfoglalva, 1849-tl a történelem
tanára lett az egri Uczeumban. Majd ismét plébános lett Polgáron és három évtizedig gondozta híveit. 1888-ban kanonokká nevezték ki, de csak két évig
élvezhette e kitüntetést. Számos történelmi, hittudományi, közgazdasági czikket
és értekezést írt.
Munkája : Egy protestáns gondolatai az egj'esülésre felhívó pápai kibocsátvány felett. Baumstark után németbl, Eger, 1869.
Erdélyi József, vármegyei fjegyz, 1827-ben szül. Egerben. A 40-es években részt vett
is, mint pesti jurátus, az ifjúság mozgalmaiban, s a szabadságharczban huszár volt. 1861-ben Heves vármegye fjegyzjének választotta.
1869-ben halt meg Egerben. Szépirodalmi lapokba már korán kezdett irogatni,
igy a Márcziu.s Tizenötödikébe, a Hölgyfutárba, Déhbábba, Divatcsarnokba stb.
:

E. J. színmüvei.

Erds Amél

A

rajongók,

dráma

és

Villám Bandi, népszínm. Eger, 1863.

ferenczrendi áld. pap. Szül. 1830-ban, Gyöngyösön.
1845-ben lépett a szerzetbe. A szabadságharcz idején honvédnek állott, de azután
ismét foMatta thtol. tanulmányait. Fölszenteltetvén, számos helyen mködött
mint tanár, házfnök s rendi kormánytanácsos. Szentbeszédei a M. Egyházi
Szónok-ban, Hitszónoklati Folyóiratokban stb. jelentek meg. Húsz pap-honvéd
életrajzot írt az Ambrus-féle Paphonvédek Albuma számára.

Fálcsik

Gergely,

Dezs,

önálló munkája

:

sz.

jogUczeumí tanár.
fvárosi lapokba és a Váczi Hírlapba.

jogi doktor, 1893-tól egri érs.

lapi czikkeket írt különféle

FerSa

—

Énekes Imie, középiskolai tanár (1861 1886). Egerben született. Megszerezte ugyan a tanári oklevelet, de már betegen kezdte a tanítást s hamarosan
hazajött a fvárosból Egerbe meghalni. Az irodalmi téren figyelemre méltó munkásságot fejtett ki. Nyelvészeti és irod. -történeti czikkei a M. Nyelvrben, Figyelben, Harmóniában, Budapesti Hírlapban s az Egerben jelentek meg.
1890). Szül. Tiszanánán. Els
.Eper/essj/ Ferencz, egri kanonok (1814

Munkája

Erds

—

u. o. 1892.

A

közigazgatási jog alapkérdései, Eger 1895.

—

Elbb

hír-

Farszky Ferencz, egri e. h. m. pap, jásztelki plébános, az 1874 76. években
a filoz-ófia mag.-tanára volt az egri érseki hczeumban. 1872-ben (Eger) lefordította Liberatore Bölcsészettanát.

IrodnUini,

tudomány

mvészet.
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Fehér Gyula, egri e.-m. pap, szül. Gyöngyösön, 1854-ben. Néhány évi káplánkodás után az egri Foglár-féle intézet aligazgatója lett s iimen egerszalóki plepbánossá nevezték ki. Czikkci a Népiskolai Tanügyben, az Egerben és az egri
Irodalmi Szemlében jelentek meg.
Az anyaszentegyház története fbb
Munhíi Elkészít a sz. gyónásra .... Eger, 1 884.
:

vonásokban,

u. o. 1887.

— Szertartástan,

—

u. o. 1888.

Fejér Miklós, njrug. államtitkár, 1837-ben szül. Recsken. Tevékeny munkássága fleg politikai s közgazdasági téren válik ki. Mint földmívelésügyi államtitkárnak fkép a telepítések terén vannak nagy érdemei.
Munkája Néhány szó az 180.5 68. országgylés befejezése után, Pest 1869.
Fejes Mihály, orvosdoktor, Heves és Küls-Szolnok vármegyék forvosa,
nagyiváni származású.
Munkái : De cauteris, Pesthini, 1833. — Az egri fürdk orvosi és helyleírási tekintetben,

—

:

.

Eger, 1839.

Fekete Ferencz, egri jogakad.

1840-ben született.

tanár,

1869-tl

1895

deczember 16-án bekövetkezett haláláig a római jogot adta el az egri érs. hczeumban. 1863 64-ben a Függetlenség, majd a Magyar Sajtó munkatársa volt,
melyekbe F. K. vagy K. bet alatt írta czikkeit. 1788 80-ig az Eger-t szerkesztette, melyben számos politikai, társadalmi és szépirodalmi czikke jelent meg.

—

—

Fekete Károly, orvosdoktor és az egri takarékpénztár igazgatója, egri származású, meghalt 1890-ben, 76 éves korában.
Kamat-táblázatok, Eger, 1888.
Munkái : Értekezés a szoralról, Pest, 1846.
Fenyvessy Ferencz, jogi doktor, v. országgylési képvisel és fispán, szül.
1855-ben, Egerben. Élénk részt vett Veszprém vármegye politikai és társadalmi mozgalmaiban s mint az ugodi kerület képviselje, a poUtikai életben is
nevet szerzett magának.

Fekete Károly.

—

1881. — Fenyvessy Ferencz beszédei. — Fels oktatá— A görög nyelv tanításának kérdése

Munkái: Közéletünk körébl. Pápa,
sunk reformja.

stb.

Fest Aladár kir. tanácsos, fgimn. igazgató, szül. 1855-ben, Egerben.
Tanári diplomát szerzett, majd Trefort miniszter tanulmányi ösztöndíjjal Olaszországba küldte, hol másfél évet töltött, a pisai és római egyetem eladásait halgatta s több ideig volt Firenzében és Riminiben. 1881-ben a fiumei fgimnáziumhoz nevezték ki tanárnak, hol ma is mint igazgató mködik. Magyar és
olasz nyelv, fkép történelmi, pubhczisztikai és tanügyi czikkei a ,,Századok"ban, a Fiume ez. lapban, az Orsz. Tanáregylet Közlönyében, a fiumei La Bilanciá-ban stb. jelentek meg.
Geográfia ad uso dei
Columbus Kristóf.
Munkái : Allatok az ember szolgálatában.
Geográfia politica. — Adalékok Fíuiue
ginnasü.
Fiume és az uszkókok. {Nóiuet nyelven is).
tanügyének történetéhez.
Szerkesztje volt a Magyar Tengerpart ez. hetilapnak.
Foltin János, egri kanonok, szül. 1837-ben. Foglalkozott régi történelmi
kutatásokkal. 1898-ban egri kanonokká nevezték ki.
önálló munkái A szihalmi Árpádvár, Pest, 1870.
A záztyi apátság alapító oklevelének
taglalata, Eger, 1882.
A besnyök sLrhalmai Szíhalom mellett és a magyar pogánykori leletek.

—

—

—

:

U.

o.

—

Fest Aladár.

—

Foltin Jáno?.

—

—

1887.

Földváry Ferencz (Földvári és Bernáthfalvi), kir. táblai bíró, szül. 1790-ben,
Szcsiben. 1815-ben Heves vármegye alispánja, 1825— 26-ban országgylési
követe s késbb kir. táblai ülnök volt. Költeményei vannak a Széplitcraturai
Ajándékban és a Regélben (1826 34). A pesti Nemzeti Színház részére a köv.
színmveket fordította le Nagyravágyó
(1839), Olga, a moszkvai árva (1841),
Don Alvaro (1842), az elst olaszból, másodikat francziából, a harmadikat spa-

—

:

n

nyolból.

Földváry Kálmán, heves-vármegyei aljegyz, az elbbinek fia, gazdasági
czikkeket írt a Falusi Gazdába, Kertészetünk-be és a Népkertész-be.
Munkája Magyarország gyümölcsészete, Pest, 1863.
Szerkeszette egyideig a Gyöngyös és

—

:

Hevesvármegye

ez.

lapokat.

Franki István, m. kir. tanfelügyel, késbb igazgató-tanár, szül. 1835-ben
Egerben, 1874-ig bácsbodrogvármegyei tanfelügyel, ekkor az újvidéki Idr. kath.
magyar fgimnázium igazgatójának nevezték Id, 1889-l)en nyugalomba vonult.
Munkái : A spártai nk élete.
A régi germán nkrl (Fvárosi Lapok-ban).
Frinih (írói nevén BorsodijLászló, áll. tanító Egerbon. 1860-ban született.
Borsod és Heves vármegye palócz vidékein tanítóskodott, majd Egerbe került az állami iskola élére 1909-tl mint igazgató-tanító. A palócz vidékeken értékes nyelvi s etnográfiai adatokat gyjtött, miknek egy része az egri lapokban s

Frnukl István.

—

jvinth László,
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Irodiiloni.

a Magyar

Nyelvrben

jolont meg.

tiuloniány ós

A

mvészet.

Tájszótár száinára közel ezer palócz táj-

szót gyjtött. Neveléstani ezikkei a tanügyi lapokban jelentek meg, fkép a
német mintára grammatizáló elemi iskolai nyelvtanítás ellen. ]\lélyérzésü, dalla-

mos

verseit

ma

is

hozzák olykor az egri lapok.

Munkáia : Virágok és Tövisek, Eger, 1898.
Pista többet megzenéeitettek.
rnohs Ferenoí.

Egy

kötet vers, melyek közül Lányi

Ern és Diink6

Fucits (Xaver) Ferenez, bölcs, s theol. doktor, egri érsek, szül. 1744-ben.
1804-ben, midn a magyar kormány az egri püspökséget érsekséggé emelte, ennek fejévé
nevezte ki a felség. De csak két évet szentelhetett egyházmegyéje rendezésének, 1807-ben meghalt. Életírói följegyezték, hogy ezrével nyomatta a jó irányú könyveket s azokat fejedelmi bkezséggel osztogatta szét.
Azt szokta mondani Könyvek által jött be az istentelenség és az erkölcsök
romlása, azért könyvek által térjen vissza a hit és jámborság. Maga is több

t

;

jeles latin

mvet

irt.

Munkái : Ars longevae

vitaié.

—

•

Compendium

institutioais pastoralis.

— Morális philosopliia&

Christianae stb.

—

Gaál Damascén, minorita r. szerzetes (1801
1875), szül. Egerben. Nagyés Aradon volt gimn. tanár, majd nevel, rendtársai 1860-ban rendfnöknek választották meg. A rendfnökségrl lemondott s IMiskolczra ment nyugalomba s ott is halt mes. Több hórloló ódája maradt nyomtatásban.
Munkája Költészeti koszorú. Szeged, 1847, (Egy kötet vers).
árdonjiGéza.
Gárdonyi Géza. Jelenkori elbeszélirodalmunknak elsrangú müvelje. Szül.
1863-ban, Agárdon. Iskoláit Sárospatakon, Budapesten és Egerben végezte, hol
tanítói oklevelet szerzett. Azonban a néhány évi tanítóskodás csak a népélet
tanulmányozására volt hasznára, elvágyódott a falusi életbl s hírlapíró lett.
Gyrött, Szegeden s Aradon szolgálta a hírlapírás ügyét, végre 1891-ben Budapestre került a Magyar Hírlaphoz s az ebben megjelent Göre Gábor históriái csakhamar országos hirre emelték nevét. Mikor már lelke betelt a nagy város zajával,
csöndes magányt keresett s 1897-ben Egerbe ment lakiai. Az egri vár fölött szerzett egy kis telket s azóta a világtól elvonultan, tisztán az irodalomnak él. Egerben jelentek meg els irodalmi kísérletei is a maga illusztrálta Drukk ez. iskolai
élczlap s a Füllent élczlapban Egy kínos perez ez. humoreszkje. Késbb novelláit, tárczáit a fvárosi lapok közölték. Azután Göre Gáboron. Pöhölyéken. Az
én falumon stbin át a legelsk közé jutott. Ismertebb regényei Ábel és
Eszter, A láthatatlan ember. Egri csillagok. Az a hatalmas harmadik, Az öreg
tekintetes, A kékszem Dávidkáné stb. s a legutolsó az Isten rabjai. Ma már több
mint 30 kötetnyi munkája a nemzet közkincse. Gárdonyi modern irodalmunk
legmagyarabb müvelje, szellemben, felfogásban és nyelvben annak az iránynak
folj'tatója, mely irodalmunkat világirodalmi magaslatra emelte
a népiességé.
A magj'ar faj sajátságát tev természetes észjárás, a tzsgyökeres, zamatos nyelv,
a népies tárgyak, még a történeti s modern tárgyaknak is népies felfogása ezek
legkiválóbb írói tulajdonságai. Történeti regényeiben kiváló történeti hség,
emelkedetc felfogás jellemz sajátságai. Népies tárgyú munkáiban a magyar népiéleknek szinte hasonlíthatatlan ismerjeként tnik föl. Társadalmi munkáiban
nem keresi a modern élet sötétebb foltjait, nemes lelke fátyollal vonja be, még ha
rátalál is. Regényeiben nem a meseszövés a f, hanem a lelki momentumok aprólékos elemzése és a jellemek igaz beállítása. Színmírói munkássága is értékes
jelensége irodalmunknak. Legismertebb A bor ez, népszínmve, melyben a népszínm régi felfogásával szakítva, a néplélek legmélyebb rejtekein építi fel a lélek
8 nem a nóta és táncz drámáját. A Falusi verebek ez. legújabb népies darabja
szintén nagy hatást ért. Kedvesen poétikus színmve még az Annuska, népies
tragédiája a Fehér Anna. Irt költeményeket is egy kötetnyit. Április ezímen.
1894-ben ki is adott. Néhányat közülök maga zenésített meg.
rasz Anuii.
Gtúsz Antali, bölcseleti s jogi doktor, ügyvéd (1794 1820). Egerben született
s a pesti egyetemen volt a magyar törvénytudománynak helyettes tanára. Három
latin munkája közül legismertebb a Compendium iuris privati hungarici, Pest,
1818. (Magyarosította Szekrényes}^ Endre).
Damawén

bányán

:

:

:

:

;

—

Gyaiogi János.

Gyalogi János, bölcs, doktor, jezsuita hitszónok. Gyöngyösön született,
1686-ban. Hosszú élete alatt Magyarországnak csaknem valamennyi jezsuita
rendházát bejárta, mint hitszónok, hittérít majd mint elüljáró, rendje történelmében neves helyet tölt be. Közönségesen magj^ar Cicerónak nevezték. Egy évig
;
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1743-ban, Egerben is tartózkodott. 1760-ban Budára vonult nyugalomba, hol
1761-ben meghalt. Költeményeket, egyházi beszédeket írt magyar és latin
nyelven, mintegy húsz ilyen müve jelent meg nyomtatásbaa.

Munka

1728.

Keresztes vitéz, avagj^

i :

— SUvae, seu varia Elegiaru:n

.

.

.

Keresztes Márton úrnak halotti dicsérete, Kolos vár,

artificia, Claudipoli, 1737.

— Opusculuin orthographicum

Gyöngyösi György, hírlapíró, gyöngyösi származású, a G\'öngyös
munkatársa.
Munkája

:

stb.

lapna^

Gyönsryösi

szerzetes,

oyönCTösi

ez.

György.

Költemények, Bpest, 1887.

Gyöngyösi (Fazekas) János Chrisostomus, szentferenczrendi
gyöngyösi származású volt és ugyanott halt meg lfi7.5-ben.

Munkája : Arany Giapjubul Ékesíttetet Ruha, Lcse, 1665. (Ajánlva van Rima-Szécsi Anna
Máriának, Wesselényi Ferencz nádor nejének. Ezért a nádor Brewer köny%-nyomtatónak 138 frtot
ós 28 dénárt küldött.)

Gyöngyösi Pál (Pettyeni), ref. theol. doktor és egyet, tanár, szül. 1668-ban,
Gyöngyösön. Huszonhét éves korában külföldi egyetemeki'e ment, hol négy évig
tartózkodott. 1700-ban tért haza s Derecskén vállalt prédikátori hivatalt. Alig
kezdi meg mködését, ellene zúdul az egész papság, kétségbe vonják lelkészi
kiképzését s kiközösítik az egyházból s az 1700-ban Debreczenben tartott ref.
egyetemes g5^ulésen az egyházkerületbl számzik. Sok bolyongás után Kassán
kapott lelkészi állást, de itt egy gúnyvers miatt, melyh-el valaki a város új Máriaszobrát meggyalázta, s melyet nála megtaláltak, fejvesztésre ítélték. A király
a halálos ítéletet számzetésre változtatta s ö hazáját elhagyva, Odera-Frankfurtban theologiai katedrát kapott. Itt halt meg 174:3-ban. Huszonöt latin nyelv
munkája maradt, tárgyuk dogmatikai és valláserkölcsi.
^öw^?/Ö55t/ Sámuel, született 1834-ben. 1879-ben Tiszanána választotta meg
lelkészéül. Mint egyházmegyei tanácsbíró s a tiszámnneni egyh.-ker. lelkészképesít bizottságának s az Akadémiának levelez-tagja hunyt el.

Mvei

:

Protestáns egyházi beszédek, 3 kötetben.

—

—

Ünnepi

és

hétköznapi imádságok.

OySi^ösi

'^^'^'"pf^

—

Szerkesztette a „Nyiregj'házi Lapokat". SzáAz év különböz szakaszaira készített imádságok.
mos czikket írt a Sárospataki Lapokba" stb.
tiszafüredi
János,
ref.
tanító,
szül.
1874-ben. Tanít óij oklevelet
Györfi
szerzett 1894-ben. 1895-tl kezdve hat évig Tiszafüreden s két évig Tiszaszlsön
mködött, mint rendes tanító. 1908-ban a tiszafüredi ref. egyház megint visszahívta és ma is oíí van.
Munkái A beszéd- és értelemgj-akorlat tanítása. — A népiskolákban a helyesírás keresztülvitele.
Az elemi iskolákból a tankönjTek kiküszöbölése.
Elbeszélései és költeményei szétszórtan
,,

—

;

—

oyörfl János,

— A Tiszafüredi

a Nagykunság. Tiszafüredi Újság és a Néptanítók Lapja ez. lapokban jelentek meg.
Újságnak ez id szerint segédszerkesztje s tanügyi és közgazdasági czikkeit ide írja.

H alászy Ca,esa,v, jog

tud. doktor, theol. tanár, szül. 1869-ben. 1893-ban

Haiészy

Egerben pappá szenteltetvén, több helyen mködött, mint káplán és lelkészhelyettes. Hivatalos teendi mellett tudori szigorlatait befejezte, a középiskolai
hittanári és a plébániai javadalmak elnyerésére képesít zsinati vizsgálatokat

Caesar,

és

áll.

1899 szén az egri vallásos fiúnevel-intézet aügazgatója és egri állami
freáhskolai vaUástanár lett. 1902-ben a freáUskolai vallástanárságtól felmentetvén, az egri érseki jogakadémián a magyar közigazgatási jog és statisztika
tanárává, 1903-ban pedig fszékesegyházi hitszónokká nevezték ki. 1904-ben
érseki másodtitkár, fszentszéki aljegyz és egyházmegyei levéltárnok, majd
1905-ben theologiai tanár lett. Sokoldalú hivatalos eKoglaltsága mellett, mint
Eger város képviseltestületének tagja és a buzgólkodására megalakult ker.
takarék- és hitelszövetkezetnek elnöke, jelents társadalmi és gazdasági czélokat

letette.

szolgál.
Irodalmi

mködésének javarészét a sajtó foglalja le. Már mint növendékpap kezdte a tollat
forgatni és attól az idtl mind a fvárosi, mind a vidéki lapokban és folyóiratokban tömérdek czilclie
jelent meg. Szépirodalmi és kritikai czikkeit közölte a Vasárnapi Újság, Sálon Újság, Pesti Hírlap,
Új Világ ; cgj-házpolitikai, jogi és történelmi tanulmányait az Alkotmány, Magj'ar Állam, Egri l':g>'házniegyei Közlöny, Egri Híradó, Hevosvármegyei Hírlap, Nyírvidék. Önállóan megjelontek
A túlvilágban való igaz hit. Nyíregyháza, 1894.
Saroassa József. Életrajzi tanulmány. Eger,
1898.
A választói jog. Eger, 1908.

—

—

Há)n János, szatmári püspök és 1848-l)an Magyarország herczegprimása, Hám
Gyöngyösön s mint szatmári püspök halt meg 1857-bcn. Rómában

szül. 1781-ben,

most folyik szenttéavatási pöre, melyet Meszlényi Gyula, a szatmári püspöki
széken utóda, indíttatott meg. Ahg végezte el tanulmányait, máris az egri Foglárintézet igazgatója lett. Alig volt tizonliárom évig pap, midn kanonoknak,
szemináriumi rektornak nevezték ki. 1828-ban szatmári püspöknek szentelték.

jános.

Irodalom, tudomány és mvészet.
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Hanáic Kolos.

Mindenét feláldozta Szatniár város vallási, anyagi ós szellomi életének emelésére.
1848 június 25-én az ország prímásának nevezték ki. Pesten Windischgnitz
bevonuhisakor sok testi és lelki gyötrelmet állott ki. 1849 július 14-én a bécsi
kamarilla megsemmisítette kinevezését, mely még a magyar minisztérium elterjesztésére történt. Ezután ismét elfoglalta szatmári püsjKiki székhelyét, hol
végs napjait a jótékonyságnak szentelte. Pásztorlevelei mél}- thoologiai tudásról
tanúskodnak. Emlékiratokat hagj'ott hátra latin nj'elven. Prédikácziói „Hám
János szatmári püspök szent beszédei'' czímen jelentek meg.
HanáJc Kolos, kuríaí bíró. elbb gyöigyösi ügyvéd, Heves vármegye t.
fügyésze, szül. 18l-ben, Szurdokpüspökiben. Czikkei a Jogtudományi Közlönyben, a Nemzeti Hírlapban, a Gyöngyösben és Egerben jelentek meg.
Munkája : A bead ványi -határozati és föloliljviteli bélyegek
Szerkesztette a Gyöngj-ös ez. pol. hetilapot is 1877
1878-ig.

Hanák

—

Mihály.

B

illetékekrl.

—

:

.

.

.

Öszvos dermengés s önképen kifejlett álomjárás története, Eger, 1832.
1826.
rendszabályok, u. o. 1850.
Hevesi

jáiios.

Hevesi Lajou.

— Mátuai

Kalauz

Hallak MUiálv, orvosdoktor, Heves vármegye forvosa, egri származású.
Meghalt Egerben, hatvan éves korában.
sisteus 8nalysi:n trium Frulüum de Beél prorumpenticum, Pestini,
Munhái Diseertatio

— A marhadög

elleni

Hevesi János, polg. isk. tanító, oklev. tornatanár, szül. 1861-ben. Aldebrön.
1887 óta a kapuvári polg. iskola tanára. Mint újságíró és szerkeszt szerzett nevet.
Kapuvárott miegindította a Rábaköz ez. hetilapot. Egyéb czikkei a Kalocsai
Néplapban, a Néptamtók Lapjában s a Dunántúli Közm. Egyesület Évkönyvében
jelentek meg.
Hevcsi Lajos, hírlapíró, szül. 1843-ban, Hevesen. A bécsi egyetemen a filozófiát, majd az orvosi tudományokat hallgatta. Pesten a hírlapírói pályára lépett
8 1866-ban a Pester Lloyd szerkesztségének tagja lett, rész vett a Borsszem Jankó
megalapításában 1875 óta német újságíró Bécsben. Czikkei vannak a Vasárnapi
Újságban, a Magyarország és a Nagyvilágban, Pesti Hírlapban stb.
Magyar nyelv Tnunkái : A kereskedelmi levelezés kézikönyve. Pest, 1864.
Jelky András
;

Homor

—

—

Kalauz Fels-Magyarország vasútain. Bpest,
bajai fiú rendkí\TÍli kalandjai (több kiadást ért meg).
Karczképek av. ország fvárosából u. o. 1876.
Budapest és környéke, Bpest, 1873.
1873.

—

—

i3trán.

;

Homor

István, szül.^Pásztón, 1849-ben. 1872 óta a szegedi freáUskola
tanára, majd igazgatója. Tudományos czikkeiben fkép fizikai kérdésekkel
foglalkozik, de írt vezérczikkeket s színi kritikákat is a szegecü lapokba, tudo-

mányosakat a Szegedi Híradóba
Munlíái

:

Az

s a Phvsikai Lapokba.
egj'szerü köny\'vitel alapvonalai, Szeged, 1889.
o. 1894.

—

A

szegedi magy. kir.

áll.

freáliskola története, u.

^s^á^

Horánszky Nándor (Hórai és Tótfalusi), ügyvéd és országgylési képvisel,
Egerben, 1838-ban. Ügyvédi oklevelet szerzett s Szolnokon törvényszéki bíró
lett. 1870-ben képviselvé vála.'sztották a kath. kongresszusra, melynek munkálataiban késbb is tevékeny részt vett, 1872-b3n pedig ugyancsak a szolnoki kerület országgylési képviselnek választotta meg. Politikai mködése a nemzeti párt
fénykorára esik, mikor gróf Apponyi Alberttel hosszú éveken át együtt kÜTidött
a közjogi ellenzéki párton. 1 900-ban szinte váratlanul halt meg, néhány hónapi
minisztersége után. Irt czikkeket a Jogtudománjá Közlönybe, a politikai lapokba,
fkép a Nemzeti Újságba.
/f or«er (Vezekénja) István, orvosdoktor, sziU. 1808-ban. Élete javarészét,
mint gyakorló orvos, Gyöngyösön töltötte el. A város 1836-ban tiszti orvossá
választotta, mire fáradhatatlan szorgalommal gyjtött könyöradományokból
városi kórházat alapított. Neki köszönhet továbbá a Máriáról elnevezett kath.
leámnskola s kisdedóvó. 1891-ben halt meg Gyöngyösön. Közegészségi és gyótrvászati czikkeket írt a lipcsei és bécsi szaklapokba, a G\'öngyÖ3Í Lapokba, a
Társalkodóba, Orvosi Tárba, Hölgyfutárba, Hasonszenvi Közlönybe, Gyógyászatba stb.
Munkái Dissertatio de scarlatina, Pesthini 1832.
A szórványos és görcsös kolerának egyszül.

Homer

István.

:

—

—
— Gyöngyös városának törtanácsadó
— Egy évig szerkesztette a Hasonszenvi Köz-

Ax els magyar karlsbadi
és biztos orvoslása.
ténete, statisztikai s geographiai leírása, u. o. 1863.

szer

stb.

lönyt (1864).

Horváth Béla.

ftász Gábor.

HoTváth Béla, Eger város nyg. tanácsosa, szül. 1863-ban. Egerben. A
Hevesvármegyei Hírlapba s az Egri Újságba irt több szakczikket, rendes
munkatársa volt a Rendri Lapoknak, melyben bnügyi leírásait adta ki. NjTigalomba vonult 1904-ben.
Ihász Gáboi (György). Szül. 1805-ben. Életének nagy része és irod. mködésének legjava Egerre esik. 1824-ben György névvel a cziszterczi rendbe vé-
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Bajza József.
(Az Orsz. Képtárból.)

Horánszky Nándor.
(Az Orsz. képtárból.)

tudoiaány ós niüvészet.
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tetvén fel, a hittudouiáuyok elvégzésére a bécsi Pázmány-intézetbe került.
1827-ben a pesti középponti papnevelbe ment, hol megalapította társai körében a magyar nyelvmível társaságot. Tanárkodását Székesfehérváron kezdte,
majd Pécsett és Egerben (1841 ^42) fol}i:atta. A tanári széket betegeskedése
miatt el kellett hagynia, ekkor apátja elbb teveli, majd elszállási plébánosnak nevezte ki. A szabadságharcz idejében elment tábori lelkésznek s Komáromban kapitulált. Midn a nemzet ügye elveszett, is fogságba került, de csak két
hetet töltött az Újépület falai között, azután Zirczre internálták. Még 1850-ben
kikerült ugyan Egerbe a magyar nyelv és irodalom tanárának, azonban itt minden lépésére ügyeltek. E méltatlan bánásmód annyira elkeserítette, hogy
1851-ben kilépett a rendbl. Bartakovics egri érsek még ugyanaz évben átvette egyházmegyéjébe s elbb hitszónok, majd az angolkisasszonyok intézetében hitelemz volt. 1858 70-ig az érseki fiúnevel-intézetigazgatója, 1870ben fszentszéki ülnök. Résztvett az egri egyházmegyei irod. egyesület megalakulásában is. 1875-ben nyugalomba vonult s 1880-ban meghalt. A magyar
nyelvészeti irodalomban neves helyet szerzett.
Munkái: A magyar nyelv becsérl (Egri fgimn. Ért. 1851).
A magyar szóhangBÚlyról.
A nyelvtisztítás ügyében.
Egy szakasz a stilisztikáról (Tanáregj-let Közlönye, 1874 —
75).
A Magj'ar Nyelvrben megjelent cziklíei a nagy Révai méltó tanítványaként mutatják be. —

—

—

—

—

—

—

—

—

Magj-ar Nyel\-tan, Székesfehérvár, 1846.
Magj'ar mondattan fbb szabályai, Eger, 1852.
Magyar nyelvtan, Eger, 1852. (késbbi kiadások Jlájer Alberik s Barbarics Róbert átdolgozásában).
Kiadta még Májer
Ezekbl nemzedékek tanulták évek hosszú során át nyel\-ünk törvényeit.
József és Orosz Ádám szentbeszédeit, s megírta az Egri egyházm. papság irodalmi munkálkodását

—

Bartako\-ics

EmlékköujTÓbe

(Eger, 1865.).

Imre János, bölcs, s theol. doktor, egyetemi tanár és a M. Tudom. Akadéniia rendes tagja, szül. 1790-ben, Nagyfügeden. 1805-ben pappá lett s tanári
áUást kapott az egri liczeumban már 22 éves korában. 1822-ben a pesti egyetemen
volt az els, ki magyar nyelven adta el a bölcsea bölcselet rendes tanára lett,
letet az egyetemen. 1830-ban az Akadémia rendes tagjának választotta. Heves
és Küls-Szolnok vármegyék táblabírája volt. Meghalt 1832-ben, Pesten. Közremködött az Akadémia filozófiai szótárának készítésében.

i™''<'

J^nos.

Munkája : Amicum Foldus rationis cum experientia seu philosophia crisi recentissima deducta.
24. (négy kötet).
Ivissebb latin munkáin kívül nagyobb magj'ar nyelv müvei."
Pest, 1818
bölcselkedés, Pest, 1829, (két kötet.)
Az ifjú magyar bölcselked, u. o. 1830.

—

—

A

—

Inczédy Dénes, Egerben született, 1843-ban. 1859-ben a cziszterczi rendbe
lépett s 1865-tl 1889-ig Pécsett tanárkodott, 1889-tl haláláig, egy évtizeden át
a pécsi cziszterczi fgimnázium igazgatója volt. Rövid egy évi nyugalom után
1900-ban meghalt. Számos czikket írt a pécsi fgimnázium Értesítjébe, a
Természettudományi Közlönybe, a cziszt. rend Emlékkönyvébe és a pécsi lapokba.
A phoMunkái A láncztörtekrl (1878).
A mennyiségtan módszeres kezelése, (1885).
:

nograph, telephon és mikrophon stb.

—
— A csillagászat elemei (Pécs, 1888).

^°<'''^'^''

°^"®*

—

Isaák Márcha (Kisdobroma), szül. NagjTédén, 187 l-ben. Anyja Isaák ^"'^ MArtha.
Istvánné évekig a Kis Lap munkatársa s Dorina néni néven a gyermekvilág
kedvelt írója volt. Leáiiya Mártha eleinte szintén a gyermeklapoknak dolgozott,
késbb megtanulta az orosz, angol, olasz, franczia s német nyelveket s az Üj Idk
számára fordított regényeket. Vers-fordításai s eredeti költeményei a napi s szépirodalmi lapok hasábjain jelentek meg. Egy regénye Bilincsek czím alatt illusztrálva jelent meg a Vasárnapi Újságban. Dolgozott még a Mvészet. Uránia és a
Magyar Gazdák Szemléje s a Szövetkezés ez. mvészeti s gazdasági lapoknak is.
De erejét és szeretetét fképen a fiatal lányoknak s a kertészetnek szentelte.
Mártha néni név alatt levélalakban írt a Magyar Lányok majl mindegyik
számába emelkedett irányú tárczákat. Két ifjúsági regénye ugyanott jelent meg.
^Mártha néni leveleit egybegyjtve, ]vés})b ki is adta. Szorgalmas munkatársa
volt a Kertnek, hol figyelemreméltó mozgalmat indított meg a magj'ar kertstílus fejlesztésében, mely törekvése a külföldíin is méltánylásra talált.
Ivády Rudolf, veszprémi czlmzetes prépost és hevesi fesperes, szül. Ivádon, i^á^iy Rudoií.
1824-ben, meghalt 1882-ben. Fiatalabb éveiben az irodalommal is foglalkozott,
írt a Napkeletbe Szcs Mihály névvel, azonkívül dolgozott az Egerbe s az 1860-as
évek elején a Pesti Naplóba.
Ivánszky Antal, liczeumi tanár, szül. 1777-ben, Egerben. Elbb ügyvéd,
^''^^^J
majd Eger város aljegyzje. 1808-tól az egri liczeum bölcseleti s jogi osztályaiban
a magyar nyelvet és irodalmat adta el. Nyolcz nyelven írt és beszélt. 1850-ben
lialt meg.
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Irodalom,

t^ll^olU^iIl^•

és

mvészet.

—

Munkái : Feltét-elek a nemzeti literaturából
Stilisztika, avagj' jó ízlés
Eger.
., 1814,
és szépérzésü írásmód, Buda 1S37,
Kéziratban maradt; Magj'ar grammatika ós Magyar literatura.

—

.

.

Ivávszky János, ügyvéd és földbirtokos, szül. ISüü-bau. Egerben. Birtovárni.) gazdálkodott. Gazdasági czikkei a Magyar Gazdában,
a Falusi Gazdí'ban, a Kalanzban s az Eserben jelentok meg.
Xagyobb munkája Tudományos nézetek gj'üjteménye, Pest 1860.
Jabloniczkij (Jablanszky) Ignácz, hirlapiró, késbb tanító, szül. 180á-ban,
Egerben. Nagyon hányatott élet ember volt. Nagyváradon kispapnak állott
be. de a pesti szemináriumból kilépett s nevel lett a Ziehy családiuil. így alkalma
volt Európa nagy részét beutazni. 1839-ben Pestre költözött s gróf Dessewffy
Aurél titkárává s a Világ munkatársává tette. Ekkor ismerkedett meg a homöopathiával s elhatározta, hogy Teheránba megy orvosnak, de csak Konstantinápolyig jutott el. Mikor megindult a szabadságharcz, visszajött s honvédnak állt
s nevezetes szolgálatokat tett a hadügyi kormánynak. Világos után Törökországba
keresett menedéket s elbbi összeköttetéseit felhasználva, nagy hasznára lett
bujdosóinknak. Öt azonban a honvágy hazahozta. íígyideig csak ki tudta kcrühii
a hatalom kutató kezét, de végre is ISi-ben elfogták s négy kemény évet raboskodott Josefstadtban. 18ö5-ben kiszabadult s Egerb? jutott, hol fényesen
kiállván a tanítói vizsgát, egyik külvárosi (a czifrahóstyai) iskolában kapott
állást. Itt végezte be hányatott életét 1861-ben.
Mxmkái: \ Regélben (1830), az Életképekben (1848) jelentek meg. Egy évig (1841-42)

kán Nyíren (Bars

:

Jabloniezky
Iftnácz.

szerkesztette a Világ-ot. Hírlapi czikkoit könyvalaklian is kiadta ; Adatok átalakítási els mozgalmaink történetéliez. Pest, 1842.
Hátrahagyott iratai között tömérdek idegen nyelvekbl fordított imát találtak.

—

Jakabfahy Román,

—

doktor (1G91
1777.) Egerben a minorita
Ferencz Phílotheáját, 1731-ben.
Jászberényi Miklós, szül. 1868-ban. Költeményei eleinte az Eger és Vidékében jelentek meg, majd mikor ez a lap Hevesvármegyei Hírlappá alakult
át. ennek lett munkatársa, ilezötárkány község jegyzjének választotta. A vármegye tüzrendészeti felügyelje 1905 óta, 1908-ban a Magyar országos tzoltószövetség elnökségi eladójának választották meg. Ez állásokra fkép a tüzrendészeti szakirodalom terén megjelent dolgozatai és jelentései érdemesítették.
1908-ban a Magyarországi községi és körjegyzk országos középponti egyletének
fjegyzjévé választották. Községében a hitelszövetkezet, olva.só egylet szervezése, községi magtár fölállítása, a tzoltóság szervezése els sorban az
érdeme.
A földmívelési minisztérium 500 kor. pályadíjával
jutalmazta, mint a ki legtöbbet tett községe érdekében. Költeményeivel
fkép az egri lapokban
ma

rendház fnöke volt

bölcs, s tlieol.

s ott fordította le Salesius sz.

—

is

t

—

srn találkozunk.
Joó János,

szül.

1807-ben. 1825-tl egri liczeumí rajztanár és az

umi könyvnvomda mvezetje

érs.

Hcze-

haláláig, 1874-ig.
Munkái : Eger és fürdi (Regél, 1840).
Egri \'iszonyok (Társalkodó,'1842).
Gazdasági
viszonyok Egerbl (M. Gazda, 1842).
Az egri borcsamok ügyében (Gazdasági lapok, 1853).
Nézetek a magj'ar nemzet mi\eltségi és technikai kifejlése tárgyában (Buda, 1841).
Egy ideig szerkesztette a Hetilapok ez. szaklapot Egerben.

—

Jósvay Gábor.

—

—

—

—

Jósvay Gábor, szül. 1876-ban, Egerben. Elvégezvén a tanítóképzt, két
hónapig a kir. tanfelügA-elségnél volt alkalmazva, de még ez év szén a poroszlói
r. k. egyház elbb helyettes, másfélév múlva rendes kántortanítójának választotta
meg. Tanítói mködése ehsmeréseül X. Pius pápa Pio Eccl. et Pontifice érdemkereszttel tüntette ki, a vallás- és közokt. miniszter pedig ez. igazgató-tanítóvá
nevezte ki. Világi elnöke a íiszáninneni r. k. esp. ker. tanítói körének. Élénk
szerepet visz községe társadalmi életében.
Dolgozatait a Népiskolai Tanügy, a Hevesvármegj-ei Hírlap, Pestmegyei Hírlap, Magj'arZenél Magyarország, Magyar Képlap s a Magyar Herkó Páter hozta.
Ez utóbbiban fleg politikai verseket irt Egri Gábor név alatt.
Zenemüvei : Ivis muzsiku.s, I II.
füzet, 100 népdallal, iskolai szöveggel.
Tiszaparti nóták, 4 er. magj-ar dal, énekre és zongorára.
Iskolai verses színjátékai énekkel
Xefelejcs-szál a Jézuskának (VízKarácsonyi pásztorjáték.
keresztre) és Cziprus-ág (Hi's%'étra).
Irt még egy szövegkönyvet
100 dalszöveg iskolák részére.

ország. Tiszafüredi Újság,

.•

—
—

—

—

—

—

.•

Juhász Norbert, theol. doktor, kir. tan., cziszterczi r. tanár s nyg. figazgató, szül. 1818-ban, Egerben. Egyideig rendi lvatalokban volt alkalmazva,
majd lelkészkedett. 1851-ben igazgató Pécsett, innen az egri fgimnáziumhoz
87-ig a kassai tankerület kir. figazgatója, 1887-ben
került 1852-ben. 1866

—

nyugalomba vonult

s 1889-ben meghalt.
Munkái: Öt programmértekezés (Az algimn.

házi beszéd

1861.

hitoktatás.

Az

egri

gimnázium

stb.).

— Egy-
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szül. 1859-ben, Leleszen. Egyideig nevelként
az Eger ez. lap fmunkatársa lett. Elhagyatottsága

Kajdacsi József, hírlapíró,

mködött Zsadányon. majd

^jl^^^

miatt az élettel meghasonlott s 1881-ben Egerben agyonltte magát. Költeményeket s elbeszéléseket írt a Rozsnyói Híradóba, az Egerbe, a Mátravidékbe és a

Regél ThenMsbe.
Hátramaradt munkája

:

Hervadt rózsák, Eger, 1881. (Kiadta

Csillag Mór).

doktor, egri r. k. tanító. Szül. 1872 január
^^/^^^
7-én. Elbb Bodonyban, majd P.-Hídvégen tanítóskodott, 1896 óta pedig Egerben tanító. Tanítói mködése alatt az ,.Egri fegyházmegyei Tanítóegyesület"
közgylésein öt pályadíjat nyert. !Milleniumi pályamvét az egjdiázi fhatóság
kinyomatta. Az egri lapokba több tárczát írt. 1898-ban az Egerben megjelen
Tanügy" czímü hetilapnak bels dolgozótársa, 1900-ban felels
,, Népiskolai
szerkesztje és kiadója lett s maradt 1903 végéig. Ez id alatt számos neveléstani és módszertani czikket, tárczát írt. önálló kötetet adott ki ,, Karczolatok az
iskolai életbl" czímmel, melyben pedagógiai eseteket tárgyal. Hosszabb ideig
tagja volt a Kath. Tanügyi Tanácsnak és a Kath. Tanítók Százas Bizottságának,
s az orsz. kath. tanítói nagygyléseken az egri fegyházmegyének egyik képviNagyobb
selje volt. Jelenleg tagja a Kath. Tankönyvbíráló Bizottságnak.
utazásokat tett a külföldön, melyekrl hosszú ezikksorozatban számolt be a ,, Népiskolai Tanügy" hasábjain. 1904-ben letévén az érettségit, a jogot hallgatta s
1908-ban az államtudományok doktorává avatták. Jelen monográfia számára
Heves vármegye természeti viszonyait írta.
Kamira Kabos. az egri fkáptalan levéltárnoka, szül. 18'J:3-ban. 1 869-ben Kandra Kabos.
pappá szentelték, Szíhalmon, Kistályán,'.Verpeléten mködött mint segédlelkész.
1877-ben hejbábai, majd nyírlugosi plébános lett. 1881-ben, hogy annál inkább
a tudománynak élhessen, lemondott javadalmáról és Egerbe költözött, hol tudományos elfoglaltsága mellett mint karkáplán mködött 1905-ben történt
haláláig. Jeles történetíró volt, noha a kritikai érzék hiányzott benne. 1868-ban
jelent meg
Dr. Montedegói Albert Ferencz életrajza a Magyarország és a
Nagvvilágban s azóta haláláig ki nem fogyott a munkából. Kezdetben elbeszéléseket ír a Kath. Néplapba, valláserkölcsi czikkeket az Egri Egyházmegyei
Közlönybe, de csakhamar megtalálja önmagát és szinte szakadatlan jelennek
meg az említett közlönyben, majd az Archaeologiai Közlönyben, a Borsodban,
a Századokban, az Eger és Vidékében, az Adatokban, a Történelmi Tárban, a
Kalovits Alajos,

tud.

áll.

:

Turulbav. a Nemze^bep stb. ré"'csz'^*i és í^örténeti czikkei.
Munkái Fabiola nvére, ford. francziából, Pest, 1870.
A sárvári föispánság,

—

—

:
Bpest, 1884.
Az egri fegySzabolcs vármegj-e alakulása, u. o. 1885.— Volt-e Szerencs vánnegye ?, u. o. 1885.
ház Szent JánoskönjTe, Eger, 1886.
Lurdi lelki
Az egri alapítványi nöi kórház, u. o. 1888.
manna, imádságos könj'A', u. o. 1890.
Aba Samu király, Bpest, 1891.
A magyar ösvallás több
isteuben hivése, Eger, 1894.
Bene vára a Mátrában, 1894.
Az ezeréves Károljnak, Bpest, 1894.
Magyar Mythologia, Eger, 1897.
Váradi Regestnim, u. o. 1897.

—

—
—

—

—

—

—

—

—

KajMcsy Dezs, nj^ug. vármegj'ei árvaszéki jegyz, szül. 1839-ben, Egerben.
1853-ban belépett a szemináriumba, de onnét III. éves teológus korában kilépett
s elvégezte a jogot a liczeumban.
1867-ben megyei hivatalt vállalt s mint
árvaszéki jegj'z ment nyugalomba 1890-ben. Eger társadalmi és politikai
életében továbbra is vezet szerepe maradt s a jótékonysági téren mint gyjt
szinte országszerte ismeretes. Szíves barátság fzte Mindszenty Gedeonhoz, kinek
emlékét máig kegyelettel ápolja s e barátság ösztönözte, hogy költeményeivel
nyilvánosságra lépjen. Költeménj-ei, melyek közül sokat jeles zeneszerzk meg is
zenésítettek, kb. hatvan újságban, évkönyvben, g\'üjteményes vállalatban jelentek meg.
Munkája : Kapácsy Dezs költeményei, Eger, 1890.
Káplány Antal, bölcs, doktor, fginm. tanár, szül. 1857-ben, Pétervásáron.
1883-ban tanár Kúiofelegy házán, mködött még a szabadkai, szentesi, nagykikindai fgimnáziumoknál, jelenleg a na<ívbányai áU. fgimnázium tanára.
Munkái: (Költemények és czikkek) a Gyöngyösben, a Lehel Kürtben, a szentesi fögimn.
1892. és 1893. évi Értesítjében jelentek meg. (Párhuzam a tragikum és komikum között, A tragikum

—

Doktori értekezése
mint jellemz eszköz.)
a Félegyháza ez. lapot.

.•

Nk az ókorban, Bpest, 1879. — Szerkesztette

fél

^^^^

Kápiánj- Antal.

évig

(18H4).

Káplány

elbbinek bátyja, szül. 1843-ban, Pétervásáron. 1866-ban bírói s államvizsgálatot tett Egerben, majd 1868-ban ügj'védi
diplomát szerzett. 1871 76-ig Gyöngyösön találjuk mint törvényszéki bírót,
hol nagy érdemeket szerzett a társadalmi élet fejlesztésében. Mkedvel eladáC4éza, kir. ítéltáblai bíró,

—

Kápiiiuy Géza.

Irodalom, tudomány és mvészet.
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sokat rendezett, nyári színkörre gyjtést indított stb. Majd Abádszalókon járásbíró, Erzsébetvárosban táblabíró lett, végül a szegedi kír. táblához nevezték ki.
Nagyon sok vidéki lap hozott tle tárczákat és költeményeket, de 1881-töl kezdve
teljesen a jogirodalomra adta magát.
Munkái: a Jogtudományi Közlönyben (1881-WI Apafi álnéven), a Magj-ar Tiszt\TBelöben
(1883-tól Jiistus néven) s a Jogban (1885-töl Biró Géza néven) jelentek meg.
Önálló munkája :
Tö\T9ek és vad\Trágok, Költeményfüzér, Lupoe, ISSO.
könyvi relormkérdések, Birói függetlenség stb.

Káplány

József, városi

— Ezenld\-ül

—

sok jogi értekezés

pl..

Telek-

fjegyz, az elbbinek

testvéröcscse, szül. 1854-ben,
Pétervásáron. Elvégezvén a jogot, a gyöngyösi kir. járásbíróságnál joggyakornok
lett. Ettl kezdve Gyöngyösnek szentelte minden munkásságát, hol elbb heh'ettes, majd lSS2-ben rendes tanácsos lett, jelenleg pedig a város fjegyzje. Czikkei a M. Nyelvrben, a Gyöngyösben, a Figyelben, a Koszorúban és a gyöngyösi kalendáriumban jelentek meg.
yiunlcái : Spetykó Gáspár összes költeményei ée prózai dolgozatai, Gyöngyös, 1883.
A
gyöngyösi kaszinó története. U.

nagy tzvész

Karbula Emil.

—

A

o.

1S87.

—

farkasmályi pinczók

-\

inultja 1SÍI3.

—

—

.\

gyöngyösi

malmok.
Karbula Emil. r. kavh. esp. plébános, szül. 1845-ben. 1860-ban lépett az egri
szemináriumba, segédlelkész volt Kápolnán s Mezkövesden, plébános Önodon és
Recsken. Itt halt meg 1884-ben. Czikkei az Egri Egyhm. Közlönyben jelentek meg.
Németbl fordította Horváth Edével Egy ismeretlen életébl ez. munkát.
Kassuba Domokos, cziszt. r. fögimn. igazgató, szül. 1851-ben Gyöngyösön.
1868-ban lépett a cziszterczi rendbe. 1874 79-ig tanárkodott Pécsett, 1879-tl
Egerben elbb mint tanár mködött. 1892-ben pedig a nagy Szvorénj-i utóda lett
az igazgatói székben. Nagy érdemeket szerzett az egri fgimnázium újra építésében és fölszerelésében. Jelen monográfiában a középiskolák ismertetését irta.
Munkái : Programmértekezések az egri fögimn. Értesítjében Erkölcs és mveltségek,
Szvorényi József, 1893.
1885.
Az egri gimnázium 1895, 1896.
Az egri fgimnázium története
(megjelent a cziszterczi rend Emlékkönyvében) Bpest, 1896.
Katinszky Gyula (Katinai és Pielerzi), egri kanonok, szül. 1841-ben. 1863ban szentelték föl papnak, néhány évig segédlelkész volt, majd a d'Orsay grófi
családnál mködött hosszabb ideig, mint nevel. 1869-ben Bartakovics érsek az
egri fiú- és nótanítóképz-intézetbe paedagogiai tanárnak nevezte ki.
1889-ben
a Foglár-intézet igazgatója lett, innen kanonoki stallumot kapott s mint Uyen
is megtartotta egyházmegyei ftanfelügyeli hivatalát 1909-ig.
Értekezései, irányczikkei s beszédei az általa szerkesztett lapokban s az iskolai Értesítkben
l'.iii4-ben.

benei kallók és

—

—

Katinszty
GjTila.

—

—

:

Több etrjházi s iskolai be.széde jelent meg külön összogj-üjtve. Fordításai : Ketteler
V.-töl Szabadság, lek mély és egj-ház. A munkások kérdése és a kereszténj'ség Bolandentöl A csalhatatlanok Stolz Albántól Szemed fénye legyen a gj-ermek.
Szerkesztette és Idadta az Elemi
Tanügj-et, a Népiskolai Tanügyet s a Czeczilia ez. kat. egyházi zenei szaklapot.
jelentek mee.

—

:

Kegicvich

Kelemea
Lajos.

;

Keglevkh Gyula (tTÓf) fó.vi.diháu lag. pétervásárai ás sashalompu-sztai
földbirtokos, ki közgazdasági kérdésekben kiváló szakférfiú, szakczikkeket szokott
írni a különféle gazdasági lapokba. Heves vármegye jelen monográfiájában ö írta
a mezgazdaságot és állattenyésztést ismertet fejezetet.
Kelemen Lajos, igazgató-tanító, szül. Makiáron, 1865-ben. Már mint tanítóképz-int. növendék, néhány lelkes társával önképzkört alakított, mely állandóan az lakásán tartotta gyléseit.
lelkes ifjú csapatnak tagja volt Gárdonyi

A

A

József stb.
kört késbb Breznay Imre képz-tanár
állandósította Mindszenty-kör néven. Kelemen énekkart is szervezett az önképz
mellé.
A tanítóképzbl kikerülve, több helyen volt segédtanító s bár Nagj^káUóban a freáliskolai énektanárságot is megkapta, a honvágy hazahozta Hevesbe. 1887-ben Egerben a Mária-utczai r. k. iskolához választotta meg az iskolaszék, 1890-ben az egyházi fhatóság a liczeumba helyezte át, s 1897-ben az egri
r. k. elen iskolák igazgatójává nevezte ki.
fegyházmegyei r. k. tanító-egyesület 1905-ben alelnökévé választotta az egyesület élet-ében kifejtett érdemeiért.
Eger város társadalmi életében is jelents szerepet vitt. Alig van egyesület,

Géza

is.

Egri György,

Hanák

—

—A

melvnek

tiszti

karában

lif-lyet

ne foglalna.

Irodalmi munkálkodása két irányú. Nevelésügyi dolgozatai a Népiskolai Tanügyben, a tanítóegyesület Évkönyveiben, az Egf-r, Ezt és Vidéke, Egri Híradó lapokban jelentek meg. Ez irányú
nagyobb munkái ; A szép érzelmének nevelése, Az olvasás mveletének metafizikai alapon való
fejtegetése, Dr. Samassa József a nevelés-oktatás terén. Az írva-olva-sás tanítása, Ter\-ezet a milléniiun megünneplésére (ter\"ezetét a kultuszminiszter némi módosítással az ország összes állami iskoláira kötelezvé tette). Szépirodalmi és társadalmi tárgj-ú dolgozatai részint az egri lapokban, részint
Hos,szú
a Magyar Állam, ilagyar Szemle, Egjházi Közlöny ez. fvárosi lapokban jelentek meg.
idÖD át bels munkatársa volt az Egri Híradónak s a Népiskolai Tanügynek, az utóbbinak három
évig szerkesztje is.

—

Ircidalciiii,

ludoinúiiy ós

mvészet.
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Keleti Lajos, a Tisztviselk Takarékpénztára r. t. vezérigazgatója, m. kir.
áUamvasuti eladó és hírlapíró, szül. 1872-ben, Gyöngyösön, 1895-ben elvégezvén a jogot, azóta az államvasútnál mködik. Hírlapírói mködését a Vasmegyei
Lapoknál kezdette. Kiadta és szerkesztette a Jókai ez. képes lapot s ennek
Lapját (Boksics Gusztávnéval), 1897 óta szerkeszti a
folytatását a M.
Vasút C-T,, szaklapo'.

Kcietí Lajos,

Nk

Munkája

;

A

közszüUein óbrodése, Bpest, 1893.

Kemechey Jen, szül. 1862-ben.) Egerben kezdte írói pályáját. Itt tanult
s egy ideig az Eger és Vidékét szerkeszttitte. A fvárosban a Budapesti Hírlap
munkatársa lett, korán, úgyszólván sikereinek kezdetén hunyt el 19()5-ben.
kánok.

.

—

: A föld s Az emigráns ez. drámák, melyeket a Nemzeti Színház adott olö.
ElbeKét év a szemináriumban.
Magj-ar dzsentri-történetek.
Mara rózsái.
Utolsó MohiLobogó szerelmek.
prózairodalmuk
E munkált újabb
elsrangú termékei küzó tar-

Munkái
szélései

Kemeohey-

—

—

—

—

—

toznak.

Kempelen Rudolf (Kis-magyarí), nyg. p. ü. tanácsos. Meghalt 1892-ben,
Egerben. Jeles rovar- és lepkegyjt, gyjteményének nagy részét az egri cziszt.
fgimnáziumnak adományozta. Heves és K. -Szolnok vármegyék leírása ez. munkában megírta e vármegyék álattanát, czikkeket írt a Rovarászát! Lapokba,
a Wiener entomol. Zeitungba s az Egerbe.
Kerekes Arvéd, kánonjogi doktor, szül. 1844-ben. 1866-ban áldozó pap lett
segédlelkész volt Pétervásáron, honnan 1868-ban Blaskovics
s rövid ideig
Miklós két fia mellé keriUt nevelnek. Ez állásban tizenöt évet töltött. 1883-bari
dévaványaí plébános, 1885-ben az egri jogakadémia tanára lett. Meghalt 1901-ben.

'r'"?'',",™

Wvéd.*

Czikkoi az angolországi és amerikai egyházi viszonyokról a Religióban s az Egri Egyhm.
Doktori értekezése . Az apostoli szentszók nevezetnek régisége és

Közlönyben jelentek meg.

—

jelentmónye, Bpest, 1880.
/íeVész?/ Barna, tiszanánai ref. lelkész, szül. 1846 ápi'üis 17-én. 1867-tl
a sárospataki fgimnáziumban mint segédtanár, a theol. akadémián podíg mint
docens mködött.
1869-ben a miskolczí ref. fgimnáziumhoz rendes tanárul
választották meg. 1871-ben néhány külföldi egyetemet meglátogatván, 1873-ban
Sárospatakra fgimnáziumi tanárrá, majd 1876-ban alsóvadászi (Abauj-Torna
vni.), 1886-ban pedig tíszanánai lelkészszé választottak. A sárospataki fiskola
igazgatótanácsának tagja. Egyliázkeríilí ti ianácsbíró és zsinati képvisel.

KfTí-ízj-Baniii.

Értekezései és czikkoi a Prot. Tudományos Szemlében és a Sárospataki Református Lapokban, egyes alkalmi egyházi beszédei külön lenyomatban jelentek meg.

Keszler József, hírlapíró, szül. 1846-ban. Pásztón. Elvégezvén a jogot,
a Pester Lloydba, Magyarország és a Nagyvilágba, a Nemzeti Hírlapba s a Borsszem Jankóba dolgozott.
1876-ban Trefort miniszter Parisba
küldte tanulmányai folytatása végett. Onnan nagyobbrészt Du Chaudron álnév
alatt az irodalomról, színházról, képzmvészetrl írt czikkeket a Honnak, a
Reformnak s a Fvárosi Lapoknak. Hazatérte után az országos tanárképz intézethez a franczia nyelv s irodalom tanárává nevezték ki, jelenleg is ez állásban
mködik. Ta?ja a bu^'apesíi Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának. Színházi kérdésekben, szi.ii kríMkákbau ma is tekintélyes neve van. Mo.st Az Újság

^''''''''''

"^''^*'-

hírlajííró lett és

s:í

kritikusa.
Nagyobb munkái

há'.i

:

Három

kiadta Trefort Á., Bpest, 1883.

Keszlerjfy

beszéd a felsházról, Thiers-, Royer-CoUard- ós Guizottól. Foi-d.,
Dante Galeottója, u. o. 1890.
Jellem a mvészetben, u. o. 1890.
sebész, orvos-doktor. Heves vármegye forvosa volt

—

—

János,
negyven évig. 1797-ben a fölkelt hevesi nemes seregnél fhadnagyi ranggal forvos
volt, ekkor magyar nemességet nyert és Keszler családi nevét Keszlerffyre változtatta. Meghalt 1833-ban, Egerben. Víg kedélyérl s latin versel tehetségérl volt
nevezetes.
Munkája : Proporapticon ad ill. ac rev. dnum Antoniuxn Makay
episc. Neosol. Agriae, 1819.
Keszler jjy József, orvosdoktor, megyei forvos, elbbinek fia, 1778
1858-ig
élt Egerben. Forvosi hivataláról 1849-ben lemondott. Czikkei az Orvosi Tárban
(1832., 1845—47) jelentek meg.
Kis István (Ilméri), jogi doktor, egri jogliczeumi nyg. tanár, szül. 1836-ban.
Elbb mint piarista, majd premontrei növ. pap, Váczon és Keszthelyen gimn. tanár volt. 1860-ban odahagyta a papi pályát s a pesti egj^etemen elvégezvén a jogot, elbb ügyvéd volt, 1874-tül pedig egri jogtanár, az 1906. év végéig. A hatvanas években külöiiféle lapokat szerkesztett (Képes népújság, Politikai Népújság, Magyar Jegyz, Pesti Hirnök, Községi Jegyz, Magyar néplap. Hétfej
Sárkány) s ezekbon s a jogi szaklapokban számos czikke jelent meg. Eerben
1881
85-ig az Egert szerkesztette.
.

—

.

.

—

Koszierffy-

KcszierHj'
•'*''*'''•

Kiss istvirn.

Irodalom, tud >mánv

;iS2

Nagyobb

jogi

munkái

inányokba, u. o. 1877.
és a njnigati kérdés, u.

:

Európai nemzetközi

—

1887.

müvószot.

—

jog, Eger, 1876.
Bevezetés a jog- és államtudou. o. 1880
88.
A jogtanodákról, u. o. 1880.
A keleti
Eurói)aiválsng Bprst. 1S7Ü.

— Magj-ar közjog,
o.

tVs

— —

—

Ki^s Béla. isazgat ó-tanító, szül. 1845-beu, Gyöngyösön. Három évi nevelösködés után lS69-ben pesti elemi isk. tanítónak választották meg. 1891-ben mint
igazgató-tanítót a IV. kerületbl a X. ker. bám-atéri elemi iskolához helyezték,
hol hat évig mködött. Ez id alatt Kbányán magán zeneiskolát nyitott.
1897-ben a dohányutczai elemi népiskola élére helyezték át.
lapja
u. o.

s
1

Zenedarabjait az Apolló ez. zenem-folyóirat az 1 870-es években, czikkeit pedig a Népnevelök
a Zenelap közölte. — - Munki ; Öt czikk a tanítóról a tanítónak, Bpest, 1886.
Xyolcz czikk,
Zenemüvei a Harmónia és saját kiadásában jelentek meg.

S!I5.

—

-

—

A'm László (Nagysitkei), diósgyri

plébános, szül. 1862-ben. Egerben járt

is-

icolába s mint káplán, hittanár s hítelemz mködött, míg jelen állását elfoglalta.
Czikkei a Macyar Államban, az Egri Egyhm. Közlönyben, a Szabolcsi Szabadsajtóban s s
Borsodmegyei Lapoktian jelentek meg.
Kisií Zokán (Boidogházi), szili. 1867-ben, Hevesen. Jelenleg Szombathelyen
vakarékpénztári osztályfnök. Szépirodalmiskereskedelmiczikkeket irt az Eger és
Vidékébe, a Közügyeinkbe, a A'asmegyei Lapokba stb. Szerkeszti és kiadja a
..Fotográfia'" czimü képes havi folyóiratot.
Munkái : A pénzintézeti ketts könj-v^-itel, Bpest, 1890.
A fényképezés gyakorlata, Szombatliely,

A
Klaiiip2(«Ir\-

Alajos.

1894.

—

—

A

színes f^-uj-kópezés.

Szombathely 190Ü.

—

A gummin /oaiás.

U.

1908.

o.

—

fényképezés kézikönjne. IV. kiadás, Bpest. 1909.

Klampaczky Alajos, r. kath. plébános, szül. 1820-ban. Domoszlón. BodonyGyöngyösön volt segédlelkész. 1848-ban, mint az egri föszékesegyház hitszónoka, hazafias beszédekkel buzdította hallgatóit a haza védelmére. Ezért KufI:)an s

steinban börtönt is szenvedett. Innét kiszabadulva, elbb sirold, majd szíhalmi
plébános lett s itt is halt meg 1901-ben. Czikkei a ReHgióban és az Egerben jelentek meg.
Irány eszmék az egyMunkái : Egj-házi beszéd Köváry János aranymiséjére, Eger 1867.

—

házi szónoklathoz, u. o. 1879.
Klein

J/jzseí.

Klein József, bölcs, doktor, rabbi, szül. 1866-ban, Gj'öngyösön. 1891-ben
rabbivá lett s elbb a marezaH. majd a szabadkai, innen a kassai izr. hitközség
választotta rabbivá. Czikkeket írt az Egyenlség s az Ungarische Wochenschrift
munkatársa több
ez. lapokba, levelezje volt a berlini Jüdische Pressének és
felekezeti lapnak."
A vegyes párok megáldása a
Munkái : A siralmak könyve, ford. s magy., Bpest, 1889.

—

,

zsinagógában,

Klimó

u. o.

1896.

—

Istentiszt-let. Bpest.

r.^ndes lelkészének.
Munkája : A gyöngyösi
£lue Lipót.

l'J02.

Pál, ref. lelkész, 1873-ban választotta
.

.

.

meg

a gyöngyösi

egj'ház

ref.

egyesült protestáns egyház történetének vázrajza. Gyöngyös, 1891.

r. és egyetemi m. tanár, szül. 1854:-Den,
Gyöngyösön. Egyetemi tanulmányait a József-megyetemen elvégezvén, Pozsonyban és Budapesten tanárkodott. Czikkei a Megyetemi Lapokban, a pozsom'i
freálisk. értesítben (4. czikk) s az Archív für Mathem. und Physikben jelentek
meg.

Kliig LiiJÓi, bölcs, doktor, freálisk.

Munkái :

A harmadrend

geometria, u.

o.

— Perspectív— Ábrázoló

térgörbék synthetikai tárgyalása, Pozsony, 1881.
A központi vetülettan elemei, Pozsony, 1882.

helj-zetü alakzatokról, Bpest, 1882.

—

1888.

író, szül. 1835-ben, Bátorban. Számos értekezése és önálló munkája jelent meg különféle gazdasági kérdésekrl, melyek tekintélyes helyet szereztek írójuknak a gazdasági szakirodalomban, a ki mint a magyar
földhitelintézet jószágbecslöje. vonult nyugalomba.
Kolacskovszky János, tanító, sz. 1866. 1892 óta Egerben mködik. 1893-ban
az Eger és Vidéke fmunkatársa lett, 1894-töl fogva 1907-ig az Egri Újság
politikai lap segédszerkesztje
1908 június 1-tl az Egri Híradó fmunka-

Kodolányi Antal, gazdasági

;

1896 január 1-tl pedig ,, Hevesmegyei Tanügy" paedagógiai szaklap
felels szerkesztje. Módszertani és adminisztratív czikkeit fleg, mint a hevesmegyei ált. tanítóegylet egri járáskörének elnöke tette közzé a szaklapokban. Eger társadalmi életében élénk részt vesz. Kezdeményezésére alakidt
az ,,Egri általános iparos-ifjúság olvasóköre" és megalakítani segítette a Borsod-,
Gömör- és Heves vmegj'ei jegyzegjdetek egri tápintézetét.
Kompolti Ábrahám, jogi doktor, szegedi ügyvéd. Egerben született 1853-ban.
Könyveiben a Darvin-féle elméletet igyekszik összeegyeztetni a bibliával.
Flammarion Camill BeszélMunkája : A föld teremtéee és az adamita népek története.
társa.

KompoUi
Ábrahám.

'

getések a végtelenségrl. (Fordítás).

—

.-

Irodalom, tudomány és mü\'ószet.

Kovách Gyula (Szendri), 18Sl-ben

szül.
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Egerben. Huszonöt éves korában

K'.viíou Gyuia.

halott volt. Már gimnazista korában föltnt irodalmi tehetsége, mit a szüli
háznak jó barátai, Zalár József és Kemechey Jen, fejlesztettek, ápoltak. Tizennyolcz éves korában rendezte sajtó alá irodalmi zsengéit költeményeit s apróbb
elbeszéléseit kötete Költemények és novellák czímmel Egerben, 1901-ben jelent

már

:

:

;

kötethez méltató és buzdító elszót Kemechey Jen írt. Édesanyjának
els munkáját. Orvosi pályára lépett, de lelke az irodalomhoz vonzotta,
elbb az Alkotmány, majd a Budapesti Hírlap bels munkatársa lett. Itt egy-

meg.

A

ajánlja
s

szersmind a lap fszerkesztjének, Rákosi Jennek a titkárja is volt rövid élete
végéig. Számos költeménye jelent meg a szépirodalmi lapokban, melyek közül
többet Konti s más jeles zeneszerzk zenésítettek meg, st a Varróleány ez. franczia fordításban. Parisban is megjelent.
Kovách László (Visontai), v. országgylési képvisel s háznagy. 1827-ben Kovách László,
szül. Gyöngyösön. Gyöngyös város politikai s társadalmi életében vezérszerepe
70-es éveibe?^.
volt a múlt század 60

—

—

A szánCzikkei a M. Gazdában, a Gazdasági Lapokban, a Kertész Gazdában jelentek meg.
tás mesterségérl írt értekezését 200 példányban osztotta szét szülömegyéjében. Nagyobb munkája ;
Megyerendezés, Bpest, 1866.
A világosi fegyverletétel, Bpest, 1884.
magyar képírás els úttöri közül való,
Kovács Mílaály, akadémiai képíró.

—

A

Kovács

kinek nevét ugyan elfeledte az utókor, pedig sok beszédes emléket hagyott hátra.
Egyszer halászgyereknek született Tiszaabádon, 1819-ben. Báró Orczy László
neveltette s taníttatta s a pesti rajziskola elvégzése után Dannliaussr híres bécsi
mesteriskolájába küldte. Innen az olasz mvészek tanulmányozására elbb Velenczébe, utóbb Flórenczbe s innen Pisába ment pártfogója költségével. Olaszországot
a hírneves magyar festvel, Markó Károlylyal járta be s Rómában az révén kora
legismertebb szobrászaival s festível kötött barátságot. ISlS-ban hazajött, hogy
mvészetét hazájának szentelje s Pesten telepedett meg. De a pesti viszonyok
armyira nem kedveztek a mvészetnek, hogy fájó szívvel bár, kenyerét s hírnevét
megszerezni, külföldre akart vándorolni. Eljött Egerbe, hogy jó barátaitól elbúcsúzzék. De az egriek, fkép az egyháziak, a háborús nehéz idk s a nagy pénzveszteség mellett is annyi megrendeléssel halmozták el, hogy nemcsak külföldi
útjáról mondott le, hanem lakóhelyül is Egert választotta. Sorra kerülnek ki
ecsetje alól a legszebb oltárképek (Szent Domokos Szentdomokosra, a Fájdalmas
Szz Derecskére, Szent Péter és Pál Kálba, Nep. Szent János Ludasra stb) és az
egri meczénások termeit díszít egyéb müvei. Tarkanyinak gyönyör Krisztusft
festett, Fei'enczy kanonoknak Szent Józsefet, Kovács prépostnak IX. Pius arczképét stb. Az Olasz
a Nemzeti Múzeum, Szent Márk tetemeinek átadása a
velenczeieknek a bécsi Belvedere képtárában kapott helyet. Itthon legismertebb
fénynyomatok útján országszerte elterjedt képe
Ái-pád emeltetése. Magyar
tárgyú mvei még Perényiné, Dobó, Lehel kürtje stb. Egri jóakaróinak s barátainak elhun^iia után Budapestre költözött s ott halt meg 1892-ben.
Kovács Pius, cziszt. r. fgimn. tanár, született 1880-ban. 1899-ben lépett kovúos puw.
a cziszterczi rendbe s a hittudományokat, mint a Pázmáueum növendéke, a bécsi
egj'etemen végezte. 1904 óta áldozó pap s az egri fgimn. hittanára 1909-ig.
Munkásaága Költeményeket, tárczákat, alkalmi czikkeket írt az egri és más vidéki lapokba.
Hitbvizgalmi folyóiratokban jelentek meg A lorettói litánia magyarázata. Keresztény bölcselet, Az
els mag>-ar katekétai tanfolyam. Szemléltetés a valliistanítáában ez. nagj'obb czikkei. Több ifjúsági

n

:

:

Bzentlicszédét a Szent Gellért hitszónoklati folyóirat hozta. Résztvesz abban a nemes mozgalomban,
melyet az egri fgimn. indított az iskoladrámák felújítására. Két ifj. színmüvet írt ; Zrínyi, a költ,
1 eljátékkal 2 felvonásban és Szt Imre herczeg, .3 felvonásban, melyeket Egerbon s Székesfehérvárott
adott el a gimn. ifjúság. Szentes Anselm drral Kath. Ker. Egyháztörténelom ós Kath. Ker. Hittan
ez. középisk. tankönyveket Irt. Ezeken kívül számos felolvasást és ismeretterjeszt eladást tartott.

Kovács Zoltán, hírlapíró, 18(j3-ban szül. Erkcii. 1882-ben BuJapesenKováosZoitén.
a Magyar Újság, majd a Magyar Távirati
Iroda s Országgvlési Ércesít
numkatársa lett. Két évig felels szerkesztje volt a Budapesti Újságnak. 1893
1900-ban a Pallas Na-íy L-xikonának segé 'szerkesztje. 1900 1903 a ,.Buiapesti Hírlap' S'.crkesztség' titkárja, 1904—1907 ..A Tengerpart" ez. fiumei
magvar napilap fszerkeztje, 1907 nov. óta a Nagy Lexikon második kiadásának segédszerkesztje. Majdnem valamennyi fvárosi lapban jelentek meg

—

—

különféle dolgozatai
;

Az

nyos Ilka, regény.
(Költ.)

stb.

s versei.

Conway Hugh A tenger szülötte. — Habberton Lelkem kicsikéim. —
— Poe E. Elbeszélések. — Soulió Az arany. — Eredeti munkái
— A három kivánsíg, verses — Vanítatum vanitas (Költ.) — Ménrót király

Fordított regényei

Knnt Hamsun

;

:

éhség.

.•

;

;

elb.

:

.-Vra-

Irodalom, tudomány és müvészot.
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Kozma Kiroiy

Kozma Károly (Papi), tlieol. doktor, egri kanonok. 1824:-ben született.
184S-ban szentelték pappá, rövid ideig káplánkodott, s miután a bécsi egyetemen theol. doktorátust tett, Egerbe került s itt élt haláláig (1901.) mint theol.
tanár. 18S0-tól pedig mint kanonok.
Czikkei a
lica (Agriae

Mapjar Államban

1S61.) ez.

1S73.

— Szz Mária

volt

Kassán

e az egri

jelentek meg. — Liturgica sacra catho— Szentbeszédei.- Májusi virágok, Eger,

Emlékkönyvben

tankönyvét külföldön

is

használják.

élete, u. o., 1874.

Kórösy Demjén, minorita r. szerzetes, egri származású. Gimnáziumi tanár
és Miskolczon. meghalt 183 l-ben Kolozsvárt.

Demjín.

Munkája

Az

:

veszedelmei

ifjúság

s

az

erkölcsös

öregség

kellemetességei,

Nyír-Bá-

torban, )S27.
Krilik Ferencz

Králik Ferencz,

r.

kath. lelkész, szül. 1863-ban,

Gyöngj'ösön. Segédlelkész

Xagyiványban, hitoktató Xagykállóban s mint szentgyörgyábráma lelkész
halt meg 189S-ban. Költeményei a 5lagyar Államban, vall. czikkei az Egri Egyhm.
Közlönyben jelentek meg.
Krassy Félix, egri kanonok, szül. 1842-ben, Gyöngyösön. Fegyvemeken,
Egerben s Kápolnán volt segédlelkész, majd négy évig a jászberénj-i fögimn.
hittanára volt, honnan szemináriumi lelki-igazgatóként Egerbe került. 1882-ben
Gyöngyös város lelkészévé ^^álasztotta, innen 1899-ben jött vissza Egerbe, kanonoki stallumát elfoglalni. Az Egerben (1866-ban) több humorisztikus levele jelenj
meg. irt még a Tanodái Lapokba. Egri Egyhm. Közlönybe stb.

volt

Munkái : Száz
u. o. 1880.

jó tanács egj- baj ellen, Stolz
égig, u. o. 1880. stb.

— A bölcstl az

Albán után, Eger, 1877.

— Átok-e vagy áldás

?,

Kratucsek Antal, jezsuita tanár, szül. 1737-ben, Egerben.
Tractatus brevis de oasibus reservatis.
Munkái : Modus vitae religiosae.
Kripton Endre, egri egyhm. áld. pap., szül. 1877-ben, Egerben. 1899-ben
nisés pap lett, rövid idei káplánkodás után érseki levéltáros, jelenleg bíb.-érseki

—

Kriston Endre.

titkár.

—

Czikkei az Egri Egyhnx. Közlönyben s a helyi lapokban jelentek meg.
Mint az Egri egyhm.
megirta .Emlékezés az Egri egyházmegyei irodalmi egyesület megalakulásáKölteményeit az Egri Híradó s a Magyar Szemle hozta.

irod. egyesület titkára,

Eiucs

Ferenc

Kunics Ferencz,

1751

Kürti
Menyhért.

—
,

ról" ez. munkáját, 1907, Eger.

— ö5-ig tanított,

—

bölcs, s theol. doktor, jezsuita (1697
1763).
ilint a rend rektora,
emeltette az egri házat is,

Egerben
mely ma

a cziszterczitáké. Kiváló lat innj'elvü történeti munkáin kívül minket az 1753-ban
Kassán kiadott Sedecias ez. keserves játéka érdekel, melyet az egri tanuló-ifjúság
adott el els ízben az ó egri rektorsága alatt.
Kürti Menyhért, bölcs, doktor, cziszt. r. fógimn. tanár. Szül. Vámosgyörkön,
1875-ben. 1899 óta az egri fgimn. tanára.
A mai magyar nyelv, u. o.
Munkái : Rafael Madonnái, Eger, (fels leányisk. Ért.) 1903.
Bajza mint költ, Bpest, 1899.
Mikes Kelemen kiadatlan
1905.
Rokonaink. Ecer 1'." '2.
Ezeken ki\-ül esztétikai dolHeves vármegye néprajza a jelen kötetben.
müvei, Eger, 1907.

—

—
—
—

—

—

gozatai, írod. -tört. ismertetései s bírálatai a szakfolyóiratokban, felolvasásai, alk. beszédei az egri,
gyöngyösi, tiszafüredi lapokban s a Hevesmegyei írók Almanachjában jelentek meg.

Lakatos

Lakatos GyörgA', r. k. plébános, szül. 1831-ben, Egerben. Fölszenteltetése
után elször tanár, majd a Foglár-intézet igazgatója lett. Késbb felnémeti
plébános, de idegbaja miatt n\-ugalomba ment. Elbb Ungváron élt, késbb
Kszegen lakott, hol 1894-bcn meghalt.

—

Munkái : FéUx atya 1863. és 1864. nagyböjti értekezései, fraucz. ford.
A vierwaldstátti
Tevékeny résztvett
tó Schweiczban, Eger 1863.
XVI. Lajos franczia király templeí imája.
Cantu Caesar Az utolsó harmincz év története ez. könyve lefordításábíin.
Láng Jen, orvosdoktor, szül. 1864-ben, Egerben. Mint pesti egyet, hall-

—

—

:

múzeumi képtár rendezésében és jórészt önállóan készítette a
forgalomban lev képtári kalauzt és czédula-katalógust. 1896 óta Nag}'szénás (Békés vm.) község orvosa. Czikkei a Békésmegyei Közlönyben jelentek meg.

gató, résztvett a

ma

is

Munkája

:

Magyar orvostudományi szaklapok a M. X. Múzeumban, Bpest, 1890.
1861-ben. 1892

Lányi Ern, országszerte ismert zeneszerz, született

1901-ig, majdnem tíz évig az egri föszékesegj'ház karnagj-a. Országos nevét dalaival szerezt* meg. A legkülönbözbb hazai és külföldi zenepályázatok díját vitte
Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos, Volt
el. Elterjedt dalai közül a legkiválóbbak
nekem egy szép kedvesem. Hej more, more, Elmennék én, de nem tudom, hová,
Ez a világ a milyen nagy. Szke kis lány mért vagy olyan szomorú stb.
Hevesvármegyei nefelejcsek
1897-ben jelent meg egri tartózkodása emlékéül
:

—

:

ez. dalcziklusa,

és

nagjTészt.

énekgyüjtemény

(1898.)

Ugjancsak Egerben jelent meg a Cantate ez. imaaS emiitetteken kívül itthon és a külföldön számos
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Lonovics József.

Párvj- Sándor.

386

.^íNM yó^

Ii'odaliiiii.

zenemve

tudcimáiiy ós niüvószot.
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meg. Egyébként, mint a magyar férfinégyes-irodalom legterlegnépszerbb mvelje, e munkásságával úgj'szólván új irányt
jelölt meg és megteremtette az igazi magyar férfikar-stílust. Legismertebb férfiKertem alatt. Régi nóta, Egy gondolat bánt engemet. Fehér az én rókarai
zsám háza stb. Feltnést keltett névtelenül megjelent német verskötete ,,Consonanzen und Dissonanzen, Gedichte eines ungarischen Musikers" (Leipzig 1898.)
Egerbl 1901-ben iliskolczra ment a zeneakadémia igazgatójának, honnét Szabadkára került hasonló minségben.
Ledniczktj (József) Ipoly, cziszterczi r. tanár, sziU. 1849-ben, GyöngyösönEls tanári állomása Pécs volt 1874 79-ig, innét Egerbe jött s itt mködött
1893-ig, ekkor a bajai fgimnáziumhoz helyezték s itt halt meg 1908-ban.
jelent

mékenyebb

cs

:

l

•duicí-.ky

—

—

—

Czikkei a M. Államban (1873
1889-ig történelmi s pol. czikkek), az Egerben (1886
1892-ig
a Bajai Közlönyben, ért«kezései (Királyaink koronázásának politikai körülA koronázás jelentsége az alkotmány szempontjából, 1872.) az egri, s (Alkibiades
ményei, 1882.
és kora) a bajai fögimn. Értesítiben jelentek meg.
észt. s társad, czikkek)

—

Ze5A;ó József egri egyhmegyei áld. pap. Szül. 1871-ben. 1894-ben szentelték
ettl kezdve Kúnszentmártonban s Njáregyházán volt káplán s hittanár.
Jelenleg egri székesegyházi karkáplán s hitoktató. Vidéki lajjokban s az E. E.
Közlönyben jelentek meg czikkei. E monográfiában az ,,Éríekség"-et írta.

Leskó jójsef.

,

föl s

—

Kandra-Balássy-féle
önálló munkái : Szaitz Leó, a kath. újságírás úttörje, Bpest, 1S9S.
egri egyházineg>"e történebiiéhez ez. munkának IV. kötetét 190S-banadta ki.

Adatok az

Ldpcsey Ádám (Bilkei) jogi doktor, hirlapú-ó, szül. 1864-ben, Tiszafüreden.
Hírlapíróvá Szegeden lett, hol elbb a Szegedi Naplónak lett munkatársa, majd a
Szeged és Szegedi Híradó pol. lapoknak volt a szerkesztje. Munkatársa volt a
Nemzetnek s a Fvárosi Lapnak is. Élénk részt vett a szegedi Dugonics-társaság
alapításában, mehniek szépirodalmi osztályelnöke volt. Hírlapírói munkásságán
kívíü számos novellát, tárczát s költemén\'t írt.
Gyöngyvirág és kisebb versek, Bpest, 1889.
Munkái : Víg írások, Eger, 1883. (Elb.)

—

—

Árnyék

Lípcsoy Ádám.

(költ.), u. o. 1891.

Tamás, fszolgabíró Tiszafüreden, hol 1898-ban

Lipcsei/

Munkája

:

Néhány

szó a

magyar társadalomról, Pest

halt meg.

Lipcsey
amáo.

1872.

kath. plébános, szül. 1833-ban, Gyöngyösön. 1856-ban Lujkó
s Miskolczon volt káplán, innét a Foglár-intézet
aligazgatójának nevezték ki. 1860-tól a liczeumban tanár 1874-ig, ez után plébáAz Egri Népújságba
nos Bessenyszögön és Gyöngyösön, hol 1882-ben meghalt.

Lojkó ^líhály,

pap

áld.

r.

.MUiáiy.

Erdkövesden

lett.

—

írt

czikket.

Munkái

:

A

japán vértanúk története, Eger, 1863. (Sebk Lászlóval együtt).
Irt még több röpiratot.

kérdés a polgári házasságról, 1868.

—

— Hetvenhét

Lonovics József, a múlt század r. kath. fpapjainak egyik legkiválóbbja.
1793-ban. 1817-ben Egerben szentelték pappá. Nyolcz évig szentszéki jegyz, majd titkár volt Fischer érsek mellett. 182-ben sajóvárkomd
plébános lett, de már négy év múlva újra visszakerült Egerbe kanonoknak s a
papnevel-intézet kormányzójának. Egyúttal tanított a theologián is. A káptalan
kiüdte követiü az 1830 36. évi országgylésekre s neve mind szélesebb
körben ismeretes lett. 1834-ben megvált az egjdiáz megyétl csanádi püspökké
nevezték ki. 1848-ban V. Ferdinánd kinevezte Pyrker egri érsek utódjaid, de
székét a közbejött szabadságharcz miatt nem foglalhatta el. 1866-ban kalocsai
érseknek nevezték ki, de már 1868-ban meghalt. Fiatalabb korában nnuikatársa az Egyetemes M. Encyclopaediának, mint fpapnak, a szentírás átdolgozásakor a bírálat jutott feladatául. Számos egyházi beszéden kívül több egyházjogi

Lonovios

Szül.

—

t

:

munkát

és értekezést

írti.

lAiga László, szül. 1840-ben. 186-tól kezdve, mikor az egri egyházmegyébe lépett, haláláig Egert szolgálta. 1862-ben misés pap lett s rövid
ideig lelkészkedett Egerszalókon, Diósgyrött és Hevesen.
lelkipásztorkodás terérl le kellett lépnie súlyos torokbaja miatt, mire az egri érseki könyvsajtó

A

igazgatójának nevezték ki s ezután állandóan Egerben élt s minden erejét
az irodalomnak szentelte haláláig (1905.)
Munkái : Egri Népújság könyve, Eger, 1871.
Egyháziakat érdekl újabb törvények kézikönyve, u. o. 1873.
A választási tör\-ény, u. o. 1874.
Róma, 1878.
Olvasmányok a magyar
nép számára,

—
—

—

—

Szerkesztette s kiadta az Egri Népújságot (1870
1879.
lét (1876
1893-ig), az Egri Népköm'\-tár hét füzetét, az Egri Képes
Egri Híradót (1893— 1896-ig).

—

MaKyarorsz&g VármeKjéi és Viro-ai: Ueves varmuKye.

—
— 1893-ig). az Irodalmi Szem-

— lS86-ig)

Naptárt (1872

s az

on

i-^ea László,
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Maciki Valér.

FrodaliMn. tiidomány <^ müvís/.ot.

Maczlcx Valér, bölcs, doktor, cziszt. r. fgimn. tanár, szül. 1847-ben EgerlS64-bon lépett a rendbe, lS70-ben misés pap lett. 1871
77-ig a pécsi
föginin. tanára, innen kezdve egy évi megszakítással (1889
!)0) 19()tí-ig az egri
fógimnázinninál mködött. Azóta nyugalomban él ugyancsak Egerben, de a
jogliczcumban már elbb elfoglalt bölcseleti erkölcstan,
léstörténet s a
legújabb kori történet katedráját továbbra is megtartotta. Alig van a városban
oly társadalmi, mvészeti, irodalmi mozgalom, melynek élén nem találnók. Irodalmi mködése a legszélesebb körre terjed. Otthcixos mind az elvont filozófiai
témák fejtegetésében, mind szülvárosa kiüturmozgalmainak a meg%Tlágításában. vagy az irodalom-történet mezején.
ben.

—

—

mvel

Munkássága : Tudományos, pedacopiai, bölcseleti, irod. tört, s esztétikai, nyelvészeti értekezéseket irt a pécsi és egri íöeiinnáziumok Értesítihc, a Közoktatásba, a M. Philosophiai Szemlébe
a Bölcseleti folyóiratba, a Kath. Szemlébe, 'a Zonelapba stb.
Társadalmi s mvészeti czikkei a
pé.si Pnnnvniábnn. nz Eger és Vidékében, az Egerben, a Hevesvármegj'ei Hírlapban, a Mátravidékben i's Eíiri Hiradóbm jelentek meg.
Önálló munkái Költészettan, (Bpest, ISTfi).
Bölcsclmi
értekezések, Eger, 1881.
A bölcselés rövid eltana, u. o. 1892.
A böleselés elötana, u. o. 1887.
Népszer felolvasások a magj-ar irodalom körébl, u. o. 1894.

—

—

^•^dariissy

—

:

—

—

Madarassy Klotild (Szigethy Béláné) szül. 1832-ben, Egerben. Elbeszéléseket és czikkeket írt a M, Emléklapokba, a Pesti Röpívekbe, a Hölgyfutárba
az 1850
59. években.
Munkája : Valeria,'regény, Bpest, 1854.

—

Madaraísr Pál.

Madarassij Pál. az elbbinek bátyja, szül. 1828-ban Egerben. Már 1847-ben
Heves vármegye alügyésze, de még ugyanaz évben fogalmazó-gyakornok a m.

udvari kamaránál. 1848-ban a földmívelési minisztériumban segédfogalmazó,
azután a magyarorsz. pénzügyigazgatóságnál szolgált 1867-ig, midn mint ungvári pénzügyigazgató, a pénzügymüüsztériumban osztálytanácsos lett.
^lind
fölebb emelkedve, 1873-ban már helyettes államtitkár 1883-ig. 1884-ben az akkor
felállított pénzügyi közigazgatási bíróság elnöke volt. 1892-ben nyugalomba
ment, ugyanekkor az osztrák-magyar bank magyarországi kormányzójává és
frendiházi taggá nevezték ki. Petfi több költeményét lefordította volapük
nyelvre s ily módon részint önállóan, részint volapük nyelv folyóiratokban
ismertette az egész világgal. Hivatalos elfoglaltsága meUett Budán a népszínház
ügyét lelkesen fölkarolta s Tamaj' Pál néven egy év alatt mintegj' huszonöt vígjátékot s operettet írt és külföldi színdarabot fordított. Különösen Buda magyarosításának ügj'ét mozdította el. A Sángerhom néven ismert német szellem
dalegA'letet
alakította át a ma országos hír Budai Dalárdává. Eredeti színmvei közül leghatásosabb A napám boldogít ez. \'ígjátéka. Zolának a köv. regényeit ültette át magyar nyelvre Mouret abbé vétke, Hölgyek öröme. Az élet
öröme, Rougonék szerencséje, A zsákmánj', Paris gyomra, meh'ek a Pesti Naplóban jelentek meg elször, Volapük nyelv munkái Zübimabledems de sep de
Etelke (Cipruslombok Etelka sírjáról), Löfamagabs (Szerelem gyöngyei), Lefogs
(Felhk, Petfi költ.), Flolemil poedotas nugánik (Anthologia).
kir.

:

:

Madarász

Modarász Flórís, bölcs, doktor, cziszt. r. fgimn. tanár, szül. 1872-ben, július
16-án, 1889-ben lépett a cziszterczi rendbe. Elször a természettudományokkal
foglalkozott, majd késbb teljesen a magyar nyelv és irodalom terére lépett át,
tanári és irodalmi mködésében egyaránt mindkét tanulmányi körben tanári
oklevelet szerzett. Irodalmi mködését még papnövendék korában, mint a Magyar Gyermekvilág ez. lap munkatársa kezdte s ebbe, meg Az én újságom ez,
gyermeklapba természetrajzi ismertet czikkeket írt. Mint tanár, 1895-ben
került Székesfehérvárra, innen 1898-ban ment Bajára
1902-tl 1904-ig Zirezen volt, mint a novicziusok tanára, apáti jegyz és esztergári lelkész
1904-tl
kezdve mködik az egri fgimnáziumnál. Ez id alatt különféle czikkeket, alkalmi költeményeket, bírálatokat irt vidéki és fvárosi lapokba. (Székesfehérvári Hírlap, Bajai Közlöny, Bajai Hírlap, Egri Híradó, Hevesvármegyci
Hírlap
Budapesti Hírlap, Vasárnapi Üjság.) Programm-értekezései és iskolai
beszédei jelentek meg a bajai és egri . fgimnázium és az egri érseki felsbb
leányiskola Értesítiben. Xagj-obb terjedelm irodalomtörténeti és esztétikai dolgozatai a Budapesti Szemle, Magjar Szemle, Katholikus Szemle, Egri Egyházmegyei Közlöny ez. folyóiratokban, továbbá a Veszprém -egyházmegyei Legényegyesület Évkönyve és a Hevesmegyei írók és írónk Almanachja ez. vállalatokban láttak nap\alágot.
;

;

;

Trodaloin,

tudomány

és müvószet.

389

—

Verseghy Ferencz válogatott lírai
önálló munkái : Verseghy és a nyelvújítás. Bpest, 1900.
Vöröskölteményei. Bevezetéssel és magyeu-ázó jegj'zetekkel. Bpest, 1900. (Magj-ar Könyvtár).
Magyar olvasmányok a gimnázium felsbb osztályaiban.
marty és kora. Ünnepi besztVl. Baja, 1900.
A sajtó és a nemzet. Ünnepi beszéd. Baja, 1902.
Szegedy Róza olvasója. Baja, 1901.
Baja, 1901.
Pázmány Péter három prédikácziója. Bevezetéssel és jegyzetekkel. Pozsony Budapest, 1903.
A modern dráma. Eger, 1905. A tékozló fiú. Bibliai zenés színjáték
Herczeg Ferencz. Bpest, 1904.
Egyházi Beszéd a jászkiséri r. k. tomplom megáldási ünnepére. Eger,
4 felvonásban. Bpest, 1905.
Mindszonty Gedeon válogatott költeményei. Bevezotéssol
Jókai Mór regényei. Eger 1906.
1906.
Magyar Nyelvtan és Magyar Olvasólcönyv a középiskolák I III.
és jegyzetekkel. Bpest, 1907.
osztályai számára. Bpest 1907., 1908., 1909. (Bartha György dr. és Acsay Ferencz dr. társaságában.)
Egyházi Beszéd Szent István király ünnepére. Elmondatott Bécsben, a kapuczinusok templomáSipulusz. Bpest, 1909.
PjTker és a magyar írók. Eger 1908.
Gárdonyi Géza.
ban. Wien, 1908.
Versegliy Ferencz összes költeményei. Teljes kritikai kiadás. Bpest, 1909. (Régi Magyar
Bpest, 1909.
Nagj-obb irodalomtörténeti dolgoKönyvtár. Császár Elemér dr. társaságában.
Sajtó alatt.)
zatai Petfi lelke. (Bajai Hírlap.)
Verseghy és Pyrker. Nemzeti irodalmunlc a XX. század elején
(Magyar Szemle.)
Egy iparos író. (Csepreghy Ferencz.) Nagy költinlc és az ipar. (A Veszprómegyházmegj-ei Legényegj-esületek Évkönyve.)
Poéta-lelkiismeret. A költ, színész és a közönBÓg.
Kritikai irán\ elvek, Eger, 1909. (Hevesmegyei írók és írónk Almanachja.)

—

•

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

:

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Magyar Ferencz,

jeles egyházi szónok, liczeumi tanár, 1809-ben szü1833-ban Egerben misés pappá szentelték. 1839-ben fszékesegyházi
hitszónok, 1843-tól 1858-ig liczeumi tanár. Meghalt 1884-ben. Költeményei vannak az Athenaeumban és az Életképekben. Munkatársa volt az Egyetemes M.
Encyclopaediának s a Kath. Lelkipásztornak.
Munkái : Jézus Krisztus
Victorine, vagy a
története, Hirscher után ford. Eger, 1 844.

pj.reí'z

letett.

.

.

—

.

—
—

—

Katii.
Götz u. ford. u. o. 1845.
Természeti jog, vagy jogfilozófia, Ahrens u. ford. 1850.
Vasárnapi és
Keresztény hittan 1852.
B. Pecador János életrajza, olaszból ford. 1861.
ünnepi szentbeszédei I II. k.
Ezeken kívül számos alkalmi beszéde és költeménye jelent meg
nyomtatásban.
Majzik Imre Farkas (Tárcsái), vármegyei fadószed 1814-töl; a várinegye
fölkelt nemes seregnél
jelenlegi alispánjának, Majzik Viktornak a nagyatyja.
hit ereje,

—

—

—

-

^i^'J'"^ i™'''^-

A

1797-tl kezdve három ízben szolgált, mint gyalogkapitán3^ Meghalt 1833-ban
Két költeménye maradt Kisded Múzsa, Buda," 1805, s Pyrker

56-ik évében.

:

érsek beiktatására költ Lelki örvendezése, Eger, 1827.
Majzik Viktor, Heves vármegye alispánja, szül. 1866-ban. Nagyfügeden.
1889. óta van a vármegye szolgálatában, mint szolgabíró, fszolgabíró, fjegyz
és 1901 óta, mint ahspán. Közigazgatási jogi tanulmányai a vármegye közállapotairól évenként kiadott ahspáni jelentésekben jelentek meg. Legutóbb a
közigazgatás legsürgsebb reformintézkedéseirl írt tanulmányt s azt a Vármegytíi
1909. évben megtartott
tisztviselk országos egyesületének Herkulesfürdn
kongresszusán felolvasta, ugyanez a Vármegye czím szaklapban is megjelent.
Makáry György, ügyvéd és liczeumi tanár, szül. 1799-ben, Egerben. Tanulmányai végeztével hosszabb ideig Pesten tartózkodott. Ez idtájban keletkezett

^'"J^"''

viktdi-.

Qv'öray

barátsága irodalmunk vezérférfiaival
Szemere Pállal, Kisfaludy Károlylyal s
Bajzával. 1828-ban már egri ügyvéd, 1841-ben a liczeumban a magyar nyelv s
irodalom tanára, 1851-töl e katedrán a gimnáziumban tanított haláláig, 18.'57-ig.
Költeményei és elbeszélései a harminczas és negyvenes évek valamennyi szépirodalmi lapjában jelentek meg. Az els a Hasznos Mulatságokban (1819), az
utolsó az Üj M. Múzeumban (1856). Kedvvel fordítgatta Horatius ódáit s írt színi
:

kiritikákat

is.

Munkái Magyar

ez.

—

:
Kéziratban maradt Csörsz király, daljáték, a Rímszótár
verstan, 1842.
Horatius ódái.
Sok helyt még a mai nemzedék is Az almafa és a ralwttya
versén tanulja a helyesírást.

egy része

s

—

Makay Dezs, kir. itél táblabíró, szül.
bevégzése után hosszabb külföldi utat tett,
lalt s 1900 óta ítélbíró a kir. közigazgatási
s genealógiai czikkei a Zalában, a Turulban,

:

1850-ben, Egerbon. Tanulmányainak
hazajve, törvényszéki hivatalt válbú-óságnál. Jogtörténelmi, történeti
az Igazságügyben s a P. Lexikonban

'^^"^"^ ^^'^'^

jelentek meg.

Munkái

:

Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira, Nagykanizsa, 1887.

— A Csanád-nemzetség, Bpest

1896.

Máriási István, gyöngyösi tanácsos. Munkái Örökcralékezetre írt prothocolum. (1820).
Harminczkót év Gyöngyös város történetébl. (Megjelentek
a Gyöngyös ez. lapban (1890).
Markovits Rókus, minorita r. áld. pap 8 tanár, szül. 1807-ben Atkáron.
A tanári pályán mködött Nagybányán, Jliskolczon és Aradon innét SzilágySomlyóra ment házf önöknek, hol 1859-ben meghalt. Mint költ, minden alkalmat
felhasznált, hogy az orszá-ros és vidéki ünnejM^lvcket dallal köszöntse.

—

;

Hosszabb munkái: Pá.'sztori szóváltás,' Mczonfiy, három óda s egy
alkalmakra.
Két czikket irt az aradi fögimu. Értesítjébe (18Ö2 65).

—

^''^'•'Así

István,

:

—

idill,

különféle hódolati

2(1*
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MArtonffj
letiAei.

Mártonify

földbirtokos,

Ignái'z,

Aun-I.

-MAtriii GAhiir.

:

ós elbeszélései

—

—

Utasítás a uép számára (a tagosításról), Eger, 18ö8.

Nagyobb müve
Rudolf.

(V,ikk(M

Mdtini Aurél, eziszt. r. tanár. szül. 1853-ban, Egerben. Székesfehérvárt
s Baján tanárkotlott. itt halt meg 1883-ban. Két latin verset adott ki s egy értekezést írt a székesfehérvári fgimi\. 1882. évi Értesítjébe Catilináról.
Mátrai Gábor, szül. 185!)-ben. Gyöngyösön. Orvosi tanulmányokat végzett
s orvosi ezikkei a hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. A budapesti orvosi egyetemen hosszabb idn át els tanársegédként mködött.
Bpest, 1881.

>riitr.ii

száriiiazású.

egri

44).

—

JMunkája

Malmi

—

inüvíszot.

óíj

a Nemzeti Társalkodóban (1844
47), a Vasárnapi Újságban (1844 46), mezgazdasági czikkei a Gazdasági Lapokban, a
Falnsi Gazdában, a M. Gazdában stb. jelentek meg (1850 60).
Mártonjfii Károly. Heves K. -Szolnok vármegye fmérnöke. Egerben halt
meg, ]8(>!)-ben. Etnográfiai ezikkeket írt a Magyann-szág és Erdély ez. folyóiratba,
gazdas^Vgiakat a Gazdasági Lapokba, szépirodalmiakat a Vasárna})i Üjságba.
a Testi Divatíaiiban (IS42

—

MArloiiffy
Kilroly.

tiidoniáiiv

Tnnltiloiii,

—

.A

Adatok a

:

a gj'oinorljan. A M. Tud. Akad.
cukorbetegek acidoritásáról. 1!)0!).

kiadványa.

zsír felszívódásálioz

(.iikorbotogsóg.

ÜMl'.l.

—

.-V

Mátrai Rudolf, eziszt. r. tanár, szül. 1870-ben. 1808 óta fgimn. tanár Egerben, hol élénk tevékenységet fejt ki a város társadalmi s kulturális életében.
Munkái : Az (elektromosságra vonatkozó ismereteinls fejldése a XIX. sz.-ban.
A csillagokról.
A ft-ny és a színek.
A színek a természetben s a dekoratív mvészetben. Az élet s mvé-

—

—

—

—

szet Olaszországban.
>r<lt.sAr

István

Mátsár István, bölcs, doktor, egri egyh. pap, szül. 1763-ban, Gyöngyöspatán. Rövid káplánkodás után 1797-ben az egri liczeumban találjuk, hol 1812-ig
történelmet, statisztikát tanít, 1812-tl haláláig, 1827-ig, egerszalóki plébános.
Munkája : A Xévtelen krónikájának magyar versekbe foglalása (közel tízezer hexameter)
Még egy kézirata van ugyanott De frutium
kéziratban maradt az egri érs. liczeum könyvtárában.
Szemere Pál említi a Magyar szóhangzás mértéke ez. czikkét.
et fluviorum origine.

—

—

pap

s

:

Matuszka Mihály, egri egyhni. áld. pap. Szül. 1870-ben. 1893-ban lett misés
mint hittanár Jászberényben és Nagykállón mködött. 1904 óta pásztói

plébános.
Czikkei és bírálatai az Egri Egyhm. Közlönyben, a Hittudományi Folyóiratban, kisebb közNagyobb munkái : A nyíregyházi Samassa-templom
leményei a helyi lapokban jelentek meg.
Kath. keresztény
Katholikus keresztény hittan, Bpest, 1904.
monográfiája, Bpest, 1904.
Jelen monográfiába ö írta Pásztó történetét.
erkölcstan, u. o. 1905.

—

Meétcr István.

—

—

—

Mester István, 1815-ben született, Gyöngyösön. 1841-ben több évi káplánság után Egerbe került szemináriumi prefektusnak, innen három év múlva
Miskolezon a tanítóképz tanára lett. 1862-ben Szirákon halt meg.
Munkái : Nézetek a káptalanok, apátok és prépostok országgylési szavazatjogáról, Eger,
1847.

— A kath.

religio

tankönyve, u.o. 1854.

Nemzeti Újságba, Nevelésbe

— Ezenkívül számos pedagógiai czikket

írt

a Hírnökbe,

stb.

1838-ban. 1862-ben
szül.
Michalek Manó (Bugaczi), jogakad. tanár,
az egri egyházmegyében pajjpá szenteltetvén, nyolcz évi káplánkodás után
Egerbe jött s itt azóta mint karkáplán, Idtelemz, 1881-töl tanítóképzi tanár,
1884-tl mint jogakadémiai tanár mködött. Jelenleg a liczeumi könyvtár

re

s

a jogliezeumban a mveldéstörténelem eladója.

Czikkei a Magyar Államban, az Egri Egyh. Közlönyben, az Elemi Tanügyben, a Népiskolai
Tanügyben, az Egerben, az Egyet. Philol. Közlönyben s az Irodalmi Szemlében jelentek meg.
Tanulmányok Aquinói Sz.
Fordításai Az ember szármtizása Sidney H. Laing után. Pest, 1872.
Eredetibl fordította a Nalas a MaháTamás bölcsészetéröl, Gonsales Z. után, u. o. 1883 85.
Bharata szanszkrit eposz epizódját.
Összeállította Az egri érsekmegyei könyvtár szakszer czímjegyzéké-t.
Munkatársa volt a Cantu Caesar-féle Világtörténelem magyar fordításának.
:

—

—

Milesz Béla,

ref.

tanító,

—

Tiszafüreden.

—

Született

—

—

1843-ban.

Elbb

a gö-

möri Putnokra tanítónak, majd Alsószuhára a Bóms-családhoz nevelnek ment.
1865-ben a tiszafüredi ref. egyház hívta meg tanítóul s azóta itt mködik. Tanügyi
és irodalmi munkálkodásán kívül résztvesz a társasélet, emberbaráti, ifjúsági,
közmveldési intézmények s egyesületek tevékeny mozgalmaiban. 1882-ben
a Hevesnagykúnsági ref. egyházmegyei tamtóegyesület elnökéül választotta,
mely tisztet nyolcz évig viselte. Tagja Heves vármegye áUandó népnevelési bizottságának. Az utóbbi két é\'tized alatt a tiszafüredi régészeti múzeumot gondozza
s a vele kapcsolatos gazdag népköny^'tárt kezeli. 1899-ben állami ösztöndíjjal
résztvett a Múzeumok és Könyvtárak orsz. Ffelügyelsége által Budapesten
rendezett archaeologiai szaktanfolyamon. Els mve a Szép kún leány ez. elbeszélés volt, mely a Vasárnapi Újságban (1863) jelent meg. Azóta 400-nál több vegyes
tartalmú, eredeti s fordított (szépirodalmi, ismeretterjeszt, népies, ifjúsági, tanügyi) közleménye jelent meg lapokban, vegyes tartalmú folyóiratokban, vagy

Irodalom, tudomány ós mvészet.
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Önállóan, részben Szelim álnév alatt. 1888-ban megalapította s több éven át szerJelenleg fszerkesztje
kesztette a Tiszafüred és Vidéke ez. helyi hetilapot.
a Tiszafüredi Üjság ez. hetilapnak.
A fösvény, népies irányregóny.
Munkái ; Zádor és Ágota, régi kún történet. Budapest, 1867.
Egj- szegény ember története, vagy a becsületesség jutalma. Debreczen, 1870.
Bpest, 1869.
AjándékHerczeg mint kovácslegény, tört. elbeszélés Mátyás király idejébl. Debreczen, 1870.
könyvecske, szülök s gyermekek olvasmányául. Bpest, 1871.
Új kis Regél, elbeszélések az ifjúAz Olcsó KönyvRegék és mesék az ifjúság számára. Karczag, 1889.
ság számára. 1874. Bpest.
Beszélyek, Plouvier után. Bpest, 1879.
tárban Regék és mesék Andersen után. Bpest, 1879.
A Magj-ar llesemondó ez. népies vállalatban Székely Mátyás, elbeszélés Himyadi Mátyás korából.
1888 1908-ig 11 füzet
Gazdag Juliska, történet a népéletbl. Bpest, 1896.
Bpest, 1895.

—

—

—

—

—

—

:

—

—

:

hivatalos jelentést

irt és

adott ki a Tiszafüredi

Múzeum-

—

—

ésKönj-vtáregj'let

—

—

mködésérl, a régiségek

a könyvtár gyarapodásáról.
JIÍ7idszenty Gedeon, csak születésére nézve gömörmegyei (Jolsva, 1829
vallásos poézisnek
október S.), élete és költészete Heves vármegye dicssége.
legnagyobb mvelje irodalmunkban. Korán, élete delén, tört ketté kezében
a lant. Atyja elkel birtokos és hosszabb ideig a város polgármestere volt. Nagybátyja, Szidor. a nagyváradi prém. r. fgimn. igazgatója, örömmel fejlesztette
költi tehetségét. 1844-ben lépett az egri szemináriumba, hol már II. éves theologus korában Zsenge muíatványek ezímen írott lapot szerkeszt s értekezéseivel
és

A

'^'gpleon.''^

Fiatalon végezvén el tanulmányait, csak két év múlva (1852)
addig az érseki irodában kap alkalmazást. Egy évig fölszentelése
után is itt marad még, imien 1853-ban ArokszáUásra küldik segédlelkésznek, de
már a következ évben Egerben segédlelkész, 1857-töl a tanítóképz tanára,
1858-tól igazgatója lS66-ig. Közben 1855-tl 1864-ig fszékesegyházi hitszónok.
Lelke lassanként megunta a város zaját, csöndre vágyott. Bartakovics érsek
örömmel teljesítette óhaját, 1866-ban a szenterzsébeti plébániára nevezték ki.
1874-ben esperes lett. 1875-ben megalakult az Egri egyházm. irodalmi egylet, mely
De hivatalát már nem sokáig
szépirodalmi osztályának elnökévé választotta.
viselhette. 1877 derekán betegeskedni kezdett. Kömiyebb kezelés czéljából Egerbe
Ismersei, tiszteli, maga
jött g3-ógyulást keresni az ngalmas rend házában.
Bartakovics érsek, részvéttel vigasztalták a beteg költt, de hiába volt mmden
ápolás, 1877 június 5-énelhunyt. Sírja fölé az egylim. irod. egyesület díszes emléket
emelt.
Egyaránt jeles, mint egyházi szónok és miiit vallásos költ. Beszédeibl
a mély meggyzdés árad felénk. Cseng hangja behatott a szívekbe. Össszegyjtött beszédei két kötetben jelentek meg Ümiepi és alkalmi beszédek és Vasáriiapi
ilint költ, a hit, a vallásosság,
egyházi beszédek (összeállította Üjlaky Dezs).
erkölcs és hazaszeretet költje. Költészetének eszményképe Mária.
A iláriahimnuszoknak s legendáknak irodalmunkban legnagyobb mvésze . Ezenkívül
az anya- és honszeretet, az emberi szív legszebb erényei ihletik lantját.
Legújabb költeményei,
Munkái M. G. költeményei, 1859.
Újabb költeményei, 1868.

jutalmakat

szentelhetik

nj'er.
fel,

—

:

—

—

—
— A boldogságos Szz Mária hava (imakön>-\:

—

Els költeGörres G. Mária-dalaival, 1864).
ménye a Családi Lapokban jelent meg Madonna della Sedia (1853.) s ettl fogva a Vasárnapi Újság,
Szépirod. Közlöny. Hölgj'futár, Xefelejts stb. hozták verseit.
Czikkei a M. Sajtóban, a Tanférfiak
könjTéljen, Egri Egyhm. Közlönyben jelentek meg.
1877.

—

:

Módly László, jog. és államtud. doktor, ügyvéd, sziü. 1881-ben. 1908 óta
az egri jogliczeum tanára. Czikkei és tanulmányai a Jogban (A férj özvegyi
joga, Magyar nyelv a hailseregben, Az országgylési tag megvesztegetése, A
katonai büntetjog reformja. Észrevételek a büntetnoveUa tervezetére) s a

^'ódiy Lá.szió.

Magjar Jogász Üjságban (A kerítés) és a büntetnoveUa tervezetében jelentek meg.
Munkái Észrevételek a raagj-ar ált. polgári törvénykönyv tervezetére, Pécs, 1906.
Erkölcsi

—

:

alapelvek a polgári törvénykönyvben s a birói szabadság, Eger,

1

909.

Murajda Nándor, bölcs, doktor, szent ferenczrendi tanár, szül. 1870-ben,
Gyöngyösön. 1892-ben segédtanár a gyöngyösi fgimnáziumban, majd Kolozsvárt elvégezte a tanári kurzust, de már 189S-l)an meghalt.

v'^^l/nf

Czikkei : a Gyöngyösi Lapokban, a Gyöngj'ösi Újságban s a gyöngyösi gimn. Értesítjében
jelentek meg (1897).
Ónálló munkája A magyar kritika fejldése, Eger, 1895.

—

:

Alajos, kegyesrendi tanár, szül. 1845-ben, Gyöngyösön. Elbb egri Nasj-vinjuí.
egyh.-megyei kispap, honnan 1867-ben a piarista- rendbe lépett s mint tanár
a budapesti és kolozsvári fgimnáziumoknál mködött.
sok szellemi munka
azonban aláásta egészségét s 1889-ben Budapesten meghalt.
Munkái (ped. és fii. czikkek) a Magyar Államban, a Jelenkorban s a Figyelben (Csaplár
Kiadott még néhány egyházi beszédet és elmélkedést.
Benedek életrajza) jelentek meg.
Roulet

Sagy

A

—

F. müve:
és az élet.

Az ember,

(íorditás francziából).

— A modem pedagógia

stb.

— A keresztény

ifjú

kalauza (francz. ford.)

—

—

Az

iskola
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Xagy

hülcs-doktor,

Béni,

— 1900-ig

cziszt.

r.

fögimnáziuuii tanár,

szül. 1874-ben.

a pécsi, iiincn kezdve az egri fgimnáziumban mködik, mint a
történelem és latin nyelv tanár:^.
189()

Irt kisebtj tört. czikliokot a Magyar AUanibn, .alkotmányba. Pécsi Fig>-elübe, Egri Híradóba
Április 11-iko.
10 szobor.
s a pécsi és epri fgin.náziuiiiok értesítibe. (Erzsóbot királyné.
II. Rákóczi Ferencz.
Deák Ferencz.
in. Béla eiulkczeto.
mohácsi vész.
Dobó István.

—
—
—A
—
—
—
—
—
—
Magj'arorazág
Nagyasszonya.
A
ItarmeA tökéletes mü.
gyri
n pápaság.
Feroncz. — A czisztercziták munkássága. — Az új
Uta-renilh:iz
ó\os története. — Assisi
fógimnúziuiu Egerben). Is-noretterjeszt eladásokat tartott. (Mátyás király udvara. — Esterházy
— XVI. Lajos és családja. — Török világ Eger— A régi görögök
Miklós családi
A régi iskolázás fbb jollomvonásai
ben). Paedagogiai és történeti szakórtekezései a következk
— Müvolödóstörtónet és
—
földrajz.
(U.
(Katii, Paedagogin).
A mvészi
(Egri angolkisasszonyok értesítje). — A ii'.agyarorszégi jobbágy állapota Róbert Károlytól 1514-ig.
(Budajjest, 1890). — A ferenczes szellem és hatása hazánkban. — (Egri fgimn. értesítje). — Her— A niáriánus ferenczesek
koráczeg Esterházy Pál nádor, a ferenczosck jótevje. (U.
(Egri fgimn. értesítje). Heves vár^negye jelen
ban. — (Kflth. Szende). — Sz. Imre berezeg
— Magj-arors/iis

—A

é-s

Sz.

l'imi

csiiladi élete.

élete.

:

okt;'.tá.sról.

politiltai

o.).

II. .lózsef

o.).

élete.

monográfiája részére a vármegye történelmét írta meg, a honfogLUástól 1815-ig.
yagij Géza. szül. 1862-ben, Aprzoii. 1885-ben raisés pappá szentelték.

Több

helyen káplánkodott. jelenleg edelényi plébános.
Czikkei a fvárosi ós vidéki lapokban, az Adatok az egri egj'házmegye történetéhez ez. vállaMunkái Jász-Jákóhalma kincsszekrénye.
latban s az Egri egj'h. Közlönyben jelentek meg.
Els fogadalmi tempEzredik esztend, Miskolcz, 1896.
Jász -Hírcsarnok, Jászberény, 1891.
lom Erzsébet királynó emkkére lítHG.

—

—

:

—

—

A'agy János, hittud. doktor, theol. tanár. Szül. Egerben, 1877-ben. Szerés vezére az egri ker. szocziálista mozgalomnak idevágó czikkei s beszédei részben a helyi lapokban, részben az Igaz szó, Magyar Állam s az Alkot-

vezje

mányban

;

jelentek meg.
:

—

Nagy

—

K-?pek a szocziáldemokrata szenMit igór c's mit ád, szocziáldemoltráczia ?
egyház alkotmányának alapvonalai az els három században.
Pál (Szkefalvi), bölcs, doktor, szül. 1788-ban, Gyöngyösön, 1815

Munkái
tek óletébl.

-Az

1837-ben nyugdíjazták
1836-ig a nagyváradi akadémián a történelem tanára
s Pestre meii.t lakni, meghalt 1859-ben.
História pragmatica
Munkái : Poátiones ex hist. pragm. reg. Hung., M. Varadini, 1817.
élete leírása. Pest, 1819.
Vitézvári báró Simonyi József
regni Hung. u. o. 1817., két kötet.
Nyugalomba vonulása után Pesten szerBudae, 1824 23, három kötet.
História universalis
42).
kesztette a Nemzeti Újságot és melléklapját, a Hasznos Mulatságokat (1840
;

—

—

.

.

.

—

—

.

.

—

.

—

Nagy Zoltán (Tasnácli), szül. 1827-ben, Egerben. Mint honvédtüzér, végig1864 óta szlmíveléssel és
küzdötte a szabadságharczot, azután nevel volt.
bortermeléssel foglalkozik Paulison (Arad vm.) Az 1850 60-as években szépirodalmi czikkeket és költeményeket írt a Hölgyfutárba és Napkeletbe. Nemzetgazdasági czikkei a különféle szaklapokban jelentek meg.
Korrajz, Arad, 1861.
Munkái Árpádház két fejedelme, három énekben. Lúgos, 1860.

—

:

Az

1861. évi

emlék (költemények),

u. o. 1861.

— Hazai Bzlszetünk és borászatunk,

—
—
— Szölö-hegyrendri alapszabálytervezet, Arad, 1879.

u. o. 1890.

r. k. egri egyh.-megyei pap és képzint. tanár,
1809-ben. Egyházmegyei levéltáros volt, 1855-tl pedig az egri tanítóképz
tanára, meghalt 1861-ben.
Munkái : Ábrahám, ígéret. Patriarchai szent eposz egy énekben. Pyrker László mvének

Nagy Zsigmond

(Kisfaluoi),

szül.

egy részlete, késbb a teljes eposzt lefordította A szent hajdan gyöngyei czímen.
Alzog J. müvét, az Egyetemes egj'házi történelmet, három kötetben.
Nniryfejefi

Mihály.

név nélkül.

zölt
kája
NáHzni

Ijiij/n.

— Lefordította még

Nagyfejeö Miháty, orvosdoktor, szül. 1807-ben. Elbb kispap volt Egerben,
majd innen Idlépett s Pesten orvos lett 1833-ban s Egerben telepedett meg.
1850-ben Hevesvármegye forvosa lett. Mint orvosnövendék, több fordítást kö-

:

—

Az egri fürdök-et 1839-ben írta
Czikkei a Gyógyászatban jelentek meg.
cholera mint járvány Indiában s raost Európában, Kassa, 1831.
•

le.

— Orvosi

mun-

A

Nászai Lujza (Lassgallner Oszkárné), szül. 1880-ban. 1899 óta tanítón
Gyöngyöspatán egy évig, 1900-tól máig Füzesabonyban.
Költeményei a Magyar Szemlében,
Almwiachjában jelentek meg.

Uj

Idkben

s

a

Hevesmegyei

írók

és

írónk

Nyizsnay (Nyizsnyánszky) Gusztáv, zeneszerz, szül. 1829-ben Egerben.
Pyrker érsek gondoskodott kiképeztetéséröl. A szabadságharczot végigküzdötte,
azután bujdosott. Midn Sárosy Gyulának egy költeményét megzenésítette s ez
hírre kapott, Sárosy maga ment érte s magával vitte a fvárosba, hol zeneleczkéket adott. Majd vándorútra indult s az ország több helyén föllépett gitárjával
hangversenyeken. 1856-ban megnsült s Hódmezvásárhelyt telepedett le. Különösen az ötvenes években emelkedett hírnévre s dalaival emelte a nemzet hazafias
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A

hivatalos életben kevés szerencséje volt, rövid ideig járásérzületét és hitét.
bírósági iktató volt, ezt az állást is odahag^^ta. Hódmezvásárhelyen dalegyesületet alapított, niehniek több évig igazgatója maradt. Meghalt u. ott 1882-ben.
Szegedi Híradónak 1859-tl munkatársa volt, dalait az egykorú szépirod. lapok

A

—

Zenemüvei Pesten (1855 63) és Szegeden jelentek meg.
Nyizsnyay Iván, szül. 1870-ben Párádon. Az egri egyházmegyébe lépett s
theol. tanulmányait a budapesti egj'etemen végezte. Egy évi káplánkodás után
már Egerbe került s elbb tanulmám'i felügyel, majd lelkügazgatóként mködött a szemináriumban kora haláláig 1908-ig.
közölték.

Nyiz^yay

Szépirodalmi munkái a Magyar Állambfin, Magyar Szemlében, Egri Híradóban, tudományos
Fordításai

czikkei az Egri Egyh-izmegj-ei Közlönyben, Hit védelmi Folyóiratban stb. jelentek meg.

—

—
—

—

—
:

Carruthers-Resch A japán szekrényke.
Bollanden A pennás káplán.
Champol Az önz.
P. Ábel Henrik S. J. Missió-beszédei s férfiaknak való böjti prédikácziói.
P. Da Portó Maurizio
Leonard Missio -beszédei.
Rendezte ezenkí\-ül a papnevel könyvtárát és szerkesztette a Manuale
Bituum-ot.
:

:

—

:

:

Orczy Lrincz báró. A magyar irodalom történetében a francziás iskolának orezy Lörinoz.
egyik számottev tagja, 1718-ban született. Fiatal korában karddal védte a porosz
háborúkban Mária Teréziát. Nemcsak mint jeles dandárvezér a szász és porosz
földön, különösen gróf Ha lik oldala mellett Berlin megrohanásakor aratott hírnevet, de mint áldozatra kész hazafi is, a ki 1756-ban a maga költségén egész
ezredet szervezett a Nádor-huszárokat, maga felé fordította a fejedelmi figyelmet. A béke megkötése után tábornoki ranggal lépevt ki a hadseregbl, 1764-tl
polgári hivatalokban szolgálta hazáját s mint Abaúj vármegye fispáni hel}i:artója, majd fispánja, a Tisza és Bodrog szabályozásának királyi biztosa, szerez
érdemeket és közbecsülést. Elöregedve, 1784-ben lemondott fóispám hivataláról,
ezután részint Pesten, részint Tarnaörsön lakott. Meghalt 1789-ben.
Els verseit Barkócz}- Ferencz egri püspök buzdítására írogatta s ki is akarta már nyomatni gj'jteményét, mikor Barkóczy meghalt, mire a költ teljesen elliallgatott. Csak 1772-ben veszi le újra ., pókhálós lantját" szögérl, mikor Bessenyei
Györgj-nek, az irodalmi megújhodás vezérének verses üdvözletére költi levéllel
felel. Bessenyei ettl kezdve hathatósan ösztönzi s Orczy új munkásságra buzdul.
Czikkei, beszédei, levelei és költeményei a M. Hírmondóban, az Orpheusban, a M.
Múzeumban s az Üj il. Múzeumban jelemiek meg. Összegyjtött költeményei
Révai Miklós gondozásából jelemiek meg Költeményes holmi egy nagyságos
Pozsom% 1787 és Barcsay Ábrahám müveivel együtt Két nagyságos
elmétl
elmének költemém^es szüleményei, Pozsony, 1789.
Énekeinek múzsája Mária
Terézia, ki kegyeivel halmozta el, a kit az emberi nem gyönyörségének, országok
dicsségének nevez. De ihleti a magyar nemzet, a magyar nép szeretete is. A nemzeti érzésbl kivetkezett furak helyett a parasztságot magasztalja a maga egjszerü természetességében. Fajára, hazájára büszke a rajongásig. Életfilozófiára
a boldog középszer. Korképeiben, melyeket a városi estéhTl, a magyar szépekrl, az asszonyok természetérl, a bugaczi csárdáról rajzol, javító, fedd törekvése szeretctreméltóan jelenik meg. Vidor és mégis gúnyos, játszi és mégis komoly.
Orosz Ádám, szi. 1802-ben. 1822-ben az egri papnevelbe lépett, 1828- O"""^^ Ádám.
ban szentelték föl. Négy évig kápláiikodott különböz helyeken, mire Egerbe került székesegyházi hitszónoknak. 1837-ben az egerszalóki plébániát kapta meg
:

—

:

.

.

.

:

—

mködött haláláig (1872). Nyelvtudós és nyelvmvész volt.
Munkái : a Döbrentei szerkesztette Nyelvemléktár I. kötetében a Peer-kódexról írt tanulmánya, az Ida vagy a pusztai sir ez. ige nélkül írott elbeszélése.
Az árva zsidó lány.
Öröm és
búhangok.
Öt változatú lant. (Költemények.)
Szent beszédei hat kötetben jelentek meg. Ma is
széltiben használják ket.
s itt

—

—

—

—

Orosz Erj.ö, Heves vármegye levéltárnoka, szül. 1869-ben. 1896 óta van a
vármegye szolgálatában. Geneologiai szakczikkei a Nagy Iván-féle és a Turul

czím tört.

folyóiratokban jelentek meg.
Onáüó munkája : Heves és volt Küls-Szolnok vármegyék nemes

családjai, 1908.

"rósz

Kmö.

— E mono-

XIX. század történetét és a geneologiai részt Irta.
Ottlik Iván, államtitkár szül. 1858-bau Gyöngyösön. Közgazdasági czikkei a ottUkivAn.
földm. mimsztérium Hivatalos Lapjában, a Köztelekben, a M. Nemzetgazdaságban s a napilapok közgazdasági rovatában jelentek meg.
Munkája : Jelentése amerikai tanulmányútjáról, Bpest, 1894.
Ez útjáról a Budapesti

gráfiában a

—

Szemlébe ozikksorozatot

ben

ia írt.

Pájer Antal. 1817 május 20-án szül. Makiáron. 1835-ben lett kispap. 1842ekkor Brezovay József hevesvárraegyei els alispán házához

fölszentelték,

paj

r

mu

.i
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eiitm nevelnek, de néhány hó múltán Füzesabonyban lett káplán s innét 1844ben fszékesegyházi liitszónok. Négy évig a tanítóképzben is tanított, míg végre
Tiszabábolnára került lelkésznek. Innen Tiszafüredre, lSfi2-ben pedig Jászapátiba költözött, itt mködött élete végéig. 1855-ben már esperes, 1865-ben pedig
a király apáttá nevezte ki. ileghalt Budapesten, 1881-ben. hová gyógyulást ment
Az irodalom terén 183()-tól kezdve folyton mködött. Isten, szz Mária,
keresni.
a haza. s a szülföld szeretete csendül meg dalaiban az 1850-es évek költészetének
kissé szentimentális, de viszontérzést kelíö hangján. Megnyüt eltte az Atlieneum (1840), st még elbb a Szemlél. Rajzolaiok. Koszorú síb. ez. zsebkönyvek
tették ismertté nevét. Korának valaniennvi szépirodalmi lapjába dolgozott.

—

—

Munkái : Pájer Antal versei. Pest. 1S47.
Villámok, u.
Orgona-virágok, 1858.
Hattj-údalok (a M. Sionban), 1877.

—

o. 1S.')4.

— Szent lant,

u. o. 1857.

—

Pallér Kelemen, cziszt. r. fgimn. igazgató, szül. 1841-ben, Egerben. Tanár
volt Székesfehérvárott, ugyanott 1886-tól igazgató s házfnök haláláig, 1897-ig.
Czikke a földrengésrl a szfehérvári fgimn. Értesítjében, felolvasásai s szabad
eladásai a helyi lapokban jelentek meg. Rész vett a Vörösmarty-kör megalakí-

tásában, melynek mindvégig választmányi tagja volt.
Palócz Liisz'6.

Palócz László, hírlapíró és szerkeszt, szül. 1859-ben, Egerben. 1895 óta a
Szegedi Hiradó ez. pol. napilapnak felels szerkesztje. Munkássága leginkább a
hírlapírásra szorítkozik. A Dugonics-társaság tudományos osztályának ftitkára.
Pap Eá'mán.
Pap Kálmán. Hevesvármegye tb. t'szti ügyésze, szül. 1845-ben, 1871-ben
ügyvédi diplomát szerzett s 1872-tl mint gyakorló ügyvéd, Péterv? sáron lakik.
Költeményei a Vasárnapi Újságban (1863 67), a sárospataki EmlékkönjTben (1867 71.),

—

Pop
Mcikizedok.

—

—

a Szépirodalmi Közlönyben, a Petfi-társaság Lapjában, a Magj-ar Szalonban (1889 90.) stb. jelentek meg.
Pap Melkizedek, ferenczrendi igazgató tanár volt 1853 1870-ig Gyöngyösön. :Meghalt 1873-ban.
Czikkei a gyöngyösi gimn. Értesitjébea (1853—60.) jelentek meg.
Imakönyvet is írt
Imák és énekek czímen.
fölszentelték
Párvy Alajos, szül. 1830-ban, Gyöngj'ösön. 1853-ban
s Szendrn segédlelkész, majd Zsérczen és ^liskolczon plébános lett. Meghalt 1898-ban.
Czikkei a Religióbau, a M. Sajtóban, az Egerben s a miskolczi lapokban.
Xagj-bjti beszédei
a Mendlik A. Falusi prédikáczióiban (Pécs, 1864 75) jelentek meg.

—

—

—

—

PArvy Sándor.

Párvy Sándor, theol. doktor, szepesi megyés püspök. 1848 október 2-án
Gyöngyösön, régi magyar nemes család sarjaként. 1865-ben egri kispap lett.
Már gimnazista korában jelentek meg költeményei az Iskolai Kis-Tükör s IskolaBarát ez. lapokban, növendékpap korában pedig szónoklati s irodalmi gyakorlószül.

iskolát állított fel Egerben.

nak els jegyzje

lett s

A

bécsi

Pazmaneum

költeményeivel

életre ébredt

magyar

A Pazmaneum és Augustineum elvégzése után Bécsbl hazatérve,
széki aljegyz és levéltáros, 1875-ben érseki másod-, 1881-ben els
ki érseke. Ezidétt tevékeny részt vett az egri egyházmegyei irod.
tásában

s

ekkortájt jelemiek

társulatá-

srn találkozunk a társidat

meg nagyobbrészt

Egyházm. Közlönyben, a Kath. Szemlében, Uj

egyházpolitikai

Évlapjaiban.
1873-ban szenttitkárrá nevezte
egyesület alakíczikkei az Egri
az írod. Szemlé-

Sionban s
a Zsasskovszky-féle Énektárban nem egy
A megyei közéletben és társadalmi téren
jelents tevékenységet fejtett ki. A kath. aut. kongresszusnak egyik képviselje volt. Közben folji;ün emelkedik
1892-ben egri kanonok, 1903-ban a
pápa fölszentelt püspökké és érseki segédpüspökké nevezi ki. 1901-ben
az egri jogakadémia igazgatója s mint ilyen megalapítja ott a mensa akadémikát. 1904-ben búcsút mondott szülmegjéjének s Egernek s elfoglalta a
szepesi püspöki széket. 1907 óta valóságos bels titkos tanácsos.
Józ-oL
Pá*2/o?- József, áll. fgimn. tanár, szül. 1863-ban. 189 l-ben Budapesten a szabadkézi rajzból s rajz. geometriából képesítést nyert. 1888 óta a gyöngyösi fben. Olykor költeményeket is ír még
mélyérzésü vallásos énekét találjuk.

]\Iagyar

s

:

P.'isztor

gimnáziumnál mködik.

—

Többekkel együtt
Czikkei a Jászberény és Vidéké-ben s a Gyöngyösben jelentek meg.
1896-ban alapította a Gyöngyösi Újságot, hova többnyire hiunorisztikus tárczaczikkeket írt.
A
Önálló munkája Mvészi
ayöngj'ÖBÍ fgimn. 1901. évi Értesítjébe leírta a fgimn. új épületét.

—

—

:

stílusok.

Pataki Ferencz, jezsuita tanár, szül. 1704-ben, Gyöngyösön. Kolozsvári
tanár volt 1729 31-ig és 183-í 40-ig. mikor u. ott meghalt.

—

Munkája
etc.

1730.

:

Metempsychosis

—

(Elégia), 1729.

— Ortus

et progressus

variarumin Dacia gentium

tudoiiuiny ós

Inidaldiii,

—

mvészet.
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1827. Esterházy egi'i püspök volt a pártfogója,
Pápai/ Sámuel. 1770
bkezségébl a jogi tanfolyamot elvégezte s 1747 1800-ig az egri liczeum
magyar nyelvi tanszékére is kinevezte. 1800-ban Pápára költözött s gróf Esterházy Miklós uradalmának ügyésze lett.
Munkája az els magyar oknyomozó irodalomtörténet; A magyar literatura esmérete,

—

kinek

sá^"*''t

Veszprém, 1808.

Pázmán Alajos, szül. 1816-ban. 1840-ben pappá szentelték. Három évi
káplánkodás után fegyházi hitszónok és karkáplán, 1884-ben a Foglár-intézet
aligazgatója, 1866-ban makiári plébános, itt halt meg 1881-ben.

i'^zmáu

Pedagógiai, földrajzi és fizikai ozikkeket irt az Egerbe, történetieket az Egri Egyházra. KözSok czüíket irt ezenkívül a Jelenkor, Budapest, Pesti Napló stb.
lönybe, az Egri Népkönyvbe.
Kéziratban maradt Eger város története a legújabb idkig.
fvárosi lapokba.

—

—

:

Platthy Adorján (írói néven Pásztói), orvosdoktor és földbirtokos, szül.
1847-ben. 1873 óta Pásztón lakott, hol egy ideig körorvos volt, utóbbi években azokban abbahagyta az orvosi gyakorlatot. Évek óta, haláláig, Pásztó
község bírája volt. Meghalt 1907-ben. Költeményeivel szerzett jó nevet, melyek
közül nem egy megzenésítve, országszerte ismeretes. 1906-ban vagy száz Heinedal jelent meg tle, a többi kéziratban maradt.

Guidó, zenekölt, szül. 1867-ben. 1901-ben a Miskolczra megLányi Ern utódául az egri székesegyház karnagya lett, honnan
1908-ban Temesvárra távozott a zeneakadémia igazgatójául. Hét éven át vezette a hírneves „Egri Dalkör"-t, amelynek 1903-ban a temesvári dalosversenyen megszerezte az aranyérmet.
Poj/aísc^íu'gför

fdf"-^n

^""q'^j^iö"'^^

hívott

Munkássága: ,,Dal a dalról", .Török ima", ,,A hs sii'ja" ós „Csak magyarok legyünk" ozímü,
müveivel nagy sikereket ért el. ,, Argvi'us királjü" czimen operát, ,, Stella" és ,,A Kaukázus tündére" czímmel balettet, As-dúr szimfóniát, több vonósnégyest, száznál több nikarra írt
dalt, zongora- és énekiskolát és két kötet egyházi zenemvet írt. A szervezend ,,Egri Városi Zenekar" alapjára filléres adományokból több ezer koronát gyjtött össze.
,

férfikarra írt

Pogonyi

Nándor,

kir.

ügyész,

szül.

1871-ben,

Egerben.

Jogi

tanul-

mányainak végeztével ügyvédjelölt Egerben, majd aljegyz Zalaegerszegen, Aradon albírósu. ott 1906-ban kir. ügyész. Tagja a Kölcsey-egyesület írod. szakosztályának. Irodalmi mködését jogászkorában Egerben kezdte az Eger és Vidéke ez.
lapnál, 1893-tól a Hevesvármegyei Hírlap segédszerkesztje s e lapnak ma is
munkatársa. Ezenkívül számos vidéki lapnak dolgozik.
Jogi ezikkei a Törvényszéki és Rendri Újságban jelentek meg.

—

— Munkái

Eger. (12 elbeszélés.)
A búr szabadságharcz, Eger 1900. (Népies elb. költemény).
regény.
Hexagon, regény, lílO'J.
Közel 300 elbeszélése jelent meg.

—

—

nSot'

,
:

—

Mai lányok,
Török Kató

Polgár Iván (János), bölcs, doktor, cziszt. fgimn. tanár. Szül. 1874-ben,
Eger 1908.
Hézagai regény, 1909. Közel 300 elbeszélése és novellája jelent meg. Egerben. Tanár volt Egerben, Pécsett s 1902 óta Székesfehérvárott.
Munkája Aoschj'los Enmenidese, Bp. 1898.
Újabban a Budapesti Hírlapban jelentek
meg város-rendészeti s vasút-politikai czUckei.

Poigih- iváu.

Porzsolt Kálmán, (Barátosi). Ludason szül. 1860-ban. 1884-ben megalapitotta a Herkules ez. szaklapot, melyet máig szerkeszt.
múzeumok, könyvtárak
s képtárak szaporítása érdekében szervezte az országos múzeum- és könyvtárbizottságot és tanácsot. Számos népkönyvtárt alapított s a vándorkönyvtárak
eszméje tle származik. Széli Kálmánnal társulva alakította a Dunántúli Közmveldési Egyesületet, melynek ftitkára, az orsz. múzeum- és könyvtárbizottságnak pedig eladó titkára. 1894-ben átvette a Fvárosi Lapok szerkeszté.sét s
belle napilapot csinált, de hamar megsznt. 1891-ben nül vette Lukács Juliska
drámai színésznt. 1897-ben megkapta a Népszínház bérletét és az igazgatást még
az évben át is vette, 1902-ben újra
bérelte ki a Nép.színliázat, de 1904-be.n
anyagi okok miatt meg kellett válnia tle. Jelenleg a Pesti Hírlap belmunkatársa s szépirod. s tudományos folyóiratainkban s a színpadon is gyakran találkozunk nevével. írói pályáját 1876-ban kezdte, írod. -történeti, képzmvészeti,
közoktatásügyi s általában kultúrpolitikai czikket ezernél többet íi't csaknem
valamennyi lapba. Nem vetdik fölszínre oly kérdés, melyhez hivatott tollal

pcuzsoU

—

—

:

A

hozzá ne szólna.
Munkásaága : Két színmve a Nemzeti Színházból kiindulva, bejárta a vidéki színpadokat is :
párbaj és az Asszony, mel3'ek méltán tüntethetk fel a modern magyar di'áma típusainak. LegElbeszélései ily czimen
újabban a Gyermekkirály ez. tört. színmüvével akad. pályadijat nyert.
A sportvilágból ( 1885).
A vüiaros ólot (1886).
jelentek meg: Szerencsétlen furulyások (1884).
Fürdi emlékek (1887) stb.
Sport és szerelem (1887).

A

—

—

—

—
—
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Porubszley József, bölcs,

s

egyh. jogi doktor,

szül.

1812-ben.

1839-ben

Egerbe kerül, hol elbb tanúim, felügyel, liezeumi, majd tlaeol. tanár volt.
ISTO-beu kanonok lett s 30 évig élvezliette inunkás élete jutalmát. Meghalt
1900-ban. A jogi irodalom terén mükölött alapos tudással.

—

IdunVái : Dissertatio de iiidependentia pot. eccl. ab itnp. civ., Agriae, 1841.
Jua ecclesiasticum, Agriae, 1853.
Katholikus Egyházjogtoii, Eger, 18li3.
A királjú tetszvény, 1869.
Értekezés » polgári házasságról, 1868.
A raagyaror.sz. kath. püspökségek, káptalanok etc. jogi
jellege és alanya stb.
Vallástörténelmi s egyházjogi czikkeket irt a M. Sionba s Egri Egyhm.

—
—

Prünyi Bikís.

—

—

—

Közlönybe.
Piúiii/i Békés, sz. Ferencz-reudi

fgimn. tanár, szül. 1838-ban, Kompolton.
érsekújvári gimnáziumban tanított 1871-ben.
Munkája : A mennyiségtan hasznos voltáról.
Puc/í/i'« Lajos, Heves vánuegye aljegyzje, tb. fszolgabíró, szül. 1877-ben.
1899 óta a vármegye szolgálatában van. Közigazgatási jogi szakczikkei a heljá
lapokon kívül a Vármegye és Községi Közlöny czím szaklapokban jelentek meg.
E monográfiában Eger város közigazgatási ismertetését és a közlekedést irta.
Pyrker László, velenczei pátriárka, egri érsek. A szépirodalmat német nyelven mvelte. A magyar irodalom legnagyobb alakjai (Bajza, Vörösmarty stb.)
részérl számos támadás érte e miatt. Azonban P\Tker csak nyelvében volt német
poéta. Életével és jelentségével más fejezetben foglalkozunk, itt csak mint a
tudomány s irodalom mveljét méltatjuk. Hogy lelkes pártolója volt a mvészetnek, tanú rá az egri székesegyház és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott
nagybecs képtára. Tudományszeretetét hirdetik az egri tanítóképz s a már
megsznt rajziskola. ]Mag3'ar földön, a fehérmegyei Felslángon született 1772
november 2-án. Ányos Pál és Virág Benedek voltak tanárai Székesfehérvárott s
ha élete útja fiatalon nem viszi ki a hazából, talán ép oly jeles magyar költ vált
volna belle, mint mesterei voltak. A Hlienfeldi cziszterczia kolostorban kezdi
meg költi mködését, de költeményei csak szepesi püspök korában jelennek meg.
1847-ben halt meg s utolsó akarata szerint szívét Egerben, testét pedig a Hlien-

Az

Pucbiin Lojns.

PvrkiT

Lá^-izió

temetben temették

feldi

Munkái

el.

Perlen der heiligen Vorzeit (melynek lefordításáért Bajza keményen megtámadta
Kazinczyt), 1821.
Eimek teljes kiadása 1826-ban jelent meg.
Tunisias (Ein Heldengedicht in
zwölf Gesangen) 1820.
Rudolph von Habsburg (12 énekes hsi eposz) 1825.
Irt történeti színjátékokat, mint dümiczi cziszterczita plébános s témákat idegenben is hazai történelmünkben keresett: Die«Kor\-inen, Kari der Kleine, Zrinyi's Tod (Wien, 1810.)
Legenden der Heiligen, Wien, 1842Bilder aus dem neuen heil. Bunde und Legenden, 1847.
Az egri érseki megye kormányzásában
elfáradt lélek \issza-vissza gondol az Eged tövébl az Alpok hófedte csúcsaira s ekkor jelent meg
utolsó könyve Lieder der Sehnsucht nach den Alpen.
:

—

—

—

—

—

—

—

:

Kadó vrmos.

tanár, szül. 1847-ben, Egerben. Az érs. liczeumszerzett tanítói oklevelet. 1870-ben a budapesti pedagógium tanárának nevezték ki, 1874-ben pedig a II. ker. tanítóképz-int. tanára lett. 1871-ben a kormány
megbízásából Délnémetországban, 1873-ban Éjszaknémetországban járt tanul-

Badó Vüuios, képziniézetí

ban

mányúton, 1877

— 78-ban Olaszországot utazta

be.

1883 óta a keresk. akadémián

tanít.
Czikkeket írt a Pester Lloydba, s a Néptanítók lapjába, a Magyar Pedagógogiába s a PaUas
Lexikonba.
Ifjúsági kiadványai Eredeti magyar gyermek- és népmesék.
Vámbéry Ármin utaRobinson Crusoe.
Gróf Benyovszky Jlóricz élete és kalandjai.
Magj'ar népmondák.
Ujvárj- Miklós, a magyar Robinson.
Erzsébet királj-né emlékezete.
Mint tankönjTÍró is szerepelt.

zásai.

^^józ^?""^

—

—

:

—

—

—

—

—

Hudvánszky József, dalköltö, szül. 1873-ban, Göröngyösön. Középiskolái
után a szent Ferencz-rendbe lépett s 1896-ban pappá szentelték. A zene iránt
már papnövendék korában annyira érdekldött, hogy társai között zenekart
szervezett. Els állomása JászVjerény volt s már itt adott ki néhány mélabús
magyar nótát. Innen Szegedre helyezték. Jelenleg Szolnokon hitoktató és káplán.
Dalok a magányból. — Megválás. — Nefelejcsszirmok. — Búzavirágok. — Síró
— Tavaszi ibolyák. — szi álmok. — Vándorfecskékstb.

Munkái
nóták.

•

:

Radványi

^^eof'^'

1876-ban.
zett.
1906.

^mu?d

—

A

Teofil (Ferencz), bölcs, doktor, cziszt.

cziszterczi

1903 óta az egri fgimn. tanára.
Munkái : A mese és epigramm ]>s8Íngnél,

—

A

színpad története.

r.

fgimn.

tanár.

Szül.

rendbe 1893-ban lépett. 1902-ben tanári oklevelet szerEger, 1904.

— A német irodalom története,

Bpest,

lüO!).

Rapaics Rajmund, theol. doktor, egri kanonok. Szül. 1 845-ben. 1859-ben lépett
az egri papnevel-intézetbe. 1868-banmiséspap lett. 1870-tl 1880-ig Egerben
ködött, mint theol. tanár, szem. aligazgató. 1880-tól a budapesti egyetemen az egyháztörténelmet adta el, több évben volt a theol. fakultás dékánja s 1900-ban
75. években számos egyháztörtérektora. 1903-ban egri kanonok lett. Az 1870

m-

—
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neti s valláspolitikai czikke jelent meg az Egri Egyhm. Közlönyben. Munkatársa
volt ezenkívül az egri Ii'od. Szemlének, tagja a vatikáni magyar okirattár szer-

keszt-bizottságának s a Sz. István-Társulat tudom, s irod. osztályának.
Munkái : Egj'etemes egyháztörtónelem, (három kötet) 1881., 86., 89.
Egyháztörténelmi
emlékek a magyarországi

hitújítás korából, 1902.

—
— Szerkesztette 1872— 79-ig az Egri Egyházmegyei

Közlönyt.

Eépássy János, r. k. plébános. Szül. 1844-ben. Felszenteltetése után mi^t
káplánt a Magyar
Állam szerkeszti felhívták a fvárosba,
hogy itt az egyház képviselje és a lap belmunkatársa legyen. 14 hónap
múlva azonban visszavágyott a lelkipásztorkodás terére. Erre rövid ideig Jászapátiban volt segédlelkész, honnét^^Egerbe jött fegyházi hitszónoknak, tan. képz
int. tanárnak s e ketts állásban mködött 1886-ig, mikor saját kérelmére Alsóábrányba lelkészszé nevezték ki, hol 1906-ig mködött. Azóta Pesten él nyugalomban. Évek hosszú során át munkatársa volt a legtöbb kaíh. folyóiratnak.

^*"''*'*'' •'"""'•

poroszlói

1872. — Karácsonyi pásztorjáték, 1877. —
— Hárfaliangok
saját dallammal) 1899. — A népiskolai hitoktatás
1873. — Kis magyar nyelvtan. 1873. —
kölszavalástan, 1873. — Olvasókönyv, 1879. — Elbeszélései, útirajzai Cseveg habok, I —
—
—
1879 —
Szellemi körutazás, 1882.
Egyházi beszédek, I—
1877 —
— A bnbánat
szentsége, 1883. — Fordított munkái
Az egély, Racine
1870. — A kereszténység védelme
Hellinger után, 1883. — Korunk nagy kérdései
Stöckl A. után, —
1883. — A bölcselet
— Ribizke álnevét versei és csevegései alá
tankönyve A.
Tamás nyomán, I—
1885.

Munkái : Eredetiek Répássy János költeményei,
:

Újabb költemények,
módszertana, 1S73.

(versei

1896.

— Kath. egyháztörténelern,

Irály-,

•

tészet- és

k.

II.

:

III. k.

80.

I

etc.

III. k.,

sz.

81.

költ.,

:

III. le,

stb.

irta.

Réz József Imre, orvosdoktor, híres pesti szemorvos, gyöngyösi származású.
Munkája : Dissertatio ... de cataracta oculi, Pestini, 1791.
Rezutsek Antal, cziszterczi r. apát. Szül. 1795-ben, Gyöngyösön. Pappá
szentelték 1819-ben. Székesfehérvárott és Zirczen volt tanár, Egerben igazgató,
1858 79-ig apát Zirczen.
Munkái: História s. Ord. Cist. in Hungária Diarium ab amio 1852 1874. (Kéziratok a zirczi

—

Ri^z József.

^^i'taT''

—

;

apátság könyvtárában).

Rhédey Antal, orvosdoktor, gyöngyösi származású. Czikkei a M.
Évkönyvében s az Orvosi Tárban jelentek meg.

tud. társulat

—

Munkái A csokoládé életrendi és orvosi tekintetben. 1884.
Említhetk a
Budge Gy. után, 1849.
Az emberboncztan tankönyve, Hyrtl után, 1849.
:

tanból,

—

kir.

részletes

term.-

RíííIlv Autai.

ember-

Rónai Miliály, fváro.si állatorvos, szül. 1879-ben, Egerben. 1901 óta a fvá-^"^"''
ros szolgálatában közvágóhídi állatorvos.
Czikkei és elbeszélései a legelkelbb irodalmi és napilapokban jelennek meg.
Beethoveukesergö és egyebek czímen 1903-ban adta ki elbeszéléseit.
Szerkesztje a ,, Vágóhídi Szemle"

—

ez.

^"*''^'>-

—

szaklapnak.

Rovó Lajos, 1865 május 30-án született. 1900-ban az egri külvárosi r. k.
iskolához választották, 1902-ben az érseki tanítóképz-intézetnél a német nyelv
tanítója, 1908-ban az érseki liczeumi fiú-iskolához helyezték át. 1904 óta tagja az
Országos Kath. Tanügyi Tanácsnak, a Katholikus Tanítók Százas Bizottságának
Tankönyvbíráló Bizottságnak. Irodalmi tevékenysége túlnyomóan
az elemi nevelés és taitás körébe esik.
Rózsa Bertalan, altábornagy, szül. 1838-ban, Egerben, meghalt 1897-ben.
1866-ban, mint századparancsnok, résztvett a Nachod és Skalitz melletti ütközetben s a königgi-átzi csatában. Ezek tanúságait írta le a Ludovika Akadémia
Közlönyében (1875—76).
Saád Henrik, cziszt. r. áld. pap. sziU. 1861-ben, Egerben. Baján és Egerben volt fgimn. tanár, Zirozen a rendi növendékek tanára s apáti titkár,
majd nagyteveli (Veszprém vm.) plébános, jelenleg jószágkormányzó Szentgotthárdon.

^°'^^ ^*'™-

és a Kath.

Papa

Rózsa
^rtaiiu.

^'^'^ Henrik.

Czikkei a Kath. Szemlében, az Egerben s az Egri Híradóban, müdalokhoz való forditá.saí a
Vidékéban jelentek meg.

és

Sajósy Alajos, képíró s rajztanár, szül. Gyöngyösön, 1836-ban. A képírás
elemeit Marastoni híres mvésziskolájában kezdte, majd az
buzdítására külföldi
akadémiákon tökéletesítette mvészetét. Tíz évet töltött a bécsi, müncheni,
brüsszeli és velenczei akadémiákon s hazajve, mint akadémiai fest, nemcsak
a vármegyében, hanem országszerte nevet szerzett magának, fképen oltárképeivel. Nyolczvannál több oltárképe látható Magyarország és Erdély különböz
templomaiban. Az utolsót. Árpádházi Boldog Margitot, az egri fkáptalan megbízásából festette a p.-sz.-margitai templom foltára száraára. A millenáris kiállításon Az öreg kondás ez. életképe keltett méltó feltnést. Kiválóbb mvei még

^''J^^y -^'"Jós-
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Samassa

(Ss

mvészet.

Deák Ferencz életnagyságú arczképe Heves vármegye dísztermében, Samassa
József érsek és Kossuth Lajos arczképei Eger város tanácstermében és a híres
kuruczképviselönek. Csiky Sándornak tórdképe az egri kaszinó nagytermében.
IStíO-túl lí)0O-ig a cziszt. r. egri fgimnáziumának rajztanára volt. Ekkor nyugalomba vonult, de már a következ év tavaszán meghalt.
1867-ben született. Elbb
Saiiiassu János. jogi és államtud. doktor.
huszárfhadnagy, sz. k., 1896-ban az egri járás szolgabírája, 19ül-töl jogakad.
r. tanár s ugyanaz évben a kápolnai kerület képviselvé választotta. Apponyi
pártjához tartozott mindvégig s legutóbb a függetlenségi párthoz, melynek egy
ideig jegyzje volt. 1908-ban lemondott mandátumáról.
Önálló mimkája Egy
Költeményeket s tárezákat irt az Egri Híradóba. Hazunkba stb.

—

—

:

Deputatus Anonj-mus névvel irt füzeteket társadalmi, ker. szocziális és közgazdasági kéreszme.
désekrl.
Az ö összeállításában jelentek meg (1908.) Bartha Miklós beszédei s vezérczikkei.
Samassa

—

bíboros-érseke. A közmveldés terén
méltatjuk. De neve méltán foglal helyet itt is latin
és magyar nyelv beszédei révén. Amazokban a latin iiyelv ékesen szóló müvelje
s mindegyikben, mint a fennkölt eszmék páratlan hirdetje jelenik meg. Képviseli és frendiházi beszédei, melyeket a büntet-kódex. Bosznia okkupácziója,
a középiskolai és a polgári házassági törvényjavaslatok tárgyalásai alkalmával
mondott, politikai mély tudásáról és belátásáról tanúskodnak, de lángoló hazafiságának is örök emlékei. Cjévi és nagyböjti körlevelei pedig a theologiai ismeretek gazdagságáról tesznek bizonyságot.

Samassa

József, az egri

hozott áldozatait

egyházmegye

más helyen

.•

.

.

Sankuvics
Bertalan.

gyoson

,

,

„„.,

Sarkadr

.

.

.

.

,

szül. 1863-ban.
Czikkei a Népnevelben s a

imádságos könyvet
Sárhegyi Lajos.

—

1858.
De stultitia
3/untát Votum ad SjTiodum Pro\-incialem Strigonii eelebrandum
quoriimdam, qui se Ciceronianos vocant (a porosz tanárok latin tudománj'a ellen írt vitairat, 1858).
audítorum
descripsit,
quam
in
usum
1860.
Falaestina,
Sanlcovics Bertalan, r. k. plébános
az esztergomi
egvh.
-megyében.
Gvön^
o.
o
o.
.

állított össze.

Korunkban

— I/eeburg F.

jelentek meg.
:

A neveln

—

Kalauz a menyországba czimen

(fordítás).

Sárhegyi Lajos, a szakolczai algimn. hittanára. Szül. Gyöngyösön, 1853-ban.
1871-ben a piarista-rendbe lépett s mint gimn. tanár, több helyen mködött.
1887-ben az esztergomi egj'h. -megyébe lépett át s öt évi káplánkodás után elfoglalta mai állását. Nagyon sok lapba (közöttük a Gyöngyösbe s az Egri Népújságba)
írt' kisebb czikkeket, fkép költeményeket. Adott ki egyházi beszédeket külön
és a Jó Pásztorban, de ezeknek nagy része még kéziratban van.
Sarkady István, hírlapíró és szerkeszt. Szül. 1834-ben, Gyöngyösön.
Fiatalon a veszprémi szemináriumba lépett s elvégezte a theologiát. De fölszenteltetése eltt búcsút mondott a papi pálj^ának s teljesen íróságra adta magát. Meghalt 1892-ben, Budapesten.
Alitnkái : Xövendékpap korában a Kath. Hetilapban r a Religióban, 1857-tl kezdve a szépSegédszerkesztje volt a Társalgónak, majd a Népújságnak s
irodalmi lapokban jelentek meg.
1862-ben a Sárosy -Albumot szerkesztette. Ebben czikket írt, a mely miatt a hadiTrombitának.
tör\énj-szék félé%"i börtönre ítélte. De csak egy hónapot töltött ki. Erzsébet királyné nevenapján
Szerkesztette még az Új Esztergomot és munkatársa volt a Pesti Naplónak s a
kegyelmet kapott.
Összegyjtött munAz 1860-as években a nemzet fájó lelkét vigasztalta.
Nemzeti Politikának.
Hajnal ez.
Arany hullámok a történelem tengerébl.
kái Történeti beszélyek. Pest, 1858.
albumának utolsó (1873.) kiadása mintegy' 500 könyomatú arczképet tartahnaz.

—

—

—

—

:

Sárosy Gyula.

—

—

—

Sárosy Gyula. Az Arany Trombita ez. pohtikai versgyjteménye miatt
1850-ben a félországot bejárta, hogy üldözi ell meneküljön. Egy évi bujdosás

után Tiszafüredre került, hol Pájer Antal szívesen látta és rejtegette egy ideig
házánál. Pájer tanácsára Gyöngyösre ment és itt kiadta magát német nyelvmesternek Sorsich Albert név alatt. Tanítványa azonban alig akadt, úg\' hogy
csak Pájer adományaiból tengette életét. Késbb Taposi magánintézetében
magj-ar nyelvmesterként alkalmazták. Több mint két esztendeig rejtzött
Gyöngyösön. Arczát annyira elváltoztatta, hogy régi jó barátai Zalár és Vachot
Sándor sem ismertek rá. Jlint szellemes társalgó, vidám kedély ember, szívesen
látott vendége volt az elkelbb házaknak. 1852 végén azonban eláridták s a pesti
Újépületbe zárták
kiszabadulása után is mindig hálával gondolt gj'öngyösi
:

;

barátaira.

^z^^

Sa-skey József, áll. el. isk. tanító Nagyágon (Baranya vm.). Szül. 1874-ben,
Hatvanban. Elször Somogy vármegyében volt tanító. Négy évig a somogymegyei
tanít óegj'esiiletnek buzgó munkása volt felolvasásaival és czikkeivel. Tárczái,
elbeszélései és versei a szépirodalmi lapokban jelentek meg, egyéb czikkei a szaklapokban.
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müvészot.

—

Ifjúságom, elbeszélések és költeméTanítóink társadalmi helyzete, két kötet.
Szerkesztette a
a székesfváros oktatásügye újjászervezéséhez (1903).
és VjilókiH cs a Lakatosok Lapját.

Munkái

nyek.

i^s

:

— Refonnoszmék

Kbánya

—

Sávoly Lajos, Heves és K.-Szolnok vármegyék árva-törvényszéki jegyzje,
Meghalt 1869-ben, Egerben, 47-ik évében.
Czikkei a Regél Pesti Divatlapban (Rima völgye) s a Magyarföld és Népeiben (Egri népEger története

viselet,

s jelen

állapotának

leíi'ása)

suvoiy

jelentek meg.

József (Szentmiklósi), gyöngyösi ügyvéd volt. Költeményei s elbeszé- Scbök
Szépliterat. Ajándék,
lései az 1830-as és 40-es évek szépirodalmi lapjaiban
jelentek meg.
Uránia, Sas stb.
társalkodás
a magasabb esinosságba
:
Két
kötet
színjáték
Mívelt
érzékeny
Munkái
(1828).

Sebk

—

—

Líjd.-,.

józsct.

—

feljelen ifjúság számára, 1832.

László (Ethei). Gyöngyösön szül. 1840 június 25-én. A papi pályára sebíík
budapesti középponti papnevelben elnöke lett az irod. társulatnak
s már ekkor több czikket küldött a katli. irányú lapokba s folyóiratokba. 1862-ben
misés pappá szenteltetvén, két évig káplánkodott, majd Egerbe került, hol lütszónok, majd 1868-ban theol. tanár lett. 1875-ben szülvárosának óhajára elfoglalja a gyri plébániát. 18Sl-ben elhún^i:. Tevékeny munkása volt az irodalomnak.
vezér-, politikai, társadalmi, szépirodalmi,
Kiilönféle hírlapokba százakra
vallási czikket és költeményt írt. Fordított angolból, francziából, olaszból és
németbl. Hangjegyre alkalmazott költeményeit az Egri Dalcsarnok s a Harmónia hozták.
Munkái : A japáni szent vértanúk története.
Jézus Krisztus élettörténete (Venillot után

Sebk

lépett.

laszió.

A

men

—

—

—

—A

nótárius levelei.
francziából).
Kis világ (gyermekversek).
Gyöngj^ös és vidéke története.
Téli olvasmányok (szépirod. mveinek
(Ebben a régi Czuczor-féle Paprikás verseket újítja fel).
gjTÍíjteménye).
Sandeau : Madelaine, regény (fordítás).

—

—

Serfz Géza, szül. Nagytályán, 1861-ben. Az egri fgimnáziumot elvégezve, sertözö
a magyaróvári m. kir. gazd. akadémián fejezte be tanulmányait. Hosszabb gyakorlat után Pest vármegye gazdasági egyesülete 1890-ben titkárának, 1894-ben
vármegyei mezgazdasági eladójává választotta meg. Ez id szerint is ott mííködik. A Pesti hazai és az Egyesült fvárosi takarékpénztár a gazd. tanácsosi teendk
ellátásával bízta meg.

Góza.

—

—
—
—

SzerÖsszeállította a „Népies gazd. eladások" kétkötetes (1897
1898) gyjteményét.
Szerkeszti a Pestvármegyei gazd.
kesztette a Szántóvetk Lapja ez. gazd. szaklapot (1890
1897).
1907.,
hívása
ügj'ében
1892.,
1896.,
egyesület értesítjét.
A mezgazdasági érdekképviselet életre
A pénzügyminisztérium meg1908. években tervezeteket dolgozott ki, melyek meg is jelentek.
bízásából a drágaság enyhítésére 1907-ben emlékiratot dolgozott lii, mely az e czólból összehívott
orsz. értekezlet egj-ik tárgya volt. A raillenimni kiállítás alkabnából, 1896-ban királyi elismerést
nyert, 1908-ban pedig a Ferencz József-rend lov. -keresztjét.

—

—

Sipos András, birtokos, Heves vármegye táblabírája. Költeményei a Magyar

®"""^ Amiiás.

Kurírban jelentek meg.
Munkája

:

Gedei Gedey Klára asszony sirhalmára íratott versek (1805).

Sivampel József. Szül. 1830-ban, Egerben. 1862-ben pappá szenteltetvén,
Hevesen, majd Arlón káplánkodott, honnan 1868-ban Egerbe karkáplánná nevezték ki. Késbb a tanítóképzben tanári állást kapott s egyszersmind a liczeum
gondnoka lett. 1890-ben nyugalomba ment s 1902-ben meghalt. Tanári pályáján
élénk munkásságot fejtett ki, fleg a természettudományok terén.
Czikkei az egri hírlapokban, az Elemi Tanügyben, Irodalmi Szemlében
Nevén kívül Almagyari és Krónikás néven is írt.

sítiben jelentek meg.

—

s

sivampoi

a tanítóképz Érte-

Skody József, (1830—1902). Mint nagyiváni plébános hunyt

el.

^kody József

Munkái a

Religióban, Kolping életrajza az egri NépkönjT;tárban, szentbeszédei a Lelkipásztorban, könyvismertetései az írod. Szemlében s Egy jó öreg úr ez. hosszabb elbeszélése az Egerben
jelentek meg.
.

Spetykó Gáspár, szül. 1816-ban, Gyöngyösön. Iskoláit félbeszakítja s két
noviczius, utána három éven át
évig nevel, azután egy évig francziskánus
Vidéki néven színészkedik országszerte. 1841-ben már egri jogász, s 1845-ben
letévén az ügyvédi vizsgát, szülvárosában telepedett le. A szabadságharczban
mint nemzetr vett részt. Hazafias versei miatt az abszolút kormány 1852-ben
az ügyvédségtl eltiltotta s azt csak 1858-ban, személyes királyi kihallgatás után,
Felolvasásofolytathatta. 1865-ben meghalt. Társadalmilag nagy szerepet vitt
kat tartott, mkedvel-eladásokat rendezett, még a gyöngyösi czigányokat is
voU az igazgatója. Az
egyesíteni tudta három évre zenetársasággá, melynek
levelezésben s barátírókkal
Vahot I., Beöthy L., Sárosy Gy., Zalár József
:

—

ságban

állott.

—

""JP^p^.*

400

Iriidnloin. tiirlnm/inv

iiiüvószot.

Versei eleinte a Regélben. Hontnüvíszetbon, a Koszorúban stb. jelentek meg, inig az fiO-es
évek végén a Napkeletben, Sárosy Albumában stb.
Önálló munkája Gyöngy-virágok (költemények) 18i"i4.
ö.«szes költeményeit és prózai dolgozatait ifj. Káplány József rendezte és adta ki.
Gazda
ez.
verskötete
A
Kapás
a
Gyöngyös, 1883.
gyöngyösi dialektusban írva (1854 ) mintegy
elhírnöke Lisznyai Palócz dalainak.

—

—

Stcfjiiovszky
SíUidor.

:

—

Stefanovszky Sándor, szül. 1823-bau, Egerben. 1847-bcn lett niiscs pap.
Sokáig mködött mint liczeumi, majd jogakad. tanár. Mint egri kanonok halt
meg. 1 907-ben.

—

Munkássága: 1865 69-ig az Egri Képos
Caesar világtörténelmének fordítá.snban.

Naptárt szerkesztette.

—

Részt vrtt a Cantu

Sfiller János Bernardin, sz. fer. r. áld. pap, fögimn. tanár, szül. 1868-ban,
Gyöngyösön. Kolozsvárott szerezte meg a tanári oklevelet, 1893-ban. 1892-töl
szülvárosában a közs. katli. nagygimnáziumnál, ennek államosítása óta az áU.
fgimnáziumnál mködik. Beutazta Európa több országát. 1907-beu a híres
gyöngvösi skvtha-sirletet meecnientette s a Nemz. Múzeu-nnak ajándékozta.
Szerkeszti a Gyöngyösi Kalendáriumot. Ebben, valamint a gyöngyösi lapokban s a Sz. Ferencz
Hírnökében jelentek meg czikkei.
A lelet"t a gyöngyösi fögimn. 19U8. évi Értesítjében Pásztor

—

József

tanártársával

tanulmányutam.
Straiiser

Zsigmond.

Az

—

együtt

Az

éjféli

Római zarándoklatom.
Önálló munkái
Svájcz havasai közt.

ismertette.

nap országában.

:

—

—

Külföldi

Strasser (Utas) Zsigmond, vármegyei tisztvisel, szül. 1865-ben, Gyöngyösön.
állatorvosi pályát abbahagyva, vármegyei hivatalt vállalt s elször Gyön-

gyösön, 1905 óta Egerben

mködik.

Czikkei a Mátravidékben, Közügyeinkben, a Gyöngyösi Lapokban, Hevesmegyei Lapokban, Egri Hirüdó ban, Eltfí Újságban, Heves és Vidékében, Hevesvármegyei Hírlapban s a
Szegzárd és Vidékében jelentek meg.
Költeményei Versek czímen öt kötetben Gyöngyösön
jelentek meg (1895
Szerkesztette
99) s újabb költeményei Szívembl czímen u. o. 1904-ben.
és kiadta a Hevesmegyei írók és írónk Almanachját 1901, 1903, 1906, 07, 08-ra Egerben
írói neve Utas.

—

—

—

—

:

Szabó lemácz.

Szabó Ignácz. Eger városnak évtizedeken keresztül közismert Náczi bácsijaki iskolájából. Szül. 1832-ben, Egerben. Épen elvégezte
középiskoláit, mikor a szabadságharcz kitört s beállt Bem seregébe. Azután tanár
lett s 1858-ban elfoglalta katedráját az egri gimnáziumban. A tanügyet 35 esztendeig szolgálta. 1893-ban ment nyugalomba. Umverzális ember volt a hittantól kezdve tanított minden tárgyat. Az 1870-es években a bölcselet magántanára
volt az egri jogakadémián. 1896-ban a Sz. István-Társulat választotta irod. osztásának tagjai sorába.
Nem pihent még a nyugalomban sem Eger város
irattárát rendezgette haláláig, 1900 július 2-ig.

Nemzedékek kerültek

:

—

:

Irodalmi mködése : 1853-ban Szabó Náczi név alatt Vahot Imre és Vas Gereben lapjaiban,
a Hölgj'futárban, Szépirod. Albumban, Kalauzban késbb a Fvárosi Lapokban, a Budapesti
Hölgj'divatlapban stb. jelentek meg versei és elbeszélései.
Majd a 48-as történetek elevenültek
meg tollán, majd Vitkovics érdemeit méltatja, majd geográfiai s filozófiai czikkeket ír a fögimn.
Értesítjébe.
Az Eger ez. lapot 1872 78-ig s ismét 88-töl 96-ig szerkesztette.
Összeállította az
Egri írók Albmnát (1861).
Tankönyvei
Egy évig szerkesztje az Egri Postának is (1863 64.)
A földisme alapvonalai (1861).
Az ásványország természetrajza (1864).
Természettani földrajz

—

;

—

—

—

—
— A nézleti mértan elemei (1870 — — A csillagászati és természettani földrajz rövid tankön>'^e (1869). — Logika, vagy gondolkodástan (1874). — Tudományos müvei: A
népszer
légtünettan (1874). — Lélektani képek (1881). — A föld alatt
— Elbeszélései Élet törté^
net (1861). — Az erki pap (1883). — A zenéhez
értett Egri
vegyes Icardalok (1887)
Utolsó munkája Eger város múltjából, korrajzok, 1898. — Kéziratban maradt két operettfordítása,
—

(1869).

—

—

—

:

71).

lég,

is

:

(1882).
lant,

:

és

stb.

:

melyeket Kassán

el

is

adtak (1869 és 73-bBn): Midas király

fülei és Zilda.

Szabó László (Bártfai), bölcs, doktor, M. N. Múzeumi segédr, a Magyar
és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja és jegyzje,
szül. 1880-ban Gyöngyösön. 1904-ben doktori, 1906-ban tanári oklevelet szerzett.
1904 óta van a Múzeum Széchenyi-köny\'t.árában
Her?,ldikai

—
—
—
— A Forgách-család története, sajtó
Kéziratban A hazai nemes Koller -családok leszármazása, 1905. — Gr. Károlyi Antal
1732
1791. — Heves vármegj-e középkori oklevéltára, 1907 — 1526. — Jelenleg az illet családok megbízá-

Történelmi czikkei a Turulban, Századokban jelentek meg.
önálló munkái Ghymesi Forgách Ferencz váradi püspök évkönyvei (1902-ben az egyetem Schwartner-díját nyerte meg).
Gróf
:

F. F. életrajza (a Történeti Életrajzokban, 1904).
:

alatt.

élete

sából írja a gróf Széchenyi és Csáky családok monográfiáját.
.Szailz Aiita!.

Szaitz Antal Mária (Leó), a XVIII. sz. végi felvilágosodás irodalmának éles
toUú ostorozója. Sxül. 1746-ban. 1764-ben Jentendorfban belépett a szerviták
rendjébe.
1769-ben miscs pap lett. Eleinte Bécsben alkalmazták lelkipásztornak, de 1772-ben kíván-sága szerint Magyarországra került s 1773-tól
rövid megszakítással haláláig, 1789-ig, az egri rendház tagja volt. Az új
magyar irodalom megindítójával, Bessenyei Györgygyei s a felvilágosodott
írók, fkép Szacsvay Sándor vallásellenes írásaival még Bécsben megismerkedett

Irodalom, tudomány is mvészet.
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azonnal hozzáfog egyháza védelméliez. Bár jóformán
egyedül marad a harcztéren, készült sés;e, egyenessége és bátorsága gátat tud
vetni Szacsvayék istentelen ozélzatainak.
Munkái : Igaz Magysir (I XV. rész), hol Máriafi István álnéven a Kegnum Marianumot védel-

s alig foglalta el egri állását,

— Slás

—

—A

Trenk-mérö
igaz inagj-ar, raelyben hazafiságát védi Kalapátsits György néven.
összetörése. Az-az, felelet azokra a hazug vádakrt^ mellyekkel Trenk a papságot . .
Responsum latinuin Delarvantis AntiArticuli Apologetici dec. de Rosario.
terhelte (1791).
Magj'ar és Erdélyországnak
Sera Trenkii poenituds etc. (ugj'anezek németül is).
Trenki-i.
Huszonöt esztendre szegdött házi s mezei szolga stb.
mind \-üági, mind egyházi történetei.
mezi.

is

serpenyjének

—

—

—

—

—

Munkáit rendesen álnéven, vagy névtelenül

írta,

de barátjai

s ellenfelei

—

már az els

lapról megismer-

ték stílusát.
Szaiay
Szalay József, néptanító Gyöngyösön, hol 1840-ben született.
Költeményei a Tanodái Lapokban, a Kis Tükörben s a Gyöng\-ösben, pedagógiai czikkei a
lapokba
is.
Dolgozott a pesti
Népnevelk Lapjában, a Gyöngjösben és az Egerben jelentek meg.
72-ben.
Alapította és szerkesztette a Gyöngj'ös ez. hetilapot, 1871

—

József.

—

—

Szana Tamás, a Petfi-társaság ftitkára, a Kisfaludy -Társaság tagja s az
Uránia tudományos színliáz igazgatója, újabb h'odalmunk els rend esztétikusa
és mkritikusa. Szana Pál alispán és Nagyoroszi Farkas Terézia fiaként született
1844-ben, Tiszafüreden. Pesten 1876-ben üg^•védi oklevelet szerzett, de sohasem
ügyvédeskedett, hanem mint író mködött. írói munkásságának nagy érdeme,
hogy megismertette a külfölddel hazánk irodalmát és mvészetét. Sokat utazott
Német- és Olaszországban s gazdag tapasztalatait érdemes tanulmányokban
értékesítette. Mveinek jó részét irod. -történeti kutatások, adalékok teszik,
melyekkel nagyban hozzájárult, hogy íróinkat, mint embereket is megismerhessük. A legtöbb szépirodalmi s pol. lapnak s esztétikai folyóüatnak munkatársa volt, ezekben jelentek meg nagy költinkrl, mint pl. Berzsenyirl (Hon), a
két Kisfalud^TÓl (Figyel), Tóth Kálmáixról. Petfii-l (Koszorú), Arany Jánosról (M. Szalon), stb. festinkrl
IMunkács^TÓl s Barabásról (Vasárnapi Újság),
Lisztrl (P. Napló) stb. írt becses czikkei. Egy-egy kedves jellemvonást, a nagyok
életének egy-egy ders-borús epizódját örökíti meg ezekben, melyeknek legnagyobb érdemük az, hogy önálló kutatásainak eredményei. Élete fol_\ntonos munká-

Szuua Tamás.

:

ban telt. 1908 február 11-én tette le örökre munkás tollát.
Munkái Sziinórákra (széptani és kritikai tanulmányok), 1866. Csokonai életrajza, 1869.
Nagy Szellemek (Leopardi, Poe Edgár, Burns, Heine, Lenau), 1870.
Moüére élete és mvei 1872.
Vázlatok a széptan és irod. -történet, körébl, 1875.
A mvészet
A két Kisíaludj, 1876.

—
—
—
—
—
—
philozóphiája, 1878. — A szerelem mvészete, Ovidius után, 1883. — Utazás a szobám körül, X. de
Maistre után, 1884. — Tóth Kálmán
most, 1885. — Magyar
régen
1887. — A
— A magj-ar mvészet századimkban, 1890. —
mvészek, I —
1888. — Újabb elbeszélk,
— Örök emlékek, 1891. — Petfiné Szendrey Juha,
Benvenuto Cellii önéletrajza,
1890 —
1891. — Guy de Maupassant
1893. — Olasz
1892. —
L.
földrl, 1896. — Izsó Miklós
a tájképfestészet, 1898. —
munkái, 1896. — Markó Károly
A sajtó felszabadulása, 1898. — Jankó János
és munkái, 1899. — Egy amateur naplójából,
1899. — Száz év a magyar mvészet történetébl, 1900. — Városról városra, 1904. — Szerkesztette
:

,

életrajza,

11. k.,

és

könj'-s'

188!1.

ford.

91.

elbeszélései, ford.

Hale-i-j'

élete és

elbeszélései, ford.

és

élete

a Figyelt, az Otthont, a Regélt, a Petfi-társaság Lapját és Évkönyvét, utoljára a Petöfi-.Albumot
áUitotta össze.

egri

Szapár József, jogi doktor, sziU. 1868-ban, Egerben. Költeményeket
lapokba s egy kötet költeményt adott ki.
Munkája

:

írt-

azszapár

Szirmok (költemények) Eger, 1896.

Szécsi Ferencz, jogi doktor, szíU. 1861-ben. Jogi tanulmánj-ait a budapesti
és lipcsei egyetemeken végezte.
fvárosban ügyvédkedett 1904-ben hatvani

A

kir.

József

Széosi Fereucz.

;

közjegj'zövé nevezték ki. Beutazta

majdnem

egész Euróiját

s

a Kelet egy

részét ; utazásairól számos czikket írt a fvárosi lapokba. Sok évig állandó munkatársa volt a ,, Borsszem Jankó"-nak, melynek Bukovay Absentius alakját

teremtette meg. ötszáznál több, kivált humoros tárcza-czikke jelent meg a
fváros legnagj'obb újságaitian, melyek egy részének most is állandó dolgozótársa. 1896-tól, nnt a budapesti Víg.szinház társalapítója és dramatiu-g-igazgatója, (1900-ig), számos külföldi színdarabot fordított magyaiTa s dolgozott át.
az özvegység felé" ez. \-ígjátékát (bemutató-eladása a Németi Szín,, Utazás
ház-ban 1904-l)en) a magyar vidék összes színházaiban és Ausztria s Németország
legels színpadain eladták. 1907-ben a Petfi-Társaság tagjául választotta.
A Magyarországi Kir. Közjegyzk Egyesületé-nck ftitkára.
A bab.^. UtaSára és Bernát (Rákosi Viktorral).
U' Színmvei : Kaland (Jlakai ETnillel).
Mvészzás az özvegység felé.
A színház ördöge. Monológok : Bál után.
Legónybúcsú.
!

—

—
—

—

—

—

—

szerelem.

»

•

tikai

Szederkényi Nándor. A vármegye fispánja, szül. 1838-ban, Egerben. Polipályájának méltatását másutt a^juk. Irodalmi mködését 1862-ban kezdte,

SzedorkiHiyi
"^'

"
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Irodalom, tudomi'mv

mikor a Hátra oz.
mint a dunapataji

Számos czikke

pol. lapot

másfél évig .szerkesztette. 1873-bon
Magyar Újság szerkesztje volt.
a Pesti Naplóban, a Honban, az Egyetértésben stb.

megindította

s

ker. országgy. képviselje, a

jelent

még meg

önálló politikai niu»í-ói : Az új mpg>-e, Bpest, 1875.
A Tnagjar liUarnisng fejldése, küzdelmei, u. o. 1901.
net« ez. monográfiának II TV. kötetiH, Eger ISflO i)3.
rékpénztár ötvené\es niülcödé.sének történetét (1896).

—

Szepedy
Ferenci.

—

—

—
— A mag.vftr
Heves vármegye törtóAzonkí\-ül ö
— Üsszeállitotta a Heves vármegyei takaliadi-iiifé/.míiiy, u. o. IS'.Mi.
irta'

Ferenez Lénárd, egri püspök, Theol. tanulmányait Bécsa római kollégiumban végezte. Gj^orsan haladt az egyliázi hi(>rarchiában. 1669-ben lett egri püspök. A kath. énekköltészet egyik nevezetes jelensége fzdik nevéhez
a Cantus Chatholici Latino-Hungari, ez. méltóságos
egri püspök Úrnak ö Nagysága akarattyából és bvkezü adakozásából
Cassoviae. 1674. Ugyancsak
adta ki 1672-ben a Rituálé Strigoniense újabb
Szegedy

ben

s

:

.

Sréky István

.

.

átdolgozását.
Szélcy István, áll. fginin. tanár Gyöngyösön, szül. 1862-ben, Tiszaigaron.
1888-ban tett tanári vizsgálatot. Tanárkodott Budapesten, Zomborban, 1898-ban
pedig a gyöngyösi áll. fgimnáziumhoz helyezték át. Azóta itt mködik,
részt véve a kulturális és jótékony egyesületek vezetésében.
Munlcái a zombori

fögiinuáziimi Értesítjében

áll.

:

A

törzs.számok képzésérl (1893)

—

s

a

A fizika körébl szágyöngjösi fgimn. Ért. A tudományok rendszertana (1902) jelentek meg.
mos ismeretterjeszt szabadliczoumi eladást tartott, melyek közül megjelent a Norvégiai utazás
:

és Galileitl Newtonig.

Szepessy
lenácz.

Szepessy Ignácz báró (Négyesi). Pécs nagynev püspöke Egerben született,
1780-ban. A teol. tanulmányok elvégzése s fölszenteltetése után már 25 éves korában egri plébános. Lelkipásztori tevékenysége következtében már 28 éves korában kanonok lett. 1820-ban erdélyi püspök, honnan nyolcz év niulva a pécsi
püspöki székre ment át. hol úgyszólván minden jövedelmét a jótékonyság s tudomány oltáraira helyezte. 1838-ban halt meg. Nevéhez fzdik a Káldi-féle szentírás els átdolgozása és kiadása
Pozsony, 1831- 35.
Munkái : Az Istent imádó keresztény (imakönyv.)
A keresztény tudomány röviden (tankönj^').
Megjelentek magj'ar s latin nyelv Szent beszédei.
Több czikke jelent meg a Tud.
Gyjteménj'ben is.

—

:

—

Szmiiia Viklor.

—

Szmida Viktor, egri e.
1906-tól bogácsi plébános.

85-ig liczeunii jogtanár,

Czikkei, bírálatai és ismertetései az Egri Egyhm.
1873-tól 1893-ig.
önálló munkái : Weninger

meg

ford. Eger, 1882.
s

—

majd kömlei,

Közlönyben s az Irodalmi Szemlében jelenEredeti, rövid s gj'akorlati szentbeszédek,
teremtés nagysága, ford. Eger, 1884.
1875-ben Párvy Sándorral
Luga Lászlóval egj'ütt alapította az Irodalmi Szemle ez. folyóiratot.

tek

Szolcsányi

m.pap, 1875

—
— Secchi A.

:

:

—

A

—

Szolcsányi Hugó, egri liczeumi jogtanár volt 1873
1893-ig. Számos szakezikket írt.
Munkái : Európa államainak statisztikája, kiv. tekintettel Magyarországra. Eger, 1885.
Európa államainak alkotmányi és kormányzati szervezete (statiszt. szempontból), u. o. 1886.
Magj-arország statisztikája, tekintettel Ausztriára és Európa kiválóbb államaira. I. A népesség,

—
—

u.

o.

1896.

Értekezései:

anyagi érdekei.
Szóké .Sándor.

—

A

morálstatisztika

Dolgozott különféle

—

körébl.
Eger város és vidékének szellemi ós
szaklapokba is.

hír- és

Szke Sándor, egri tanítóképzi tanár, neveléstani író. Szül. 1859-ben
1878-ban nj'ert oklevelet s a somogymegyei Nagybajomban tanítói alkalmazást. Innen a közeli Sárdra keriilt, hol a Somssich család gyermekeinek lett nevelje. 1884-ben Egerben, elbb egyik külvárosban, majd a
liczeumban kapott állást. Samassa József, egri érsek, 1887-ben megbízta
a tanítóképzn a gyarkorlótanítások vezetésével, a mely mködését 22 év
óta folj'tatja. Ez iráiwú megbízatását késbb kiterjesztették az érseki tanítónképz-intézetre is. Nagy buzgalmat fejtett ki az egyházmegyei és országos tanítóegyesületi mködé.sek körül. 1894-ben a budapesti Paedagogiumban letette a
nyelv- és történettudományi szaktárgj'akból a polgári iskolai tanképesít vizsgálatokat. Azután még négy tanári továbbképz-taiüolyamon vett részt. 1896-ban
mind a fitanítóképz-intézetbe, mind az angolkisasszonyok tanítóképz-intézetébe
is rendes tanárrá nevezte ki az érsek. Ebben az állásában máig megmaradt. 1885
óta igazgatója az egervárosi kcreskedinas-iskolának. Az orsz. kath. tanügyi
tanácsnak és könyvbíráló bizottságának is tagja.
Neveléstani czikkei az Efíor, Egri Híradó, Népiskolai Tanügy, Népnevel ez. lapokban és
az iskolai Értesítkben jelentek meg.
Magyar
Nagyobb czikkei Néhány bet a betrl.
nyelvtan az elemi iskolák í. osztályában.
Az orgona története.
A munkásság ösztöne.
Comenius Amos János.
Orbis pictus.
Szvorényi József stb.
és a munka (1897).
A
Intézetünk (ang. kis. egri fels lányisk.) története (1901).
A ni szelídség (1909).
A nép-

—

—

—

—

:

—

—

—

—

n

—

—
—

Irodalom.

tnlloIlláll^• és

—

mvészet.
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—

Toldi Izabella, Eger, 1892.
Önálló munkái
A nnevelés
(1901.) stb.
Nevelési emlékkönyv (A magJ^ kath. egyház 900. évi fordulója alkalmából
fontossága, u. o. 1892.
szép a nevelésben, 1900,
az egri érseki egj-házmegje nevelésügjá története.) Eger, 1900.
Ugyanez újabb átdolgozásban, 1905.
Tanítási bírálatok, Eger, 1902.
Budapest.

nevelk neveltetésérl

—

:

—A

—

—

Szuhányi Ferencz, bölcs, s hittud. doktor, paiikotai apát. Szül. 1742-ben.
Egerben. Már mint jezsuita, hírnevet szerzett tanári buzgóságával. A szerzet
eltörlé.se után világi pap lett, gimnáziumi tanár, majd a kassai akadémia tanára,
végül a kassai tankerület figazgatója. 1824-ben halt meg Kassán.
Dialogi, quibus naturalistarum opiniones. iisque
Munkái Notifia orbis, Cassoviae, 1788.
Comiderationes probi cr\'is
Thomas Morus, u. o. 1790.
oppos. sententiae referuntus, u. o. 1789.
super causis, quae juvenum móres comunpunt, u. o. 1793.
Szvorényi József. A magyar nj'elvészeti és pedagógiai kodalom úttörje,
született 1816 július 5-én. Kisfaludy Auróráival már diákkorában megismerkedett, s az ott olvasott minták szerint maga is próbálkozott a költészet terén
de még buzgóbban folytatta kísérleteit a szeminárium magyar iskolájában,
meljniek 1835-ben egyik alapítója volt. Ugyancsak ez évben jelennek meg els
zsengéi, nehánj^ lú-ai s clb. költeménye a Honmvész lapjain, Romvay álnév alatt.
1837 nyarán Pájer Antallal s még két más társával utazni ment, hogy tapasztalatait növelje. Buda és Bécs megtekintése után a dunántúli városokat járták be
megfordultak Zirczen is, a cziszterczi rend anj'akolostorában. Ez a látogatás
fordulópont volt életében. 183S-ban átlépett a cziszterczi-rendbe. Zirczen töltött
novicziu.si éve alatt Megelégedésünk alapjáról ez. vallásos értekezést küldött
az Anastasiába. lS39-ben már a székesfehérvári gimnázium tanára, 1840-ben
fogadalmat tesz és fölszentelik. Régi nyelvészeti gyjteményeinek rendezgetésével foglalkozott épen. midn 1843-ban a magyar tudós-társaság a magyar ékes
szókötésre pályázatot hirdetett. Összeállította a már kész anyagot s Magyar
ékesszókütés czím pályamunkájával, mely 1846-ban jelent meg, nemcsak a 100
arany s az ezüst büíkom pályaciíjat nyerte meg, hanem a tudós világ becsülését
is. Munkája az alig 30 éves tudósnak utat nyitott az Akadémiába, mely még az
évben levelez-tagjául választotta. Beköszöntjét az 1847-i nagygyíUésen tartotta
meg A magyar közmondások és példabeszédek szelleme és vegyes elemeirl ez.
értekezésével. 1851-ben Egei'ben találjuk. Itt íi'ja meg A régi Fejérvár és altemplomai ez. régészeti értekezését, Az egTÍ gimnázium vázlatos történetét s Ekesszólástan czímmel pályamunkáját iskolai könyvvé dolgozta át. Közben egy-egy
czikket ír a Divatcsarnok, Családi Lapok stb. számára. 1851-ben írja meg A
classica litteratura, vagy a görög és a római remekirodalom történetét s 1853-ban
Egyházi énekek és imák czímen imakönyvet ad a tanuló-ifjúság kezébe. 1855-ben
fkép a ni olvasóközönség számára kiadja bölcseimi leveleit, az Örökzöldeket. Ez
idben valóságos irodalmi kör támad Egerben, melynek tagjai még Tarkányi,
Pájer, az ott fürdz Szemere Pál, kik élénk összeköttetésben állnak az irodalom
pesti vezéreivel. 1854-ben két évre a tanítástól fölmentették s Pestre költözött a
magyar tudományos mszótár szerkesztése czéljából. Ekkor rendezte sajtó alá a
középiskolák alsó osztályai számára szerkesztett négy kötetnyi Olvasmányait is.
1867-ben az egri gimn. igazgatóját. Juhász Norbertet a kassai tankerület figazgatójává nevezte ki a király. Örökébe Sz. lépett. 1867-ben jelentek meg a
Magyar irodalmi szemelvények, 1869-ben A magyar nemzeti irodalom rövid ismertetése, 1871-ben az Elméleti és gyakorlati nyelvkönyv és 1873-ban A magyar irod.
:

—

—

—

;

;

:

tanulmányok

kézi könyve ez. munkái. Az akadémiában Arvay Gergely, Tarkányi
Béla s Danielik János fölött mondott emlékbeszédeket, ö honosította meg intézetében az irodalmi matinékat. Utolsó nagyobb munkái Vitkovics Mihálynak és
Szemere Pálnak életrajza s munkáiknak kiadása. 1886-ban a király a Ferencz
József -rend lovagkeresztjével, az Akadémia pedig tiszteleti tagsággal tüntette ki.
1892-ben a kir. figazgatói czímet kapta, 1893 deczember 11-én meghalt.
Tariczky Endre, a vármegye régészeti múzeumának alapítója. 1818-ban
szül. Gyöngyösön. 1835-ben lépett az egri szemináriumba s 1842-ben lett misés
pap. Elbb Tiszanánán, 1846-ban Jászárokszálláson s 1853-ban Zsérczen pap.
A szabadságharcz idején hazafias szónoklataival tnt föl. 1862-ben megkapta a
tiszafüredi plébániát, azóta itt él papi tevékenységének s tudományos búvárkodásainak.
1892 szeptember 20-án mondotta aranymiséjét, mely alkalommal
Tiszafüred képviseltestülete díszpolgárává választotta s megfesttette életnagyságú arczképét a Múzeuma számára. 1896-ban gyjtés útján Tass és Szabolcs honfoglaló vezérek emlékére liatalmas emlékoszlopot állított Tiszafüreden.

—

nror^zás:

Vármecyíi

í3

Városai: Heves v.'irmceve.

Szuhányi
Ferencz.

irodaUun. tudomány- ós luüvószet.
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1902 szept. 10-én mutatta be gyéinántmisójét, mely alkalomnial aggkorára való
tekintettel, adminisztrátort nyert oldala meÚé. 1907-ben njnigdíjba lépett. Kiváló
érdeme a ..Tiszafüredi régészeti cgjTSÜlet és múzeum" megalapítása, melynek

gazdag gyjteménye van. Érdemei elismeréséül arany érdemkereszttel (üui ették
ki.

A

tek

régészet terén tekintélyes nevet vívott ki s már 1842 óta jelenczikkei és értekezései.
Visszatekintés a tiszafüredi régi s
Nagyobb munkái : Tiszafüred és vidéke, Eger, }892.

történelem

s

meg számos idevágó

—

—

—

Ti.szafüred
A }iajdan virágzott soLlalitiumok áldásos mlcödóséröl.
késöbbkori egjhíizakra.
vidéke a népvándorlástól kezdve, történelmi és hadászati szempontból, vonatkozással a honfoglalás
Elmélkedés Szent
Hazafias emlény, márcz. 15-iki ünnepi beszéd.
1000 éves ünnepére (1890).
A tiszavidéld
piramis és földhalmok ismerLtiszló király napján s Szent László-társulat felett.
Ezeken
Tliass és Szabolcs honfoglaló \czérok oszlopának történelmi keletkezése stb.
tetése.
kívül halotti beszédek, hírlapi czíldcek és apróbb értckozósok jelontok meg toUából.

—

—

—

Tarkányi Béla.

—

hn

—

Tarkányi Béla. A vallásos költészet kiváló mvelje. 1821 január 2-án szü1836-ban az egri papnevel intézetbe léjiett. Korán kezdett vcrselgetni s
már, mint másodéves hittaniiallgaló, dicséretben részesült a Kisfaludy-Társaság
pályázatán Honáldozat ez. balladájával. Ettl kezdve mind gyakrabban találkozunk nevével a szépirod. lapokban, s midn KJopstock Messiásából néiiány
éneket lefordított, Toldy Ferencz örömmel üdvözölte s buzdította az egész
lefordítására. 1844-ben fölszenteltetvén, Szenterzsébetre küldték káplánnak.
Másfél év múlva Pyrker érsek udvarába hívta s titkárjaként külföldi útjaira is
magával vitte. Bartakovics érsek szintén maga mellett tartotta 1858-ig, mikor
saját kérelmére egj'eki plébánossá nevezte ki. Egyeki magányában hozzálátott
irodalmi terveihez. A népénekeket tanulmányozta át elször is, azokat kijavítva,
kibvítve, nagy g3-jteményét Énektár czímen Zsasskovszky Ferencz és Endre
hangjegyeivel ki is adta. Érseke 1852-ben a Káldi-féle Szentíi'ás-fordítás átdolgozásával bízta meg. A nagy készültséggel s magyaros nyelvérzékkel végzett
mmika az apostoli Szék jóváhagyását is megkapta s azóta a magyar kath. egyház T. átdolgozásában használja Káldi fordítását. A zsoltárok könyve 1860-ban,
Az ó-és újszövetségi szentírás 1865-ben jelent meg. A kath. lüvk részére számos
imakönyvet állított össze. Folyóirataink s Almanachjaink lapjain megjelent
költeményei (Sz. Háromság titka, Meliton és anyja, Coriolán) hamar szárnyra
kapták nevét. Költeményeinek els kiadásához Toldy Ferencz írt életrajzot
letett.

m

(Pest 1857.) A Szent István-Társulatnak elbb aligazgatója, majd alelnöke lett.
Az Akadémia még 1858-ban levelez-tagjának választotta, 1867-ben pedig a Kis-

Teiekessy

^*^*^

faludy-Társaság sorozta tagjai közé. E kitüntetést a Messiás teljes lefordításával
köszönte meg (Pest, 1872). Jeles szentírás-fordítása jutalmául a pápa kamarássá,
1868-ban a király egri kanonokká s késbb bors-monostori apáttá nevezte ki.
A nyolczvanas évek elején régi kelet szívbaja ersebben lépett fel, mely 1886
február 16-án ki is oltotta életét.
TeUkessy István. Rákóczi püspökének méltatása nem tartozik e szk keretek közé, itt csak röviden említjük meg, hogy Egernek e mártír püspöke irodal-

milag
1702.

Timon Ákos.

is munkálkodott.
Munkái : A világ pompás dicsségének

sietsége (halotti beszéd), 1682.

— Kéziratban még három kisebb latinnyelvü munkája maradt.

—

Flores precmn,

Tinion Ákos, jogtud. doktor, egyetemi tanár. Szül. Egerben, 1850-ben.
Állami ösztöndíjjal küJiöldi egyetemeket látogatott. 1877-ben a gyri jogakadémia tanára lett, lS91-ben pedig a budapesti egyetemre a magyar alkotmány és
jogtörténet újonnan szervezett tanszékére nevezték ki. Ezzel egy idben József
fherczeg rábízta fiának, József Ágostnak két évig tartó jogi oktatását. A mikor
az országos kath. kongrua-bizottság Samassa egri érsek elnöklete alatt új szerválasztották meg.
vezetet kapott, 1894-ben ennek középponti eladójává
Elkészítette a lelkészi s a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek összeírá,sára vonatkozó szabályzatokat. Vezette a jövedelmi összeírások revízióját. Ö
készítette a nem kath. lütfelekezetü lelkészek kongruájának rendezésére vonatkozó törvényjavaslatot (1898 XIV. t.-cz.), úgyszintén a kath. lelkészek és segédlelkészek kongruájának rendezésére vonatkozót is (1909 XIII. t.-czikk.)
1896-ban a király miniszteri tanácsosi czímmel, 1909-ben pedig kiváló érdemeiért a Szt. István-renddel tüntette ki. 1891 óta tagja a Szt. István-Társulat
tudom, és irod. osztálynak és a második
igazgató-tanácsának s az ott
1907 óta a magyar társadalmi
szakosztálynak több éven át eladója volt.
tudományi egyesület igazgató- választmányának és 1908 óta az országos közmveldési tanácsnak tagja.

t

:
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—
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—

—

A párbór a kath. egyházjogban, 1882.
önálló munkái : A germán ös alkotmány, 1881.
A visitatio canonica a magj'ar egyházjogban,
osztrák konkordatiun és a magyar közjog, 1883.
A ]iárbér Magyarországon, jogtörténeti fejldése és jelen állása szerint, 1885.
Ugyanez.
A városi keg\-uraság Magj-arországon, 1889.
llagyar alkotmásodik bvített kiadásban, 1908.
különös
tokintettel
a
m-ugati
államok
jogfejldésére,
jogtörténet,
1902.
Ugjanez
mány és
második
Ungarische Verfassungs- und
"bö\-ltett kiadásban, 1903 és harmadik bvített kiadásban, 1906.
Rechtsgeschichte, mit Bezúg auf die Rechtsentwícklung der westlichen Staaten, 1904.
Zweite
A szent korona és a koronázás közjogi jelentsége, 1907.
vermelute Auflage, 1908.
Az

1884.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Timon Béla, mérnök, az elbbinek öcscse, szül. Egerben 1852-ben. Tanulmányai befejezése után 18 évig hol a középtiszai, hol a heves szolnok jászvidóki
árnientesítö társulatnál volt mérnökként alkalmazva. 1894-töl az egri káptalan

—

Timon

Béia.

—

uradalmi mérnöke. Az orsz. vízépítési hivatalnak a Tisza-szabályozás foh^tatására
vonatkozó tervezetét 1891 93-ban megj(>leut tamümányaiban megbírálta.

—

Vízügyi kérdésekkel foglalkozó ezikkei és tanulmányai a Mérnök-és Építész-Egj
ten, a Gazdasági Mérnökben s egyéb szaklapokban jelentek meg.

Közlönyé-

let

Tiltel Pál, szül. 1784-ben, Pásztón. Fölszenteltetése után Fischer §rsek
1806-ban a liczeum meiinyiségtani katedrájára nevezte ki. Xégy évig tanított itt,
majd Bécsbe ment, hogy ott magát a csillagászatban alaposabban kiképeztesse.
A sok munka megrendítette bár egészségét, érseke segítségével még Göttingába
is elment, hol az akkori idk leghíresebb csillagászaival szoros barátságba jutott.
Innen Párizsba, majd Londonba ment s gazdag ismeretekkel tért vissza hazájába,
hogy felajánlja a hazai tudománynak szolgálatait. Egjádeig az egri csillagvizsgáló intézetnek volt igazgatója, 1824-ben a kormány a pesti egyetem tanárává s a
szentgellérthegyi csillagvizsgáló vezetjévé nevezte ki, hol hét évig mködit.
1831-ben halt meg. Vörösmarty szép epigrammával búcsúzik tle. Az Akadémia
mindjárt megalakulása xxtán tagjai közé választotta.
Xémet és latin nyelven írt értekezései és könjTei külföldön jelentek meg. Itthon jelentek meg

« következk

—

Tittei Pái.

Formuláé analj-ticae
Agriae, 1810.
Rövid utasítás a budapesti toronyórák
regulázása végett adandó jelek idejérl és módjáról, Buda, 1830.
Csillagászati s más tudom, czikkeit a Közhasznú Ismeretek Tára s a Tudományos Gyjtemény hozták.
:

.

.

.

—

Tordai Ányos, bölcs, doktor, cziszt. r. fgimn. tanár. Szül. 1879-ben. 1895ben Egerben a cziszterczi rendbe lépett. 1902-ben áld. pap lett. Elbb a székesfehérvári, 1904 óta a pécsi, s 1909-tl a bajai fgimn. tanára. Az Egri Híradóban, melynek három évig munkatársa volt, jelentek meg els költeményei s
tárczái. Irt azonkívül költeményeket a iláriakert s Hírnökbe, a Pécsi Közlönybe
s Pécsi Naplóba, a Religióba, Magyar Szemlébe s Kath. Szemlébe.

Tordai ínyos.

—

Nagyobb ezikkei s tanulmányai : Az új helyesírásról (Kath. Szemle).
A modern magyar iro-dalom (Egri Híradó).
irodalmunkban (u. o.).
A
Virág^'asárnap kódexeinkben (Pécsi Közlöny).
Klivényi Jakab költeményei (Irod.-tört. közlemények).
A nnevelés története hazánkban (a pécsi kath. felsbb leánj-isk. Ért. 1909).
Kódexeink Mária-hinmuszai, Budapest, 1903.
Mátyás Flórián könj-vtára, Pécs, 1909.
Kivonat a magjar nyelrtan stíl. ret. s poétikából, Pécs,
1908. stb.
Összeállította e monográfia számára Heves vármegye irodalmát.

—

—

—

n

—

—

—

—

—

író, szül. Egerben, 183S-ban. Gazdasági és állatorvosi intézetekét látogatott, azonban késbb teljesen az íróskodásra adta magát. Arany
Koszorújában kezdte az elbeszél irodalmat mvelni.
hetvenes és nyolczvanas
évek kedvelt regényírója lett, bár késbb túlzott romantikus irányú és reálista
regénvei hamar feledésbe mentek.
Munkái : Az anyák bne.
Az ezüst vitéz.
A rónák vésze.
Egy fejkötö miatt.
Hon-

Tóvölgyi Titusz,

tóvöi^jí
Titusz.

A

árulók.

—A

—
—
—
—
— Három kötetnyi kisebb
—A
befogadni. — Új
— Az 1872-iki véres küzdelmek
— Különben az ország elsrangú
Van-o másvilág. — A lélek mint egyén. — Égi Világosság czimen
szerkesztett. — Mint újságíró, sziotén nevezetes helyet töltött be egy idben, szerkeszkit

nem akarnak

forradalom története.
tája; idevágó munkái
tikai lapot

tje

is

világ.

elbeszélései.

stb.

spirisz-

spiritisz-

:

volt a Xépzáezlójának s a

Magyar Hírlapnak.

Török Kálmán, gyöngyösi plébános, országgyül. képvisel. 1865-ben. szül. xörökKáimAn.
Detken. 1891-ben pappá szenteltetvén, Hevesbátoron, Kistályán, iliskolczon s
Gyöngyösön káplánkodott, honnan Samassa érsek Egerbe hívta, hol a Foglárintézet aUgazgatója s fszékesegyházi hitszónok lett. Innen ismét Gyöngyösre
jutott, hol a plébániai javadalmat elfoglalta. 1903-ban egyházkerületi felügyelvé
s alesperessé nevezte ka föpásztora. 1906-ban Gyöngyös város országgy. képviseljévé választotta. Azóta alig van olyan mozgalom, a melynek irán^-itója nem
Török lenne. 1909-ben a király patai fesperessé és somogyi préposttá nevezte ki.
Míg e nagy tevékeitység le nem foglalta, foglalkozott az irodalommal is s különösen az eg^-házjog mvelésében tnt ki.
Munkái

:

A

— A magj-arországi kath. egj-házi vagj-on
— A magyarországi kath.
autonómiai mtzgalmaU

püspöki koadjutor (tanulmány).

donjoga (jutalmat nyert

s két
története 1848-tól napjainkig.

—

kiadást

ért).

Munkatársa volt a Magj^ar

tulaj-

jogi

lexikonnak

j

az Egri

Égyhm.
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Irodttldiu,

Közlöny

E

más folyóiratok több

men

Konstoni.

és

mvészet.

valláserkölcsi 8 történelmi tanulmányát közölték.
Szívesen foglalkozik a költészettel is.

—

liárom kötetre
Egjházi beszédei.
száinura a Gyöngyösre vinatkozó joles
Törfik

tudomány

— Készen vannak

—

irta

e kötet

fi'jezetot.

tanár, szül. 18ö9-ben, Felnémeten. Pappá
Török Konstant.
szentelték lSS4-bcn. Tanáikodott Székesfehérvárt, Egerben s Baján, újra Fehérvárt s mint ilyen halt meg Egerben, 1902-ben.
Czikkei az egri lapokban (Emlékezés br. Orczy Lörinczre.
Költi tehetségek fejldése.

fgimn.

cziszt. r.

—

—

—

—

Kagj-obb tanulmánj'ai Faludi Ferencz (Az egri
Szí\ történet stb. jelentek meg.
Orczy és Boetius (Irod.-tört. Közlemények, 1803).
Xehány sz6
Értesítje, 1891).
XVIII. szúzadvégebeli mveldésünkrl s mozgatp eszközeirl (Uránia 189Ü).

Lerombolva.

—

ciszt. fögiinn.

Türk

Türk

FrifTj-os.

Frigj-es,

fgimn.

:

—

okleveles tanár. Szül. ISöl-ben. 1873

— 76-ig végezte

a budapesti egyetemen a fii. szakot. Egernek s a vármegye régi történetének egyik legalaposabb ismerje. Bartalos Gyulának a kutatásokban s a gyjtemények ekendezésében buzgó munkatársa. Számos értekezést, ismertetést, jellemrajzot s Egerre vonatkozó tr>rténeti tanulmányt írt.

—

Czikkei nagj-obbrészt a liulyi taniigj-i s társad, lapokban jelentek meg.
OnálM munkái r
Az ó-klasszikus irók népszer ismertetése: Homérosz (189.5), Titus Livius, (1903), A szerelem költje, Ovidius (1898).
CsiUagraesék (1894).
Flóra (1900).
Séta a természetben (1900).
Muzsikaszó (a magyar népNe ölj (a madarak védelme, 1903).
Nyeh^ünk és szi\-ünk (1895).
Felstárkány és az Iinókö (1904).
zene, 1897).
Eger vára (1906).
Egri
Káin álma (1894).
útmutató (1907).
Egri Kalauz.
A Magj-ar Athén egj' lusztrimia í1901). Az egri székesegyház.
Zalár József (1902).
E monográfiába ö írta Eger város ós müen^lékeinek ismertetését.

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—
—

—

—

Udvary László, jogakad. tanár az egri érs. üczeumban. 1874-töl máig.
Czikkei jelentek meg az Eger hasábjain s hozzászólt a jogtudománjá reform kérdéséhez a
Sok érdeme van a jogakadémia Évkönyveinek szerkesztéés a Magyar Igazságügj-ben.
sében.
Jelen monográfiába
Önálló munkája : Az egri érseki jogliczeum története, Eger 1898.
ö irta meg az egri jogakadémia történetét.

—

Honban

—

Vacholt
Sándor.

—

Vachott Sándor, 1818 november 17-én született Gj-öngyösön, a mai, róla
nevezett Vachott-utozában, hol szülházát kegyeletes városa emléktáblával
jelülte meg. Atyja, Imre, korábban uradalmi ügyész, majd Heves vármegye táblabírája volt. Korán anyátlan árvaságra jutott Imre és Kornélia testvéreivel
anyját a pestis ragadta el. Az eperjesi ev. Kczeumban Sárosy Gjnila buzdítására
mind srbben kezdett a múzsáknak áldozni. Jogi tanulmányai végeztével Kapy
István sárosvármegyei fjegyznél volt Sárosyval s Imire öcscsével együtt törvénygyakorlaton, honnan ug\-ancsak e czélból Nógrádba ment. Versei 1838-ban
kezdenek már az Athenaeumban megjelenni. 1841-ben Pesten letette az ügyvédi
vizsgákat, de ügyet sohsem vállalt, teljesen önmvelésének élt. A pesti írói körrel
csakhamar bens barátságot kötött. 184ö-ben nül vette Csapó Máriát, Petfi
szerelmesének Etelkának nvérét. Ezután felváltva, hol Pesten, hol tápiósápi
kis birtokán élt gazdaságának és a költészetnek. Els kísérletei nagy reményeket
keltettek. Ott találjuk ama 12 magyar író között, kiket az átalakult KisfaludyTársaság els sorban tagokul felvett. A társaságba A külföld rabja ez. költeménynyel köszöntött be, melyben a szerencsétlen Lovassy László tragikus sorsát tolmácsolja s e költeménye az Akadémiába is utat nyitott neki (1843.) Költeményeit
összegyjtve, 1845-ben adta ki V. S. versei czímen, ezeket követte Báthory Erzsébet történeti elbeszélése két énekben (1847). A 48-as kormánytól hivatalt váUalt,
de & szal;adság lezajlása után visszavonult rédei birtokára, hol egy ideig az
Arany tnimbita szerzjét Sárosy Gyulát rejtegette. Besúgók szavára elfogták
s az Üjépüleíbe zárták. A szenvedésektl lelke megtörött s böitönében öngj'flkos akart lenni. iMikor több havi fogság után visszakapta szabadságát, lelke nyugalmát elvesztette. Neje rangyalként állt mellette. Végre báró Eötvös József
kieszközölte, hogy fölvették a budai Schwartzer-intézetbe. Itt halt meg 1861 áiDrilis 9-én. Költemém'ei még két kiadást értek, egyiket (1846) Imre öcscse adta ki,
legteljesebb a Kisfaludy-Társaság kiadása 1869-bl. Ábrándozásra hajló kedéh^ének hü tükre költészete. A családi élet boldogságát alig zengte melegebb hangon valaki nála. Nagybátyjának, Györgj'nek emlékét három szép költeménye
rzi. Kornélia nvérének, kit Erdélyi János, szintén jeles író vett nül, halálára
mély érzés elegiát írt Koméba emlékezete czímen.
Vakot Imre, az elbbinek testvéröcscse. 1820-ban szül. G}^öng3-ösön.
Sándor inkább a lirai költészet terén vált ki, Imre a drámaírás és lapszerkesztés
is hamar abbamezein mködött. Tanulmám^ait bátyjával együtt végezte, de
hagj^a a jogtudományi;. Már 1837-ben föltnnek szépirod. dolgozatai a Rajzolatokban. 1848-ban Pestre ment s teljesen az irodalomnak élt. Els színmve a
Zách nemzetség ez. történeti tragédia, melj'et azonban a czenzura nem engedett
:

:

:
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Az Athenaeumon, Figyelmezön s Regéln kívül, melyeknek szépirodalmi
dolgozatokat küldött, bels munkatársa volt Kossuth Lajos Pesti Hírlapjának,
hol mint vérbeli újságíró, az újdonság és mvészet rovatokat vezette. 1844-töl
kezdve mind gyakrabban szerepel neve a színlapokon. Els vígjátékát Országg3'lési szállás czímen a pozsonyi országgylés alatt írta, a honnan a Pesti Hírlaji
számára a pozsonyi leveleket küldte. Ugyanekkor adta ki (1843) az els OrszágFarsangi iskola.
gylési Almanachot. Színdarabjai Még egy tisztújítás.
Kézmves.
BányaVén csapodár.
Éljen a honi
Költ és király.
Mind a Nemzeti Színház
Öreg és fiatal orvos.
Budavár ostroma.
rém.
msorát gazdagította.
1844:-ben Erdélyi Jánostól átvette a Pesti Divatlap
a tízek társzerkesztését. E lap körül össze tudta gyjteni a fiatalabb írókat
Petfi,
saságát
s szépirodalmi lapjaink közül az övé volt a legtekintélyesebb
Tompa, Jókai. Kerényi stb. dolgoztak bele. Ö adott lapjánál Petfinek is segédszerkeszti áUást. Hat füzetben ismertette a Magyar föld és népei-í, zsebkönyveket szerkesztett. A szabadságharcz után még egy ideig lankadatlanul munkálkodott, kiadta a Rememé, majd az oroszok által felperzselt Losoncz javára a
Losonczi Phönixet (Arany J. Daliás idk éposztöredékével). Különféle vállalatokat indított a Magyar Thalia Zsebkönyvet, Magyar és Erdélyország képekben ez. folyóiratot, A nagyvilág képekben ez. ismertetést, de ezek már rövid
életek voltak. 1853-ban adta ki Ködfátyolképek czímen összegyjtött elbeszéléseit s humoros rajzait három kötetben. 1856-ban a Budapesti Visszhang szerkesztje lett, utolsó nagyobb vállalata a Napkelet ez. hetilap volt, mely jó ideig
fönnállt, de a Pesti Divatlap színvonalára már nem emelkedett. 3Iunkás élete
után az újabb kortól majdnem elfelejtve, csöndes visszavonultságban élt haláláig,
mely Budaújlakon 1879 február 11-én éríe utói.
Vágássy Gyula, egri egyhm. pap. Szül. 1860-ban, Egerben. Jelenleg tama-"^^8*«syGrui.i
szentmiklósi plébános.
Czikkei az egri lapokban jelentek meg.
Nagyobb népies dolgozatai Jó szó, Bpest,
szíiore.

—

—

—

:

—

—

—

—
!

—

—

—

—

—

—

:

,

:

:

1883.

—

Jó olvasmány,

u. o.

1885.

—

—

Értsük

meg

:

egjniiást,

Budapest, 1904.

Vándorfij János, egri egyhm. pap. Szül. 1866-ban, Gyöngyösön. 1889-ben
misés pap, több évi káplánkodás után 1895-ben bánhorváti, 1905-ben kenderesi plébános lett.
Czikkei a Katii. Néplapban. Alkotmányban s az Egri Egyhm. Közlönyben (A gyónóczédula.

^j^^^g*^'

lett

—

Jászapáthi város egj'házának
A káromkodás, mint szokás bn) jelentek meg.
Önálló munkái
jelene és miiltja, Eger, 1895.Egyházi beszéd sz. István kir. ünnepén. Elmondotta a bécsi kapucz'
nusok templomában 1907. aug. 20-án.
Kiadatlan egj'házjogi munkája: Privilégium Canonis különös tekintettela magj-ar törvényekre. {Pályanyertes mü az egri jogUczeum 1889. évi pályázatán)

—

:

—

Vass János, Hevesvármeg3retb. fjegyzje, szül. 1873-ban, Egerben. 1899-ben
a budapesti tud. egyetemen jogtudományi tudorrá avatták. 1896-óta elbb mint
szolgabíró, utóbb mint aljegyz mködik a vármegye szolgálatában.

^"**

'^*"'^'

Közigazgatási jogi és leginkább tüzrendészeti szakczikkei a helj'i Lipokban, a Tüzrendószeti
Irt ezenkí\TÍl a Budapesti
és Tüzrendészeti Felügj-elö czimü szaklapokban jelentek még.
Hírlap, Magyarország, Ország^-ilág, Dal- ós Zeneközlöny czimü lapokba is.
Az 1902. évben EgerOnben tartott tzoltó-kongresszus alkalmával kiadott Eger czimü alkalmi lapot szerkesztette.
élló munkái : A tzrendészet fejlesztésérl, 1902.
Róm. kath. felekezeti tanítók jogállása, 1904.

—

Közlöny

—

—

—

Végh Kálmán Mátyás, egri egyházm. pap. Szül. 1864-ben. 1887-ben lett
legutóbb árokti plébános. Volt egri tanítóképzintézeti tanár és

misés pap
liitszónok

vígii

Káimá

;

is.

Szépirodalmi dolgozatai az Egerben, Jlagyar Államban, Egri Híradóban, Alkotmányban,
Tudományos
Religióban, Kath. Hetilapokban, Gyöngyösi Lapokban, Életben jelentek meg.
értekezéseit, melyek a régészet, történelem, egj-házjog, egyházkormányzat, lüttani tudományok,
társadalmi kérdések, eg>-házmüvészet, pedagógia stb. körül forognak, kispap kora óta az Egri Egyházmeg>-ei Közlöny, Népiskola iTanügy, Népnevel, Hittudományi Folyóirat, Archaeologiai Közlöny, Századok, Kert, Egj-házi Mipar, Jászberény, Tiszafüredi Újság, Kath. Háziasszonyok Lapja
Értekezései közül sok külön lenyomatban is megjelent.
közölte.
1896-ban szerkesztette a „Tanítgatok" ez. hitszónoki és hitoktatási folyóiratot.
Németbl öt kötet hitoktatási mvet fordított
és kiadott.

—

—

—

—

Vértesi Arnold, kedvelt regényíró, szül. 183(i-ban, Egerben. Már kilenoz-tiz
éves korában verselgetett. Mint 13 éves fiú, beállt a honvédek közé s részt vett
a temesvári csatában. A pesti egyetemen hallgatta a jogot az 1850-es években,
azonban az elbeszél irodalom terén elért sikerei csakliamar elszólították a jogi
pályától. Els elbeszélése Mór király czímen 1856-ban jelent meg a Vadnay K.
szerkesztette Hölgyfutárban. Ezt
követték a többiek, úgy hogy három év

srn

múlva már két kötet

mkö-

történeti elbeszélést bocsátott közre. Szépii'odalmi
dése mellett a Fekete leves czím élczlapot indította meg. Szerkesztette a Divat-

^^^'^^f^'
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Irodnloin. tiulomáiiy és

mvészet.

csarnok. Harang. Kópcs \"ilás. Pesti Hirlap czíinü lapokat s ogyideig a Magyarország és a Nagyvilágot. Az 18S0-as években Debreczenben a Debreczeni Ellenrnek volt elbb szerkesztje, majd kiadótulajdonosa. Késbb újra Budapestre tette
át lakását s azóta is egyike legtermékenyebb regényíi'óinknak.
Dicsség tongoréböl (1868).
Munkái : Tíz beszély (1867).
A világ folyása, Apostol (1877).
Nyomorúság iskolája (1877).
Az
Ezer elbeszélés (1888).
Az eltéves7-t<>tt életutak (1877).

—
—
—
—
—
—
ugaros-knn'uli kzbirtokosség (1897). — A királyi tanácsosok (1897). — Kisvárosi történetek (1898).
— Kadocsa Ákos (1900). — Istenért szabadságért. — A szerencse
— Elóro
— Tagja(

ós

is;i9).

fia stb.

a Kisfaludy és Petfi Társaságnak.
vírtesT Gyula.

Vértesi/ Gyula, jogi doktor, szül. 18()8-ban. A jogi doktorátus letétele után
Debreczeni Ellenr ez. pol. napilapot szerkesztette. Csakbamar állást kapott a
biilassagyarmati törvényszéknél, de az írói pálya jobban vonzotta s újra Pestre
ment, hogy e hajlamát követhesse. Egyideig az Egyetértés szerkesztségének
tagja volt, innen a Fvárosi Lapokhoz ment át. Ettl az idtl kezdve úgyszólván nap-nap után találkozunk nevével a legelkelbb lapok hasábjain. Közben
a Nemzet segédszerkesztje lett s elvégezvén az egyetemen a bölcsészeti tanszakot is, sürü egj'inásutánban írta a szépirod, tárczákon és költeményeken
kívül a pedagógiai czikkeket is. ^Vlassics, akkori kultuszminiszter bevitte a
kultuszminisztériumba, a honnan rövid id múlva mint kir. tanfelügyel került
ki.
Jelenleg Temes vármegyének a tanügj'ét vezeti. Kiváló írói érdemei elismeréséül a Petfi-társaság 1905-ben tagjává választotta meg, a temesvári
Arany János-társaságnak pedig elnöke.
Munkái : Élet bajai.
Piros rózsa, fehér rózsa.
Szürke ég alatt.
Sebek.
Falusi torté-

a

—

—

—

—
—

—A

Elbeszélések.
netek.
Rabszolgák.
Élet.
tarlóján czimmel legutóbb adta ki húsz évi költi

Viticze Alajos,

vincze Alajos.

egi'í

egyh.-m. pap,

kis doktor.

munkájának
szül.

—
— Lánczoldás

stb.

—
— Szomorúság

legjavát.

1809-ben. 1857-ben lépett a sze-

mináriumba, lS63-ban lett misés pap. Öt évig káplánkodott, 1868-ban Bartakovics érsek fszékesegyházi hitszónokká s tanítóképzi tanárrá nevezte ki.

Késbb igazgatója lett ez intézetríek, majd pedig Kaiban plébános. Fölszenteltetése óta széleskör irodalmi tevékenységet fejtett ki.
Munkái az Egerben, a Eeligióban, Kelet Népében, az Egri Naptárban, az Egri Egyhm. Közlönyben, Irodalmi Szemlében s a Népújságban jelentek meg.
Népies elbeszélései Népélet (1871).
Mezei virágok (1875).
Eg^'házi beszédek, Eger, 1827
1885., (négj' vaskos kötet).

—

viaoze Ambró.

s

—

p'incse Ambró, szül. 1843-ban. Az
ugyanekkor az érseki iiczeumban a

egri

—

—

:

—

fgimnázium tanára volt 1867 77-ig
mv. -történet magán-

bölcs, erkölcstan s

tanára.

—

—

Munkái : Ker. kath. vallástan, Eger, 1874.
Ker. kath. erkölcstan, u. o. 1875.
Ker. kath.
egyháztörténelem, u. o. 1875.
Szent elmélkedések u. o. 1879Í
A székesfehérvári fögimn. Értesítjébe értekezéseket s a KeUgióba czikkeket írt.

—

Visojitai

visoutai Soma.

Soma,

—

jogi doktor, udvari tanácsos, országgyl. képvisel, szül.
jogi pályára lépett és az egj'etemen feltnést keltett

1854:-ben, Gyöngj'ösön.

A

kiváló szónoki tehetségével s az egyetemi ifjúság hazafias mozgalmainak vezeti közé tartozott. Joggyakornok szülvárosában volt és mint a Közügy czímü
pol. lap megalapítója és szerkesztje, nagy publiczisztikai mködést fejtett ki.
Késbb Budapesten ügyvédi irodát njdtott. Elször Üjvidék, majd három ízben
szülvárosa, országgj'lési képviselnek választotta. Jelenleg Ungvár város országgy. képviselje s a függetlenségi nyegy venn3'dlczas pártnak egyik vezet tagja.
Másfél értized óta tagja a képviselháznak s ez id alatt élénken részt vett a Ház
tanácskozá-saiban, külör.öscn az új bnvádi eljárá.sról szóló törvényjavaslat elkészítésében és tárgyalá.sában s mint kitür.an képzett jogász, számos módo.sítással járult e törvény tökéletessé tételéhez és gyakorlati keresztülviteléhez.
Azonkívül igazságügyi és közgazdasági kérdésekben szólalt fel gyakran. Így
többek között az olasz borvám-kedvezmény megszüntetésének indítvánj^a tle
származott, nemkülönben a tengerszem-kérdésben hozott választott bírósági

határozatot támadta meg. A Bosznia és Herczegovina annexiójára vonatkozó
fontos közjogi és nemzetközi jogi kérdé.seket felölel törvényjavaslat eladójává
Visontait választották meg. Mint ügyvéd, közismert nevet biztosított magának.
Különösen eTnyösen keresett bnügyi véd. Feltnést keltett Toniics Jásának,
a Zasztava szerkesztjének megvédése. 1905-ben Lujza belga kir. herczegnönek,
férje Fülöp szász-koburggótai herczcg elleni válóperében, a herczegn képviselje
volt. 1908-ban nyerte el az udvari tanácsosi czímet és ugyanakkor lett a m. kir.
Kúria ügyvédi fegyelmi tanácsának tagja.
:

Irodalom, tudomány ós mvészet.
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Vitkovics Mihály, Egerben született, 1778-ban, hol atyja gör. kel. lelkész
Szülházát hálás városa emléktáblával jelölte meg. Jogi taniilniánj^ai végeztével Budán telepedett le s ügyvédi irodát nyitott. írói hajlamát még Egerben
Pápaj- Sámuel ébresztgette, ki akkor a liczeumban a magyar irodalmat tanította.
Els nyomtatott mve báró Orczy József halálára írt ódája volt (Pest, 1804).
Késbb Horvát Istvánhoz írt szép költi levele ismertté tették nevét s maga
Horvát, azután Szemere Pál megismertették az irodalom vezérével, Kazinczyval
is, a ki azonnal megkedvelte a tüzes lelk ifjút. Vitkovics Szerb-utczai háza, azóta
hogy háziasszonyt is vitt bele (1811), másfél évtizeden át legkedvesebb találkozó
helye volt a magyar írólínak, hol Virág Benedek, Berzsenyi Dániel, Fáy András
Kisebb költeményeit, epigrammjait, költi leveleit
is többször megfordultak.
szelíd dévajság, néha metsz szatírái él, tiszta életbölcseség jellemzik. Verseinek
els g\-üjteménye 1871-ben jelent meg. Színdarabjai II. Rákóczi Ferencz, Mars
Vénuszszal Murány alatt, A megengesztelés, azonban a költ halála után elkallódtak. Irodalomtörténeti jelentsége fkép abban áU Vitkovicsnak, hogy Kazin-

Vitkovics
Mlhá\y.

volt.

:

czy klassziczizmusának hatása alatt is észrevette a népköltészet jelentségét,
magyaros népdalokat ú'ni. Jól ismerte nemcsak a magyar, hanem a
szerb népköltészetet is. Gyjtötte a magyar közmondásokat, sürgette a mag3"ar
népdalok
danának nevezte
gyjtését és kiadását. A Bácsi szekeresek ez.
balladája, A király unokája és Hajkún regéi, melyeket a szerb népköltészetbl
ültetett át, figyelmet keltettek. Értekezései
Az óhit magyar írók, A szerbusi
nyelv, Szervia áUapotja. 1828-ban halt meg. Halála eltt
is meghívást kapott az
s merészelt

—

—

:

A-kadémia szervez bizottságába.
Vochler Alajos, egri egyhm. áld. pap. Szül. Egerben, 1824-ben. 1840-ben
kispap lett s 1847-ben szentelték föl. Négy évig káplánkodott, ekkor Egerbe
került, hol a szeminárium perfektusa, elbb a gimnázium, majd a tanítóképz
tanára, végül a Foglár-intézet ahgazgatója. 1859-ben harsámá plébános lett, de
javadalmáról lemondott, mire 1862-ben újra Egerben találjuk a jogliczeumi
katedrán. 1872-ben kömli, 18S9-ben solymosi plébános lett, itt is halt meg.
Kedvvel foglalkozott fizikai tanulmányokkal, a távíróról, villamosságról, a ter-

mészettudomány végczéljáról

stb.

írt

értekezéseket.
Népkönyvben

Elbeszélései, term.-tud. czikkeinek javarésze az Egri
lönyben jelentek meg.

s

Vochler
Alajos.

az Egri Egyhin. Köz-

Vrahély Márton. 1877-ben Egerben hunyt el. Ritka szakértelemmel összenövénytárát, a mátravidéki flórát, összesen 3913 fajban, az egri
cziszt. fgimnáziumnak ajándékozta.

állított egész

—

Werancsics Antal. Egernek 1557
1569-ig volt püspöke. Szül. 1504-ben.
végeztével Szapolyai
János király préposttá és házi
titkárává nevezte ki. Fleg diplomácziai küldetésekkel volt megbízva. 1549-ben
Ferdinándhoz pártolt és csakhamar egri kanonok, szabolcsi fesperes, majd esztergomi kanonok lett. Konstantinápolyi küldetéséért elbb a pécsi, 1537-ben
pedig az egri püspökséget kapta jutalmul. A drinápolyi békét a törökkel megkötvén, a király az esztergomi érseki székre nevezte ki. 1572-ben kiráhn helytartó lett. XIII. Gergely 1573-ban bíborossá nevezte ki, de már ez év közepén
meghalt.
Történeti munkái : De rebus gestis Hungarorum ab inclinationo Regni.
De rebus gestis
Joannis regis Hung.
De situ Trassylvaniae, Molda\aae et Transalpinae, Fragmentum rerum
Hung. — De itinere et legatione sua Constantinop. stb.
Magj'ar nyelven
Memória serum a
rege Ludvico (csak a czíme latin).
Az Lúndorfehér\w elvesztésének oka e vót és ígj' esött.
Beszédei a követi jelentései újabban a Magjar Történelmi Emlékek ez. munkában jelentek meg.
Werner Adolf, bölcs, doktor., cziszt. r. fgimn. igazgató. Szül. 1867-ber Wernir
Tiszafüreden. A rendbe lépett lSS3-ban, Pappá szentelték 1890-ben, ugyanekkor
a székesfehérvári fgimn. tanára lett, honnan az egri fgimnáziumhoz került
1904-ben a bajai fgimn. igazgatójának nevezték ki.
y^agyobb munkái : Goethe és Kármán.
Kisfaludy Sándor levélregénye (1890).
Gróf Gva-

Tanulmánj-ainak

—

—

•

—

—

—

:

.s

—

—
dányi József
fgimn. Ért.
— A székesfehérvári fgimn. története
1895
—
a rendi Emlékkönyvben).
—
Néhány szó a naturalizmusról (Fejérm. Közlöny, 1893, 75—
A mélvezetrl. — Római emlékek, (fehérvári lapokban). — Pogány sírok világában (Pasteiner
Római világ
cmlékköny\'ben). — Az önmunkásságról
— Vörösmarty
fgimn. Ért.
Mihály haza6a,s költészete
— A malkotás
angolkisasszonyok fels leányisk. Ért.
— Ezeken kívül blrájatokat, ismertetéseket
bajai fgimn. Ért.
a Kath. Szemlébe, ünnepi
(székesf. cziszt.

1892).

és

(u. o.

81. sz).

:

ez.

(egri

(az egri

1899).
1902).

1906).
írt
czikkei. nekrológjai s ismeretterjeszt eladásai {A magj-ar nemz. irodalom,
nyelv, Rafael müvei) az egri s bajai lapokban jelentek meg.

A szobrászat, A

(a

mao-iir

Adolf.
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Irodalom, tudoináiiv

Gyula, iro. volt országgy. képvisel, az elbbinek bátyja. Szül.
ISST-ben Heves vármegye szolgálatába állott. Ekkor kezdte irod.
niködését elször a helyi lapok hasábjain. 1 SSÍ)-ben báró Bánffy Dezs, akkori
Beszterczenaszói vármegyei fispán mellé került szolgabírónak. Bánffy lemondása után Alsó-Fehér vármegye fispáni titkára lett, mikor pedig Bánffy miniszterelnök lett, magával vitte Budapestre s ott a sajtóosztály tagjává nevezte
ki.
1896-ban a niagyarigcni (Alsó-Feliérm.) kerület bízta meg mandátummal.
Novellái, költeményei hamar közfeltünést keltettek, s késbbi regényírói nmnkássága igazolta a hozzáfzött reményeket. A történeti regénynek egyik legjeiriTHf)'

lS»>4-ben.

lesebb müvelje.
Munkái : Andrásfalvy de Andrásfalva

— Kendi Inu-e házassága. — Megvirrad ínég
— Beszterczei diákok, — Hunok hnrcza. — For—
— Az ö regénye
— Nyárutó
— Antaeus (dráma),
valalia.

(A TuJ. Akadcinia Péczely-iüjáníik nyertese).

—

Simon. (Törtóneti regények).
.Vntaeus.
Olga.
(Társad, regények),
Farsang Weijnárbau, (vígjáték).

gácli

Zalár József.

—

(verses).

stb.

Zalár József, (esaládi néven Hizli). Ama kevesek egyike, kik még Petfi,
Vörös7narty, Bajza, Vachott, Sárosy személyes barátai voltak. Gyöngyösön szül.
1825-ben s kispap lett Egerben, de odahagyta a papi pályát. lS48-ban résztvett a
függetlenségi harczban s a kiállott viszontagságokba belebetegedett. Fölgyógyulva, szolgálatát újból felajánlotta a honvédelmi bizottmánjaiak. Jósika Miklósnak, a nagy regényiróiiak, a bizottság egyik tagjának két jó barátja
Vachott Sándor és Sárosy Gyula mutatta be. Jósikának annyira megtetszett a jómodorú ifjú, hogy rögtön kinevezte történetírónak Darajanics
mellé s mellette is maradt a dicsségesen vezetett tavaszi hadjárat alatt és
sok költeményében megénekelte hsi harczait. Világos után Vacliottal, Vörösmartyval és Bajzával menekült Nagykárolyig. Innen visszatért Gyöngyösre.
Nevelnek állt be elbb Gömör vármegyében, majd Gyöngyöshalászra, késbb
Pestre, hol egj- magán-tanintézetlten tanárkodotí is és az egyetemre is járt. Már
1849-ben megjelent egy költemény-kötete Szabadság-dalok,
1855-ben
pedig egy újabb Költemények czímmel. Az 1860-iki október 20-iki császári rendelettel beköszöntött alkotmányos kísérlet után a vármegye aljegy:

—

zvé

választotta. E minségben bízta meg Heves vármegye
azzal, hogy
szerkessze
meg a vármegye Emltkíratát, a melyben az 1849 61-ig terjed idközben, az elnyomatás évei alatt történt nevezetesebb események
foglaltassanak. Mikor munkálatát a vármeg.ye közgylésén felolvasta, mindenkire
oly mély hatást gyakorolt, hogy rög"iön tiszteletbeli fjegyzvé választották.
1861-ben visszalépett az egész tisztikarral, de 1865-ben újra visszatért a közigazgatás szolgálatába s 1869-l)en valóságos fjegyz lett. E tisztében az a kitüntetés
érte, hogy vármegyéjének közönsége hálából aranytollal tisztelte meg. Az 1880-as
években egyhangúlag a vármegye alispánjának választották s e méltóságát 1897-

—

ben hagyta

ott,

KöUemcnyes
Borúra der (Pest,

azóta Egerben élvezi a nyugalmat.

—

—

Zalár költeményei (Pest, 1854).
kötetei : Szabadság-dalok (Pest, 1849).
Legújabban Összes versei 1902-ben.
1860).
honvéd\Tlágból (Bpest, 1898).
Költi elbeXéhány balladája (Zizim, Bánk-bán) az elsk között is megállja helyét.
szélése : Szilágj'i haragja (az újabb epika jeles terméke,
1909-ben jelent meg az sz költ legújabb

—

—

—

—

Emlékek és emlékezések czíinmel.
Zudar Sándor, hittud. doktor, Ballán szül. 1852-ben. Mint kassai kispapot,
elüljárói a bécsi Pázmáneumba küldték, de közben átlépett az egiú egyházmegyébe.
Theol. tanulmányainak végeztével, 1878-ban, Egerben theol. katedrát kapott.
Jelenleg erki plébános. 1880-tól az Egri Egyhm. Közlönyt szerkesztette több éven
át s valláserkölcsi értekezései s tanulmányai részint eredetiek, részint fordítások,
ott jelentek meg.
kötete

Zadar Sándor.

—A

:

Heves vármegye sajtójáról tulajdonképen csak a XIX. század második
felétl kezdve lehet beszélni. Els hazai hírlapunknak, a Mercurius IlungaricMS-nak tervét ugyan Egerben fogadta el II. Rákóczi Ferencz s innét
utasította tábornokait és ftisztjeit, hogy minden nevezetesebb eseményrl
jelentest tegyenek hozzá.
A Mercurius Hungaricus-nak. ugyanis az volt
a czélja, hogy más áUamok lakóinak hiteles híreket nyújtson a magyar
Az els hazai hírlap. Akad. értek.
szabad-ságharcz állapotáról. (Thaly K.
VIII. köt., IV. füzet.) De a mint ez nem tartozik a vármegye sajtójához, úgy esetlegességnek minsíthet az is, hogy a nagy fejedelem lap:
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jár.ak 1705-ik évi május 30. száma egri keltezéssel jelent meg. Továbbá a liíres
egri szervitát, Szaiczl,eót. a ki az irodalmi rovatban talál méltatást, a magyar
kafliolikus í/;sá5'íVÍ5 úttörjének szokás tartani. 178-ben, 17SS-ban, 1789-ben és

1790-ben megjelent kötetei ugyan nem viselik magukon a hírlap vagy folyóirat
bélyegét, bár idszerén jelentek meg s aktuális kérdésekkel foglalkoztak, mégis
figyelmet érdemelnek, mert a sajtó fontosságát gyakran és nyomatékosan hangoztatják.

A magyar újságírás maga is csak 1780 táján kezddik, tehát Heves vármegye sem látszhatik elmaradottnak a sajtó terén. A közélet viszonj'ai akkor
még nem kívánták annyira a nyilvánosságot és a sok mindenféle akadály, a
szent-szövetség nyomasztó hatalma, Metternich árgus-szeme, a helytartótanács
s a czenzura, mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magj-ar sajtó csecsemkorát
minél jobban megnyújtsák. Emellett Heves vármegyében az is akadálya volt
a hel\-i sajtó kialakulásának, hogy közel volt Pesthez. Királyaink Bécsben laktak
s nyugatról terjedt felénk a mveltség, st még a forradalmi szeUem is. Mivel
pedig Heves vármegye Pestrl keletre van, nem esett útjába a nyugatról jöv
szellemi mozgalmaknak. Ha mégis érezték a napi értesülések szükségét, kielégítette azt Pest, a honnét másfél vagy két nap alatt Egerig is eljuthatott a gyorskocsi és vele együtt az újság is.
,, legnagyobb
magyar" eszméinek terjesztésére a politikai iratokat s a
társaskörök alapítását használta föl. így Egerben is az 1833-ban alakult Gasinói
Társaság hatásának kell tekintenünk, hogy öt év múlva megjelenik az els
hírlap, a Héti Lapok, melynek els száma 1838 július 7-én látott napvilágot. Héti Lapot
Ipar és mvészeti közlönj% de mégis csak újság. Bár a szerkeszt-kiadó Joó
János rajztanár, e lap nemcsak az iparral és mvészettel foglalkozik, hanem a
közélet mindennem jelenségével is.
,, rajzos"
Joó János lapja azonban hamarosan kimúlt s utolsó száma 1838 deczember 29-én jelent meg. Bukásához
bizonyára az is hozzájárult, hogy évi elfizetési ára 10 forint, a mi abban az idben
igen nagy pénz volt.
Héti Lapok szerkeszt-kiadója szívós ember lehetett,
mert. rövid élet újságja nyolcz évvel késbb, 18-17 január 1-én föltámadt Hetilap
Hetilap.

A

A

A

czímmel, a mely már ,, vegyes tartalmú" volt. Hetenként egj^szer jelent meg,
de ismét csak a 39-ik számig tudott eljutni és még ugyanaz év szeptember 30-án
megsznt. Akkorra már Pestnek olyan lapjai voltak, a melyek jobban kielégítették a szükségleteket. A város és vidék közönsége pedig még nem érezte sziikségét,

hogy magának leg3'en sajtója.
következ éveket teljesen lefoglalta a

A

politika, majd a szabadságharcz
maga feltn módon megszaporodott sajtótermékeivel. Akkortájt Egerben
nem indul meg újság. Érthet, hogy a Bach-korszak sem alkalmas a sajtóügy

a

Bach Sándor birodalmi miniszter bukásával és a czenzura béklyóinak
enj-hülésével. az egész országban megindul az iij ságalapítás. Egerben 1860 szeptember 1-én indul meg az Egri Értesít és azóta állandóan van Heves vármegye Egri Értesít,

fejldésére.

székhelyének legalább egy lapja. Az Egri Értesít leginkább közgazdasági
irányú volt. A politika és szépirodalom helyett
mint beköszöntjében mondja,
a forgalom, kereskedés és mipar közlönyeként akart a város anyagi fejldéséhez hozzájárulni. Az Egri Értesítt Albert Ferencz dr. szerkesztette és
Zeisler Lajos adta ki eleinte hetenként kétszer jelent meg, de már a következ
évnegyedtl (1860 deczember I-tl) hetilappá lett. Teljes czíme „Egri Értesít.
Nemzetgazdászati és Kereskedelmi hetilap. Heves vármegye Gazdasági Egyesülete közlönye." Ekkor már az a törekvése, hogy a vármegj'e és vidék összes
nyilvános életének közlönyéül szolgáljon. Még az év folyamán szerkesztt cserél
s a lap szellemi vezérlését Daniclik János, késbb egri kav.onok veszi át.
Eleinte Danielik János szerkeszti az Egri Értesítbl foliytatásképen
alakult s 1862 január 1-én megindult Egri Postát is. Ennek a hetilapnak, bár ily
czímen csak másfél évig élt, két ízben is változott a szerkesztje. Danielik
Jánostól 1862 június 1-én Erdélyi József, majd
tle július 19-én Szabó Ignácz
vette át. Elbb Zeisler adta ki, majd Szabó Ignácz. Az Egri Posta folytatása
volt az Eger, melynek els száma 1863 július másodikáról kelt, I'íV/rt' József
szerkesztésében. Az Eger hetenként egyszer jelent meg egy ívnyi terjedelemben
tartalma társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi, késbb pedig politikai is.
Kiadótulajdonosa Pázmán Alajos, egri egyházm. pap, késbb (1866-tól) a szerkesztk, végre 1879-töl a liczeumi nyomda. Szerkeszti voltak 1871 szeptember

—

—

;

:

;

:

Ectí Posta,

^'"
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Vida József jogtanár Szabó Igiiáoz fóginináziuini tanár 1878 augusztus
Fekete Ferencz dr. jogakadémiai tanár. 1880 dcczemb?r 31-ig; néliány
évig Kiss István dr. jogakadémiai tanár, majd ismét Szabó Ignái'z, ki szerkesztje
is maradt mindaddig, a míg alap 1893 szeptember 26-án, XXXII. évfolyamával
meg nem sznt. Az Eger különben lS63-ban lett politikai lajipá, a mely évben
szerkesztje képes lapot akart belle esinálni. de ez csak terv maradt.
Az Eger fol\-tatásaképen indult meg 1893 október 3-áu az Egri Híradó,
hetenként kétszer megjelen, politikai és vegyestartalmú lap, a melyet eleinte
31-ig

:

l-ig;

László szerkesztett, fmimkatársa pedig Beleznay László volt
majd
1895 deczember 1-tól Csutorás László dr. jogakadémiai tanár vette át a szerkeszti tisztet, a ki most is szerkesztje az Egri Értesít, illetleg az Egri Posta
egyenes leszárm.azottjának. Az Egri Híradó politikai iránj'a nemzeti párti volt,
mikor pedig e párt megsznt, függetlenségi és 48-as lett. 1863 január 1-ón
még egy másik hetilap is megindult Egerben Mátra ezímmel. Szederkényi Nándor
Heves vármegye mostani fispánja szerkesztette s Violet Ottó kön%"\'kereskedö
adta ki. Ez a lap azonban rövid élet, mert másfél évi fennállás után, a
politikai hatóság sok zaklatása miatt. 1864 júniusában megsznt.
Ettl kezdve jó ideig szünetelnek a politikai, illetleg társadalmi lapalapitások. E helyett megjelenik Egerben az els élczlap Buzogány ezímmel,
1867 áprihs 15-én. Ezt a knyomatos heti újságot Jovanovics János szerkesztette és Mártoiiffy György adta ki. Az els szám eleven, volt benne két vers,
egy rövid tréfás elbe.szélés, képtalány és ,, élezés buzogányütések." Mivel késbb
nyoma vész. valószín, hogy több száma nem is jelent meg. 1873 áprUis 26-án
indul meg a Bohócz czímü élczlap, melyet a liczeumi nyomdában készíttet az
álneves szerkeszt-kiadó Kaczagány Viktor. A kis lap minden szombaton megjelent, de 8
10 szám után. ugyanaz évben június 30-án megsznt. 1876 áprilisában Dr. Scorbuntius (Endrey Gyula, a késbbi orsz. képvisel) indított Egerben
élczlapot Friczi névvel
Kállay Iván adta ki s a Liczeumban nyomták, de a
6-ik számmal megsznt. Még kevesebb ideig élt a Skorpió czímü élczlap, a mely
1879 november 15-én, az akkor meginduló 5látravidék melléklapjaként egyetlenegv'szer jelent meg. Dominkovics Mária szerkesztette és özv. Wertheimerné
adta ki, de 1880 június 27-én Jó Bolond szerkesztésében újra megindul. Ismét
csak pár számig jutott. A Füllent czímü élczlap els száma 1880 november
4-én jelent meg Vitéz Háry János (Iklódy Gyz) szerkesztésében. Élczei inkább
gorombaságok voltak s miután Egerben sok háborúságot csinált, a következ év
végén befejezte pályafutását ElLsérletnek tekinthet a Handabajida [ISQZ) és a
Ltiga

Élczlapok.

;

:

—

;

Kakas

Heres-

Arme^c.

MAtravidék.

(1879) ez. élczlap is.
1878-tól kezdve ersen föllendül a vármegyében a sajtó, az akkori politikai
pártharczok hatása alatt.
legels lap 1878 január 1-én indul meg. Hevesvártnegye ezímmel, Földváry Kálmán és Endrey Gyula, késbb pedig Lrinczfi
János szerkesztésében és kiadásában. Hetenként egyszer jelent meg és még egy
évig sem élt. 1879 áprilisától kezdve politikai lap. Kiváltképen szépirodalmi
irányú volt az 1879 november 15-én megindult Mátravidék, a melynek szerkesztje Dominkovics Mária, munkatársa pedig gróf Vay Sándor (a késbbi
D'Artagnan) lett. Ez a lap sem érte meg az els évfordulót. 1880 október 13-án

A

megsznt.
1880 októberében indult meg az Egri Lapok czímü szabadelvpárti politikai
Szerkesztje Gáspárdy Gyula ügyvéd, a szépirodalmi rovat vezetje
pedig Dominkovics Mária. Ez a lap sem élt sokáig. Csakhamar folytatása lett
az Eger és Vidéke, a melyet Gáspárdy Géza ügyvéd alapított. 1884 márczius
12-én jelent meg az els száma. Az Eger és Vidéke mint hetilap indult meg,
de nemsokára kétszer jelent meg hetenként (kedden és pénteken.) Tulajdonosa
és kiadója Kohn Dávid nyomdász, szerkeszti pedig Csoór Gáspár 1887 január
1-tl 1889 deczember 31-ig Gáspárdy Géza, utána Völgyi Gusztáv 1891 február
3-ig, majd áprüis 20-ig Hrubos Árpád. Ekkor egy hónapig a kiadóhivatal volt
felels a szerkesztésért 1891 május 19-tl Klasánszky László és Setét Sándor dr.,
1892 jún. 14-tl pedig Setét Sándor dr., illetve Beleznay liásyAó Munkatársai közül
legkiválóbbak Kemechey Jen és Lipcsey Ádám. Az Eger és Vidéke 1894-ben Egri
L7«á^5ró alakult át, kiadója és fszerkesztje állandóan <S'e<e7 Sándor dr., segédszerkesztje 10— 12 éven át Kolacskov.szky János volt. Politikai iránya ug}^anaz maradt,
szabadelv párti. Eleinte, épen úgy, mint az
a mi az Eger és Vidékéé volt
hetilap.

Eger

és

Vidéke

;

;

.

Egri VSsée-

:

413

Irodalom, tudomány és mvészet.

Eger és Vidéke, kétszer (kedden és pénteken) jelent meg, késbb utolsó öt évében egyszer csütörtökön. XV. évfolyamában megsznt, mint hetilap 1908
június 15-én átalakult napilappá. Ekkor Setét Sándor dr. fszerkesztje lett
felels szerkesztje pedig Tóth Zoltán. Ez utóbbi néhánv hét múlva megvált
a laptól s helyét az addigi fmunkatárs, Damó Oszkár foglalta el, a ki ma is
felels szerkesztje a lapnak. Az Egri Újság szabadclvüpárti volt, majd e párt
megsznte után alkotmánypárti, illetleg pártonkívüli.
1893 július 1-én indult meg az Egri Nyomda részvénytársaság kiadásában
a Hevesvármegyei Hírlap s hetenként háromszor (szerdán, pénteken és vasárnap)
jelent meg, míg a XII. évfolyamától kezdve kétszer (csütörtökön és vasárnap)
jelenik meg. Fszerkesztje kezdettl fogva Babocsay Sándor, felels szerkesztje
kezdettl fogva Pásztor Bertalan dr., míg fmunkatársa Csutorás László dr.
1894 márcziusáig, onnét kezdve pedig Barchetti Károly dr.
A Magyar Bnügyi Csarnok 1880 október 28-án látott napvilágot, Haraszthy Károly dr. és Fridrich Gyula szerkesztésében és kiadásában. Havonként
háromszor jelent volna meg, de a következ évben február végétl márczius
végéig, majd ismét az lS81-ik év utolsó két hónapjában szünetelt. 1880 november
15-étl a visszariasztó czím helyett Regél Themis név alatt jelent meg egy-két
:

y^^eeyei
niriap.

^^cslraok?"'

í^""^'* ^iiemis.

ív terjedelemben. Szépirodalmi lett volna, de legtöbbnyire francziából fordított
bnügyi és rémregényeket közölt, azonban helyet adott az eredeti verseknek
és prózai munkáknak is. Második évnegyedétl Fridrich Gyula maga szerkesztette, de a második évfolyamot már nem fejezte be.
Eger szép múltú lapjának, a Népújságnak els száma 1869 decz. végén

Nepujsfe.

meg. Szerkesztje és kiadója Luga László volt, munkatársai pedig Sebk
László és Vincze Alajos egri papok voltak. Eleinte háromszor jelent meg egy
hónapban, késbb, 1873-tól, minden héten. 1876-ban Egri Népújság lett és mint
ilyen állott fenn 1893-ig. Az Egri Népújság csakhamar országos nevet vívott ki
azzal, hogy igazán a nép érdekeit szolgálta. Irálya népies, világos, érthet volt
és hatása abban nyilatkozott, hogy 4500 elfizetjének kétharmada tisztán a
népbl telt ki. A lap politikai iránya ellenzéki volt. Ers volt a hangja, de
durvaság nélkül. Foglalkozott a nép érdekeit érint társadalmi és erkölcsi kérdésekkel. A A"ó/íím<s (Sebk L.) levelei eltörölhetetlen nyomokat hagytak a nép lelkében. A lap iránya vallásos színezet volt, a nélkül, hogj^ fol3ftonosan imádkozott
volna. Idvel a lap írógárdája nagyon megfogyott, csak Luga és Vincze maradtak
mellette megsznéséig.
Ez idszerint a következ politikai és társadalmi lapjai vannak Egernek
savója*"
Egri Híradó. Hetenkint kétszer megjelen politikai és társadalmi lap.
XVII. évfolyam. Szerkeszti Csutorás László dr., kiadja az érseki liczeumi nyomda.
Egri Újság. Politikai napilap, XVI. évfolyam. Fszerkeszt Setét Sándor
dr., felels szerkeszt Damó Oszkár.
Hevesvármegyei Hírlap. Politikai és vegyestartalmú lap. Megjelenik minden
Babocsay Sándor,
csütörtökön és vasárnap. XVII. évfolyam. Fszerkeszt
felels szerkeszt Pásztor Bertalan dr., fmunkatárs Barchetti Károly dr.
nem merült ki a politikai
Eger,
a hol annyi az egvházi és világi tanító,
és vegyestartalmú sajtó ápolásában. Kivált az oktatásügy terén keletkezett sok
sajtótermék, melyeknek sorát az Egri Egyházmegyei Közlöny ez. egyházirodalmi ^'gg^f^y™lap nyitja meg 1869-ben. Eleinte havonkint egyszer, késbb kétszer jelent meg
azóta megszakítás nélkül fennáll és már XLI. évfolyamában van. Eddig megjelent 40 kötete valóságos tárháza a theologiai, bölcseleti s egyháztörténeti tanulmányoknak. 1869 71-ben szerkeszt Debreczeni János, 1872-ben szerkesztk
Debreczeni János és Rapaics Rajmund dr. aug. l-ig. 1872 aug. 1-töl 1880 szcpt.
16-ig szerkeszt Rapaics Rajmund dr.
1880 szept. 16-tól 1889 júl. l-ig Zudar
1907 jan. 1-tl
János dr.
Sárdor dr. 18S9 júl. 1-tl 1906 decz. 31-ig
pedig Ambrus István dr. theologiai tanár. Zsendovics József 1869-tl 1886-ig volta
lap kiadója. 1886-tól 1907-ig az egyházmegye. 1907-tl az Egri Egyházmegyei

jelent

:

:

—

—

;

—

:

:

:

Bhm

;

Irodalmi Egyesület.
Értékes lapja

;

_

még Egernek a Népiskolai Tanügy, melynek eredeti czíme
Elemi Tanügy volt és csak 1877-ben vette föl mostani czímét, a mikor Répássy
Jánosnak Népiskola czímü s az említett évben megsznt nevelésügyi lapjával
egybeolvadt. Eredetileg az Egri Egyházmegyei Közlöny mellékleteként jelent
meg, de 1873-ban elvált a flaptól

;

1894 január l-jétl 1897 deczember 31-ig

ti
'""^

la

"^°
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szünetelt s 1901 január l-jétl 1!)03 deczembor 31-ig

kétlietonkint,

egyébként

peJig hetenként jelent meg és így most XXXVII. évfolyanuU járja. Zsendovics
József egri kanonok indította meg és eleinte maga, majd Párizsa János egri róin.
katli. tanító támogatásával szerkesztette. lS73-ban Katinszky (íyula vette át.
A Népiskolával történt fúzió után Répássy János fmunkatárs lett. Azután
Szülik József, az egyházi költ is belépett fmunkatársnak, de csakhamar megvált. lS83-ban Schultz Imre és Fonyó Pál lettek fmunkatársak, de 1889-ben
a Fonyó helyébe Boromisza István lépett, kinek helyét rövidesen Dreisziger
Ferenez foglalta el. Katinszkj' Gyula 1891 derekáig maradt a lap szerkesztje
és kiadója, s ez évben a szerkesztéssel Kelemen Lajos egri tanítót bízta meg,
a ki Schultz Imrével és Dreisziger Ferenczczel 1893 végéig maradt a lap élén.
Ekkor a Népiskolai Tanügy belolvadt a Szent István- Társulat Népnevel ez. ekkor
megindult lapjába. 1898 január 1-én Breznay Imre tanítóképzintézeti tanár
újból megindította a lapot. Kalovits Alajos és Rovó Lajos fmunkatársak támogatásával. 1899 végén Breznay Imre megvált és a két fmunkatárs vette át a
szerkesztést
1903 szén Kalovits Alajos is kilépett a szerkesztségbl s azóta
Rovó Lajos maga szerkeszti a la})ot. Kiadója eredetileg Zsendovics József,
1873-tól kezdve 1903 végéig Katinszky Gyula, 1898-ban és 99-bcn Breznay Imre,
1900-íól 1903 széig Kalovits Alajos, majd 1907 tavaszáig Rovó Lajos volt, kitl
az egri érseki liezeumi nyomda vette át a kiadás jogát. A lap fönntartásához
Samassa József dr. egri bíboros-érsek ez id szerint 1500 koronával járul. A Népiskolai Tanügy megindulásától kezdve mostanig a róm. kath. népnevelés ügyét
szolgálja. A Népiskolai Tanügy az Elemi Tanügybl és a Népiskola ez. oktatásügyi lapból alakult lS77-ben. A Népiskola maga is fúzió eredménye volt, a menynjibea fohi:atása a L;)nkay Antal Tanodái Lapok ez. lapjának és a Népiskolai
Lapoknak, melyeket Zafféry Károly dr. olvasztott össze 1874-bea. Hetenkint
megjelen katholikus oktatásügyi lap volt és Egerhez azóta tartozik, a mikor
1874 deczemberében Répássy János egri érs. tanítóképzi tanárral társult a szerkeszt-kiadó. 1875-tl Répássy János egyedül szerkesztette s 1876-ban
volt a
kiadója is, míg be nem olvadt a Népiskolai Tanügybe. A N. Tanügynek havonkint megjelen zenei melléklapja volt 1889-ben és 90-ben a Cecília, melyet
Katinszky Gyula és Hausmann V. szerkesztett.
Irodalmi
Az Irodalmi Szemle ez. kritikai folyóirat Luga László szerkesztésében és
szemle.
kiadásában 1870 júliusában indult meg. Tekintélye nttön-nött s lassanként irodalmi fórummá fejldött. Dj mivel a szerkeszt elöregedett, s nem bírta a munkát,
1893 decz. 1-én tizennyolcz évi pályafutás után megsznt. Az Irodalmi Szemle
Irodalmi
folytatása volt az Irodalmi Közlöny ez. egyházirodalmi folyóirat, mely 1894.
Közlöny.
jan. 1-én indult meg s három évig állott fenn. 1896 végén szüntette meg a szerkeszt-kiadó Babik József tanítóképz-intézeti tanár.
1896-ban havonkint egyszer, tehát összesen 12 vaskos füzetben jelent meg
Egerben a, Tanítsatok ! ez. egyházszónoklati és hitoktatási folyóirat. Szerkesztette
és kiadta Végh Kálmán Mátyás fszékesegyházi hitszónok és tanítóképzi tanár.
Fmunkatársai voltak Gerely József, a mai Egyházi Közlöny szerkesztje és
Buday Ger, zombori fgimn. tanár. Mivel a szerkeszt csányi plébános lett,
1897-ben inegszünt.
Hevesmegyei
A Hevesmegyei Tanügy, a kir. tanfelügyelségnek és a Hevesra. Ált. TanítóTanügy.
egyesületnek a hivatalos lapja, mely most van XIV. évfolyamában. Jelents
szolgálatot tesz a vármegye népoktatásügyének. 1896 január 7-tl, a mikor
megindult, 1901-ig a tanítóegyesület tulajdona volt, míg 1901-tl a szerkesztre
szállt át a kiadói jog Kezdettl fogva Kolacskovszky János áll. isk. tanító szerkeszti. Havonként P/j -3 ív terjedelemben jelenik meg.
Szaklapok.
Más szakbeli la])ok közül említésre méltók még a Guttenherg, a nyomdászat
és rokonszakma közlönye. Megindult 1865 végén, megsznt 1867 decz. 1. Megjelent havonként kétszer, Tóth István érs. liezeumi nyomdász szerkesztésében.
Végrehajtók Lapja. Szakközlöny bírósági és adóvégrehajtók számára. Szerk. és
kiadta Iklódy Gyz. Havonkint kétszer jelent meg. 1874 jan. 1-tl nov. 30-ig,
vagyis 11 hónapig állott fenn.
Az Ipartestületi Híradó, az ipartestületek és
kisiparosok érdekeit szolgáló heti közlöny volt, melynek összesen három száma
jelent meg 1909 febr. 21-tl kezdve. Marosi Sándor szerkesztette és adta ki.
A Színházi Újság az 1908. évi tavaszi szezon alatt (április elejétl május közepéig) naponként megjelent, Dancs Gyula szerkesztésében.
;
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Az alkalmi lapok közül nevezetesek az Egerben tartott (XV.) országos •^""''™' '"p"''1902 augusztusában (14 18-ig) naponkint
tzoltó-kongresszus alkalmából
megjelen Eger, melyet Horváth Béla és Vass János dr. szerkesztettek.
Alkalmi lap volt az Egri Dalünnep is, mely az Egerben tartott XVII. országos
4 ív terjedelemben, 1907 aug.
dalverseny alkalmából naponkint megjelent 1
Ugyanilyen lapot a magyar orvosok
8. aug. 19-ig. Szerkesztette Breznay Imre.
és természetvizsgálók egri (XIII.) országos g_\nilése alkalmából is adtak ki 1868
aug. 24- 28. napjain, de az inkább csak a gyíUések lefolyásáról számolt be.
Hevesvármegije Hivatalos Lapját a vármegye közönsége adja ki. Els czíme Várm. hiv. lap.
Hevesvárm. Hivatalos Körözvénj'ei volt és 1876 jan. 1-én indult meg. Havonkint 3-szor, majd késbb hetenként jelent meg. 1903-ig az alispáni hivatal szerkesztette, azóta rendszeres tartalommal jelenik meg s Puchlin Lajos tb. fszolgabíró szerkeszti. Most XXXIV. évfolyamában van.
Eger város szakszer lapjai ma a következk Egri Egyházm. Közlöny, Népiskolai Tanügy, Hevesmegyei Tanügy, Hevesvármegye Hivatalos Lapja.
Gyöngysnek tisztes múltú sajtója van s lapjai nem mai keletek. Legels Gyönfryös
sajtója,
lapja orvosi szaklap. Czíme Hasonszenvi Közlöny, alapos ismereteket terjeszt
folyóirat a homeopátiából. Szerkesztette és kiadta Horner István s Egerben nyomtatták, mivel akkor C4yöngyösön még nem volt nyomda. 1864 júl. 1-én indult s
havonként kétszer jelent meg. 1865 decz. 15-én megsznt.
Gyöngyös második lappja szintén szaklap. A Kézmiparosok Országos
Értesítje, iparérdek havi közlöny, 1871 decz. 23-án indult meg, Streitmann
József szerkesztésében s 1872 nov. 15-én megsznt. A szerkeszt 1879-ben újra
megindította ug^-ane czim alatt, de még abban az évben megsznt s az ,, Anyagi
Érdekeink" ez. lappal egyesülve, a Magyar Ipar szüljévé lett, meh' ma is országos

—

—

—

—

—
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:

:

jelentség

lap.

Legnevezetesebb lapja a városnak a Gyöngyös, mely eleinte vegyes tartalmú,
majd 187S-tól pohtikai, 1879-tl pedig ismeretterjeszt és vegyestartalmú lap.
1874-ig Földvárj- Kálmán, 1874-tl Csomor Kálmán, 1876-tól Hanák Kolos
és Jakab Géza, 1879-tl Csomor Kálmán szerkesztette. 1872-ben keletkezett.
A Gyöngyösi Közügy politikai és vegyestart. hetilap volt. Kohn Mór nyomdájában
készült, Lovczányi Pál szerkesztette s a Gyöngyösi Közügyi Egylet adta ki.
1879 ápr. 3-án indult meg s még ugyanaz év decz. 25-én megsznt, hogj- helyet
adjon a Közügy ez. lapnak, mely 1880. szept. 30-án sznt meg. Folytatása a
Gyöngyösi Lapok Bodon József, nevesebb novellaíró szerkesztésében.
Egyik legrégibb sajtóterméke GyöngA^ösnek a Hevesmegyei Gazdasági
Egyesület Értesítje, mely 1884-ben indult meg. mint havonként megjelen lap
s ma XXV. évfolyamában van. Czélja és tartalma közgazda.sági. Elször Csomor
Kálmán, majd Baranyai István, végre Engel Hermami szerkesztették. Kiadja
a Hevesm. Gazd. Egyesület.
A Gyöngyösnek, Gyöngyösi Közügynek és a Közügynek folytatása a ma
is meglev Gyöngyösi Lapok, mely most XXXI. évfolyamában van. Vegyestartalmú hetilap, melj' minden csütörtökön megjeleiük s felels szerkesztje Székely Jen.
A Hevesmegyei Lapok, melyet Vadász Lajos szerkeszt, most tizennyolcz éves és hetenként egyszer szerdán jelenik meg.
A Gyöngyösi Újságot
Dudás Adolf alapította 1896-ban és szerkesztette is haláláig, 1903-ig, a mikor
a mostani szerkeszt, Székely Ödön dr. vette át. Vasárnaponkint jelenik meg.
A Mátravidék most van a III. évfolyamában. Csomor Béla polg. isk. tanár szerkeszti Barna Jen számtiszt segítségével. Társadalmi lap, keresztény-szocziális
A gyöngyösi sajtónak érdekes terméke volt az Egyesüljünk ez.
szellemben.
szocziáldemokrata irányú közlöny, a mely azonban rövid pályafutás után meg-
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sznt

1908-ban.

A

rohamosan fejld Hatvan község

is megteremtette a maga sajtóját, hatvan sajtója.
után megsznt ugyan, de két politikai jelleg
nélküli, állandó lapja megmaradt.
A Hatvan és Vidéke lS98-ban indult meg
Nyiry Lajos kiadásiU)an és fszerkesztsége mellett. Kezdettl fogva támasza a
lapnak Hirling Gyula fszerkeszt, a kitl a felelsséget legutóbb Víg Vilmos
vette át. Társadalmi, közgazdasági és irodalmi lap, mely vasárnaponkint jeleik
Egy évvel fiatalabb nála a Hatvani Hírlap,
meg. XI. évfolyamában van.
melynek tulajdonosa és szerkesztje Sebk Jen. Az els öt évben Konrád Géza
dr. szerkesztette és adta ki. Szintén vegyestartalmú és vasárnaponkint jelenik

A

Hatvani Közlöny

félévi pályafutás

—

—
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Legnevesebb munkatársa Szécsi Ferencz dr.
vanban a harmadik lap czinie Hatvani Újság
Gábor dl', ügyvéd.
nn>g.

:

;

Heves

sajtója.

meg Hat-

és szerkeszt-kiadója

Szele

tulajdonképen csak egy lap van, a Heves és Vidéke, társadalmi,
és szépirodalmi hetilap, mely vasárnap jelenik meg s most JX.
évfolyamában van. Szerkeszti voltak a múltban Maczky Emil, Tomcsányi
Ferenez. Bán Ern. 1907 január 1-töl máig Dluhopolszky Bertalan.
1892-ben
Miliola Árpád szerkesztett Hevesen egy Heves czímü napilapot, de csak két hóaugusztusban.
napig élt, júliusban és
Pasztának egy lapja van, a Pásztói Hirlap, mely 1907. decz. 1-töl a Hatvani
Hirlap melléldeteként szerepel. Megindították Sebk Jen fszerkeszt és Víg
Vilmos felels szerkeszt. Vasárnaponkint jelenik meg és most a Sebk Jen
vezetésével Gyagyovszky Tivadar társszerkeszt és Stahlberg József fmunkatárs
szerkesztik. III. évfolyamában jár.-^ E lapeldjei voltak: a Pásztói Közlöny, melyet
Platthy Adorján dr. és Kemény Ödön szerkesztettek, de rövid fennállása után
megsznt, továbbá az els Pásztói Hirlap Nigrinyi Ferencz szerkesztésében. Ez
utóbbi is csak egy é^^g élt.
18S2-ben indult meg az els njság
Tiszafüred sajtója sem mai kelet
Tiszafüred czímmcl. Társadalmi és vegyestartalmú közlöny volt. Megjelent havonként kétszer. Szerkeszti és kiadói Szelim (Milesz) Béla és Liliomfi (Ligárt
Midn Tiszafüreden 1888-ban
János) voltak. Megsznt egy év után, 1883-ban.
az els nyomdát alapították, megindult az újabb tiszafüredi újság is, Tiszafüred
társadalmi, irodalmi, közgazdasági és vegyestartalmú hetiés Vidéke czímmel
lap volt. Felels szerkesztje Milesz Béla, kiadótulajdonosa a nyomda volt.
A lap hat évig jelent meg. a mikor a nyomdatiüajdonos elköltözött és lemondott
1894-ben újra megmdult a helyi sajtóorgánum Tiszfüred és
a lap kiadásáról.
Környéke czímmel szintén társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap volt.
Megjelent minden csütörtökön. Felels szerkesztje Himfy Géza, fmunkatársa
^Milesz Béla, kiadótulajdonosa Kohn Adolf nyomdász volt. 1895-tl Milesz Béla
szerkesztette, 1897 január végéig, mikor a lap megsznt.
19D3-ban Timon
Tihamér mint felels szerkeszt és Goldstein L. mint kiadótulajdones, megindívidékének
társadalmi és
tották a Tiszafüred czím közlönyt, mint Tiszafüred és
1908
közgazdasági hetilapját. Egy évre megindulása után ez is megsznt.
tavaszán a tiszafüredi társadalom körében hírlapkiadó-társaság alakult, mely
elhatározta, hogy Tiszafüredi Újság czímen társadalmi, közmveldési és közgazdasági hetilapot teremt. A lapszerkeszt társaságnak 20 tagja van. A lap,
mint a tiszafüredi járásnak és ^ndékének heti közlönye, 1908 márcz. 12-én indult
meg. Fszerkesztje Milesz Béla, felels szerkesztje és laptulajdonosa Végh
József dr., a ki a jelen monográfiában a Tiszafüred ez. fejezet történeti részét
irta. A lap megjelenik minden csütörtökön Goldstein Adolf nyomdájában.
Hevc.'ien

közmveldési

:

Pásztó sajtója

Tiszafüred
sajtója.

—

;

—

;

—
;

—

—

Egész Heves vármegj'ében csak két olyan nagyobb város van, mely komolyabban számbavehet színtársulatot megbír. Gyöngyösnek és Egernek vannak
is mvészi színvonalon mozgó eladásai, de áUandó, kbl épült szníháza még
csak Egernek van, továbbá kisebb méret arénája Hevesnek. Másutt sehol sem
kapott eddig külön hajlékot Thália. Gyöngyösön, Tiszafüreden, Hatvanban,
ritkábban Pászíón, csak vendéglk nagj'termeiben, nyaranta udvarokon üthet
tanyát a múzsa, ámbár Gyöngyösön is foglalkoznak legújabban azzal a tervvel,
hogyha kszínházat nem is, de legalább arénát építsenek. Ez azonban nem
jelenti azt, hog}' a szírdiáz és színészet ismeretlen lett volna e vármegyében.
;Már a XVIII. századból vannak adataink, melyek sejtetni engedik, hogy
gyakori vendégek voltak különösen Egerben és Gyöngyösön a színészek.
A világi színpad els nyomai csak a XVIII. század utolsó tizedeiben
jelentkeznek. A városi levéltárnak a színészetre vonatkozó legels adata
1788-ból való. Innen kezdve két évtizeden át gyakran találunk nyomokat, de
ezek a német színészet nyomai. 1788 áprihs 26-án tárgyalta ,, Érsek Eger Városának nemes tanátsa" Bernát Fülöp, akkor Aradon
színigazgató kérelmét, a ki német nyelv szíiüeladások tartására kér engedélyt. A tanács nem
teljesítette a kérést, mert
szerinte
Egerben nincs arra elég közönség, de

mköd
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hely sincs. Az is aggaszthatta a tanácsot, liog}' a színtársulat tagjaii'a
vonatkozóan nem kapott erkölcsi bizonyítványt.
Ugyancsak ez a Berndt (néhol Berendt, másutt Bemd) Fülöp kopogtat
kérelemmel a következ, 17S9. évben és május 6-tól július 22-ig tartózkodik
Egerben. Eladásait a cs. és kör. nevelintézetben (in dem k. u. k. Erziehungshause) tartja. Itt tartózkodásának utolsó napján bizonjátvánj^t is ad nekik a
városi hatóság arról, hogy ,, mindig szolidan, becsületesen és ajánlásra méltó
módon" (immer ruliig, ehrlich und recommendationswürdig) viselkedtek. Pünkösd három napján a május 29-én tartott tanácsülés, a szentségtételre való tekintettel, betiltotta az eladást, kijelentvén, hogy, ha mégis meg akarnák tartam,
az eladást megakadátyozza és megvonja tlük az engedélyi;. Ugyanaz a tanácsvégzés kötelezi a szíiügazgatót arra, hogy a taksát pontosan fizesse be és a szegények javára is tartson eladást.
Valószín, hogy az egri közönség eléggé támogatta a színházat, mert a
színigazgató, a ki minden színlap alá odanyomatta az illet darab rövid meséjét
és esetleg erkölcsi tanulságát, ,,még 1813-ban is Egerben alegált." Berncbiek ez
az utolsó nyoma Egerben de ugyanez ídtájt utolsó nyomaira akadunk a német
színészetnek is. Utána még csak Gusch Adolf társulata tartózkodott Egerben
16. években, de evvel be is fejezi itteni vendégszerepléséi a német
az 1812
múzsa, a melynek apostolai közül egyébként kísérleteznek engedély- nyerhet ésért
Hosszmann József, azután Schautroch György KJagenfurtból és
1806-ban
nem
Völker József. A tanács egjáknek sem adott engedélyt, mert szerinte „.
tanátsos, hogy színigazgató jöjjön a városba, mert vállalkozása kudarczot vallana ..."
Kelemen László az els, a ki felsbb engedélyt nyer magyar színtársulat
szervezésére s a ki azt a hármas feladatot vállalta magára, hogy magyar szín-

mcf

;

—
:

.

házat, mag5'ar msort teremt és ezekhez
delme volt Pest német színészeivel, és el
azonban együtt tartotta s megfordult vele
Eger város tanácsához 1800 április 15-én

.

közönséget szoktat. Nagyon sok küzkellett hagynia a fvárost. Társulatát
a Tiszamenti nagyobb városokban is.
fordult Kelemen László a következ

kérvénynyel
„Privilegiált

Nemes Tanáts

!

Minek utánna a Magj'ar Országi X. Játtzó Társaság, már Tíz Esztendk alatt, külömbféle
viszontagságai közben, els Eredeti Hellyétöl, nevezetesen N. Sz. Kir. Pest Várossátói távol esvén,
ismét újabb lábra állott és a múlt ösztül fog\-a T. X. Büiar Vármegj'ében Nagj- -Váradon Játékjait
a N. Hazafiaknak tellyes meg elégedésekre el adni igj'ekezett, igj-ekezetének jeleit, más Xs. Vármegyékben is kívánván el mutatni, hogj' annyival inkább e Ns. Hazának közönséges Piirtfogását
és el segéllését meg érdemelliesse, és ennél fogva, a Felségtl a F. K. Helytartó Tanátstól nyert
engedelme mellett, HonnjTinkbéli Ts. Ns. Vármegj-éknek óhajtások szerént, ezen Xs. Institutumot
újonnan Lábra állíthassa ugyanazért alázatosan kérem a Ns. Tanátsot méltóztasson engemet
tudósítani és egyszersmind bizonyossá tenni arról ha a Ns. Városnak vagyon-é ollyas Színnye,
a melyben Nyáron által a Theatrumra készült Játékokat el adni lehessen, vagy pedig, oUyas Helyet
a Titt Földes TJraságtól Xmz Játtzó Társaságunk számára kegyes közbenvetése által nyerhet-é?
Hogj-ha a Xs. Tanáts vele született Hazafiúságából ós Nemzetéhez vonszó igaz szeretetébl. Nemz.
J. Társaságunkat kebelébe befogadni tsak kevés ideig is méltóztatik, ne terheltessen engemet volta
képpcn bizonyossá tenni, hogy a sokszor említett Nemz. J. Társaságot az ide sub •/. rekesztett
ICegj'elmes Királyi Engedelem mellett, annak idejében t. i. még a most bé következ njárí Hónapokban oda által szállítván, a Ns. Városnak, és az ottan meg forduló Ns. Publícumnak mulattságára és Gyönyörködtetésére Nmz. J. Társaságunlc Erköltsí Játékjait eló adliassa, a midn óhajtott
válaszszát el várnám, Nmz. J. Társaságunkat és magamat további Hazafiúi Szeretetében
ajánlanám, vagj'ok és maradok a Ns. Tanátsnak
Nagyvárad, 15a Ápr. 1800.
Kész köteles szolgája
;

:

Kelemen László,
a Magyar Hazai N. J. Társaság
Proprietarius Kormányzója.
P. S. Minthogy Társaságunk mostantól fogva útra indul, méltóztasson a Ns. Tanáts válaszszát

Nagy Váradra Ts. Jliller Jakabb ürnak, mint a Fs. K. Helj'tartó tanáts által e végre rendeltetett
Könyvek Censorának, Ts. Ns. Büiar Várraegye Assessorának titulálni, a ki engemet azonnal tudósítani fog."

Eger város protocoUumában erre vonatkozóan úgy döntött a tanács, .,hogj'
oUyatén alkalmatosság, mellyben azon Nemes Társaság Játékjait el
adhatná tetszése szerint, nintsen." Á Pesti Színjátszó Társaság 1815-ben kénytelen lévén odahagyni székhelyét, egy töredéke Pest vármegye kísér és ajánló
levelével ^liskolczra ment és csaknem másfél évig állandóan ott volt ,, ki vévén
azokat a néhány Heteket, mellyeket az jó hírenevének nem kevés öregbítésével
itt€n
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Egerben és Kassán eltöltött." Mskolczra utaztában. 1815 ji'iuius 22-én kezdette
játékait Egerben ..Ki-ki a saját háza eltt söpörjön" ez. vígjátékkal. Legelször ezen a napon hallott Eger közönsége színpadról magyar szót. E társulat
igazgatója Xogy János volt.
E Nemzeti Theat rumbéli Társaságnak Tettes Nemes Borsod Vármegye
által kineveztetett Direetorai (Szrógh Sámuel táblabíró, Miskolczi György generális perceptor és Ers József szolgabíró) 1816 novemberében kérvényt küldtek
Eger város fbírájához. melyben támogatásért folj'amodnak a Miskolczon felállítandó ..Játékszínecskéhez." A terv az volt, hogy a színtársulatot „Miskolcz
Városában, úgy mint közép- (Centi'áhs) helyben, megfészkeltetik és onnan, meghatározandó idszakokban a Kerületbéli több, azt kívánandó Nemes Városokba
is járogatni fognak ..." A luiskolczi szinikerület felállítására vonatkozó tervet
azonban Eger nem méltányolta, mert pár nap múlva
e kérvény tárgyalásával
..illyetén tárg\Ta nézve a Tanáts
kapcsolatban
ezt iktatja jegyzkönyvébe
a publica Cassára nézve nem disponálhat." Mindamellett úgy látszik, hogy a
társulat és Eger között megmaradt a jó viszony, mert' ezután is többször átjöttek
Miskolezról. Egerbl keltezve, 1819 június 30-án nyomtatott kérvényeket is küldenek a vármegye kliez, hogy sanyarú helyzetökben segítséget nyerjenek. A kér^luránj'iné szül. Lefévre Terézia, Murányi Zsigmond, Benke
vény aláírói
József, Nagy János, Déiy István, Déryné szül. Széppataki Róza, Kszeghy Alajos

meg
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stb. stb.

Ide törekedett
ballet-társulata

német

volt,

nem

volt

még 1836
és

telére Lange Grottfried Lcsérl, kinek énekes és
a legjobb bizonyítványokkal rendellcezett. De mert

kellett.

Általában nemcsak a XIX. század els negyedében, hanem a második
negyedszázad alatt is szomorú volt a ,,diátristák" élete. Szigligeti szerint ,,úgy
alkalmi volt az életük." A színjátszó
mint az akkori magyar színészet általában
társaságok folji:onosan vándorolnak. Eger és Gyöngyös legtöbbnyire a miskolczi
társulatnak adott szállást, évenkint két ízben, összesen 8 ^10 hétig, illetleg
Gyöngyös 5 6 hétig. így többször járt Hevesben (1815 19) a Murányi Zsigmond és Benke József társasága, a Kulcsáré, a Bállá Károlyé a harminczas, és
Naqy Jánosé a negyvenes években.
1833-bau alakul az egri Casinó s ennek nagy termében játszanak a színészek. Ennek az eg3"esületnek jegyzkönyvei biztos felvilágosítást adnak a szereplés idejérl, tartalmáról. Mátray, (Róthkrepf) Gábor 1833-ban alapítja a ,.Honmüvész"-t. Ennek a lapnak szítüházi tudósításai már egész terjedelmesek. Ezt^k
szerint Ballá Károly társulata 1837 november 5-étöl deczember 7-ig játszott
Egerben.
A msor, eléggé változatos. Volt ebben szomorú-, szín-, néz-, víg-, el- és
uíójáték, tüneményes néprege, tréfa, énekkel, meg ének nélkül, honi lovagjáték,
bohózat stb. A darabok nemének változatossága mellett legmeglepbb a
Herczeg Kuriatovics,
Bok különös czím, melyek között ilyenek is vannak
Savanyú
vagy a' munkácsi vár ostroma, 's a' kolostor eredete Csemy hegyén,
Sajdár és
vízre jött vendégek,
Víg suszterek kék hétfje (Blaumoníag),
KakambukiformihorgyeRurik
vagj' Margit szigete Pest és Buda között,
minomeu herczeg (3 felvonásos vígjáték.)
Azt hihetnk ezek után, hogy Ballá Károly társulata valami ripacstrupp volt. Ellenkezen, egyik legjobb színjátszó-társasága volt az egész
országnak. Tagjai közül els sorban a híres-neves Dérynét (Széppataki
Rózát) említhetjük, a kinek nevét az egész ország rajongó lelkesedéssel
emlegette. Kiváló továbbá Balláné (Molnár Karolin), a ki a msor több
darabjának fordítójaként is gyakran szerepel. A jelesebbek közül valók még
Fülöpné, Soós Anasztázia, Szántayné s a férfiak közül Ballá Károly, az igazgató, Kszeghy ( is volt a Nagy János társulatával Egerben 1815-ben) Egri,
Farkas József, Boldizsár, Könyves stb. Ezek a tagok, mint az egykorú bírálatok mondják, mindnyájan lelkesedéssel adták szerepeiket. A kritika csak
ritkán .húzza le" ket. Oh'anok voltak akkor a viszonyok, hogy csak dicsérni
lehetett és kellett mindenkit, a ki erre a tövises pályára adta a fejét.
^^ most már ismerkedjünk meg a színházzal s a közönséggel is. Abban az
idben ott tartották az eladásokat, a hol lehetett. Színházépület, vagy aréna,
úgyszólván sehol sem volt. Egerben, 1789-ben, ak. k. Erziehungshausban játszott
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a Bernit német társulata a magyar színészek egész 1833-ig rendszeriiit a Szarvasvendégl (ina kaszárnya a Maklári-kapuban) elsemeleti nagytermében játszottak. S a hol ma a bakák szidják a komisz életet, egykor Déryné éneke, vagy az
;

akkori jeles színészek játéka ragadta el a közönséget. 1833-tól kezdve a színészek
a Kaszinó nagyterében találnak kényelmes helyet. Megtörténik az is, hogy
nyári idben a püspök-kertben, szabad ég alatt játszanak. Például 1837 május
7-töl 17-ig Pály Elek társulata, vagy 1840-ben júUus 12-én Ballá és Ujfalusi társulata, a mikor Egressy Gábor is itt volt vendégszereplésen. 1837 november 5-én
ismét a Szarvas-fo^a lóban játszik Ballá társasága, mert a vármegye tisztújító
széket tartván, az Egerbe sereglett nagyszámú j élességek tiszteletére tánczvígalraat rendezett a Cassinó-társaság. November 7-tl azonban már a kaszinói nagyteremben folynak az eladások.
A közönség többnyire hathatósan pártolta a színészetet. Ezt az is bizonyítja,
hogy egyik társulat a másiknak adta a kilincset. A Honmvész egri levelezje
hségesen beszámol, hogy müyen nagy volt a közönség. A pártolást leginkább
a nagy eszések csökkentik. A karzati közönség az eladás alatt pipázott, dörömbölt stb. 1840 novemberében is ezt panaszolja a színházi levelez, mikor a híres
Lendvay ^lárton vendégszerepelt Egerben. St a karzatról bele is szoktak kiáltani
az eladásba, a mi ellen a levelez erélj'esen felszólalt, de anélkül, hogy valami
foganatja lett volna.
Szigligeti idézett mondásához képest az akkori színészet alkalmi volt egész
teljességében. Alkabni volt Egerbe jövetelök 1837-ben is a megyei restauráczió
napjára jöttek, mert akkor busás jövedelemre számíthattak. Alkaluai volt az els
eladásuk, mert ..méltóságos Gombosfalvi Gombos Imre kh\ kamarás és referendár, ezen Tettes Ns. Megye Fispányi Helyettessének" tiszteletére adták, a ki
csak pár héttel azeltt (októbor 9-én) foglalta el a vármegye adminisztrátori
székét. A második eladást Zsadányi és Törökszentmiklósi Almássy Gedeon
els alispán tiszteletére rendezték. A megtisztelt férfiak ilyenkor jó mélyen nyúltak a bugyeUárisba. Az utolsó eladást pedig a Casinói-egyesület által czélba vett
uíczai ^dlágítás költségeinek pótlására adta Ballá Károly színi kormányzó. Az
mint a kaszinói számadásokból kitnik
63 váltó
eladás tiszta jövedelme
forint és 45 kr. volt.
1848-ig, míg a pesti szépirodalmi lapok részletesebben közlik a vidéki színházi referensek értesítéseit, a most ismertetett színi szezonhoz hasonlóan foljdk
le Heves vármegye városainak színészete. A szabadságharcz leveretése után

"

Alkalmi
eladások.

;

—

—
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azonban mostoha sorsra jut a magyar színészet. Nyomát is alig lehet találni a
Bach-korszak alatt. Csak akkor kezd a homályból kibontakozni, a mikor a provizórium idején (illetleg még Schmerling alatt) megindul az els állandó egri lap.
1863 nyarán Laíahár Endre társulata játszik Egerben és pedig sikerrel, a mit az
is bizonyít, hogy 1868 június 13-án ismét itt van. Aradi Ger társulata évtizedeken át ján ide. Legelször 1866 november 10-én játszott az Ö-Casinó nagytermében, legutoljára pedig 1888 nyarán, a köalapra épített arénában. Közben itt járt
1867 november 17-töl, 1868 áprihs 5-l! és 1886 nyarán is. Némethy György társasága 1867 kés tavaszán és 1875 nyarán szórakoztatta az egri közönséget.
Megfordult még itt 1864 végén Láng Boldizsár 1866 februárjában és márcziusában Csaby 1871 (április 11
május 18.) Mannsberger Jakab ugyanez év szén
Károlyi 1870 márcziusában Kovács Mór 1869 tavaszán Egressy Ákos (Miskolczról). 187C-ban és 79-ben Huhay Gusztáv
1874-ben (július 13
szeptember
20) és 1877 (november 4-tl) Völgyi György 1880-ban Bokor József, 1881 áprilisában lAszy Vilmos, 1878-ban Gcröfi. Andor stb.
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hetvenes évek végén és a nyolczvanas évek elején Krccmnyi Ignácz
ide gyakrabban. Legelször 1877 április közepén találkozunk vele
Egerben, a mikor is május 22-ig olyan színvonalon álló eladásokban gyönvörpödhetik Eger és vidékének közönsége, a minkben eddigelé nem volt része. Ez a
körülmény ers lökést adott az állandó szinház ügyének, melyet már a hetvenes
évek elején sürget az ,,Eger" ez. lap. Állandó ugyanis a panasz, hogy az ö-Casinó
termében csak kis közönség fér el, a melynek belcp-;líjai nem fedezik az értékesebb és nagyobi) társulatok fönntartási költségeit. Csak nyárra jöhetnek ide
színészek, de azoknak is sokat árt az es s e miatt gyakran elmaradnak az eladások. E baj elleii nem védte meg a színigazgatókat sem az az aréna, a melyet a
város házának (a mai postaépület) udvarán állítottak fel 1868 júniusában s
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melyben Latabár társulata játszott elször, sem a másik, a melyet a Széchenyikertben építettek 18S0-ban. Közben nem egy színigazgató óhajtott arénát építeni a Korona uilvarán, a Korona-vendégl eliitti téron, st arról is volt szó, hogy
a Casinó udvarán emeltetnek arénát azok, a kik ennek megvalósítása érdekében
sokat fáradoztak. Ezek a lelkes emberek már 1878 április 14-én megtartották az
alakuló gylését, mire egyesek és intézniények
,.Egri szíiikör-részvénytársulat
501 részvényt jegyeztek 10 írtjával. A társaság elnöke Csík)/ Sándor képvisel, a
,,hetumogerek" eg^-ike, titkára pedig Gáspárdy Gyula volt, a ki hangversenyeket,
tánczmulatságot, galamblövészetet stb. rendezett e czél értlekében.
A színházépítés tervérl, mivel a jegyzett részvények díja Kovách Kálmán
államépítészeti fmérnök tervének kivitelét nem bírta volna meg, lassanként
lemondtak s mind ersebben lépett eltérbe a színkör megvalósítása. 1881 szén
czikksorozatot közöl az ..Eger" az arénáról, illetleg a színliáz-építésrl, melynek
ezéljaira a város kép\Tselt-estület« már elbb átengedte a Hunyadi -teret, a hol
ma van a színház. 1881 tavaszán a színházépít bizottság kérelmére, 111 szavazattal az ú. n. ..Hosszúpince" épületét adta a képviseltestület színliáz ezéljaira,
de ezt a határozatot a belügyminiszter formahibák miatt megsemmisítette.
A hely kérdését Krecsámji Ignácz közbelépésével döntötték el. a ki 1882 májusában Egerbe jött és kijárta, hogy építtethessen színkört a Hunyadi-téren. Társulata 1882 július 8-án kezdette meg eladásait hazafias Prológgal, melyet Somló
Sándor (a Nemz. Színliáz késbbi igazgatója) írt és adott el. Ebben az arénában,
mely mintegy 16 öl hosszú volt s tizennyolcz páholy is volt beiuie, még a következ nyáron is megvolt Krecsányi a maga társulatával. Kiválóbb eri mind
országos nevek lettek pár év alatt. így Somló Sándor, Pálffy György, Vadnay
Vilma (Somló Sándorné). K. Hegj^essy Mari, Németh József, Kiss Mihály stb.
A közönség úgy megszokta ezt a helyet, hogy mikor 1884-ben végre dlre
jutott a színkör-építés kérdése, szóba sem került más hely, mint a Hunyadi-tér.
A 14 tagú bizottság (elnöke Babics István, titkára Gáspárdy Gyula, jegyzje
Pásztor Bertalan dr.) Wind István építmérnök tervei szerint emeltette a színkört, melybe 500 személy fért el s melj'et 1884 augusztus 6-án nyitottak meg
Zalár József lendületes Prológjával. A prológot Pálffy György mondta el. Krecsánj'i 1885-ben utoljára volt Egerben, mikor temesvári dii'ektor lett. A húsz év
alatt (1904-ig) míg az állandó színház végre felépülhetett, itt jártak még és játszottak ebben az arénában Aradi Ger kétszer (1886. és 88-ban.) Jakab Lajos,
a kassai társulattal (1887-ben), Csóka Sándor szabadkai igazgató (1889-ben és
90-ben), Hahnay Imre Miskolczról 1891-töl 1895-ig minden nyáron, Szalkay Lajos
(1896-ban és 1902-ben), Tiszai Dezs (1897-ben, 99-ben) és özvegye Turner
Ilona (1901-ben), Leszitfl!/ András (1898-ban), jOeai- Péter Sopronból" (1900-ban
A misés 1903-ban) és Németh József a miskolczi színi-keriUet igazgatója.
kokzi színi-kerület, mely már a XIX. század elején is kísértett, a vidéki színészetet
országos rendezésekor a gyakorlat alapján valóra is vált. De mivel a miskolczi
színtársulat e két városból meg nem élhetett, a beosztás idekapcsolta Losonczot és
üngvárt. Losoncz, mivel nagy volt neki a miskolczi társulat, hamarosan kivált e
kerületbl.
Mikor Németh József 1903 szept. 27-én a Rákóczi- ünnep díszelöadá-sával
befejezte a szezont, másnap már megkezdették a húszéves aréna szétbontását s
pár nap múlva üres lett a H(myadi-tér, hogj' lassankint mind magasabbra emelkedjenek rajta a mai meglev kszínház falai. Ez a .színliáz mintegy 35 40 éves
kitartó küzdelem eredménye. 1878 eltt hírlapi czikkek, közéleti tárgj-alások
készítik el, 1878-tól pedig az a társaság, a mely erre gj' üjtött, a kérdést állandóan
felszínen tartotta és sürgette, a hatóságoknál kérvényezett stb. Csíky Sándort és
Babics Istvánt Jankovics Dezs polgármester követte a színházépít bizottság
elnöki székében, míg a Gáspárdj'^ Gyula szerepét Setét Sándor dr. vette át, lelkesedéssel és kitartással küzdve a czél érdekében, nemcsak a bizottságban, hanem
lapjában, az Eger és Vidékében, majd késbb az Egri Újságban is.
1904-ben öltött testet a törekvés. Megépült a színliáz Légmann Imre hevesvárm. áll. fmérnök és Bárány Géza városi mérnök terve szerint a tervet Czigler
müegj'etemi tanár is jónak találta. Építési vállalkozója Mátray Sándor
egri építmester volt s az építési összeg közel jár a 100.000 koronához. Az alapterülete 902 m* a színházat park környezi s 650 néz fér el benne 37 (földszinti
és emeleti) páholya van, 160 földszinti és 119 emeleti (erkély) ülhelye. Jól fthet
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és kitüuó akusztilvájú. Díszleteit Burghardt és Kéry. illetve Linhardt festették.
költségekhez a belügyi kormány 30.000 koronával járul 10 év alatt közvetet7000 koronát jövedelmezett. Heves vármegye
len az építés eltti gyjtés 6
közönsége adományozott e czélra 1902-ben 4000 koronát, valamint átengedte azt
a 2500 fitot is, melyet 1880 júliusában szavazott meg az állandó színház czéljaira
s mely azóta kamatos kamataival 12,792 kor. 48 fillérre szaporodott. 53,650 kor.
35 fill. fedezet volt e czélra 1902-ben ehhez járult a gyjtés, míg a hiányzó összeget Eger város képvisel-testülete szavazta meg 1903 áprilisában.
Az új színházat 1904 aug. 20-án nyitották meg ünnepélyesen Gárdonyi
Gézának erre az alkalomra írt, ,.Dobó István szelleme" ez. hatásos prológjával,
mely után Dobsa Lajosnak ,, István, els magyar király" ez. darabját adták el.
Az ünnepi megnyitáson jelen volt Festetich Andor gi'óf, a vidéki színészet orsz.
felügyelje, továbbá Mészáros Kálmán, az Országos Színész-egyesület képvisele-
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tében. Ballá

ben

Meguj-itíis.i.

Kálmán, mint a miskolczi színi kerület igazgatója, a megnyitás évémég két m'áron mködött itt, míg a legutóbbi három évben

és azonkívül

Palágyi Lajos társulata tart mvészi színvonalon álló eladásokat.
Nem lemie teljes ez a kis történelmi visszapillantás, ha meg nem említenök,
hog^- országos nev színmvészeink és színmvésznink közül kik jártak itt
vendégszereplésen.
Itt szerepeltek
1863-ban Szerdahelyi Kálmán. lS67-ben Tóth József. 1868-ban Prielle
Kornélia, a ki késbb 1877, 1880, 1891 és "l892-ben is járt itt. 1870-ben Boér Emma. 1880-ban
SoljTnosi Elek és Vizváry Gjnila, ki 1907-ben is volt itt. 1885-ban Pálmay Hka. 1888-ban Kákosi
Szidi és Feleki Miklós. 1890-ben Németh József, Jászai Mari és Xáday Ferenc. 1892-ben Kémeth
József, 1896-bau és 99-ben K. Hegj-esi Jlari. 1897-ben és 1909-ben Alföldi Irén, a prágai operának
egri származású tagja, lS99-ben Bakó László és Cserny Berta. 1900-ban Csurgay Adél, 19u2-beii
Szoyer Ilonka. 1904-ben Blahánó stb.
:

A

mint ebbl látható. Heves vármegj^e székhelyén az ehnult félévszázad
nagyon sok olyan mvészünk megfordult, a kinek híre-neve nem állt meg
az ország határánál. Bizonyára ezeknek a szereplése is hozzájárult alihoz, hogy
Eger és a rohamosan haladó Gyöngyös város közönségének mízlése olyanná
fejldött, mint a min fokon most van.
alatt,

vendégs/.erep
''^'"^''

AZ EGRI ÉRSEKSÉG.
Föloszt ás i
tervek.

egyházmegye a XIV. századból származó pápai tizedjegyzék

z egri

A"

az országnak legnagyobb egyházmegyéje volt.

A

szerint
13 föesperességben lev

plébániák száma meghaladta a 821-et. Nagy terjedelme azonban korántsem vált a liitélctnek javára, azért helyesen jegyezte meg annak
idején Pázmány Péter, hogy a kilencz vármegyének bármelyike is elég
gondot adna egy-egy püspöknek. Gróf Erdödy Gábor, a buzgó egri püspök, óhajtotta elször megosztani az egri egyházmegyét. x\z terve szerint az új püspökség
a tiszántúli vármegyéket foglalta volna magában.
Az 1733-ik évben indultak meg az idevonatkozó tárgyalások, a melyek
három évi húza-vona után az egri káptalan megokolt tiltakozása miatt eredményre
nem vezettek. Az egri káptalan szívós ellenkezése gondolkozóba ejtette a ,, hatalmas Gábort" s a maga részérl is egyelre elégnek tartotta a tiszántúU katholikus
liívek lelkiszükségleteire nézve, ha a király, különösen a vegyes vallásíi helyeken,
több plébániát állít föl. Mária Terézia 1745-ben, majd II. József 1787-ben is
hiába kísérleteztek, az egri egyházmegye megmaradt régi épségében a XVIII.
század egész folyamán. A felosztás ellen felliozott okokat lassanként elenyésztette az id. Évrl-évre szaporodtak a parócliiák, paphiányról sem lehetett
annwa panaszkodni, mint gróf Erdödy Gábor korában. A mint az utolsó egri
püspök, gróf Esterházíj Károly, 1799 márczius 15-én behun-\'ta szemét, a régi
nagyterjedelm egyházmegye fölött is meghúzták a halálharangot. A franczia
háborúk miatt hosszabb széküresedés áUott be, a mely alatt a király tanácsosai
fölelevenítették a megosztásra vonatkozó terveket. Az 1802. mácz. 26-án kelt
kanczellári rendelet az ügyben Bécsbe szólítja Miklóssy Ferenczet, az egri káptalani nagyprépostot és káptalani helyettest és Fischer István rkanonokot.
A káptalan ellenkezése ezúttal nem használt. 1804 augusztus 9-én írja
alá VII. Pius pápa a buUát, a mely az egri püspöki megye területébl kiszakítja a kassai és szatmári püspökségeket, az egri megvét pedig érseki rangra
emelte és mint érseki tartományhoz csatolta az emiitett új püspökségeken
kívül még a rozsnyói és a szepesi püspökségeket.
A régi püspöki megye a következ 11 vármegyét és 3 kerületet foglalta
magában Heves s egj'esiilt Küls-Szolnok, Borsod, Szabolcs, Abaújvár, Sáros.
Zemplén, Szatmár, Ugocsa, Ungvár, Bereg- és Máramaros vármegyéket, továbbá
Jász, Xagj'kún és a Hajdú kerületeket. Ezen a területen a következ 11 fesperesség volt 1. a borsodi, 2. az abaújvári, 3. a zempléni, 4. a beregi, 5. a hevesi,
6. a patai, 7. a szatmár-ugocsai egyesített fesperesség, 8. a szabolcsi, 9. az
ungvári, 10. a máramarosi, 11. a tárczafi (sárosi). A pankotai fesperesség
már csak puszta czímként szerepelt az egri megyében a XVIII. századtól kezdve.
Az egész egyházmegyében az 1804-iki kimutatás szerint volt 357 anyaegyház.
78 helyi káplán.ság, 128 segédlelkészi állomás és 481,699 hív.
A szétosztás vármegyék szerint így ment végbe Abaújvár, Sáros és Zemplén vármegyék a kassai püspökséghez jutottak, míg Szatmár, Ugocsa, Ungvár,
Bereg és Máramaros vármegyék a szatmári püspökséget alkották. Az egin érseki
fmegye joghatósága pedig az egyesült Heves-, Küls-Szolnok, Borsod és Szabolcs
vármegyékre, a Hajdú városokra, a Jász és Nag3'-Kún kerületekre terjedt ki.
A 4 f- és 14 alesperesi kerületre tagolt egri érseki fömegyében maradt 150 önálló
:
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plebáiiia. 20 helyi káplánság. 71 segédlelkészi állomás és 259,517 latiii szertartású
két új egyházmegye területének arányában részesedett
római kaiholikus lélek.

A

az egri püspökség javadalmaiban.^)
Az els egri érsek, Ftidis Feroncz, 1804

november 15-én

foglalta el székét, puoha Ferencz.

Azeltt a nj'itrai püspökséget kormányozta. Fuchs egyszer szülktl származott
nevezték ki egri érseknek, egyedül
és ha a nemesi eljogok világában mégis
nagy érdemei döntöttek mellette. Fáradhatatlan tevékenység, bkezség, a
nevelés ügye iránt kiváló érzék s nagy tudományszeretet jellemezte t, mint
nyitrai püspököt és nem hagyta el e jó tulajdonságait egri érsek-korában sem.
Rövid két évig és nyolcz hónapig tartott ugyan csak a föpásztorkodása, de ez
alatt is sokat végzett. Rendeleteivel újonnan szervezte az érsekséget. Az egyházi

t

fegyelem szigorú reként betegen, majdnem evés és alvás nélkiU. lázas sietséggel
járta be az egyházmegyét. Feddett, dorgált mindenütt. Az egri fkáptalannál
tartott látogatásának emléke az a két hatalmas foliokötet, a mely körülbelül
1222 oldalon számol be a középponti testület hatáskörébe tartozó intézmények
állapotáról^).

Különösen szorgalmazta az iskolák

felállítását.

Egerben

eltiltotta

a koldu-

a leányok részére iskolát
nyitott. Utolsó napjaiban haldokolva is folyton dolgozott, és méltán mondhatta
..Életemet egyházmegyémnek szenteltem." 1807 június 27-én halt meg az els
egri érsek 63 éves korában. Az egri megye szegény plébánosait és tanítómestereit tette meg általános örököseivé. Szigorúságát lassanként elfelejtették,
lást

és a szegények részére intézetet

alapított,

s

:

jótéteményeit

pedig

ma

is

élvezik.^)

Fuchs Ferericz halála után

Zábráczkj'- József káptalani nagyprépost lett a
káptalani helyettes. A széküresedés különben nem sokáig tartott és az 1807 július
7-én kinevezett egri érseknek, báró Fischer Istvánnak, a következ év február
26-án történt meg ünnepélyes beiktatása. Báró Fischer érsek a hatalmas gróf
Esterházy Károly püspöknek az iskolájából került Id. Egerbl ment Szatmárra,
a hol valóban megalkotta az új püspökséget. Rövid három év alatt püspöki
lakást, papnevelt, templomot és középiskolát épített. Az egi'i érseki megv'e
tárt karokkal fogadta a régi ismerst. Fischer a bizalomra méltónak is bizonyult.
Xapoleon ellen viselt háborúk válságos éveket hoztak az egyházmegyére is
nagy pénz- és vér-áldozatokat követeltek. Xeki kellett megpuhítania Heves és
Küls-Szolnok vármegye rendéit a kénytelen-kelletlen adózásra. Maga járt
elül jó példával. [Midn az ismételt adózás miatt már- már kiürült a pénztára,
minclen ezüstnemjét, körülbelül másfél mázsáméit, ajánlotta fel. Papjait is folyton buzdította az önkéntes adakozásra, és még a templomok arany- és ezüstkety
heit is a háború czéljaira fordíttatta. Az 1809. év nyarán a francziák ell az
egri érseki palotába menekült a bécsi udvar, a kü'álynéval együtt. A szent
koronát a régi székesegyház sekrestyéjében rizték. Az elkel vendégek majdnem három hónapig tartózkodtak Egerben. Utánok jöttek a háború sebesültjei.
Csupán a liczeumban 4000 katonát ápoltak.
1809 szeptember 2-án meghalt Károh' Ambrus királyi föherczeg, esztergomi
prímás és az ország els érseki széke üresen maradt hosszabb ideig. Az egri érseket
bízta meg ekkor a király a helyettesítéssel mind a m. k. hel.ytartótanács egyházi
bizottságának elnökségében, mind a budapesti középponti papnevelre való
felügyeletben. így Fischer István inkább Budán lakott, mint Egerben. De azért.
Fischer érsek
kibocsátott körleveleiben az egyházi életnek majdnem
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minden vonatkozására kiterjeszkedett. Alkotmányozó mködése betetzte
Fuchsnak a munkáját, a kitl csupán a szelídebb alkalmazásban tért el.

Xagy üg>-ességgel választotta meg tanácsadóit. Tajer György, a még Esterházy Károlytól kinevezett kanonok volt általános helyettese, oldalkanonokja pedig 1816-ig a Fuchs érsek révén ide került Wurum József, a kibl székesfehérvári, majd nagyváradi, végre nyitrai püspök lett. Makkay Antal kanonok
>) Vochler Alajos : Az egri megyének érseki fömegj'évé emeltetésével szétosztása. Bartakovics-Emlékkönj'v 1865.
Böhin János dr. A szathmiiri egjházmegye. Levéltári kéziratokon alapuló kimerít tanulmány az Egri Egj-házinegj-ei Közlöny 1893. évfolyamában.
Huttkay Lipót
dr. Az egri érsekség megosztiisa és érsekséggé való emelése. Egri Egyhm. Közi. l'J04. óvf.
>) Statv;ta Generalia II. p. 43. ISOti. Eger.
Halotti dicséret stb. Eger, 1807.
») Mészáros György
Több jellemz vonást örökít meg
róla Greskovics Ignácz kéziratos naplója is

—

—
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Fischer István.
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Beszterczebányára iiicnt püspöknek, báró Szepessy Igiiácz. a liczeumi könyvtár
tudós rendezje jieclis Erdélybe. Fischer érsek tette meg kationoknak Nováky
Józsefet, az utolsó egri püspök elsiratóját és az egyházmegye történeti adatainak
érdemes összegyjtjét; ö hozta be a káptalanba a híres jogtudóst Madarassy
Ferenezet, továbbá Rajner Károh't, a nagy alapítványtevt és Hám Jánost,
a késbbi szentélet szatmári püspököt. Az egri liezeumban pedig ott tanárkodtak Titel Pál. a híres csillagász. Kovács Mátyás, a j(>les hittudós és Imre
János, a kiváló bölcsel. Fischer oldala mellett kezdte meg pályafutását Lonovics
József is. a XIX. század magyar egyháztörténetének legkimagaslóbb alakja s
Pábna Pál, a ki
ott mködött fájdalmainak és terveinek legbensbb ismerje
megtudta mondani, hogy miért nem lett Fischerbl piimás ?
Az egri liezeum ép ez idtájt majdnem megsemmisült. Az 1811. évi devalvá:

:

Fischer érsek pénztára, teldntve az akkori válságos pénzviszonyokat, hasonlított
az Elizeustól megáldott olajos korsóhoz. Szabolcs apostola Kemecsén, Geszteréden,
Keresztúton, továbbá Fedémesen (Heves várm.) templomokat épített, paróchiákat s iskolákat emelt több helyen. Példáját követték báró Szepessy Ignácz és
Xováky József kanonokok, a nyíregyházi és a nádudvari templomok önzetlen
jóltevöi. Eger szegényei is áldhatták emlékezetét, mert nemcsak a szegények
intézetét g>'ámolltotta 13,600 frttal, hanem az árvizek miatt is egyre-másra
jöv ínséges években a nyomorúsággal küszköd szegények felsegítésére 60,000
Eldjének nyomdokain haladva, az egyházmegyei lelkészek és
irtot forcUtott.
tanítók helyzetének javítására 120.800 frtot tett le alapítványul. A Nemzeti
Múzeum, a Ludovika Akadémia, a váczi siketnéma-intézet stb. évlapjai sem
feledkezhetnek meg Físcher érsek áldozatkészségérl Összes adományai 700,000
1822 július 4-én humi; el 68 éves korában.^)
frtra rúgtak.
Halála után öt évig üresen állt az egri érseki szék. Ferencz király az egyházmegye nagy kárára nem nevezett ki fpásztort, és így elvonta rendeltetésétl az
érsekség jövedelmét, a melyre ép a devalváczió miatt oly nagy szükség volt.
A széküresedés alatt több kájstalani helyettes kormányzott, ú. m. 1822-tl 1824
júl. 19-ig Tajer György vovradi ez. püspök és káptalani nag>-prépost. ennek
olvasókanonok, jámbor tudós
Jialála után 1827 június 3-ig Xovákj' József, 2)
férfiú. 1827 június 4-tl az új érsek székfoglalásáig pedig Raj ner Károly végezte
!

PjTkor László

a kormányzati teendket.
P\Tker László^) 1827 szeptember 17-én érkezett érseki széklielyére. A régen
várt érseket a pusztulás képe rendítette meg. A nemrég düliöngött (aug. 26.)
tzvész elhamvasztotta a város nagy részét, a minoriták és a czisztercziták
templomaival együtt. Ferencz király alkotmányellenes kormányzása ez idben
nagyon fölizgatta a kedélyeket. ]\Iár Físcher érsek korában is zajosan folrtak le a
vármegyegylések és a hosszas széküresedés alatt, törvényes fispán nem létében, az ellenzéki hangulat korántsem csökkent, hanem napról-napra ersödött.
P\Tker iránt különben sem lehetett valami nagyon kedvez a hangulat, mert
teljesen a bécsi udvar emberének tartották. Élete javát Ausztriában töltötte és
tagadhatatlanul az udvar kegye emelte az egyszer szerzetest a szepesi püspökségre, majd a velenczei pátriárkái székbe, végül pedig a színmagyar egri érsekségre. Az uralkodóház iránti érzéseit félremagyarázták, Másrészt a világlátott
Pyrker is idegennek érezte magát Heves vármegye kezdetleges viszonyai között.
Az éles pohtikai küzdelmek pedig elvették a kedvét az itt tartózkodástól. Jobbára külföldön lakott. Egernek nagy kárt okozott az érsek és a vármegye
urai között való ellentét. így is sokat tett Eger érdekében. Nem hazafiatlanságra
vaU az a cselekedete sem, a melyért az 1832 36. évi országgylés a XXXVIII.
t.-cz. 2. §-ában köszönetet szavazott neki. Ugyanis nagy mübecsü képtárát a
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.

—

—

Ferenczy József: Fischer stb. áldott
I) Orgler József: Oratio Funebris etc. Buda, 1822.
emlékezete, Eger, 1822.
Adatok az egri egj-házmepye történetéhez, IV. k.
») Leskó József
Körmöczy Imre dr.: Halotti elmélkedés stb.
Sermo etc. Eger, 1848.
'l Hollók Imre dr.
Madarász Flóris dr. Pyrker ós a magyar írók. Eger, 1908.
Pest, 1848.
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Sokkal jobban megértette Pyrkert káptalana és papsága.^ A kölcsönös
egyetértésnek több jeles alkotást köszönliet az érseki megye. így különösen
kiemelend az 1828-baH Egerben alapított els magyarnyelv tanítóképz-intézet,
valamint az 1832 1836 között épített székesegyház. Pvrker alatt sok iskola
nyitotta
épült az egyházmegyében. Egerben az iparostanulók továbbképzésére
a vasárnapi ismétl és rajziskolát is. Az egri fökáptalanban 184:2-ben két új kanonokságot szervezett. A jeles káptalanból különösen kivált Rajner Károly nagyprépost és érseki helyettes, a ki végrendeletében maj:lnem egy millió írtról
intézkedett és általános örököseiül a kegyúr nélküli szegény egyházakat, paróchiákat és iskolákat tett«. Pvrker érseksége alatt lettek megyés püspökök a
káptalanból Hám János (1827), Lonovics József (1834). báró Barkóczy László
(1837) és báró Bemer László (1843). Az egri káptalannak kiemelked alakjai
közül nem szabad kifelejteni a tudós Roskoványi Ágostont és Lévay
Sándort. A költ-érsek oldala mellett kezdte meg pályafutását Tarkányi Béla is.
Pyrker érseksége idejében keletkeztek a következ paróchiák Felsömiskolcz
(1827). Kékese" (1830), Pusztamonostor (1839), Felsnyárád (1845). Pyrker
1847 deczember 2-án halt meg Bécsben.^) Körülbelül két mülió frtot költött
közmveldési és jótékony czélokra és az általa alapított szarvaski út mentén a
,,ilíg e kszirt áU.
sziklában elhelyezett márván^i:ábla méltán hirdeti ma is
dicsíttetni fog nagy neved, Patriarcha Egri Érsek, PvT:ker János Lásiló, ez
út létrehozásáért. 1840."
Az 1848. év kezdete fpásztor nélkiü köszöntött be. Lévay Sándor káptalani
helyettes gyorsan észrevette, hogy nagy idkre ébredett fel a nemzet. Az 1848
márczius 15-én Pesten elfogadott 12
pont márczius 16-án érkezett Egerbe.
Lévaynál nagyszámú vendégsereg volt épen együtt. Mindenkit megleptek az
események, de kevesen tudták magukat tájékozni. Lévay pár percznyi szünet
után így szólt
.Uraim A nagyszer események nagyszer elhatározásokat
kívánnak. Ez elhatározásunkban vezérfáklj'ánk legyen a polgári kötelesség érmegrizvén egyrészrl a dinasztia iránti hséget, másrészrl hazazete,
szeretetünket. "2) 1848 június 25-én nevezte ki V. Ferdinánd király Lonovics
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Józsefet egri érsekké.^) Ös Csanád püspökét az egri egyházmegye szülte
és nevelte nagyra. Az egri fkáptalan követeként 1830-ban jelent meg az
országgylésen, a hol csakhamar magára vonta a közfigyelmet. Igazi szónoki sikerei az 1833. országgylésen kezddnek. Február 20-án szólalt fel
a
a vaUási sérelmek fölterjesztése ügyében. Ezentúl az egyháziak részérl
vezér. 1834-ben már Csanád püspökeként a frendek tábláján szerepel.
püspöki kar is ót küldte 1841-ben Rómába, hogy az apostoli szentszéket a
vegyes vallású házasságok ügyében engedményekre bírja. És Lonovics nem járt
hiába. Az egri érseki megye tárt karokkal fogadta
volna nagy fiá:, gróf
Széchenyi Istvánnak a barátját, de Lonovics sohasem foglalta el érseki székét. Pedig nagy szükség lett volna az
katholikus
vezet szellemére.
egyház ekkoriban igazán átérezhette a magárahagyatottság minden keserségét.
válságos helyzetben országszerte tanácskoztak az egyháziak. Hyen papi
tanácskozás folji; le Egerben is 1848 augusztus 2. és következ napjain. Lévay
Sándor nag\-prépost és káptalani helyettes elnöklése alatt. Az egybegyííltek mindenekeltt fájdalmasan emlékeznek meg arról, hogy a fpásztorok az anmora
szükséges és óhajtott zsinatokat nem tartották meg. Szabadságot követelnek a
kath. egyház részére az országgyléstl, az egyenlség és a vallásfelekezeteknek
törvénybe iktatott viszonosságánál fogva. (1848. XX. t.-cz. 2. §.) Kívánják a
placetum regiuni megszüntetését, az egyházi vagyon sértetlenségét stb. Általában az egész tanácskozás eredménye tartalmas katholikus programm, a melybl

A
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E

még most

is nem egy vár a megvalósításra.*) 1848 szén az ország lángban s
vérben áUott. Az egyházmegye kispapjai kardot kötnek s irodalmi társulatuknak

') Saját akarata
szerint testét Lilionfelden
egri székesegyház kriptájában nyugszik.

«)
')

te.netták

el,

Lévay Sándor: 1808—1873. Egri Egyházmegj'e Közlöny
Ipolyi Arnold

Az 1848-ik

:

szive pedig

1873, 181

az általa

— 183.

épitott

lap.

Lonovics József emlékezete. Budapest, 1868.

évi augusztus 2-ik és következ napjain, ftisztelend Lévay Sándor egri fegyházi nagj-prépost 8 kanonok, kir. táblai praelatus és az egri érseki szék üres létében fkáptslani lielyettos elnöklete alatt Egerben tartatott egyházmegyei köztanácskozásnak jegyzkönyve. Folio Iti. ö.
«)
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egész vagyonát. 100 frlot. a haza oltárára ajárJják föl.^) A templomok szószékeirl a haza veszedelir.éröl beszélnek. Körmenetekben könyörögnek hgaloraért és
Lévay Sándor imádságot ad ki a hazáért.
Azután jött a nemzeti ügy bukása. A gyztes hatalom Lonovics Józsefet
nemcsak az egri érsekségrl mondatja le. hanem a csanádi püspökségtl is megfosztja és a mölki kolostorba kül li fogságba. Lévay Sándor, káptalani helyettest
megfosztják hivatalától és az Üjépükíben börtönzik be. A hazafiassága miatt
aiuiyira kiczégérezett egri egyházmegyét a megrovatások korában Roskoványi
Ágoston káptalani helyettes vezette óvatosan addig, a míg az új érsek, Baríakovics Béla, a megersít bulla késése miatt, székvárosába bevonulhatott
(1851 jan. 19). Bartakovics kinevezésébl hiányzott az egri érseket megiUetö
fispáni czím
a vármegyeházán ugyanis a megyefnök parancsolt 1860-ig.
Bartakovics romokkal találkozott a régi és az új alkotmány omla:!ékaival.
nemzeti vérmes bizakodást fásult levertség váltotta fel. Bartakovics azonban nem
csüggedett.
Szeretetreméltó modorával lefegyverezte az abszolút rendszer
hivatalnokait, a kik szemet hunytak az
kedvéért, ha egy-két üldözött pap és
hazafi menedéket keresett az egri érseknél. Ba,rtakovics utárjárásának köszönheti az egri gimnázium a femmiaradását és nyolczosztályúvá való kifejlesztését.
Annak idején (1861) bécsi engedelem nélkül saját felelsségére megnyitotta is nét
;
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a jogakadémiát is. Féltékeny gonddal rizte meg egyházának jogait. Már
1848 49-ben, mírit rozsnyói püspök, tUtakozott az akkori kormány illetéktelen
beavatkozása ellen
a változott viszonyok között a császári közegekkel szemben sem maradt néma. Majdnem körömszakadtig védte az egyháznak az iskolákra vonatkozó felügveleti jogát. jMíg a meglévt megrizte, új intéz iiény eket
is alapított. lS52-ben Egerbe liívta a nneveléssel foglalkozó angolkisasszonyokat
és 18ö6-ban betelepítette Gyöngj'ösre a betegápoló szürke nér^éAfet, maj i 1858-ban
székvárosába is. A miskolczi és a jászberényi leányiskolák alapjait is
vetette
meg. Üjra szervezte az alesperesi kerületeket, számukat 24-ben állapítván meg.
Az érseki fniegj^e eddig egyedüU térképét is rajzoltatta meg 1856-ban Deák
Lajossal. Hajdúdorogon plébániát emelt 1857-ben, maj 1 Haj lúljöszörirényben is
1861-ben. Kormányzása alatt nég Kárászon (1856), Pusztafegvverneken (1862),
Büdszentmihátyon (1866) és Hangácson (1866) keletkeztek új plébániák. Kb.
20 ú] templom és 12 plébánia épült alatta. Mint fpá.s''.tor, pél Iájával és a
vallásos egyesületek terjesztésével hatott. Cjra meghonosítfjtta az oltár-egyesületeket s az olvasótársulatokat és megalapította a kath.-legéayegyesületet.
Bartakovics a hazafiság tekmtetében sem maradt el a többi egri püspöktl.
A nemzeti gyász idején azokhoz csatlakozott, a kik híven a trónJioz és a nemzet

—
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jogaihoz, a megakasztott alkotmányos élet visszaállítását követelték. Nem rejtette el hazafiúi meggyzdését, fáj Jalmait és vágyait, hanem miad magánkörben,
mind a nyilvánosság eltt, szóval s tettel, mindenütt s mindenkor, senkitl sem
rettegve, szintén és becsületesen kifejezte azokat. Országos feltnést keltett
Scitovszky prímás aranymi.séje alkalmával (1859 nov. 6.) mondott pohárköszöntje, a melyet Albrecht fherczeg és Thun Leó miniszter stb. ugyancsak elképedve
hallgattak. Bartakovics a régi esztergomi bazilika feliratából indult ki. ,, Habár
romokban vagyok, mégis feltámadok." Lángoló hazafiassággal hivatkozott arra,
hogy most ^lagyarország régi alkotmánya is romokban hever, hanem erre is el fog
érkezni a feltámadás. Lelkesen éltetve az uralkodót, kéri, hogy támaszsza fel!
szavak hallatára sokan megijedtek, de nyugodt maradt, mert érezte, hogy igazat mondott és nagy kötelességet teljesített.^) Nemcsak szavakkal szerette hazáját,
hanem tettekkd is. Szakadatlanul oda törekedett, hogy nemzetünk minden
irányban müvehi: jók. Pártolta az irodalmat és a mvészetet. Nagy összegekkel
istápclta a Magyar Tudományos Akadémiát, az erdélyi Múzeumot s a Szent
István-Társulatot. Cantu Caesar hatalmas vüágtörténel.ne. Szabó István Horaér
fordítása, s a nagy magyar kathoHkus költnek, Mindszenty Gedeonnak a költeménj'ei Bartakovics költségén jelentek meg. Átdolgoztatta a Deharbe-féle katekizmusokat, a melj^eket még ma is használnak. Tarkányi Bélával kijavíttatta a
Káldy-féle biblia-fordítás nyelvezetét, a kinek e fell így íi-t ,,Az leinie öreg-
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Az egri növendékpapok egyházirodalmi iskolájának jegj'zökön>Te.
Kákay .Aranyos: A lelánczolt Prométheuszok. Budapest, 1881, 167
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ha az új szentírás befejezését és kiadását megérhetném, azután in nomine Domini. Ügy sincs öröm ez életben." Félszázados
papi jubileuma alkalmával, ISCi-bcu jelent meg a Szentírás teljesen.
Eaitakovics érseksége alatt virágzó szellemi élet fejldött ki Egerben és
a kái)talan jelesei közül Roskoványi Ágoston (1852), Perger János (1808) és
1859-ig még az egri kápIpolyi Arnold (1872) megj-és püspökök lettek. 1854
talan olvasókanonokjaként szerepelt Hajaiald Lajos crdéljT püspök is. Nagy szerepet vitt Máriássj'' Gábor olvasókanonok és 1861-töl érseki helyettes, a kit Bartako^ács 1865 nájus 14-én segédpü;pökké (paleopohsi) szentelt. Máriássy 1870-ben
me£J lent a vatikáni zsinaton is. Máriássy 1871-ben halt meg, utána isméttlten
Lévay Sándor nag^-prépost lett az általános ügyhallgató és érseki helyettes és
1872. óta abderai felszentelt püspök. Bartakovics halála után Lévay Sándort
választotta m.eg a fökáptalan káptalani helyettesnek, azonban betegeskedése
núatt jobbára Daiüehk János intézte el a folyó ügyeket.
Bartakovicsnak volt alkalma mind Rozsnyón, mind Egerben jót cselekedni,
és ö el nem mulasztotta azt a 800,000 frtot jóval meghaladják különböz adományai és alapitvánj'ai. Papságával is szelíden bánt, valóban jellemezte atyai lelkületét az a felíi'at, a melyet a nagyszombati helynökség papjai vésettek a neki
emlékül felajánlott pásztorbotra: ,,Rexit amore." Valóban szeretettel kormányzott.
A szeretet hanf ján búcsúzott el papjaitól végperczeiben 1873 mdjus 30-án halt meg
82 éves korában. Október 7-én tartott halotti ünnepségére eljöttek Simor János
esztergomi herczegprímás. Haynald Lajos kalocsai érsek, Perger János kassai,
Ipolyi Arnold beszterczebányai, Schopper György rozsnyói és Schlauch Lrincz
szatmári püspökök. Haynald ragyogó ékesszólással emlékezett meg Bartakovics
példaadó életérl. Beszéc jenek az akkori egyházpolitikai helyzetre vonatkozó
eg3"es részei nagy hullámokat vertek fel a sajtóban. i)
Alig hangzottak el a Bartakovics gyászünnepségén Mozart rekviemjének
fájdalmas hangjai, ismét Eger felé fordult az ország figyelme. Samassa József dr.,
a volt szepesi püspök, a kit a kiráh' még június 18-án nevezett ki egri érseknek,
október 26-án foglalta el székét. A régi egyházmegye hamar kapta meg a korára
nézve még fiatal atyát. A kik azt liitték, hogy az érsekségével nagy rend következik be, nem csalódtak. Minc járt székfoglalójában tétovázás nélkül jelölte ki az
irányt papjai számára ,, életszentségben s nem küls díszben kell kiválni." Egyúttal azonban maga részére is kitzte a programmot ,, ígérem, hogy megj'émnek
jó és hü pásztora leszek, kész vagyok életemet adni a nyájéil, mely fölé rendeltettem." Ünnepélyesen tett ígéretének meg is felelt. Érsekségének els éveiben
egyházmegyéjének szükségleteit tanulmányozta. Tartalmas körleveleiben adta
el utasításait az egj'házi alapítványok szabályszer kezelésére, a kerületi gj'lések
megtartására nézve. JMinden lelkészkedö paptól szigorúan megkívánta a zsinati
vizsgálat letételét és a helyben lakást. Xem trte meg, hogy az egyház kánonai
csupán írott malasztok maracjauak. Azonban nenn^ak büntetni tudott, hanem
segíteni is. Nem nézliette jó szívvel munkatársainak rózsásnak nem mondható
helyzetéi a minikaképtclenség esetén. Mert volt ugyan az egri föegyházmegyének
azeltt is m^ugdíj alapja, de nem volt nyugdíj szervezete és segélyalapja. Samassa
érdeme az elsnek szervezése és a másodiknak a megteremtése. 1882-tl ináig
235,000 korona tökével gyarapította a papi nyugdíjintézet és segélyalap tkéjét.
Papjai közül sem tehet senki eltte kedvesebb dolgot, mintha ezt az intézményt
gyámolítja. A 3 4 évenként tartani szokott papi nyugdíj intézeti gylések az
egyház fucgve ünnepei. Az érsek szól papjailioz, de az egész ország hallgatja.
Samassa áldást osztó keze ellen nem panaszkodhatik sem Eger, sem ]\Iiskolcz. sem Nyíregyháza. Székvárosának, egyesületeinek, tanítóinak, tanügyi,
mveldési és közgazdasági czélokra, szegények segélyezésére tett adományai
a fél mUlió koronát meghaladják. 1878-ban kelt alapítólevelével Mískolczon
136.000 korona alappal nnevelo-intézetet alapított. Aranymiséje alkalmával
(1902) tették le a nyíregyházi templom alapkövét. A 400,000 korona költségen
felépült román stil bazilika a kés századoknak is liirdeíi fogja Samassa érsek
áldozatkészségét. A nyíregyházi katholikusok saját erejükbl ilyen remek tempségeniiiek egyetlen vigasztalása,
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Kisapponyi Bartakovics Béla egri érsek. Emlékkönyv stb. Eger, 1865.
>) Perger János
Emlékbeszéd Bartakovics Béla fölött. Eger, 1873.
Tarkányi Béla Emlékbeszód
István Társulat közgylésén
A Religió, Magyar Sión, Egri E. Közlöny stb. egykorú számai.

Haynald Lajos
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lomot talán sohasem építhettek vohia. Gáva, Tiszaeszhlr, Kisújszállás és Vécs
neki köszönhetik íij templomaikat. Nem csoda, ha Isten házáért való
buzgósjiga serkentleg hatott mind a papokra, mind a hívekre. Pánthy Endre
nag>-prépost. Kozma Károly kanonok. Rétav Gyula törökszentmiklósi plébános
és hívei. Foltin János kisprépost stb. elüljárnak a templomépítk között, de
tisztelet azoknak is. a kik tehetségükhöz mérten sokat áldoztak e ezélra. Samassa
idejében a következ helyeken épültek még templomok Mezcsát, Apátfalva,
özd. Vámosgyörk, Recsk. Hajdúnánás, Nagyhalász, Nagvréde, Berezeli, Szomolya, Demecser, Felszsolcza, Hangács, Folyás. Margita, Mezkeresztes, Törökszentmiklós, Sajóvámos. Bashalom. Karczag. Pusztagvenda, Jászkisér, Jászszentandrás. Diósgyri vasgyártelep, Keresztút és Maxkaz. Ká])olnák pedig
Mesterszállás, Pusztaszenttamás, Nagyvansány, Dormánd, Királytelek. Bánhalma
és Tomaj helységekben. Samassa érseksége alatt négy új plébániával szaporodtak a paróchiák. még pedig Szajolon.^) Pusztaszentmargitán.^) Pusztaszentandráson^) és a Debreczeni János olvasókanonoktól dúsan javadalmazott Kisújszálláson. Az ipari viszom^ok fejldése hozta létre az ózdi és a diósgyri vasgyári
heh"i káplánságokat, a puszták népesedése a mesterszállási és pusztagyeudai ki
tett kápláioságokat. a mezcsáti helj'i káplánság szervezess pedig a borsodi kath.
egyház ersödését jelenti. Samassa József 36 évi kormányzása alatt hat millió
koronát felülhaladó összeget fordított ilj^ czélokra.
stb. is

:
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Samassa nem kényeztette el papjait. Az egri egyházmegyében fehér holló
számba mennek a kitüntetések. Hosszú kormányzata alatt még a fökáptalannak
méltóságosok"
Lengyel Miklós
jeles tagjai közül is csak néhányan lettek
dulcignói. Pánthy Endre olchinói. Begovcsevich Róbert skutari. Kozma Károly
scardonai választott püsi)ökök. Két valóságos püspök is került ki a Sxnassa
iskolájából: Szmreosány Pál (1892) elbb a szepesi, majd a nagyváradi egyházmegye jeles fpásztora és Párvy Sándor dr. szintén szepesi püspök. Sz.4e Gábor
areopohsi, Párvy Sándor karpáziai és Szmrecsányi Lajos magydói ezí.nekre felszentelt püspökök nevei sem mellzhetk.
Samassa hírneve nem szorítkozik csupán az egri érsekség határai közé,
,,

:

hanem betölti az egész országot. Nem hiába szerette és becsülte t a haza bölcse,
Deák Ferencz. A kiegyezés óta eléggé változatos politikai életünkben Samassa
mindig ugyanaz maradt Deák Ferencz hagvományainak a megrzje. A tiszta
:

parlamentarizmusért lelkesedett és küídött hosszú éveken át és mindig kikelt a
jelszavak zsarnokoskodása ellen. Njált fellépésével sok ellenséget szerzett, a kik
nem is vonakodtak neki egy-két keser órát szerezni. Azonban hajthatatlan
a mint azt Trefort Ágoston is tapa.szmaradt. Tudott beszélni, ha kellett.
és tudott hallgatni is. mikor annak ideje megérkezett. Elvek ellen hartalta,
czolt a Tisza Kálmán korszakában, vele szemben pedig a személyeskedés tüszúrámeg
sait alkalmazták. Samassa önérzetesen hangoztatta többször
,, rizzük
függetlenségünket és szabadságunkat azáltal, hog}" tudjunk hallgatni és félrevonulni." Tisza Kálmán bukása után gyakrabban szerepelt a nyilvánosság eltt.
A mint az elkeresztelési rendelet következményei jelentkeztek, Simor herczegprímással egyetértve, a békés kiegyenlítésen fáradozott. Elment Rómába is. hol
1890 áprUis havában XIII. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. A pápa a
legnagyobb érdekldéssel és figyelemmel hallgatta meg az elkeresztelés kérdésére
vonatkozó eladását és nég3' bíbornokot nevezett meg Monaco la Valietát,
Ledochovszkj-t, Rampollát és Mazellát, hogy velük e kérdésben tanácskozzék.
Az ügynek alapos megvizsgálása után a szentszék döntött és megkezddtek
hazánkban az egyházpolitikai küzdelmek. Samassa érsek a békítés hálátlan szerepére vállalkozott. Budapesten a Teréz-körúton lév palotájában gyltek össze
a politika, a társadalom és a sajtó vezetemberei és ott vitatták meg az országos
ügyeket. Mind magánkörben, mind a frendiházban az egri érsek a maga útján
haladt. Sokszor még áldozatok árán is megrizni törekedett az egyház és az állam
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összhangját.

Egyaránt szereti egyházát és hazáját. „Az egyház és a haza iránti szeretet
a szívnek legszentebb érzelme és ha e kettnek ellentéte valaha lehetségessé vál;
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mint kog.\-úr, vállalta el e parochia fenntartásit,
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helybeli köibirtokosság áldozatkészsége hozta létre e parochiát.
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nék, akkor ez oly széttépés, oly erszakos meghasonlás volna, melyet a Gondviselés kísértésünkre nem rendelhetett. A haza ideiglenes egyházunk, az egyház
örökkévaló hazánk, s habár az egyháznak a hatásköre nagyobb, mint a hazáé,
mindakettöj üknek a középpontjuk mégis egy az Isten, érdekük egy az igazság menedékük egy a lelkiismeret polgárai ugyanazok gyermekeiknek lelkeik és testeik." Ily hatalmas gondolatokkal foglalkoztatja Samassa felszólalásai
alkalmával közéletünket. A kötelesség teljesítését nem tekinti érdemnek, mivel
az érdem ott kezddik, a hol a kötelesség végzdik. Csak az ily fegyelmezett
állíthat fel oly nagy mértéket papjai számára, mint ö. a midn azt kívánja,
hogy ne a küls sikerek után törekedjenek, hanem az önönn:agukkal való méltó
megelégedésre. Hiúnak és veszedelmesnek tartja az iskolát, a melyik a sikerek
szerint ítéli meg az emberek munkájának erkölcsi értékét, ,,mert gyakran felszím-e hozza a legkevésbé tiszteletreméltó egyéneket és háttérbe szorít embereket, a kik megszültek a becsületes igyekezetben és kötelességeik teljesítésében
mindent feláldoztak."
1904 augusztus 7-én az egri fegyházmegye kétszáz paróclüáján 636.000
hív ünnepelte meg az érsekség fennállá-sának százéves fordulóját. Samassa
e napon hetvenliárom elöíjére \'isszatekintve, különösen Telekesy István ragyo<^ó
példájára mutatott. 1905 deczember 11-én X. Pius pápa a titkos konzisztóriumban a római szentegyház bibornokává nevezte ki. Négyszáz hosszú év múlva
végre ismét hibonwk ül az egri érseki széken. Föpásztorának felmagasztaltatása
a maga nemében majdnem páratlan kitüntetés az egri érseki megyére nézve
is. Ezeltt kétszáz esztendvel Telekesy Istvánt, II. Rákóczi Ferencz barátját,
a szegény öreg püspököt, nem hag>-t a Róma elveszni a gyalázatban, most ismét
felénk fordult s a régi dicsséget újjal tetézte. Telekesy utóda már mint bíbornok
:
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szentelte be a nagy bujdosó fejedelemnek hazahozott hamvait (1906 október 26).
Mikor a nyilvános konzisztóriumban (1906 deczember 6) a pápa fejére tette a
bíbornoki méltóság megkülönböztet jelvényét, a bíbornoki kalapot. Dobó
városának érseke a kereszténység fejétl búcsúzva, esd szóval azt köm'örögte
ki, hogy necsak az egri fmegyére, hanem szeretett hazánkra is adja apostoli
áldását, Ferencz József királvlyá koronázásának negyvenéves fordulóján ott
beszélt a bíbornok- érsek az egyház nevében az ország színe eltt
..Önboldogságodat ne a hatalom büszke érzetébe, hanem csak a használhatás tehetségébe
helyezd, hogy mindenki lássa, miszerint nem a földön, hanem az égben keresed
:
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1909. évi egyházmegj-ei névtár szerint az érseks?g 4 fesperességet és 23 alesperesBéget foglal magában. Van 201 parochiája, 109lj leánvegyliáza, 5 liel\-i káplánsága, 14 rendes és
8 tiszteletbeli kanonoki széke.
352 világi pap közül 35 beiktatott plébános, 138 rendes és 74
pedig tanár, hitoktató, különféle egyházi hivatalokban alkalmazott és részben njTigalmazott
állapotú. Az egyházmegye területén mködik továbbá 96 férfi és 149
szerzetes is.
Az egyházmegye híveinek a száma : 676,761. (Az összes népesség: 1,289,308.) Az egri
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egyházmegyei római hatholikus népiskolák tantermeinek száma 839, a tanítóknak a száma: 847,
a mindennapi tankötelesek száma: 69,309 és az ismétl tankötelesek száma: 21,188.
Heves vármegye egyházilag legnagyobb részben a hevesi föesperességhez, kisebb részben
pedig a patai föesperességhez s a borsodi föesperességhez csupán 6 parocliia tartozik, A hevesmegyei alesperesi kerületek száma 6, a parochiáké 52, a római katholikus híveké pedig 205,070,
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mint mindenütt

lyást gyakoroltak e vi:Iék megtelepedett lakosaira.

A

— dönt befovármegye

ter-

mészeti viszonyait más helyea is nertetjük. E viszonyoknak megfelelleg találjuk a vizek mentén a halásztanyákat, a síkságon a kiemelked halomtelepeket, a hegyekben, különösen a Mátrában, az
skori pogányvái'akat, ezek kiegészítéseképen a kögarádokat, melyekkel
összefüggnek a lapály Csörszárkai, mik a vármegyét keletrl nyugatnak

három vonalban érintik.
A vármegyében elforduló eme szembetn

jelenségek már jóval ezeltt
felkeltették az érdekldk figyelmét, miután dia'lé'nokat és más hasonló
jeles leleteket is feltártak a vármegye területén. Különösen foglalkoztatta a
közvéleményt a Csörszárkok kérdése, melyeknek nyomai e vidéken oly világosan láthatók. Történtek kutatások is, nevezetesen Ipolyi, Kubinyi, Tariczky,
Foltin, Kandra részérl, gyjtöttek régiségeket is a vármegye területén több
helyen: így az egri lizceumban, a czisztercziek fgimnáziumbáan, Tiszafüreden,
is

Tiszántúli

a Mátrai Turistaegvdet Gyöngyösön, valamint egyes magánosok is, ezek között
jelen sorok írója szintén. Mindamellett nincs a néptelepekröl oly világos áttekintésünk, mely azokat korszakok szerint biztosan tudná osztályozni, annál
kevésbé, mivel a vármegye lapálya kaput tárt az egymást felváltó népeknek,
úgy hogj' az alföldi terra m ara-telepeken többnyire megtaláljuk az alsó rétegekben a régibb korszakok nyomait, feljebb egészen a népvándorlás koráig.
réáz.
halásztanyák és
Mint Tariczky Endrétl értesülünk, a föntemlített
halomtelepek .példái Heves vármegye tiszántúli déli területén találhatók, mely
a következ hat községbl áll Tiszafüred Kóis pusztával. Tiszaörvény egész
határa, Tiszaszls a Domaházipusztával, Tiszaigar, Tiszaörs a pusztákkal és
ártéri szigetnek
Nagyiván. E hat község, mely pusztáival együtt hajdan egy
volt a középs része, 56.570 k. hokbiyi területen feks'.ik. Az Üll-lapos és Zádorrétség között lev ssziget, a karczagi Asszonyszállás területtel együtt, hét
négyzetraértföldön terült el. E terüle nek már a tör énelem eltti korban is
voltak megállapodott lakosai, a mint ezt a nyomaikban
elforduló emlékmaradványok tanúsítják. De voltak ideiglenesen itt tartózkodó vándorcsapatok
is, melyek ideérkezve s a Tiszán átkelve, tovább váiidoroltak. Ezek az Üll-lapos
és Zádor-rétség között lev asszonyszállási úton jöttek a S7;igetre. Az
síiget
népei közül a tiszafüredi ú. n. Asotthalom snépe tette magát emlékezetessé.
E halom Tiszafüred küls területén, két kilométernyi távolságra a várostól, az egyek
debreczeni úton, balra a közlegel szélén áll. Hatvan-hetven éve
az itt legeltet pásztorok valamelyike megásta a halmot, de nem találván benne
kincset, a földet visszahányta. Ekkor nyerte e halom az Asotthalo n melléknevet, mert eredetileg Lapos-halom volt a neve. E halomhoz tartozott még a
körülbelül egy négj'zet mért föld kiterjedés nagy ártéri öbölzet a Tisza partjából,
mely a Magyarországot hajdan borító Édes-tengernek volt a maradványa.
Az Édes-tenger
Cotta freiburgi tanár szerint
már a történelmi idkben,
vulkáikus rázkódtatások következtében nyert lefolyást a Vaskapun keresztül
a Fekete-tengerbe. Ezt a földet nemsokára elfoglalta az ember.
Ama halászó csapat, mely a tiszafüredi öljlöt elfoglalta, azonnal megvetette e halom alapját. A halom alakja kerek volt s ezt sok századon keresztül
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míg végre a tiszaszabályozással rászorított hullámverés 18O-töl
kezdve keleti oldalát megszaggatta. Hozzátartozott a tiszapart vonalában fekv
temettelep, melyet egy kis árok választ el tle. A tiszaszabályozás ezt is megszaggatta. Bels sajátságát illetleg a halom czölöpökkel megkötött 24 rétegsorból áll, de csak néhány változattal, mert egy-egy réteg többször is elfordul.
E rétegek a következk 1. Közönséges földszín, 2. agyag, 3. égett törmelék,
4. agyag, 5. halpikkely. 6. agyag, 7. szenesedett búza, 8. égett törmelék, 9. agyag,
nieo^aitotta,

:

10. kagylóhéj, 11. hamus bíiza, 12. kagylóhéj, 13. agyag, rlkvel,
törmelék, 15. agyag, 16. szenes hamu, 17. égett porlós föld, 18. agyag,
19. hamu, 20 földszín, 21. szenes hamu, 22. földszín, 23. agyag, 24. földszín.
Az ásatások során e rétegekbl Tariczky Endre számos értékes leletet hozott
napfémTe, a melyekrl azonban majd az egyes korszakoknál emlékezünk meg.

rlkvel,
14. égett

A

durva kkorszak (palaeolith) lételét a Bükkségben Hermáim Ottó
vitatja a külföldi kutatók leleteinek analóg esetei nyomán, melyekhez
hasonlókat talált a Szinyva patak árterén épült miskolczi házak alapjaiban, az
avasi szlhegyen, a hámori barlangokban, hol az sember még a barlangi medvével tanyázhatott. Ha a barlanglakó trogloditákról varrhatunk hímet Heves
vármegye legsibb idire, akkor Hermami Ottó nézetét a mi vidékünkre annál
inkább vonatkoztathatjuk, mivel kedvezbb fekvése volt a hevesi Bükkségnek
a déli verfényes oldalon, a mint az erdei vadaknak ösztönszerleg választott
tanyahelyei is igazolják. Eger. Felnémet határán, a tarkányi hegyeken, Idvált
a Nagy-Köháton, számos ilyen küreg van, metyeket a mészkben eredetileg
a természet maga vájt, de e mellett az emberi kéz alakításának nyomait is ma-

ersen

viselik. A szomszéd határban a hagyományban fennmaradt Odor-vár
népek az odorjas (barlangos) üregeket választották lakónév is elárulja, hogj^ az
s védelmi helyekül. Egerben mindjárt a Kis-Eged alján is voltak ilyen búvókdarabból rakva,
óriási
helyek, a Nagy-Egeden pedig a Remete-pmcze,
melynek földalatti menete azonban közel a szádához be van szakadva.
A tarkányi Várhegj'en négy üreget emleget a nép kettt a keleti oldalon
az ú. n. ,,kuklyá"-kban, egyet nyugatra az Arnótkben, s egyet a vár közepén,
melyben a leereszked szintén csak néhány méternyii'e juthat. Annál jelentsebb
barlangra bukkanunk a Lkhegyen, a hasonló nev Lklyukban, hová egész
birkanyájat be lehet terelni. Nem messze esik az ú. n. Bujdosó kövek üregeitl,
melyekhez a bujdosó világ népmondái fzdnek. Fentebb a Kháton még több
üreget ismernek a tárkányiak, ú. m. a Vereski s Cserepesköi üreget, hol néhanapján az utóbbi idben futóbetyárok is laktak Kecskori, Pesk és Tark
között van a Nyáj-barlangja. Legnevezetesebb ezek között a Pesklyuk, melyhez
meredek sziklák között kanyargó ösvény vezet s tzhelyei tisztán felismerhetk,
ürege szélenyhében ferdén hat a sziklába benne kísérleti ásatást is végeztetett
e sorok írója s az újkori fekvések alatt régi leletekre akadt, azonban ezek nem a
legrégibb idkbl eredk, ilegemlítendök még az Estrángom, másként Mészvölg\'ben található üi'egek, melyek az si idkben egész községet alkottak. Nem
mellzhetk a felnémeti határban lev Berva-ersén és Istennyakon látható
rhelyek üregei sem, valamint az ott található Dorót-lyuk, mely megalithkövekbl összerótt krommlechnek mondható. A Kis-Bükkben kevés ilyen üreg
van, minthogy érmek anvaga nem mészk. Ilyen a Verösarkály ürege. A Mátrában, minthogy ez tzi eredet tömör andesitbl meg zöld trachitból áll, nincsenek természetvájta üregek, legfeljebb a hegy alján a rhyolith-rétegben, mint
pl. Sólymoson a Csákkövön, a Kishegy szomszédjában, Sh'okban a várban, a sári
Rónahegyon, az övár alatt a Csörgpataknál, melyek azonban már keményebb
kbe, fejlettebb eszközökkel vésvék, így az sember mveinek nem tekinthetk.
Nagy számban fordulnak el az si korhoz közelebb es megalith (nagy
kövek) emlékei, melyek a népeknek a kiklopszokról, titánokról, óriásokról sztt
hitregéiben is szerepelnek. Ilyenek a Mátrában a halmozott nagy krakások,
a hasznosi Gyrhegyen, a sólymosi határban az Asztagk, Üstökf, a domoszlailjan a Kis-Szokorecz. ^Másfelé, így Gömörben és Rozsnyón, ,, ördög vár "-nak
nevezi a nép e roppant kboglyákat. A megalith-kövekhez sorozhatok az emberi
ert felülmulm látszó kögarádok, védelmi vonalak és gj'ürvárak is, melyekrl
lejjebb fogunk bvebben szólni. Megemlítjük ezek során még azokat az emberi
kéz alkotta vízgyjt üregeket, milyen a Mátrában az órakó, mely nagyterjedelm öblébe felvesz minden esvizet és hólerakódást, hogy az alatta lev Gyö-
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keres kíitnál bséges forrásként kiadja. Hasonlóképen a tarkányi Várhegy
oldalán ..kuldvá"-nak nevezett, egymás alá es, ketts nagy kudvar. mely
hasoidóképen felfogott vizét a hegy derekán, a vár kútján adja ki, a harmadik
ndvarban. A Kis-Bükkben is hasonló, de kisebb méret, vízfogót látunk a Vajda
kíitjánál. Ennél nagyobb a Nagyk sánezos várnak Csorgása, mely szintén ily
viztölcsérbl nyerte táplálékát, melyet ma már nag_\Tészt betúrtak. Végül a
megalith-kö vekhez sorozliatjuk a rhyolith-kbe vágott vakablakos emléksziklákat, melyek Sólymostól kezdve, Eger szomszédságában, több falu határában,
nagyságukkal s alakjukkal bámulatra gerjesztenek. Ez(íket azonban már a
késbbi korba, talán a kelták vagy szkithák meg a germánok idszakába
tehetjük, sö' egyik-másik ahgha régibb a középkornál.
A Bükkség hevesraegyei oldalán ritkábbak a ,,vár" nev telephelyek,
valószínleg azért, mert itt a bven kínálkozó barlangüregekbe, ú. n. ,,ódorvárak"-ba, vették magukat az slakók. Egerben a Kís-Egeden ismerünk ilyen
várat, melyet leletei után a kkorszakba számíthatunk. Jóval fentebb a 6G6 m.
magasságii tarkányi Várheg^yen van egy tekintélyes si erdítmény, sziklába
vágott sánczokkal, hol azonban már a mészszel való köépítésnek is láthatjuk
nyomait.
Nagykháton túl már a borsodi részbe esik Bélk vára s a szilvási
roppant nagy sáiiczoklcal körülvett Nagy-Gyr, melyet az egri egyház számára
IV. Bélától 12C)i'-ben kiadott birtoklevél kiinduló pont gyanánt kiemel. Az alantabJ) fekv Bátorban találkozvnik ismét a Várhegygyei, s Baktán az Oroszvárral. iSzámosabb a néptelepek ,,vár" elnevezése a Kis-Bükk
hegységben
ilj-en a Nagyk vára a Nyüazó hegyorommal, U^^en Várasszó, Pókosvára, Köbölvára. Vajdavára, Virágvár, Bólyavára, a Tárna mentén Pósvár, lentebb Sírokban Darnó vára.
Mátra meg épen gazdag ily
sánezos várakban, melyek
közül némelyeket középkori épített várakká is átalakítottak. Ilyen délen a
Benevár, Domoszló határában az Oroszlánvár, a Tarnamentén a szent-marii vár.
Az
várak a Mátra déli oldalán a Macskavárak, Kkútiaál a Nagy- és
ELis-Vár, Párádon a Veresvár, Marhádvár, Bodony határában a Várhegy, Sóseseri Kerekvár, Áldozó Kerekvár, a Gajavár, Csomóz vár.
vár, Sebestyénvár, Orosz Mátyás vára, Szuhai vár. Ágasvár, hol könnyen szemünkbe ötlik a
középkori építkezések és edények maradványa, megkülönböztethetleg az ókoriaktól, a hatalmas Óvár három nagy sánczkerítésével, melyek közül a felsnek
eg3'ik része él sziklákból van vágva, másika mészszel ragasztva, több vízfogómedenczéjével. A solymosi határban szintén áll egy Övár nev si vár. Ugyané
határban van a Nyesettvár, valamint a Dezsvár, Világosvár, Kögyevár, a Mátra
nyugati oldalán a Tari vár, Muzslavár, János vára, a patai vár, de ez utóbbiak
a hasznosi dorogi várral együtt újabb koriaknak látszanak, a minthogy a Névtelen
is említi a patai vár építését.
Régészeti szempontból még nevezetesebb jelenség e váraknál az a
védelmi vonal, melj' többnyire e várakra támaszkodva, ketts, néhol még többes
övvel veszi körül az egész Mátrahegységet E védelmi vonal él sziklákban és
krakásokban ma is kimutatható. A solymosi Kis-Hegyen az ördögtornya dlésénél kezd !ilí és darabjail)an a Csákktl az oroszi szlknek halad. Onnan az
ördögoldalon vezet Tóthegyes felé. Tóthegyestl a védvonal összeköttetése a
Nyikonmál folytatódik s a Noszvajon át az Ördögrakás vonalán egész óvárig húzódik, onnan pedig a Tyúkodon át Ágasvárnak. Szamárknek s Veresknek tart.
E sorok írója saját kutatása alapján állíthatja, hogy a küls vonal a KisHegj'tl a világosi pusztának tart, onnan Gyöngyöstarjánnak tér le a patai
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Kerek-hegyre, majd a szántóföldeken áthalad, de itt már alig van nyoma, csak
emlékezetben él azután a Kecskehegynek tart s a szétdlt kkolonczokon át
a Nagy -Harsasnak, onnan a jobbágyi hegynek s Szurdokpüspöki ormain át a
Nagj'-Koncsurnak, Jluzslának, ólomhegynek, Nyikomnak és Övárnak; Ágasváron
túl azonban a Csert-pataknak tér le, majd a tari pusztának és a tiribesi gerinczek
felett halad a kerdei tetnek, onnan kanyarodik Felslengyelnek, Hajnácshegj'nek s Péterkövesinek a Nagy-Gajára, CsÓT'hegyrí; s a Csevicze felett a Várhegj're, parádi Öhutára
innen Marhádnak, Csiklódnak s Csákán^-tetnek a
vecski Györkökre tart s kanyarogva ér a Bónahalomra, a fels-nánai Macskarárakra, majd a domoszlai Közép-, Magas- és Hegyes-Hegyre vezet, a markazi
liatáron s a Tatármezn át az Ajnács- és Rónahegyre, a veresmarti völgyön át a Sári
.'-egjTe fut. honnan ismét hézagosan, a Bábaknek s a solymosi Kis-Hegyre halad.
;

;
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A bels kvonalak is mind könnyen kijelöllaetök így a patai hegyeken,
a Mátra bérozén meg elágazásain, az Atalktöl a Nagy-Gajának, majd meg a
solymosi, benei vonalak a Kékesig, a Saskönek stb. A Mátrának egyébként a
szomszéd hegyvidékekre szintén átnyúlik egy-egy kögarádja így a Muzslától
Pásztónak a tepkei puszta felé. melynek nyomai már csak az ormokon láthatók
másik vonala a tari pusztától húzóilik a Gömörtetönek, Nagy-Bárkány felé Nógrádban harmadik elágazása éjszak felé, a bátonyi Hajnácshegytl indul Alsólengyendnek. a dorogi puszta mellett, Kis-Terenne felett húzódik a Somlyóhegraek s eg^'ik ága Barna mellett két felé szakad és éjszaknak Szilvásk felé
a másik a barnai Nagy-Knek látszik haladni s onnan
tisztán felismerhet
Istenmezejének tart a Kis-Bükknek. A Mátrának negyedik kapcsolódó vonala
keletre tart a Nagy-Bükkségnek s a siroki Várhegyen a baktai Oroszvárnak húzódik, majd a Tóhegyen át a szarvaski Kesely hegj'^nek tart és a szarvaski Várhegyen haladva, a Bélkre jut.
A Xagy-Bükkhegységen is hasonló védelmi vonalakat lehet felismerni.
De mivel ennek nagyobb része jura-mész, elütleg a mátrai kitörési (eruptív)
kövek halmazaitól, inkább hosszant elnyúló sziklafalakban jelentkezik, A Bükkségnek Heves vármegyébe es részén, a Nagy-Kháton említhetünk ilyet, mely
azonban a Zsérczi-Bányaheg\Tiél már krakásokban is felismerhet.
Nagy-Khátról a Tarktl húzódik le a tarkányi határban a Fekete-Lennek, Somhegynek,
Borostyánnak és Odorvárnak egyik ágazata. Ugyanennek másik ágazata a Szuszék-kövön át a Lök-bérczre jut, onnan a tarkányi Várhegyre, Nagy-Egedre,
majd szakadozva kimutatható Kerecsendig, st Bessenyn túl is.
Valószín, hogy e közlés kétkedéssel találkozik, mert fogalmat haladónak
látszik az az óriási munka, meh^ e gát összerakására szükséges lett volna. Ámde
e kételkedés könnyen eloszlatható, ha rámutatunlí a Heves vármegye síkterületén
elvonuló Csörszárkokra, melyek országszerte eléggé ismeretesek. Ugyanazok,
kik megalkották a történeti jelentség vódárkokat, a hegyek kgarádjait és
mentsvárait is összeróhatták.
Eddig csak két ilyen árkot ismertek Heves Alföldjén a Nagv-Csörszárkot,
meg a lentebb es Kis- Árkot, Azonban az okiratok és térképek nyomán tett
kutatások révén sikerült e sorok írójának még harmadik párhuzamos vonalat
mely már a nép hagyományában is csak homályosan maradt
is felfedeznie,
fenn, ezenfelül keresztbejáró árokvonalakról is szerzett az oklevelek tanúságával biztos értesülést.
Az eddig ismert, alsó Kis-Arok a vármegyének csak kis részén vonul át,
a Tisza mellett Hatrongyos pusztától Tarnaszentmiklós és Pély között Hevesiván fel halad. E vonal azonban már alig ismerhet fel, a szántásban elmosódott
irányát csak nehezen lehet követ l. A második vonal
a Nagj'-Csörszárok,
tudvalevleg Árokttl indul Borsodban és Meztárkány alatt lép a vármegyébe,
de már itten csak kevéssé látható. Dormándnál kezd kiemelkediií, hol Szegletre
törik és Felsteleknél majdnem egész nagyságában látható. Tarnabod mellett
belészakad a Tárna folyása, s azon halad egészen Tarnazsadányig
Arokszállásnál a jász földre keriil, honnan ismét a Heves vármegyei Csány felé halad Hatvannak, de Csánynál már alig látható a nj'oma. Ezenkívül van még harmadik is.
Nevezzülí ezt az eddig csak darabjában ismert, sáncz vonalat ,, Fels KisÁrok"-nak. Ez Tiszadobtól a polgári határon át Tiszaeszlárnak, Igriczinek,
Gelejnek s Mezkövesdnek tart, a meddig már Kandra Kabos is említette. Imien
kezdve e sorok írója kutatta fel, hol a dlföldben, ú. n. ,,Borjújárás"-ban,
még jól felismerhet, Szüialmon is emlékeztek felöle a régiek, st imitt-amott
a heh^ét is meg tudták mutatni. Amiál biztosabban kinmtatható a Logoparton
Kerecsend és Kápolna határa, valamint Kompolt és Kál határa között, a menynyiben az érseki gazdasági térképeken Hasáéi mérnök a Tárnáig világosan
kirajzolta. Onnan azonban csak gyér nyomokat hagyott a nép emlékében, Nagj'uton Karácsond alatt, Atkár felett, Hort irányában a Selypi hegynek, hol az
ormokon az apczi várhegynek s a kis jobbágyi magaslaton halad Szurdok-püspökinek, onnan Filimes-pusztának, Kolozsvári tanyának. Pogányvárnak és
tovább.
Heves vármegye területérl mind a Bükk-hegységre, mind a" Mátrára
délrl éjszaknak felvonuló régi ..ördög-árkok" nyomai is oklevelekkel beigazolhatok, így az érsekség gazdasági térképein. Hasáéi és Sartori földabroszain^vilá:
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gdsau ki van jelölve raJ7,ban és Írásban a Dormánd és Kisbuda között fölfelé
VKnuló s a Nagy-Csörsziirkot kereszt ülniet sz gátvonal. Ugyanerrl a zásztyi
apátságnak lül>7-ben kelt alapító-levele is szól Kisapáti és 8zílialoni határának

Párhuzamban jön felfelé Heves vármegye déli síkjáról a Bükkségnek másik vonala Kerecsend határában, s Deinénden meg az egri határban
jelentkezik.
A Mátrának is vannak ilyen délfelé nyúló elágazásai így Domoszlón a Hegyes-Hegyrl, Markazon és a Sári-liegyrl, a mint a nép emlékében
megvan, a lentebb es területeken pedig oklevelekkel is igazolható.
Heves vármegyében alig található oly telephely, mely tisztán egy korszakot
tüntetne föl, hanem legtöbbnyire a régibb korszakok ismertet jeleit is feltaláljuk
alsóbb rétegeikben. Egerben ugyan a Ivís-Egeden és a Maklány-váron még
eddig érczeszközöket nem sikerült felfedezni a számosan elkerült leletek között,
mindamellett az ott talált salak az érczkorszakra is látszik utalni. Magában az
egri várban, mely bizonyára védelmi hely volt az skorban is, Balogh szerint
kiklopszszer falak is tailálliatók volnának a földalatti üregekben, st a sánczbeli lakosok szerint ottan aranyos ércznemüeket is leltek, de mi csak az onnan felszínre hozott két darab ,.tüzkutyá"-nak nevezett jelents agyagkúpokra hivatkozunk. Ugyancsak a Kisegcden számtalan obsidian-nj'üat, sílexkéseket, 46
kbaltát, 12kvést, számos símítókövet, brtísztító s tör-követ, több parítytyakövet, durva cserepeket, putrüakások tapaszdarabjait, csont- és kagylószerszámokat és óriási szikladarabokból rakott kgarádokat.
A fentebb említett gyepk is erre vonulnak a Nagy-Egedre, Tibára, az ú.
n. Muránykövekre, a tárkámd Várhegyre, Csákfilisre, Ménesakolra s így tovább.
Az Eged déli oldalán található, a néptl ,,cseng"-nek nevezett, igazában ,, csün"-kövek szintén
összefüggésben vannak a kis-egedi nagy telepheh'lyel.
Egerben a Maklány-vár egj' hegj^kúpon szintén csiszolt kökorszaki leleteket
mutat fel ketts körsánczczal közelében vannak a szalóki, s lentebb a deméndi
ablakos kövek. Deménden különben más kökorszaki dolgok is kerültek el. A
szomszédos Kerecsend határában, a Nyitradülben, már átlyukasztott, nyeles
kbaltákra akadtak. Makiáron a Bagh'ason lev körsánczos telephelyen számos
k- és csonteszközt találtak, hol azonban a késbbi korszak leletei mind a sánczok
közén, mind a temetkezési helyeken is, bven fordultak el. A szent-marü várból
is nagj'obb méret nyeles kfejsze
került napfényre, hol szintén khasábokból
rakott bástyák körítették a hegycsúcson emelked svárat, melyen a késbbi
korszakok nyomai is fellelhetk.
A Mátráról, különösen Domoszló vidékérl, szintén került nagyobb alakú,
szépen csiszolt kék, ugyanott több köralakú, átfúrt kézi malmot leltek.
Egyéb keszközök is lelhetk a mátrai svárak területein, egészen Szentjakabig,
Pásztóig, hol szintén üynemü csonteszközökre akadtak, hasonlóképen a Bükkhegység telephelyein, a Peskn, Löklj-ukban és más helyeken is. A kkorszak
m'omait mindenfelé lehet találni, le az Alföldig.
A tiszántúli déli területre vonatkozólag Tariczky Endre kezébl a következ adatokat kapjuk Az ásatások alkalmával az Ásotthalom rétegeiben fölmerült egy pár egymásba helyezett kézi rl-k. Ugyanebbl az agyagrétegbl
elkerült egy kis fekete koboz edény, félig töltve pörkölt buzaszemekkel s földdel letakarva. Egy harmadik sorú agyagrétegben egy pár egymásra borított
fekete edénytöredék merült föl, melj'ek pörkölt búzadarát tartalmaztak.
Egyéb leletek voltak még a kvésk, kkalapácsok, kzúzók és a görgetegkövek, parittyakövek. Mellzhetetlen eszköze volt az ásotthalmí népnek
a fenk, kíílönféle ipari czélokra. Voltak tímároló keszközök is, úgymint
éles khasítványok és kézi simító kövek. Mindezek elállítására külön mhelyet
tartott az ásotthalmi nép, az Ásotthalom átellenében, keletre, egy kis szigeti
dombon. Ma Peredomb a neve, hol az ekevas kovaszilánkokat s apró obsídiándarabokat szokott felvetni.
A csonteszközök közé tartoznak a esontvég nj^eles dárdák, szigonyok, a
szarvas-agancsból készült kézi vagy nyelesszuronyok, a szarvas-agancsból
idomított kapák, fokosok, csákányok, két-háromágú zagaucsok és sertésagyarak, oldalborda-csontokból készített kések és simító eszközök.
Az agyagtárgyak közé tartoznak különösen a gyermekjátékul szolgáló
edénykék, az állatok apró ábrái, a csészék, poharak, serlegfélék, kancsók, kannák, ivó- és ételcsuprok és hamvvedrek. Fém-olvasztó, hengeralakú, öblös
körülírásában.
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agyag edények, fényzési agyag fülbevalók s agyaggyöngyök, melyek mind
a tiszafüredi múzeum készletébe kerültek. Tiszaörvénj'en találtak egy kis halászó-hajót ábrázoló, fekete szín agyagedényt, melynek ormát a szarvas hold
ékesíti; hasonlóképen egy kis hamvas ivóbögre is, mely az Ásotthalomból
származik, ugyanezt a holddíszt viseli. Valószínleg mind a kett az ásottlialmi

agyagmíves

A

mhelyébl

került

ki.

melynek

lételét hazánk területén, kivált a
fiatra vidékén, oly meggj^z módon igazolta PulszkyFerencz, kevesebb adatot
tudunk felmutatni. Pulszky több, nemzeti múzeumi fémtárgyat vegyelemeztetett, és megállapította, hogy anyaguk a mátrai termés-rézzel azonos. Ebbl,
levonta következtetését, miszerint az eszközökhöz az anyagot a Mátra bséges
reze szolgáltatta.
Mátra vidékén több helyen találtak tiszta rézbl készült eszközöket, a melyek különben részben átnyúlnak a bronz-, st vaskorszakba is.
Kápolnán vést, melynek alakja kkori, vegyelemzése szintén a
így
mátrai rézre vall. Füzesabonyban az önt-müliely tárg3^ai között tiszta rézröget
és ismét bronzröget is találtak, melyek közül a rézrögre lágysága is rávaUott.
Pulszky Szent-Erzsébet falu határában talált két rézkarpereczet említ a számos
bronzeszköz mellett. Ráczfalu puszta helyén rézorsóféle eszközt és Kiskörén,

tiszta rézkorszak idejébl,

Rézkorszak.

A

Hevesvármegyében, rézcsákányt

A

tiszántúli déli területen

találtak.

•-

— Tariczky szerint — az ásotthalmi stelepnek

Tiszántúu

rész.

volt veresréz mívese, öntmhelye és voltak öntmintái, melyeket maga a
rézmíves alkotott homokkövekbl.
rézrögeket a tiszavidékkel átellenes borsodi
bányaerekbl szerezték. Az ásotthalmi leletben is van néhány ilyen nyers veresrézgöröngy. Az 1876-ik évi leletben van egy veresréz-mellt, több veresréz-huzal,
melyek egy sodronyos ékszernek voltak az alkotórészei; ezek azonban már
a bronz-kor elhaladott szakából valók
Van egy veresréz késpenge is
Tiszaszlösrl.
kkori agyagipar átnyúlik az átmeneti rézkorszakba is.
Ugyanis az Ásotthalom temethelyén fölbontottak két sírt s ezek egyikében
is

A

A

két hamvvedret találtak, melyek jellege ugyanolyan volt, mint a föntebb ismertetetteké és halpikkelyes réteggel voltak beterítve. De a rézkorban már a hamvas
és bogárfekete edényeket cziszolás útján kifényesítették. E sír talizmánul még
néhány békasókövecset, a másik pedig egy oxidálódott veresrézdarabot rejtett.
bronzkor roppant gazdag leleteire bukkannak
Eger
a
kutatók.
környékén számos bronztárgyat találtak így a város maklári-úti negyedének
egj'ik házudvarán, kútásás alkalmával, 4
5 jó tartású bronzkarpereezre akadtak.
A Sáncz-városrészben szintén leltek bronzkarikákat, de azokat már nem tudták
eladni. Ipolyi a Síkhegyen bronztekercseket, kalapácsot,
s lánczszer
ékszert említ. Egeden öt bordázattal ékesített nagy lándzsát leltek, mely e sorok írójának gyjteményében van. Az egri érseki múzeumban kávás bronzvés
és az egri Liczeum gyjteményében egj' diadém.
Apczon Vendé Aladár bronzkorszaki telepet fedezett fel.
Domoszlón az
Oroszlánvár tájékán bronzsarló került napfényre.
Erdkövesden és Istenmezején 18G8-ban két diadémot találtak, mint Ipolyi említi.
Erdtelken
ismét Vendé Aladár a Veremdombon bronzkorbeli bronz- és cserép-tárgyakat
talált.
Felstárkányon a Csákíilisen s az István sírjánál két darab kisebb
lándzsahegyet találtak s a tó mellékén kávás bronz-vést. Ipolyi ugyanott két lándzsáról s egy bronzfüztrl emlékezik.
Füzesabonyban Ipolyi kardot, lándzsatöredékekot, sarlókat,
késeket, paizstör<?déket, és öntmhelyt is említ.
Ugyanott 1886-ban nagy bronzkincset találtak, mely a Nemzeti Múze-
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umba

került.

Hatvanban a szlkben 1864-ben bronzeszközöket
zeti

Múzeumba

s

a szombathelyi

múzeumba kerültek.

találtak, raelyok a

— Gyöngyösön

csészéket, sarlókat, vésket említ, do valóban a rezet és bronzot még
lönböztette.
Kerecsendrl bronzvést kapott az egri liczeumi

—

Nem-

Ipolvi réz-

meg nem kümúzeum.

—

Makiárról nagyméret szárnyas bronzvést szerzett e sorok írója, ugyanonnan
aranj'eszközök is kerültek hozzá.
Zagy vaszent Jakab mellett is ásatott fel Vendé bronzkori telepet, hol néhány különösen szép bronzkori dolog került el.
Vámosgyörkön 1840-ben
talált bronzkaríkól tesznek említést.
Vezekényen és Tarnaszentmiklóson
l)ronzkori telephelyeket isnu'rt föl Vendé Aladár.
Verpeléten bronztokercsrl

—

—
—

Bronzkor,
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TiszántJi

emlékezik Ipolyi, ngyjuiiti a ..Kispadok' nev helyen po.lig ugyancsak Ven !e
szerkeszt bronzkori telepeket fedezett fel Heves vármegyének még több ismeretlen helyérl kerültek el tárgyak, így egy bronzkori sisak, melyet Pulszky
(I. 160. 1.) szerint báró Brudem gyjteményében riztek, késbb Angolországba
került. Kandra Kabos is e vidéken bronztrt talált, de helj'e ismeretlen. (P.
I. 41. t. 6. sz.) Heves vármegyébl került a bécsi múzeumba 1830 körül egy
vés 8 három korong Pyrker érsek ajándékaképen.
rész.
A vármegye tiszántúli déli területére vonatkozólag Tariczky Endre a következ adatokat közli velünk Az Asotthalomból három zöldpatinás, sodronysorozatos karperecz, több virágas fej mell- és hajt, tört darabokban és egy
sodronyos arany mellt került el. Az utóbbi aranyékszert az Asotthalom halászó öblének jobb szárnyán találták, a mely egészen az Egyekorr nev Tiszapart
révátjárójáig terjedt s a hol az ásotthalmi nép iderajzott csapata lakott. Az
ékszer, a meh' alakjára teljesen megegyezett a fentebb ismertetett veresrézkori
melltvel, tehát mindkett egy érczmives kezébl és mheh^ébl kerülhetett ki,
egy kis fekete fénymázas, ékidomokkal díszített csuporba volt rejtve, a mely
szintén magán viselte az ásotthalmi agy agmühely jellegét. Az 1880-ik évi árvíz
a Tisza jobbpartján lev Aponhát nev homokhát délkeleti oldalát megszaggatta, az skori sírokat kimosta és ez alkalommal is több ugyanilyen fekete
fénymázas hamweder töredéke keíült napfényre. E helyen ásatásokat is végeztek és még néhány feketemázas hamwedret, egy szarvasagancs-fokost és egy
:

bronzsarlót találtak.

A további kutatások során az Ásotthalomból néhány öntöminta került
el. Ezenkívül még egy értékes aranyleletre bukkantak, a mely hét pár egymásba
ill, arany, ni mellkapocsból, 400
500 fölfzhet arany gyöngyszembl és
szarvasagancsból készült, czifrázatokkal ékesített lózablából állt. Az aranykapcsok a föntemlített minták egyikébe bele is illettek. Találtak még
agyaggj'öngyöket is, melyek sárga, aranyfény mázzal voltak bevonva.
Az Asotthalom népéhez tartozhatott az is, mely a halom öbölzetének
balszárnyán foglalt telephelyet, az ú. n. tiszafüredi Szlskert fels részén, a
tiszapart mögött, a mint ezt az utánuk felmerült emlékmaradványokból megállapítani lehet.
Azonban rajtuk kívül volt még egy halászó néptörzs a
hevesvármegj-ei terület délnyugati oldalán, a mely az Ülllapos tiszaigari
dljében foglalt magának birtokállományt, a hol a tiszapart oldalán halmot is
emelt, mely késbb Földvár nevet nyert. Alikor a halom megmaradt részét
megásták, ugyanolyan rétegesnek mutatkozott, mint az Ásotthalom. Néhány
régiséget is leltek benne, melyek a tiszafüredi múzeumba kerültek.
A vas használatának kezdetét kb. Kr. e. 700 esztendre teszik, úgy hogy
400 esztendn tartott volna. A La Téne-korszakot 500 évre számítják, melynek
fejlesztését a magasabb kelta mveltségnek tulajdorútják. A vaskorszak e két
szaka között hazánkban még harmadik, jellegzetes is felvehet: az ú. n. szkitha.
Ily csapat kevéssel Krisztus születése eltt költözött a Dana-Tisza közére, ezt
a görög és a római írók metantista-jazignak nevezik. Leleteit legutóbb 1907
április havában Gyöngyös-püspöki határában fedezték fel, Morvay Farkas
Mihály szlejében.
Ezekbl láthatjuk, hog}' Heves vármegye területén már a vaskorszakban
is több jellegzetes idszak hagyott nj'omokat. Ipolyi ama bronzdiadémot, melyet
Istenmezn találtak, a kelta vaskorszakbá helyezi. Be kell vallanunk, hogy a
vármegye területén elkerült e korszakbeli leleteket még nem osztályozhatjuk
a vasnak fentebbi korszakai szerint így némelyek a Szent Erzsébeten talált
8 fentebb említett bronzsarlókat és egyéb tárgj^akat szintén ide hajlandók
sorozni. Felsnánán a Skalyina s ördögvályú táján talált putrUakásokat az e tájon
lelt aranj'karperecz és egyéb leletek után szintén e korhoz vélik számítani.
Alsótárkányon az üvegpaszta-nyakfzér lelete, valamint a Mátrában az Ágasvár alatt talált ilyféle üvegpasztagyöngj'ök után következtetve, e két helyen
is e korbeli népek telephelye lehetett.
Ugyancsak Alsótárkányon zsugorított
testhelyzetben temetett emberi csontvázat találtak, mely mellett azonban semmi
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Vaskorszeii.
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lelet

sem

szolgált

felvilágosítással.

Makiárról kerültek e sorok írójának gyjteményébe vaskorszakra mutató
tárgyak tk, paszta- s a j^zig leleteket jellemz kalczedon-g\'öngyök, ezüstcsat, ezüstfibulák, aranyfülbevalók stb.. melyeknek egA'es darabjai azonban,
:
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—

—

a fibulák, a római vagj' népvándorlási idalakjukról itólve,
különösen
szakba esnek, a mint a fibullákkal itt talált Julianus-órera igazolja. Ilyen
római érmekkel igazolt leletek a vármegyében másutt is feltünedeznek, ú. ra.
Commodusé Felsötárkányon, Faustina Senioré, Felnémeten, Maximianus
Herculeusé, Hevesvezekényen meg Pásztón továbbá Bessenytelken stb. Ezeken
kívül Fejér Kálmán, gj^öngyös-tarjáni jegyz, a Mátrában számos római érmet

gyjtött

össze.

Szépmüv

vasfibulákat találtak a Bükkségben a vármegye területének
szomszédságában is. A leletek alapján legbiztosabban Sii'ok jelölhet ki a keltafaj telepéül, különösen pedig annak Darnó nev nagy sánczos vára. A szomszédos
lieg5'en, melyen a középkori épített vár áU, oly kelta ezüstpénzeket találtak,
melyeken baltavágásoktól ered csorbák voltak, jeléül annak, hogy a forgalomból kivonták talán oly czélból, hogy halottak mellé helyezzék. Ezek közül
egy, melynek hátlapja balfelé fordult lovat ábrázolt, a Nemzeti Múzeumba
került. Ecséden egész fazék kelta pénzt leltek.
Tariczky szerint
A vármegye tiszántúli déli területén
szintén laktak
kelták, valamely népcsaládi szakadékokban. Ezt bizonyítja az a lelet, mely a
múlt század 50-es éveiben Tiszaörsön került napfénjTe. Egy birtok körülárkolása
alkalmával 3 4 lábnyi mélységben több mint 25 db. kelta arany karpereczet,
karikát és pénzt találtak, melyekbl az értékesebbek a Magyar Nemzeti
Múzeumba kerültek. A tiszafüredi múzeumba is került belle néhány darab.
Az 1870-es évek végén a Tiszaörssel szomszédos Tiszaszentimre község határában
számos karperecz, vés és egy földolgozatlan érczgömb került el. A szomszédos
Poroszló község Ráboly nev pusztáján borostyán fülbevalót, kisebb agyagedényeket, ékidomos és vonalas ábrákkal díszített edénycserepeket és egy
római bronz- stílust találtak. ]\Iind a tiszafüredi múzeum gyjteményébe került.
Sirok határában, a Várhegy szikláiban, vakablakokat és tágasabb fülkeket fedeztek fel s a vár falainak sziklaalapján lev fülkék megelzték a lovagvár építésének korát, mert több helyen e fülkék üregeit beépítették. E régi nép
alkotásait tüntetik fel ugyancsak a Várhegyen egyéb faragott sziklák is az ú.
n. Török-asztal és ama három bálványkép, melyekhez a nép hagyományai

—

—

Tiazántüii résa,

—

sziUaairok,

:

fzdnek.

A

vakablakok kifaragása már szükségszerleg keményebb szerszámokat
k- vagy rézeszközökkel oly nagy számban, a milyenben e vidéken
elfordulnak, elállítani alig lehetett volna. Ama helyeken különben, hol e vakablakos sziklák épségben megmaradtak, ki is vehetk a csákányhegy jellegzetes
nyomai, nemkülönben a vakablakok körül faragott keret, továbbá a keretnél
lev lékelés kimélyítése, fedlap beillesztése s beékelése fell tanúskodnak. E fülkék keretükkel meg éklyukaikkal, tekintve magasságuk s mél5'^sógük köbtartalmát, temetkez üregeknek látszanak, melyekbe az sök elégetett hulláinak
hamvait elhelyezték.
E sorok írója szerint ezek emlékkövek, a mint sajátságos alakjuk is mutatja

igényelt,

;

továljbá e fülkék az elhunyt

hsök

megégetett csontjainak elhelyezésére szolgáltak. Schmidt Valdemár 1876-ban tartott értekezése szerint a bronz- és vaskorban
Európa keleti és éjszaki részén általában a hullaégetés dívott, habár délen vegyesen fordult el huUaégetés és temetés, a mint a római XII. táblás törvények
tételeibl kivUáglik
,,Hominem mortuum in rbe ne sepelito, neve urito
Végül ez oly népnek a munkája lehetett, melynél az sök nagy tiszteletben álltak.
Ez erteljes, tetters nép huzamos ideig élt e tájakon s volt akaratszilárdsága és
kitartása, hogy ily roppant mveket megalkothasson. A leletek a kelta-fajra látszanak mutatm, azaz a vaskornak La Téne-szakára emlékeztetnek, a gyöngyösi
szkitha-leletek a valamivel késbbi idszak mellett érvelnek.
Heves vármegyében következ helyeken találtak ily
vakablakos Kúuhaimok,
emlékkövekre Sólymoson, Sírokban, Egerbaktán, Szalókon, Deménden, Egerben stb. Borsod vármegyebon mélyre behat, a meddig a könnyen faragható
rhyolith-kzct tart. Ez emlékkövekkel rokon körbe számíthatók a vármegyében
elforduló ,, kunhalmok", tudományos néven ,,tumulus"-ok. Ilyenek nemcsak a
vármegye alföldjén fordulnak el, hanem a halmos vidékén, st a hegyek között
is. így Tárkányon a Mészvölgy felett nyúló fennsíkon ,,Estván3Írjá"-t emlegetik
a lakosok az ott felhalmozott krakásban. A felnómeti ,, Drótlyuk" szintén Uyen
,,tumulu3" volt, melyet a lakosok az ott talált bronzsodronyról nevezhettek el
:

1

nem

:
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névvel. Egerbnktán. Bátorban. Sírokban. Mátraderecskén, Bodonvban,.
Bükkszentei'zscbeten. Tarnalcleszen. Szentdomokoson,
Szajlán. Váraszszón.
szóval a palóczság vidékén. Ilyenekre bukkanunk, a Mátra-völgyeiben is.
vármegye sík területén.
és lefelé a
Érdekes felemlíteni e halmokról, hogy ezeket némely helyen még ma is
ily

s a régi oklevelekben is e néven fordulnak el. E név
Dél-Oroszországban talált és Jerneytl megvizsgált hasonszer halmok
,,kurgán" nevét, mely török eredet szó s rendes ebievezése az effajta
sírhabnoknak. Midn tehát Rubríquis és más középkori írók él tanúkként
bizonyítják, hogy ezek a kunoknak temetkezési helye, kalauzokul szolgálnak
nekünk arra, hogy az itt talált ily
halmokat a szkítháknak, s a velük
rokonfajta népeknek, a kéfbbi idklen pl. a kún-palóczoknak tulajdonítsuk.
íme, ez adatok világítják meg Heves vármegye történetelttí
idejét, a
mely itt sokkal tovább tartott, mint a Dunán túl, Pannoniában, a mennyiben
Herodotos és Ptolomaios és a római írók is csak futólag érintik, legfeljebb a
vármegye területén lakó jazigokat említik Marcus Aurelíusnak a markomannok
eUen vívott csatáiban és békekötésében. Priscus Rhétor írja le Etele országának
vízközi síkjait, hová Heves vármegye is lenyúlik. Az itt lakó avarok védmveirl
világosan tanúskodnak a vármegyén átvonuló, s már fentebb leírt ,,Csörszárkok"
s ,, Ördöggátak", melyekrl I. Károh' frank kiráty életírója részletesen beszélt.
Teljes vilígosságot pedig e táj történetérl akkor nyerünk, midn seink e hazát s e hazában Heves vármegye területét is elfoglalják. Hogj^ a magyarok már
korán itt laktak, azt a Névtelen hiteléül az 1000 éves sírjaikból elkerült hon,,

korhány "-oknak nevezik

fedi a

nem

s

.N'épT&ndoriá^.

TiszántíUí réíz.

foglalók s leleteik félreismerhetetlenül igazolják.
-^ vármegye tiszántúli déli területére vonatkozóan Tariczky Endre a következket közU
népvándorlások idején a liunn birodalom e déli területet is
:

A

magában foglalta.
Az ártéri szigetnek természetalkotta halmok voltak az erdítményei. Ilyen
halom volt Tiszafüreden 23, Pusztakócson 26, Egyeken 16, Pusztaóháton 3,
Pusztazámnak

e szigethez tartozó részén 3, Nagjnvánon 10, Tiszaörsön 21, TiszaTiszaigaron 13, Tiszaszlsön 7, Pusztadomaházán 3, Tiszaörvénj'en 8. E halmok csoportosulása is különböz. Vannak egyedül állók, mint a
Kócs-halom vagj' a Bürök-halom, vannak kettsek, mint a tiszafüredi Kétökrhalom, hármasok, mint az óháti és pusztazámi Hármas-halom. Vannak csoportosak is, mint Tiszaörsön és Tiszaigaron a Kilenezes-halora, melybl hét Tiszaörs,
kett pedig Tiszaigar határába esik. A halmok köziU a sziget középpontjában a
Kócs-halom, a délkeleti szélen pedig a Bürök-halom volt a legnagyobb.
E halmok egyben földpiramisok, azaz temetkez helyek is voltak. Majd
mindenikben egy vitéz holtteste püien. A pusztakócsi Csattag-halom fölbontatván, abban három csontvázat találtak. Középen az idsebb vitéz, jobbján a lova
és baJján a hitvese csontváza volt. A férfi ujján
volt
négy lóhere aranylevéllel, de a
hiányzott belle. A Hagymás-halom fölbontásakor egy fiatal
harezos csontváza került el, kinek koponyája éles szablyával volt leszelve.
Attila halála után három fia a hunn birodalmon megosztozott, a mi csakhamar a hatalmas hunn nép összeomlására vezetett. Utánuk a szintén keletrl
avarok
jött
kerültek uralomra, kiknek országa Heves vármegye déli részére is
kiterjedt, a mint azt az emlékmaradványok igazolják. Találtak utánuk több
kisebb-nagj'obb broiizcsatot, kígj'ófejekkel, kecske- és sárkány-ábrákkal díszített
szíjvégeket
két korongot, melyek egyike ezüst-alappal zománczozott, másika
meg van aranyozva. A kör szélén nyolcz piros gránátgyöngy, a közepén hét
laposra csiszolt gránátk van. Az avarok uralma 569-tl 800-ig tartott. Gazdagságukat különösen a tiszaszlósi aranylelet mutatja. 1839-ben a Nagyaszó (Nagj'völgy) partoldala lehullt és az árvíz számos arany boglárt és aranycsatot mosott
ki, a mit a munkából hazatér asszonyok találtak meg, a kik a leletet eladták.
Elek Menyhért, Dévaj' István és özv. Elek Sámuelné helybeli birtokosok 10 forintjával vették meg az aranylelet darabját. Az egyik lel Debreczenbe ment, a talált
aranyvértet útközben egy görög kereskednek adta el 200 forintért. Mikor
a partot megásták, meg is találták az aranyvértes lovag csontvázát, kinek honi-

szentimrén

3,

k

;

lokán kardvágás volt látható.

gyr
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HEVES VÁRMEGYE TÖRTENETE,
I.

A VÁRMEGYE TÖRTÉNETE A HONFOGLALÁSTÓL A JlOHÁCSI VÉSZIG.

1.

A

hevesi várispánság és

Heves vármegye megalakulása.

Néhai Balássy Ferencz, makiári esperes-plébános,
a Mag\'ar

Tudományos Akadémia

levelez

tagja.

Heves vármegye múltjának felderítésén nagyon sokat
fáradozott. Tanulmányai külön kötetben jelentek meg
s Heves vármegj'e négj'kötetes monográfiájának els
kötetét

alkotják.

A

tudós aktiv részese volí

jeles

annak a nagy irodalmi vitának, a mely az 1870-es
években indult meg a vármegyék, várispánságok és
a rég eltnt vármegyék körül. Abból indult ki, hogy
a régi politikai szervezet az si egyházi beosztással
teljesen megegyezett és minden egyes fesperesi kerü^^^tnek eg\' politikai vármegye felelt meg. A középkori
Heves Tárm^gye czimere.
latin terminológiát csalhatatlannak tartotta, ,,comitatus" alatt mindig királyi várispánságot, ..provincia, parochia" alatt pedig
nemesi vármegyét értett. így a patai és kemeji fesperességek alapján az eltüní
Pata és Kemej vármegyéket fedezte föl. Tudományos vitáinak megfelelöleg
törekedett azután megmagj^arázni a mai Heves vármegye megalakulását.
Szerinte a vármegye si magva a hevesi várispánság volt, a mety még Szent
István alkotásai közé tartozott. Késbben egyesült a patai fesperességnek megfelel Pata vagy Mátra nemesi vármegyével, a mely okleveleinkben Üjvár
megye néven fordul el, azért Pata vagy Mátraújvárnak is nevezhet. IV. Béla
alatt a részekhez kapcsolódik még a kemeji fesperességnek megfelel Kemej
nemesi vármegye. Idvel Pata és Kemej vármegj^e neve is eltnt és valamemiyi terület Heves vármegye néven egj-esült.
Balássy elméletét Botka Tivadar (Századok V. 383) megtámadta. Hiába
válaszolt rá Balássy ,,Viszhang" czímen (Századok VI. 231
237, 307
325,
377 38G), liiába védte állítását az Akadémián tartott felolvasásával, elméletét
nem fogadhatjuk el. Ugyanis azóta tisztázódtak az eszmék a vármegyék megalakulása köriil. Nem volt kétféle vármegye, csak egy a királyi birtokokon szervezett várispánság és abból fejldött ki idvel a nemesi vármegye. Kétségtelen,
hogy az egyházmegyéknek fesperességekre való beosztása állandóan megmaradt
s igen sokszor mintát adott a politikai felosztásra, de azért a fesperességek nyomán nem szabad mindig politikai vármegyét föltételeznünk. A középkori latinság ingadozó terminológiájára szintén nem lehet építeni. A hevesi várispánságra
vannak biztos adataink, ellenben Pata vagy ^látraújvár megye lételét sem okirattal, de még késbbi krónikás szavaival sem tudjuk igazolni. Ugyanez áll Kemej
vármegyérl is, melynek lételót Balássy a Váradj Regestrumban elforduló ,,tota
provincia Kemej" kifejezésre és a kemeji fesperességre alapította. A történeti
kutatások szerint egészen máskép alakultak ki a vármeg3'ék.

—

—
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—
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A

története.

mai Heves vármegye területét a Névtelen „Gí'sta Hungarorum'-ja

A hegyeket, völgyeket, várakat és helységekot, fol_vókat és patakokat oly alaposan ismeri országmik éjszaki és éjszakkeleti részeiben, hogy töl>ben
ebbl azt a be nem bizonyítható következtetést vonták, hogy az egri egyházmegye
papja' volt. ^) A Névtelen, lovas seink honfoglaló útját vázolva, elmondja, hogyan
említi elször.

jutottak le Árpád vitézei az Eger. Tisza és Zagvva vizének környékéig.
„Árpád vezér ée övéi ir.egindulván, az Ecur (Eger) vizéig jövénok és ott gunyliókat
készítvén, több napig luaradának s azon lialmot, ir.elyen a vezérnek leveles szint csinálták,
Zenuholtnunak (Szílialom) nevezek s táboruk az Ustoros vizétl Poiirozlou (Poroszló) váráig
•.erjedt. Innen megindulva, a Zogea {Zag\"va) vizéig jövének és tábort ütének azon folyó partján
a Tiszától a Mátra erdejéig s n.eghódoltatták a föld minden lakosait a Köröstl a Zogeva vizéig
c8 Zepus (Szepes) erdig. Akkor Árpád vezér a Mátra erdejében egy földet adott Edunak és
Edun-.ennek, a hol aztán unokájuk, Pata várat épített, kiknek a nemzetségébl származott sok
idk multával Sáruuel király, kit kegyességéért Obának neveznek vala". (32 fejezet.)
,, Ekkor
azon három úr (Zuardu, Kadcsa, Huba) Árpád vezértl búcsút vévén, megindula azon hel.\Tl,
melyet Pasztuluiak (Pásztó) hívnak és a Hongun vize mellett lovagolva, azon folyón étkeiének
a Souyon vize mellett." (33 fejezet.)
Majd az 57. fejezetben a tiszamenti részekrl ezt
olvassuk
„.-Vzcn idben a bes^nvók földjérl jve egy fejedelmi szár:nazású vitéz, leinek neve
vala Thonuzoba, Urkund atyja, kitl a Thomaj nemzetség származik
kinek Toksun vezér
lakóföldet ada a ken.eji részeken a Tiszáig, a hol most Obad rév vagyon. Hanem ez a Thoniizoba,
Szent István király, Toksun vezér unokája idejéig élt. S midn boldog István király az élet
igéit hirdeté és a magyarokat keresztelé, akkor Thonuzoba hitben gyenge lévén, nem akara
enni kereszténjTiyé, hanem nejével együtt élve-) temettetett el az obádi révbe, nehogy keresztelve, maga és neje a Krisztussal örökké élne, de fia, TJrkun kereszténjTiyó leve, él a Krisztussal
mindörökre."

—

—

:

;

A Névtelen jegyz leírása,

a honfoglalás útjára vonatkozólag, egészen termé-

Lovas seink bizonj'osan a folyók nyílt völgyén haladtak elre s így
foglalták el a Mátra alján elterül vidéket. E vidék nem lehetett valami sren
lakott, itt különböz népelemek tanyáztak, az avarok megersített ,,ring"-ekben
és az avarokkal eg\adejüleg hazánkba jött szlávok földváraikban, a ,,grad"-okban.
Az itteni ,,ring"-ek és .,grad"-ok körül vívott küzdelmekrl azonban semmit sem
rzött meg a Névtelen. A honfoglalást nyomban követte a meghódított és meghódolt földek megszállása. A Névtelen szerint Edu és Edumen kún népe kap földet a Mátra vidékén, Thonuzoba beseny vezér pedig a kemeji részeken a Tiszáig,
a hol most óbád rév vagyon. Sokan e tudósítást szószerint vették és a kunokkal
összeköttetésbe hozták a palóezokat. De a történeti kutatások beigazolták, hogy
a kunok törzsei nem csatlakozhattak seinkhez Kiew tájékán a beseny és kún
népek els megjelenése hazánkban Szent László korába esik. IV. Béla idején a
Duna és Tisza, ajKrös és Maros, a Maros és Temes folyók között ütötték föl
sátraikat és ide-oda barangolván, fosztogatták a magyarokat. Ügyeiket IV.
László 1279-i kún-prívilégiuma rendezi. E kiváltságlevél értelmében a kunok hét
nemzetsége ug^'anazon a helyen telepszik le, a hol IV. Béla király korában lakott.
Ezenkíviil a király nekik adományozza a magvaszakadt nemesi családok birtokait és a tatárdúlás következtében üresen maradt területeket.') A palóczok a
Szent V László korától, éjszakról beköltözköd kún telepesek leszármazottjai.
A Né\-telen leírásából annyi kétségtelen, hogy a Tomaj nemzetségnek késbb a
Tisza mentén birtoka volt és a XIII. században Tomaj és Örkény (Urkun) nevek
szetes.

;

srn

fordulnak

el

e nemzetségnél.

A Névtelen Pata várnak is

honfoglalási eredetet ad, de e várépítés a X. században egészen ellenkezik lovas seink akkori életmódjával. Patán, okleveleink
tanúsága szerint, birtokrészek voltak s e birtokrészek idvel mind az Aba nemzetség kezébe jutottak. II. Endre 1234-ben az Aba nemzetségbeli Sixtus fiának,
Demeternek juttatja Patának azt a negyedrészét is, mely eddig a vármegyét
ülette.*) E birtokos Aba nemzetségnek a XII. században már több tagja Pata
nevet viselt. Ezek egyike építhette itt, a helység fölötti hegyen ama földdel körülsánczolt lakóházat, a meh'et idvel a nemzetség tagjai mindjobban megersítettek. Ebbl lett Pata vára. A hagyomány femitartotta és a leletek s honfoglaláskétségbemelyeket Bartalos Gyula dr. felkutatott és ismertetett
kori sírok
vonhatatlanul bizonyítják, hogy seink a Mátra vidékét és a Tisza mentét mind-

—

—

de a Névtelen leírásából nem tudhatjuk meg, melyik törzsnek
nemzetségnek volt a mai Heves vármegye területén elsszállási birtoka.
De Heves vármegye történetének megismerésére heh^esebb, ha a Névtelen leírását
mellzve, a ránk maradt Arpádkori oklevelek után indulunk.

járt megszállották,

va^
Ö3i birtokviszonyok.

A

sokszor keresett

,,

Szent István regestruma", az egyetlen hiteles forrás

a^melynek adatai alapján a Szent István-féle si várispánságok számát,

kitérje.
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Kn- és bronzkori leletek a tiszafüredi múzeumból.
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Részlet a zagyvaszentjakabi leletbl.
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története.

désót megtudhatiiók, nyomtalanul eltnt, így Heves vármegye s a régi hevesi
várispánság múltjára csakis a régi birtokviszonj'ok vethetnek világot.
honfoglalás alkalmával az ország területét a törzsek között szétosztották és a törzsek
területet
nemzetségek
szerint
szállották meg. Kézay krónikája
a részükre kijelölt
szerint a magyar nemzet beköltözésekor 108 generácziót, vagy tribust számlált.
ma
már
megállapítani
nem tudjuk, mert a XII XIV. századi
de e nemzetségeket
oklevelekben elforduló genus szónak semmi köze sincs Kézay 108 nemzetségéhez. Az oklevelekben a genus szó legtöbbször czélszerségbl fordul el vezetéknév híján, vagy a helyet, vagy a családot jelöh, a honnan valaki származik.
Emiek a segítségével tudták a kortársak megkülönböztetni a hiteles helyeken,

A

—

;

vagy a királyi udvarban megjelen sok egynev embert egymástól. Minden si
nemzetségnek a honfoglaláskor külön terület jutott, a melyet a források descensus-nak, szállásnak neveznek. E szállásbirtok közös birtok, a melyen a nemzetség tagjai nomád földközösségben éltek. N_yájaikkal egyik vidékrl a másikra
költözködtek. Csak a földmívelés terjedése köti le ket szorosabban egy helyre.
Ekkor a nemzetségek közös táborai szétoszlanak, az egyes ágak önállóan rendezkednek be. Majd további osztozkodás következtében minden családnak meglesz a maga külön birtoka s úgy keletkezik az egyéni birtok, a magántulajdon.
Eleinte csak a mívelés alá vett területek, a szántóföldek voltak magánbirtokok,
ellenben a nádasok, erdk, rétek, legelk továbbra is közös birtoknak maradtak.
Törvényeink védték a magánbirtokot. A családok adománylevelüket többször
átíratják, örökösödésnél határukat bejáratják és errl hiteles diplomát kémek.
Igen sok erszakos birtokfoglalás történt a régibb idkben és szerencsére számos
birtokpöri oklevelünk kikerülte a puszttilást. Ma ezek nyomán kell rekonstruál-

nunk a mai vármegj'e t-^rületének régi birtokviszonyait.
Az Árpádkor vége felé és a XIV. században az si honfoglaló nemzetségek
hazánk területén már nagyon szétoszlottak, igen sok szerzett és kiráh-i adománybirtokuk volt. Mégis ott kell keresnünk az egyes nemzetségek si fészkét, a hol
a nemzetség tagjai legsrbben fordulnak el. Ez volt ennek a nemzetségnek
honfoglalási birtoka. E szerint a mai vármegye területén két ilyen középpontot
találunk. Az egyik Gyöngyös vidéke, a másik a Tisza mentén Abád vidéke. Gj'öngyös vidékén szomszédosak az Aba nemzetség Adácsi, Amadé, Aszalay, Csobánka.
Debrey, Kompolti. Rédei, Verpeléti ágai. A Tisza mentén szomszédosak az Aba
nemzetség Amadé. Csobánka. Gagyi. Kompolti, Verpeléti ágai.*) Ezek az adatok
azt bizonyítják, hogy a mai vármegye területén az Aba nemzetség kapta elsószáUási birtokát. Az egész nemzet-séget joggal köthetjük Aba Sámuelhez, a ki
e nemzetség igazi megalapítója volt. Kxónikáink eg3^hangúlag hirdetik, hogj' az
Abádnál megölt Aba Samu királyt Gyöngyös mellett a sári monostorban, tehát

a nemzetség elsszáUási birtokán temették el.
Másik nagyobb birtoktest az egri püspökségé

volt, melynek 1261-ben kiállípüspöké volt az egri völgy (vaUis
Agriensis) fölfelé és lefelé egész a Tiszáig. ^) Az egri püspökségnek szintén alapítása
korabeli birtokai voltak
Bátony, Szurdokpüspöki, Gyöngyöspüspöki. Bátonyt
és Fedémes egy kisebb részét II. Endre egri püspök 1295-ben kicserélte Pous
comesnek hevesvármegyei Bátor birtokával, minthogy Bátor közelebb esett
Egerhez, a püspöki székhelyhez, mmt Bátony. ')
A mai vármegye területén kiráhd birtok volt a hevesi vár tartozékaival.
A várak tartozékai gyakran a vártól nagyon messze esnek, a mint kitnik ez a
várjószágokat eladományozó oklevelekbl. II. Endre 1234-ben Aba-nembeli
Sixtus fiának, Demeternek adománj'oz hat birtokot, közöttük Pélt és Patának
azt a negyedrészét, a mely eddig a hevesi várhoz tartozott. Pél határait is leírja
a királyi oklevél. Határában vannak Oltumán mocsár, Soly föld, ma Sajfok,
Holopy föld, Araka föld, Holmoy föld, Iwan föld, ma Hevesiván, Ench'efalva, ma
Szentandrás puszta. Polgár, Wesequen, ma Vezekény, En és Tyuld határhelyek.*)
Domoszlót 1262-ban adományozzák el Kompoltnak, ^) ugyan megkapja 1264^ben
a hevesi vár tartozékaiból Tarnarsöt, ^"j fia, Péter peclíg a csehek cllci háborúban Gyr váránál szerzett érdemeiért 1273-ban Györköt. ^^) A királyoktól eladományozott Vámosgyörk, Tarnaörs, Detk és Domoszló birtokokban III. Endre
1291-ben megersíti Kompolti Péter és Pál test vére ket.^^) V. István ifjabb király
1267-ben Gyöngyös-Halászt veszi ki a hevesi vár kötelékébl és Csobánka fia
Jánosnak adományozza a IV. Béla elleni harczokban szerzett érdemeiért. ^^)
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133;>-ban I. Károly .Jakab tiait. Fogacsot és Jánost, hevesi várjobbágyokaí, a
havasalföldi hadjáratokban tett szolgálataikért nemesíti. ^*) A királyé volt a
poroszlói vám. melyen jelentékeny csorbát ejtett IV. Béla 1253. évi adománya. ")
Ezeken kivül még Vezekény lehetett királyi birtok, melyet IV. László 1279-ben

Miklós zólyomi ispánnak adományoz, i*) Pesti Frigyes szerint Bátor is királyi
birtok volt eredetileg, csak IV. László 1283-1 adományából került Pous comes
birtokába, a ki azt 1295-ben az egri püspökkel Bátonyért kicserélte. ") Pásztótól Kompoltig. Hatvantól Pétervásárig királyi birtok nem igen akadt.
Ez si birtokviszonyok jelzik a mai vármegye területének honfoglalás-korabeli megszállását s els királyaink alatti birtokmegosztását, Magyarország földjének megszállása után Géza vezérünk tisztában volt azzal, hogy be kell illcszkedniuik a keresztény európai népek közé. A kereszténység befogadása és az
ország monarchikus szervezése Szent István király nevéhez fzdik. Az ország
újjászervezése kizárólag királyi birtokok szerint történt. Egy királyi várhoz
(civitas) tartozó királyi uradalmak a rajtok él vitézekkel és rabszolgákkal együtt
a XI. században ..co)nitatus"-t alkottak. E comitatust a szlávoktól kölcsönzött
szóval ..zsupánságnak". ..spánság"-nak, késbb, a XIII. század közepe felé ,,yspánság"-na,k nevezték s mai neve várispánság. A várispánságok középpontja tehát
valamely megersített hely „civitas, castrum" volt s élükön eg3--egy királyi
ftiszt állott, a kit ,.eomes"-nak, vagy a szláv .zsupán" ,,span" szóból ispánnak
neveztek. A várispánok katonai és polgári tisztviselk,
a vár hadi erejének
parancsnokai, a várnép bíi'ái. Ök szedik be a várbirtokok jövedelmét s szolgáltatják be a királyi udvarba. Az ispánon kívül vannak még más királyi tisztviselk is,
ilyenek a királyi bírák vagy bUochusok. továbbá az udvarbíró és a hadnagy, a kik
az i,spánt helyettesítették. Vannak poroszlók (pristaldus), kik az idézéseket és
végrehajtásokat teljesítették, vannak bakók (preco) vagy börtönrök. A várispánsághoz tartozó népek négy fcsoportra oszthatók várjobbágyokra, várnépre,
királ\-i udvamokokra és hospes-ekie vag}'^ telepesekre.
A várjobbágyok földért
katonáskodnak. A vámép földért az udvar és egyház körül teljesít szolgálatot.
Az udvarnokok a kiráhd udvartartás részére dolgozó mesteremberek, a telepesek
,
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A vár-

ispánságoknak tehát katonai, gazdasági és közigazgatási czéljok volt és a honfoglaló nemzetség utódai nem tartoznak hatalmi körébe. A nemesség a XIII.
század közepéig csak földrajzilag él a vármegye területén, de jogilag nem. ^*)
^ ™*i vármegTi'e teriUetén a hevesi vár és tartozékai alkották a királyi
birtokot, a többi terület az egri püspökség és a magyar nemzetségek kezében volt.
A hevesi birtok kicsiny volt arra. hogy itt királyaink külön várispánságot alapítsanak. E birtokokat tehát az ország éjszaki és éjszakkeleti részében fekv
királyi birtokokkal egyesítették. Eyen királyi birtokok voltak a mai Abaiij^') és
Sáros vármegyében*"), melyeket egy kiráhd ftiszt kormányzása alá rendeltek.

Mivel pedig a legtöbb birtok az éjszaki ré.szben volt, azért az ispán éjszakon

abaújvármegyei Forrón lakott, késbb átköltözött abba az
Újvárba, a melyet a képes krónika szerint Aba Samu épített.*^). Ez az Üjvár az
ország éjszaki határának végvára volt. ezt kellett védelmezni a betör népek
ellen, ez volt a felvidék kulcsa. Az ispán czíme
comes de Novo Castro, a várispánságé comitatus de Xovo Castro. Az újvári várispánság részei tehát nem alkottak összefügg birtoktestet, st egymástól messze, három mai vármegye
területén feküdtek. Az lu-alkodók mellzték a hadi és gazdasági elnyöket s az
állami egység érdekében mind olyan várispánságokat alkottak, melyek tartozékai 3
5 vármegyében terültek el. hogy az ispánok, mint egy összefügg terület
urai. velk szembe ne szállhassanak. így a szolgagj'ri vári.spánság 70 tartozéka
14 vármeg^'ében feküdt, egymástól 100
100 kilométernyire.^*) Az újvári várispáiLságnak nagy kiterjedtsége mellett is, kevés jövedelme volt a többi várispáasághoz képest. Ugyanis nagy számmal voltak a területen a ,.desertum"-ok.
elhagyott, lakatlan területek. Abaújban és Hevesben gyér volt a lakosság. Sáros
pedig majdnem teljesen néptelen volt. A lakatlan területnek ahg volt értéke.
Az Aba nemzetség ágai telepítik be idvel Sárost és Abaújt. Az erdségek
lassú kiirtására vonatkozik Sárosban a sok ..vágás"-os helynév.*')
Hogj^ az
Abák nemzetségei a mai Heves vármegye területérl terjeszkedtek fölfelé, ezt a
jelenséget már Pauler Gjnila is észrevette és emiek tulajdonítja, hogj- Heves és
Abaúj vármegyék helynevei között annyi a megegj'ez. így Szikszó, Halmaj,
székelt. Eleinte az
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Fügéd, Fancsal. Méra, Detk, Bakta, Gyanda és Kaiáesond. Mivel ezeken a területeken kevés a királyi birtok, azok kormányzására elegend volt egy királyi
XIV. századi okleveleknek az
ftiszt „conies". Bártfai Szabó László a XIII.
újvári ispánságra vonatkozó adatait összeállította''*) s ezek meggyznek bennünket, hogy a kanczelláriai és a káptalani oklevelek egj^aránt használják Üjvár
megye nevét a XII. és XIII. században a mai Abaúj, Sáros és Heves vármegyék
területére, de a három vármegye területén túl sohasem alkalmazzák. A várispánságok területi kialakulását hazánkban más és másféle körülmények magyarázzák
meg. Az újvári ispánság területének megalakulását hadi és anyagi érdekeken
kívül még annak tulajdoníthatjuk, hogy innen, a hevesi királyi birtokokból
figyelték a hatalmas Aba nemzetség viselkedését az új keresztény-monarchikus
renddel szemben. Eleinte az újvári ispánság teljesen királyi, középpontosított
ispánság volt, mert csak a király ismerte föl a nemzet fennállásának feltételeit
és egyedül
rendelkezett nagy anyagi és erkölcsi ervel. Ö terjesztette itt a kereszténységet s az Abák nagy birtokközösségét megosztani iparkodott.
Évszázados küzdelem eredmém'eként a királyi várispánság benépesítette
Sáros és Heves ,,desertumait" s a várispánság birtokait növelte. Az Abák hatalmas nemzetségének egysége felbomlott és számos ágra oszlott. Az Abák felvették
a kereszténységet és folytonos osztozkodással magánbirtokaikat ersítették meg.
A nemzetség ellenálló ágai elbuknak a mely ágak pedig a királyhoz csatlakoznak, a várbirtokokból is kapnak új adománybirtokokat. Idvel a benépesített
mai három vármegj'e területén a közigazgatási, igazságszolgáltatási és hadügyi
teendknek az újvári ispánság nem tudott megfelelni, azért az ispán maga
helyett mindegyik területre helyettest, ,,comes curiahs"-t küldött. A helyettes
jó ideig az újvári ispán nevében mködik, majd mind nagyobb önállóságra tesc
szert, végre a kormányzat megkönnyebbítésére mindegyik helyettesbl önálló
,,comes curiahs" idejében már Üjvár, Sáros és Heves bizonyos;
várispán lesz.
fokig önálló életet folytattak. Ennek a jeléül az általánosabb ,,comitatus de Novo
Castro" mellett mindegyik területet saját nevén is kezdik említeni okleveleink
comitatus eh Abaújvár, comitatus de Sáros és comitatus de Hevesújvár. És pedig
Sárosról ezt 1209-ben olvassuk elször, 2^) Hevesrl 1248-ban Porozló terra comitatui Hevesújvár peilinens"^*) és Abaújvárról 1243 óta^').
A hevesi várispánság önálló életét feltünteti a váradi regestrum is, a mely
a váradi káptalan eltt II. Endre korában tartott istenítéleteket tartalmazza.
Ugyanis a várispánok vagy kiküldött bírák a pörleked feleket pristaldussal

—

;

A

perdönt

istenítéletre valamely székesegyház vagj- káptalan elé utasították,
így többet 1229-ben, Micou nev pristaldussal, Egerbe küldöttek tüzesvaspróbára, *^) Az az egyház vagy káptalan, a mely eltt a próba lefoh^t, a bú-óságnak

bizonyító levelet (hterae relatoriae) küldött és az istenítéletrl jegyzéket, regestrukeletkezett és maradt ránk a váradi regestrum. E szerint 1215ben Bud (Tarnabod, Heves vármegyében) községbl Leustachius bíró Mihály pristaldussal a pörleked Varout és Imrét Váradra utasította. Vájjon ,,comes curialis" volt-e ez a Leustachius, azt ma már nem tudjuk. (149. szám.) Egy másik
1215-iki bejegyzésbl látjuk, hogy a hevesi ispán, ,,comes curialis" bíráskodik
az abaúj vári ispán ,,comes" megbízásából,
1215 február 22 28-án Bolosoy
nev pristaldus Bábolnáról megjelent Váradon több abaúj vármegyei jobbágygyal. kik bevádoltak négy fahijokbeli embert, hogy azok is jobbágyok, bár a vár
kötelékébe nem tartoznak. És ezeket Mi/clós hevesi ispán ,,comes curialis de
Henes" (tévesen Heves helyett) küldötte istenitéletre Sándor újvári ispán
,,comes de Novo Castro'' megbízásából. (112. szám.)
1219-ben Bogya faluból (Heves vármegye) Peth bevádolta Pousát lopással,
Pál ,,comes curialis" azaz hevesi ispán ítél ügyében, bilochusok Pet és Bidsu
Hevesbl, a pristaldus pedig Scenka a Heves melletti Csász helységbl, Pousa
Váradon a tüzes vasat hordván, megégett, azaz bnösnek találtatott. (193.
szára.) Majd Banc comes, mint kiküldött bíró, ,,a rege delegátus" ítél 1219-ben
a Heves vármegyei területen lev pásztói, debri és poroszlói monostorok peres
ügyeiben. EgA'ed pásztói apát és saját udvari i.spánja. Pásztói Miklós azt áhították, hogy Dezmér és Uiotestig Nagyalattyán faluból a pásztói apátság lovászai. Ezek meg a pásztói apát harczoló jobbágyainak vallották magukat, A kérdésben bírák Banc comes és Egyed apát, a pristaldus Pernen, Dezmér a maga és
társai nevében Váradon állja ki a tzpróbát és {pedig 'sértetlenül, Ugj'anekkor

mot vezetett, így

—
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Ez is csak harczoló jobbágynak ismerte el magái, de ránézve a tüzes
vaspróba Váradon rosszul ütött ki, megégette n\agát, (195. szám.) Ugyanezek
ítélkeznek a pásztói apátságot érdekl másik ügyben is (20."], szám.) Ugyancsak
Bane comes, mint bíi"ó, küldi Pál prisíaldussal Xogudot, a debröi monostor jobbágyát Ved és Vacy egri jobbágyok ellen elkövetett bünténvéért Váradra, a hol ez
hordozván a vasat, megigazult. (208. szám.)
Ugyané Banc comes neve rejlik
ama Bacío comes nevében, a ki a Nógrád vármegyei tereskei monostor és a hevesvármegyei poroszlói monostor apátjai közötti ügyben ítélkezik. (222. szám.)
1222-ben a fegyvenieki Felceu és Bota és más falubeliek azt állították
hat társukról, hogy jobbágyok és a centuria kötelékébe tartoznak. Ezek azonban
szabad denáradózóknak mondták magukat s bizonyságul Forcos. Poson, Ipolt,
Lucus, Uhusa, Jakab, Mátyás hevesi várjobbágyok vallomására hivatkoztak,
A peres feleket Péter comes, Dénes comes helyettese Moys pristaldussal

tották.

—

(3.36. szám). Dénes tárnokmester volt 1222-ben. ö mint kiküldött bíró utasította Pétert az ítéletre. Lehetséges, hogy ez a Péter azonos azzal
a Petur nev sárosi ispánnal, a ki 1217-ben szerepel Detusa és Detreh sárosi
emberek ügyében, (167, szám). Itt ugyams a hevesi vámép jogi helyzetérl
volt szó, a hevesi ..comes curialis" elfogult lehetett volna velük szemben, azért
bízták az ügy elbírálását a szomszédos sárosi ,, comes curiahs"-ra.
-^ váradi regestrumban említett Mihály és Pál hevesi „comes curialis"-ok,
\7^'5i^a^
és nemessé?.
kik az újvári ispánnak vannak alárendelve, ennek megbízásából járnak el. Az
önálló hevesi várispánságnak tehát a váradi regestrum után kellett megalakulnia. Az önálló hevesi várispánság alatt a hevesi várhoz tartozó ama területeket
értjük, melyek a hevesi ispán kormányzása alatt állottak. Az önálló hevesi
várispánság megalakulását az a tény tette sürgetvé, hogy Heves desertumaiba
nagy számmal telepedtek le beseny és kúnpalócz népek s ezekkel szemben
megint a királyságnak kellett biztosítania a kereszténységet és a magánbirtok
szentségét. Az ispánnak és az egj'házi fespereseknek segítségére siettek ekkor
az itt lakó nemesi nemzetségek is. Eddig is volt valamelyes érintkezés az ispán
és nemesi nemzetségek között, mert a tizedszedés és a pénzbeváltás dolga országszerte az ispánokhoz tartozott,
nemesi nemzetségek jobbágyainak ügyét is az
ispán ítélte meg a földesúri hatóság kifejldéséig, A birtokvédelem közö,ssége
most még közelebb hozza a nemesi nemzetségeket a várispánságokhoz. Még
szorosabb lesz a kapocs, jnikor a szabad nemzetségeknek az országos törvényhozásban való részvételét az 1267 VIII, t,-czikk vármegyék szerint szabályozza
olyképen, hogy a székesfehérvári törvémí^napon minden vármegyébl 2 3 nemes
jelenjék meg. Utóbb az országos királyi jogszolgáltatás is vármeg5'ei területek
szerint törtémk. A király mind ritkábban jelenik meg személyesen a nemesség
között, hanem a jogszolgáltatással a kiküldött bírót, rendesen a nádort bízza meg.
Ezzel az a szokás fejldik ki, hogy a nádor vagy több vármegye nemességét gj^jti össze egy helyre, vagy pedig egy vármegye területén lakó nemesség
számára külön tart ítélszéket. Itt mindig a vármegyei ispán és a vármegyei
bírák segédkeznek neki. Ezek az úgynevezett ,,proclamata congregatió"-k tehát
mindjobban a vármegyei szervezethez fzik az ott lakó nemességet,
várispánságok és a nemesség közös védelmi érdeke s az országos jogszolgáltatás vármegyék szerinti fejldése teljesen átalakította a régi kiráhd,
középpontosított ispán.ságot a XIII, század végén és a XIV, század elején. Az
ispánságok hadi és gazdasági jelentsége liáttérbe szorul, A tatárjárás után nagy
számmal emelkednek az országban várak, királyaink a várak építésére engedélyt
adnak és a várurak tartanak sereget a veszélyeztetett vidék védelmére. Hogy
e furakat a királyok hségükben megtarthassák, érdemeiket újabb birtokadományozással honorálják és elosztogatják nekik várispánságaik tartozékait, A XIII,
században történik a hevesi várbirtokok eladományozása is, így a megcsonkított
i.spánságok a királynak nem tudnak jövedelmet, a vidéknek pedig védelmet nyújtani,
régi ispánságoknak csak egy jelentsége maradt meg a politikai kormányzat és a törvénykezés. Ezt a jogot pedig ers küzdelmek árán a nemesség ipara
kodik megszerezni a haldokló várispánságoktól s küzdelmeik eredménye
szolgabírói intézmény. Az 1298: XXXII. t,-czikk kimondja, hogy ha a nádor nem
tart gj'lést, akkor a nemesi nemzetségek választott bírái, a szolgabírák ítélkezzenek a nemesség pörös ügyeiben a vármegj'ei ispán elnöklete alatt.
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XIII. század végén és a XIV. század elején a i'égi királyi várispánságtól
keletkezett. Ennek az új vármegyei szervezetnek legnevezetesebb
intézménye a szolgabíi-óság. A szolgabírák a királyi bilochusok helyébe lépnek,
ket a vármegye közönsége választja, nevük ..judices servientium rogalium.''
ök a kii'ályi ispánnal szemben a megye közönségét képviselik. A szolgabírói
intézraénynyel egyidejleg a várispánságoknak régi század- és tizedkerületekre
való beosztása is megszümk, azután minden vármegye, tekintet nélkül terjedelmére, az 1290: V. t.-czikk szerint a négy szolgabírónak megfelelleg négy járásra
oszlik. A régi várispánsági szervezetbl esak a törvénykezéssel összefügg alsóbbrend tisztségek, úgymint a poroszlók és bakók maradtak meg. Ekkor fejldik
ki a vármegj^ei közönség és a vármegyei terület fogalma. A vármegyék akkor
olyan kormám^zati területek, a melyeknek lakói maguk választják négy szolgabírájukat. A vármegye közönségét a vármegj'ei gylés, congregatio jeleníti meg,
a melyet eleinte csak királyi engedélylyel lehetett tartani. E vármegyei gj'úléseken a XIII. század vége felé már a nemesek tömörülnek, de megjelennek azokon
még a nem nemes szabadok is. Az ispán ,,comes" fteendje a politikai kormánj-zat és a törvénykezés, a vármegyei gyléseken s a vármegyei törvényszékeken ö
elnököl. Ö nevezi ki helyettesét, a régi ,,eomes curialis"-t, a kit ebben a korban
,,vicecomes"-nek, vicispánnak kezdenek nevezi. Ez ítélkezik az ispán megbízásából a vármegyei törvényszéken. Jlivel nemesek fölött is ítélkezik, azért a nemesség nemesi származást is követel tle, mint az 1290 III. és IV. t.-czikkekbl
kitnik. De azért nem nemesek is voltak vicispánok. Az új vármegyék kormányzata tehát részint királyi, részint autonóm jelleg. Királyi azért, mert királyi
ftiszt alatt állanak, a ki maga nevezi ki helyettesét autonóm azért, mert a vármegj^e közönsége maga választja szolgabíráit s vármegyei törvényszékeket tart.
Heves vármegye mai teriÜetén 1271-ben V. István király még személyesen
jelenik meg törvénykezésre, ösi szokás szerint a Heves melletti Hajóhalmán
összegyjti a tiszavidéki nemességet s panaszaikat meghallgatja. Okleveleink
szerint ekkor adta el Lampert, egri püspök, él szóval az egri püspökség jogait
és privilégiumait, melyeket 25 éltes nemes esküje megersített. A király él szóval döntött és a királyi döntést azután nagy pecsétes királyi levélbe foglalták. **)
Utóbb a királyt itt is rendesen a nádor helyettesítette. A nádor is szabad ég alatt,
rendesen valamely ámj'as helyen, egyik vagj' másik község közelében tartotta
gj-üléseit. A nádor 1335 és 1347-ben a borsod- és hevesvármegyeieket egy helyre
gyjti össze SzDialmon^"), de van tudomásunk több, tisztán hevesvármegyei
nádori gylésrl is. Ekkor a nádor maga mellé veszi a vármegye ispánját, a
négy szolgabírót és a vármegye közönségébl választott hitelt érdeinl embereket, az esküdteket és ezekkel ítélkezik a szabad ég alatt.
Nádori
1281 Szent Iván ünnepe hetében (júmus 24 30. napjain) Gara Miklós
pry üléseké
nádor Verpeléth mellett tartott gylést Hevesújvármegye nemeseivel. Itt Miklós
cantor a kocsi nemesek ellen panaszt emelt, hogy a káptalan kocsi birtokát lefoglalták és használják. A kocsiak ellenben azt állították, hogy Kocs az
öröklött
Liriokuk. Anádor rcambulaciót rendel el, de a határjárás nem vezet eredményre.
A káptalan és a kocsiak között pör támad, mely tíz év múlva a kocsiak bukásával
végzdik. ^^) 1343 szeptember végén és október elején Giletfi Miklós nádor Kompolton tart Heves vármegye nemeseivel ülést. Itt a cserköziek panaszkodnak
birtokfoglalá.sról.^-) 1349 július 19-én Miklós nádor az Eger folyó mellett tartott
gjnilést, hol Heves vármegj'e alispánja és szolgabírái bizonyítják, hogy Kompolti
István mester Péter fiának Roff nev birtokán a Tisza folyón régtl fogva révjoga volt.'^) 1358-ban október végén és november elején Kont Miklós Verpeléth
mellett tart nádori gylést.**) 1370-ben ugyancsak Verpeléthen van nádori gylés, melyen Opolyi László herczeg a kompolti vámról szóló adoraánjdevelet a
jelenlev kompolti apátúr részére átírja.*^) 1372-ben Verpeléthen tartott nádori
gylésnek is nyomára akadunk.**) 1381-ben június közepén Gara Miklós nádor
tart Verpeléth mellett gylést.*') 1399-ben június közepe körül pelsczi Bubek
Detre tart nádori ülést Verpeléth mellett.*^)
Heves várA nádori gylésekbl fejldött ki a vármegyei gylés. Bizonj'ára Heves meirj-e
mcgnlakulás-n.
területén is voltak ily ílnálló gylések a vármegj'ei gylések heh'ére vonatkozólag van két okleveles adatunk. 1345-ben kelt oklevél szerint Kompolt a vármegj'e
székhelye ,,locus cathedralis", a hol a vármegye ispánja és négy szolgabírája az
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egy 1424-ben kelt oklevél Verpeléthröl, hogy itt szokták tartimi Heves vármegye
gyléseit.*") így lassanként a nemesség a régi hevesi ,,comes curialis" alattvalóival
egybeolvadt s az i'ijonnan alakult vármegyét a régi hevesújvári várispánság és
tartozékai után Hevesújvármegyének nevezték el .,comitatus de Heves." Idhöz
az új vármegye keletkezését nem köthetjük, ez lassú fejldés eredménye volt.
A régi újvár-ispánságból három önálló vármegye fejldött ki. Elször Sáros jutott
önállóságra, li247-ben már különáUó sárosi ispán van ,,Toeus conies de Sáros. "*i)
Abaúj vármegyében 1314-ben találjuk István személyében aí els alispánt.*^)
Hevesújvármegyében pedig okleveleink szerint 1333-ban volt az els kétségtelenül hevesvármegyei alispán „vicecomes Fogach, Füius Barczal."*') így az
önálló Hevesújvármegye megalakulását a XIV. század elejére kell helyeznünk.
A vármegye közönségének elkelbb részét a hevesvárinegyei területen letelepedett törzsökös és birtokos nemesi jiemzetségek alkották. Ilyen si nemzetségek voltak
Aba, Rátót. Szalók, Toniaj, Apocz, Baksa, Bék. Birtokos
nemzetségek pedig Bél. Kacsics, Miskolcz, Sártiván-Vecse.**) melyekrl a családtört éiv ti részben va^i szó.
-^ nemesi nemzetségek döntöttek a vármegyei gyléseken. Ezek körül
fordult meg a vármegye élete a XIII. század végén és a XIV. század elején. Ezek
szerepeltek a IV. Béla és fia. V. István ifjabb király közötti harozokban és Kún
LÁszló idejében. IV. Béla fiát, V. Istvánt megkoronáztatta, vele megosztotta
királjd hatalmát, ígj- az országnak két királya, két királyi udvara s két nádora
lett. A két király között az egyezség Heves vármegye területén, Poroszlón jött
létre 1262-ben és Heves vármegye V. István m-alma alá tartozott. Az egyezséget
azonban nem tartották meg, apa és fiú között véres háború foh-t 1265-ig. A hevesvármeg;^-ei nemzetségek V. István meUett harczolnak. Csobánka János az isaszegi csatában egj'maga három vitézt fogott el és adott át a királynak. ^^) Kompolt
comes is hséges szolgálatokat teljesített V. Istvánnak.*") A Rátold nemzetségbl való Porch István elbb IV. Béla feleségének volt tárnok- és lovászmestere,
majd átpártolt V. Istvánhoz és az Aba nemzetségbl való Vata fiát, a hütelen
Lászlót kiszolgáltatta az ifjabb királynak. Ezért az Aba nemzet-ség haragját vonta
birtokait pusztította, 3000 márkára rúgó kárt okomagára, IV. Béla király az
zott neki és ketts tisztségétl megfosztotta. E szenvedés és üldöztetés csak
növelte érdemeit az ifjabb király eltt. V. István megteszi az ifjabb királyné
lovászmesterének s Ágas várát adományozza neki 1265-ben, továbbá Tar, Hasznos falvakat és a pásztói apátság kegjiiri jogát. *^) V. Istvánnak, miként elbb
atyjának, IV. Bélának, nagy szolgálatokat teljesített az egri püspök is, azért
magasztalja az egri püspökséget annyira az 1272-i oklevél. Tán innen magyarázható az egri püspök kiváltságlevele is a negyedik királyi gyermek nevelésére.
A hevesvármegj^ei nemzetségek közül Kún László alatt az Aba nembeh
Amadé az 1278-i morvamezei csatában ujját veszíti, *2) a hét Rátót, ,,mint bátor
oroszlán" harczol a kunok ellen vívott hódtavi csatában. Ugyanott az Aba nembeh Ohvér életét áldozza fel.*^) Az egri püspököt Kún László 1278-ban htlenséggel gA'anúsítja és püspökségétl megfosztja, az egri völgyben lev birtokait
lefoglalja s feldúlja. Az elpusztított helységek lakóit Szíhalom vidékére szállítja
és a püspökség birtokait párthíveinek adománj'ozza, a mint ez Lászlónak 1281-ben
az egri püspökség javára kiadott oklevelébl kitnik. András püspöknek 1281-ben
sikerült végre a király haragját kiengesztelnie. Megesküdött az evangéliumra,
hogy 1278-ban a fölkelökkel nem azért találkozott, hogy velk szövetkezzék,
hanem hogy ket htlenségüktl elvonja és a király iránti hségre visszatérítse.**)
E hevesvármegyei nemesi nemzetségeknek az ország mveldéstörténetében is na.gy részük van. Királyi példára birtokaikon monostorokat alapítanak.
Az Aba nemzetség alapítója a saári benczés, a veresmarthi pálos kolostornak s
nekik tulajdoníthatjuk a debri monostor építését is. Volt még Poroszlón, Kompokon, Pásztón is monostor az Árpádok korában. Számos, ma már elpusztult
vár e nemzetségeknek köszöni eredetét, melyek a tatárjárás után voltak szükségesek, hog>' az ellenségnek jobban ellentáilhassanak. IV. László ugyan panaszkodott, hogy a családok várai neki sok bajt okoztak, de azért m-alkodóink támot
gatták a nemzetségeket a várak építé.sében, mert az ország közbiztonsága kövek
telte. A Tisza mentén az Amadék vára volt Kiskür, a IMátra tövében a BorhBodon ágé volt Sirok, a Csobánka-ágé Csobánka és az si Bene vára, a Rátónemzetségé Ágasvár. Akkor e váraknak nagy missziójuk volt, mertjmegvéité:
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elforduló Ijirtokfoglalások idején. A váraka':
az egj'es birtokterületeket a
várakból, vagj- a
és azok tartozékait az oklevebkben élesen körvonalazták.
várak alján keletkeznek a városok, közelükben s oltalmuk alatt a falvak.
nemesi nemzetségeken kívül voltak Heves vármegyének betelepült
lakosai is. Heves vármegye területén ösnémet betelepítésre vall két községnek,

A

A

Felnémeti és Németkaálnak si neve. Kistálya nev lielység IV. Béla 1261-i adománylevelében Magyartállya (Tallya Magor) néven fordul el, a mi megkülönböztetés akar lenni a szomszédos nem magyar ajkú helyektl. A német vendégek valószínleg Márton egri püspök (114:3 50) idejében költözködtek Heves vármegye
területére, mert. akkor népesültek be németekkel Kassa, Eperjes, ^s) és a Hernád
völgye is, hol a királynnek 10 német faluja volt. Ezek liilietleg Belgiumból
vándoroltak ide, Lüttich tájáról, tehát német-franczia keveréknépet alkottak
így maradhatott meg a hagyományban, hogy az egri völgyben hajdan franczia
telepek voltak. E hagyományt Oláh Miklós jegyezte föl a XVI. században, hogy
,,az egri völgyben néhány helységet az eburonok telepének tartanak, kik régen
költözködtek ide, akiket most leodiaiaknak neveznek. E helységek lakói most is
"s^) Szalay László Lodinumot (Lüttich)
magyarra
a franczia nyelvet beszéUk.
fordítja, a letelepülket lüttichieknek nevezi és Martén ,,Scriptores Veteres"
czímü gj'üjteményes munkájára hivatkozva, azt állítja, hogy a lüttíchiek szállásait még 1347-ben is .franczia helyek"-nek nevezték.*')
Sokkal nagyobb jelentségek voltak Heves vármegye területén a keleti
telepítések. Keletrl jöttek a besenyk, majd Kálmán é.s II. István idejében a kún
népek, a kikhez a palóczok tartoznak. A Névtelen Taksony idejébe helyezi Thonuzóba beseny vitéz megjelenését, de az ilyen történetek akkor keletkeztek, a
mikor a fekv birtok támogatására geneológiákat kerestek és ha nem találtak,
költöttek.**) A beseny beköltözések Szent István idejében indulnak meg.**)
A zasty-i apátság alapító-levelében 1067 körül Eger, Szíhalom táján említés van
beseny-kút, beseny-temetk, beseny-lovagokról. i"") Jerney szerint szintén
sok beseny-telep volt Heves vármegye területén.^°i) A beseny-telepeket ma már
csak a helynevek tüntetik föl, a nép a magyarságba olvadt. Kandra Kabos
Beseny, Dormándháza, mely Bögér-Beseny
szerint beseny községek voltak
néven is elfordul, Abony, Hányi, Adács, Alatka, Atkár, Átány, Bod, Csány,
Csász, Detk, Ecsed, Erk, Fügéd, Heves, Györk, Hatvan, Horth, Kaál, Deménd,
Karácsond, Kerecsend, Könil, Nana, Pély, Rhéde, Sarud, Szaránk, Tenk, Ugra,
Vezekény, Visonta.^"'^)
A besenyk és kunok népét krónikásaink teljesen összezavarják. A kunoknak ma is két nagy csoportja van, egyik a Mátra hegység ágai között a palóczok,
másik a Duna-Tisza síkságon, a Nagy és Kis-Kúnságbau a tulajdonképeni kunok.
A kunok e ketts csoportja két különböz telepítésre utal. A kunok a besenyk
hatalmának hanyatlásakor közelebb jöttek éjszakra az orosz és délen a magyar
1114-ig élt) említi az éjszaki kunokat, hogy az
határhoz. Az orosz Nestor (1050
oroszok új gonosz eUenségének neve ,,poIovez." Az oroszok után a lengyelek is
úgy hívták. A magyar palócz-elnevezés teljesen azonos az orosz-szláv polovczczal.
A palócz beköltözések Oroszország fell indultak meg az éjszakkeletí Kárpátokon át, Szent László királyunk 1086 és 1089-ben hadakozik velk a palóczok
tehát csak Kálmán királyunk és utódja, II. István alatt jöhettek hazánkba, a
mikor a magyarok és oroszok között az összeköttetés sokszoros volt.^*^) A palóczokkal sok baj lehetett a Mátra alján. II. István királyunk személyesen akarta
bajukat orvosolni, erre vall a képes krónika elbeszélése. ,,
.István kkály azon
idben jobban szereti vala a kunokat, mintsem illett volna, kiknek Tatár nev
fejedelme a királynál tartózkodik vala. A király pedig vérhasba esek. S a kiinok,
kik a királv engedelmével a gonoszságot megszokták vala, akkor sem dühöngének vala kevésbé a magyarok ellen. A magyarok p9dig hallván, hogy a király
halálán van, leöldöklck a kunokat, akik javaikat ragadozzák vala. S a kunok
fejedelme, Tatár panaszt tn a királynak embsrei leölése miatt. A király azt
véli vala elméjében, hogy betegsége valamennyire könnyebbedett a mint Tatárt
könnyezve, a többi kunokat körülötte jajgatva látta, minthogy szerfölött szereti
vala ket, elmordula mondván: ,,Ha felgyógyulandok, mindegyikért, a kit közületek megöltek, tizet öletek meg most már életem fell ne essetek kétségbe, mert
meggyógyultam." S ezt mondván, kinyújtotta kezét a kunok felé, kik is nyakralre rohanájiak kezei csókolására és a nagy tolongásban ránehezedének a királyra
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a nyavalyába visszaesvén, kinn'ilók a világból és testét

is

Egerbl Váradra

temették el."^"*)
A kún-palóozok térit ésére Kilit egri püspök 1232-ben a kunok Bélháromkút-i (Abbatia de Beel Trium Fontium B. Mariae Virginis, alias Trium Fontium
de Beel Cumanorum) apátságát alapította a czisztercziek számára. A monostor
mellett keletkezett Apátfalva község, mely ffészke volt a mátrai palóczságnak.
A monostor a Bélk tövében épült. Bélkö alatt Aldozók. Hamiik nevek pogánykori reminiszczcncziák.^"^) Békefi Rcmig azt hiszi, hogy a Zagyva menti pásztói
cziszt erezi apátság szintén a Mátra alján lakó kún-palóczok térítését tzte ki feladatául. Annyi bizonj'os, hogy az észrevétlenül beköltözköd palóczok megtérítésükkel egjndejüleg beolvadtak teljesen a magyar népbe. ^o^) Jerney Heves vármegyében a következ palócz községeket sorolja föl Ágas vagy Akosvár, Ballá,
Bodony. Erdkövesd, Födémes, Hasznos, Istenmezeje, Mélykút, Párád, Pétervásár, Recsk, Szarvask, Szent-Domonkos, Szent-Erzsébet, Szent-Jakab, Sz.Mária, Tar, Tiribes.^"') Mikor a Névtelen krónikáját írta, a kún-palóczok a Mátra
ágai között már megtelepedtek. Az is kétségtelen, hogy besenyk is telepedtek a
palóczok közé vagy mellé, de a Névtelen e két népet nem különbözteti meg egyvivék
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A vármegye közönségével egyidejleg alakult ki Hevesújvármegye területe is.
vármegye si területét azonban pontosan meghatároznunk nem lehet, mert

folyton változtatják a határokat. Királyaink

F6. és

alis-

pánok.

adománj^ozásaik alkalmával

áttesz-

nek egyes községeket más vármegyékbe. így a Pásztótól délre es Szent- Jakab
helység hajdan hol Nógrádhoz, hol Heveshez tartozott, 14:23-ban ismét Hevesbe
került. 1"*) Ványa községet Békés vármegj'e határán a hevesvármegj^ei Kompoltiak kedvéért Zsigmond király egy egész vármegyén, Küls-Szolnokon keresztül
helyezi át 1422-ben Heves vármegj'ébe és ott találjuk 1468-ban is.^i") Az oklevelek alapján csak annyit látunk, hogy^ Hevesújvármegye területe jóval nagyobb
kiterjedés volt, mint napjainkban. Éjszakon Gömör fell nagyjából a mai határok voltak, nyugatra Nógrád felé a Zagyva vize volt természetes határa, mely
Nádasdtól Pásztóig s onnan Hatvanig körülfolyta. Dél felé a jász területbe is
beékeldött egy-egy faluval, le csaknem Szolnok városáig terjedt, olykor Álcsi
is idetartozott. Innen Kürünél átkelve a Tiszán, Szakállast, Fegyverneket, Tomajt,
rsöt, Nagj'-Ivánt és Tiszafüredet is magába zárta. Keleten Borsodtól az Eger
patak választotta el, az oklevelek tanúsága szerint az Eger patak jobbpartján
es részek Heveshez, a balpartján es részek Borsodhoz tartoztak.
Bártfai Szabó László összeállítása szerint a vármegye f- és ahspánjai a
XIV. században a következk voltak :^^^)

—

1339. Dominicus gerens vices
1333. Vicecomes Fogach Filius Barczal. (A. II. 154.)
1342. Nicolaus vicecomes.
Villermi Drugeth palatini de comitatu He\esújvár. (A. III. 543.)
1346—47.
(A. rv. 204.)
1345. Stephanijs et Compoldus comites de Hevesújvár. (A. TV. 520.)
1349. Georgius
Stephanus et Georgius Bubek comites de Hevesújvár. (A. V. 4 F. IX. 1. 455.)
1349. Joannes Filius Alexandri vicecomes. (A. I. 305.)
comes do Evesvár. (F. IX. 1. 663. )
1353. Stephanus et Gíeorgius
1351. Nicolaus de Domozlou comes de Hevesújvár (A. I. 454.)
1354. Paulus de Visontha comes de Hevesújvár.
Bubek comites de Hevesújvár. (A. VI. 26.)
1355 82. Nicolaus de Domozlou comes de Hevesújvár. (F. IX. 2. 444 ; IX. 4.
(F. IX. 2. 444.)
107 ; Országos Levéltár dipl. oszt. 5736, 6047. sz. H. O. IV. 218 A. IV. 218 Vatikáni magyar
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—

—
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—

—
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Adatok IV.

Okirattár.

—

;

;

123.

—
—
—

—

') Pauler Gyula a „Vivus"
492.
') Adatok az egri egj'házmegye történelméhez. II. 491
szót ni né\Tiek tekinti, Karácsonvi János „L'jjas"-t sejt benne. A magyar nemzetségek a XIV.
«) Wenzel X.
329—332.
») Endlicher
Mon. Árp. 559—565.
század közepéig. Hl. 104.
') Karácsonvi János i. m. I. 38
') Balássy
Heves vármegye története I. Oklevéltár 299 302.
71.
">)
W.
F. IV. 2.
»)
20.
XH.
692
') W. X. 200.
W. \1ll.
') W. VI. 545 ; Fejér 2. Hl. 406.
^^) W. X. 34.
") F. IV. 3. 414 VH. 1. 345.
204—205.
") W. IX. 23 F. V. 2. 122.
i«)
") Pesty F. A vár") F. VTII. 3. 679.
") F. IV. 2. 210.
Zichy Oklevéltár III. 1.
ispánságok története 252 254.
") Ezzel szemben Ereky I. Jlagyar helyhatósági önkormányzat. II. 147 s köv. lapjain azt állítja, hogj' a szabadok is mindjárt a kir. ispánságok szerveinek fennhatósága alá kerültek. Ez állítását az egyházi és világi közigazgatás czéljából, a vármegyei szervek
hatalmi túlsúlyából a közlekedési és mveltségi viszonyokból és az exemptiókból iparkodik bebizo^'>) Pesty
i.
m. 400 402.
'») Pesty
nyítani.
A várispánságok története 152—154.
") Adatok. III.
") FlorianuB Fontes domostici. II. 154.
") Bottka Századok. 1872, 32.
") Bárdosy
") F. IV. 2. 16.
") F. HE. 1, 80
148.
") Századok. 1907, 207—209.
sz. bejegy2')
kiadás.
357.
Borovszky-féle
456.
Karácsonyi
és
Suppl. Annalect. terrae Scepus.
'') Adatok. I. 49.
3») Adatok,
") Hazai Oklevéltár
231.
zés.
11.
")F_ V. 1. 155.
'^)
34) Adatok. X. 231.
F. IX. 4. 314.
MI. 398.
") Anjou Okirattár, V. 306.
»') Adatok. H. 231
") „Locus ca") Zichy Okmánytár
") Adatok H. 232.
449.
thedralis, in quo comes et quattuor judices nobilium causas universorum nobilium et innobilium
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—
Nura.
div.
ad
—
Comitatus
Verpreth celebrari consuetam." Károlyi Okt.
— Karácsonj-i János A magvar
— ") H. O. ATI. 370. — «) A. O. H.
m. 228. — ") F. IV. 414 F. Vn. 345. —
W. VÍII.
nomzetsécek a XIV. század
— XH. 49G. — «) Kézay
69 W. Xn. 692. — ") W. XI. 545 A. Yl. 446—447. — «) W. V.
— ") Egri Emlékkönyv. 116— — »«)Bél: Adparatus ad históriám
krónikája. — ") F. V.
— ") Magyarország története 145. — ") Himfah-j' Jlagyarország ethnografiája.
Hungáriáé.
— W.
— Jemey János Keleti utazaás
Stephani.
354. ^ ") Harti-ik Vita
— Heves vármegj-e ezer év eltt. Adatok n. 248 — 255. — "") Hunfalvy m. 363.
1.227 —
— '") Ipolyi: A kunok Bélháromkúti,
— "") Képes Krónika. Szabó Károly fordításában
XIII. századi egyházának
Archeológiai Közlemények VI.
máskép Apátfalvi Apátsága
— Hunfah-y m. 360— — "^j A Palócz nemzet Palócz krónika. Magyar Tör— Huníah'y m. 363. — Csánki Magjarország történelmi földrajza
ténelmi Tár
— "») Csánki m.
— '") Századok 1900. 216—217.
a Hunyadiak korában.
ipsius comitatus díscutére solent." Egri kápt.

sédem judiciariam
") F. VI.

2.

17.

It.

fasc.

4.

1.

*")

fnist. 8.

in villa

dicti

közepéisr.

«*)

3.

3.

»»)

1.

2,

I.

S.

:

.

117.

31.

37.

c.

:

i"")

17.

I. 24.

'">)

:

i»2)

70.

.

:

;

;

;

,,.

II. 88.

154.

376.

i.

88.

leírása.

és

1.

'"^j

füzet.

•"*)

I.

2.

Az

és

65.

i.

I. k.

'"')

i.

71.

I.

i.

egyház kulturális

mködése

:

74.

az újonnan alakult vármegyében.

Hevesúj vármegye múltja teljesen összeforrott a kultúrát terjeszt egri
püspökség sorsával. Magyarország földjének megszállása után a térítés még
Géza vezér idejében kezddik, de nemzetünk valódi apostola az ö íia István
volt. Szent István a legenda szerint 12 püspökséget akart alapítani, de tényleg
csak 10 püspöki meg^'ére osztotta föl az országot. Míg kilencz püspökség középpontja eg^'kori római castrum volt, az egj'etlen egri alakult meg a rómaiaktól
mveletlenül hagyott területen. Az egri püspökség eredeti alapítólevelét nem ^.^^^ p"^"
ismerjük. IV. Béla meghallgatván elbb a szomszéd püspököket és káptalanokat,
pitása.
különösen az esztergomi, budai és váczi káptalant, a szomszéd birtokosokat,
várjobbágyokat és hitelt érdeml öregeket, ezek eladása és tanúskodása nyomán
a püspökség részére 1261-ben új adománylevelet állított ki. ^i-) Ez oklevél
szerint ..Szent István, mmt az ország els fejedelme és apostola Szent János
apostol és evangélista egri egyházának csodás módon volt alapítója és adományozója." Jlivel pedig ezt az oklevelet Sibinnek fia, Samu, az egri püspökségnek
elbb szabadosa, azután nemese elégette és Rutheniába menekült, azért V.
István király Lampert egri püspök kérésére IV. Béla oklevelét valamely megmaradt másolatból átíratta és 1271-ben megersítette, ^i^) IV. Béla említett
oklevelét azután Kún László ^^*) Róbert Károly, Zsigmond, utószülött László,
Mátyás és I. Ferdinánd királyaink újból átíratták és így jutott el hozzánk. ^^^)
Szent Istvánnak az egri püspökség alapításával az a czélja volt, hogy a
Mátra tövében és a Tisza mentén letelepedett si nemzetségeket a keresztény
kultúrával megismertesse. Azután jöv térítési területül az egri püspökség
részére kijelölte a még akkor jórészt néptelen éjszakkeleti Magyarországot.
Az éjszaki sürü erdségek minden társadalmi fejldést megakadályoztak, ezeket
:

A

kereszténységbe bevezetnie.
térítés
terjeszkedett fölfelé Sárosba, Abaújba, a hevesvármegyei si Aba nemzetség. E feladat nagysága magyarázza meg az egri püspökség joghatóságának
óriási kiterjedését. V. István 1271-i oklevele az egri püspökségnél nem a küls
egyházi beosztást, hanem a tizedjogot emeli ki s névszerint felsorolja azokat a
comitatusokat, melyekbl az egri püspökségnek áldásos mködéséért tized járt.
Ezek Borsod. Abaújvár, Zemplén, Ung. Szabolcs, Zaráud, Külsszolnok, Hevesújvár, Beregh és Ugocsa.^^*) A két utóbbiról az 1261-i oklevélbl megtudjuk,
hogy azok azeltt a szent királyok vadászó erdei voltak ,,forestae regum Sanctorum" s önálló egyházi és világi szervezetre nem tartliattak igényt ^^*) és csak
III. Béla és II. Endre idejében adományozták az itteni tizedet az egri egyháznak. ^^*) Az egri püspökség nagy missziójára s óriási kiterjedésére vonatkoznak az oklevél bibliai szólamai: ,.az egri egj^ház Magyarország valameniiyi székesegyházai felett, mint a nemzetek asszonya ült felséges székében a szépség koronájával felékesítve."
Az egri püspököt királyaink nagy kiterjedés egyházmegye kormányzataval bízták meg s ehhez jelentékeny birtokokat és jövedelmeket is adományoztak.
Az egri püspökség si birtokviszonyait az 1261-i oklevél tünteti föl, melybl minket csak a hevesi birtokok érdekelnek. Az oklevél elferdített helyneveibl
is kivehet, hogy az egri püspöké volt az egri völgy ,,vallis Agriensis." Az egri
völgy a Bél nemzetség földjétl kezddik és a Borsod vármegyéhez tartozó Nagygyör (Diósgyr) földjétl egj-enes vonalban, a folyó két partján lenjnilt a szemerei
kellett megritkítania, benépesítenie és a

nyomán

M.Tcyarorszásc

Vármceyíi

is Városai:
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nemesek földjéig. lí ezek a községek voltak Feltárkány, Altáikáiiy.
Felnémet. Eger. Tihamér. Magyartálya, Nag_\'tálya. IMaklár. Keresztesföldje,
Endréd, Apáti. Szílialom, Isoph]ihaya. Kisbucía, Abony. Dezsmaszikszó, Bakta,
Fedémes. A vármegyék kialakulásakor az Eger patak volt a határ Heves és Borsod között, így e községek egy része Borsodhoz tartozott. Az egri püspökség
birtokai voltak Heves vármegye területén Szent István és Szent László királyok
adományaiból Mogyoród, Halász, Mogal. Öröm. Ménesitó. Olfa, Nana, Lovásztelek. Pok. Szurdokpüspöki, Gyöngyöspüs]iöki, Tiszapüspöki. ^i'-*)
Az oklevél
felsorolja a birtokok határait és az oít lev halastavakat is. Az egri püspökség
birtokairól világosabb képet nyújt a Bakocs-kodex, mely a püspökség jövedelmeit
és kiadásait, azaz számadásait tünteti föl. Ebben az 1494. évben az egri püspökós fiirmosi

í

:

ség következ Heves vármegyei birtokai vannak felemlítve: Eger városa, Felnémet, Czegléd, Nag^-tálya, Nagy- és Kis-Maklár, Abony, Pusztaszikszó, Kisbuda. Mezliídvég, Sarud. Magyarád. Halász, Örs, örem, Tiszanána, Túrkeddi,
Halásztelek, Túrkevi. ^léra. Gyöngyöspüspöki, Szar vaskalj a, Fedémes, Bocs,
Bátor, Baksa. Demjén és Keleesény. ^-°) Ide számíthatók még ugyanekkor
Sólymos. Szénpataka. Kápolna, Kiskompolt, Dob helységek. Az egri püspök
birtokaira 1495-ben 1117 frt adót vetettek ki. ^-i)
A földbirtokokon kívül az egri püspökség jövedelme az egj^házi tized volt.
Hogj' mUy vármegyékbl szedték a tizedet, arról az 1271-i oklevél tanúskodik.
Nemes ember fizetett minden ekétl egy fördinget (unum fert
1/4 marcac) és
a szolgáktól eg}' kepét (capetia); paraszt ember, kinek egész telke volt, de búzát
nem termesztett, két kepét telek nélküli ns zsellér egy ezüst nehezéket (pondus)
vagy egy kepéi. Egy portától minden tizedik tyúk (gallina decimalis) s minden
lúdf alkat ól egy lúd járt. Abból az adóból, melvet vármegyéjében a király, királyné
vagy a földesúr szedeti, íizedev kaptak. Övék volt az ültetett vagy jövben
ültetend szlk bortizede, bárányból, gödöh'ébl, malaczból is egész tizedet
kaptak. Nevezetes a csikótized (decima de poledris iníegra.) Els királyaink
biztosítani akarták a püspökség jövedelmeit, azért elrendelték, hogy az egri
püspök egyházának birtokait a király vagy kkáljTié beleegj^ezésével sem idegenítheti el, tizedeit .sem engedheti el és a beszedett dézsmával rendelkezhetik. ^^2)
Az alapíiólevél nemcsak a püspökség birtokait sorolja föl, hanem meg.imlíti az egri püspök kiváltságos állását is. Az oklevél azzal a záradékkal végzdik,
hogy az esetben, ha a magyar királ^niak négy fia lesz, a negyedik királ\d fiúnak,
a szent királyok intézkedése szerint, továbbra is az egri püspök marad gondvisel
re, E kötelesség alatt a királyi ifjú nevelésére való felügyeletet, a veszély idejében
való oltalomnyújtást s a királyi ifjú erkölcsi, anyagi támogatását kell értenünk.
:

—

;

Kij^utságoe
helyzete.

Az

'^gri püspöknek tett királvi
adományokat, úgy látszik, e viszontszolgálathoz
kö:ötték. Azt tudjuk, hogy a csikótized egy harmadát tarthatta meg magának az
egri püspök, a többit a király fia számára ménesekben neveltette föl, hogv a
királyfiú nagykorúságának idején lovakban bvelkedjék és magát az egri egyház

pártfogójának tekintse. ^^^) Balázsy szerint a ménesek helj'e a régi Ménesitó
és Lovásztelek püspöki birtokokon volt, ^-')
De adatunk nincs, hogy az egri
püspökök eme tisztöket tényleg gyakorolták volna. Mindamellett eme törté-

a legújabb idkig fennmaradt.
püspököjv az országos méltóságok közé tartoztak. Katapán II. Kilit,
II. András, Kanizsai János, Rangoni Gábor, Rozgonyi Simon, Bakocs Tamás
püspökök a mohácsi vészig terjed idkben a királyi udvar és az ország kanczellárai voltak, ^-^) Országos ügyekben mint követek jártak el. ^^*) A XIII. .század
második felében saját birtokain az egri püspök nemcsak birtokosa, hanem egyúttal ura a területnek. Ö szedi be a királyi collectákat, tizedet, gyakorolja a vámszedési, vásártartási jogot. Ellenben a király részére birtokain semminem hadi
vagy törvénykezési bírság be nem szedhet. A király részére pusztán a megszállási
ilyen királylátás kötségeirl tájékozvat
jog, ,.jus descensus regü" maradt fenn
bennünket a Bakocs-kódex. Az egri püspök bíráskodási szempontból külön udvari
ispánt ,,comes curialis"-t tartott, ki a tam-ákon lakó püspöki jobbágyok ügyeit)en
Ítélt, Az egri püspöké
volt az egi'i és szarvaski vár, ezeket ,,castellanus"-ok
felügyeletére bízta. Jobbágyaikat egyházi nemesekké tehették, így Sibin fiát,
Samut, II. Küit paspök megnemesítette, de súlyos bne miatt, mert az egri püsújra a jobbágyok osztályába
pökség alapítólevelét megégette, Lampert püspök
taszította. A megnemesítettek voltak az egri püspök harczoló jobbágyai. Az egri
nelmi és

Az

tiszteleti jog

egri

;

t
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részt vettek az ország védelmében is. A bauderiális hadi rendszer
törvénybeiktatása után jövedelmeik ai'ányában kötelesek voltak katonát állítani, az 1498 XX. t.-cz. szerint az egri püspök két bandériumot, az egri káptalan 200 lovast
Az egri püspökségnek nevezetes szerepe volt a hevesi várispánság és Heves
vármegye éleiében is. ..4 püspök résztvett az ispánság közigazgatásában és igazságszolgáltatásában, jogát vagy szeméh^esen gyakorolta, vagy fesperesi (archidiaconus) és alesperesei útján. Kezdettl fogva közigazgatási téren ö gyakorolta a
gyámhatóságot, ügyelt az árvák, özvegyek vagyonára s figyelt arra, hogy az
özvegyeket akaratuk ellenére új házasságra ne kényszerítsék. A püspök, illetleg
a föesperesek cllenrízvék, hogy a zsinati határozatokat s a felsbb egyházi hatóságok rendeleteit végrehajtsák. Az ispánságba betelepült papokra, azok kánoni
viselkedésére, ruházatára, mind a fesperes vigj'ázott. Ellenrizték a zsidókat s
izmaehtákat, hogy se köz-, se egyéb hatalmat ne gyakoroljanak kereszténj'-ek
fölött. Igazságszolgáltatási téren a papság a ,, privilégium fori"-t élvezte, azaz
egyházi személy fölött csak a föesperesek ítélkezhettek. Világi emberek ügj'ében
vizsgálták meg a házasságok érvényét, a végrendeletek szabályos voltát, a
születések törvénj-ességét,
bírálták el a nászajándékok és örökösödési kérdésekben felmerült jogi vitákat. A bntettekre kiszabott egyházi büntetést pusztán
a papok mérhették ki, mert
ismerték a kánonokat s a bnösség vagy ártatlanság kimondása rajok volt bízva. Ezért a hevesi ispánság életében az egri püspök,
illetleg az
meghatalmazott fesperesei a hevesi, patai és kemeji föesperesek
vag}' külön gyakorolták bírói tisztöket, vagy az ispánnal együtt, mint társbírók.
Az ispán mellett a társbírók túlnyomóan papokból kerültek ki. Kálmán király
I. decretum
22 arí. szerint a papság legfontosabb teendi az eskük és próbák
kivétele a föesperesek kezébl a káptalanolcra szállottak át s ekkoi ezek jöttek,
mint hiteles helyek, a vármegyével szoros összeköttetésbe. Ilivel az 1279. évi budai
zsinat 10. czikke a papságot eltiltotta a közremködéstl, lassanként az istenítéletek is megszntek. A régi tényleges papi bíráskodás utóbb csak véleményadásra, majd pusztán a megjelenési jogra olvad le, végül teljesen megsznik.
Az egri püspökségben is a káptalan országos hiteles helyként szerepel és az
egri püspökök kiváltságos állásuknál fogva megkapták azt a jogot a XV. században, hogy
lettek Heves vármegye örökös egyházi fispánjai.
Eger els püspökének a hagyomány Buldot tartotta, a ki Szent Gellérttel
mártír-halált halt. Történelmi kutatásaink az egri püspökök sorában harmadik
helyre teszik. Az egri püspökök névsora 1526-ig a következ
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Catapran, Bonifácz, Sz. Buld, I. Póter, Cupan, Procopius, Lörincz, I. Márton, Volferus, I. Kilit.
András, Bestrius, Martjtius, vagy Márton, Bánffy Lukács, Chema, I. Miklós, II. Péter, Catapan,
I. Tamás, II. Kilit, Lambert, II. András, II. Márton, Telegdi Csanád, II. Miklós, Szécsényi Miliály,
Zudar Imre, Kanizsai János, Chjko István, Vasfej Ludányi Tamás, Stiborichi és kis Szabovics
Stibor, Ludányi Tamás újból, Rozgonyi Péter, Szécsi Dénes, Rozgonyi Simon, Hédervári László,
Bekensloer János, Rangom Gábor, Dóczy Orbán, Bakács Tamás, Estei Hyppolit, Szálkán László,
Várdai Pál.
I.

_A püspökség székhelyén, az egri várban épült a püspökség régi székesIstvánffy szerint Szent István építtette a templomot s maga is ott ült
az egri vár felett, a mai Tetemvár nev halmon, a melyet azóta Király-székének
neveznek. Jelenlétével buzdította a királyi pompával épül várnak és Szent
János egyházának munkásait. i-') Istvánffy elbeszélését Tinódi históriás énekeire és ez énekeknek Sambucustól kiadott latin fordítására alapította ^-^) és
forrásait még meg is toldotta. ^-^)
A Király-székének tetszets magyarázata
ejtette Istvánffyt tévedésbe, mert a történelmi kutatások s a középkori építészet
története egyenesen az ellenkezrl tanúskodnak. A krómkák és legendák Eger
egyházáról mélyen liaUgatnak, hihetetlen tehát, lu)gy az egri várat és egyházat
Szent Lstván építtette volna. Szent István korában a monumentális egyházak
az ó-keresztény bazilika-ízlésben,
épültek, a kisebbek pedig faanyagból.
Valószínleg az egri egyház is eleinte fából épült, ideiglenes székesegyház volt,
csak késbbi királyaink emelhettek itt állandó, fényesebb székesegyházai. ^"')
A krórkások szerint Imre király az egri székesegyházban temetkezik, st
a váradi krónika adata szerint Imre fiát, a hathónapos III. Lászlót is itt temették
el. De a váradi krónika emez adatának a többi hiteles források ellent mondanak.
Imre egri temetkezése arra mutat, hogy Egerrel bensbb összeköttetésben állt, az
egri egyháznak donátora vagy a székesegyház építésének elmozdítója volt.
^'gyl^áza.
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Az egri székcsegyliáz a püspöki megj'e középjioiit ja s ennek az cgyliáznak iv
papjai az egri káptalan legsibb tagjai.
vagyono.s és méltóságokkal felruházott
tgri káptalan alapítását régente Szent Istvánnak tulajdonították. Telekossy
István ugyanezt a felfogást vallotta, mert egyik levelében ezt írta ..káptalanom
Szent János tisztességére neveztetett el Szent István királytól.''^*-) Az újabb
kutatások azonban e nézetet megdöntötték. Magyarországon is úgy alakultak a
káptalanok, mint az egyetemes egyházban s elször Chrodegang püspök szabályozta a VIII. században a székesegyliázi papság viszonyát. ííálunk a téríiés
els szakában a püspökök s a káptalanok tagjai a szent-bcnedekrcndi hittérítkbl kerültek ki és így szintén a Szent Benedek szellemét követ Chrodegang
szabályzata szerint éltek. A Szent G«llért -legenda szerint a püspök együtt élt
a székesegyház papságával. Egy napon 30 keresztény szül járult Szent Gellérthez
azzal a kéréssel, hogy tanítsa ki fiaikat és szentelje ket papokká. Ezekbl lettek
a Szent György monostor kanonokjai, mert a püspök fölszentelvén, kanonokokká
tette ket. S ez így volt az egri egyházmegyében is. ^^^)
Egerben is a kanonokok a püspök oldala mellett szerzetesi életmódot folytattak, fejük volt a piLsiiök. Külön birtokuk nincs, a püspök tartja el ket. Az
egri káptalan els két századáról alig tudunk valamit.
káptalanokban lassanként
fejldik ki az önállóságra való törekvés. 1150 táján a közös élet fegyelme bomladozik, 1200 körül már a káptalanok tagjai külön élnek. Az els kanonokok a
XIII. század elején alig tudnak megélni. Catapan egri püspök 1216-ban a szerencsi tizedeket adományozza az egri káptalannak, hogy élelmezése hiányosságán segítsen ^^^) III. Honorius pápa 1226-ban kivételesen megengedi, hogy egyes
kápolnákat és azok jövedelmét áUandóan a kanonoki javadalmakhoz csatoljanak.
II. András egri püspök 1275-i levelébl értesülünk az egri káptalan jövedelmeirl
és arról is. hogy a kanonokok külön laktak, lakosaik a várdombon és annak alján
voltak. 1^*) Sokat kellett a káptalannak küzdenie II. IMárton, Telegdi Csanád,
II. Miklós, fleg Zudar Imre egri püspökök jogtalan törekvéseivel szemben, míg
végre a küzdelmekben megizmosodva, a XIV. század végén az egri káptalan
hatalmas testületként jelenik meg. ^^*) Az egri káptalan földesúr vok Heves
vármegyében a XIV. században Álmagyar, Meztárkány, Maklár, Terzseszalók,
Gelmecs, Fekécs, Demjén, Altárkány, Bátor hetységekben. Birtoka van a XV.
században még Szke és Laksó helységekben, Kocs, Szent -András, Hegyenülése
Bakocs-kódex szerint 1494-ben az egri káptalané
és Butaj pusztákon, i*')
Aranyos, Bocs, Tárkány, Egyek, Nagyiván és Nagy-Hán helj'ség, meg Haran^^^)
gozó- utcza.
káptalanok szabad birtokjoguk alapján közjogi önállósághoz és politikai
szerepléshez jutnak. Királyi kiváltság alapján közhitel pecsétet kapnak és ez alapon hiteles helyekké válnak. Megrzik a köz- és magánügyeket érint oldeveleket.
Bírói cselekmém^ek végzésénél, megidézésnél, birtokbaiktatásnál és a próbák
végrehajtásánál közremködnek, i^^) Az egri káptalannak, mint hiteles helynek
a mködésérl, számos XIII. századi oklevél tanúskodik. ^*'') Micou nev prisAz egri káptaldussal 1229-ben többet Egerbe küldöttek tüzes vaspróbára ^^)
talan régi pecsétjeit is ismerjük. Az eredeti a tatárpusztítás idején megsemmisült,
mert 1281-ben megjegyzi a káptalan, hogy ,,a tatárjárás után megújított pecsétjének erejével" hitelesíti az okiratot.
pecsét czímerében Sz. János evangélistának jelképét, a szárnyaló sast látjuk, körirata pedig ez „SigiUum Capituli
^*^)
Agriensis Ecclesiae S. Joannis."
Az 1413-i pecsét körzetén ,,Sigillum Capituli
Agriensis Ecclesiae post plagam" szavak olvashatók.^*') Ismerjük az 1511-i
kisebb káptalani pecsétet ,, SigiUum minus Capituli Sancti Joannis Agriensis" ^**)
és az 1097-i évbl a káptalan két pecsétjét, melyek közül az egj'ik ,,sigillum
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viseli. ^*^)

egri káptalan vagj^oni helyzetét s jövedelmi forrásait a

A

XVI. században

káptalan egyes tagjainak külön
készült ,.Liber S. Joannis"' tünteti föl. ^*^)
jogait is felsorolja. Ugyanis a káptalanokban az idk folyamán külön méltóságok
voltak rkanonokok, olvasó,
káptalan élén állott a prépost
fejldtek ki.
énekl és mesterkanonokok. Az rkanonok a káptalan és az egj'ház kincseit
rizte, az olvasó, énekl és mesterkanonoki czímek a káptalani iskolákkal voltak
összefüggésben. Az egri káptalan méltóságot visel személyeinek és egyes kanonokjainak névsorát Nováky állította össze ,, Memória Dignitatum" kéziratos
mvében, a meh'et a Vatikáni Okirattár adataival kiegészítve, az egri egyház-
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A

töríénclnii adatai között Lcskó József bocsátott közre. ^*')
„Memória"
1248. évhez fzött névsorában látjuk Miklós prépost, Chyka rkanonok, Leustachius mesterkanonok nevét. Az 1249. évnél Péter énekl, az 1255. évnél Tamás
káptalanok tagjaihoz kötik idvel
olvasókanonok nevei ismeretesek. ^**)
a fesporességi állásokat is. Ezek az egyházmegye egy-egy nagyobb kerületének
kormányzói voltak. ket bízza meg a püspök a hivatalos látogatással egyes jogi
eseteket lebonyolítanak, vallási kihágásokban ítélkeznek. Az egész fesperességi
kerület és egyes egyházak adót, ,,eensus cathedraticus"-t fizetnek nekik. Az egri
egyházmegye az idk folyamán, a ..Memória" szerint, 13 fesperességet számlált,
«zek közül a borsóval az ország éjszaki vidékéig, a pankotai a déli vidékekig nyúlt.
Az egri káptalanban volt három bekebelezett prépostság is, a káptalani Prépostságok,
nagyprépostságon kívül. Ezek a Boldogságos Szzrl, a Szent Péterrl és Szent
István királ\TÓl nevezett egervári prépostságok.
Boldogságos Szzrl nevezett
egervári prépostságot Rozgonyi Péter alapította, vagy újította föl 1430-ban és a
prépostot a zempléni egyházak látogatásával bízta meg.^*^)
székesegyház
mellé kápolnát építtetett és négy káplánt rendelt oda a prépostság javadalmazására pedig az egri püspökség jószágaiból az Egerhez közel fekv Kistálya és
Novaj falvakat adományozta. Ezek helyett Zsigmond királytól az egri püspökség
cserébe megkapta a magban szakadt Solymosyak Sólymos, Szénpataka, Kápolna,
Kiskompolt, Dob birtokait. i^") Mátyás király 1459-ben kelt oklevelével Rozgonyi Péter alapítványát megersítette és helybenliagyta, hogy a káptalan a
prépost megválasztásával és így a prépostság adományozásával a királjd kegyúri
jogot gyakorolhassa. 1^1) Rozgonyi Péter, egri püspök élesztette föl 1436-ban a
bizonj'talan idben megalakult Szent Istvánról nevezett egervári prépostságot is és
azt az abaújvári fesperességgel egyesítette. E prépostságnak nem volt külön
birtoka, hanem a prépost kanonoki jövedelmén kívül, az abaújvári fesperesség
jövedelmét élvezte. Az egri várban külön temploma volt. Ugyancsak külön
temploma volt az egri várban a Szent Péterrl nevezett egervári prépostnak a
prépost neve elször 1445-ben fordul el
Miklós kánonjogdoktor. Ebbl az
,,Liber
következtethet, hogy Rozgonyi Péter püspök alapította a prépostságot.
S. Joannis" szerint a prépostnak három szleje volt az egri hegyeken, cathedraticuma és negyedilletéke volt Bereg vármegyében. ^^^)
káptalan tagjainak száma nagyon változatos volt. Ambrosovszky szerint a icáptuiím
'agJ'"II. András püspöksége alatt az egri kanonokok száma meghaladta a harminczat,
volt még kívülök 24 káplán és 60-nál több oltáros pap (altarista.) II. Márton
számukat húszra szállította le, csökkentette a káplánok és oltáros papok számát is.'^^)
káptalan méltóságot visel tagjai között bizonyos sorrend fejldött
ki. Az egri káptalannak a XVI. század elején négy oszlopos tagja van
nagj'prépost, olvasó, énekl és rkanonok. Azután következnek a székesegyházi
fesperes, egervári kisprépostok és a fesperesek.^^*)
káptalan tagjai állanak a
székesegyházban az isteni szolgálat élén. II. András püspök ezért bocsájtja vissza
1275 után az egri káptalan birtokába régi javait, mert íme, a káptalannak megszorult álláspontja elhallgattatja ez istentdícsér ajkakat és szótlanná teszi az
éjjel-napjial kedvesen zengedezés eszközeit. ^'^) Az 1509-i egri Ordinarius bemutatja nekünk a várbeli székesegj^házat, a székesegyházi istenitisztelet rendjét és
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kanonokok végezik a zsolozsmát, a mise szertartásaiban a mozarab

Hiányzik a lépcsima, változatos a Kirye és a Sanemisében ketts leczkék fordulnak el, verses prózák elzik meg az evangéliumot, nincsen utolsó áldás és utolsó evangélium. Ezek a mozarab elemek
Spanyolországból a Szent Jakab apostol sírját látogató zarándokok révén terjedtek el és honosodtak meg nálunk is, mígnem az egyház az 1570-i miseszabályozó
rendeletével eltörölte ezeket. Az Ordinarius tájékoztat bennünket a régi körmenetekrl, és az elavult egyházi szokásokról, i^*)
A káptalan a székvárosban végezte az istentiszteletet, a vidéki községek
népének vezeti a parochus-papok voltak. Szent István elrendeli, hogy minden
tíz község templomot építsen, és adjon neki ill dotácziót.^^')Egyházi fölszerelésrl
• gondoskodik, papról és misekönyvrl a püspök. A papság eljogát, a ,, libertás
privilégium fori,"
clericorum"-ot királj^aink is biztosítják. Ennek frésze a
A parochiális szervezet kifejldésével a helybeli tized a lelkészre szállott, utóbb
a tizedet elvonták a. Ielké.szek jövedelmébl és a parochusoknak a tized egy
negyedével, majd tizenliatodával kellett megelégedrüök. A székesegyházi papság
liturgia elemeit szemléljük.
tus, a

,,

paroohiaUs
rendszer.
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vagjaiból alakultak ki a káptalanok testületei, a parochiális papok pclig a káptalanok tagjaiból kinevezett fesperesek. archidiaconusok hatalma a'.á kerültek.
A Heves vármegye területén lév XIV. századbeli arehicliaconatusokat és parochiápápai tizednek Heves
lis községeket a pápai iizedlajstroniokból ismerjük.
vármegye területére vonatkozó rovatai Vitus János és Gaspari Péter tizedszedk jegvzékében találliatók. Az 1332 1337-i befizetéseket összegezve, úgy
találjuk, hogy az egri völgy egyenesen az egri püspöktl függött, Heves vármegye
többi területe pedig három a heved, patai és ke>»eji fesperességek alá tartozott.
parochiák a következk a', egri völgybe n Tárkány, Felnémet, Harangozóutcza, Szent-Mihály, Szent-Jakal) temploma, Tüiamér, Kistálya, Nag>i:álya és
Varasszó, Szent-Erzsébet, L?lesz, PoósvárMaklár.
hevesi fesjierességben
(az 1771-i jegyzékben Pousvaralia), Sirok, Szólát (Szalók,
alja (Poustarnalia)
Zolouch), Verpelét, Buda. Debrö, Farnos, Poroszló, Kürü, Köre, Fokóró,
Alattj-án, llizse, Foga?s, Kál, Erdtelek (Értekekéi, Érdewteluk). Alatka (Alak),
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Heves. Halch, Tárna, Fodémes. Bakta, Subcastrum Episcopi (Szarvask). Bátor,
Kerecsen, (Kerechev). Szikszó (Zekzou), Abony, Buda, Nana, Sarud (Sorousd),
Deménd (Demyán). Pél (Pehel), Bocs (Buche), Boczonád (Bachanád). E szerint
A patai fssperességben Pásztó,
a hevesi fesperességben 36 plébánia volt.
Tar, Unga. Karácsond (Kachud, 1771-i jegyzékben Karachund), Kompolt,
Nagyút, Gyöngyös (Gengus), Halász, Encs (Hench), Visonta (B}'sonta), Pyspeki, Pata, Réde (Rada), Györk (Geurk), -4pcz (Opwz), Szcsi (Zwhuch), Soh^mos (Solimus), Aclács (Adach), Horí (Hwrch), Bója (Woya), Erk (Herék),
Visznek (Wysnuk), Oroszi (Huruzi), Hatvan (Hotuan), Csány (Chalian), Zsadány
(Sadanch). Detk, Ugra, Bodony, Lengyend, Reck (R?ske). Ivány (Iwan), Dorogháza (Rabosháza), Pétervására. Szent-Pál. Szent-Jakab, Vécs (Weck), Domoszló, Tamócza (Tarnotha), Sár (Sahar), Markaz, Fedemes, Nádasd, Halmaj
(Holme), Bik (Bj-ck), Bod (Bodor), Ecséd (Eclied), Nana. E szerint a patai fesA kemeji fesperességben Roff, Abád, Fegyperességben 46 plébánia volt.
vernek (Fekuernek), Beö (Beu), Derzs. Szent-Imre, Szlls (Zeuleus), Gyenda
(Ganda), Szajol (Zavl), Bála. Összesen itt 10 plébánia volt. ^^^)
A püspökséget kulturális mködésében a monostorok támogatták. -\z Aba
nemzetség tagjai monostor-alapítók voltak. A térít benczéseket pártfogolják,
nekik birtokokat adományoznak, hogy lelkük üdvérl gondoskodjanak s a
kolcstor kriptájában családjuk számára temetkez helyet szerezzenek. így a
kolostorok patrónusai lesznek és a kegyuraságot féltve rzik. Valahányszor a^
család tagjai között újabb osztozkodásra kerül a sor, az si várat és a kegyurasági
jogot közösnek hagyják. Az Aba nemzetség si alapítása volt a Bene völgyben
hagyomány szerint Aba Samu király
fekv saári benedekrendi apátság. Az
alapította ezt a monostort s a krónikások egyhangú híradása nyomán öt itt
temették el. A monostor keg;\^úri joga az Abák htlen Csobánka ágáról, I. Károly
királyunk adományából, a Kompolti-ágra szállott át.^"') A saári apátság a pápai
tizedek lajstromában is elfordul IX. Bonifáoz a saári apátot gyakran megbízza
kiküldetésekkel és egyes javadalmak betöltésérl értesíti. i^'') Az apátság birtokai
voltak a XIV XV. században Saár helységen kívül Kompolt puszta. Tarnócza
és Kará^sond helységek. ^^^) Az apátság a XVI. században pusztult el. Az Aba
nemzetség tagjai alapították a kompolti benedekrendi apátságot is a Tárna patak
partján. Kún László király 1280-ban a szétrombolt monostor helyreállítására
örökös alamizsnául nekik adománj'ozza azt a jogot, hogy Kompolton minden
szekértl
sót szállító szekértl egy ksót, minden mása, azaz megrakott
egy nehezéket, egy csöbör bortól pedig egy dénárt szedhetnek, i^^) E vámjogért igen sokat küzdöttek Miklós, László, Márton és Demjén apátok a
XIV. században és a XV. elején. A pápai tizedlajsíromban Jakab apátúr szerepel, ki azt hiszi, hogy javadalma után
50 garasnál több nem terheli. ^®*)
A Kompolti család kihaltával sznhetett meg a monostor. Jelenleg csak czímét
adomám'ozzák. Az Abák debri birtokán valószínleg a benedekrendiek monostora volt. A debröi monostor jobbág^'ainak pörös ügyét a váradi regestrum 208.
sz. alatt említi. A feldebri egykori monostori egyház altemploma még megvan.i^">
Posztón a cziszterczieknek volt apátsága, a mely Pilisrl települt 1190-ben.
Alapítója és kegyura III. Béla volt, de már István ifjabb király 126-ben a kegyúri jogot a Rátót nemzetségbl való Domokos mester fiának, Istvánnak adományozza. ^*^) Az apátság feladata az itt lakó kún-palócz népek térítése lehetett.
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váradi regestrumban ezt az apátságot 195, 203. sz. alatt említik. A pásztói
hiteles helj'ként is szerepelt. A pápai tizedszedéskor Blondelus pásztói
apát hit alatt ersítette, hogy apátságának nincs több tiszta jövedelme évenként
húsz márkánál, ezért 1332-ben 2 budai márkát, 1333-ban 112 garast, 1334-ben
70 garast, 1335-ben 80 garast fizetett pápai tizedadóul, 1502-ból Lukács pásztói
apátot és az apátság kegyurait, Pásztói Miliályt és Domokost ismerjük, A XVI.
század fotyamán az apátság az egri püspökség birtokainak lesz kiegészít részévé
s úg3' kellett késbb a pásztói apátoknak visszaszerezniök. Az apátságnak si
bútokai voltak Heves vármegj^ében. Imbert pásztói apát és konventje 1277-ben
Halász birtokon túladott, Pásztón a város déli része volt az apátság tulajdona,
hozzá tartozott a Paszth folyón két malom. Taron is földesúr volt az apátság,
innét való az a Zub nevezet jobbágya, a ki Váradon a tüzes próbát sérülés
A poroszlói apátságot Fuxhoffer Monastérologiá-jában
nélkül kiáUotta, ^^')
a benedekrendi apátságok közé számítja. A poroszlói és tereskei apátok pörös
ügyérl megemlékezik a váradi regestrum 222. sz. jegj^zésében. 1292-ben János
volt a poroszlói apát, ^^*) 1421-ben nyoma van az itteni Szent Péter és Pál tiszteletére emelt monostornak, patrónusai a Hanczkó-fiak. i^')
A benedekrendi és cziczterczi apátságok rendeltetése az volt, hogy az isteni Szerzetrendek,
tiszteleten és eg\'házi teendkön kívül gazdasági munkával, föld- és kertmíveEzért a rengeteg erdségek között alaj^ították monosléssel foglalkozzanak.
toraikat. Munkásságukkal a Mátra alját virágzó területté alakították át. A premontreiek kanonokrendje lelkészkedéssel foglalkozik s Heves vármegye területén
Uatvcniban volt konventjük, mely 1284 1484-ig hiteles helyként szerepelt. i"*)
A Csobánkák 1304-ben Vörösmarthon alapítottak egy pálos kolostort. Keresztel
Sz. János és Sz. Sixtus tiszteletére szentelt kápolnával és azt mátrai birtokokkal
javadalmazták. 1'^) Arnold vörösmarthi perjel 1335-ben, Keresztély perjel 1369-ben,
Domonkos perjel 1376-ban átíratják s megersíttetik az adománj'ozó oklevelet.
1356-ban a vörösmarthi pálosok birtokrészeket kaptak Benén, 1441-ben V.
Lászlótól Fügédet nyerik el, 1461-ben Debri Imrétl Varsánji: és Lrinczi
felét. 1496-ban Kanizsai György elzálogosítja nekik benei birtokát, 1501-ben
II. Ulászló védlevelet ad számukra. ^"^) A török harczok korában elhagj-ott
lesz a kolostor és Almásy János gyöngyösi plébános elfoglalja, a mi ellen
1699-ben tUtakoztak. ^''S) Monoszlai Miklós egri püspök Eger város közelében.
Felnémeten telepíti le a pálosokat. Övék volt 1406 körül Botond (Bátony) és Nagyiván, Felnémet határában több szl, az Eger vizén és a Tárkány patakon egy-egy
malom. 1584-ben már az elhagyatott kolostorok közé tartozik, i'*)
A karthauziak a néma, magányos helyeket szemelték ki s Eger vidékén a
tarkányi erdségben volt a segedelcmvölgyi kolostoruk. A kolostor alapítója, a
hagyomány szerint, Mono.szlai jVIiklós egri püspök volt a kolostor alapításával
azt czélozta, hogy az egri püspökség egyházait misemondó és hturgikus könyvekkel eHiássák. Bú'tokaik voltak Felstárkám-, Zsércz és Szent-István községben. Továbbá ,,
mindenkor az barát réten való klastromhoz attak az
boldog hegyének az dézsmáját, de egyes dézsmát Egerbe az nemes káptalanba
\ntíek." (Tanúvallomás 1658-ból. Zsérczi akták.) ,,Sircz az papoké volna
Pap urak bírták. Azt is hallotta, hogy a püspök Istenért hattá volna Sirczet a
kalasvromhoz. hogj' tarcsák az barátokat.'" (U. o. 5 drb.) A tarkányi karthauziak
völgyüket ,,vallis auxilii" és ,,vallis refrigerii"-nek ,, segedelem vagy nyugodalom völgj'é"-nek nevezték el. Felstárkány 1436-ig volt a monostoré, ekkor
Rozgonyi Péter egri püspök magához vette és helyette Noszvajt engedte át nekik.
A karthauziaknak Egerben is volt házuk, az övék volt a gyógy hatásáról ismert
egri fürd. Eger városa alatt pedig malmuk volt a ,, vadkert'" közelében. Meztárkányi malmukat 1444-ben Rozgonyi püspök jóváhagyásával cserében egy
másik malomért az egri káptalannak adták. Kolostoruk a XVI. században pusztult el. de még Eger ostrománál említést tesz róluk Tinódi
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konvent
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:

„Jobbikat lám köztök elfeledtük volt,
Xéma barátoknak nógy gj'alogjok volt.
Viadalhoz holtig ott minden kész volt." '")

Biit')kaik az egri káptalam-a és az egri püspökökre szállottak vissza.^'*)
kolduló ferenczesek és domonkosok az egri püspökök meghívására hamar

A

megtelepedtek Egerben is. A domonkosrendiek kolostora Sz. Mihály egyháza mellett épült föl. 1486-ban még itt laktak a domonkosok. Fcrrarius, a rend történet-
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Írója szerint.^"") A ferenczrendiekeí II. Kiüt püspök telepíti be Egerbe. Konventet
alapítanak s a kolostor lakói ,,conventualis"-ok. ellentétben azokkal a szerzetesekkel, kik mint eremiták, fegyelmezetlenül, helyhez nem kötve, majd itt, majd
ott élnek. Az egri ferenczes konvent az 1260. évi narbomiei egyetemes rendi

káptalanon már mint egy rendtartományi kerület ..custodia" középpontja szerepel.
i'S) Több
történetírónk azt vitatta, hogy Egerben telepedtek le hazánkban a
ferenezesek elször. Azonban a ferenczrendi írók az esztergomi konventet tariják
els alajjításnak. Kosa Jen szerint a ferenezesek si, zágrábi konventjét téveszthetvék össze Egerrel ugyanis Zagrabia német neve Agram. azt zavarhatták össze
Agriával, Egerrel.i'^) Egerben a'ferenczesek 1304, 1340, 1354. 13G8. 1387. 1396,
1454. 1456. 1477, 1507, 1537. években káptalant tartottak, i*") Az egri kéziratos
ferenczrendi ., História Domus'" szerint 1347-ben Salamon volt a gvardiáu, a ki
valamely ügyben a püspök és vicarius között tanúskodott, 1401-ben Kelemen volt
a gvardián, a Id szent életérl volt liíres Eger városában, ^^i) Egy 1359-ben kelt
oklevelünk szerint ,,Fr. Joannes de Agria" ferenczrendi lector, Magyarország
királynéjának gyóntatója és kápolnájának szónoka volt, mit Pór Antal akként
magyaráz, hogy e János az egri ferenczrendiek iskolájában tanított és ugyan
tette híressé nevét irodalmilag a neki tulajdonított dubniczi krónika-töredékkel.
^^-) Egerbl a ferenczeseket 1552-ben György diák, Luther tanának követje,
kizte, egy közöttük martirhaiáit is halt. 1561-ben az elhagyatott konventet
a ferenczrendiek másik provincziája, az Üdvözítrl nevezett salvatoriánusok
foglalták le. i^^) Ugyané salvatoriánusoknak ekkor Gyöngyösön volt híres kolostoruk. Fridrich Urbán, a salvatoriánusok történetírója, a konvent keletkezését
az 1400. évre teszi és alapítójának a Báthori családot tartja. A konventen kívül
volt még Gyöngyösön a Sz. Ferencz harmadrendi szabályait követ szerzetesnknek, Beguinnk-nek is kolostoruk. Ezeket 1496-ban Bánffy Dorottya, Rozgon_\-i János özvegye telepítette Gyöngyösre és 1500-ban a szerzetesnk perjelnje Katalin. Bogáthi Lukács özvegye volt.^^^) A gyöngyösi ferenczesekuek a
X^ I. és XVII. században volt nagyobb szerepük Heves vármegye hitéletében.
;

Késbbi okleveleink még két Egerben lév kolostorról szólnak. Já los bíboros 1456-ban az ágostonrendüek Sz. Miklós tiszteletére emelt templomának
teljes búcsút engedélyez és ezt a búcsút Hédervári László egri püspök megersíti. 1**) Az ..Ordinarius" megemlíti, a „bold. Szz monostorát'' Egerben.
Ez 1360 táján híres kegyhelyként szerepel, Egernek vezeklhelye volt. Benedek
megölte feleségét, ezért apósának és sógorának vérdíjat kellett fizetnie, azután
pünkösdkor Egerbe tartozott menni a Sz. Szz küszöbéhez, a rákövetkez nagyböjtben pedig Rómába. ^87) 1552-ben még állott a kolostor. .,Arszlán bég Boldogasszony klastrománál leszálla" és Tinódi szerint a szent hely oltalma alatt
helyezte el ostromló ágyúit. A Liber S. Joanms szerint már nem volt meg a kolostor, mert azt olvassuk benne, hogy
,,a káptalanban kháza vagyon a székesegyházi esperesnek, melyhez éjszaki részen a Boldogasszony klastroma állott."
Kandra azt sejti, de nem tudja megokolni, hogy e ni kolostor, a ferenczrendiek
:

ni

szerzetéé, a klarisszáké volt.
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A

vármegyék autonóm irányzatú fejldése már a XIII. században vette
mi e régi királyi vármegyei szervezet romjaiból megmaradt,
Kóbert Károly királyi tisztekre, várnagyokra (castellanatus) ruházta. Ilyen királyi
vár volt Heves vármegj'e területén a XIV. században Sirok. 1372-ben Lajos
király kijavíttatja. A munkálat 2000 forintba került. Ilivel a munkálat költségeit
Domoszlói Jliklós Heves vármegyei ispán és egyúttal siroki várnagy viselte, az
kezdetét. IMindazt, a

A

egész vár zálogul az
kezén maradt. ^^^)
továbbfejldés a jogszolgáltatás terén
indult meg. Már az 129S XXXII. t.-cz. szerint volt vármegyei törvényszék, de
a fontosabb ügyek nádori gylés elé kerültek. A vármegyei törvényszékeken még

Jogszolgáltatás

:

Nagy Lajos korában is együtt határoznak a nemesek és nem nemes szabad embeEbben a korban fejldik ki nálunk a szent koronáról szóló közjogi tan. Az

rek.

ország birtokos nemessége és papsága a szent koronát fején visel királyival
együttesen él szervezetet alkot, a mit e korban a szent korona testének (totum
corpus sacrae Regni coronae) neveztek. Minél jobban átmentek az életbe a szent
koronára vonatkozó jogi elvek, annál élesebb lett a különbség a nemes és nem
nemes között. A nem nemesek lassanként elmaradnak a vármegyegyülésbl, hol
szavuknak úgy sem volt nagy jelentsége, mert a szavazatokat mérlegelték és
nem számították. A régi királyi várnépek pedig a XIV. század folyamán kifejldött úri szék elé tartoznak. Zsigmond korában a vármegye közönségét már
jóformán csak nemesség alkotja. Ö az 1433. évi banderiális javaslatában a megyei
követküldés intézményiének szabályozásánál i'"),
valamint az 1435. évi II.
dekrétumában ^^') csak a nemesek megjelenésérl intézkedik, jeléül annak,
hogy a nem nemesek aktív részvétele a vármegyei önkormányzatban nem tartható fönn. ^^-) A vármegyei közönségek a XV. század els felében nemesi közönségekké alakulnak át. A vármegyei gylések teljes önállóságra jutnak és a megyei
ítélszékek rendszeresekké válnak 14SG-ban, mikor Mátyás király a nádori gyléseket megszünteti, ^^^) Az új vármegye már „nemesi vármegye'', közönsége ,,universitas nobilium", ítélszéke,, sede.s iiidiciaria nobiliuin", a szolgabírák ,,iudices
nobilium", az esküdtek „iurati nobiles."
A nemesi vármegyékre Zsigmond korában visszaszáUott a jogszolgáltatáson
kívül a hadi és gazdasági ügyek vezetése is. 1435-ben szabályozza törvényileg a
banderiális hadi rendszert. Az egész országot felosztják hat védelmi kerületre s
egy bandérium vitézeinek száma 500 ember. A király a végvárakat saját költségén védelmezi. Ha ereje nem felel meg, segítségére mennek a ftisztviselk és
fpapok bandériumai, a tiszti bandériumok. Ezeket követik a nagybirtokosok és
fnemesek bandériumai. Ezután kelnek fel a vármegyei bandériumok. Minthogy az ország katonai ereje a törökkel szemben ígj'^ sem elegend, a birtokosoknak minden 33 jobbágytelek után egy jól felfegyverzett lovast kell felszerelniük.
Ezek a nagy urak birtokain azok bandériumához, a vármeg3'ékben a vármegyei
bandériumhoz csatlakoznak. Ez új katonaság a telokkatonaság (militia portalis)
s felszerelési költségét a vármegye nemessége a jobbágyokra kivetette adóban.
Elrendeli Zsigmond az országban a rendkívüli hadi adót (dica, subsidium). A
állapítják meg, hogy
szolgabírák és esküdtek írják össze a jobbágyok számát s
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bizonyos okok alapján kik nem katonáskodliatnak. A hadiadó kezelésével kapcsolatban a vármegyei tisztviselk összeírják az adóalapokat. Ezeken kívül a
vármegyék, mint nemesi testületek, résztvesznek a törvényhozásban is. Követküldési joguk van. így Dormán János 1447-ben Heves vármeg3'e országgylési
A megyék eUenrzik a középponti kormáuj'zatot. Belügyeikben
követe, i**)
önrendelkezési joguk van vármegyei adót vethetnek ki, a mi a házi pénztárba
folyik be. Ebbl a követek költségeit, majd a vármegyei tisztviselket fizetik.
Szabályalkotási joguk van a törvények keretein belül a vármegye területére.
Heves vármegye nemesi közönsége a XIV. és XV. század foh'amán nagyon
megváltozott. Az interregnum idején megkezddik az si Aba nemzetség több
ágának pusztulása. A magyar trónért Anjou Róbert Károly, Cseh Venczel és
Bajor Ottó versengenek. A pártoskodások idején a hazafiúi erények mértékét
a királyok személyisége szabja meg. Az Aba nemzetség több ága, a Borh-Bodon,
a Csobánka. késbb az Amade-ág Róbert Károty szemében kikiáltott hazaárulók
voltak, mert a zavaros idkben elbb Cseh Venczel, majd ennek kivereíésével, a
hatalmas Csák Máté pártjára állottak. Csobánka László régi bnééri; az egész
Csobánka-ág lakolt. László. 1298-ban Rafain bánnak. Debreczen urának valamely
vidéki vásárról hazatér jobbágyait Kakatnál. Bihar vármegyében fegyveres ervel megtámadta. Három debreczenit megölt, hatot halálosan megsebesített és
kétszáz márka érték zsákmányt rabolt el. ^^^) Rafain bán a jobbágyain ejtett
sérelem orvoslását kérte a kiráI^'tól. III. Endre maga elé idézte Lászlót, de az
nem jelent meg, azért távollétében is elítélték 1300-ban fej- és jószágvesztésre, i**)
Mintegy húsz évig nem került sor az ítélet végrehajtására. László 1304 körül meghalt, de az ítélet fegyver volt a család ellenségeinek kezében. Róbert Károly
131 2-i rozgonvi gj'zelme döntötte el a pör és egyúttal az egész Csobánka nemzetség sorsát. Róbert Károly 1322-ben szigorú ítéletet mondott rájuk birtokaikat
elkobozta, mert ,, számtalan esetekben Csák Máté segítségével megbecsülhetetlen
károkat, iszonyú pusztításokat, számtalan gyilkosságot, temetk és egyházak
feltörését, özvegyek és szüzek mezítelenre való vetkztetését mívelték," Ugyanez
évben jelenti az egri káptalan, hogy Csobánka László gyöngyösi birtokainak két
részébe Lampert országbírót, vagj'is helyette képviseljét, Uz mestert, a harmadik részébe Dózsa nádort, Rafain bán örökösét bevezette. A birtokokat kétezer
márkára becsülték és a bevezetésnek senki sem mondott ellene, i") Csobánka Pál
vi.sontai birtokait pedig a Kompoltiak kapták meg 1323-ban. ^^^) 1327-ben végre
kiadták a Csobánkák halálos levelét. Csobánka János fiainak Sámuel, Dávid és
Lászlónak hevesvármegyei birtokait Szécheny Farkas fia. Tamás ,,a hadiborostyánnal koszorúzott rozgonvi hs. az állhatatosság edénye" kapta meg. ^^^)
Hasonlóképen pusztult el vagvonüag a XIV. század elején a Borh-Bodon
ág. Sirok várukat Csák Máté seregei rizték, de 1320-ban Drugeth Fiüöp újvári
ispán és Dóz.sa erdélyi vajda lefoglalták a király számára. '"•') Még sajátságosabb
volt az Amade-ág sorsa. Amadé magas hivatalokat ért el 1285., 1288. és 1300-ban
t, az ország nádoraként említik. Az interregnum idején I. Károly pártjára áU,
résztvesz a királyválasztó országgylésen és 1309-ban els helyen említi öt az
oklevél a koronázáson jelenlevk között. I. Károly
megjutalmazta. A király
tudtával vagy tudtán kívül Magyarország éj.szakkeleti részén óriási birtokokot
halmozott össze. Xagy hatalma késbb a királyban is félelmet keltett. 1311-ben
Amadét Kassán meggyilkolják, két fiát pedig fogságba vetik. I. Károly az Ama;
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Tárm.

közönségre.

Csobánkák
pnfiztulása
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tett nagjf adományokat visszavonja. '"') Az Amadék az si birtokokért
fegyvert fognak és Csák Mátéval szövetkeznek. Azonban a rozgonvi csatában,
1312-ben, Csák Mátéval együtt elbuknak és az Amade-ág egyszerre megsemmisül,
három nemzedéken át tartó dicsség után. Hevesvármegyei birtokaikat I. Károly
Amadé htlen fiaitól elveszi és 1319-ben a Kompoltiaknak adománj'ozza. -"-)
Ugyanekkor vesztették el Kiskürüt is, hol az Amadék vára volt. ^°^)
Kompoltiak
A Kompoltiak Róbert Károly mellé csatlakoztak. László a rozgonvi csatában
emelkedése.
elesett. A többiek hségükért számtalan királyi adományban részesültek. István
és Kompolt 1344-ben egyszerre viseli a hevesvármegyei fispáni méltóságot. Régi
birtokaik
Domoszló, Tarnaörs, Vámosgyörk és Detk. -"*) Péter 1296-ban
nejével megkapja Szent- Jakabot. -"^) 1307-ben Péter meg.szerzi FUe fiaitól Mihálytól és Miklóstól a Tárna jobb partján fekv Vécs földet. '"*) Megkapják az Ákos
nembeli Ernei bán htlen unokáinak javaiból Taksont. ^**'') 1320-ban Károly
király Kompolti Péter fiának adományozza Fegy vernéket -"*) Majd 1337-bcn

déknak

:

.
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falvakra is, mint tartozékokra
ez adományát Absolon ülése és Péterke ülése
kiterjeszti.-"*) Megkapják 1320-ban Gyanda egy részét, -i") 1323-ban Visonta,
Karáesond, Adács, Zsadány, Kürtli, Csobánka, Hajóiitha, Laak és más heves-i^) A család birtokainak
nagy kiterjedését két osztozkodásnál látjuk. 1325-ben az egri káptalan eltt Kompolti Péter fiai Gergely, István
és Kompolt osztják meg bktokaikat és szolgáikat. A káptalan levele szerint
birtokaik Domoszló, Kürü, Zaránk, Örs, Visznek, Vámosgyörk, Atkár, Tiszaroff,
Egyházasnána, Lovásznána, Szakállas, Tárna, Takson. Gyanda és Kompolt.
A domoszlói határban fekv Oroszlánkö várát közös költségen kellett fenntartaniok. 'i'-) 134S-ban Kompolt Imre fiai osztották meg javaikat. A hibás és hiányos kiadású oklevél szerint birtokaik voltak Visonta, Karácsond, Heves, Márkáz, Nisdeth (?), Nere-Vurenda (?), Tarnaörs, Hajóutha fele, Adács, Edentel (?)
Egyházasdetk, Tárna, Xegyvenegyháza, Aba és Gassag Heves vármegyében és a
saári monostor kegyurasága. -^^) E birtokfelosztások alapján alakultak meg
a nánai és visontai Kompolti-ágak.
Róbert Károly trónralépte tehát megváltoztattaHeves vármegye régi birtokvisszonjait a Kompoltiak és a Kacsics nemzetség Falkos ágából származott
Széchenyiek ültek a htelen Aba-ágak örökébe. Több nemzetség vagyonüag
elpusztult, tagjaiban kihalt. Hasonló átalakulást találunk Zsigmond, Mátyás
király és a Jagellók idejében. Zsigmond a Kompolti, Pásztói. Tari, Széchenyi,
Rozgonyi, Pálóczy családokat gazdagítja, mert- Nápolyi Lászlóval szemben öt
pártolták. Mátyás király korában jórészt ezekhez járulnak a Gúti Országitok, Losonczy Albert, Xagylucsei, Bessenyei és Rédei családok. A további adományokról
és birtokváltozásokról a családtörténeti részban van említés.
Ludányi Tamás egri püspök, ki Nápolyi László pártjára állott, 1401 1404^Maáí'
ben, az egri várat védelmi állapotba helyezte és az egri várparancsnokságot
Dobri Istvánra ruházta. Zsigmond Rozgonyi Simont kiildötte Eger ellen négyszáz lovassil. Rozgonyi, Zsigmond király r414-b?n k*lt adománylovele szerint,
az ellenség legyzésére és az egri vár bevehetéséra elegend ervel nem rendelkezett ugyan, de bölcs intéseivel és ékesszólásával mégis megnj^erte a vár katonáit magának és a várat bevette. A várrség meghóolása után Dabri István
Erdélybe menekült, ott nercsokára meghalt, Ludányi Tamás pedig Lengyelországban keresett oltalmat. Debröi Istvánt htlennek nyilvánították s birtokait Rozgonyi kapta meg, Ludányi Tamást pedig püspöki javadalmaitól fosztották meg. Mivel Zsigmond általános amnesztiáját nem fogadta el, kortársai
,,Va6fejü"-nek nevezték. Ludányi Tamás menekülése után hét évig, 1410-ig,
betöltetlen maradt az egri piLspöki szék, a püspökség birtokainak jcvedelmén
elbb Rozgonyi István, majd Stiboriczi Stibor erdélyi vajda osztoztak. 1410-ben
Stiboriczi Stibor, a vajda eg\ák rokona, lett egri püspök s az maradt 1420-ig.
Stibor 1420-ban lemondott a püspökségrl és átengedte helyét a hazatért Ludányi Tamásnak, ki 1420 1424-ig volt újra az egyházmegye élén. De birtokait
töbié nem kapta vitsza azokat liihetleg Rozgonjn Péter birtokolta, a kit Zsigmond eg^-ik 1422-i adománylevele ., veszprémi püspök s egri választott vagy
kinevezett püspök" néven említ. Ez lett 1424-ben Eger valóságos püspöke is.*^*)
Heves vármegye területén kisebb földbirtokuk van az Olnodi Czudarok, K^^épuemesck.
Bátoriak, Bf bekek, Kazai Kakasok, Berzeviczi Pohárnokok elkel családjainak.
A királynénak és királjmak is volt birtoka Encs, Tas, Teiebes és Rozsnok helységekben. 1494-ben a király birtokaira 15 forint adót vetettek ki. ^'°) A fúii
családok mellett találjuk a vármegje területén a középnemesi családokat, a
melyek közül a kiválóbbak az Abádiak, Besenyeiek, Nagylucsriek a Tisza
mentén, a Kenderesiek a Nagykunsággal határos részeken, a Debriek a Tárna
mentén, a Rédeiek Gyöngj'ös, a Nagyhatvaniak Hatvan vidékén. -'^) Csánki öszszeállítá.sa nyomán Heves vármegye területén a XV. században 225 birtokos
család, vagy lirtokos erkölcsi testület volt. ^*2)
Egri vár.
Az egri vár az egri püspöké, ki azt ,,castrum nostrum Agriense"-nek nevezi.
2«3) Szarvask várnagyáról is azt olvassuk 1438-ban, hogy ó az egri püspök
f^^^öL"'
tiszt j?. 2^) Az Erzsébet királynétól behívott Giskra vezér és husszita népe az ország-

vármegyei helységeket,
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nak éjszaki v-idckét pusztította, s ez idbenaz egri vár volt afehndék rhelye. A csehek egész Egerig elportyáztak. Bonfini az 1442. évnél a cseheknek Eger ellen
intézett vakmer támadását beszéli el. Ulászló lengyel vitézei az egri püsköknél
vendégeskedtek, mikor Giskra embere, Teleph kassai várnagy észrevétlenül
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Egerben termett, a várost elfoglalta, több helyen felgyújtotta és tetemes zsákmánjTiyal \isszain(lult. Azonban a lengyelek és magyarok Teleph üldözésére
siettek, a cseheket leverték s Teleph várnagyot több társával Egerbe hurczolták. ^^) E vakmer támadás alkalmával említi föl gróf Teleky József azt a
regényes esetet, melyet Arany ,,Az egri leánj'" czimü balladában feldolgozott.
Az apró összeütközéseknek az 1443-i egyezkedés vetett véget, mikor Rozgonyi
Simon egri püspök, mint teljes hatalmú királyi biztos, Giskra Jánossal tizenhárom hónapra terjed fegyverszünet e( kötött, hogy az ország erejét a nagj'obb
ellenség, a török ellen fordíthassák. -^*)
A csehekkel vívott harozok a fegyverszünet lejártával megújultak. Hunyadi
János 1451-ben vezetett hadat Giskra ellen és csak Hédervári László egri püspöki
támogatta viíézeivel. Losoncznál volt a csata, de Hunyadit az oligarcha urak
magára hag^-ták s hátrálnia kellett. Hédervári László Giskra fogságába esett, ki
a fogoly pü.spök szabadon bocsátása ellenében az egri vár feladását sürgocte. De
a várnagy megtagadta kívánságát, mert
úgymond
nemcsak a püspök
embere, hanem egyszersmind az ország egyik várának hséges re és hite nem
engedi, hogy az ország javát egy magánszeméh' megszabadításának feláldozza.
-*") Hunyadi János Budára tért vissza,
új sereget gyjtött és még az sszel Giskra
több felvidéki várát megvívta, az egri püspököt pedig kiszabadította. A csehek
erejét véglegcsak Mátyás király tudta megtörni. A cseheknek Heves vármegyében,
Patán volt ersségük. Bonfini megemlíti ^^^), hogy e vár fából épült ugyan, de
fekvése, a körülötte lev sziklák és hadigépezetei nagyon erssé tették, úgy, hogy
ezt a helyet a latrok barlangjának és menedékhelyének tekintették. Mátyás király
1460 tavaszán a csehek megfékezését tzte ki feladatul. A felsmagyarországi
vármeg3"ék és városok követeivel gylést tartott és a hadiköltségek fedezésére
rendkívüli adó megajánlását eszközölte ki. A cseh rablóvárak megvívására egy
idben több sereget küldött. Az egyik, Eozgoma Sebestyén erdélyi vajda és
Pálóczi László országbíró vezérlete alatt, a Mátra tövében lev Pata várát vette
ostrom alá az rség vitéz ellentáUást fejtett ki és csak mikor Mátyás személyesen
vette át a vezérletet, akkor nyitotta meg a vár kapuiát. A hadjárat részleteit
Mátyás király beszéli el a I4ozgon>n Sebesíj'én részére kiállított bü-tokadománylevelében. Pata megvívása volt Telekj^ szerint a fejedelemnek els hadi vállalata
és gyzelme, ^^^) Mátyás késbb Giskra embereit ,, fekete seregé"-be fogadja.
A régi várak a Mátra tövében új birtokosok kezére kerültek. Ágasvár a
"Tariaké, Bene a Széchenyieké, Hasznos vára a Pásztóiaké, Debr a Eozgon^áaké,
Nana és Oroszlánk a Nánai Kompoltiaké, Sírok a XIV. században királyi vár,
a XV. században a Tariaké, majd a Gúti Országh családé és a Nánai Kompoltiaké,
*'") Berzeviczi Pohárnok Istvámiak 1435-ben megengedte a király, hogy erki
birtokán várat emelhessen. Nincs nyoma, hogy felépítette volna. ^'^) Evvel együtt
1 1 vár volt Heves vármegj'e területén.
A furak és nagybirtokosok váraikban éltek hasonlóképen rendezett házakban (domus) laktak a középbirtokosok is. A váraknak védelmi és gazdasági jelentségök volt. Onnan védték a vár aljában lev tanyákat, községeket és sokszor
a vártól messze fekv tartozékokat. Viszont a vidék népe meg a várban lakó úrnak
szolgáltatta be termesztményeit és a vidéken mívelték a földesúr birtokait, gondozták állatait, A nagybirtokosok jószágain a mezei munkások és a háztartáshoz
tartozó szolgák kötelességeit meghatározták ezt udvartartási jognak nevezhetjük. A nagybirtokosok mindennem szolgálatot földdel fizettek meg alattvalóiknak feltétlenül, vagy feltételesen földeket engedtek át, a melyeknek haszonvételébl azután családjukkal éltek. Az egy vidéken, ugyanazon határok között lakó
földesgazdák összessége idvel községet alkotott, mit okleveleink ,,vüla, vagy
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praedium" szóval jeleznek.
Heves vármegye területén szabad királyi várost nem találunk ugyan, de a
vármegj'e községi élete virágzó volt. Mutatják ezt a régi birtokviszonyokat tárgyazó oklevelek, a pápai tizedlajstromok. Csánki összeállítása nyomán Heves
vármegyében a XV. században 5500 körül volt az adó alá es házhelyek száma,
279 volt a heh'ségekés tanj'-ák, 17 a mezvárosok száma. ^'^) Eger és Gj'öagyös
városok legrégibb viszonj^airól az illet városok leírásánál emlékezünk meg
bvebben.
Eger környékén több mezvárost találunk, Dyen Pétervására, a Palócziak
birtoka 1445 ^46-ban említik, mint mezvárost ,,oppidum Petherwasara" néven.
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Közvetlen Pétervására fölött éjszakra volt ,,oppiduiii Kewesd", ma Erdkövesd.
Egertl nyugatra feküdt Sirok, vagy SirokaJja, mely vámszed-hely is volt hasonló
nev vár aljában, Egertl délkeletre volt Egyházas, vagy Mezötárkány, mely
részben az egri káptalan birtokát alkotta, 1423-ban nyert vásártartási jogot.
Mezt árkányt ól délieletro van Poroszló. Itt királyi sólerakó-holy volt és a város
a szárazon vámot, a Tiszán pedig révpénzt szedett. Több tanj^a és 22 megnevezett
halastó tartozott hozzá a XV. században. Poroszlótól nyugati irányban volt

Xánai Kompoltiak voltak földesurai.
Gyöngyös környékén több mezváros volt. Ilyenek az Országh és Losonczy
a Kompoltiak birtoka Visonta. Gyöngyöstl
család birtokai Tarján és Pata,
éjszaknyugatra Tar vámszed és vásáros hely volt, lakóit Mátyás király 1459 és
1464-ben minden adófizetés alól fölmentette. Tartól délnyugatra feküsznek
a Zagyva mentén Pásztó, Apcz, Hatvan. Pásztót 1407-ben Zsigmond királvunk
Buda kiváltságaiban részesítette Apcz országos vásárait 1482 és 1484-ben emlegetik. Hatvan vámhety volt, országos vásárai hiresek, azokat még a Csallóközbl
Heves, melynek a

—
;

is

látogatják.

Szolnok vidékére esnek Fegyvernek és Szászberek. Eegyvemek számára
király 1417-ben adott országos vásártartási jogot, 1430-ban országos
vásárai megszaporodtak, heti vásárai is híresek voltak. Szászberek nevét ma
Szolnoktól éjszaknyugatra két puszta Alsó és Felsszászbereg rzik. -®^)
A 279 helység vizsgálata arról gyz meg bennünket, hogy Heves vármegye
legnépesebb volt a Mátra alján és a Zagyva mentén. A városok sokasága, az országos vásárok jelzik a
lakosságot és a birtokviszonyok ismertetésénél itt számtalan községrl, tanyáról emlékeztünk meg. Xépes volt az Eger völgye is, hol a
püspöki városon kívül Szarvask, Felnémet, Harangozó, Czegléd, Andornak
(Ugarad), Nagji:áh-a, Maklár helységekrl van tudomásunk. Kevésbé volt népes
a Tisza mente. Itt nagyobb helyek voltak Abád, mely 1440-ben királyi sólerakóhely volt ismeretes révje és szárazvámja B, melyet Kenderessel együtt Mátyás
Hevesbl Pest vármegyébe helyezett át, de 1487-ben fele újra Hevesbe tartozik,
Szalók 1428-ban Hevesben, Derzs, Buda, Roff, Kre, Kürü, Ballá. A mezgazdaság érdekei és a kereskedelmi utak változása idézték azt el, hogy új községek alakulnak, régi népes községek elnéptelenednek, néha el is tnnek. Így
Laksa községnek nevét csak a Laksa nev patak rzi Heves vármegyében.
Ez
A helységeket kii'ályaink többször áthelyezik más vármegyékbe.
különösen a határszéh, a Jászság, Kunság és Szolnok felé es községekkel történik meg. így Ecseg. Túrkeve mellett okleveleink szerint hol Szolnok, hol Heves,
hol Békés vármegyéhez tartozott. Ez áthelyezések miatt a XV. század végén
sem tudjuk pontosan körvonalazni Heves vármegye területét. Nagyjában a régi
határai vannak meg, de olykor kisebb jószágok Túi-keve vidékérl és Békés
vármegye területérl is tartoznak hozzá. ^^)
A vármegj-e neve a XV. század kezdetén még Hevesújvármegye, utóbb
közönségesen csak Heves vármegye. A X\T. században a megyéknek Werbczyféle névlajstromában két Heves van egymástól megkülönböztetve. Nagy- és KisHeves. Sokan ezt a lajstromot apokrifnek tart.ották, amelyet késbbi írók állí lottak
össze a nagy jogtudós neve alatt, mások azonban, mint Bél Mátyás .,Compendiumában" és Balássy is elfogadták, ^sej Azért ez elnevezés eredetével is foglalkoznunk kell. Elssorban ki kell jelentenünk, hogy ez elnevezésre semmiféle
Kis Heves
okleveles bizonyítékot nem tudunk felmutatni. A mely területet
alatt írtak, az si idtl fogva az egri püspökség joghatósága alá tartozott, a
kemeji fespere.sség kerületébe. A kemeji föesperesnek, Jánosnak nevét 124S-ból
Abád,
ismerjük. **') Egyházközségeit megnevezik a pápai tizedlajstroniok
Bála, B, Derzs, Fegyvernek, Gyanda, Roff, Szajla, Sz.-Imre, Szlls, Tomaj. ^88)
E kerület neve a váradi regestrumban is elfordul ,,tota p^o^incia de Kemej"
azaz Kemej egész vidéke, vagj'-amint Anonymusnál olvassuk ,,a kemeji részek"'
lakói panaszt emeltek a tolvajok ellen. Egyházilag tehát hajdan e községek az
egri püspök alá tartoztak, poütikailag pecíig a szolnoki várispánság és az újvári
várispánság határai közé es nemesi birtokokat alkották. Az Aba nemzetség
Amadc, Gagjd, Kompolti, Verpeléti ágai és a Szalók, Tomaj nemzetség tagjai
osztozkodnak itten. A XIII XIV. század folyamán a királj-i várispánságok
helyébe a vármegyék lépnek, aklvor a kemeji terület községeit Hevesújvármegyébe tartozóknak jelzik az oklevelek. A kemeji föesperességnek neve is eltü lik,
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olvassuk utoljára a káptalan névsorában Lrincz kemoji fesperes
kirl a pápai tizedjegyzék is megemlékezik, hogy egykor kemoji
fesperes volt. ^'')A kis fesperesi kerület bi'leolvadt a hevesibe.
Kis-Hevesról teliát régibb okleveleinkben sehol sem olvasunk, csak a XVI.
században tnik fel a név. Ugyanis 1549-l)en az egri püspökség jövedelmét összeírták, mert a jövedelem kétharmadát az egri vár fenntartására kellelt fordítaniok.
Ez összeírás alk;ilmál)ól készült az eredeti Liber S. Joannis, melynek 1643-iki
másolatát Idadta Kandra Kabos. ^^^) Ebben a kön3-vben az egri püspök tizedjövedelmei vár negyekként és járásokként fel vannak tüntetve. Ebben olvassuk,
hogy Heves vármegyének a XVI. században tizedszed kerületei Pásztó. Pata,
Nagy-Heves, Kis-Heves, Debrvölgye. *^^) A ..districtus Kis Hevesben" lev
községek Szölls, Igar,Sz.-Imre, Sz.-György, Derzs, Abád, Tiszaszalók, Khegyes,
Xagyiván, Bánhalma, Roff. Bura, Takson, Gyanda, Tiszab, Fegyvernek,
Szakállos, Balaszentmiklós, Sz.-Tamás, Kenderes, Tomaj, Túr, Pásztó, Ballá,
Füred, Szajol, Püspöki, Csut alias Cser, Domaháza, Hegyesljor. De ezek csaknem
mind már a Hunyadiak korában, a XV. században Heves várxnegj'éhez tartoztak.
A XVI. században azonban Heves vármegye területe két úrnak hódolt. Heves
vármegye tiszáninneni része Ferdinándnak hódolt, mig a tiszántúli kisebb rész
Izabella királyné hségére tért. Eit a tiszántúli kisebb részt Fráter György
kormányozta IzaboUa többi területével együtt. Ez idben kezddhetett a tiszántúü kisebb résznek ,, Kis-Heves" néven való megkülönböztetése Heves vármegye
tiszáninneni nagyobb részétl. Tényleg miként a Libsr S. Joannisban, úgy Dobó
István 1548-iki számadásában is olvasunk Kis-Heves distrietusról." Ez adhatott
alkalmat arra, hogy a Werbczy-féle apokrif megyelajstromban külön Nagy-Heves
és Kis-Heves megyék fordulnak el, innen átírták mások is, de végeredményben
kimondhatjuk, hogy a XVI. század elején már szerepelt Heves vármegye tizedszed kerületei között ,,Nagy Heves és Kis Heves districtus", azonban KisHeves vármegye létezésének semmiféle történelmi alapja sincs. Ugyanilv jogon
a debri járást meg Mátra vármegyének nevezhetnk el, mert a Liber S. Joannisban elfordul a debri tizedkerület ilyen néven ,,ahas Mátramegye." ^**)
A vármegj'e élénafispán áUott. Minthogy a király volt minden vármegyének
természetes fispánja (naturahs comes), a fispán a megyében a király személyét
és hatalmát képviselte királyi megbízás alapján. A megyei közönség a királyt
60. t.-ezikkben
korlátozni óhajtotta az ispánok kinevezésénél, azért az 1486
kimondják, hogy a királyi felség fpapjai és bárói tanácsával nevezze ki .az ispánokat. Majd a megyei nemesség bizonyos érdekközösséget iparkodott létesíteni
az ispánoldial. Azt kívánják, hogy a király minden egyes vármegye élére az illet
megyébl is mindig csak a földbirtokos osztály nagykorú férfitagjai közül nevezze
ki a fispánokat, ,,a kik személyes lakóhelyüket az illet vármegyében tartják,
ottan fekv jószágaik vannak, nemesi rendbl szármáznak, nem nk, nem kiskorúak, nem pogányok s nem idegen nemzetbl valók." ^9*) Hogy a fispánság
a kisbirtokosságra veszélyes jelleget ne ölthessen, tiltakoznak az ellen, hogy élethossziglan, örökletes joggal, továbbá egyházi személyeknek adományoznak a
királyok ispánságot. Ne legyen egy ember több megye fispánja, ne legyen a fispán egyúttal dúsan javadalmazott királyi tisztvisel. így a köznemesség a fispánságot a királytól független ,,nobile officium"-má törekedett tenni.
E hosszas küzdelem eredményeként azt látjuk, hogy a XV. században
Heves vármegye fispánjai ténj-leg a megyei nagybirtokos családok tagjaiból kerültek ki. Legalább, akiket névleg ismerünk,azok e megyei Tari, Kompolti, Rozgonyi,
Berzeviezi Pohárnok családok tagjai voltak. Ez a kívánság királyainknál nem
is a n.agytekintélyü családokat akarták matalálkozott ellenszen\'vel, hiszen
goknak meg.szerezni és természetszerleg ezek reprezentálhatták legméltóbban a
vármegyében a király személyiségét. Feltevésünket támogatja az a tény, hogy uralkodóink többször a javadaLnas egri püspökségre is e vármegyei nagybirtokos
családok tagjait szemelték ki, így Rozgonyi Péter (1425 38). Rozgonyi Simon
92) voltak Eger püspökei.
(1440 1444), Nagylucsei Dóczy Orbán (1486
Heves vármegye világi fispánjai közül a következk ismeretesek a XV.
1331-l)eii

nevét,
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Stemmat. I. 124.) 1441. Kompolti Pál és János. (HuRozgonyi Rajnáid. (Dl. 13,006; 1.3,744.) 1443. Borzeviczi
208). 1444. Berzeviezi Pohárnok István és Berzeviezi

Tari Rupert. (Lehóczky

104, 107, 123.) 1442.
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Töbl) A-ilági fispánunk nevét nem ismerjük. Mivel a fispáni méltóság ily
kiváló volt, egészen természetes dolog volt, hogy annak elnyeréséért a legelkelbb
világi és egyházi férfiak versengtek. És ebben találja magyarázatát az a tén3%
családjnklioz vag}- hivataluklioz kötve örökletes
hogj- többen a föispánságot
az
joggal kérték. Királyaink ebben a kérdésben a nemesség 1498 56, 57.
1504 3 czikkeiben kifejezett tiltakozásaival nem tördtek, hanem a vagyonos
fúri családok és egyházi féifiak kérését teljesítették, mert ezek fispáni kinevezése
a királyi érdekeknek is kedvezett. Igj^ a nemesség tiltakozása ellenére is szaporodott
az örökös fispánok száma, csupán kilencz egyházi örökös fispán (episcopatui
Esztergom, Gyr,
conjímctum, privilegialiter adnexum) alakult ki, melyek
Nyitra, Bács, Baranya, Heves-Küls-Szolnok, Tolna és Veszprém. A XVII.
században meg meghaladja az örökös fispánok száma a kinevezettekét és az
1687 10. t.-cz. szerint az örökös fispánok beiktatásuk sorrendjében megelzik
a kinevezett fispánokat.
Ennek az országos küzdelemnek eredménye volt tehát, hogy királyaink aXV.
század végén a hevesvármegyei föispánságot az egri püspökök kérésére örökletes
joggal az egri püspökséghez kötötték, azaz az egri püspökök lettek Hevísiiegye
örökös fispánjai. ]\Iikor kezddött az egri püspökök örökös fispánsága, azt kell
adatok híján biztosan nem állapíthatjuk meg. Még Rozgonyi Péter 1430-ban, Hédervári László 1456-ban, az olasz származású veronai Rangoni Gábor 1480-ban
kelt püspöki leveleinek homlokán nem olvassuk a fispáni czímet.^'^) Rangoni
Gábornak szomorú sorsa volt. Mátyás király maga küldötte ki Olaszországba,
Rómába, ott politikai megbizatásaivdi folyton foglalkoztatta, utóbb mégis a
szentszékkel való összeütközése idején amaz okból, hogy Rangom Gábor külfölden
tartózkodik,
távolléte idejére püspöki jövedelmeitl megfosztotta. Gorove Eger
törtéiietéhen Nagylucsei Dóczy Orbán egri püspököt nevezi els hevesvármegyei
fispánnak, mert az Mátj'ás király eltt nagy kegyben állott, érdemeit Bonfiü,
Galeotti magasztalják s Mátyás maga ekként njnlatkozoít róla: „Ily férfiú Magyarországon száz évben születik egyszer." ^'^j De ennek a f öispánságáról sincs pozitív adatimk. így valószínleg csak 1498-ban kapcsolták ö.ssze az egri püspökséggel
az örökös föispánságot. Ekkor esztei HyppoUt herczeg lett egri püspökké. Ez az
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:

:

:

t

esztei Hyppoht Beatrix kiráhaiénak unokaöccse, a ferrarai herczeg fia Mátyás
erszakos módon ahg 7 éves korában, 14S6-ban, az esztersógora volt. Mátyás
gomi érseki székre kinevezte. VIII. Inczejjápa felháborodással fogadta Mátyás
király elterjesztését, ..mert a magyar egyház kormányzását gj'^ermekre, úgyszólván csecsemre bízni képtelen és igazolhatatlan eljárás." Mátyás azonban
elhatározásához állhatatosan ragaszkodott és a pápa nagyobb bajok kikerülése
végett a kinevezést megersítette. HyppoUt 1487-ben Magyarországba jött és a
halála
príinási széket és a vele örökös fispánságot elfoglalta. Majd késbb Mátyá
után bizonyára egyházi közbenjárásra az esztergomi érsekségrl lemondatlak és helyette 1498-ban némi kárpótlásképen az egri püspökséget nyerte el és akkor adhatták neki kárpótlásulahevesvármegyei örökös fispánságot is. Az 1498. országgylés
az ilyen eljárás ellen tiltakozik, az 57. t.-czikkben kérik a kiráh-t, hogy a megyei
fispánságot ne adománj'ozza püspököknek vagy más egj'házi férfiaknak, vagy
ha már odaadományozta volna, azoktól vegye %'issza, kivéve a kiknek a szent
királyoktól erre különös kiváltságuk van. Az oi'szággylés fehrata ellenére is megmaradt HyppoUt hevesvármegyei fispánnak, mert nagyon tekintélyes családból
származott, királj-i férfiak állottak meUotte. I. Miksa császár kinevezi Olaszországba helyettesének erre elhagyja pü-^pöki székét, Olaszországba költözködik, és
,

t
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más egyházakat kormányozza, Ekkor újra intézkedik az 1514. országgylés a hevesmegyei fispáni székrl, de ezúttal már eUsmcri
az egri püspökök jogát az örökös föisjjánsághoz. HyppoUt után az egri püspökök
mindnyájan tényleg Heves vármegye fispánjai voltak.
Á fispán vezeti és eUenörzi a megyei önkormánj'zatot. Míg a régi várispánnak fizetéses jövedelme volt, ingyen, becsületbl szolgál. Helyettese a megyében az aUspán ,,vicecomes", kit a fispán, mint személyének helyettesítjét
eleinte teljesen szabadon nevezett ki. Ha a megyének két fispánja volt, mind60. t.-czikk megköveteU,
egyik küldhetett maga helyett aUspánt. Az 1486
hogy aUspánnak nemest nevezzenek ki ás az a megye színe eltt esküt tegyen.
Még többet kíván az 1504 2. t.-czikk, hogy a fispán az alispánt a megyebeU
nemesek sorából a megyei közönség akaratával és hozzájárulásával nevezze ki.
ott a milánói, capuai, ferrarai és
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Innen mefiindul a küzdelem, a niegA^ék maguk akarják alispánjukat megválasztani
a fispán kinevezési jogával szemben. Végre az 1548 70. t.-czikk szerint a megye
közönsége választja az alispánt, a fispán pedig megersíti. Az alispáni tisztség
ezzel lényegében megváltozott. Többénem fispáni tisztvisel, hanena a vármegye
önkonnányzati szervezetének, tisztikarának feje, a megye els választott tiszthívja
viselje. Megválasztása esetén esküt tesz. beiktatják. A megyegyüléseket
össze, ö a megyei törvénj^szék elnöke, a fispán távollétében annak teendit
látja el. Eddig a megyei önkonnányzal a négy szolgabírón nyugodott, most
is
az alispánon nyugszik. A szolgabírák az alispán ítéltársai, fteendjük a jogszolgáltatás. Segítenek nekik még az esküdtek, kiknek számát az 1444. gylés
négj'ben állapítja meg. Mind(>ii szolgabíró mellett egy esküdt közremködik.
Késbb számuk növekszik és ezek az esküdtek ..jurati nobiles" a XV. században már a megyei törvénykezés állandó közegei.^")
Hcvcs vámiegj'e alispánjai a XV. században a megyei nemesség sorából
Alispánok a
XV. században, ij-gi-ültek Icí és tekintettel a megye nagy terjedelmére, egyszerre kettt is találunk. Közülök a következket ismerjük Balássy összeállítása nyomán ^^*)
1415. Dobó László és Kántor Bálint. (Balázsy I. 197.) 1424. Kántor Bálint és Keczer János.
:

:

(Hevesmegye története. Oktár I. 200—201.) 1437—38. Vécsi László (H. V. 398.) 1447—1449. Len1467. Rédey János és Nagy Albert (Balássy I.
gj'endi László (Balássy I. 165) Csánki i. m. I. 81.
228.) 1475. Galabóozy János
(Jcan22G.) 1470. Farmossy BáUnt és Megyeri László (Balássy L
nes de Galabóczy Dl. 17, 657.) 1478. Daróezy Tamás. "(Thomas de Daroch. Balássy I. 238 239.)
249—250.) 1488. Verebélyi
1480. Bük vatív Biki János (Joannes de Byk. Balássy I. 240—241
Simon és Szoílósy Györgj-. (Balássy I. 254—255.) 1509. Bélyeni Pál és Szóláú Baláss. (Gallus de
Bélien et Blazius de Zolath comittes. (Balássy I. : 256 257.) 1515. Bélyeni Albert. (Albertus de
Heves- és
BellejTi. Balássy I. 257
258). 1519. Vass László. 1534. Dormán Kristóf. (Orosz
Szerinte 1415-ben Dobroni László.)
Küls Szolnok egj'esült vármegj'ék nemes családai 323.
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század végén.

Heves váimegye sorsa hazánk sorsával közös volt. A krónikások mveiben m-indannjnszor olvasunk Heves vármegyérl, valahányszor a megye valamely országos események színhelye vagy részese volt. Hogy idrendet kövessünk,
megérezte Heves vármegye területe az 1241-iki tatárjárást. Rogerius ,, Carmen
miserabile" czlm mvében ekként beszéli el Eger veszedelmét. ,, Benedek yáradi
püspök a király parancsára maga részérl nagy sereget gyjtve és a király segélj'ére sietni akarva, megérté, hogy a tatárok Eger városát feldúlták és a városiak
és mások közül, a kik a város védelmére összegyltek, némelyeket megégetvén,
másokat kardra hányván, a piLspök és egyház kincseit zsákmányul elhordták
vala."289) Rogerius e tudósítását az egri püspökség 1261-iki alapítólevele
ekkép egészíti ki ,.A mi idnkben a tatárok vad dühössége és rjöng támadása
:
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a nevezett egri egyház felgj'újtatván, fenekestöl feldúlatott, annak javai
elraboltattak, a szent királyoknak ezen egyházbirtokai és szabadalmairól adott
kiváltságlevelei elégtek és kanonokjai közül többen leölettek." '°°) Tény az,
h >gy a tatárok Egernek nagyrészt fából épült házait felgjTijtották, a lakosokat
öldökölték, rabolták, de a tatárpusztitásról szóló tudósításuk túlzott. Eger egyhí.zát és városát a tatárok alapjáig fenekestöl föl nem dúlhatták, ellene mondani k ennek a székesegyházról XIII., XIV. századi ránk maradt tudósítások.'"^)
Országimk bels párt küzdelmeinek hullámai mindenkor átcsaptak megyénk
területére, a mint azt IV. Béla és fia V. István küzdelmeiben, Róbert Károlynak
által

csth Venczellel és Csák IVIátéval való harczaiban, Zsigmondnak Xápolyi Lászlóval
való harczaiban és a Jagellók alatti királyválasztási küzdelmekben megemlítettük. A XV. század közepén Heves vármegye volt Magyarország felvidékének
védelmi pontja Giskra rablóhadaival szemben. Mátyás királj'^ többször megjelent
a megyében, innen vonult tovább Giskra rabló várai ellen, majd cseh háborújában Pjodebrád ellen. Heves vármegj^e területe a hadak útja volt, Eger többször
1514-ben Dózsa kuruczainak egyik serege
a királyi tanácskozások színhelye.
Barabás vezérlete alatt Eger ^-idékén portj'ázott, mígnem Istvánffy állítása szerint Hj-ppoUt püspök katonái szétszórták ket Verpelét közelében.'"^) I25-ben
a megye területén Hatvanban tartották az országgylést, mehnre a szerencsétlen
II. Lajost is elhurczolták, belevitték öt a f- és köznemesi pártok tusájába.
Itt a köznemesség diadalmaskodott, Werljczyt megválasztották nádoiTá, Várday
Pál egri püspököt az ország kanczellárjává.*"*) A hatvani gylés eljele volt
az lö26-iki mohácsi katasztrófának.
Krónikásaink inkább a megye politikai, hadi történetét örökítik meg,
megj^énk mveldésének képét íigA^elemre sem méltatják. Heves vármegye
középkori anyagi és szellemi mveltségét az oklevelek adatain kívül fleg a
Bakocs-kódex tárja elénk. Ez a könyv Bakocs Tamás egri püspök udvartartási
számadó-könyve az 1493 1496. évekrl. Igaz ugyan, hogy a Bakocs-kódex
csak az egri püspökségre, annak birtokaira és az egyházi birtokokra vonatkozik,
de a tizedszedés és egyéb adózások miatt adatai fontosak a vármegyére.

_
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Bakocskódex,
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Ezekbl azt látjuk, hogy Heves vármegyét földrajzi helyzete, kitn földje
már a legrégibb idkben a mezgazdaságra és állattenyésztésre utalta. Számtalan község, tanj-a alakult itt, melyekrl a birtokadományozó, az osztályos
és

a határjáró oklevelek tanúskodnak.

A

szántóföldeket ,,aratrum"

,,

ekealj"

szerint rendezték. Az ekealj
földet értettek, melyet egy

nagyon bizonji:alan mérték, alatta akkora szántónap alatt négy igás ökörrel fel lehetett szántani.
Majd egy aratrumban a holdak vagy jugerumok bizonyos számát foglalták össze.
Sokszor a föld nagyságát általános szólammal fejezik ki, hogy egy nyíllövésre,
szemrevételre terjed ki. Majd a ,,sessiók", telkek szerinti felosztás az elfogadott.
A magánbirtokok konszohdáczióját jelzik a határhelyek pontos megjelölései.
Az egri püspökség birtokainak pontos leírását tünteti föl az 1261-iki alapító
oklevél. Gyöngj-ös vidékének leírását tárgyazza az egri káptalannak 1275-ild
határjárási oklevele, melyet amaz alkalomból adtak ki, hogy az egri káptalan, György fiainak
Péter, Hethiró és Sándornak birtokait megjáratta és
határait megújította.*"*) A határok inialt sok pör folyt, a pör sorsát rendesen határesküvel dötötték el.
határeskü módját szépen feltünteti a bélháromkúti apátság egyik oklevele.
bélháromkúti apát, Konrád, 1388-ban a
határjárás megejtése után egyik ^-itás határköre állott, melléje állottak még
tizenhatan, részben szerzetes-társai, részben világi nemesemberek. Mind a tizenIxatan leoldották övüket, levetették lábbeüjöket s fejük fölött földet tartva,
föld és határkvel bizonyítják, hogy a kérdéses földterület a bélháromkúti
apátság si birtoka és az igazi határ ott nyúlik el, a hol Konrád apát mutatta. '"*)
:
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birtokföldok közül els
Ezekbl az egri püspöknek
,,frugum" szót nagyon általános

birtokos család vagy birtokos erkölcsi testület volt.
sorban a szántóföldek ,,terrae arabiles" nevezetesek.

összeállítása szerint

A

tizede", a decimae frugum. A
,, termés
értelemben használják. III. Béla 1190-ben a pécsi egyház tizedeire vonatkozólag e szót akként magyarázza, hogy alatta búza, rozs, árpa, zab, konkoly, st a
hüvelyes vetemények is értendk.*"*) A XIII. századtól kezdve a termés alatt
inkább csak a búza- és árpatermést foglalták össze, mert a rozsot ,,nonas Bladomm," zabot ,,quartaha Avenae"-t, kendert ,,fruges Canapum" külön szokták
járt
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Hogy késbb a termés alatt ti.sztán a bíiza- é.s árpatermést értették'
világosan megmondja a Liber S. Joannis a XVI. .században a nagyprépost jövedelménél, hogy övé több birtokban a termés negyede, de esak a l)úzából (tritieuni).
mivel az árpa (liordenm) a dékánnak jár.'°') Különbséget tesznek okmányaink
a tavjvszi és szi vetés között. A kalászokat kévékbe kötik, ezeket keresztekbe
és kepékbe (eapetiae. acervtis) rakták. Az egri püspöknek számadásában a termést kepékben jelzik."*) A kepetized megváltását közönségesen .. kepe-pénz "-nek
nevezték. A termést azután a mezrl betakarították a csrbe; az egri püspök
udvarmestere l-tOS-ban egy nagy épületet, köznyelven ,.c1ut" csrt állíttatott
Egerben a gabona elhelyezésére.'*") Ezután a cséplés következett, elválasztották
a magot szalmától. A birtokokról rendesen kicsépelve adták be a gabonát.
Heves vármegye gabonatermésére következtetést vonhatunk az egri
püspökség számára beszolgáltatott tizedrészeknek, dézsmáknak mennyiségébl.
Bálint egri kanonok 1493-ban Heves vármegyében a püspök számára 19.608
kalongyát (eapetiae) számlált össze, ennek pénzértéke ekkor 1400 és fél forint
volt.'^'') Ösi László és N.agy Péter tizedszedök 149ö-ben Heves vármegyében
21.650 kepét számláltak össze, melynek pénzértéke 1548 forint volt.'") Heves
vármegj'e Magyarország fels vidékén egyike volt a legjobban termel megyéknek, mert ugyancsak 1495-ben Szabolcsban 21.410, Abaújban 12.364, Zemplénben 23.192, Sárosban 7896. Borsodban 21.000, Beregben 17.702, Zarándban
3816 volt a tizedbe es kepék száma.'^^)
Heves vármegye nagy terjedelm mezgazdaságát bizon%átják a
Csobánkák 1301-i osztálylevelében azt olvassuk, hogy a
elófoiduló malmok.
Bene-patakon, a külvárosban egész malomsor van. Mind a három testvér
László. Dávid és Samu az osztozkodásnál négj-négy malmot kapott. A malmok
közül többnek a nevét is megemlíti az osztálylevél Eberhard malma. Farkas
malma. Fekete Péter malma, Bogdása malom, Jenf malom, Gahán malom,
Sopronon >Dklós és Péter fia István malma, Göcs malma.'^') A íjásztói családnak
oklevelében olvasunk a nagybereki malomról a Tárna vizén, a tiribesi malomról
a Zagyva vizén.'^*) A pásztói apátságnak két malma volt a Pászth foh'ón.'i^)
A Bcrettvó (Berekliió, régebben Túr) vizén Thurkeddin az egri püspökségnek
felemlíteni.

sri

Á

:

:

kétkerek malraa.'^'') Tudomásunk van Kápolnán lev kétkerek püspöki
malomról, Püspökiben 3 m.alomról,'^') de legtöbb adat maradt ránk az Eger
vizén lev malmokról. A felnémeti pálosoknak az Eger vizén egy kerek malmuk, a Tárkány patakon két kerek malmuk volt.'^*) A segedelemvölgyi karthauziaknak Eger vára alatt, a ,, vadkert" közelében volt egy malmuk, egy
másik pedig Mezt árkányban, a melyet utóbb az egri káptalan malmával cseréltek ki. '19) A XVI. századi Liber S. Joannis az Eger folj'ón lev malmok egész

volt

lajstromát sorolja fel.'^")
A kerti n ívelésre is vannak adataink. Török, vagy inkább hi.sszük,
török fajta bolgárok kertészkedtek a püspök kertjeiben, ezek kapálták, öntözték
a tárkánvi kerte;'^), ezeknek az udvarmester rulianemeket vett. „öt töröknek
vettem czipt" írja 1495-ben, *^)Therek Jankó az egri püspök fizetéses emberei
közé tartozik.'**) Az egri kertészeknek. Máténak és Pálnak, valamint a tarkányi
kertésznek évi fizetése két forint volt.'*') A hüvelyes vetemények közül meg van

említve a vörös paprika (piper crocus), a vereshagyma (caepa), foghagyma
(alliuni, aleum), borsó (pisa), lencse (lens), káposzta (cauhs). A vörös paprika
töKbször szerepel. A Bakocs-kódex szerint 60 dénárért vettek foghagymát a
kertekben való termelésre.'*^) Többször van szó a káposzta téhre való eltevésérl.
Az újvárosiak, vagj-is a mai hatvani hóstya mellékének lakói kötelesek a püspök
káposztáit (caules) megtisztítani, besózni és téhre eltenni.'*') A Bakocs-kódexben olvassuk, hogy királylátáskor az asztalra gA'ümölcsöket (poma), hagymát
(cepas) és egyéb újdonságokat (novitates) vásároltak be.'*') Továbbá új termelésre vettek különféle magvakat, borsót, lencsét a forrói vásáron 14 forintért.*"*)
Említés van mazsoláról (wapessa), manduláról és (ryska) rizsrl,"!) máshol

gyömbérrl (zynziber) és szegfrl (zekfy)."*)
A gabonanemeken kívül nagyban mvelték a szlt.
'

58,

A

Bakocs-kódex

1493-iki adata szerint az egri püspöknek Heves várraegyében a következ bortizedkerületei voltak Pata. Debrvölgye, Saár, Tarján, Apcz és Pásztó. Ezek
tizedjövedelmét a pü pökök bérbeadták, a patait 100, a debrvölgyii 100, a
saárit 130, a tarjánit 180, az apczit 100, a pásztóit 125 forintért, a mi az akkor
:
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idkben nagy összeg volt.'*'^) 1495-ben a bérbeadás még nagyobb hasznot hajtott,
a pataiért 120, a debrövölgyiért 105, a saáriért 150, a tarjániért 110, az apeziért
120. a pásztóiért 150 forintot fizetett le.'^*) Az egri püspöknek Egerben és a környéken lev 88 teljes és 38 fél szlbl összesen 1450 frtnyi tiszta jövedelme
volt 1495-ben, a mi az itteni szltermelés kiterjedésére és a bor mennyiségére
enged következtetni. s'^) Elmondhatjuk ezek után, hogy a vármegye egész szélességében, az Egertl Pásztóig húzódó hegyek aljai a XV. század végén már mind
szlvel voltak beültetve. Bizonyára jótékony befolyással volt a hevesraegj^ei
szlmívelésre az a versengés, mely a vármegye határán az egri káptalan és a bélháromkúti apátság között a XV. században kifejldött. A bélháromkúti eziszteroziek a borsodvármegyei Ostoroson a vidék szlm íveseinek azt az ajánlatot tették,
hogy a kik a helységben a szlm ívelésre vállalkoznak, azoknak elengedik
a földesúri kilenczedet, csupán az egyházi tizedet kötelesek fizetni. Erre az egri
káptalan tihaméri birtokáról a szlmívelk átköltöztek Ostorosra. Az egri
káptalan, hogy munkásait visszatarthassa, a tihamériaknak az ostorosiakéhoz
hasonló kiváltságot adott 1446-ban. A bélkúti czisztercziek, a mint Wenczel állítja,
a régi római szerémi szlmívelést honosították meg ezen a vidéken. A szlt
lábbal taposták ki és az így keletkezett bort tartották legjobbnak.'^*) Különbséget
tettek újbor és óbor között.'") öborból készítették az ers boreczetet (acetum
forte), az eczetsajtoló neve ,,torcular."''8) Említés van ürmös borról is. Mikor
Egerben pestis volt, a püspök rokonait kocsikon elszállították a városból, a kocsin
vittek bort is ,,duo herbatica" azaz két hordó ürmöst.'") Sólymos község szolgálmányainál is olvasunk ,,herbatica"-ról.'^*') A borokat pinczékben (cellarium)
tartották. Híresek voltak a királyszéki pinczék Egerben. Az egri vörösbor
hírnevére nem találunk a régibb korban okleveles adatot. 1495-ben rossz minség termés volt, az itteni borok oly savanyúak, írja a püspök számadó mestere,
hogy a püspök vendégei számára Nagy-Túron, a Szerémségben kellett
bort vásárolnia 31 forintért.'*^)
A szántóföldekkel kapcsolatban szokták okmányaink megemlíteni a réteszénaterm helyek
ket (pratum), melyeket szénatermésre használtak.
voltak a folyók völg3'ei Zagyva völgye, Patai völgy, Tarnócza völgye, Bane
völgye, Mérges patak völgye, Gynges völgye, Réde völgye. Tárna völgye, Laskóvölgye, Eger völgye. Kaszáló helyek voltak a folyók völgyein kívül a Tisza
mentén lev árterületek. A Tisza igen tekervényes mederben folyt, vize hirtelen
és gyaki'an kiáradt, különösen a Heves vármegyébe es részen mérföldekre rúgó
sík területet elárasztott. Mivel a víz ezeken a területeken sokáig kinn maradt,
azért csak sással kevert réti szénát termeltek. Ilyen tiszamenti vizes-mocsaras
rétrl van említés az egri püspökség 1261-iki oklevelében, hogy a merre Nana
alatt a határvonal Olsamag és Rovozlyk (Poroszluk)-ig megy, az ott lev
mocsaras rét továbbra is az egri püspökségé marad.
•
Mindez adatokat összefoglalva, azt látjuk, hogy Heves vármegye a középkorban kult'vált terület volt. A vármegye területén a kalászos növények legtöl)b
faja megtermett.
zab bevásárlásáról olvasunk töl)bször a Bakocs-kódexben,
úgy látszik, ebben hiány volt. A Mátra aljának és a Büklí hegység délre ereszked
lejtjének dombhátai szolgáltattak alkalmas földekot a gabonatermésre, továbbá
azok a terjedelmes hátas földterületek, melyek a vármegye legdélibb részéig lenj^úlnak. Az Egertl Pásztóig húzódó hegyek alja szlvel volt beültetve. A hüvelyes
veteményeket mindenfelé kertekben mvelték. A folyóvölgyek kitn szénát
termettek, még a Tisza mentén lev árterületeknek is hasznát vették.
A nagy szénatermés és a legelk (pascua) alkották alapját az állattenyésztésnek. A gazdáknak ökreik száiiia szerint való megkülönböztetése már ekkor
szokásos volt. Egerben a királylátáskor 20 ökröt vágtak le. '**) Szarvasmarhákkal
kereskedtek az egri püspök számadiiskönyvében is többször van szó vételrl.
A számadómestor Polgári birtokba Forró vásárján 18 tinót vett 32 forintért,
8 igás ökröt 28 forintért, 32 Ijorjas tehenet (vitulosas vaocas) 70 forintért, a hídvégi birtokba 16 igás ökröt 56 forintért. '*') A szarvasmarha-tenyésztés mellett
híres volt a lótenyésztés. Az egri püsjiök csikótizedet kapott, a csikókat ménesekben neveltette a királyfi számára. '") Balázsy szerint Ménesitón és Lovásztelekin voltak a püspök ménesei,'**) a Bakocs-kódex szerint Hidvégben. *•)
Az 1493-iki király látáskor az udvarmester, hogy bandériummal fogadják a
királyt, Egerben 88 lóra osztott ki költséget, 264frtot, a dobosok és trombitások-
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lóra 51 forintot.^*') Mikor a püspök ugyanaz évben Egerbl eltávozott,
176 lovas band(>ri;ilista és 17 lovas trombitás és dobos kisérték ki.'*') A lovászmester (magister agazonum ) é;5 a lovászok (agazones) azok között szercpoliuik
a kik a püspöktl ,,sallarium"-ot, fizetést kapnak.'*') Török lovakat is tenyészszerepel
György, a török lovak gondozója ,,sorvitor equoruni Turtettek

nak 17

;

corum .'so)

A

jiüi-,

bárány- és kecsketenyésztésre

is

találunk adatokat.

Az

egri püs-

báríinj^ izedéit a nagy- és kishevesi járásból az egri vár fenntartására fordították. Ezekbl 1493-ban 4269 bárány jött össze 400 forint éri ékben. '") Heves
vármegye többi tizedkerületébl a püspöknek 2800 bárány jutott, ezeket elhe-

pök

lyezték Szikszón, Polgáriban, s más birtokokon, többet átadtak bellük egyes
helyekre kiegészítésképen, 270 darab elhullott bellük.'^*) A többi megyékbl
köteles tizedjárandóságot eladták, az udvarmester bejegyezte, hogy 1493-baii
3330 báránv't adottéi 406 és fél forintért.'^') Szokásos volta szolgálmányok között a húsvéti bárányok beszolgáltatása.'") Olvasunk még gödölyékrl (hoedus),

kecskékrl (capra,

caprella).'*^)

Kiterjedt volt a sertéstenyésztés. Olvasunk malacztizedckrl (porcollus,
suellus), disznószolgálmányokról (poreus), hízott disznókról (porcus pinguis),
emsérl (scro])ha), májusi sertésekrl (porci majales), ártányokról (castrati).
Egerben 1495-hen a sertásekben nagy hiány van, a 24 sertést a püspök engedelméböl pénzben fizetik meg, egy sertés ára 1^ forint. így a járandóság 33 forintot
tenne ki, de a coUectornak és viczeprovizornak adnak belle 11% forintot. Így a püspök jövedelme 21^^ forint."*) Tárkányban a püspöknek disznóit
makkoltatták, ott találjuk a kondásokat. Három kondás van Mihály és Goi'goly
évi sallariuma két-két foi'int, melletök szolgál Balázs 1 forint fizetésért.'")
Tárkánj'ban sok sertése volt a püspökségnek, vettek is hozzá 1494-ben 170 darabot
'*') A sertéstenyésztés fcszköze a makkoltatás volt, t9hát legjobban ott dívott,
hol makkoltatásra alkalmas tölg5ífák és büldífák voltak. Azért a sertésszolgálmányoknál többször hozzáteszik, mikor elegend makkoltatás van, (quando
glandes sünt), vagy megokolják a szolgálmányt, mivel jó makkos eidejiik van.
A Mátra és a Bükk erdeit nem is említve, a püspökség 1261-iki oklcvpíében olvasunk Euiemnél, azaz örvénynél a Tisza két partján lev erdségr', az abádi
révhez közel esc Bére erdségrl, a Szalóki nemzetség Aranas erdejérl. A Bakocskódex többször megemlíti a sertések értékesítését, szól a szalonna-besózásról
(ad laxda salsanda), Így 1494-ben 437 darab só kellett a besózásra.'^*)
A baromfi-tenyésztésr3 ki. vetk( ztethetünk a tizedszedk adataiból, a püspöki és káptalani magánbirtokok szolgálmányaiból. Szent-Györgykor, Szenttojás-szolgálmányok
]\ühálykor, Karácsonykor, Húsvétkor rendesen vannak
?gy-egy sessiótól (ova), meg szó van csirkékrl, tyúkokról (pullus), bbákról
(ancas). A fajok minségére is ügyeltek, erre vall, hagy Tárkányban 20 ludat
Ezek mellett a középkorban a méhészet
vettek tenyésztésre 125 dénárért.'*")
volt nagyon virágzó. A méhtenyésztést a méz és viasztermelés indokolta meg.
A méz az ételek édesít szere veit, a viaszból gyertyákat készítettek. Heves
vármegyébl a püspök 7 méhrajt, Szabolcsból 45, Sáiosból 31, Zemplénbl 75,
:

—

Borsodból 7, Beregbl 135, Zarándból 30 rajt (apum) kapott tizedül, Abaújból
semmit. 1495-ben a püspök számadáskönyve szerint eladtak 80 forint ára mézet.
Még a nagy kiterjedés halászatról kell megemlékeznünk. A folyóvízi
halászat joga a földbirtokost illette. Az egri püspökségnek joga volt Tiszanánán
a Tisza, Túrkeddin a Túr vagy Berettyó vizén való halászathoz. Az 1261-iki
alapítólevél megemlékezik a halastavakról. Szent Istán adományából az egri
Halaz a Cserközben,
püspökségé Magarad a Chewyze mellett két halastóval,

—

:

Mortva és Sukmortva halászhelyekkel és Cserközben három nagy halastóval,
Mohajtheu a Tisza mellett. Szent László által adományozott halastavak a
Harummugh, Nagyhuzythou, Kerektho, Olphatova, Destova,
következk
Izangthou és Feneserdei tava. Volt Tárkányban, Szarvaskön, Egerben a vár
területi tartozékán, továbbá a vadaskertben kisebb és nagyobb piscina.'*^)
A halastavakat vagy a Tisza mentén lev állóvizek alkották, vagy mesterségesen
készítették azokat. így 18 kis thaligast vettek 132 dénárért a számadáskönyv

—

:

A

folyók vizét felduzzasztottak zúgó-val^**)
szerint halastavak készítésére.^*^)
tavakat tisztítani kellett, a tisztítás költségeit
és a vizet a tóba eresztették.
halakat elzárt, elkülönített helyeken tartották és szapoeljegyezve találjuk.
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,,zeegye"-nek (trés clausuras usonum, wdgo zeegN^e) nevezték.
kiilönféle fajtájú halakat tenyésztettek. Sokszor olvasunk vizáról (piscina pro usonibus). Az egri püspökség vett pontyot (carponts), kechyget,
nienyhalat, harcsát (harchones), pisztrángot (pyztrangh), összesen csaknem 6
ezer drb él halat 190 forintért királylátáskor, részint a konyha számára, részint
a halastavakban való tenyésztésre.^®^) A halakra és halászatra ,,piscator" ügyelt
föl.^®") A halakat hálóval ,.Meredivó"-val ^^'') vagy ,,Kéthezháló--val^®*) fogták.

rították,

ezt

A halastavakban

Többször elfordiü a nagy hálónak más közönséges neve is: ..gialom."^*') Élve
bocsátották ket kereskedésbe vagy pedig besózva eltették.^"") 1495-ben a polgári halak árából 44 forint, a margitai halak árából 53 formt jövedelme volt az
egri püspökségnek. *'i) Sz. Margitán, Ároktn, Hídvégen az elbbi év és folyó
év halainak besózására fordított költségrl olvasunk a kiadások között. ^^^j
Az egri vadaskertrl is van tudomásunk. 1498-ban Dóczy Orbán püspök
Tihamér egy részét a vadaskerthez, a mely a mai érsekkert helyén keresend,
csatolta,
-a káptalant pedig az Abony és Kisbuda közötti Endréd föld átengedésével kártalanította. ^'^) Az egri hegyek közül az Iveges hegy keleti részét
Koch-nak, nyugati részét ,,Vadleve"-nek nevezték.^'*) Vadak kerültek a püspök
asztalára, bizonyára az itteni területekrl. Szerepel ott királylátáskor nyíd,
(anca) és minden fajta madár (aves omnis generis).^'^) A számadómester ön-

—

z

magának rókabrbl

(de pellibus vulpinis) csináltatott 8 forintért ruhát.'"®)

A

bányászatra vonatkozólag Domoszló történetében olvasunk, III. Endre
1296-ban a Kompolt iáknak Domoszlón vasbánya-mívelésre engedéhi: ad.
,,]Mi III. Endre, Isten kegyelmébl Magyarország királya, adjuk emlékezetül a
jelen irat értelmében mindenkinek, akiket illet, hogy hívünknek. Kompolt comes
fiának, Péter mesternek, a mint mondják, Domoszlaw nev birtokán vasbánya
találtatott föl
akarjuk pedig, hogy minden idegenek, kik ezen vasbányánál
mint vendégek fognak idzni, vagy mások, akik a hányamívelésre jönni vagy
egyesülni akarnak, kiráhá szabadságunknál fogva jöjjenek szabadon és biztosan
;

minden félelem nélkül gyljenek össze királyi védelmünk alatt, összegyülekezvén, tartózkodjanak itt és míveljék a vasbányát hatályosan és szorgalmasan,
azon szabadsággal, meljdyel bírnak országunk nemeseinek ÜTOem birtokain a
többi idegenek és munkások." ''*)
Az ipart a középkorban kizárólag a városokban lakó mesteremberek
képviselték. A középbirtokosok és a jobbágyok a vásárokon vették meg a szükséges iparczikkeket, a nagybirtokosok külön fizetéses mesterembereket tartottak.
Ismerjük az egri püspök udvartartásának iparosait a Bakocs-kódex összeállítása
nyomán, ezek az udvartartáshoz tartoztak, a .família Agríensis"-t alkották.
A püspök fizetett emberei közé tartoznak. 1494-ben Márton kovácsmester (faber)
és ennek segédje (famulus), Osvald, Demeter és László szakácsmesterek (cocus),
két szakácssegéd
(familiares),
Gergely kerékgyártó-mester (carpentarius),
Benedek órásmester (horologista), Kelemen süt- vagy pékmester (pistor), egy
mosón (lotrix), Péter kicsár vagy sáfár (claviger), jliklós puskamves (pixidarius), Jakab kádár (doleator), Lénárd fegyvergyártó (armipar), Imre foltozó
szabómester (sartor), Gergely varga (suttor), Benedek szcs (pellifex), István
kysmesther, üveges évenként a templom ablakait, lámpáit csinálja meg; fazekas
mester (luti figulus) is elfordul. '"') Ezeken kívül a famíliában szerepelnek
Gáspár ,,pynther", Dömötör pallér, a kertészek (hortolanus). kanászok (pastores
porcorum), lovászok (agasones), házi személyek, a szarvaski várnagy (castellanus, két viczecastellanus), épület felügyel, (provisor curiae). '*")
A különböz iparczikkek neveit megtaláljuk a bevásárlás adatai között.
Ruliázatról (amictus, vestis) van enltés, így a lenbl készült ing és lábravalóról
(camysium, ocrea). A két tarkányi kanász erre egj' évre egy forintot kapott.'*^)
Egy közönséges posztóöltözet ára (chypooszthó) 2 forint. Ilyent hordtak a mesteremberek.'*-) A feg\'verkovácsnak zubbon^Ta és nadrágra (pro jopa et caliga)
1 forintot juttattak.'*') A zenészeknek díszesebb öltözete 4 forintba került.'**)
A viczevárnagy felsruhája (tunica) 4 forint érték volt.'**) A suba ára is változatos finomsága és díszítése szerint. A lovászmester és viczevárnagv subájának
ára 6—6 forint, az udvarmester rókabr-subájának (de pellibus vulpinis) ára 8
forint.'*®) A nyest brbl készült suba (mardorialis) ára IS forint. '*') 625 dénárért 32 rf posztót (pannos 32 pecias) készítettek 1494-ben.'**) A püspök rokonai
számára 4 pár téli lábbelit vásároltak (caJceos hyemales) 45 dénárért.'*') Kalapról
és

,

ipar.
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(pileus) és harisnyáról is van említés.**")
A szakácsok kötén_\i^ (elekethew)
kaptak, erre 14;>5-ben 1 forintot adtak ki.*^i) Egy rf gyolcsból vagy vászonból
(una peoia sindonis). melynek értéke 175 dénár volt. asztalkendket és törlruhákat (mensalia. manutergia) csináltak és 134 dénár érték. ..karlatlilan
daróczoth' vettek zsákoknak (pro saccis) '^-) A konyhafelszerelést 1494-ben
részben új. részben javított vasfazekakkal (olta ferrea) egészítették ki 45Ü dénár
értékben.***) Vannak boros edények (vascula vini). ezüst csészék (sciiltella),
óncsészék (scultella plorabea), tányérok (discus ).*'*) Világításra faggyút (sepum)
és olajat (oleum) használtak, ilyent vettek 200 dénárért.**^) Kenyérsüt és mészéget ó-kemenczékre (fornaces, cementarii fornaces) sokat költöttek.*'*)
anyag a fa volt Szar\-askrl, Tárkái\\TÓl a szénégetésre több adatunk van,
az izzó szenet (carbones) a mhelyekben használliatták.*^') Hársfa-szénre (hass)
a puskapor készítésénél (pro pulveribus pixiduni) volt szükségük.*^*)
Voltak városi mesteremberek ..fabri civitatenses" is.*^^) Két régi oklevelü
maradt fenn, melyek érdekes vüágot vetnek Eger és Gyöngyös iparos-czéheinek
XV. századi életére. Az egvúk okmány az egri szabó-iparosok czéhszabályzata az
1455-iki évbl, amásik a gyöngyösi mészárosok czéhszabályzata az 1498. évbl. *i*)
A kereskedésnek ebben a korban nagy akadálya volt a pénz drágasága,
a mértékek ingadozása, a vámrendszer. A pénz értéke foh'ton változott, a pénzegység is változatos. A pápai tizedszedk márkában és garasokban számítanak,
egy márkára 4 forintot vagy 56 garast számítva. A Bakocs-kódex és a Liber S.
Joannis forintokban (florenus) és dénárokban számítanak.
A mértékeknél
szemmérték után igazodtak eleinte, a szántóföldeket ekealj (aratrum), majd
holdak (jugerum) szerint számították, úgyszintén a szölteriiletet is. A réteket
,, falcát urak"
kaszálási napszámok szerint a rajtuk termett szénát társzekerek
(carpentarium) és kocsik (currus) szerint vették számba. A gabonanemeket
kepék. kalangA-ák (capetiac), petrenczék és boglyákra rakták össze s cséplés után
,,cubulus'" akók és ,.hydriák" szerint mérlegelték. Ezek köb- és rmértékek,
azért a folyékony termékeknél, mint a bornál is, ugyanazok a mértékek szerepelnek:
,,akones, tunella, hydria." Megjegyzend, hogy a gabonanemüekkel nem igen
kereskedtek, hanem a kereskedés ftárgyát az állatok eladása, vétele és az iparczikkek beszerzése alkotta.
A kereskedelem a vásárokon (nundinae) történt. A Bakocs-kódex többször
fölemlíti a forrói (Abaúj) és a hevesi vásárokat
lovakért még Baranyába is
elmentek. A kereskedést megbénították a belföldi vámok. Az egri püspök Szarvaskn, Makiáron szedett vámot, ezek a ,,telonium"-ok, vámszed helyek, nem sokat
jövedelmeznek a Bakocs-kódex adatai szerint.
Nevezetes volt a kompolti
vámszedés. Márton apát 1399-ben Verpeléthen Bubek Detrik nádor elnöklete
alatt tartott g\-lésen panaszt tesz, hogy a hamis vagy tolvajútakon járó kereskedk az vámszékét kikerülik. A vármegye alispánja, szolgabírái és esküdtjei
megvizsgálják a dolgot és hitük mellett vallják, hogy azok a kereskedk, a kik
GyöngA'ös felé mennek portékáikkal, vagv* a kik Budáról jönnek Eger felé, tartoznak a kompolti vámon átmenni, ott a vámot az apátnak megfizetni,
a kik
ellenben Budáról Gyöngyösre, onnét Pásztora, onnét Eger felé Budára visszatérnek, nem tartoznak a kompolti vámra menni.
Ebbl kitetszik, hogy az
országút Kompolt felé vonult, ennek emlékét fenntartja a Kompolton alul lev
Nagyút nev puszta is, meh" 1333-ban népes község volt.
Vámosgyörk neve
is vámszed helyre utal.
Vízi útra emlékeztet
Hajó-utha elnevezés. A hírek
vitelére lovas embert alkalmaztak. A só monopólium volt, ezt Heves vármegye
területére a szolnoki kamarától szállították.

Ft-

;

;
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Bakocs-kódex megrzött számunkra három, e megyét érdekl dikalis
Ezekbl látjuk, hogv' 1494-ben és 1495-ben melyek voltak a püspöki
birtokok a vármegyében és mely községek voltak felmentve a királyi taksától.
1494-ben fizetett Eger városa is de Theatro 94 forintot. Szent Miklós utczája 6,
Olasz-utcza 30 forintot. Zabatholy a kivetett 60 frtból semmit sem fizetett, mert
fel volt mentve. Újváros á'^/^. Felnémet 109, Czegléd 26, Xagj-tálya 128, Nagymaklár 56. Kismaklár 4^2, Abony 14, Pusztaszikszó 29. Kisbuda 8^/2, Mezöhídvég 27, Sarud 21, Magyarád 6, Halász 20. Eörs 371/2. Örem 11, Tiszanána 281/2,
Thuxkeddi I6V2, Halásztelek 7, Túrkevi 33, Sólymos 24, Szénpatak 3 frt alól
fel volt mentve, Méra 8, Gyöngv'öspüspöki 22, Kápolna 16, KLskompolt 7 forint
alól föl volt mentve. Dob 3, Szarvasköalja 60 frt alól föl volt mentve, Fedémes
összeírást.

Heves vármegye

—

Bakta

26, Denijén 22, Kelecsen 22 frtot fizettek.
általánosságban emelkedést tüntet fel. 1495-ben
György rendkívüli taksát szedett össze a püspök hevesvármegyei birtokaiból

Bocs

8V2.

Az
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5,

Bátor

IGi/g,

összeírás

1495. évi dikális

Esi

3054 és 1/2 frtot. E dikális összeírások ama régi állításunkat is bizonyítják, hogy
Felstárkány, Alsótárkány, Szllóske,
Eger patakon túl lev községek
Tihamér, Almagyari Borsod vármegyéhez tartoztak, mert e községeket a dikátorok állandóan Borsod v^ármegyéhez számítják.*!*)
az

:

Bakocs püspök számadáskönyve értesít bennünket az egri iskolásokról
1493
1496. évekbl. Az iskolások kara (recordentos) Bakocs Közm veit.«ép.
egri bevonulásakor 25 dénárt, 1493 deczeniber 27-én János evangélista ünnepén 50 dénárt, július 2-án Sarlós Boldogasszonykor 10 dénárt, június
15-én Apostolok oszlásakor 16 dénárt, aug. 5-én 10 dénárt, .szept. 8-án 6 dénárt, június 22-én 24 dénárt. Advent kezdetén 16 dénárt és más alkalmakkor
40 dénárt kapott a recordálásért. Egyszer a püspök személyes jelenlétekor recordáltak, azért 3 forintot, máskor Farkas Bálint váradi püspök tiszteletére recordáltak, azért P/g frtot kaptak. Ama tanulóknak, a kik az egyházban a szent
síi't rizték és zsoltárokat
énekeltek, egy forint adatott. Két tanuló néhány

—

(scholares) az

Tamás els

kiváltságlevél másolásért 20 dénárt kapott.*")

A fpapok udvaraikban rokonaik és a furak gyermekeik mellé külön
tanítókat tartottak. Bakocs püspök egri udvarában a testvéreinek és unokaöccseinek oktatása végett nevelt (informátor, magister) tartott. Ez, mivel öt
hónapig szolgált és oktatott, 2 forint sallariumot kapott. JVIidn még a fiúk
könyveiért ,.libripuerorum" Kassára ment, útiköltségiü 50 dinárt, kapott. Nem
volt sokáig az udvarban, mert a püspök rokonai Krakkóban folytatták tanulmányaikat*^^). Szalaházi Tamás egri püspök nem gyzi 1528-ban eléggé magasztalni a kassaiak gondosságát, hogy iskolájuk élére jeles férfiakat akarnak
áUítani. de értesíti ket, hogy a sziléziai Werner Györgyöt már nem kaphatják
meg, mert Budára udvari szolgálatra kötelezte le magát, ebbe nyugodjanak
bele*^*).
Berzeviczi Detre hevesvármegyei fispán 1443-ban utasítja Tttös
Lászlót, hogy Rajcsai Márton fia Bereczktl, ivánczi iskolamestertl, a szülhelyén, Raj csán lev háza után ne követeljen adót. Ha pedig már az adót behajtotta volna, adja vissza neki. Hiszen nagyon rászolgált, hogy a tle járó forint
helyett inkább én a,djak neki, ha ugyan volna fölöslegem. *^^)
A középkorban a papság hivatása volt a tudományok mvelése, de már
találunk tanult világi embereket is. A ,,baccalaurus Thomes' mellett a Bakocskódex megemlít több világi ,, literátus" tanult embert is. Tanultságot kívántak
idvel a vármegye tisztviselitl, a püspöki udvar tisztjeitl. Ismerjük a püspök
udvarmesterét, a ki a regestrumot vezette,
a nótáriust, a ki a figyelmeztet
,,Uteras ammonitorias" leveleket írta az adósoknak*-^), a palota gondozóját (provisor curiae), a várnagyokat, a viczecastellanusokat, az uradalmi ügyészt (procurator plüskalis). kinek neve IMihály volt.*^') Az iskolák a tanultságot terjesztették. Az egri székesegyház, a megye középkori egyházai, a templomok kincsei
,,clenodium"-ai, az értékes misemondó-ruhák, a nagy áron és nagy gonddal
készített missalek*^^) az egri püspökök áldozatkészségérl és mvészi érzékérl
tanúskodnak. Meg kell itt említenünk a püspökök által fenntartott zenekart,
mely tubicinatores (fúvó hangszerek) és dobosokból állott. Ezt a zenekart,
melyhez az énekkart az iskolásokból állították össze, els sorban a templomi
isteni szolgálatra tartották, de aztán kiváló alkalmakkor az udvar fényének emelésére, a magas vendégek gyönyörködtetésére is felhasználták. Az egri püspöki
udvar sokszor királylátáson és fúri vendégek fogadásán kívül a városbeli

—

—

urakat is vendégül látta asztalánál. Az udvarmester Sz. János ünnepén régi
szokás szerint (solito more) ebédre hívta a város urait. *'^*)

—
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HEVES VÁRMEGYE TÖRTÉNETE A MOHÁCSI VÉSZTL EGERVÁR ELESTÉIG,
1596-IG.

1.

A

vánnegrye
pártjíto."

A

ketts királyválasztás; Perényi Péter kora (1526

— 1548).

A Szerencsétlen moliácsi csata után a királyválasztási küzdelmek országunkat két részre szaggatták. Az egyik rész, a mint késbb nevezték, az udvari
vagy német párt, I. Ferdinánd mellé állott, a kit a Habsburgok százados trónigényei valósággal predesztináltak Magyarország királyi székére. A másik pártnak, a nemzeti pártnak jelöltje Szapolyai János volt, a kinek óriási vagyona,
a tömeg eltt rendkívüli népszersége volt és pártja biztosra vette a Habsburgellenes európai liga segítségét. Heves vármegye Erdélylyel és Magyarország fels
vidékének jó részével János királynak hódolt. Várday Pál egri püspök fényesen
mint Szerémi írja
fogadja az Egeren át Fehérvárra vonuló János királyt és
összes tárházait kinyitja eltte."^) Várday Pálnak
,, vendégszeretetének
ebbl késbb sok kellemetlensége származott, többször adott ki emlékiratot, melyben mentegeti János királynak tett hségesküjét. ^) De az adott körülmények
és az nem tehetett másképen, erkölcsi nyomás alatt állott, mert a Tisza vidéke
a Bajoni, Drágffy,
Perén^T. éjszakkeleti országrésznek hatalmas dinasztái
mindnyájan
Báthory nádor kivételével
között Báthory nemzetségek
Jánost óhajtották kiráh^^ak.
Minden jól indult. Csak mikor 1526 1528-ig János kisebbségben maradt
Ferdinánddal szemben és egymásután szorult ki birtokaiból, akkor ingott meg
a hevesvármegyei nemesség János királyba vetett bizalma. János király visszavonulásakor Gj'öngyös körül és Eger mellett Makiáron táborozott, nyomában
volt mindenütt Ferdinánd vezére, gróf Salm Miklós. A vajda emberei tállyai
táborukból, másrészt meg Salm német katonái a templomokban, községekben
és birtokokban itt iszonyú pusztítást \'ittek véghez, embereket kifosztottak,
összevagdaltak, írja a Ferdinánd-párti Török Bálint bethlenfalvi Thurzó Elekhez
intézett levelében. ') Ekkor tesznek szemrehányásokat egymásnak a hevesvármegyei nemesek, hogy mJért is állottak e pünkösdi királyhoz, ,,bár az ördög
elvitte volna ket János királyukkal együtt." De János hívei sem maradtak
adósok, azzal vágtak vissza, ,,bár Isten Ferdinándot, a pünkösdi királyt, a többi
urakkal együtt az égbe vitte volna, Sz. Péter oldala mellé, mieltt a határszéli
várakat elvesztette volna. *)
János király szerencséje hanyatlásakor végzetes tettre határozta magát.
Leng^'elországba, Tarnovba siet királyságának reménységével, megbarátkozik
a szükségbeli átmeneti jelleg török szövetség gondolatával. Szövetkezik Szulejmán török szultánnal, ennek segítségével 1529-ben visszaszerzi Budát, az
ország fvárosát és \nsszaszerzi régi teiületét. Heves vármegye újra Jánosnak
hódol, Horváth Mátyás .1530-ban tudósítja Ferdinánd püspökét, Szalaházy
Tamást, Eger és Szarvask elvesztésérl. ') Az egri vár és Heves vármegye 153Ó
óta állandóan János király kezén marad 1540-ben bekövetkezett haláláig. A két

—

—
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1538-ig változó szerencsével küzd egymás ellen
egyezkedési,
békekötési tárgyalásokat fohi:atnak állandóan, fegyverszüneteket kötnek, de
azért országunk az egész id folyamán bels pártvillongások színhelye.
Heves vármegj'e területét a ketts kiráh^ság idején a török, János király
szövetségese nem háborgatta ugyan, mégis sokat szenvedett a megye a bels
pártoskodások miatt. Si-ün fordulnak el a birtokkonfuskácziók és a „nova donatio"k.
Azonkívül, mint minden megyének, úgy Heves vármegyének is megvolt a maga
zsarnoka Perényi Péter személyében. Ez erszakoskodott a nemességen, dúlta,
fosztogatta a köznépet s fegyveres ervel birtokokat foglalt el. A zsarnok urakon
,,tyranm in regno" kívül még azok a katonák voltak az ország pusztítói, a kiket
Ferdinánd épen a haza védelmére küldött közénk. így megsznik a közbiztonság és a megyékben a közigazgatás és törvénykezés gyöngo lábon áU. Ezeket
a panaszokat hangoztatják a megyék mindannyiszor, valahányszor valamelj'
helyen összegj^ülnek, hogy az ország bajairól elmélkedjenek.

király 1529-tl

;

Akonfiskácziók és nova donatiók megváltoztatják Heves vármegye régi nagyHeves vármegye régi nagybirtokosai voltak az Országh, Báthori,
Losonczy és Pálóczy családok, továbbá nagy javadalmai voltak az egri püspökségnek és az egri káptalannak. Mindezek megérzik a királyok hatalmának változó
hullámzását. Az Országh testvérek 1522-ben egyezség útján hozzájutottak
a magbanszakadt Kompolti család birtokaihoz, egyesített birtokaik voltak
Sirok, TaT, Nana, Oroszlánk várak. Donioszló, Markaz, Detk, Visonta, Ugra,
Zaránk, Örs. Pély, Roff, Ktelek, Kürü, Gj-enda, Karácsond, Györk, Visznek.
Kkút, Atkár, Szakálos, Mosóhalom, Sz.-Jakab, Heves, Fegyvernek, Ványa,
Jobbágy, Sirokalja, Nagyberek, Ráczfalu, Zajla, Rosnok, Verpelét. *) IMivel az
Országhok János pártjához állottak, Ferdinánd 1529-ben több heves vármegyei
birtokukat konfiskálta. ') Utób meghódolnak Ferdinándnak, birtokaikat visszakapják, de a század közepén a családi birtokok a Losoncziak erszakoskodásának
esnek áldozatul. Losonczi István, Pata és Tarján ura, nül vette Országh László
özvegyét, Pekri Annát és
lett a kiskorú Országh gyermekek gyámja. Gyámságát arra használta fel, hogy az Országhokat kiszorította birtokaikból és a fejetlenség idején a birtokokból beszedte maga számára az országos adókat is.
Báthory András, Poroszló, Gjöngj-ös részbirtokok és Bene, Halász egész
birtokok m-a, János pártjáról utóbb Ferdinánd pártjára hajolt és jutalmul a
királytól tárnokmestereéget kapott. A Losonczi testvérek Antal, István, mindjárt. Ferdinánd pártjára állottak, ezért ket János haragja sújtotta, 1527-ben
Abád, Tomaj, Bánhalma, hevesvármegyei birtokukat konfiskálta és Kenderessy
MUiálynak adományozta, ®) 1528-ban pedig gyöngyösi részüket Werbczy István
kapta meg. *) Bven kárpótolták magukat e veszteségekért, mert szenvedésük
érdem volt Ferdinánd szemében, ennek kegyében állottak.
A Pálóczy-család a mohácsi vész után magbanszakadt, birtokai prédára
jutottak. A Pálóczy javakra törvényes jogot formáltak a Dobó testvérek,
továbbá Pálóczy Kata, Ráskay György özvegye. Ezeket azonban János király
elnézáse mellett Perénja Péter erszakkal magának szerezte meg. Ferdinánd,
király 1527-ben donationáhs levelet ad e birtokra az erszakos foglalónak,
Perénjn Péternek, ^°) csakhogy
pártjára vonja. Mindössze Pálóczy végs
akaratához liíven Nagyiván és Sz. Miklós birtokok jutnak az egri káptalan birtokába. ^^) A törvénj'es örökösöket, a Ráskay gyermekeket még a hevesvármegyei
Hort, Adács, Szcsi. Ecsed és Pétervására birtokaiktól is megfosztották. ^^)
A Pálóczy birtokokról 1537 júniusában meg már János kiráh^ állít ki donationáhs levelet Perényi Péter számára, minek hírére Ferdinánd 1537 júliusában
régi donationáhs levelét visszavonja és a Pálóczy-birtokokat részben 13 ezer
forintért Serély Gáspárnak, részben 8 ezer forintért Fels Lénárdnak zálogosítja
cl. 1^) A birtokok elfoglalása miatt a Dobó testvérek többször tiltakoznak, így
1536-ban a leleszi konvent eltt, 1538-ban a leleszi, jászói konventek, a budai,
váradi, egri káptalanok eltt, de minden tiltakozás eredmén}i;elen volt. ^*)
Az egri püspöki és káptalani birtokoknak is változatos sorsuk volt. Várday
egri piLspököt Szapolyai János 1526-ban esztergomi érseki székre emelte, helyébe
pedig Erddy Simont nevezte ki egri püspöknek. Mikor Heves vármegye
1527-ben Ferdinánd kezébe került, ö saját liívét, Szalaházy Tamást ültotte az
egri püspöki székbe. ^S) Szalaházy Tamásnak
embere volt Szilády Doktor
Péter,
volt a püspök udvarnagya, ismeretesek az 1527
1529. évig terjed
birtokosságát.

^^''2^''^"°'
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számadásai, ,.az ogri püspökség jövedelmeinek átvizsgált és kiszámított sommás
rcgistruma." ^•) Sziládi Doktor Péter vitézül katonáskodott is, azért, mert az
egri vár védelmében élete és vagyona koczkáztatásával hsiesen küzdött s
Szarvaskövárat megszerezte Ferdinánd számára, királyi donatióban részesült. ^')
Szalaházy Tamás 1529-ben kénvtelen volt János király ell menekülni, Kassán
tartózkodott, onnan kormányozta egyházmegyéjét. Kevés jövedelme volt,
Serédi Gáspár 1533-i kimutatása szerint ^^) mindössze a felsömagyarországi
szi és tavaszi gabona és bortermés tizedéiiez juthatott hozzá, többi tizedét, a
heves várni egyei püspöki javait János király kinestartói kezelték. A püspöki javak
egyik pro\"isora. Gritti. néhány okmányban ,,egri választott püspöknek" nev^ezte
magát. ^') Szalaházy Tamás halálakor 1536-ban János király Frangepán Feronczet
nevezte ki egri püspöknek, evvel rendezettebb viszonyok állottak be az egri
püspöki megyében, a püspökség vagyonában, bár Ferdinánd egyre ösztönözte
Serédy Gáspárt és Bebek Ferenczet Eger ostromlására s hadiköltség fejében az
egri püspökség jövedelmeibl 30 ezer forint kárpótlást ígért nekik. Szapolyai
János azonban tényleges országlása alatt megtartotta Heves várinegyét, az
egri völgyet és megvédte hséges emberét, Frangepán püspököt.
A konfiskácziók és nova donatiók idején a föklbirtokból sohasem volt elég
senkinek. Gyarapítani igyekezett mindenki birtokát, ha lehetett, törvényes
úton. ha nem, törvénytelen módon is. Sok világi családnak magva szakadt,
az életben maradottak közül többen htlenségbe estek, sok fpapi birtok adományozás vagy zálog útján világiak kezébe került. Volt tehát töméntelen jószág,
1532-ig mintegy 1300 oklevelet
mit meg lehetett szei'ezni. I. Ferdinánd 1527
adott ki, melyek mind arról szólnak, hogy a régi birtokok gazdát cserélnek.
A törvényes formaságok mellzésével is nagy birtokokat harácsoltak össze
egyes furak. Mivel e zavaros idkben csak az lehetett biztonságban, kinek ers
vára és megfelel zsoldos csapata volt, várakat építettek, katonaságot tartottak.
A fegyveres er azután természetszerleg erszakos foglalásokra csábította ket.
Péter.
Hevcs vármegyének önkényked fura: Perényi Péter volt. A Perényi család
1518-ban telepedettbe Heves vármegyébe. Béltcki Drágffy Jánostól 8000 arany
forintért megszerezték Debr várát Debr, Tófalu. Kaál. Csal falvakkal és a
gyöngyösi birtokrészszel. A család összes birtokainak utóbb egyetlen örököse
Perényi Péter lett. Patakon és egyéb váraiban egész hadsereget tartott. A ketts
Várday Pál és Perényi Péter alkották a
királyválasztás idején Jánospárti
felvidéken János király legnagyobb ersségét. Annál jobban fájt János király
szivének 1527-ben, szerencséje fordultával, az els apostolok, Péter (Perénjá)
és Pál (Várday) hitszegése. Maga János király is menteni igyekezett ket és
környezetében azt mondották, hogy nem az emberi rosszaság, hanem valami
okozta árulásukat. I. Ferdinánd nagyon megörült új pártlüveinek
,, istenátok"
s a magvaszakadt Pálóczy-család birtokait nekik adományozta 1527-ben.
Perényi Péter Ferdinánd eltt mindig tekintélyes személyiség volt, de
nem szám.ítliatott rá biztosan, mert Perényi sok más fúrral visszatért a nemzeti
király pártjára s János király életében többé nyíltan nem mert FerdinándJioz
ezt az alkalmat kellleg
csatlakozni. Mindkét király iparkodott öt megnyerni és
kihasználta. 1536-ban Ferdinánd Pereim Ferencz számára már kiállíttatja az
egri püspökségre v.aló kinevezési okmányt, melyet azonban sohasem foganatosítottak. ^°) 1537-ben János király ad neki a Pálóczy javakra donationális levelet.
Ugyanez évben Ferdinánd meg avval akarja maga részére hódítani, hogy
összes birtokaira biztosító-levelet ígér neki és elkészítik részére a kanczellári,
2^) Gerendi Miklós
fia, Gábor részére meg a váradi püspöki kinevezési okiratokat.
erdéljT püspök ismerte a helyzetet, azért szigorú kritikát mond Perényi Péterrl.
Akként jellem.zí t, hogy Perényi Péter mindent a saját haszna szempontjából

—

Perényi

;

A

katonaság

karol föl vagy hanyagol el.
Az erszakos birtokfoglalások idején Heves vármegye a katona.ság rablásai
miatt is sokat szenvedett. Ursinus Vehus elbeszélése szerint 1527-ben Bodó,
János király hséges embere kegyetlenkedett katonáival Eger környékén.
gyermekeket
,,Az oltárt sem kímélte, a templomba menekült ártatlanokat s
iemészároltatta, a templomi és egyházi jelvényeket lovaira aggatva, mintegy
diadalmenetben vonult le a várból. A templom ékszereit, aranyait a vár prefektusainak fejeivel küldötte a szepesi grófnak, hogy a holtak szemléletében, kiknek
elesténél jelen nem lehetett, gyönyörködjék. A foglyok kötelekkel összefzve,
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."22) Szalaházy egri
játéktárgyul szolgáltak, soknak orra, füle levágatott
püspök levele alapján kiigazíthatjuk Ursinus elbeszélését, hogy Ercsy Ferencz
volt tulajdonképen a gaztett szerzje, ö vitte véghez a pusztításokat a templomban, a püspöki javakban és a várnagyot meg a püspök többi jó emberét
megölette. Ezért Ercsy Ferenczet a szarvaski várba záratta, majd Komáromlia
küldötte fogságb". **) Késbb is vannak pana.szok a katonák garázdálkodásairól.
Az 1534-i kassai részleges gyüléstn a vármegyék kikelnek a felvidéki kapitányok,
fleg Horváth Ferencz szarvaski várnagy harácsolásai ellen. A szikszói tanácskozáson arra kérik a kiráht, hogy a felvidék biztonságára és a megzavart rend
hehTeállítására a felvidékre külön fkapitányt nevezzen ki. Az lö35-i nat^vszombati országgylésen a rendek sérelmi iratukba befoglalják a felvidéki zsarolásokat. -*) lö37-ben Perénji Péuer, Homonnay Ferencz, Seredé' Gáspár, Bebek
Ferencz ellen hangzanak fel a panaszok. Az általános mellett részleges panaszokról is van tudomásunk. Az egri vikárius András kassai jegyznek közbenjárását kérte ki. hogy Serédy Gáspár emberei akadályozzák meg borainak
hazaszállítását. -^) 153ö-ben Homonnay György, Bebek Ferencz, Serédy Gáspár és Jánossy Antal az egri kájjtalan dézsmált foglalták le több helyen. -^)
A fejetlenségben ily körülmények között közbiztonságról szó sem lehetett, a vármegj'ék közigazgatási, törvénykezési belélete megbénult.
vármegyei
szervezet mködésérl alig van tudomásunk ebben a korban. Két birtokbaváros
szabadalomlevelét
bevezetési ítéletet és Gyöngyös
ismerjük mindössze
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jobbérzés hazahogy a török János
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vazallusának tekinti, a török minden útja a nép fosztogatásával, zsarolásával jár. Tudták, hogy a fejetlenség, a rablások az országot a sír szélére juttatják. A két király között erélyesebben foh-tak a békealkudozások. A béke
megkötésében kiváló érdeme volt Frangepán Ferencznek, Eger püspökének.
Ö a horvát származású híres Frangepán családnak sarja volt. Kora ifjúságában
Rómába került s vallásos lelkülete Sz. Ferencz szigorú rendjébe vezérelte.
A mohácsi vész után visszatért a hazai földre, hogy hazájának szentelje életét.
János kiráh" oldala mellé állott s mellette maradt jó és balsorsban János király
diplomácziai küldetésekre használta fel
haláláig. A király
Frangepán jó
diplomata volt s a mellett megmaradt kifogástalan papnak is. VII. Kelemen
pápa felmentést ad neki. hogy bármin egyházi javadalmat és méltóságot elbéke-fáradozásaiért kalocsai érseknek.
fogadhat 30), így János király kínevezi
jVIivel azonban jövedelmeinek nagyobb része török kézre jutott, a másik részi
meg Ferdinánd kapitányai harácsolták el, ezért
János király 1536-ban az
krrál\-t

t

;

t

t

egri püspökség élére állította. Mindkét kírálj^ eltt nagy tekintélye volt. Míg
kortársairól mindenféle rosszat mondottak, nemcsak magánéletüket, hanem
igazhit ségüket is gyanúsították, addig Frangepáiiról mindkét király és Várday

érsek is a legszebben nyüatkoznak: ,, Tudományával, bölcseségével és tisztességes
életével kiválik, nagyon sokféle ügyben járatos"
mondja róla Ferdinánd
az összes magj-ar fpapok között
a legméltóbb a bíborra.'' *i)
,, úgyhogy
Frangepán 1537-ben szinte, békéltet hangon kéri Ferdinándot a kibékülésre. .Eleget hadakozott
úgj^mond - egymás ellen a két király
Menmavel
szebb volna, ha mindketten egyesülve, a töröktl az országot megszabadítanák,
." ^^) Frangepán belevonja a tárgyalásokba a
mintsem eg\auás ellen törnek
furakat, az egyezkedésre meghívják Perényi Pétert is. Mind a békét óhajtják,
így jött létre az 1538-i váradi békeszerzdés, mely jogi alapot adott míndkév:
király uralmának, melynek lényege, végs czélja volt az egységes Magyarország
visszaállítása. Az ellenkirályok elismerik egymást, Erdélv Jánosé, Magyarországon mindegyik megmarad eddigi területén, de haláluk után csak egy királya
lesz az országnak. A békét a török eltt titokban tartják. Rá két év múlva meghalt János király, az halálával a furak a várarii egj'ezséget köteleznek ismerték
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Ferdinánd hívei közé állottak. Frangepán Ferencz

Bebek Ferencz, Ráskay István

egri

püspök, Perényi

a Balassák átpártoltak Ferdinándhoz.
Ferdinánd Perényit kitünteti az Izabellával való alkudozások egyik biztosává,
kanczellárrá s az ország fkapitányává nevezi ki. Ezeket az urakat a kortársak
p eggyanúsították, pedig tisztán a váradi egyezség alapján jártak el. Perónyirl
Péter,

s
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hogy János király halálát Patakon harangzúgás, ágyúzás és italosztogatással ünnepelte. Frangepánt pedig azzal vádolták, hogy „alig ásták el
János testét, máris htelenkedett." ^) Frangepán áípártolását megmagyarázza
a szentszék eltt. ..Kilenoz éven át öldöklés, rablás, pusztítás határt nem ismert
az országban. Belátták, hogy a török segély csak a pusztulást tetézi", tehát a
váradi egyezségre léptek. Most mégis egyesek a török segéh^t használják fel,
., azon nézetben van. hogy a kereszténység érdekében áU az. hogy most már
mindnyájan Ferdinándhoz csatlakozva, egyesített ervel kíséreljük megmenteni
az országot a török ellen, mert így megoszolva, ennek pusztulása elrelátható.' ^*)
Frangepánnal és Perényi Péverrel együtt egész Heves vármegye meghódolt
Ferdinándnak és 1541-ben Heves vármegye területén Ferdinánd emberei a dikátorok. Az egy forintnyi sul>sidiumot Perén}-i Péter,
Serédy Gáspár, Bebek
Ferencz, Homonnay és Weriier György szedették be, kik közül Werner a kamarának 1030 frtot és eljárásáról számadást adott be. *^)
A váradi egyezkedés a török tudomására jutott. A török háború fenyegetett,
azért Frangepán V. Károh-t sürgsen értesíti hazánk helyzetérl. ,, Ferdinánd
magyar királyságát vagy a legkomolyabb megfontolás alá vegye, vagy adja fel
végleg, mert a halogatás a legrosszabb következményekkel jár. Magyarország
nagy része sík terület, a török sok lovassal rendelkezik. így könnyen hatalmába
ejtheti az egész országot. Xincs halogatásra id. Az országot rögtön meg kell
szállani, míg a török Budát el nem foglalja, vagy parancsoljanak rá Ferdinándra,
hogy hagyja el az országot, hogy az egész terület egyesülhessen." ^^) Frangepán
volt a magyarság közbenjáró szónoka az 1541-i regensburgi birodalmi gylésen,
pohtikai éleslátással akként ítélte meg a helyzetet, ,,hogy most már nem arról
van szó, hogy a németek idegen országot védjenek, hanem arról, hogy Németországot magát ótalmazzák meg Magyarországban."
regensburgi birodalmi
gylés rögtöni segélvt szavazott meg, st nagyobb hadjáratban való résztvételét
is megígérte, de erre nézve a végleges döntést a jöv évi speieri gylésre hagyta.
iííg a némettel a tárgyalások fohi:ak. addig Magyarországon a végleges
azt beszélték,

A

döntés megtörtént, a török 1541-ben csellel elfoglalta Budát. Frangepán németországi útja eredmén\-telen volt, segély idején nem érkezett. A diplomata fpap
többé székvárosába, Egerbe nem tért vissza, 1543-ban meghalt. Végrendeletében
ingóságait, arany- és ezüstnemit Katalin ntestvére,
és az egyház
ennek fia,
között osztotta meg. Tetemét a pozsonvi ferenczesek kriptájába temették el. ^')
Frangepán távolléte alatt bizalmas embere, Perémd Péter, kinek tekintélyére, befolyására, közremködésére oly sokat adott, rátette kezét az egri
püspöki javakra, az egész egri völgyet lefoglalta, katonáival az egri várat megszállotta. Perén\-i ggjével, erszakosságával eddig is többeket elkeserített, igen
sok volt a személyes ellensége.
Eger vára és a püspöki javak elfoglalásával
halálos ellenségévé tette eddigi jó emberét, Frangepán Ferenczet is. A felvidéki
és tiszai megyék Sajószentpéteren és !Miskolczon részleges gyléseket tartanak,
önvédelemrl tanácskoznak. ^*) Eperjesen újra hangoztatják panaszaikat, hogy
Perényi Péter és Serédy Gáspár, Ferdinánd király kapitányai végnélkül zsarolják
a népet és esdve kérik Ferdinándot, veg^-e vissza Perénvitól Eger várát, mert
különben elveszik az egész felvidék. Erre 1542. jún. 16-án Ferdinánd leiratot
intéz Perérnnhez, hog^- a törvénytelen harminczadok behajtásától, az alsóbb
nemesség és jobbágyság elnyomásától tartózkodjék, az egri vár megszállására
vonatkozólag pedig Thurzó Elek heMartót utasítja jelentéstételere. Thurzó
megvédelmezi Perényit, hogy tudtával történt Eger megszállása. Perényinek
Debrón és tartozékain birtokai vannak, ezek érdekében kellett az egri várat
elfoglalni, hogy az a török, vagy a ,, barát" Fráter György kezére ne kerüljön.
Bécsbl Ls kaptak erre biztató szót és az egri vár olasz-magyar katonaságának
nem is lehet alkalmasabb intéz vezére Perényi Péternél. Perényi, hogy uralmát
megszilárdítsa s birtokait megvédelmezze, a kor szokása szerint 1542-ben Patakon
konföierácziót kötött Bebek Ferencz, Drágffy Gáspár, Báthori András, Báthori
György, Ráskay István és a három Homonnayval birtokaik közös védelmére. ^^)
Ez megint újabb alkalom volt arra, hogy Serédy Gáspár, a telhetetlen vagyonszerz, a ki Perénj-i jószágaira áhítozott, beárulja t, mintha társaival Ferdinánd
megbuktatására szövetkezett volna.
-^ felvidéki megyék panasza, Serédy árulása, Frangepán tudósításai mind
gyanúsabbá tették Perénj^it Ferdinánd szemében. Pedig Perényi épen amaz
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idben komolyan a bels bajok

orvoslásával és a török veszedelem elliárításával
beszterczebányai országgylésen 1542-ben a haragos rendeket
lecsillapította, Eger várát ersítgette s kivitte, hogy a rendek a hadsereg élelmiszereinek központosítására egyik helyül a kezén lev Eger várát szemeljék ki. *••)
Megígérte, hogy a jogtalan bitorlóktól a birtokokat virágvasárnapig visszaszedeíi
és Thurzó Elek helytartót levélben felszólítja, hogy Werner Györgyöt Sárosmegye zaklatásától tiltsa el. *-) Mint országos fkapitány, 1543-ban 15 ezer
lovasával brandenburgi Joachim seregéhez vonult, hogy az ország fvárosát a
töröktl visszavíjják. Perényi Péter hsiesen küzdött Buda alatt huszárjaival,
a harczban azonban egyedül a magyarok és olaszok értek valamit. Maga Joachim
bevallotta, ,,jobb lett volna abbahagyni, vagy el sem kezdem az ostromot, míg
minden elkészület meg nem történt." Az ostrom nem sikerült, egykorú krónikások szerint a sereg alig egy negyedrésze került vissza szülföldjére, a többit
elpusztították a rendetlen életmódot kísér járványok
a vérhas, különösen a
magyar pestis (FebrisHungarica), melyekkor lépett fel elször s pusztítva, rombolva járta be az országot. A kudarcz hírére Ferdinánd azt hitte, hogy a vállalatot csupán árulás tehette tönkre és a zíii'zavarban meg akarta félemlíteni a
magyarokat s Perénj-i Pétert, az ország leghatalmasabb urát, a ki Buda alól
Esztergomba vonult, elfogatta. Perényi régibb bneihez, hogy Eger várát jogtalanul megszállotta, Patakon több úrral titkos szövetséget kötött, most m^ég
a törökkel való titkos czimboraság vádja járult. Perényi nem titkolta a törökkel
való érintkezést, st a király érdekében iparkodott Báli bég útján a budai állapotokról tájékozódást szerezni, de e meUett esküvel ersítette, ,, hogy ha a török
'•
egész birtokát neki adná, még akkor sem tenne Istene, királya és hazája ellen.
A táborban lev urakra Perényi hirtelen elfogatása villámcsapásként
hatott. Thurzó Elek le akart köszönni helytartói állásáról, az urak félelmükben
a táborból hazasiettek, Erdélyben is nagy volt a forrongás. Fercünánd külön
levélben nj'ugtatta meg a rendeket, hogy nincs mitl félniök, csak Perén^vit
sújtotta haragja, a ki oh'an terveket sztt, metyek az országot és az egész kereszténységet fenyegették s hogy bnösségére nézve a ,,legkétségbevonhatatlanabb
bizonyítékoklíal" rendelkezik. Ferdinánd maga is belátta késbb, hogy Perényi
nem volt áruló, de minthogy el volt fogva, szabadságáért minél nagyobb árt
kívánt tle. Fogságában visszatartotta prének húzás-halasztásával. A Perényivel szemben tanúsított eljárás, hogy sem idegen bírák elé nem áhították, sem
hazai bíróság elé nem merték ügyét vinni, sokakban elégedetlenséget és Perényi
tragikus sorsa iránt részvétet keltett. Azért, mikor a rendek az 1545 53. és 54.
t.-czikkben azt kérik, hogy fogadják el Perényi ajánlatait Eger vár visszabocsátása ügyében, a püspöki javakat a vár fenntartására fordítsák, Szarvaskvárát
rombolják le és az egri várhoz csatolják amiak javait, egyúttal az 55. t.-czikkben
megemlékeznek a fogságban sínyld Perényi Péteri'l is. Azt kívánják, hogy
Perényit bocsássák szabadon, mert ö sem követett el többet és rosszabbat,
mint Ferdinánd spanyol kapitányai. Az országgylés határozatainak azonban
nem tudtak érvényt szerezni, Perényi börtönben maradt 1548-ig. Fogsága
idején 1543 ^1 548-ig Heves vármegyében szomorú esztendk voltak. A megye
területén Perényi egri várnagya. Varkocs Tamás önhatalmúlag iiralkodott.
mellette még a felvidéki kapitányok, Serédy, Bebek dúlták, rabolták a vármegyét,
a megyebeli nagybirtokosok elharácsolják a dikális r dókat, biriokaikra be sem
eresztik a királyi dikátort, a tiszántúli rész elszakadt a vármegye testétl.
a „barátnak," Fráter Gj'örgynek kormányzósága alatt állott és 1544-töl fogva
a török is befészkelte magát a vármegye területére.
Varkocs Tamásnak és szövetséges társainak, Bebek Ferencznek és Serédj- varkoc-s Tamás
Gáspárnak kártételeirl némi halavány képet nyújtanak azok az ad.atok, a me- '^^ társai,
lyeket Kandra Kabos közölt az egri káptalan magánlcvéltáráliól. *') Ez adatok
az egri káptalan Szabolcs megyében lev Szent Margitba birtokán történt dolgo1545. évekbl, de hasonló volt Heves vármegyékat jegyzik ugyan fel az 1544
ben is a pusztítás. Boldog Margit ünnepe táján 1544-bcn az egri káptalan Szent
Margitba és Chcgc között bizonyos birtokré.szén a határvonalat akarta kiigazítani,
de Bebek tisztjei, Soós Gergely és Garay Márton a liat árkiigazítást meggátolták
s a határokat önkényesen szabták meg. Azután Szent M-irgil háról Therek Jánost,
Bán Benedeket, Baranyai Jánost fogságba vetették, az állatolcat elhajtották
és csak 30 forintért engedték vissza. A községben a nyájak rzit moggyilkolták,
foglalkozott.

A

:

:

—

—

Heves vármegj-e

492

története.

a házakat kifosztották, több jobbágyat Szendr várába J\urczoltak. Sólyom Mihály káptalani jobbágy 4 forint érték lovát elrabolták. Iö4ö-ben pünkösd táján
Szent M.irgitháról 15 méncsbeli csikót hajtottak el Serédy Tamás emberei Prood
birtokra, csak 40 forint lefizetése után bocsájtották azokat vissza. Bold. Egyod
ünnepe táján 300-nál több marhát hajtottak el a Tokaji várba, ezek közül 12
lzottat kiválasztottak, azokat levágták, többit 60 arany forintért visszaadták.
Ugyanily eset történt Nagyszombat körül. Szent Mihály ünnepe táján pedig
fegyveresen betörtek a várkonyi plébániára, innen 5 forint érték a.sztalt és
más értékes dolgokat raboltak el s a plébános egj' pinczéjét erszakkal lefoglalták.
Várkonyból a káptalan 40 forint érték ökreit és 2 lovát rabolták el, ugyanitt
Nagy Orbán 40 forintn\d kárt szenvedett. A szántóföldekrl 30 forint érték
Német Bálintot és Tar Mártont
learatott gabonát vittek el. két zseUérgyeroket
meggyilkoltak, 3 jobbágyot elfogtak. A Serédy Gáspáitól okozott károkat
Szent Margitban az egnk évben 740 forintban állapították meg.
Varkocs Tamás fosztogatásairól külön regestrum szól. Xagv Orbán 9 forint
25 dénár, Karcsa Máté 125 forint, Zaydan Mihály 40 forint, Zabó Lrincz 40 forint,
Pestmegyei Porh Pál 23 forint, Karcsa Ferencz 5 forint 15 dénár, Uj Mátyás 5
forint, Weres Miklós 8 forint, Török János 220 arain'forint, Vécs János 24 forint,
Csikoltos István 4 forint, Soós Ambrus 32 forint, Tholdy István 5 forint, Bodó
László 15 forint. Bolgár Tamás 4 forint. Sólyom Mihály 36 forint. Méhes András
16 forint. Baranyai György 2 forint, Nagy István 8 forintot ér kárt szenvedtek
Szent Margitban.
A megjében folyó harácsolásokat feltünteti az 1546-iki dikáüs összeírás.
Ez évben a pozsonyi országgylés minden porta után vagy minden sessiós és
cenzus-fizet jobbágy után febiuár 20-án és augusztus 10-én fizetend 1 forint
20 dénárt, összesen 2 forint 40 dénárt vetett ki. Az egytelkes nemesek kúriánként
50 dénárt, a lelkészeknek minden pár után 1 dénárt kötelesek fizetni. Az adóösszeü'ás megíörténik Heves vármegyében. Omany János dikátor Heves vármegyében 492 portát számolt össze, de csak a saját 45 forint 60 dénárra rúgó
sallariumára tudta 38 porta után beszedni az összeget. A többi porták
után, nünt Domány Kristóf alispán kijelentette, ,, marhák zálogolása és egyéb
bírságokkal a megyebeli birtokosok és Varkocs Tamás egri várnagy szedték fel
az adót. Nevezetesen Báthory Endre 16 porta után 19 forint 80 dénárt Perényi
Péter 264 porta után 317 forint 40 dénárt, Balassa Zsigmond 35 porta után
42 forintot, Losonczy István 121 porta után 145 forint 80 dénárt, Bibék Ferencz
6 porta után 7 forint 20 dénárt, Horváth Ferencz szarvaski várnagy 1 porta
után 1 forint 20 dénárt.**) Ezt az így felszedett összeget a karaarai számadó hátraléknak írja el és megjegyzi, hogy Báthori: Sasbereg, Kürth. Kywkw (?); Losonczy:
Tar, Verpelét, Nana, Domoszló, Detk, Ugra, Kaiácsond, Saár, Markaz, Visonta
Balassa Pásztó községekben meg sem engedték a számlálást, Leleszt pedig a
török tartja megszállva. *^) Az 1546-iki dikáhs összeírást más helyen találja az
.-i
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A dikáhs összeírásban nem találjuk az Eger patakon tíil es részt, mert
azok Czegléd kivételével, mely Fehiémet kiegészít része volt, mind Borsodmegyéhez tartoztak. Borsod vármegye 1544r— 45-iki dikáhs összeírásban olvassuk
„Sércz karthauzi barátok birtoka, A'só- éí Fels Tárkány egi'i püspök birtoka,
Ahragjar egri káptalan birtoka, Baráth-utcza karthauzi barátok birtoka,
Tihamér egri káptalan birtoka, Kistálya, Novaj, Szomolya, Bogács, Bábolna,
Noszvaj. egri káptalan birtoka, Szihalom, Ostoros, Harsány, Papi, Püspöki
egri püspök birtoka, mindezen helyeken Varkocs sem admimsztrálni, sem összeírr nem engedett, az illetményeket vette föl". *') Majd Borsod vármegye 1546iki dikáhs összeírásában ,,az egri Álmagyar 4^4: Szlske
2^, Tihamér 27^
portával" szerepelnek. Szarvask sem Borsod, sem Heves vármegye összeírásában nem fordul el, itt valószínleg Horváth Ferencz várnagy, a kié volt
a vár zálogjogon, szedte be az országos adót.**)
Az 1546-iki dikáhs összehásban nem fordul el Heves vármegye tiszántúh
része sem. Ez a rész ugyanis Szapoh^ai János halála után megmaradt Izabella
királyné és a kiskorú János Zsigmond birtokában, nem egj'esült Ferdinánd birtokával. A tiszántúli részt Fráter György kincstartó kormányozta. Ez a szétválás
magyarázza meg valószínleg a Kis-Heves vármegye elnevezést, a melylyel csak a
XVI. században találkozunk elször, a tiszántúli részt kezdték nevezni Kis:
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Hevesnek, a Tiszán innen eltei'ülö Heves vármegye nagyobb részével szemben.
Kis-Heves tizedszed kerület, „districtus" szerepel az 1549-ben készült
Liber S. Joannisnak, az egri káptalan birtokkönyvének késbbi átiratában,
szerepel Dobó számadásaiban, a Weibczy-féle apokrif vármcgyelajstromban
már Kis-Heves váimegye néven fordul el, de a vármegye lételének, mint már

A

niondottidv, történelmi alapja nincs.
Az 1546-iki dikális összeírás Lelesznél megjeg5'zi,

hogy a török tartja a török hóditörökök ugyanis már abban a korban ers támadásokat intéztek
Heves vármegye ellen. Visegrád, Nógrád eleste után a török Hatvan felé vonult
1544-ben. A hatvaiü rség vitézei felgyújtották a földsánczczal és palánkokkal
ersített, egyébként gyönge várat s
magok Varkocs Tamáshoz, az egri várnagyhoz menekültek. Méhemet pasa minden küzdelem nélkül vonult be Hatvanba, a szomszédos községeket elfoglalta. Hatvanban Deli Curtiumot hagyta
rséggel, majd megersítik a várat és Véli béget küldik oda. 1546-ban már a török
a Mátra alján Leleszt is megszállotta és elkészítette az utat Eger vívására.
Elbb részleges gyléseken sürgették Eger biztosítását a tiszamenti megyék,
majd 1545-ben a nagyszombati oszággylés halaszthatatlannak mondotta ki Eger
megersítését. I. Ferdinánd biztosította a rendeket, hogy Egervár sorsa szívén
fekszik, annak megersítésében eddig is Perényi Péter akadályozta meg. Remény azonban, hogy Perényivel mihamar egyezségre juthat és akkor rögtön
püspököt nevez ki, gondoskodik az egri vár és az egyház megvédésérl.'*^) I.
Ferdinánd Perényit nem akarta kibocsájtani börtönébl, még mindig félt a fúrtól. 1546. év elején Dobó Istvánt bízta meg, hogy Eger várát fegyveres ervel
foglalja el Varkocs Tamástól. Dobónak mindössze 100 lovasa volt, ennyi ervel
feladatát végre nem hajthatta.
Mivel Heves vármegye a királytól segítséget nem kapott, a lakosság úgy
segített magán, a mint tudott. A nemesség és jobbágyok magánbékét kötöttek
a törökkel, pénzen igyekeztek az ellenségtl kíméletet vásárolni, jószágaikért
adót ígértek a töröknek. A budai pasa ez alapon megalkudott velk és kötelezte
magát, hogy adójuk fejében jószágaikat illetleg községeiket bántani nem fogja,
így lett 1548 49 táján Eger vára kivételével csaknem egész Heves vármegye
,. behódolt terület."' A török készséggel ragadta meg a behódolásra
az alkalmat,
míg természetesen I. Ferdinánd és a ,, barát-' lehetleg gátolni igyekeztek minden
behódolást. De semmiféle tilalom sem akadályozhatta meg a török e látszólag
békés terjeszkedését. Ehhez hatalmas hadsereg kellett volna, mely elegend
védelmet nyújtott volna a végeken lakóknak és biztosította volna ket a török
pusztításai ellen. Nem szívesen, nem önként hódoltak meg a községek, hanem
kénj'telenségbl, sokszor a végs szükség esetén, midn már nem volt más
választásuk vagy adózni, vagy si lakóhelyekbl szétfutni.
Mikor az uralkodó ez országos állapotokat látta, 1547-ben a törökkel
öt évre békét kötött. Nevezetes ez a béke, mert jogi alapokra fektette az
ország három területre oszlását és szentesítette azokat a mélyreható átalakulásokat, a melyek az országban 1541 óta végbementek. A király és János Zsigmond
adót fizetnek a töröknek saját területükért- és elismerték a ,, behódolt területek"
jogosultságát. A béke számításba vette ahódoltsági állapotokat, azért az 1548 24.
t.-czikk erre való tekintettel kimondotta, hogy azok a jobbágyok, kik a töröknek
is adóznak, a királyi adónak csak a felét fizetik. Ezzel a hódoltság, vagyis az a
királyi terület, mely a töröknek is adózott, közjogi elismerést és szentesítést
nyert és e jellegét megtartotta az egész török korszakban.
A megkötött béke hozta meg Perényi Péternek is szabadságát. Most már porényi
nem kellett tle félni, 1548 elején szabadon bocsátották, de szabadságának nem szabadulása
sokáig örvendhetett, mert 1548 tavaszán súlyos betegsége sírba vitte, ö típusa
volt a század erszakoskodó furainak, de r.em volt a legrosszabb eniber az
országban. Tudta ezt Ferdinánd is, részvétiratott intézett Perényi özvegyéhez.
Székely Klárához s vele vették föl a tárgyalás fonalát az egri vár átadása
ügyében. Az egyezség létrejött, Varkocs megnyitotta Eger kapuit Ferdinánd
emberei eltt, Dobó István békésen vonult be az egri várba. 1548 július 20-án
átvette a várat összes tartozékaival együtt számadás terhe mellett. Sahn gróf
országos fparancsnok a várparancsnokságot, a püspöki javak gondozását a
király nevében Dobó Istvánra bízta, melléje várnag^'társul Zay Ferenczet nevezte
ki és ezzel az egri várra és Heves vármegyére új korszak köszöntött be.
hatalmában.
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Sok bne vc«h a letnt Perénvi-korsiaknak. Be Perénvinek és vámagránat,
Varkocs Tamásnak némi érdemérl is meg kell emlékeznünk. A Perénvi-korszak
id'
It Heves vármegyének rendes kormányzata
Frangepán halála ut.án
a
vele együtt a fispáni széke: nem tölthették be. Frangepán eszni'
^e é? az egész felvidék védelmére természeti fekvésénél fogra
le_
r vára.
.
Perényi Péter és várnagya, Varkocs Tamás felkarolta
M>1*
adókból, a püspöki jarakból az egri rár megersítésére
és fenni arrasara sokat költöttek. Az ó i lej ükig az egri vár tulaj donképen a püspöki
és káptalani lakóknak és a székesegyháznak helyi oltalmára szolgált, az egész
védfallal körülvett épületcsoport volt. János király várnagya, Csaby István
emehette lö31-ben a külsó várban azt a toronyszer erdöt kövekbl, a melyet
róla késb Csaby bástyának neveztek. Frangepán püspöksége idején épült a
vár déli részén a „Bebek torony." A legújabb átalakítást Perényi Péter várnagya. Varkocs Tn-ta végre, ö a várat két részre osztotta
bels- és
küls várra, a keti
mély árokkal választ ott a el a domb oldalára fekv
;

•

—

-

'•

'

:

.

várrészt magas vtrial látta el. Még a monnmentáhs székesegyházat is
feláldozta erdítési Tervezetének, mert a vár kettéosztásával a templomot kettévágta. Perényi börtönébl azt az utasítást küldte vámagyához, hogy Eger várát
rögtön javíttassa ki. Az erdítési munka emléke az a klap, a mely ma a vár
fels kapuja felett van eme felirattal
..Haec nova consrtTuctio huJTis ards
agriensis coepia per spectabilem et magnificum D. Petrum de Perén Comitem
perpetuum Cottus Abaúj várié nses tavemicorum regalium magistrum, summum
Cancellarimn Regisque et Regni Hungáriáé Capitaneum Generalem circa Festum
:

S.

Georgü A. D. 1542."
Igaz ugyan, hogy Perényi emberei önz

czélból. saját

hatalmuk biztosítására

védelmére végeztették az erdítési munkálatokat, de egyúttal
a törököt is innen riasztották vissza, tartották féken. Perényi fogsága idején
sem dobták magukat a török karjai közé. st 1548-ban Perényi Péter egyik
fia ott sínyldött Konstantinápolyban
a török fogságban. A vár erdítésével
akaratlanul is elkészítették az utat Dobó István dicsséges korszakához.
saját birtokaik
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Dobó István

várnagysága'^ée 1552-i egri diadala.

Az

1547-iki török békekötés után a király ftörekvése az volt, hogy a török
behódolásnak eátat vessen és a török terjeszkedésnek útját állja. E czélból azt a

'^

vé.

"

máj elbb megvolt a horvát-szlavón végeken, Ma^ar-

'

A

t a.
mag^-ar hat árszélt a várak és erdök hosszú sororsíteni, mert a mag\'ar ..végvárrendszer" volt ez idben
'bb tényezje és a királyi terület megvédésének egye-

or-

:

za:- ... .K'—
a nemzeti el
•

düli alapja.

:

.-

.

igy

ers végvárrendszert alkothasson minden
,

eszkcizt

a£ uraii ri^agánvárait, a városok falait, klastromukat, templomiakat vagy más alkalmas épületeket honvédelmi czélokra mind felhaeznáita.
így az érsekújvári, a drége]->-i várakat, melyekben az esztergomi érsek tartottsaját köhséíién rséget, országos érdekbl királvi várakká tette. Eger régi püs- '"'^.en nyerte rendkívüh fontosságát, fenntartása rrpr'-' - -^-k
í'Zt a várat is országtis várrá alakította át Úgy
_--t
az .
„„ -'lár 26 vár é- fr^" vr.lT a m.elvekben a királv \^:
„.:

megragadott

:

_

v

.

)

.
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Perényi Péter.
(Az Orsz. Képtárból.)

Thurzó Elek.
(Síremléke után készült kép.)
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és e várakat mindössze csak 1800 lovas és 3000 gyalogos rizte. ^°) Természetesen
e hader a terület és a teljesítend feladat nagyságához képest roppant csekély
volt, azért a rendek és a királyi hehi:artó ismételve sürgették az rség szaporítását. Ehhez azonban pénz kellett volna, miben Ferdinánd állandóan szköl-

ködött.
arra sem jutott pénz, hogy legalább a meglev várakat jókarban tartokból az uralkodó a jobbágyságot kénytelen volt újabb teherrel, az
közmunkával" megróni. Minden vidék jobbágyai a hozzájuk leg,, ingyenes
közelebb es véghelyeknél természetben szolgálták le a közmunkákat, a távolabbi
vármeg^'ék jobbágyai pedig pénzen váltották meg ebbeli kötelességeiket. így
az egri várnál is több megye jobbágysága végezte a közmunkákat.
Így került át Perényi várnagyának kezébl az egri vár a királyi vámagynak, Dobó Istvánnak kezébe. Dobó Istvánra I. Ferdinánd király nagy feladatok
megoldását bízta. A püspöki javakat és jövedelmeket, melyeket idegenek bitoroltak, kellett els sorban visszafoglalni, mert e javak alkották az egri vár fenntartási alapját. Azután az egri vár katonai berendezése, felszerelése, megersítése
volt Dobó István feladata.
Dobó, mihelyt Egerbe érkezett, nehéz feladatának megoldásához fogott.
Ö a püspöki javak provizora. Az allodiumokból. mink a pusztaszikszói, gyöngyöspüspöki, pusztahídvégi Heves vármegyében, semmi bevétele sincs eleinte,
Varkocs kizsarolta azokat teljesen. A püspöki jövedelem tehát tulajdonképen a
tizedekbl áUott, melvnek szedésére az egri püspökség volt jogosítva Heves,
Borsod. Abaúj, Sáros, Zemplén, Bereg s Zaránd vármegyékben. Heves vármegye
mint a többi vármegye, e czélból külön termény- és külön bortizedis,
kerületekre volt felosztva. Dobó els számadásában, mely az 1548 július 20-tól
egészen 1549 február ö-ig terjed idszakot öleli föl, megemlíti, hogy a termén^'eket illetleg az egri völg^'ben Varkocs tisztjei már tizedeltek a pásztói kerületben
Bebek Ferencz meg a törökök prédáltak el a tized jó részét, a nagyhevesi kerületben Báthori Endre, a kishevesi keriUetben Fráter Györgj^ szedték be maguk
számára több helyen a tizedet. Heves vármegye teriiletén kívül még nag^i'obb
küzdelemmel folvt a tized behajtása, tisztán az urak kénye-kedvétl függött a

Még

sák,

ez

'Ootó István,

—

;

fizetés.

A bortizedet

az egri

szlhegyeken. Gyöngyösön, Sólymoson

és

Püspökin

a többi bortizedkerületekben a tizedbehajtás nem
történhetett meg rendszeresen a törökök miatt. Mikor már Dobó némi rendet
teremtett, akkor Oláh Miklóst kinevezték az egri püspöki és hevesvármegyei fis- oiáh
páni székbe. Vele 1548 deczember 20-án egyezséget kötöttek, hogy Eger várának
rozzant állapotára és a török veszedelem közelségére való tekintettel a püspöki
jövedelem egyharmadát adják csak a püspök rendelkezésére, míg kétharmadát
az egyházi és egyéb épületek kijavítására, a vár erdítésére és a vár katonaságának fenntartására fogják fordítani. Emiélfogva a püspöki javakat az egyik egri
vámagy gondozza a püspök nevében, melléje kiráhá ellenrt neveznek ki,
továbbá a két egri várnagj^ a lovas és gyalogos várkatonák mind leteszik a
király és a püspök hségére az esküt, hogy a várat hségesen meg fogják védeni.
A várban 200 lovas és 100 gyalogos katonát kell tartani, ha ezt a püspökség javai
nem fedik, a hiámi: a király fogja fedezni az országos köz jövedelmekbl. ^-)
Emez eg^i'ezkedés alapján Dobó István 1549 február 5-tól már nem önállóan,
hanem a püspök nevében kezelte a püspöki javakat a királyi ellenr ellenrzése
mellett. !Mivel a püspököt kanczellári teendi Heves vármegyétl távol tartották,
Dobó István a püspök-fispán távollétében a püspök földesúri és fispáni tisztét
is tényleg gyakorolta. Az 1550. évi országgylésre szóló hevesmeg\'ei regáUsokat
Dobó Istvánhoz küldték kézbesítés végett. ^^) Dobó provizori mködésének
tanúsága az a számadás, a melyet 1549 február 5-tl ez év deczember végéig
készített. Az összes jövedelmeket és kiadásokat felsorolja s tiszta bevétel pénzben 10,549 frt 74 dénár volt, melynek egyharmada, 3516 frt 58 dénár Oláh püspök
kezéhez került. A tized beszedésénél most is nagy akadályok merültek föl. Zay
Ferencz. Dobó várnagytársa jelentette a kamarának, ,,hogy a Tiszán túl a kishevesi és nádudvari kerületekben Ispán Péter, Fráter György tisztje az ó embereiaz abaúji deczimatorokat a kassaiak fogságbr- vetették és Fráter
ket elzte,
György utasításából Csécsey Lénárd kapitány az egész megj^e tizedót lefoglalta, *"*)
Heves vármegj'ében is nehézségekbe ütközött az illetékek beszedése.
Országh Kristóf bepanaszolta az országbíró eltt Dobó Istvánt és Dormány

tudták rendesen összeszedni

;

—

—
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Kristóf lievesvár megyei alispánt, liogy 100 lovassal Tar, Jolibágy. Donioszló.
Szent -Jakab. Karácsond. Eörs. Visonta. Nánavára és más birtokairól elhajtották
barmait ós jobbágyait kimondhatatlanul oxeqnálják. ^^) Dol)ó Istvánt ezért
kiráhn leirattal megintették, hogy tartózkodjék a hatalmaskodásoktól, de ö
tudta kötele.sségét. nyiltan tovább haladt a rendozkodés egyenes útján. Még ez
évben, 1549-ben sikeres alku útján visszaszerezte Horváth Ferencztl a püspökség számára a szarvaski várat. Nagy segítségére szolgált mködésében az,
hogy gróf Salm országos fparancsnok 1549-ik évben lígerbe, 8zabadJiely nev
külvárosba tette át lakását és támogatta Dobót önzetlen törekvésében. ^*)

Dobó mködésének némi eredményét

tünteti föl Heves vármegye 1549-i
Míg 1546-ban 492. addig 1549-ben 919 porlát számláltak össze.
Az adóösszeirás szerint a vármegye négy járásból állott. Kürthy Sebestyén
szolgabíró járása Eger környékére és a Mátra vidékére terjedt ki. Több községbl
dikális összeu'ása.

csak a bírák bevallása után történt az összeírás, mert a török nem engedte meg a
porták összeszámítását. Hasonlóan történt a dolog a másik szolgabíró. Csiga
János járásában, a Mátra alján, Gyöngyös környékén. Ennek kerületéhez tartozott
aTarna mente Verpelét tol Hevesig. A harmadik szolgabírónak, ThárkánySzaniszlónak járása Maklártól Köréig, a tiszáninneni vidékre terjedt ki. A negyedik járás
az összeírásban csak meg van említve, hogy az is Csiga János kerülete, de ennek
községei nincsenek felsorolva, mert a tiszántúli vagy kishevesi kerület tén3deg
Fráter György uralma alatt állott. Az összeírás szerint Heves vármegye, mint
török hódoltsági terület szerepel, portánként az adóösszeg felével és így avármegye
évi adója a kiadások levonásával 1030 frt 70 dénárt tesz ki, amely összeget Dobó
István vette át az egri várr-ség fenntartási költségének fedezésére. *')
Az 1550-i pozsomi országgvlésen elkerült Heves vármegye területi kérdése Ls. Abaúj, Zemplén, Sáros, Ung, Szabolcs, Szolnok, Heves elterjesztésére
kimondották, hogy a megyék egyes részei, melyek Martinuzzi kormánya alatt
állanak, s ígj' el vannak szakítva illetékes vármegyéjöktl, haladéktalanul visszaállíttassanak. Azért Heves vármegj^e 1550-i dikális összeírásában a tiszántúli
rész is szerepel 68 portával. A vármegye portáinak száma 982
a tiszáninneni
részt hódolt területnek veszik. ezért portánként az adóösszeg felével számítják; a
tiszántúU terület még nem hódolt terület, ott teljes censust fizetnek. Eger városának és külvárosainak adóját elengedik a válságos idkben. ^*) A püspöki
tizedek behajtása is kedvezbb volt. A tiszta bevétel 1 1,687 forint 77 dénárra rúgott, a mehniek egyharmad része, 3895 frt. 92 dénár a püspököt illette. ^^)
A rendezettebb viszonyok eredménye volt a püspöki javak és jövedelmek
1551-i urbariáhs összeírása. A kamara Gútlw Péter királyi ellenrt küldötte ki.
hogy községenként regisztrálja a várhoz tartozó püspöki falvak jol)bágyait. az úri
illetékekkelés jobbágyi tartozásokkal. A fölvett regisztrum eredetije az országos
levéltár kincstári osztályában van. Eszerint Eger városában a fórumon 4 egész,
49 fél és 37 negyedsessiós, összesen 90 lakos van. Olasz-utczában 8 egész, 4 fél,
5 negyedsessiós lakos és egj' szabados van.
Szabadhely külvárosban 9 egész,
6 fél, 3 negyedsessiós volt, 11 sessió elhagyatottá lett. Szent Miklós-utczában 15
;

A

Újváros teljesen elliagyatott.
földesúri szolgálmányok
pénz-, áUat-, termém'szolgálmányokból állottak; a census napjai: Szent György,
Szent iMihály, Karácsony és Húsvét ünnepei.
Eger város lakói tartoztak naponta a várban egy éjjeli rt, a szénagyjtéshez 40 kaszást kiállít ai és az ott lev malomhoz a szükséges árkolást, sövényezést teljesíteni. SzabacUiely lakói a vár részére rostálókat állítottak ki, továbbá
postaszolgálatot teljesítettek, 12 mérföldnyi vonalon a vár leveleit szállították.
Sz. Miklós-utcza lakói szintén rostálókat küldöttek a várba és a vadaskerti halastónál, meg a malomnál végeztek munkálatokat. Rendelkeztek a bírságpénzekrl.
Ha valakit 40frtban marasztaltak el, abból 3 márka, ha húsz forint, akkor másfél
márka a püspök illetéke volt. Virrasztás után 1 frt. 60 dénár, n3'elvváltságból
másfél márka iUeti a püspököt. Fej- és jószágvesztésnél a püspöknek kegyelmezési joga van. Testi sértés esetén, börtönzés és a panasz elterjesztéséért
egé.sztelkes lakott

;

megállapították a püspöki illetéket.
A többi hevesvármegyei püspöki birtokokon is pontosan megállapították
az úrbáriáUs kötelezettségeket. Felnémeten 15 egész, 40 féltelkes, 5 új telkes volt,
Czegléden 19 féltelkes volt, négy telek elhagyatott. Makiáron 15 egé.sz. 9 fél, 5
negyedtelkes volt. 7 elhagyatott. A török dúlások alatt Kismaklár elpusztult.
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Xagj'maklárba. Elpusztult Méhemet pasa idejében Papi püspöki
népe szétszóródott, Nagytályán 23 egész, 9 fél és 10 negj^edsessiós lakos
volt. azonkívül 4 új sessió volt. Abonj-ban 4 egész telek, 11 elhagyatott, Kápolnán 8 egész, 6 elhagyatott van. Szent Domokos 400 fej káposztát ad szolgálinányul. Szllskén 13 egész, 12 elhagyatott sessió volt ezek szállították az egri
malmokhoz, a vár vermei és pinczéihez szükséges fát s az ünnepi körmenethez a
zöld gallyakat. Alsó- és Felsötárkány egyesültek az alsó részen 16 egész, 7 fél
és 6 új sessió volt, a felst árkányi részen 20 néptelen sessió. Ezek kötelesek voltak az itteni püspöki lakóházban és kertben munkálatokat teljesíteni. Kisbudán
3 egész, 13 pusztiilt sessió volt, hasonlóképen elpusztultak Pusztaszikszó, Bútelek,
Dob, Kiskompolt, Gyöngyöspüspöki birtokok. Sólymoson 8 egész, 14 elpusztult
sessió volt. Mezhídvégen 10, Magyarádon 6, Halászon 6, Sarudon 8, Tiszanánán
15, Eörvényen 7, Kürthön 10, Eörsön 27 egész sessiót számláltak. A többi telkek
elpusztultak Varkocs kegyetlenségei és a török támadásai miatt. Ez összeírás
szerint a hevesvármegj'ei püspöki birtokokon 253^/, mvelés alatt lev telek, 120
elhagyatott telek volt és a telkeken 488 család és mintegy 50 zsellér lakott. ^'^)
Az 1552-i dikális összeírás már Heves vármegye teljes képét tünteti fel. DitóUs osszeÖsszeírtak 1288 portát, beleszámítják a vármegyébe a tiszántúli részt is teljes
egészében, ott 506 porta után egész adót, míg a tiszáninneni területen, mint
hódolt részen, fél adót fizetnek. Az adó els félévi részlete. 1345 frt 50 dénár
befolyt, a második részletbl az 1552-i ostrom miatt már csak 940 frtot szedhettek
be, a vármegye 48 földjét az elpusztult helységek közé osztották. ^^)
Dobó István másik ffeladata volt az egri vár fenntartása és katonai meg- -^ egri vár
ersítése. Dobó István számadásaiban feltünteti a vár hadierejét. A várban két
várnagy van, havi 50 50 forint díjazással, mindegj-ik várnagjniak van 100
lovasa, fejenként havi 3 forint és 170
175 gyalogosa, fejenként havi 2 forint
zsolddal. A két gyalogos várkapitányon és 18 tizedesen kívül szerepelnek még 2
1549
dobos, 1 tüzér,
50-ben két zászlótartó, 1553-ban eg^^-egy sípos. A gyalogos
legénység tizedekre oszlott, úgy hogy egy-egy tizedes alatt 9 legény állott s élelmezésükrl, ruházatokról maguk gondoskodtak havi díjaikból. A vár lovasságát
kiegészítették az allodiumokban lev 66 lovassal. Ezek lovastisztek alatt állottak,
a kik béke idején gazdasági teendket végeztek, háború idején pecUg felszerelt
lovasaikkal a vár védelmére siettek. Oláh Miklós 1553-ban ez allodiális tisztségeket
külön rendezi. ^-)
A vár élelmi felszereléseit, bevételeit, kiadásait Dobó István számadási
az étkezés
naplói pontosan feljegyzik. Megismerjüli bellük Dobó asztalát,
idejét, módját. ^^) Az építkezési munkálatokról 1550 szeptember 28-án Verancsics Antal akkori egri kanonok megemlékezik Oláh iliklós püspökhöz intézett levelében. ,,Az egykor fényes épületekkel tündökl vár ma eléktelenítve,
épületei romban vannak
nem is püspöki, hanem inkább katonai székliely
az most. Az elmúlt idk viszontagságainak ésamarczona katonai életnek jelei
láthatók mindenütt. A püspöki palota tetzete, nagy ablakai és egy szobája már
készen vannak. A templom tetzetét most fejezik be, egyebekben még rom.
A templom eg^'es részeit az erdítéshez vették, így most a nyugati részén
a káptalan felé fekv tornj'át alakítják át Iiasonló czélra és ez az egész várnak
kimondhatatlan ersségére fog szolgálni. A konyha kész, alakja, nagysága
meglehets és egy tetszets külsej földszintes ház épült föl, A vár többi része
mind erdítés, istálló, kaszárnya, romok halmaza, úgj^ hogy itt a püspökhöz
nem püspöki süveg, hanem katonai sisak, nem pásztorbot, hanem kard, nem
egyházi palást, hanem pánczél illik inkább." ^*) Mindez adatok Dobó nagy
munkásságát jelzik, így épült ki az egri vár, a mely 1552-ben bevehetetlen ersségnek bizonyult. A hadi felszerelésrl ránk maradt az lööl. év szeptemberében
készített U'hár. ^)
Dobó István katonái és a törökök között az 1547-i béke ellenére is mindig oatározáíok.
voltak apró csatározások, vitézi mérkzések. Heves vármegye területén a törökök
többször pusztítottak, a mint ezt megtudjuk az egriek panaszából. Thárnoky
András 1549-ben Kászon budai pasa eltt azzal a panaszszal állott el, hogy a
törökök most pusztítottak el az egri várhoz tartozó négy falut. Kakaton, mely az
esztergomi vár tartozéka, a lakosokat legyilkolták, Sarudot kirabolták, 5 jobbágyát, 14 lovat, kocsikat és más eszközöket vittek el, úgy hogy 600 forint károkoztak. Kömlörl Balassa János tisztjét hurczolták el. A Mátra erdejében itt
beleolvadt
l)irtok,

;

;
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sok kárt okoztak. Pata város polgárait a gyöngyösi országúton támadták meg és
Hatvanba hurozolták. Az egri püspöki birtokokon a hatvani tisztek, a tiszántúli
részekben pedig Györgj- barát emberei foglalják le illetéktelenül a jövedelmeket,
pedig a békéért nem csekély ajándékokat adnak a császárnak. ^*) A budai pasa
viszont arról panaszkodik, hogy az egriek sarczolják meg a török császár hatalma
alatt levket. Az bizonyos, hogy Dobó sem engedett, minden erejével iparkodott
megakadályozni azt. hogy Heves vármegye egész területe török hódoltsággá
tétessék. Az igazi mérkzés azonban csak 1552-ben következett be.
Fráter György meggyilkoltatása elég ürügy volt a töröknek arra, hogy ezt a
béke megtörésének tekintse és .szövetséges társa halálának megbosszulására
hadait Magyarország felé indítsa. ^legkezddnek 1552-ben a várharczok. épen
abban az idben, mikor V. Károly és a német rendek között is legveszélyesebb
alakot öltött a küzdelem. Ez a német háború Ferdinándot közelebbrl érdekelte,
mint a mag\-ar kérdés, mert a német háború kimenetelétl függött, hogy övé
lesz-e majd a német császári korona. A király megtett annyit, hogy a háború eltt
segéhi: szavaztatott meg és közfelkelést rendelt el. A nemesaz országgj-léssel
ség azonban csak a királynak vagy fiának szeméh^es vezetése mellett volt köteles
hadakozni, minthogy pedig a német háború miatt egyikük sem jöhetett magyar
földre, a török ellen a mag^-ar nemesség sem gylt zászló alá.
A szultán ekkor két hatalmas sereget küldött Magyarország ellen, mindegyiknek meg voltak a maga külön katonai feladatai, a melyek megoldása után
egyesülniök kellett, hogy nagy sikerrel fejezzék be a hadjáratot. Achmed pasa
Temesközt igj-ekszik elfoglalni. Temesvárt ostromolja, a hitszeg török pasa
fejét véteti Losonczy Istvánnak, ,,a király leghívebb bajnokának." Elbukik
Temesvár és vele az egész temesi vidék török kézre kerül. *^) Az éjszaki harcztéren Ali pasa támadására Drégely vára esik el, a meh' erdöt mintegy 150 emberrel Szondy György védelmezi. '<*) Drégely elestének hírére az összes közeli végváraknak Ság, Buják, Hollók, Salgó, Szécsény, Gyarmat várainak rsége szétfutott és e várakat az ellenség harcz nélkül foglalta el. Fülek is török kézre került.
Szolnok bnkfca Ali és Achmed seregeinek Szolnok alatt kellett egyesülnie. 'i) Ez az újonnan épült
vár mindennel fel volt szerelve, de Nyáry Lörincz kapitány nem tudott katonáiba
bizalmat önteni, azok tömegesen szökdöstek el, mihehi: az ellenség közeledését
meghallották. Xyáry Lrinczet elfogták és az ers vár ellenállás nélkül török
kézbe került. Így hiúsult meg az egrieknek Szolnok megersítésébe vetett minden
bizodalma és most már Szolnokon át Eger felé vezetett a török útja.
Bge^^Dobó
Eger vára, mint Magyarország többi várai, a török támadásával szemben
teljesen magára maradt. Eger katonái saját erejülvkel kényszerültek megvédelmezni a várat. Dobó István és Mekchey István várnagj'ok. a kikre Oláh Miklós
püspök és kanczeUár az egri várat bízta, lázas tevékenységet fejtettek ki. Az
egri ersségrl és a város nagyobb épületérl rajzbeh fogyatkozásaik mellett is
sokban tájékoztatnak bennünket az Ortelius-féle 16. -századi képek. A vár terepviszonyait
tárgyilagossággal írta le Tinódy Lantos Sebestyén, ki közvet étlen az
ostrom után a helyszínén gyjtötte össze adatait. Ö irja az egri viadalról szóló
versezetében a vár fekvésérl, hogy

b

:

h

'.Csodaszép helyen Egervára vagyon,
A völg\Te fekszik egy liegj'oromzaton.
Északra ellenben Királyszéki vagyon.

Napkeletre egy nagy magas hegy vagyon."

Tinódy verses eladását Ferdinánd király számára Sambuous németre
fordította és Tinódy mve után haladnak az egri vár leírásában Istvánffj' és
mások. Az egri vár rekonstruálásán azóta sokat fáradoztak. Kandra Kabos a
Bakocs-kódex és a Liber S. Joannis és az Ordinarius alapján világította meg a régi
egri vár egyes részeit,
Balogh fhadnagy a vár földalatti üregeit kutatta át.
Türk Frigyes az összes adatok nyomán az 1552-i egri várnak leírását adta.')
Az ó munkája nj'omán látjuk, hogy az egri vár Dobó idejében bels és
küls várból, a palánkokkal megersített városból és néhány védmbl, toronyból állott. A vár bástj-ái 9
15 méter magasak voltak. Délre volt a Fokapu,
nyugatra a Dobó feósíJ/a, éjszakra a Sándor-, Támlöcz- és a Földbástya, az éjszakkcleti
sarkon a Boly ki-torony. A délkeleti sarkon emelkedett a Bebek-bástya. Ez nagy-

—

—
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Eger vára, 1906.
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jában a vár körvonala. A déli oldalon nyíló küls kapun belépve, a várpiaczra
jutunk. A várbeli épületek a bástyákhoz voltak éjntve s a fölöttük emelked
bástyákra két oldalról lépcsk vezettek. A bástyákban boltozatos üregek
voltak, ezek raktárul szolgáltak és az rség is földalatti lakásokban lakott. A
várpiaczon át az ó-kapu nj ílik, mely^ háromszoros kapu volt és boltozott kanyarulattal vezetett be a bels várba. Ma az ókapu mellett három falba illesztett
emléktábla hirdeti Perényi Péternek, Oláh Miklósnak és Telegdy Csanád püspöknek emlékezetét. Az ó-kapiui át a fellegvárba jutunk. A középen magas domb
emelkedik, az egykori Szép bástya, melyet a XIV. században Rozgonyi Simon
püspök emeltetett. A Szép bástya éjszaki része alatt még boltozott üreg van, a
Sötétkapu. A Sötétkaput Dobó idejében a keleti részszel, a Sánczczal, felvonóhíd
kötötte össze. A bels várban volt a hatalmas székesegyház két tornyával, melyet
Perényi Péter a vár erdítése alkalmából ketté vágatott. A Sz. János egyházon
kívül még két templom volt a várban, az ö-kaputól balra a Sz. István királyról
nevezett templom és a Sánczban Sz. Péter temploma. A Székesegyház eltt volt
a tornyostetej püspöki lak, a Tömlöczbásty^ánál a káptalan Társasháza. A Tömlöczbástyában voltak a börtönök. A Szépbástya tetején áUott a várnagyi lak,
a vártisztek és apródok házai. A Szép bástya déli oldala eltt elterül térségen
voltak a mesteremberek kisebb lakóházai, a Dobó-bástya alatti üregben a két
kre járó szárazmalom, a délkeleti bástyaüregben a sütökemenczék. A kulcsárok,
lovászok a Bolyki-torony alatt laktak, annak hatalmas boltozatú üregei szolgáltak
szénaraktárokul. A kapuk felhúzóhídakkal voltak
istáUókul, kocsiszíaekül,
összekötve, fölöttük és az egyes bástyákon tornyok emelkedtek ezek a küls
kapu felett lev torony, e mellett balról a Varkocs-torony jobbról a Bebek bástyán a
Dobó-tmony, az ó-kapu felett a Miklós-torony és végül az. éjszakkeleti szögletbástyán a Bolyki-torony.
A vár földalatti építkezéseirl a nép ajkán századokon át mesék keringtek,
olyan vái alatti kazamatáki-ól regéltek, melyek Szarvaskig, st egész Diósgyrig elvittek. Balogh János bonvédföhadnagy kutatásai után annyit tudunk,
hogy az egész vár bámulatra méltó alagutakkal volt átszelve, melyek a városba
vezettek, de ma már ez alagutak legnagyobb részt beomlottak, betömdtek.
Nevezetes a várban az a kazamata, mely az éjszaki oldalról a keleti bástyáig
húzódott, egymás fölötti nagy termekbl állott és a székesegyház alá is benyúlt. Az egri vár délnyugati részén lev nagy mocsár, mely a melegvíz és a
patak összeeresztésébl keletkezett, a várkapunak természetes védelmet nyújtott,
a többi helyen a várat víz nem folyt a körül, a mint azt egy-két kép feltüntetni
igyekszik Dobó idejébl.
Az ersség a bels és küls váron és azok védtoniyáin kívül a palánkokkal
védett városból állott. A városfalaknak nyomai a csatornázás alkalmával újabban
is eltntek. A város kerítése olyformán húzódott, hogy a kerítés az Álmagyarinnen nyugatra a mai
utcza fölött délnek haladt a Makiári [Sz. Mihály) kapuig,
nagj^préposti lak mögött a parocMáig, a hol a Hatvani {Sz. János) kapu állott,
ettl éj szakra a mai érseki palota kertje és a cziszteroziek háza mögött a Tündérparton a Rácztemplomig és innen a Rácz{Sz. Miklós) kapmg, ettl a kaputól keletre a
mai Czifra {Károly) kapuig, a honnét felkanyarodott a Csurgó partra és a vár
éjszakkeleti bástyájához csatlakozott.
Gyönge volt a vár, de Dobó tudta, hogy nem a falak, hanem a védk
teszik erssé a várat. Dobó Istvánnak mindössze 200 huszárja és 200 muskétása
volt. Elször kitn tüzérekrl gondoskodott, a kik a várban teljes ellátást és
20 forint évi dijat kaptak. 9 tzmester közül öt idegen volt. A vár zsoldos katonaságán kivl volt udvari személj-zet, mely 60 70 fbl állott. Dobó István
Felnémet-, Tálya-, Makiárról puskásokat
Egerbl és a ^^déki községekbl
liívott be a várba, ezek száma a számadás szerint 405-re rúgott. Gondoskodott 2
zászlótartóról, 2 dobosról, mesteremberelirl, munkás jobbágj'okról. Istvánffy
szerint 13 sebészt, 7 kovácsot, 5 ácsot, 9 molnárt, 8 mészárost hívott be a várba.
A falukról 14 kenyérsüt asszonyt rendelt be és 180 parasztot s mindenkinek
;
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kötelességét.

Az egri vár fegyverforgatóinak száma csekély volt. Azért a veszedelem
idején Mekchey lelkesít szavával bejárta a szomszédos vármegyéket és azokat
föl. Gömör, Borsod, Abaúj, Zemplén, Torna, Sáros, Szepes ós
Heves vármegyék követei a júhus 21-i szikszói tanácskozáson Eger védelmét

segítségre szóiította

pobó hadi
°*p*-

Heves várniegye

502

története.

—

a l>ányavárosok, a szabad kir. városok és a furak közül többen
ágyúkat ígértek. Nagy volt a lelkesedés és az áldozatkészsége
inert niiiidiiyájan tudták hogy hat vármegye nagy részének megtartása és messze
föld biztonsága függ Egertl és a vár, nagy fontosságának megfelelen, élelmi
szerekkel s katonasággal megersítve nines.
Élelmi szerek, lpor, ólom, ágyúk, majd felkel-csapatok érkeznek Egerbe.
Perén^i Ferencz 25 embert, a jászói prépost 40. Báthory György 30 harczost,
Serédi György 49. Homonnay Gáborné 24 drabantot küldöttek. Borsod 50,
Abaúj 50. Gömör 49. Sáros 70. Szei)es 41. Ung 18, a szabad városok 100, Kassa
210 fölkel vitézzel siettek Eger védelmére. Ezekhez járult az egri káptalan 9 s a
karthauzi néma barátok 4 drabantja. Az országos fkapitány utasításáia
Zoltai István 40. Pet Gáspár 40. Bornemisza Gergely diák 250 gyalogossal
jelentek meg Egerben. E segélyhadakkal az egri vár fegyverforgatóinak száma
a 2000-<>t megközelítette. Ezt a számot bizonyítják Dobó számadásának adatai
im-i: ígért ék.

hadiszereket,

és

Tinódy

helyszíni feljegyzései.

berendezte a vár védelmét. Részletesen leírják Tinódy is,
Istvánffy is, kiket helyezett cl a Dobó-bástyához, a Tömlöczbástyához, a Sándorbástyához, a középkapnnak é^i a küls várnak a védelmére. Megbízott egyeseket
a Csabi bástya, a Bebek-bástya védelmével. A sereg fparancsnoka Mekchey lett.
hadnagyaik voltak Pet Gáspár, Zoltay István,
Dobó a tüzrség élén állott
mint Dobó és
Bornemisza Gergely diák és Fügéd}' János. Az egri várban
vörös, zöld tafota és fehér gyolcsból készíBornemisza számadásai sejtetik
tett nemzeti szín lobogóra esküdött föl a katonaság, hogy engedelmeskednek
a vezéreknek és a ki a vár feladását elhozza eg\' szóval is. a halál fia, leszen.^y
Ekként várta az. egri vár katonasága a török sereg közeledtét. A törökök
elcsapata szept. 9-én érkezett Maklán-a, az egész török had szept. 11-én helyezkedett el az egri vár környékén és sátorözönével beborítá a szlhegyeket. Ali
pasa serege, avar keleties éjszaki részét. Achmedé a vár déh és nyugati részeit
szállotta meg s kiterjeszkedett a török had egész Felnémetig. Ah Almagyaron,

Dobó Mekcheyvel

;

—

:

—

—

Aclimed a mai érsekkert helyén ütötte fel sátorát. Az ostromló török had létszámát
lehetetlen megközelitleg is meghatároznunk. Tinódy felsorolja, hogy Ali és Achpasákkal ideérkeztek a nándorfehérvári, szendröi, szegedi basák, Mahmethan,
Arszlán, Haszon, Véh, Musztafa, Kamber, Dervis bégek. Istvánffy a török tábort
150-ezer re teszi, ugyanannyiról \^an szó Dobónak erdélyi vajdává való kinevezési
okiratában, de ezek ingatag alapot szolgáltatnak a létszám megállapításához.
A török megérkeztével nyomban megkezddött az egri vár ostroma. Az
ostrom fbb mozzanatait részletesen leírják Tinódy és Istvánffy. A török, még
mieltt a vár alá érkezett volna, felkérte azt levele által. Ebben ggös hangon
felszólította a várnagyokat, hog.v, miután Magyarország egy részét meghódították
s gyzhetetlen senigöknek egy vár sem tudott ellenáUam, adják meg magokat
önként és oly szabadon fognak élni azután is, mint régi királj^aik alatt. Ha azonban szembcszállanak, nemcsak vagyonukat, hanem nejeiket, gyermekeiket és
életüket is elveszítik. Achmed basa e levelének fele része nyájas ígéret, fele
része mérges fenyegetés volt. Dobó a levél hozóját vasra verette s a levélre egy
szóval sem felelt, hanem társaival elszántan készült az els rohamra.
Achmed csalódott az egriekben, mert azt hitte, hogj' azok megrémülve lábaihoz csúsznak kegyelemért. Ali lenézte, kicsinyelte az egri várat, azt ,, gyermekszobának" ..rossz akolnak" nevezte el. De már szeptember 11-e, az ostrom els
napja felvilágosította ket tévedéseikrl. Éjjel Pet és Zoltay hadnagvok kirohantak az ókapun át az elbizakodott ellenségre s Arszlán bég seregét meglepve,
abból sokat lekonczoltak, ágyúit leszegezíék, azután lovait, tevéit a táborban fel-

med

Az ostrom.

.

halmozott zsákmánynyal megrakva, jó prédául magukkal a várba visszavitték.
Ez volt az els válasz a felhívásra, a török ágyúzásra.
Szeptember 1-tl az egri diadal napjáig szakadatlanul folyt a harcz török
és magyar között. Dobónak csak kilencz ágyúja, volt és ahhoz ugyanannyi tüzér.
De hirtelen begyakorolt azok meUé egy csapat diákot és parasztot és olyan
nagy volt az elrelátása, hogy nemcsak kell mennyiség puskaporral látta el a
várat, hanem még egyszer aimyí ként és salétromot halmozott össze, hogy abból
új puskaport tudjanak csinálni. A szénakazlakat befödette nyers brökkel, a
1

>)

Istvánöy; Historiarum

lib.

XVIII.

a.

1552.
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házakról leszedette a gyúlékony födeleket, a várfalakat kívülröl-belülrl folytonosan ersítgette, a réseket földdel töltött kasokkal, hordókkal és gerendákkal
megersített földhányásokkal betöniette. Dobó oly jól vezette a tzrséget, hogy
kilencz ágyújával a töröknek sok ostronaágyúját leszerelte.
Bármint védekeztek is a várbehek, az örökös török ágyúzás következtében Aszept. i9-i
ostrom.
az ostrom 13-ik napján már több helyütt nagyon megrongálódtak avar falai és
Achmed szeptember 29-re határozta el a vár megvívását. Még egyszer ré^i fogásával élt, ismét beküldött a várba egy magyar foglyot Dobóhoz írt levelével.
Mi volt a levélben, senki sem tudja, mert Dobó a levelet széttépve parázsra
vetette, a levél hozóját pedig vasra verve tömlöczbe záratta. A vár békés elfoglalása meghiúsult s Achmed szeptember 29-én, Sz. Mihály napján rohamot fúvatott a vár ellen. Három felöl rohantak a janicsárok a falakra. Legnagyobb ervel az Ó-kapura támadtak. Az Ó-kapu
tornyát véd Pet Gáspár nem tudta
visszatartani a tömeget midn Dobó addig kartácsolt a törökök rohamoszlopai
közé. míg az egész török sereg, mint a hangyaboly, szétkavarodott. Háromszor
újította meg a török a rohamot, háromszor verték vissza. Sok török holtteste
maradt az árokban, de a várbeliek közül is sokan elestek, többen megsebesültek.
Az elesettek között volt András diák, az egriek bírója,
a sebesiütek között
volt Pet Gáspár hadnagy. A török azt hitte, hogy a kiáUott harcz után az egri
vitézek megadják magukat, ezért Arszlán bég utolsó próbát tett a vár békés
elfoglalására. Sár\^ Endre nev magyar emberrel levelet intézett a várba. E harmadik levél sorsa ugyanaz volt, mint az elzké. Dobó a levelet széttépte, felét
megégette, felét Sáryval megeteté és a levélhozót, mint magyar árulót, atömlöcztorony fenekére záratta. Így végzdött a Sz. Mihály-napi támadás.
A török belátta, hogy Eger várát, ezt a ..rozzant aklot", egész rendszeres
ostrommal lehet csak bevenni, a hogy hu'es, nagy várakat szoktak ostromolni.
Rendes fostromra készültek tehát, addig is kegyetlenkedéssel, a magyar foglyok kegyetlen megcsonkításával igyekeztek a várbelieket megfélemlíteni, másrészt meg a vívóárkok mögül mézes-mázos szavakkal törekedtek a harczosokat
árulásra csábítani. A magyar táborban is lázasan foh^t az erdítés munkája és
szeptember 29-e után nevezetesebb események voltak a gyakori kirohanások,
Hegeds István árulása és a puskaporos raktár felrobbanása.
A várbeli véd sereg lovas-csapatai nem tudtak nyugton maradni és a Kirohanásuk,
löporkészítéshez szükséges mogyorófa-szenet iparkodtak
beszerezni, ezért a
várból a tarkányi erd felé gyakori kirohanásokat tettek. Ezek a csapatok a törökökben is kárt tettek, nem egyszer azonban a kii-ohanások rosszul végzdtek.
Így Paksy Jakabot a törökök körülkerítették s társaival együtt elfogták. Paksyt
török fogságba vetették, társait meg keg3'etlenül kivégezték.
Szomorúbb eset
volt Hegeds István árulása, a ki néhány társával már-már m.egadásra gondolt.
Dobó István, hogy az árulás vétkétl mindenkit elrettentsen, a htlen Hegedüst
a vár piaczán felakasztatta s társainak füleit levágatta.
Október 4-e volt a
legkritikusabb nap. A törökök tüzes golyói a ftemplom sekrestyéjében lev
puskaporos raktárt felgyújtották. A robbanás megreszkettette az egész várat,
szétdönté a monostor egy részét, a hozzá épített várfalakkal együtt, nyolcz
drabantot hadnagyukkal, akik a raktárt rizték, a levegbe vetett s a két szárazmalmot felgyújtá. A nagy robbanásra diadalordítás hangzott föl a táborból.
Achmed rögtön rohamot indított a ledlt fal engedte i"és ellen. Jlíg Mekchc\'
visszaverte a falra mászó ellenséget, az alatt Dobó eloltatta a tüzet parasztjaival
s a falban támadt rést hirtelen betömette. Nagy volt azonban a kár, hogy annyi
puskapor tönkrejutott s a két szárazmalom elpusztult. Szerencsére a kénk és
salétromos raktár épen maradt és Bornemisza Gergely diák értett a puskaporcsináláshoz. Száz meg száz kéz néhány nap alatt heíyrepótolta a lpcu-veszteséget. st Gergely diák mindenféle furfangos szerszámokat eszelt ki, tz kerekeket
készített, azután a hajdani római katapulták mintájára hajítógépeket. a mikkel
az ellenséget konfunclálni lehetett. Gergely diák e hadiszereivel gyújtotta föl
azt a nagy faalkotmányt, a melylyel Arszlán basa a Bolyki- és Bebek-bástya
közötti mély árkot be akarta tölteni, hogy arról könnyebben hághassanak fel a
falakra és hogy innen lövöldözhessenek az ostrom alatt a török puskások a
szakállasokkal a véd sereg közé.
Okt. 12-éu megint meghiúsult a török tábor éjjeli rohama. A várbeliek
q,., ,.,
közül Xagy István, azrség egjük hadnagya, halva maradt. Mekchc}- sebet kapott.
,
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de még nagyobb veszteséget szenvedett a török, úgy liogy Achmod átkozódott
elkeserült düliébonasikert elén ostrom miatt és Alinak keser szemrehányásokat
tett. A vezérek között nagy volt a viszálykodás és Ali basa azzal vetett véget
a vitának, hogy okt. 14-én még egy általános rohamot indítványozott, a melyben
ó maga támad ell. hogy vagy feltzi biborzászlóját a vár falára, vag}^ elesik eltte.
Elhatározták tényleg a végs, az utolsó harczot. A zsibongás, a janicsárok zaja,
moly a török táborból éjfél után a várba felhatott, tudatta a magyarsággal,
hogy most lesz a dönt mérkzés. A várl)an mindenki a falakra igyekezett, mindenki elfoglalta helyét és kezébe fegyvert fogott.
Okt. 14-én déltájban a szégyentl ösztönzött Ali basa kezdte meg a rohamot
a Tömlöcz-bástyánál, de ott Dobó állott vitézeivel a réseken. Egymásután hullottak el Dobó mellett hs bajtársai, aranyos sisakját tartó apródja is elesett
maga lábán, jobb kezén megsebesült, midn a válságos pillanatban
oldalánál,
megharsantak Pet Gáspár trombitái s annak csapatától megsegítve, Dobó
hosszú harcz után teljesen visszaverte a törököt
Ekkor észrevette Dobó. hogv az alatt a föld bástyánál vett ert a török,
visszanyomták a sánczról Füged^i^, a sáncztetö tele törökkel s ott lobog már Ali
basa vörös-bársony zászlója a fal szegletére kitzve. Bornemisza Gergely nekiirányozza a sáneznak a Tömlöczbástyán lev két ágyúját szeges zsákot, fürtgolyóíömegbe, hogy az csoportostul hull rakásra. A török megka;; lövöldöz a
zavarodik, a védk rendbe heh^ezkednek és Dobó intézkedik, hogy a lankadó
legénység részére néhány csöbör bort vigyenek, segélyökre pihentebb csapatok
siessenek. Bár megsebesült, maga is odasiet s míg a segélycsapatok megérkeznek,
egy csoport parasztot és nket állít a lankadók támogatására. A derék egri
a veszedelemtl nem riadtak meg, segítettek a férfiaknak fegyvert töltem, a réseket betömni, torlaszokat emelni. Lassan-lassan magok is beleavatkoztak a harczba,
nagy köveket guiííottak, olvasztott szurkot és forró olajat öntöttek a felnyomuló
törökök nyaka közé. Bátorságuk, hogy a küzdelemben a férfiakkal versenyeztek,
örökké emlékezetes marad, Székely Bertalan festményében megörökítette az egri
nt.
az egri Dobó-szobor egyik mellékalakja is a. harczias egri nt ábrázolja a
harcz hevében. E poncról is visszaszorították a törököket.
A Bolyki-básíyánál Arszlán bég vezette a támadást. Itt volt az ostromló
törököknek legliatározottabb diadaluk. Nyolcz zászlót tztek már ki a falakra és
Zoltay a torom-ban körülzárva, már alig védhette magát. Ekkor hangzott fel két
oldalról a magyarság ..Jézus" kiáltása, eg\' fell Fügedy, másfell Pet siettek a
már elfoglalt sánczra s visszanyomták a törököket. Érezték, hogy ez a válságos
óra. azért ily szavakkal lelkesítették a népet a vezérek. ,,Csak egy óráig ne hagyd
magad, magyar." Hasonló dics.séggel küzdött az Ökapunál, a hol a janicsárok
agája intézte a harczot, Mekchey, kit sebe sem tartóztathatott vissza attól, hogy
részt ne vegyen az új veszedelemben és új dicsségben.
Ez volt a roppant török tábornak utolsó rohama Eger ellen. Az alkony
vetett véget az ostromnak. A harczban Dobó István vitézeivel a személyes
bátorság bámulatos példáját adta, hs társaival ,, kivívta az egri nevet." Még
négj' napig táborozott a török a rommá lett ersség tövében és bár a falak
annyira megrongálódtak, hogy több helyen lóháton fel lehetett volna nyargalni,
még.sem indított a török több rohamot az egri vár ellen. Látta az egri vitézek
elszánt hsiességét, egjTészt, másrészt meg a kudarcz után a hiánj'os élelmezés
és a korán beállott téU id is elvonulásra készteti a nagyszámú török sereget.
Megmenti tehát Eger várát védinek hsiessége és az isteni gondviselés. '*)
A törökök elvonulásának napját, október 18-át a várbeliek hálaadással ünnepelték
és a székesegyház eltt gúlákba rakott 12 ezer nagyobb goU'ó, melyeket a vívók
a várba lttek, hirdette a lefolyt 38 nap halhatatlan dicsségét.
így végzdött az egri vár hsies védelme. Eger diadalának nagy fontossága volt. Xemcsak Eger vára menekült meg a török uralom alól, hanem az egri
vitézek megmentik a Tisza vidékét, mintegy hat vármegye területét. Eger
maradt továbbra is Fels-Magyarország kulcsa. Dobó István közölte az
szívén viselte Eger
a mint tudta
örömhírt I. Ferdinánd királylyal, a ki
ügyét. A mint a török készüldésének hirét vette, Serédy Györgyöt utasította,
hogy 150 lovast küldjön segítségül Kassáról. '«) Dobót folyton bíztatta, hogy
gyjti a hadat segítségére ") és csakugyan küldött 2 zászlóalj cseh zsoldost,
de ezek késn indxiltak és az ostromolt várba be nem juthattak. Castaldót és
:
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Eger megsegítésére buzdította. Most rült amiak, hogv a
a törököt hódító útjábmn és hálás volt a hs védk
Nemesítéssel, birtokadományozással jutalinazta ket és a mi a legnagyobb
is

vitéz egriek megakasztották
iránt.

ritkaságok közé tartozott, tizetetlen zsoldjukat is kiutalta nekik. Az országis kifejezte háláját
Dobó felterjesztésére a vár védelmében megsebesülteknek, továbbá az elesettek özvegyeinek és árváinak külön adót sza'*)
vazott meg.
A védelem egyik legvitézebb hse Mekchey István nem sokáig
élvezhette királya és hazája elismerését. Midn Eger várából Budetin várában
lev családjához sietett, útközben a parasztok vagy rablógyilkosok megölték,")
A török elvonulása után Dobó Istvánt a király és Oláh Miklós egri püspök
kitüntetésekkel halmozzák el, ö meg hozzálátott a megrongált vár tatarozásához.
Nádasdy Tamástól sürgeti a vár helyreállítását, mert Eger inkább nyílt mez,
mint megerdített hely. A király fáradhatatlan volt ígéretekben, de pénzt és
katonát nem küldhetett. Mikor Dobó István látta, hogy a kormányszék és a
megmentett vármegyék sürgs munkájában magára hagyják, ekkor Egernek
megmentésével befejezettnek tekintette magasztos hivatását, lezárta számadásait és a királytól felmentését kérte. Ferdinánd jeles hívét kitünteti, Erdély
vajdájává nevezi ki.
Dobó Istvánt 1572-ben bekövetkezett halálával ruszkai várának templomában helyezték örök nyugalomra, hol két márványba vésett felirat hirdeti a
törökver hsnek és Dobónak, az erdélyi vajdának érdemeit. PjTker János pátriárka-érsek 1833-ban az egri várban emléket emelt ,, Halhatatlan érdemeinek
méltó tekintetébl Dobó István Eger vára hs védjének" és azt ,,Dobó ruszkai
sírjáról nyert képével díszítette." 1906. aug. 20-án Eger város piaczán Dobó
érczszobrát leplezték le az ország részvételével,

gylés maga

;

:

'")

Belügyi

—

—

Hadtörténeti Közlemények. 1892. 342—347.
") Katona i. m. 817.
") Országos levélt.
") N. R. A. fasc. lOOit. n. 7.
") N. R. A. fasc. 805. n. 41. Exped. Reg. Hung.

oszt.

—

—

— ") Rédey levéltár a Múzeumban. — ") Szederkényi m. Okt. 944—tol. — Ka.
marai számadás múzeumi levéltárban. —
342
Dobó számadásai. —
Szederkényi
m.
88* — ") Verancsics
347. — ") Szederkényi
m.
Oktár 451 —457. — ") Szederkényi
m.
Mon. Hung. Hist. 10 kötet 114. —
A Nemz. Múzeum levéltárából közli Szederkényi m.
H. 122 — 123. —
— •) Czimer Károly Temesvár ostroma.
") Orsz.
Belügy.
934.

'")

'')

i.

=*)

II.

i.

II.

i.

levelei.

*')

—

Itár.

XI.

II.

i.

i.

1.

es.

—

:

—

Hadtört, közi. 1893.
">) Drégely\ár hse. Századok 1887. 36
") Hadtört, közi. 1889
47.
=)
'*) Bornemisza 1553—
Mag}-. Országgy. Emi. III. 295.
") Századok
1880. 489,
1554. és Dobó 1551. számadása.
'*) Gömöry Gusztáv
Hadtört. Közi. 1893.
") Gr. Károlyi
c.-i. Oktár III. 269
'«) Barabás.
") Gyárfás István Dobó Egerben 63.
Tört. Tár 1880. 388—
400.
") Szerémi. Tört. Tár 1897. 139,

—

—

—

3.

—

—

:

:

A

—

várnagyi intézmény 1596-ig, Egervár

—

—

—

elestéig.

Eger hsi ellentállása nem maradt hatástalanul a törökre sem. Ali budai pasa,
a magyarországi török tartomány feje, kész volt alkudozásokba bocsátkozni,
Verancsics Antal kiváló diplomata-pap hathónapi fegyverszünetet eszközölt ki
abból aczélból, hogy ez id alatt a magyar király követei felkereshessék a fényes
portát, mel}' Szulejmán szavai szerint nyitva állott mindenki eltt. Ferdinánd
az általános fejetlenségben, mert egész országát nem akarta török prédára bocsátani, 1556-ban lemondott Erdélyrl János Zsigmond számára, de már Erdély
tényleg úgyis elbb elszakadt. Hosszas alkudozások után 1559-ben jött létre a
török-magyar békeszerzdés 8 é\T^e. De nem igen tartották be a békét, mert
1560 és 1562-ben újból békét kötöttek. Nádasdy Tamás ekként jellemezte a helyzetet ,,a frigy megvan ugyan, de a ki közel lakik a törökhöz, otthon ne háljon."'
Csak az 156S-han kötött drinápolyi béke vetett véget az örökös hadakozásnak.
Ebben a korban az egész ország, fleg a végvidékek, siralmas állapotban
vannak, sorsukban osztozott Egervár és Heves vármegye területe is. Dobó lemondása és Mekchey rövid várnagysága után az egri vár védelmében kitnt ,, Gergely
diákot", Bornemisza Gergelyt (1553 márczíus, 1554 november) nevezték ki egri
vámagynak. Ö látta Heves vármegye szomorú helyzetét, hogy a törökök egészen
Egerig terjeszkedtek, Nagji;álya, Maklár behódoltak s ezeket, valamint Felnémet,
Tárkány, Szlske, Tihamér, Noszvaj községeket a törökök feldúlták. A vidék
védelmére jobb karba iparkodott hozni az egri várat. Ferdinánd a pénzsziíkség
idején az egri püspöld javakat és az országos közjövedelmekbl Heves vármegye
összes adóját, 700 irtot, továbbá Gömör, Borsod, Abaúj pckajáón egy részét
:

Bornemisza
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Utalta erre a czélra. Bornemisza ezt az összeget mind felliasználta építkezésekre.
Bécsbl 258 forintért hadiszereket hozatott. De azután jövedelme megcsappant,
mikor Újlaki Ferenczet nevezték ki egri püspöknek és a püspöki jövedelmek egyharmadát a püspök kezébe kellett szolgáltatnia. Bornemisza vitéz magyar katona
volt és a derék várnagy vakmerségének esett áldozatul. 15r)4-ben Véli, hatvani

bégnek Poroszló vidékén portyázó katonái kezébe
rabságba hurczolták és ott halt meg 1555-ben. *-)
zakiuiiiy Pál.

került.

Konstantinápolyba,

—

ZarkauiUj Pál lett utódja. (1555 január 1.
1558 január 26.) Újlaki püspök,
Egerben sohasem fordult meg. Pozsonyban 70 éves korában elhalt s a püspökség betöltetlen maradt, így a várnagy egyenesen a királyi kamara utasításai szerint járt el. A vár fenntartására nem volt anyagi tehetsége. Egerben is az történt,
a mi a többi végvárakban. A vár fenntartási alapját, a püspöki jövedelmeket uraknak, kapitányoknak bérbe adták, a kik a bérösszeget nem fizették be. így a vár
erdítési munkálatát abbanhag^'ták, st a vár rségét sem tudták fizetni s a fizeíetlen zsoldos katonák elégedetlenkedtek. Az egri püspöki tizedeket Bebek
Ferencz. Perényi Gábor. Homonnay, Serédy bérelték, a kik mindent a maguk
ki

Verancáics
püspök.

zsebére harácsoltak össze, bért nem fizettek. 1055 frt hátralékuk volt. A fizet étlen várkatonaság között a fegyelem felbomlotí. a várnagygyal szembeszálltak,
mire Zarkandy maga kéri felmentését azzal a megokolással, hogy ,,mint írástudatlan nem képes a jövedelmek gondozására" ^^) és felmentését 1588-ban
kapta meg. Hséges szolgálatait a király a htlenségbe esett Károlyiak poroszlói
birtokrészének adományozásával jutalmazta meg, a birtokok azonban ISTl-ben
újra visszakerültek a Károh-1 család kezébe. *^)
Az egri vár ügye foglalkoztatta az országos rendeket is. Még az 1555-i
pozsonyi országgylésen úgy gondolkodtak a rendek, hogy Újlaki püspök halálával legjobb az egri püspökséget betöltetlenül hagyni, legalább több jövedelem
jut a várra. Most azonban a püspöki interregnum zavarain okulva, megváltoztatták nézetüket s arra kérték a királyt, hogy a püspökséget töltse be s oly egyént
nevezzen ki püspöknek, a ki a pü.spöki székbl az egri vár katonai fölügyeletét
és a legfbb katonai hatalmat is gyakorolni tudja, Verancsics Antal személyére
esett a király választása, a ki diploraácziai küldetésével, a török egyezkedéseknél
elért sikereivel nagy tekintélynek örvendett s katonai képességeinek is jelét adta.
1557 november 19-én nevezték
ki egri püspöknek.
Verancsics püspök elször a várrség között teremt rendet. Megállapítja
kinek-kinek tisztét, kötelességét. Ö nevez ki két várnagyot, a kik hségei esküsznek a püspöknek és a királynak. Dobó István tanácsát kérte ki **), új emberekkel
vétette magát körül, els egri várnagyul az 1552-i ostromban kitnt Zoltay Istvánt
Í1558 április 1.
1562 június 10) nevezte ki s neki tisztán katonai hatásköre volt,
volt a vár parancsnoka. Alárendeltje volt várnagytársa, Jakusith Ferencz.
Szarvaskbe királya jóváhagyással Gadóczy Gábort küldötte várnagynak. A várrség létszámát 200 lovas és 150 gyalogosban állapította meg, utóbb 400 lovas és
350 gyalogosra emelte. Azután szétválasztotta a katonai hatáskört a jószágkezeléstl, elkülönítette a várnagyságtól a gondnoki (provizor) tisztet, Zeleméry
László lett a püspöki javak kezelje. A jószágok kezelésére és a jövedelem hováfordítására ügyelt a királvi ellenr. A várörség részére Lauser János bécsi kereskedtl mintegy 1000 forint értékben fegy\'ereket vásárolt **) az egri várba
beltt és Dobótól összeszedetett golyókról részletes jelentést tett Miksa fherczegnek, hogy az 5747 drb. golyót használják föl új ágyúk öntésére.
Mindez intézkedések egyelre a várban rendet teremtettek ugyan, de
Heves vármegye területének védelmére elégtelenek voltak.
nagy hader, a
melyet a török a magyarországi vilajettek védelmére tartott, foglalkozást keresett,
a küzdelemre el volt látva mindennel, rablótámadásokban, betörésekben keresett
szórakozást. Egyre terjesztgették a szultán területét. A király csak úgy vehette
volna elejét a bajnak, ha követte volna a török példáját" s megfelel számú, rendesen fizetett rséget tartott volna a végeken. Ez azonban nem történt meg. így
Heves vármegye tiszántúli része is török hbéresek kezébe került, s így mind
szorosabbra fzdött Eger körül a törökök támadó gyrje. Török kézben
vannak már Hatvan. Buják, Salgó, Fülek, Szécsény várai,
Ferdinánd hatalma

t

—

;

A

—

alatt

áUottak Eger és Szarvask.

Verancsicsot diplomácziai küldetései sokszor távol tartották egri székhelyétl, ez alatt a várrség között viszályok dúltak és a török egjTe garázdálkodott.
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Az áldatlan állapotokról értesülve, Verancsics 1559-ben Bécsben feltárja az egri
vár helyzetét és Heves vármegye állapotát. Aggodalmaskodik, hogyha a töröknek
sikerül Heves, Jászberény, Csege és Csáth városokban palánkokat szervezni, úgy
lesz. ^^) Kevesli a várrséget, mert a 400 lovas és
350 gyalogosból 100 gyalogos állandóan a városban, a város négy kapujánál teljesít szolgálatot. Pénz nincs, a katonaság díját nem tudja fizetni. A várörség
vezeti között és közötte ellentétek merültek föl a török foglyok megváltási
összege miatt. ^^) E miatt az elégedetlenked vezéreket, Zeleméry provizort és
Jakusith másodvárnagyot állásuktól felmentette. Egész Heves vármegye török
hódoltsági terület lett,
a vármegye, Eger kivételével, két hatóság, magyaros
török úr alatt állott. Az adó felét a jobbágyok török részre, felét magyar részre
fizették, mert ezek ,,úgy a szultánnak, mint a magyar királynak közös jobbágyai."
A két tz közé szorult jobbágyokat egj'aránt zaklatták mindkét részrl.
Hasszán hatvani bég eílen az volt a panasz, hogy Molnár Albert makiári Török-magyar
jobbágyot elfogatta és azért. ,,mert a kel hold és esteli csillag láttára a földre
köpött", 400 frt büntetéspénzt zsarolt ki tle. Az egri völgybl 12 jobbágyat
magához rendelt.
katonái éjjelenként Eger alatt szerte kóborolnak az erdkben
Ali aga, Tálya szpahija, a jobbágyoktól 1000 frtot csikart ki. ^°)
és rabolnak.
Dely Heder török lovas Maklár és Tálya lakóit támadta meg. Füreden is raboltak
a törökök Debr helységrl meg az a hu.' szállongott, hogy a régi vár helyén a
török ersséget akar emelni. ^^) A magyarok és törökök között sren elfordulnak a párbajok, a vitézi mérkzések, azokat el kell tiltani, mert a párbajok alkalmat adnak a töröknek a vár kikémlelésére. ^^)
A magyar-török állandó viszályok mellett Verancsics püspöknek baja volt
a békésgyulai várnagygyal. mert az egiú várhoz adózó hat kún község illetékeit
jogtalanul beszedte. ^^) Baja volt a jászokkal és kunokkal, kiknek szolgálmányait
1560-ban királyi bizottság meghatározta és kimutatták, hogy a jászok és kunok
a királyi ellenr hatósága alatt állanak, ket a vár tisztjei nem zsarolhatják. ^*)
összeütközött Verancsics az egri káptalamial a karthauziak egykori birtokai
Zsércz és Noszvaj faluk miatt, mire újabb királyi resolutióval e birtokokat 1559-

Eger helyzete tarthatatlan

—

—

—

;

:

ben az

egri

püspökségnek adományozták.

A helyzet

^^)

így tarthatatlanná vált. 1562-ben újra kicserélték a vár vezetit.
1564 február 9.) tették meg els várnagyHorváth Ferenczeí (1562 június 10.
nak, de ezzel a bajokon nem segítettek. Verancsics maga egjTe jobban érezte a
,, helyzet sürgs javításának szükségét", azért azt hozta fel okul, ,,hogy életkorának 60-ik évében immár gyöngévé vált az egri ügyek további gondozására *^)
és felmentését kérte. Egyúttal azt javasolta a királynak, hogy az egri ügyek vezetését tekintélyes egyémre ruházzák. 'Míg elterjesztését tárgyalás alá vették, addig
is ersítette a várat a királytól Egerbe küldött jMirandula Pál híres építmester.
Verancsics kérelmére Miksa fhercze gEgerbe puskaport, pénzt, védelmi szereket
küldött, ekkor érkezett a várba Kylmann András kapitány vezetésével az els
német csapat is. Sürgs volt ez intézkedés, mert hallották, hogy a török Szolnoknál hidat veretett a Tiszán és Budáról Szolnok felé szállítgatta hadiszereit.
Végre az 1562-ben kieszközölt török béke után elfogadták Verancsics leniondását,
pusztán egyházi jurisdictiója maradt meg Heves vármegye területén, a turóczi

—

Horv.ith
Ferencz

prépostság javaival kárpótolták püspöki jövedelmeit és a szempczi harminczadból évi 8000 frtot ígértek neki. Ajánlatára Mágóchy Gáspárt (1563 február 9
1567 márczius 20) nevezték ki Eger várnagyává, rábízták kivételes hatáskörrel
az egri püspökség összes javainak gondozását, a két vár femitartását, a püspökséghez kötött fispáni jogot és hatalmi kört. Csak azt kötötték ki, hogy az egyházi ügyekben a püspök vikáriusát, a káptalant és a megyei papságot támogassa
és a kath. vallás ügj-ének elmozdítására törekedjék.
Eger várát így a pü.spök önként a királj- kezére bízta. A király a német,
cseh és örökös tartományok segítségét is felhasználta. Ezzel azonban a magyar
honvédelemben végzetes fordulat állott be. Az idegenek azt követelték, hogy az
fiaikra bízassanak. Ekkép a magyar végvárügy
általuk fenntartott várak az
és az összes magyar hadi ügyek kisiklottak a magj^ar hatóságok alól, a bécsi
haditanács elé tartoztak, önálló államiságunk elvesztése ellen tiltakozott az
egész nemzet és szembehelyezkedett a királyi hatalommal.

—

volt.

Mágóchy Gáspár után még Eger várának magyar származású várnagya
1569), de azután németek következtek F(.rKách.simon.
Forgách Simon (1567 május 16

—
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Mágóohv Gáspár iparkodott

az utasítások szerint eljárni, az elírt 400 lovas
fogadta föl és ket „jámbor és jogtudós férfiak
Ítélete meghallgatásával"
bocsátotta el. Hat hónapra beszerezte a védszereket
sem foghatott hozzá, nála
és az élelmi készletet. De azután az igazi erdítéshez
is hiányzott a ..nervus rerum gerendarum", a pénz. A püspöki javak bérli nem
fizettek, a vármegyék segélyeit nem tudta beszedni, a fizetetlen katonák zúgolódtak és elve.szítette királyának bizalmát is. Régi pártfogója, Verancsics vádolta
be Oláh Miklósnál, az esztergomi érseknél és az udvarnál, hogy a kath. vallás
ügyét elhanyagolta s a lut heréknek kedvezett. Verancsics fájdalmasan érinti ezt
egyik levelében, hogy ..ha ezeket sejtette volna, bizonyára más és nem Mágóchy
vezetné az ügyeket Egerben". "*) Sürgeti Mágóchy elmozdíttatását „az egri
prefektus-változtatás miatt mitl sem kell tartani, még ha az ellenség nagyobb
ervel is fenyegeti a várat, csak ez a pestis (Mágóchy), mely annyi szerencsétlenséget hozott a boldogtalan Egerre, távozzék". ^^) 1567-ben királyi biztosok jöttek Egerbe, Mágóch^-t elbocsátották és Forgách Simonnak adták át a várat.
Akkor cserélték ki Eger várnagyát, mikor hazánk területén kemény várharczok dúltak. !Miksa ingerelte fel elbb a harczias Szulejmání azzal, hogy
felvidéki kapitányaival elfoglaltatta Tokajt, Szerencset, Szathmárt és Nagymaga is bejött
bánvát. Szulejmán pasáit hasonló támadásokra utasította s
hazánkba. 1566-ban Zriim Miklós hsies önfeláldozásával Szigetvárról Szulejmánt jó ideig feltartóztatta s az ostrom ideje körül Szulejmán meghalt, nem
örülhetett Szigetvár elfoglalásának. A hatalmas szultán pasái bevették G\iüa
várát és Hajnácsköt Gyula eleste nagy rettegést keltett Eger vidékén. 1567-ben
a török Jászberényt alakította át erddé s kezére kerültek Dédesvár, továbbá
Putnok, Vadász gömörvármeg3^ei várak. Eger várát körülzárta most már a török
egészen, a vár azonban még nem bukott el, bukását elodázta mintegy 30 évre a
békés Szehmmel, Szulejmán utódjával kötött 1568-i drinápolyi béke.
üngnád
Eger végvárának ez idben német várkapitányai vannak
Kristóf (1569 76), Kolonics Bertalan (1576
1581), Ungnád Kristóf másodszor
(1581
1588). A német kapitányok a várat német rséggel rakják meg, ezek
aimjd zsoldot húznak, hogy abból kétannjd magyar katonát el lehetne tartani
s a mellett a fizetetlen katonák a népet sanyargatják. A német katonák pazarlását élénken tünteti föl az országgylési rendek 1580-i felirata ^""j ..hogy míg
Egerben valaha bség volt a vár pinczéjében a borban s annyi volt, hogyha egy
nagy hordóba öntötték volna együvé s hátul megfúrják, egy évig se folyt volna
most ahg található ott valami". Magyar katonaságot, magyar
el teljesen,
várkapitánji; sürgetnek többször, ..mert huszonnyolcz évvel ezeltt nem volt
Egerben egy idegen sem. Isten segítségével tisztán magyar er mentette meg
a legnagyobb török haddal szemben," ,,most azonban Isten óvja ily megtámadtatástól a várat, mert feltétlenül áldozatul fog esni." ^°^)
A német kapitányok alatt katonai önkénj' uralkodott Heves vármegyében.
Német tisztek és katonák kezelték és béreltek ki a tizedeket, Ungnád a nagyprépostság jövedelmeit vette bérbe 800 frtért. ^"^j A káptalan javait is kincstári
kezelésbe vették, a királjT kamara bérbeadta a vár szükségleteinek fedezésére,
de a bérösszegek nem folytak be. Különben az egész ország pénzügyi viszonyai
kétségbeejtk voltaii.^Iiksa király halála után, Rudolf számításai szeiint 1577-ben,
a császár összes magyar és más országokból való jövedelmei 596.492 frtot tettek
ki, míg a katonai szükségletek rohamosan emelkedtek. 1577-ben csak Magyarországban a hadiköltségek 1,667.789 forintot tettek ki, a melybl Fels-Magyarországra 957.662 forint esett, i"^) Nem tudta tehát a király állandó adó hiányában és az átkos adóelzálogosítás s garázdálkodás módszere mellett a katonai
kiadásokat fedezni. A fizetetlen zsoldosok raboltak, elégedetlenkedve szolgáltak,
idegen származásuk következtében a magyar ügj'ekért, Magyarország felszabaduha semmit sem lelkesedtek.
nem csoda
lásáért,
így történt, hogy mikor a rendek 1572-ben feliratukban felhívják a király
figyelmét Eger város hiányos körülfalazására, ,,az oly hézagos, hogy azon az
eUenség minden akadály nélkül behatolhat", akkor a király a kérelmet elutasította azzal, hogy elször a vár szorul megersítésre, ha nénz lesz, akkor kerül
a város sorra. ^''*) Pénz azonban sohasem volt elég, pedig Verancsics püspök
1562 óta és Radéczy egri püspök 1572 óta püspöki jövedelmeikrl lemcuidtak,
miután a püspöki javakért a turóczi préposi&ággai kártalaoították ket.
itt is.

és 300 gyalogosból álló

rséget

t

;
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Miksa és utána Rudolf királyaink nem értették meg, hogy a magyarok
nemcsak nem köszönik meg az értök hozott áldozatokat, hanem még panaszkodni mernek királyuki'a. A sok panasz után végre 1579-ben Egerbe háromtagú
bizottságot küldöttek ki. hogy írják össze a vár tartozékait, jövedelmeit. Vizsgálják meg a provizorok visszaéléseit, szerezzék meg Sz. János könyvét és abból
kutassák ki ama megyék, kerületek és egyes birtokok neveit, a honnan az egri
püspökségnek és káptalannak bárány, termény és bortizedek járnak Ügy látszik, ebbl az alkalomból készült az egri egyház ama Sz János könyve, a Liber
S. Joannis, a melyet az egri káptalan riz s melyet Kandra Kabos tett közzé. ^''^)
A Sz.1 János könyve a régi 1549-ben készült eredetinek átírása, de mindazon
kerületeket és megyéket felsorolja, a melyek még 1549-ben nem tartoztak az
vár tizedkerületéhez, hanem csak 1579 körül csatoltattak ide.
kiküldött vizsgálóbizottság mltödése kiterjedt az allodiális gazdálkodásra,
a török foglyok váltságdíjának kezelésére is.
Ez az eljárás sem elégítette ki a rendeket, 1583. majd 1587-ben a pozsonyi
országgylésen újra sih'gették, hogy a király magyar fkapitányokat nevezzen
ki. Végre Rudolf alatt 158S-ban eleget tettek a nemzet kívánságainak, „vitéz
érdemei elismeréséül" Rákóczy Zsigmondot nevezték Id Eger várnagyává.
(1588 május 14
1591) Ugyan volt a kiadott utasítás értelmében az egri püspöki
javak kormányzója, Heves és Borsod vármegyék fispánja. A püspöki, káptalani
tizedek minden egyházi illeték és bevétel rendelkezésére állottak, a más megyékben lév büiokok után bérletet szedett be. A várbeli iskolaigazgatónak, püspöki
ügyésznek. 4 várkáplánnak. 2 alispánnak, harangozóknak és egyházi öröknek
utalja ki szokásos deputátumukat s a várban 500 lovas 200 magyar gyalogoson kívül köteles még 250 német gyalogosból álló zászlóaljat is eltartani. ^"^
Rákó'zy idejében üresedésben volt a püspöki szék. Radéczy a ,,800 frtos nyugdíjas püspök" 1587-ben meghalt. Rákóczy Zsigmondban derék várnagyot kapott
az egri vár, a fels vidék nemesi ifjúsága köréje sereglett, hogy a hadban kiképezze
magát. Rákóczy számadó könyvei szerint az 1590-ik évben Heves és KülsSzolnok vármegyékben 108 tizedíizet község volt az ínség magas fokra hágott,
egy fertály búza ára 70 dénárra emelkedett, míg Dobó István korában ennek
értéke 33 dénár volt. Az egri várban Balázs Diák István és Balassa Ferencz
egri püspöki

A

Rákóozy

—

;

kapitánysága alatt mintegy 370 magyar lovas, Peth István kapitánysága alatt
312 lovas volt és Rákóczy külön 66 lovast tartott. A magyar gyalogosok létszáma 200. A várban ugyanekkor 250 német gyalogos és 70 vasas lovas is volt.
A várbeli rség maga szerezte be ruházatát, fegyverzetét a várban posztóraktár
volt, honnan kék és vörösszínü posztókat kaptak díjuk fejében. Ugyancsak
a várban árulták 30 dénárért a lándzsákat is. A német katonaság miatt panasz
volt az országgyléseken, hogy a német katonák kétszer annyi költségbe kerülnek, mint a magyar katonák. Tényleg Egerben a német katona több zsoldot
kapott, mint a magyar a magyar lovas havi 4 forint 50 dénárba, a német lovas
havi 6 7 forintba került, a magyar gyalogosra 3 forint 40 dénárt, a német
gyalogosnak átlag 4 frtot fizettek havonként. Rákóczy folytonosan pénzhiánynyal
küzdött, 1591-ben a vár kapitányságáról benyújtotta lemondását, mert ,, magyar
s német katonáit fizetni képtelen, állása kompromittált." Hiába tartóztatták.
nem maradt meg állásában. Buzgó szolgálatait 1598-ban fényesen méltatták,
gyermekeivel együtt bárói ranggal az ország zászlósurai sorába emelték ^''")
lett
s
a hatalmas Rákóczy családnak igazi
megalapítója. Utódjául
Préposíváry Bálintot (1591
1594) nevezték ki.
Rákóczy Zsigmondnak és Prépostváry Bálintnak a törökkel békepolitikát
kellett folytatniok. De a török egyre vakmerbb lett. Folyton rabolt, különösen
a vásárok felverését kedvelte. A kereskedk, iparosok, nemesek, jobbágyok
nagy számmal gyülekeztek össze a vásárokra. A felvidéken igen látogatott vásár
volt a szikszói. Többször megrohanta a török a szikszói vásárosokat. így 1588
október 8-án a füleki, szécsényi török várrség lepte meg Szikszót Ezt a felvidéki
magyar kaj)itányok nem nézhették tétlenül. Homonnay István, .hazánk egyik
foltalmazója", Rákóczy Zsigmond, Prépostváry Bálint életök koczkáztatásával
igyekeztek a lakosságot a törökkel szembon megvédeni. Az ónodi, szendri,
diósgyóii, egi'i várrscg híres lovassága a törökön fényes gyzelmet aratott,
gyzelmüket Tardy György krónikás nyomban három énokbon megénekelte. ^*'*)
Rákóczy Zsigmondé volt a dicsség oroszlánrésze, hálából Zemplén vármegye

,

;

—

;

—
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sok ajándékkal tüntette ki. i"*) A török a szikszói vereséget 1592-ben köszörülte
„226 testet
ki. ekkor Préposíváry Bálint egri várnagy katonáit verték szét
írja Prépostváry Károlyi Mihályhoz czímzett levelében
temettettem el
kik az harczon elestének, az diadal az pogányé, de ók is igen bánkódnak, sok
fnép esett el közülök. Sasvár pasának eg^vetlen fia volt, annak is a feje az itt
való kapuban vagyon." ^'^^)
A 15 éves török
A szikszói csatározÉsok eljátékai voltak a hosszantartó, 15 éves török
háború.
j^.^iiorúnak. A felvidéki rendek Tarczalon 1593 szeptemberében általános felkelést határoztak és a felkelk táborát tiszántúli és tiszáninneniro osztották.^^^)
Tgy Heves vármegye népsége is táborba szállott s megindult a magj'ar-török

—

—

•

háborít.

Kedvez

meg

az l94-ik év, a felvidéki sereg Hatvan
Ekkor került vissza Jászberény a magyarság birtokába. 1595-ben a közeled mag^^ar sereg hírére Balaszentmiklós
török rsége hagj^a el az erdöt, úgy hogy Eger környékén Gyula, Szolnok
és Hatvan várak voltak már csak a török kezében. Másrészt, illetleg a Dunántíil is kedvezen alakult minden. Erdélyben pedig Báthory Zsigmond a moldvai
kilátással

nyílt

és Jászberény között gyülekezett.

és havasalföldi vajdákat fönnhatóságának elismerésére kényszerít ette és 1595-ben
Szinán fölött Gyurgyevónál fénj-es gyzelmet aratott.

Hatvan
^ '* *"

A

fölkel hadak az ország szívébl. Budáról akarták elzni a törököt.

De Budát hiába ostromolják, míg Hatvan vára a török kezében van. Tehát
1594 óta elbb Hatvan visszafoglalását törekedtek megkísérelni. Hatvan igazi
ostroma azonban csak 1596-ban kezddött meg. Miksa fherczeg, Schwarzenberg,
Pálff,v és Tetifenbach német-magyar csapatai, Rákóczy Zsigmond, Dersffy
katonái, más felkel hadak és az egri várrség egy része a Zagj^a partján ütöttek
tábort. Körülzárták a várost és a várat három kapuja fell a pásztói, a pesti
és a ráczkapu fell ersen kezdték ostromolni. A hatvani szandzsákot a hs
Arszlán bég védte 1500 fre rúgó rséggel. A budai pasa kitartásra buzdította
a béget és biztatta a császár személyes segítségével is. A törökök makacsul ellenállottak, úgy hogy a várat csak 3 heti ers ostrom után, szept. 3-án tudta elfog:

ostromló sereg. ^^2) Istvánffy és Ortelius leírják, hogy a betóduló katonakegyetlen gyilkolást %-ití véghez, különösen a vallon katonák
ság a városban
hulláiról a brt lenyúzták és maguknak
férfiak és
i ülitek ki az öldöklésben.
öveket készítettek bellük. A palánkozott sánczokat lerombolták, az ostromló
sereg szétoszlott, és csak csekély rséget hagytak ott hátra.
Hatvan ostroma idézte el Eger veszedelmét. III. Mohamed szultán tényleg
nagA- sereggel sietett Hatvan védelmére, de megkésett, azért a szolnoki, budai,
gyri iderendelt csapatokkal Szolnokon egyesülve, Eger támadására készült.
Égerben bedeghi Nyáry Pál volt ekkor a várnagy. (1594 okt. 1 1596. oki 14)
állott, melyhez Miksa fherczeg Hatvan bevétele
Az állandó várrség 1000
után 2500 fn^-i morva sereget küldött több ágyú és hadiszerrel. Utóbb Trczka
Vilmos és Kinszky János német tisztekkel újra 500 gyalogos és 500 lovas érkezett
a várba. Tehát az egész rség 4500 emberbl állott. Egervár állapotát Szamosközy
a bels vár a város felett,
épült, kfallal volt körülvéve
írja le. A vár
várost kfal vette körül. Eger emez állaa küls vár a hegyoldalban feküdt.
lalni az

min

A

Xyáry

Pál.

nk

—

fbl

kbl

;

A

Eger bukása.

potában ellenáUhatott volna a török ostromnak, ha kell segítséget kap Miksa
fherczegtl és a felvidéki hadaktól. Azonban Miksa fherczeg mindig attól
tartott, hogy a török megváltoztatja útját, Bécsnek fordul, azért Váczon, majd
Esztergomban foglalt állást seregével. Teufenbach felvidéki fkapitány is késlekedett, késn, az ostrom idején hívta össze Szerencsre a felvidéki nemeseket,
hogy siessenek Eger megmentésére. A felkel sereg ekkor már sikertelennek
találta Egernek megmentését, inkább ^Mezkeresztesnél gyülekeztek, ide várták
Miksa fherczeget és Zsigmond erdéljd fejedelmet.
Ez a bizonytalan haditaktika és halogatás buktatták meg els sorban az
egri várat. III. Mohamed seregével 1596 szeptember havában Eger alá érkezett.
Egy török csapat Hatvant szállotta meg, majd Makiárról Tályán át Felnémetig,
Czegléden át SzöUskéig teljesen körülvették a várat és a várost. A várbeUek
vitézül védekeztek, de a nagy ervel szemben sikertelen volt az ellenállás. Okt.
4-én elbukik a város, a következ napon már a küls várat is fel kellett adniok
és az rség a bels várba szorult. Midn kívülrl segélyt hiába vártak, csíiggedni
kezdettek és a vallon katonaságot megszállotta a gyávaság szelleme, a vár meg-
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Xyáry cs várnagytársa, Barcsa}' megadásról
így nem tudni biztosan, árulás útján, vagy erszakos
ostrom úíján került-e az egri vár okt. H-én a török kezébe. Istvánffy, Ortelius,
Illésházy elíérleg adják el a vár elestét. Illésházy elbeszélése szerint ..megrettene az idegen nemzet a várban, jíártot ütének, rátáraadának kapitányokra,

adásáról
hallani

kezdtek

gondolkozni.

sem akartak,

szót adtak a töröknek, hogy magokat -hitre megadják. Ez alatt be is bocsáták
a törököt a résen, azonban Kerskát, a cseh hadnagyot, két káptalani pappal
és Bessenyei hadnagyot kiküldték a császárhoz, hogy alkudozzanak. De a töröcseh urat a császár fogva
kök már nem alkudlak, látván, úgyis kezökben a vár.
tartotta. Bessenyeit a két pappal \ásszabocsátá a várba, hol a törökök a fegyvereket már elszedték, a fönépet foglyul tevék, a vallon- és németeket mind
levágták, a magyarokat csak rabbá tették, mert Hatvanban a vallonok és
németek gyilkoltak, s a török holttesteket megnyúzták." ^^^)
Illésházy elbeszélésével lényegében egyezik Evlia Cselebi híres török utazó
eladása, ki 1664 körül itt járva, hallomásból ekként beszéU el Eger város elestét
,, Végre az 1004. évi Sevvál hó 24-én
(1596 jún. 22) III. Mohamed szultán Eger
ellen fordult s az 1005. évi Száfár hó kezdetén (1596. szept. 24) Eger várát ostrom
alá fogta. Azon éjjel az ellenség az izlam seregtl való félelmében a külvárost
elhagyta s a középs várba vonult fel tele harczvágygyal. Reggel az izlam sereg

A

:

a külvárosba lement s azon órában Egert 11 helyrl ágyúval döngetni kezdték
s ostromsánczokba is mentek. A vár keleti részén a szlk dombján lev ostromsánczok a frenk várbeli hitetlenek biztonságát elvágták, mivel az anatóliai
vezér, Távil Lala Mohamed pasa és Hasszán pasa rumili vezér a szlk fell a
frenk vár árkába földet hánytak, a várat meggyengítették s azonnal a vár ellen
mentek és a frenk várat elfoglalták. Az ellenség innen mind a bels várba ment.
A következ napon a hitetlenek közül néhány ,,bejfi" (elkel fiatal ember)
a várból kijött s ezek kegyelmet kaptak és kezesekül tartattak. A többiek fegyveresen jövíek ki a várból s az iszlám sereg harczolt ellenük és sokat közülök
kardélre hányt, a bejfiúk azonban életben maradtak. Eger vár rzésére Kodsa
Mehemed pasa maradt az anatóliai sereggel és a vár kijavításáról gondoskodott.
A hódítás tarikhjáí Csatalzáde mondta ..Mohamed elvette a némettl Eger
várát 1005. év." ^^*) Eger elfoglalásáról III. Mohamed szultán fethnámét (gy:

zelmi jelentés) adott ki.
Eger pusztulása a hatvani ostrom megbosszulása volt. Nyáry a vártisztekkel együtt török fogságba került. Eger várával együtt elbukott egész Heves
vármegye. így foszlott szét Dobó István dicssége, Eger elvesztése az áldatlan
viszonyok szomorú eredménye és a magyarországi hadviselésnek szégyene volt.
Beismerte ezt az uralkodó is. mert mikor 1597 91. t.-czikkben a Pozsonyba
egybegj'ült rendek a fogságból kiszabadult Nyáry Pál ellen Eger bukásáért
szigorú vizsgálatot kértek, akkor
Nyáryt ártatlamiak. st eljárását jutalmazandónak találta. Hátralev díját kifizette, birtokot adományozott neki és a fontos váradi vár rzését bízta reá, hol azután tisztének fényesen megfelelt.
Az egyesült magyar hadak a törökkel 1596-ban Mezkeresztesnél ütköztek nezökereszte
csata,
össze a keresztény csapatok rendetlensége, zsákmányolása az utolsó pillanatban
itt is megbuktatta a magyar ügyet. A mezkeresztesi csata hírére Szarvask
és Sirokvára is török kézre jutottak.
:

;

—

—

") Verancsics összes munkái. V. 208—33.
") u. o. III. 390, 432.
") Liber Instruct. IV.
»*) Károlyi es. Oktár
^^) Verancsics levelei. XII, 219—220.
Hl. 304,
340—342.
68) Verancsics levelei. VUI. 178—179.
VII. 200.
«') u. o. VHI. 28.
«") u. o. VIU.
70—71.
") u. o. Vin. 137.
") u. o. VII. 200.
»*) Gvárfás i. m. IV. 83.
") u. o. \TII. <>'.
»*) Verancsics levelei. XII. 225.
") u. o. VHI. 367.
'*) u. o.
") u. o. VIII., 182, 256, 275.
i»") 1569. január
XII. 101. —'») u. o. XII. 211.— Mag>-. Orszgy. Emlék. VI. 375—389.
20. bécsi
jelentés a tört. bizottság másolatai között.
1»2) N. R. A. fasc. 1718. sz.
»»») Hadtört, közi. 1893,
iW) Magj^ar országgj-. Emi. V. 343, 376.
i°') Xot. Hist
»"«) X. R. A. 761. cs. 21. sz.
543.
">») Századok.
Com. Zempl. 98—99.
"») Xot. Hist. Com. Zempl. 92.
"») Károlyi
1871.
"') Kovachich Vestig. ad suppl. Com. UI. 301
cs. Oktár III. 269.
'") Szamosközv. Mon.
Hung. Hist. 30 k. II. pótfüzet.
"») Magj'. tört. Emi. VII. 30—37.
'") Evlia Cselebi 11. 110.
k.
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m. HEVES VÁRMEGYE TÖRTÉNETE EGERVÁR ELESTÉTL EGERVÁR
BADULÁSÁIG.
1.

A

török hódoltság kora

;

FELSZA-

(15;i6— 1687.)

az egri pasalik megalakulása.

Egervár bukásának nagy jelentsége volt. Most már Heves vármegye terünem volt olyan földterület, mely nem esett volna a török hatalmi körébe.
Egervár eleste mintegy hat felvidéki megye behódolását vonta maga után.
Eger eleste után az els évben 60 falu, a másodikban 100. azután 150 falu
e.satlakozoít a török részhez, st az egri törökök nem akartak megnyugodni
mindaddig, míg hatalmukat a kassai khídig ki nem terjesztik. ^)
Az egri pasalik.
^ török hódoltsági terület eme szertelen növekedése természetszerleg
a török hódoltsági terület újabb szervezését idézte el. Üj török tartomám't
szereznek hazánkban s ennek középpontjává Eger várát teszik. Az „egri pasal'k" lett hazánkban a negj-edik török tartomány, az eddigi budai, temesvári és
kanizsai pasalik mellett. Az új török tartománynak, ..pasaliknak" biztos határvonalait, kiterjedését nem tudjuk megállapítani. Ann^d tény, hogy 1609-ben
Jahia Tihaja egri alajbég egész ]\Iískolczíg. Debreczenig szedte az adót az egri
pasaUk számára és erre Mágóchy segítségét is kéri, ,,mert a hatalmas vezir levelével igazságban jár." -) A Nemzeti Múzeum levéltárában lev török okmányok
szerint az egri pasalik kormányzati területe a Duna-Tisza közére terjedt ki,
mert tek. és nagA'S. Vitézl Kászon egri pasa így kezdi leveleit ,,mi, az hatalmas
és gyzhetetlen császárnak Végh Eger várának Tisza és Duna között való helyeinek és hadainak gondvisel ura és parancsolója." Az egri pasaUk alá tartozó
török birtokokat részletesen tárgyaló defter azonban nem maradt számunkra.
Akli Aü 161 4-i irataiból tudjuk, hogy ekkor az egri pasalik 4 szandzsákra Eger,
Szeged, Szolnok, Hatvan oszlott, ^) melyekhez a XVII. század közepe táján
letén

:

Evlia Cselebi tudósítása szerint Gyarmat szandzsákot is hozzácsatolták. *)
Az egri pa-sahk megalapításának fczélja a behódolt felvidéki terület állandó
biztosítása volt, hogy az mindig a hatalmas császár területe maradjon. Azután
az egri pasaUknak védelmi feladata volt, az egri, hatvani és szolnoki várak
rségei a budai pasalik békés birtoklását biztosították a keleti részrl. Ezek
mintegy a budai székhely védövárai, a Budára szállítandó élelmi és hadiszerek
rállomásai voltak, HogA' az egri pasalik területén történt többször az élelmi
szállítás Budára,
bizonyítja az 1599-i év története, mikor Pálffy fkapitány

idkben az úton nagyobb élelmi készletet elfogott. ^) Az
pasaük török katonasága többször aktív részt vett a szorongatott budai
pasalik védelmében. így 1605-ben Szinán egri pasa 10 ezer emberrel Érsekújvárról védi Budát, ott együtt táboroznak Bocskay felvidéki kapítánynval,
Homonnay Bálinttal és a törökök közül Homonnay ,, küls táborában sok béget
és fótörököt megvendégelt vala." ^)
Eger elfoglalását a török nagyfontosságú ténynek tekintette, az egri
pasalik fhelyét, Egert ,, Erdély kizil Elmájá"-nak ..piros almának" nevezte el.
A pasalik fontosságának megfelelen a tartomány pasai méltóságát a török
..két tugos miri-miránok"-nak adományozta, majd 164r0-tl, Ibrahim szultán
az ínséges és pestises

egri

idejétl, az egri ejálet fejét rendesen vezirséggel tüntették ki. Els veziri méltósága Ak-Mohamed pasa volt, a ki az eltt dogandsi basi, azaz a szultán vadász^''Hf^''^'

sólymainak gondozója volt. ')
A török a hódolt területeken a várakban lakott, A várakat kerítette elször
hatalm.ába, ezeket megersítette, a várakban székelt a török katonai es pohtikai
magisztrátus és ennek legfbb szerve
a ftiszti személyzetbl megalaktilt
díván, a pasalik tanácsa, A török földesurak, a ,,szpahik" is a várakban telepedtek le. így e városaink eltörökösödtek, keleti színt kaptak. Eddigelé az
egri pasaük török berendezésérl hézagos adataink voltak. Ujabban Karácsonyi
Imre kiadta EvUa Cselebi magyarországi török utazó 1664 1666-i útleírását,
abban hséges adatokat találunk az egri várnak berendezésérl, az ott székel
török katonai-poUtikai magisztrátusokról, s a városokban a török társadalmi
mve nyomán mutatjuk
életérl, szokásairól, szóval Eger török világáról. Az
tehát be Heves vármegye török korszakát. Heves és Küls-Szolnok vármegj'ék
területén három nevezetes vár volt
Eger, Hatvan és Szolnok.
:

—

:

(Székely Bertalan festménye a JSAagyar fietnzeti M^i^ö^íi^ban)
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Az egri vár két részbl állott német és magyar várból. A német vár, vagy
ketts kfala elefántnagyságú faragott kövekbl
frenk vár igen ers volt
készült, 47 rf magas volt. A falak mindég vike 50^ 50 láb széles volt, úgy hogy
fölöttük három kocsi elmehetett egymás mellett. A kfal mellett 80 lépés széles
és 87 rf mély árok híizódott, a melybe félelmetes volt még csak bele is nézni
és évenként a várnak 14 ezer rájája az árkot folyton szélesítette és mélyítette.
A német várban a janicsárok ódái (csapat) számára köépíikezésü szobák vannak
s mindegyik oda szobái fölött deszkatetej díszesebb szobák. E várban asszony
és gyermek nincs, csárcsi bazár sincs. Itt van az Álem-i serif dsámi (Szent Zászló
dsámija) és a várban a janicsár ódákon és dsámin kívül még tíz ház is van.
A frenk várból pokoli mélység hídon át vezet az út a magyar várba.
A magyar vár kapuja felett Ali pasa bástyája áll, melynek 12 drb. báljcmez a magyur
ágyúja van és ezek mindegyike megér öt várat. Ez ágyúnak neve sáhin topi.
(a sah ágyúja) Ali bástyájától a magyar vár közepéig Musztafa pasabástyája
terül el húsz hosszú ágyúval. E bástya közelében nagy templom van, melyet
az ozmánok a keresztények nagy boszantására hadiszertárrá alakítottak át,
ágyúkkal és hadifelszerelésekkel töltöttek meg. Ennek közelében van a KJmnkjárbástya. mely valamennyi bástyánál híresebb és ersebb. A magyar vár háromszor
nagyobb kerület, mint a német vár, s a két várnak kerülete 3000 lépés, alakja
1 1
szegleí. A két vár bástyákkal, mvészi tornyokkal, mellvédekkel, lövrésekkel egymással összefügg, de katonaságuk külön van. A magyar várban két
börtön van. melyek mindegyikébe 50 lépcsn lehet lemenni. Itt van a nagy
hadiszertár is. A magyar és német várnak az alja csupa pincze és üreg, melyekbe
néhány ezer katona belefér, helyenként ablakok és nyílt elcsarnokok vannak.
A földalatti üregekben roppant mennyiség hadiszer van felhalmozva, nagy
ágyúk vannak benne a sánczokkal szemben állítva. A magyar vár húsz boltjából
lefelé négyszeres bolthajtás és ugyanannyi kapu van
a kapu fölött nagy bástya
s a bástya fölött nagy toronyóra, melynek harangja hangját egy konaknyiról
is meghallják. Van a kapu boltozata alatt egy kis kapu is, melyen át 30 klépcsn
át a külvárosba lehet lemenni. A nagy kapunak lánczos felvonó-hídja van.
A felvonó-hídon túl még egy kapu van, melynek boltozata fölött fehér márványból
egy oroszlán alakja vau kifaragva, mely oroszlánnak vasból van a nj'elve.
Az oroszlán mellett fehér márványból kétfej magyar madár alakját helyezték
el, meh^ olyan, mint a két szárnyát és két lába karmait kinyújtó kétfej sas
alakja, csakhogy két fején vasnyelvek is vannak. Itt, mint Karácsonyi Imre
megjegj'zi, Evlia Eger város czímerét látta, a melyen az oroszlán vagy helyesebben, hosszú sörény ló, kiölti a nyelvét. A madárra azonban rosszul emlékszik,
mert Eger város czímerében csak egyfejü sas van kiterjesztett szárnyakkal.^)
Avval fejezi be Evlia a vár leírását, hogy a hitetlenek kezében gyönge volt a
,vár, de Mohamed khán hét pasát és 12 ezer ráját hét éven át télen-nyáron a várnál
dolgoztatott s
tette azt erssé. Azután 1657-ben Köprüli Mohamed, hogy az
egri várat szép nagy külvárossal vegye körül, az egész várost oly ers bástyafallal
:

;

—

vár.

:

;

hogy ,,azt nyelv el nem mondhatja, toll le nem írhatja." ^)
Eger külvárosának kerülete 12 ezer lépés, alakja ötszöglet és 12 tornya
van. Négy irányban lrései és mély árkai vannak. Öt kapus külváros ezek az
Ilidzse-kapu, Hatvani- kapu, Üj-kapu, MartaJócz-kapii, Kalmet-kapu. A Kalmetkapun kívül Makla (Maklár) völgyében szép vízimalom van, a Makla völgN^ében
folyó víz (Eger patak) a nagy külvárost két részre osztja. A külvárosnak közepén
van a Bárutkhane (lporgyár és lporraktár), melyet Köprüli Mohamed építtetett.
Négj'szöglet épülete hattornyos
vaskapus ers várhoz hasonló, melynek a
kerülete 500 lépés. Benne éjjel-nappal fekete lport készítenek. ^^)
A másik vár Heves vármegye területén, melyet Evlia leír, //(//t;a« tjára. Ez a Hatvan
Zagyva folyó mocsarai és ingoványai között egy ágyúlövés hosszúságban fokszik,
fületlen kupához hasonlít. A kupa hasa a külváros, nyaka pedig a bels vár.
A vár kerülete 1000 lépés, háromszoros palánka és tömésfal veszi körül háromszoros árokkal, melyekben a Zagyva vize folyik. A várnak S bástyája van, 21
nagy báljcmez ágyúja és 8() drb. kisebb-nagyobb ágyúja, melyek a falakon
készen állanak. A várnak két kapuja van, minden kapu eltt fahídon kell kere.sztül
menni. A nagy kapu táján szép toronyóra van, melynek hangja egész a Malotnvölgyig elhallatszik. A bels várban 500 szk ház van, núnd fából építve és
vannak bástyái,
deszkazsindelylyel fedve. A külvárost tisztán palánka köríti
keríttette be,

:

;

;

;
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gerendái, lrései s itt-ott sáhi-ágyúi. A külvárosban 200 deszkatetej s deszkaudvarú liáz van, többnyire szegcnvok házai. ^^)
*^ török a várakban az ejalet védelniezésére, rzésére állandó sereget tartott. Eger várában székelt a török pasa. kinek évi 650 ezer akcse jövedelme volt.
A várnak 1500 helyrségi janicsárja, 1500 arab katonája volt. A vár bástyáin,
falain és az rházakban 3000 teljesen felszerelt veterán katona tartózkodott és
t<>ljesített éjjeli rszolgálatot. A martalóczok, önkéntesek, helyi tüzérek, helyi
gránátosok, helyi lporraktárosok mintegy 12 ezerre egészítették ki a hadi nép
létszámát. Háború idején a vár hadi népsége a timárbirtokosok katonaságával
és a dsebelikkel (hübérbirt okosoktól kiállított lovas katonaság) együtt a 20
ezret meghaladta. A katonaság tisztjei a pasa, az alajbég (a pasa helyettese),
cseribasi (százados), jüzbasi (hadnagy), továbbá a német vár, a magyar vár, az
alsóváros és a lporraktár parancsnoka, 40 túgos, zászlós aga.
janicsárok agáin
kívül vannak a kapu-kuliknak (állandóan a várban lev zsoldos csapatok) és a
topcsi-basiknak (tüzéreknek) is agáik. ")
Hatvan, Egernél kisebb jelentség
vár. Pasájának jövedelme 400 ezer akcse. Van alajbégje, cseribasija, jüzbasija.
Törvény szerint háború idején a timárbirt okosokkal és a pasa dsebelijeivel 6 ezer
válogatott katonája van. Van parancsnoka, 10 váragája, 300 katonája. ^^)
A várakban székeltek a közigazgatási, igazságszolgáltatási, papi tisztviselk is, ezek mintegy a poUtikai magisztrátust kiegészítették. Egerben volt
péii2Üg_\T defterdár, tímár-defterdár, városi felügyel, adófelügyel, vámfelügyel,
vámszed. Volt itt 500 akcse fizetés fbíróság, janicsár-csokadár (ruJiatári felügyel), sejk-üüszlám (a niuszulmán papság fnöke), nakib-ülesráfja (ulemák,
^^) Hatvanban 150 akcse fizetés törvényszéki
vagyis lüt és jogtudósok feje).
bíróság volt, volt itt továbbá muhteszib (niéri:ékekre felügyel hivatalnok), vámfelügyel, adószed aga, városi kethkuda (ügyviv)^'). A várakban tartózkodott
tehát a török katonai és poHtikai magisztrátus és annak legfbb szerve volt a
ftiszti személyekbl megalakult díván, a pasalik tanácsa.
várakban telepedtek le a török földesurak ,,szpahik." Heves vármegye
területén az egri várbirtokok 1577-i úrbariáhs összeírásából több török szpahinak
nevét ismerjük. Evlia Cselebi leírása szerint a XVII. század közepén az egri pasa
kormányzata alá 9 ziamet és 257 tiraárbirtokos, a hatvani pasa kormányzata alá
16 ziamet és 252 timárbirtokos tartozott.'^) Nagyobbrészt a közbiztonság hiánya
magyarázza meg azt, hogy a török földesurak nem tartózkodtak ama községben,
ahonnan jövedelmüket húzták, házat sem építettek jobbágyaik között. Rendesen
a község bírája szolgáltatta be a töröknek a járandóságot, maguk csak veszedelemmel mehettek érte. Így 1612-ben a hevesvármegyei Mindszent és Tar
falvakban összesen 4 szpahit öltek meg, a kik személyesen akarták jobbágyaik
adóját beszedni, i') A magyar falvak ekként megtartották régi külsejüket,
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Szolnok vármegyékben Eger, Hatvan, Szolnok gyjtötték magokba a mohamedán lakosságot, a török nép az ejalet és szandzsák-székheh'eken tömörült.
A török itt a mohamedán vallás- és közoktatásügyet is szervezte, itt iskolák,

templomok, fürdk épültek.
Evlia Cselebi útleírásában leírja Hatvan, Eger és Gyöngyös városát. ,,A
deszkazsindelylyel fedett házban
és alajbég háza, Szulejmán khán
itteni dsámij át (mecset) a hitetlenek felégették s utóbb III. Mohamed építtett-e föl.
Budai Elhádsi Ibrahim dsámija deszkatetej, tégla mínaret, nagyon kicsiny
dsámi. Van egy kolostora, egy medreszeje (felsbb iskolája), két elemi iskolája és
egy szk fürdje. Utczái mind deszkaburkolat úak, mivel a vár mocsaras helyen
van s kövezettel nem fedhet .... A külvárosban 200 deszkatetej és deszkaudvarú ház van többnyire szegények házai. Dsámijai, fogadói, fürdi mncsenek.
A nagy külvárosi kapunak árokldján túl Haszan-baba, Velim-baba nev hitharczosok búcsújáró helyei vannak és a város temetje is ezen oldalon van." ^*)
Hogy miképen rendezkedett be a török Eger városában, eddigelé csak a
felszabadulás idejébl volt errl némi tudomásunk. Katona István rzött meg
erre vonatkozólag két adatot mvében. ^^) A várban lev székesegyház fölött egy
török felirat volt olvasható, melynek ez az ért«lme ,, midn mi ebbe a faluba
jöttünk, egy nagy keresztény templom állott itt, melyet nekünk adott Isten,
melyért ezer hálát adimk. A janicsárok kvártélyt készítettek benne. A vár ura

hatvam bels várban 500 szk. fából épített és
laktak a törökök, még a legkülönb volt a pasa

;

:
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építmestere Meinlekeíli volt. Bolondok voltak a keresztények. Iiogy
oly nagy munkával és sok költséggel ebben a kis faluban oly nagy templomot
építettek, melyet mi most elrontottunk és belle kis házakat építettünk és benne
sok embert megöltünk. Ali basa ebbl nekünk egy imádkozó házat csináltatott
Abdellianiit,

esztendben".
másik török felirat a vár küls kapuja mellett volt olvasható. „Itten,
vagyon, muzsikaház volt annak eltte, most itt egy ers bástya áll 3(t
hol a
ágyúval. Azonban sok keresztény nemzetek jöttek ide. Ezen várat lakta Ali pasa,
ki Konstantinápolyba írt a vezérnek, könyörgött, hogy innen elmehessen. Helyébe
jött Vernout pasa. Ez idvel egy szép fürdházat építtetett. A várat 4500 janicsár
tartotta megszállva, hol a kereskedk is építettek boltokat. Eleintén sok bajt
szenvedtünk és sokan közülünk megölettek. A városban egy kis templomot imádságunk elvégzésére építettünk. Azonban a keresztények a várban lev templom
iránt alattomban Konstantinápolyba levelet küldöttek, melyre a császártól az a
felelet jött, hogy a koramendáns a keresztények templomát ne bántsa, mert ottan
szent testek feküsznek és a keresztények neheztelik, hogy a törökök a szent testekhez nyúlnak és azon idtl, hogy ók a templomhoz kaptak, napról-napra sokan
meghalának, azért mi elmentünk és a templom a keresztényeknél megmaradt."
Már Szederkényi kétségbevonta a két állítólagos felirat eladásának valódiságát. --) Evlia Cselebi tövéról-hegyire leírja Eger városát a XVII. században,
keresztényekrl igen, de keresztény templomról
felsorolja a török moschékat
egyrl sem emlékszik meg. Szerinte az egri várban tengernyi nép lakott, mivel
az élet kellemes volt benne. Eger Dobrocsin nevliülvárosában 12 ezer magyar
ház volt. Itt Evlia szerint ,,12 ezüstbotos hitetlen bíró s negyvenötezer rája lakik,
van benne mintegy 4 ezer posztókészít müliely." ^^) Ez mindenesetre túlzás,
de liüietbbek a városrészekre és a város nevezetességeire vonatkozó adatai.
7 keresztény és 10 iszlám. 2060
,,Az erdített külvárosban 17 városrész van,
csinos háza és sok palotája van az elkelk házai mind erkélyesek, mindegyiknek van kertje. A házak többnyire deszkazsindelyes és keramitos tetej házak."
Van Egernek négy medreszeje, 17 elemi iskolája, 7 kolostora.
Van Egerben 40 imahely. 24) Híres a német várban lev Alem-i serif dsámi.
(Sz. Zászló dsámija). Mikor III. Mohamed a várat elfoglalta, a próféta dicsséges
zászlóját kezébe vette és az els pénteki napon a dsámiban a khutbet (pénteki
imádság) személyesen elénekelte, akkor itt a próféta szent zászlójáról egy bojt
leszakadt. Mohamed erre a zászló, leszakadt bojtjával Eger várát Allah prófétájának oltalmába ajánlotta és a bojtot a törökök azóta aranyos zászlóra feltzve
zöld takaróban rzik s azóta a dsámit a szent zászló dsámijának nevezik. ,,E dsámi
99-1 (1599)
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hossza és szélessége 200 láb, teteje keramitos, díszes képületü minaretje van,
melynek a végeken párja nincs, csakis a Pécs városában lev Kászim pasa dsámijának minaretje hasonló hozzá, de az egri még ennél is magasabb." ^^) A magyar
várban van a pasa dsámija, melynek hossza 200 láb, szélessége 100 láb és egy
téglából készült minaretje van. A pasa kis dsámija is e téren van, e dsámi fölött
áldott legyen
a következ tárikh (felirat) olvasható Hatif mondta tárildiját
Allah, a paradicsom lakója. 1033. év." ^s) A hatvani kapu közelében a külváros
falát érinti III. Mohamed szultán dsámija, melyet Fethia néven is neveziiek.
Nevezetesek még a Csársi dsámi, Szálih efendi dsámija, Alajbég dsámija, Jenizai
dsámija, Kászim pasa dsámija, vásártéri dsámi, melyek mindegeikében elvégzik
a pénteki imádságot. A mecsetek mellett kis kolostorszer épületek készültek,
apró szobákkal, a mecset szolgái számára, ezek a závie-k. Egernek 21 városrészi
^')
závie-je van, melyek között híres a széles-utczai mecset s a ketkhuda mecset.
Egernek volt búcsújáró helye is, a hatvani kapun kívül kupolás épületben Dede
:

:

szultán nyugszik, a kinek ez a bektási kolostora. '*)
Kutak,
Eger városát a törökök nagyon szerették és magasztalták. Kellemes volt
a levegje, jóviz kútjai voltak. A magyar várban a kapu-kulok agájának lakása
közelében olyan kút volt, melySO öl (kuláds) mélységbl adta a vizet -») a városban 20 csurgókút volt, melyek közül híres az Aga csurgója, az Alajbég csurgója,
Kászim pasa csurgója. =0) A Makla (Eger) vize néhány ers, vastag zsilipen jön
;

be a Makla völgvébe és a nagy külvárost ketté osztja." Ez több hatrekeszü vízimalmot hajt, ez hajtja a Barutkháne lpormalmot. Egerben ennél jobb víz
erkélyérl
nincs. Különös mulatságból a törökök a folyó partján lev házak
horoggal halásztak benne. Kellemessé tették az egri tartózkodást a hévvízek.
27*
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három hévfürdje -van, egyik a férfiak, másik az asszonyok és
liarmadik az állatok számára. Ezek hasznosak, a rühességeí és a frengi betegséget gyógyítják. A törököknél a fürdés, a többszörös mosakodás rituális
kötelesség volt, ezért is örvendtek Eger hévvizeinek s fürdket csináltattak.
Egernek két nyilvános fürdje volt
az egyik a bels vár kapuja alatt a
hídfnél ..Validé szultán fürdje", mely nagyon szép, kellemes viz. hat kamrájú
fürd, egész kupoláját vörös keramit fedi. A másik kisebbszerü, keskeny fürd
volt, kályhával, a Kaimét kapu közelében. A városban lev házak közül 700 lakóházban és palotában volt Evlía szerint fürd. ^^)
Az egri élet szépségére felemlíti Evlia, hogy az egri nép igen szép, mind bos7
nj'ák, de magyarul és németül tisztán beszélnek
szinte, egyszer emberek. A
ráják magukat felsmagyarországiaknek nevezik, kertészkednek. 9600 kertjük van,
különféle temérdek gyümöUsük terem, szljük savanykás és nem nagyon ízletes.
Hú-es az egriek fehér czipókenyere, lejigyel íyúkpörköK je, tyíik-börekje (vagdalt
hússal töltött tészta) és kenyérlepónye. Egy oka (török font) pogácsa és vajas
kalács ára egy akcse, egy oka kövér juhhús ára cg}' akcse, egy oka vaj és méz ára
8 akcse.
Híres az egri kereskedelem. Van a városnak (iOO boltja, kei'eskedi
gazdagok és az egri piaczot messzirl látogatják. A vidékiek számára a városnak
öt fogadója van, de a kereskedk nem igen szállanak ezekbe, inkább a ráják házaiban kérnek szállást és ezeknek fizetik a bért. A törökök is vendégszeretk. Néhány
háznak ka})uja fölé az van írva ,,Bi-tekeOüf bejá bikhane-i-má." ,, Minden czeremónia nélkül lépj be a házamba." Az egri piaczról érdekes adatot találunk a gr.
Forgách-család levéltárában is. Nir Lrincz debreczeni polgár 1605-ben Musztafa egri agának 23 frt 20 dénárral adósa maradt. Musztafa erre lefoglalta az egri
piaczon Szappanos Tamás szappankészletét és íi'ást adott neki a debreczeni bíróhoz, hogy Nir Lrincztl taitozása fejében vegye be a 23 fri. 20 dénárt és adja
át Szappanos Tamásnak a szappan ára fejében. ^^)
Bizonyára sok túlzás van EvHa leírásában. De azért közöltük egész terjedelmében leíi-ását, mert ez az egyetlen irat, mely bvebb tájékoztatást nyújt a
török Egerrl.
Az egri ejaletnek nevezetes városa volt még Gengs (Gyöngyös). ,,Ez nyilt
város, várfalai nincsenek. 8 ezer alacsonyabb-magasabb deszkazsindelyes, többnj'ire képítkezésü szép háza van. A város hosszában 10, szélességében 5 utczája
van, mindegyik utczában egpk végétl a másikig keresztüllátni, mint a tükörben, oly egyenesek. Nj'olcz bírója, kezökben e^üstbottal, vállukon prémes mentével ,,bíró" néven kormányozza a várost." Tehát itta liitetlenek, azaz
keresztények laktak. ,, Kertjei, utczáí tiszták, kertjeinek száma 28 ezerré
rúg. Édes iz, blev, 17-féle szlje van s közötte 7-féle muskát-szöl.
Borának nines párja sem Arábiában, sem Adsem országban, csak a Tenedosz
szigeti hasonló hozzá. Rózsaszín, fehér és zafírhoz hasonló sárga borai vannak, melyeket hosszúkás edényekben küldöznek ajándékul megízlelés végett.
Fehér tejhez hasonló pálinkája is van. Tizenöt okára men, áiiizsmagos szezámfszeres. Fehér czipókenyere nagyon ízletes. Szóval igen virágzó város az." ^^)
,,Van 1060 boltja, melyek mindegyikében szép, bájos hitetlen lányok üldögélnek és
mindenféle árúczikket árusítanak ... A városon keresztülmen folyó néhány
malmot hajt
., ezernél több posztó- és saják-(posztó egyik faja) mulielye van.
Lakossága keresked, kik minden közadótól fel vannak mentve, azonban FelsMagyarország kormányzójának, a sánta palatínusnak adót fizetnek." ^*)
Heves vármegye területén a várak kincstári birtokok, ezenkívül Gyöngyös
városa már 1578 óta a ,, szultán kamarai jószágaihoz" tartozott. ^^) Többi
részét, a községek úrbéri jövedelmeit érdemes török katonáknak vagy a szultán
kegyeltjeinek kezére adták ama kötelezettséggel, hogy szükség esetén fegyvert
fognak és jövedelmük arányában katonákat állítanak ki. A kisebb hübéreket,
a melyek 20 ezer akcsenál (mintegy 2500 magyar forint) kevesebb évi jövedelmet
hajtottak, timárrmk, birtokosait pedig szpahinak nevezték és ezeket a pasa vagy
szét.
A nagj^obb jövedelmet hajtó hbérbirtokokat,
beglerbég osztotta
a ,,a;iameí"-et a porta adományozta.
Heves vármegye területén a raagj^ar felsbb katonai és politikai hatósággal
mintegy dualisztikus alapon mködött 9, török katonai és politikai magisztrátus. Heves vármegye hatósága és a nép, a földesurak és a jobbágyok között
így sohasem szakadt meg az összeköttetés és a török kormán3'zat nem tördött
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hogy magyar alattvalói ..bolond szokásaik" szerint élnek, csak az adókat
pontosan szolgáltassák be.
A hódoltság anyagilag tette tönkre a vármegyét. A hódoltság alatt lakó
magyarság a török adórendszer súlya alatt szenvedett legtölibet. A hódoltsági
magyarság kétfelé fizette adóját, felerészben a töröknek, felerészben a vármegyének. Általában az volt az elv, hogy .,a milyen impositiót vet ki a nemes
vármegye vagy a földesúr a szegény emberre élésbl, hasonlót követel a török is.
Errl tanúskodnak az egri püspökség falvainak 1647 és 1684-i úrbariális összeírásai, hol az 1684-i jobbágy-íaríozások után amaz érdekes feljegyzés van ugyanennyit fizettek a török urnák is ..pénzben, búza félében és egyéb illetékekben."
Ha újabb adót hoztak be a török tudta nélkül, ezek beszedését a török nem
engedte meg, így 1671-ben elilltotta a királyi parancscsal behozott fogyasztási
adónak és a német katonák élelmezésére kivetett természetbeni adó befizetését,
mert' ezt magára sérelmesnek találta. ^^) A török magisztrátus rködött azon,
hogy a két hatalom egyenl joggal bírván, egyik a másiknál több jövedelmet ne
szedjen be és az állami és földesúri adókat egyenl arányban szabják ki.
Heves vármegye területén is, mint általában a hódoltságban, török földesúri adók voltak
a kapuadó és a tized. E rendes adókon kívül szedték a rendkívüli császári adót ..harács" névben. Heves vármegye részletes adóit feltüntet
defter még ismeretlen elttünk, de több ránk maradt okiratból egyes községek
török adóját megtudjuk és ezekbl látjuk, hogy a török adó mennyisége és
mil^^ensége a helyi viszonyok szerint nagyon változatos volt. A török kincstári
birtokoknak aránylag jobb helyzetök volt, mint a földesúri birtokoknak. Az egri
liczeumban lev török okirat szerint Pata török kincstári birtok volt. Eger elest«
sokallották, mire az egri
után 40 összeírt házszám szerint fizette a fejadót. Ezt
diván, tekintve a háborús, pestises és válságos idket, 1621-ben 10 ház után a
fejadót eltörölte. Pata ezenkívül fizetett még bortizedet, ezt 1 676-ban. Hüszein
Hadzsi és Juszuf agával, török kincstári bérlkkel kötött egyezség szerint 230
piaszterben megváltották.
Gyöngyös szintén kamarai birtok volt. A gyöngyösiek Müzli egri pasának 1677-ben 1650 fríra rúgó adóösszeget fizettek s
ezen kíviU a török ott harminczadot szedett. A mi Gyöngyös viszonyát a törökazzal,
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Evlia azt írja róla, noha két kilids alá tartoznak, az ozmánoknak
ajándékon kívül semmi mást nem adnak. Minden évben hozzájárulnak az egri
vár kitatarozásához és javításához. Eger meghódítója Mohamed, kinek egv kenyeret és 300 pár ökröt adtak a hódolás jeléül, adta nekik a szabadalomlevelet.
_Az egri vár tartozékainak 1577-i úrbariális összeírása a községek kétféle
adóját császári adót és a szablya pénzt említi föl. Ehhez járultak a változatos
földesúri szolgálmányok. A rendkívüli adók szedésében a török roppant leleményes volt. erre utal Heves vármegye 1683-i jegyzkönyve. Heves vármegye
1683-ban kiadott követi utasításai 4. pontjában kikel a nagyméret török adózások ellen. ,,A török az adózó jobbágyoktól a fizetést a zsitvatoroki egyezség
szerint szedje, a szokásban nem lev bírságolások, az elhaltak, elveszettek,
megfulladtak után kivetett vérdíjak, a templomok, tornyok, parochiák, iskolák
építése vagy kijavítása, harangfölkötés után követelt illetékfizetések, melyek a
lakosokat annyira terhelik, hogy emiatt inkább elköltözködtek, mint fizessenek,
továbbá a fzelék, kerti gyümölcs, kacsa, tyúk stb. után szedett, tizedek szüntessenek meg."
Az itt fölsoroltakon kívül Gyöngyös város levéltárából tudjuk, hogy örökösödési díjat követelt az elhaltak után és a gyilkosságok után vérdíjat. Máskor

Jböz illeti,
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rendtemetési engedélyért, ezenkívül letelepedési engedélyért kért illetékeket.
kívüli adók hosszú sorozatához járultak még a vármunkák, robotmunkák, hadi
fuvarozások, melyek a mag\'ar közmunkáknak feleltek meg. Hasszán egri pasa
1669-ben akként intézkedett, liogy ..a kényszerfuvarozás, élelmi és katonai szerek szállítása úgy történjék, hogy húsz nap alatt oda s vissza jöjjön a fuvaros."' *')
Méhemet pasa az egri várhoz rendelte ki Heves vármegye közmunkáját. A nép
azonban nem akart szolgálni, erre 16()9-ben apása panaszos levélben Jirágóchyhoz,
a felvidéki fkapitányhoz fordult, hogy a vitézl kapitányok útján a népet kényszerítse .szolgálni a császár müvére, mert ettl szabadulásuk úgysem leszen. "^*)
A török illetéket kért azért is, hogy megengedte a magyar résznek járó
adók beszedését. Amaz engedélyért, hogy 1598-ban a pásztói járásban megengedték a terménytizedszedést, a török bég ,, török posztóra 4 forint 62 dénárt,"
,
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a bortized után 410 forintot kapott ajándékul.
1599-ben a debri járásból a tizedszedési engedélyért a siroki vojvodának 7 búzakereszt jutott.
patai járás bortizedéböl a hatvani bégnek, kádinak és az agazonoknak 22 köböl
Bár a tizedszedési engedélyért fizettek, azért az is megtörtént, hogy
bort adtak.
a tizedeta portyázó törökök lefoglalták. lG02-ben Pata bortizedót harácsolták
el 'a törökök Nagy Dénes és Righo Antal patai bírák tanúbizonysága szerint.^*)
Az adókat még súlyosabbá totte az adók behajtásának módja.
török
szigorúan követelte az adókat, és ..ha a községek nem teljesítik köíelezettségöket. egyszer a pasa levelével felhívatnak, ha erre sem hallgatnak, pribékek
mennek rajok.'" Hogy a pribékek miként teljesítették köcelességöket, sejthetjük
a török hatóságok fenyeget hangú levelébl. 1658-ban a török a Gyöngyös és
Szolnok közölt lev postaszolgálatot rendeh el s a vidék lakóinak meghagyja,
hogy útjokban a postások alá mindig lovat adjanak, és pedig késedelem nélkül,
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Gyöneyös
törok k-öicsone.

mert különben karóban száradnak, szemeiket jól felnyissák, hogy hanyagságukat
késbb meg ne bánják. Akárhogyan is, de megfizették a községek az adót.
Gyöngyös város kölcsönei ismeretesek. 1614-ben Csöke Lukács és Rédei Ger,^^ gyöngyösi bírák Hiissein pasától és Sinán agától 120 ezüst tallért vettek adóra
1671-ben Hussein
kölcsön, mely összeg fejében 936 tiz pohúrás garast kaptak.
pasától hatszáz forintoi kényszerültek felvenni, hogy a Gyöngyös városában megUgyanez évben a városi adó
ölt SzeHm rabnak váltságdíját ki tudják fizetni.
elmaradásáért a városi bírót Egerben kalodába vetették. Hogy ezt kiszabadíthassák. Hadzsi Amhet Csorbasiától 150 forint kölcsönt vettek föl Sz. György
napi visszafizetési határidre. Érdekes, hogy a török ez összeget nem pénzben,
hanem portékákban számolta le. Adort 40 sing patyolatot 60 frtban, 5 kapczát
6 frtban. 660 vég pamutzsinórt 50 frtban, 40 vég czérnazsinórt 9 frtban, 17 oka
1678-bau a városnak Hussein pasa 50 frt és 9 aradohán%-t 25 frt 50 dénárban.
nvat kölcsönzött, melyet a kitzött idre nem tudtak visszafizetni, ezért a török
az összeget 250 frtra felemelve meghosszabbította, a kölcsönt. Gyöngyös város
levéltárának egyik ránk maradt jegyzéke e kölcsönöket elsorolja és még
újabbakat ad liozzá annak nyilt bizonyságára, hogy a magj'ar és török rész
között a kényszerhelyzetbl vett kölcsönügyek állandóak voltak,
Az adózáson kívül baj volt a hódoltsági területen a közbiztonság hiánya,
Qyakoriak voltak a végbeli katonák összeütközései. Gyöngyösön a fülek és
szécsényi végvárak fel-alájáró vitézei többször összeütköztek a törökökkel,
minek csak Gyöngyös városa látta kárát. Gyöngyös város bírái és polgárai ezért
súlyos panaszokkal mentek 1620-ban Bethlen Gáborhoz, hogy a végbeli vitézek
minden ok nélkül is rablások miatt gyakran megfordulnak itt és törökök is érkeznek ide, eg^i'ütt isznak, mulatnak, végtére összevesznek untalan és háborognak
sarczoltatnak." A törökök fiatal asszoegymással és a törökök bántódásáért
nyokat, lányokat és fiúkat raboltak el a községekbl, bár a gyermektized, mint
intézmény, ismeretlen volt a tulaj donképeni Magyarországban. ,,Csak az egri
a Mátra köriü való tartoírják a nógrádiak,
Sidó Mernhet pasának idejében
mányból negj'ven gyermeknél többet loptak el az egriek, hatvaniak és budaiak,
kik közül a keserves atyák csak egyet is soha ki nem szerezhettek, mert szintén úgy gyüjték. mint a ménest és a portára vivén, azzal keresnek maguknak
kedvet'; " ")
Jó jövedelmi forrást nyújtottak a török idkben a török fogságba jutott
magjar rabok. A török végvárak katonasága és rsége kiszemelte áldozatait valamel}" nem hódolt terület lakói köziU s ezeket, hacsak lehetett, hatalmába ejtette. A
török példát követvén, a magyar végvárak katonái meg a törököket iparkodtak
cselvetéssel va,gy erszakkal fogságba ejteni. Magyar részrl a kóborló hajdúk,
török részrl a végeken barangoló martalóczok voltak a vagyon ós szabadság, a
közbiztonság rémei. Annyira elharapódzott ez a szokás, hogy Verancsics egri
püspök idejében már mind a török, mind a magyar rész a rabok fogdosását és
árusítását jogos jövedelmi forrásnak tekintett*. Áz egri piaczon élénk rabvásár
volt SimpUczissimus elbeszélése szerint.*'^)
A Nemzeti M'izeum levéhárában 1630-ik évbl való török deftert riznek,
mely az útközben fogságba jutott egri janicsárok defteré. Ez mintegy 61 böliikbasít sorol föl a kifizetett váltságdíjak összegével, a váhságdíj rang szerint
nagyon váhozatos, 356 gurustól 200 ezer akcséig emelkedik. *^) Külön soroltatnak fel a hevesi palánkból, a szarvaski, siroki és cserép-i vár rségébl foglyul
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esett katonák. A szolnoki szandzsákban okozott károk defteré is ismeretes elttünk, valószínleg a Bethlen Gábor halálát követ két-három évbl. Ezeket
is nagyobbrészt a fiileki és szécsényi végvárak katonái fenyegették. **)
Viszont sok magyar rab is kesergett a török várak börtönében, hova sokan
kezességre kihozott, de megszökött rabok helyébe kerültek. „Az egri siralmas
tömlöczben keserg szegény rabok" panaszosan írják Koháry István füleki
kapitánynak 1658-ban, hogy a megszökött Balogh Mártonért kezességet vállaltak s miatta rabságba estek. ,,Négy holt meg immár közülünk, kett törökké
lett, hatot pedig a hamis hit Balogh Márton miatt Törökországba hurczoltak."
1661-ben több szegény török rab azt írja Kohárynak az egri tömlöczbl ,, hogyha el nem teremtik a 3000 tallért, lábukat megnyúzzák, szalmával
kitömve fogják ket Szench'öbe vitetni." *^) Az egri várban 1687-hen a vár
visszafoglalása idején 300 rab sínyldött,
köztük a gyöngyösi bíró és Lázár
Norbert, gyöngyösi ferenczrendi szerzetes. ^^) Az egri magyar rabok helyzetöket
is elpanaszolják Koháry füleki kapitáliynak
1677-ben. ,,A tömlöcznek likait
mód nélkül kicsinyre csinálták, rettenetes meleg levén, a mikor reggel kibocsátanak belle, közel se hagynak egy óráig szellzni, hanem mindjárt más tömlöczbeliekkel összeszorítanak,
az tömlöcztartók vernek, ütnek, az városba nem
bocsátanak, meg van tiltva, hogy se várba, se ráczok közé ne mennénk, mert ha
valakit rajta érnek, még a vízhordókat is megpálczáztatja a fporkoláb." *')
A rabkérdéssel függ össze a vármegyében a kolduló rabok segélyezése és a
rabszállítás terhe. Ezért azután Heves vármegye, Nógrád vármegyével egyetértve, 1654-ben ,,a török s magyar rabok hordozására szolgáló stationális
Marschrutát" állapított meg, melyben szabályozta az Eger-Fülek és Eger-Szécsény
között való fel- és aláfuvaroztatást. Majd az 1655:22. t.-czikk a szegény népet
úgy a török, mint a keresztény rabok kényszerfuvaroztatása alól fölmenti s a
török is hasonló czímeres levelet adott ki 1661-ben. ,, Senki akármi szín s kigondolt módok alatt se magyar, se török rabot ezután ne hordozzon, szekeret, lovat
alá ne adjon, akár vasas ,akár vasatlan rab legyen.".
,,Se egyebet ne adjon neld
mód nélkül, hanem az szokás szerinti ételt, a mire méltók."
Heves vármegye többször, így 1679-ben is, a törökök alattomos kirándulásai ^
ellen
statútumot hozott ugyan,
hogy a községek lakói fogják el a rabló
törököket és a legközelebbi végvár kapitányának rögtön jelentsék be,
de
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ennek nem volt sikere. Mivel a magyarországi katonaság és a vármegye nem
tudott a török portyázások, a végbeli vitézek kirohanásai, a rabló magyar hajdúcsapatok, a kóborló tatár, rácz és más gyülevész népek pusztításai ellen a községek
lakosságának kell oltalmat nyújtani, azért több helyütt a 17. század folyamán
sajátos intézmény fejldött ki, a ,, paraszt vármegye,". A fenyegetett községek
lakói az egész község népét rendrileg szervezték, hadnagyokat, tizedeseket
választottak, hogy a közbiztonság és a polgárság vagyona fölött rködjenek.
Heves vármegyében is a kényszerhelyzet és az önvédelem szüksége hozta létre
emez új intézményt-, melyet a távol székel vármegyei hatóság is elismert. Heves
és Küls-Szolnok vármegyék 1649-ben küldöttséget küldöttek ki, hogy javaslatot készítsenek a paraszt vármegyének a nemesi vármegyébe való beillesztésérl.
A küldöttség jelentése után 1653-ban a közgylés a paraszt -hadnagyokat és tizedeseket megyei hites személyekké avatta. A parasztság négy egyént jelöl ki a
hadnagyságra és ezek közül egyet kinevez az alispán. A hadnagy nevezi ki a tizedeseket. IMíndnyájan felesküsznek a vármegyéhez és az alispán utasításai szerint
járnak el. Megállapították a hadnagyok és tizedesek jogkörét, joguk van a
latrok üldözésére és elfogatására, joguk van a községeket felkelésre szólítani,
paraszt-katonaságot gyjteni. Parasztfelkelések alkalmával a hadnagy ügyelt
a rendre a ki szitkozódott ,,lelkezdött," azt egy forint bírságban elmarasztaltatta, a ki ,,ördögattázott," azt a vármegyére jelentette be, a ki a hadnagy vagy
tizedes becsületét sértette, azt három forintig büntethette. A hadnagyok és tizedesek a falu bíráival ügyeltek a ,,kalodára." Büntették a faluban a szitkozódó, átkozódó beszédeket. ,,Akár férfi, akár asszony, 12 esztendsön felül, akár kicsiny,
akár nagy, els ízben három üttessék rája, másodízben hat, így tovább mindig
minden szitkozódás után való vasárnap vag}' ünnepen délig
hárommal több
kalodában legyen kitéve."*^)
A vármegye 1676-ban ,,subproenaimpalationis" karóbahúzás büntet-ésének
terhe alatt megtiltotta azt, hogy a vármegyebeliek birtokaikat kényszerít szükség-

parasztvárkezese,

;

;
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hi a. töröknek zálogba adják, vagv a zálogba vetett birtokokat a töröktl megvásárolják.
törökkel fol^'tato'it bizalmasabb érintkezés mindjárt gyanút keltett
és a vármegye a törökösséget, mikor magyar a török biróhoz fordult ügyével,
szigorúan büntette. A vármt^gyei jegyzökönyvek a törökösség vádjait megemlítik, de azok száma Heves vármegyében kevés volt. Az 1663. évben a vármegyei
törvényszéken Filep Tamást vádolták, ..hogy nem tudni
micsoda gonosz lélektl vezettetve, a hatalmas Istennek örökkévaló és következésképen a világi
magisztrátusoknak is ez id szeriui való hüirn'iéséíl nem rettegvén, az töröknél
keresztény aivafiai s netalán az egész keresziénység ellen is sok izben árultatásokat vitt végbe."
vádlottat azonban bizouyiíékok hiányában felmentették.
1668-ban a gyöngyösiek ellen, 1671-bcn a szalóki jobbágyok ellen, 1676-ban
Szalay
nemes
iláiyás ellen, 1684-ben a vécseiek ellen vezettek vizsgálatot a törökösség vádja miatt
de a legelbbnek eredményét nem ismerjük. A megye területén kivül. Füleken lakók között a íörökö.sségi ügyban a füleki várkapitány ítélt
az
hadi bíróságával, melynek tagjai voltak a várkapitány, viezekapitány. Heves,
PesT-Pilis-8olt. Nógrád vármegye alispánjai, esküdtjei, szolgabírái. E hadbíróság ,,sedes bellica" külön peeséíeí használt ,,sig. jud. Bell. Fülek" s ez alá került
Tóth János 167S augusztus 28-án. Tóth Jánost esküre ítélték, hogy a török végházakban nem árulkodott, nem vádaskodott és embertársait török vagy rácz
útján megkárosítani nem igyekezett. Ha esküt tenm nem merne, karóba húzatásra

A

—

A

:

ítélték.

«)

A török

ugyancsak megvetette a keresztény elemet, a rájákat. Szabályozta
a fegyverviselést, a ruházkodást, Hasszán egri pasa, tekintve a veszélyes közbizállapotokat,
tonsági
a fegyverviselést ekként engedte meg. ,,Azon adózó nemesek,
kik pontosan teljesítik kötelességüket, egj' él kardot, puskát tarsolylyal (sclopecum
thecis),
tum
sarkantyús csizmát, fö véggel köpenyt (pallium cum pileo) hordhatnak. A parasztok hosszú puskát (longam bombardam), fejszét, vasvillát és
(kapczam)
sarut
viselhetnek." *^) A gyöngyösi piaozon a török eltiltotta a ezifra
ködmön árusítását. Errl 1670-ben a Gyöngyös városban lev becsületes szabóés szücsmesterek értesítik a rimaszombati, patai, pásztói, herényi, czeglédi,
körösi és kecskeméti mestereinket, hogy ily szín ködmönöket Gyöngyös városában vásárnak idején, vagy akármikor ne áruljanak, mivel ez a hatalmas török
vitézeknek nem kevés bántódására és a szcsmestereknek nagy kárára van.
Községek
A hódoltság a magyar falvak fejldésére bénítólag hatott. A török földesn-peenet
m.g^]. önkényes eljárása következtében
a jobbágyság megszökött a nyomorgatott falu területérl. így néptelenedtek el az Eger vár mellett lev népes
községek,
Maklár, Felnémet, Tárkány, Bakta, melyek a török vár tartozékai lettek. Beregszászy tizedszed 1598-ban már a debri kerületben 15 elhaközséget
gyatott
sorol fel. Ö a szepesi kamara kiküldöttje volt, a hová az egri
püspöki tizedek tartoztak. A debri járásban felhívást bocsát ki ,, minden bírókvárosokon
nak,
és falvakban lakozóknak, hogy az mi az dézsmálás dolgát illeti,
engedelmességgel legyenek, igazán megdézsmáljanak és igazán megdézsmáltassanak, mert ha valakik engedetleneknek és nem igazán dézsmálottaknak találtatnak, nagy kárt vallanak és mind személyökben. marhájokban ersen megbántatnak." Itt jelzi az elhagyott falvakat, ezek Kál, Tótfalva, Kkút, Szajla,
Pósváralja, Buja. Bollyá. Kisbátor. Posnak, Nagyszóláth, Szalók, Pazmad,
Kisszóláth, Kiskompolt, Csal, Kápolna, ^"j
Eger eleste után a deczimális lajstromok szerint alig 70 községbl szedhettek a deczimátorok tizedet, a többiek elnépteledtek, úgy hogy Szederkényi
számítása szerint a vármegye né}3essége a török invázió következtében legalább
egy harmaddal megfogyott, ^i) Erezték ennek hátrányát a török földesurak is,
mert így hiányzott a föld megmunkálására a kell munkaer, azért a lakosságot
kedvezményekkel csalogatták vissza. Arra is van több esetünk, hogy a török
emberségesen bánt a megvetett rájákkal, st a magyar földesurakat inti, hogy
ne zsarolják ki a jobbágj^at, mert így nem tud két részre fizetni.
A vlsszatelepítésck már a zsitvatoroki béke után megkezddtek. Méhemet
Visszatelepítés.
pasa ^lágóchy felvidéki kapitánynyal tanácskozik ez ügyben. 1609-ben azt írja
,, barátságunk abból tetszik meg,
hogy a szegénységet oltalmazván, a pusztákat
szállítsuk és végezés szerint ket építsük
., mind a két császárnak hasznukra
lesz a szegénység. Hála Isten
felségének, a két császár közötti barátság végre
menvén, császárja az országot szállítani akarja és parancsolta, hogy tatár és min-
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den hada letelepedvén, békességesen lecsendesedjék, a szegény.ség pedig, mely
haza száll, három évig minden szolgáltatástól és császár adójától mentes legyen
Nagyságodtól reméllem. hogy itt környülöttünk lev puszta falvak, Tihamér,
Jlakiár, Síknémet és egyéb puszta falvak hazajövetelében a jobbágyaknak ellenzi nem lesznek. Nagyságod oltalmazó levelet adjon nekik, hogy térjenek vissza,
mert mind a két félnek mi hasznok volna a pusztaságban."*'-) így lassanként
a jobbágyok visszatértek községeikbe, Eger városába pedig és az elhagyatott köz.

.

.

ségekbe bosnyákok, tatárok telepedtek le.
Méhemet aga Hatvan és Szécsény városának fkajmikája a Kövesdre futott
árokszállásiak visszatérítésére közbenjáróul kéri föl ismeretlen szomszéd vitéz
úri barátját 166S-ban. ..Ez mostani alkalmatosságommal akarom kegyelmedet
megtalálnom levelem által szomszéd vitéz Cri Barátom, hogy Isten ö szent felsége
minket ide az Császár Urunk 6 felsége Végh Hatvan várába kiüdvén gondviselésének okáért, tehát az bégsége alá kötelezve lévén Árokszállás nev falunk,
nem tudom mire nézve igen kezdett oszlani. Heves vármegyében lévén egy
Kövesd nev puszta, oda tavasztól fogva kezdettek szaladni, valami kis szabadságra nézve minden felöl igen ménének reá. Igj' lévén, bég urakat behozván,
várom minden órában. Gondjukat viseljük a népeknek, de mindazonáltal kegyelmedet is kérem, írjon ezen levelem viv árokszállási posta által. írjon egy fenyít
levelet nekik Kövesdre. st Arokszállásra is, a kik még eddig benn maradtanak,
legyenek vesztegül. hasznát vennék, mert minden jószágokból kifordulnak, st
az kik elmentenek

is. szép szóval jönnének vissza elbbeni helyökre. Jlivel m-ilvánosságosan irom kegyelmednek, ha így nem cselekszenek, mind az két részrl

Kegyelmed is énnekem parancsolván,
más hozzám illend dologban örömest szolgálok kegyelmednek.' ^^)

a Császár faluja pusztulni fog.

ebbeli és

Heves vármegye területe 133 évig, Eger város 91 évig nyögött a török uralom
Az országos felszabadító hadjárat hozta meg e vidékre is a szabadulást.
Elbb Szolnok/^) vele egyidbenTörökszentmiklós. azután Kisheves, Hatvan, majd
az Eger környékén lev Sírok. Szarvask, Cserép várak, végre 1687. deczember
17-én Eger kerültek a királyi .sereg kezére. Ma már csak egy török építési stílusról tanúskodó épület, az irgalmasok kolostora és temploma az eltte álló
karcsú minarettel, tanúi a szomorú török világnak.
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neitizeíi fölkelések korál)an.

Eger várának eleste után Heves vármegye és az egész felvidék védtelen makirályi hadakat a Duna mellékérc és Erdélybe rendelték Básta György,
Fels-Magyarország kapitánya, ki utóiib nevét oly gylöltté tette. Rudolf király
párancsára Erdély védelmére ment. A királyi hadak különben is tehetetlenek
voltak a török-tatár hordákkal szemben, a mint azt Mátyás fherczeg levelében
megvallotta. ^^) Ilyen körülmények között ellenállás nélkül pusztítva vonultak át
Heves vármegye területén 1599-ben azok a Buda körül összetömörült tatár horradt.
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dák. melyek liazájukba visszatérni törekedtek. A szolnoki és hatvani törökök meg
Nógrád. Fülek felé kalandozatk. **) Magyar részrl mindössze az történt, hogy
Roszlnirn Hermán német kapitány Nádasdi és Schulcz csapataival egyesülve
1603-lian Hatvant visszaszerezte a király számára. De e dicsségnek sem sokáig
örvendhettek, mert ezen a fontos helyen, a mely Buda és Eger között a hadi és
élelmiszerek állomása volt. kevés rséget, alig 200 katonát hag_\i;ak hátra és
ez a csekély számú rség a hatalma.'^ török ell 1604-ben a várost felgyújtva
elmenekült. ^') A változatos török harczoknak Boeskay István közvetítésével
létrejött zsitvatoroki béke vetett véget 1606-ban.
Bár Heves vármegye területe a török uralom alatt nyögött és a magyarországi hadvezetés e vidéket védtelenül hag\i:a, azért a vármegye területén a magyar hatóság mködése állandóan megmaradt. Nyáry Pál volt Eger utolsó várnagya, vele az egri várnagyi intézmény megsznt s Heves vámegye hatósága fej
nélkül maradt." Cserdy János (1586
1597) egri püspököt ülette volna meg a fispáni hatáskör, de a töröktl püspöki székébl kizetve, megyéjébl távozott,
püspöki illetéke fejében évi 400 forintmn összeget kapott ^') s már 1597-ben Nagyszombatban meghalt. A megürült püspökség javait, tizedeit a szepesi kamara kezelte, az szedette be a jövedelmeket, melyeket ezeltt az egri vár fenntartására utaltak. Cserd\' után a Nemzeti Múzeumban lev kamarai számadások
szerint már 1598-ben Szuhay István volt Eger választott püspöke ,,electus
Vepiscopus Agriensis", míg az egri egyházmegyei schematizmus Schmidt müve
nyomán püspöksége kezdetét 1600-ra helyezi. Szuliay István (1598 -1607),
Erddy János (1610 24) «») Pyber János (1625— 33)' inkább névleges, mint
tényleges püspökei és fispánjai Heves vármegyének. 1598
1633-ig vákált a

—

—

—

püspöki és fispáni

—

szék.

Heves vármegyének tehát ez idkben fispánja igazában nem volt, a
megye törvényhatósága azonban állandóan kormányozta Heves vármegye népét,
intézkedett annak területén és a magyarság ezt a hatóságot tekintette mindenkor
jogos hatóságának. A vármegye hivatalos személyiségei a töröktl mentes területre vonulnak, a megye határain kívül tartják vándorgyléseiket. 1609-ben
Heves vármegye Gömör vármegyével egyesülve Rimaszombatban tartotta üléseit.
Mindkét megye külön tanácskozott, de a kettnek egy alispánja volt Dósa
Tamás. A rimaszombati gylés emlékét rzi Gyöngyös város ama privilégiuma,
melyben 11. Mátyás Gömör és Heves vármegyék rendéinek felterjesztésére elengedi
a város lakóinak a saját boruk árusításáért járó illetékeket. ^°) Ugyancsak a
Rimaszombatban tartott hevesi congregation" hirdették ki Kovács János és
testvéreinek nemesi levelét. ^^) A megye vándorgylését 1613 óta rendesen a
:

,,

nógrádvármegyei Füleken tartotta. Itt ítélkeztek 1617-ben a gyöngj'ösi mészárosok peres ügyében. Füleken ,, Heves és Küls Szolnok közgylésén" hirdették ki
1618-ban Tassy Ferencz armálisát. *^) Ez idkben készüjt el a vármegye új
pecsétje is 1614^ben ,,Sigülum Comitatus Heves-Szolnok" körirattal.
Heves vármegye a török adókon kívül a magyar állam fenntartásánakterhében is részt vett. E terheket legjobban Magyaror.szág akkori honvédelmi és pénzügyi viszonj'aiból ismerjük meg. Az ország összes megyéit kerületekre csoportosították, a végvárak katonáinak létszámát megállapították s fenntartási
költségeiket a kerületekre kiszabták. így a megyék a honvédelemnek közvetetlenül intéz tényezi lettek és ez az új adóteher lépett a régi megyei pótadózás
helyébe. Az 1638:5. t.-czikk kimondja, hogy tekintettel az egri törökök hatalmaskodásaira,
a feMdék védelmére önodban 200, Szendrön 175, Putnokon 25
lovassal, összesen 400 lovassal kell a várrséget szaporítani. E katonaság
kiállításának terhét országos dika fejében a 13 felvidéki megyére rójják ki.
Ezek: Szathmár, Ugocsa, Bereg, Szabolcs, Abaújvár, Borsod, Heves, Szolnok,
Sáros, Szepes, Gömör, Zemplén, Ung, Torna. A 13 vármegye részleges gylése
repartiálja, osztja szét aránylagosan a megyék portái szerint a katonaság kiállításának költségeit. E költségeket a megyei közgylés szavazza meg, ebben a
teherben kivétel nélkül a vármegye minden lakosa, a nemesség is részt vesz és a
beszedett jövedelmet az elre megjelölt végvár kapitányának szolgáltatják be
évnegj-edes részletekben. Mulasztás esetén a felvidéki megyék tisztviselire
a kassai fhadparancsnok bírságot róhatott.
A jobbágyok a váraknál köz- vagy ingyenmunkát is végeztek, ezt esetleg
pénzen megválthatták. Heves vármegye, Eger, Hatvan, Szolnok török várak-
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nál teljesített közmunkát, ezenkívül közmunkáját a magyar részre a megye területén kívül es végváraknál, rendesen ónod váránál tartozott leszolgálni.
háborús idk szükségletei a portális adók szükségképen! növekedését
idézték el. Az 1598 4. t.-czikk az adóalapot, a portát változtatta meg s az új
adórendszer alapjává kivételesen a lakott házat tette, de ez az újítás csak egy évtizedig, 1608-ig tartotta fenn magát. Visszatértek ekkor a régi porta szerint

A

:

való számoláshoz.
A 17. század adózási rendszerében a megyékre még egy súlyos teher ,,a
természetben szolgáltatás" kötelezettsége nehezedett. Ezek elrebocsátása után
ismertetjük Heves vármegye részvételét az adó, honvédelmi ügyekben s a
nemzeti felkelésben. A nemzeti felkelések sorát Bocskay István felkelése
1604 1606-ig.
Kassáról kibocsátott kiáltványát megértették
nyitja meg
Heves vármegye lakosai is. A mint Nógrád, Szécsény, Buják, Fülek vároa felvidék urának.*^)
sok kapitányai, úgy Heves vármegye hatósága is elismerte
A felsmagyarországi rendek között a szerencsi országgylésen megjelennek Heves vármegye nagybirtokosai is a Homonnayak, Dersfy Miklós, Mágóchy Ferencz,

—

t
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Széchy György, Rákóczy Zsigmond, Nyáry Pál. Heves vármegyének Bocskayhoz
való csatlakozása leginkább abban nyilvánult, hogy 1605-ben Bocskay fejedelem
javára szedték be a várraegye területén a királyi adókat és a kincstár számára
járó tizedeket. Ránk maradt a Gyöngyös város környékérl 1605-ben felvett
bortized regestrum, mely szerint Horvát Marko és Rácz András voltak a fejedelem deczimátorai és Gyöngyösön 123, Sólymoson 100, Gyöngyöspüspökin 62
kiutalása
oktava-illeték
provizor vette át. Ránk
lajstroma. ^')

A három

község bortized összegét, a mi a lelkészi
fennmaradt. Füleken Pásztói András füleki
maradt még a debri járásnak 1605-beli terménytized

egri köböl bort vettek be.

után

Bocskay kamarai inspektora Zthrucz Ferencz volt, ki 1606-ban Kassáról
12 pontban utasítást adott Hídvégi Mihály, Marczali Miklós és Pap Andi-ás
tizedszedknek, hogy Pata, Pásztó és Gyöngyös bortized kerületekben miként
járjanak el a dézsmálásnál. *^) Ezek a tizedszedk kerületeikrl a regestrumokat
tényleg benyújtották, tehát az 1606-i év szüreti tizedét Heves vármegye még Bocskaynak szolgáltatta be. 1606-ban Gyöngyös vidéke báránytizedeket is szolgáltatott be a fejedelemnek, bevittek 143 bárányt, 13 kecskét, 139 bárányt megváltottak, ezekért pénzben befolyt 160 frt.. 35 dénár, egy bárány ára 57 dénár és egy
kecskéé 50 dénár volt. A patai és pás7tói kerületekben a mézbl 32 frt. bekis- és
vételt nyugtázott Makay János, a fejedelem kassai perceptora.
nagyhevesi, továbbá debri terménytized kerületekbl, meg a hozzá számított
mohi kerületbl 134 kereszt búzát jegyeztek föl. ^^)
Bocskay 1606 jún. 25 én kötött bécsi békében akként egyezkedett ki
Rudolffal, hogy az egri püspöki tizedbl a tiszántúli illeték az övé, a tiszáninneni

A

pedig Rudolfé. De azért, mint láttuk, 1606 ban még Heves vármegyében Bocskay
javára szedték be a tizedet. Bocskay 1606. decz. 24 én Kassán meghalt és ezzel
Heves-Szolnok vármegyék életében nagy változás állott be, a részek tényleg vissza
kerültek Rudolf uralma alá. A megyét a német katonák sanyargatták. Gyöngyös
város lakói az ellen védelemért folyamodtak. Erre érkezett válaszul 1607. május
7-én KoUonits Szigfrid dunáninneni generális védelmet biztosító levele Gyöngyös
város részéré, melyben meghagyja ,, minden kapitányoknak, hadnagyoknak,
zászlótartóknak, tizedeseknek, hogy ennek utána senki Gyöngyös városára ne
szálljon, semmiben kárt ne tegyen." ^') A tizedet Rudolf kincstára javára szedik
a megyében. Thurzó nádor 1610 ben külön intézkedik a gyöngyösi tizedelésrl.
,, Jönnek gyöngj'ösi polgárok panaszszal, hogy sok éven át a törököktl is nyo
matva, eddig nem gyakorlott módon, az eddigi mértéken és kötelezettségen
túl kényszeríttetnek." Meghagyja ezért a deczimátoroknak, hogy Gyöngyös
3 nál több tizedszedésre ne menjen
polgárait jogtalanul ne zaklassák, oda 2
és a szokottnál többet ne kívánjanak tlük. **)
Az egri püspöki és káptalani birtokokat az 1609: 10. t.-czikk szerint ismét
kincstári kezelésbe veszik és azok jövedelmeit a török kézen lev Eger helyett
ónod, majd Szendr végvár szükségleteinek fedezésére utalják. De ekkor kitnt,
hogy részben Bocskay, részben a magyar királyok és a nádor adományaiból a
püspöki és káptalani birtokok nagy része magánosok kezébe került. Azért az
1613. 2. 3. t.-czikkekben II. Mátyás király elrendelte a püspöki és káptalani

—
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bécsi béke.
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javak restitúczióját, hogy a kiknél

ily birtokok vannak, azok minden lialogatás
nélkül bocsássák azokat vissza jogos birtokosának.
RothU-n Gábor
magyar király kezébl a felvidéki megyék 1619-bcn Bethlen Gáborföl ki-lése.
hatalma alá kerültek. Bethlen Gábor Rákóczy Györgyhöz intézett levelében
ekként okolja meg felkelését, hogy ..meggyzött sokképen nemzetemhez való
igaz effeciusom. az nagy Istennek igaz tiszteletéhez való nagy érzelmem és
magamban elvégezicm. hogy az Isten tisztessége mellett nemzetünknek szabad
ságáért kitámadjak." *^) Tehát Isten tisztessége és a nemzet szabadsága voltak
Bethlen felkelésének jelszavai és e jelszavak különösen a protestáns vidékenhódít ot>ak. Felhívását megértették Heves vármegye lakói is. Gyöngyös város hódo
ásáról külön okleveles bizonyságaink vannak. Széchy Gyögy Gömör A'ármegye
fispánja, a felséges Bethlen Gábor egyik hadának generális kapitánj'a meg

A

hagyja katonáinak, hogy Gyöngyös városnak, mely ..eleitl fogva mindenkoron
felségének fejet hajtott, semmi kár ne okoztassék,
az országgal egyetértett, most
az egyházi rendek is helyökben megmaradjanak, tisztökben. hivatalukban
meg ne háboríttassanak." •") Ugyanezt meghagyja katonáinak Bethlen Gábor
fejedelem is nagyszombati táborából, hogy Gyöngyös város lakóinak ,, fképen
a csavargók, átvonulok és prédálóktól semmiben kárvallása ne történjék." ')
Bethlen Gábor uralma Heves vármegyében hadi szerencséje ingadozásai szerint változott. 162()-ban a vármegye jó része II. Ferdinándé, ennek bizonysága az
a védelmi levél, nieh'et Ferdinánd híve, Forgách Zsigmond 1620 áprilisában
kiadott a gyöngyösiek részére. Mivel ,, Gyöngyös város lakóinak sok kárvallását
megtapasztalta, melyeket a különféle vitézl rendek okoznak, házak feltörése,
tzzel pusztítása, törököknek határokban ölésévei, kiknek adózással tartoznak,"
azért megtiltja e visszaéléseket és megengedi, hogy ,,a gyöngyösiek a prédálókat,
fosztogatókat, török üldözket elfoghassák, vagy ha ellenkeznek, megölhessék." '2)
Ferdinánd Bethlent 1621-ben a Tiszáig szorította vissza Fels-Magyarországban,
Széchy György Fülek várát, hol Heves vármegye hatósága székelt, szolgáltatta át
Ferdinándnak s a vár rségét Ferdinánd hségére esküdtette. Mintha az éjszaknyugati vármegyék buzgalma lehlt volna, mind többen caesariánusok lesznek
s nagyobbodik a császáriak foglalásának köre. Adó, személyes fölkelés, megyei
katonaság táborba száUása, a zsoldosok keresztül-kasul járása változtatták meg
rendek hangulatát.
a felsmagyarországi
Az 1 62 1-ik év végén egész Magyaror.szág mind ersebben követeli a békét,
Bethlen ekkor látta, hogy a török .segítség elmarad, az ausztriai ház ellenségei
pénzzel nem támogatják és katonái esedezve kérik a szent békesség megszerzésére. '*) Azért lebocsátotta kardját s megkötötte á nikolsburgi békét, elkészítik az okiratot, melyet 1622 január 6-án Bethlen, január 7-én Ferdinánd ersítettek
meg. E béke értelmében Bethlen uralma a Tiszáig terjed, csak hét felvidéki megye
tartozott; hozzá. ígj- Heves vármegj'e tiszáninneni része kisiklott kezei közül.
Tudjuk, hogy a nikolsburgi békének nem volt tartós hatása, Bethlen még kétszer kitzte a felkelés zászlaját. Heves vármegye 1623 és 1626-ban újra Bethlennek hódolt. Bizonyságok erre Bethlen Gábor ama védelmi levelei, melyeket
1623 szept. 2ö-én adott ki Rimaszombatban és 1626 szeptemberben Palánk várában a gyöngyösiek részére ,,hogj' Gyöngyösre zászlóstól, seregest l senki ne
menjen, a papoka', religiójukban ne háborgassa, ott károkat ne okozzon.'^ '*)
TizídXem tudjuk, Bethlen korában mennyi áldozatot hozott Heves vármegye.
lajst romok.
1625-i évek töredékes tizedlajstromai ismeretesek elttünk,'^)
1021—1625. Mindössze az 1621
lelyek azt bizonyít ják,hog\- Bethlen Gábor Heves vármegye területén az egri püspökségnek járó tizedeket a Vjékekötések után is magának tartotta fönn. 1621-ben
Maruzsi András volt a fejedelem felsmagyarországi jövedelmeinek kezelje
a terménj'tized pénzértékének eg}'^ részét Zarevitzky János ónodi kezel szolgáltatta be. 1625-ben Vanoy Hlés volt a kishevesi tizedbevételek kezelje. Majd.
az 1627-i márcziusi tokaji tanácskozmányon Ferdinánd és Bethlen megbízottjai
között újabb megállapodás jött létre, ennek alapján Bethlen 1627 jún. 1-ép
Gyulafehérvárott manifesztumot áUított ki, hogy az egri pü.spök.séget illet
tizedeket a jogos tulajdonosnak, Pyber János egri püspöknek átengedi. Elismeri
továbbá, hogy a tiszántúli részeket nem tulajdonjogon, hanem bérletben bírja,
azokért évenként 2000 tallért fizet. ^)
Tiiizántúlj rész
A tokaji megállapodásból kitnik, hogy Heves vármegye tiszáninneni része
több Ízben, tiszántúli része és Küls-Szolnok vármegj'e pedig állandóan Bethlen
;
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birtokában voltak. A tiszántiili részok ciuc bóileti viszonya
úgy látszik
Bethlen Gábor haláia után is megmaradt mindaddig, míg II. Ferdinánd iiralkodott, míg a bécsi udvar és az erdélyi fejedelemség között a békés viszony fennállott. Erre a feltevésre enged következtetni az a körülmény, hogy az 1625.
soproni országgylésre, azután' az 1630, 1634. országgylésre Heves vármegye
követeinek megbízó leveleiü tisztán Heves vármegye nevében állították ki, míg
az erdélyi fejedelemség bérletében lev Küls-Szolnok vármegyét a követi
megbízatások nem is említik. De már 1637-ben I. Rákóczy György fejedelemmel a jó viszony felbomlott, akkor a tiszántúli részek visszakerültek a magyar
királyhoz és ennek nieLífclcliicn az 1637. országgylésre kiadott követi megbízó
Heves és Küls-Szolnok szorosan egyesített vármegyék nemessége
levelet,
nevében állították ki. ")
A magyar király fönnhatósága alatt lev Heves vármegye állapotát az ir°s^'635''i639
1635. és 1639-bl ránk maradt dikális összeírásokból ismerjük meg. '*) 1635ben a vármegye négy járásának 125 községében 289 portát számoltak össze,
melyek féladót, 2 frt 50 dénárt fizettek. Összesen befolyt 722 frt 50 dénár.
Az egytelkes, ármális nemesek és szabadosok taksája egy összegben 44 frt 20
dénárt tett ki. 1639-ben már a porták száma il^Vo-vsi apadt le. Ezenkívül az
1635-i országgylés minden porta után 2 kassai köböl búzát szavazott meg
,, természetbeni szolgáltatásként." Ennek is felét,
tehát 1635-bén 289, 1639-ben
272 kassai köböl búzát szolgáltatott be a vármegye. Ezen felül koronázási
ajándékra portánként 25 déné^rt, a pozsonyi országház építésére s a megyei
követ díjazására portánként 50 dénárt vetettek ki. Az összes adók 983 frt- 45
dénárt tettek ki.
A porták és taksák összeírása arról tanúskodik, hogy Heves vármegye községei a 17. század második negyedében a visszatelepedések következtében újra
benépesültek. Mocsáry György szolgabíró járásában 42, Verebély Mihály járásában 18, Kis János járásában 32, ónody István tiszántúli járásában 33 község
volt. Egerben s a hozzá közel es Felnémet, Czegléd, Tálya községekben a török
szedte az adót. azok egészen török birtokok voltak.
Heves-Küls Szolnok vármegyék hatáskörét az 1647 108. t.-czikk rövid ^J^örSv^-^
idre kibvítette. Ugyanis I. Rákóczy György az országban felhalmozódott
panaszok miatt, a küls segítség reményében fegyvert fogott 1644-ben a magyar
alkotmány és vallásszabadságért.. Kassa, Szendr, Putnok, ónod, Diósgyr,
Szathmár pártjára állottak. De látta, mily változatos szerencsével harczol, azért
hamarosan kibékült III. Ferdinánddal az 1645-i linczi békében. Megkapta az
északi 7 magyar vármegyét élte fogytáig, köztük volt Borsod vármegye is.
Heves vármegyére az egész felkelésnek annyiban volt jelentsége, hogy a rendek
az 1647 108. t.-czikkben mindaddig a Borsoddal egyesített Csongrád vármegyét
Heves-Küls Szolnok vármegyéhez kapcsolták, míg Borsod vármegye az erdélyi
fejedelem kezében marad. Az unió mindössze 1648 végéig terjedt, mikor I. Rákóczy György halálával Borsod vármegye visszakerült III. Ferdinándhoz és újólag
egyesült Csongráddal. A rövid ideig tartó unió emléke az 1647
26. t.-czikk
szerint végrehajtott portális összeírás regestruma, '^) melyben Pápay János hevesvármegyei szolgabíró írta össze Csongrád vármegye portáit. Ekkor már az 1639-i
.összeírásnál 62-vel kevesebb, összesen 209 portát számoltak össze Heves vármegyében, minek okát abban találjuk, hogy a jobbágyság katonáskodva arraális
nemességet szerzett, továbbá a jobbágytelkeket nemesek foglalták el és a portális
adózástól mentesítették magukat. Tényleg a vármegyében a nemesi taksa összege
fölemelkedett, 188 frt jött be a taksák fejében. Heves-Csongrád és Küls Szolnok
egyesült vármegyék 1648-ban Füleken közgylést is tartottak, a három vármegj'e alispánja
Kürthi Vámosy István volt.
1654-ben Heves vármegyében 205 portát számláltak és 173 fil 2S dénár
volt a taksa összege. A megye 1655-iki jegyzkönyvébl tudjuk meg, hogy a
birtokos mágnás és nemes urak rcgestrumáí is elkészítették. E regestrum
szerint Földváry János gyöngyösi járásában az összes adóbevétel a porták irtán
és a mágnások, armálisták taksájából 681 frt 41 dénár volt. Farkas Ferencz
tarnai járásában az összes bevétel 507 frt 92 dénár, Némcíhy Pál mátrai járásában 322 frt 24 dénár, Dely György tiszai járásában 619 frt 92 dénár volt.
A Heves-Küls-Szolnok vármegyékre
es adók és taksák összege mintegy 2133
^
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forintot tett ki.
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Magyarország békés idszakát 1657-ben II. Rákóczy György erdélyi
fejedelem szerencsétlen lengyel politikája bontotta meg. II. Rákóczy György
a lengyel korona után törekedett, de hadjárata szerencsétlenül végzdött, magára zúdította a török haragját, majd végeredményképen elidézte az 1663 64-iki
török-magyar háborút. A két sereg készüldése, tömörítése már 1657-ben megkezddött 1657-ben Heves- és Küls-Szolnok vármegyéknek kellett szállítania az élelmet Beszterczére a táborozó hadak részére. Húrom járásra portánként 94 kenyeret,
négy véka lisztet. 16 véka ár|)át. a negyedik gyöngyösi járásra 80 vágó marhát
vetettek ki. Eimyi vágó marhát nem tudtak a gyöngyösvidéki járásból beszolgáltatni, tehát a hiánj-t más vidékrl vásárolta össze a szolgabíró és a vágómarhákat Beszterczére hajtatta. A szállítás költséges volt s arra még a hatvani
bég engedélyét is meg kellett szerezm ajándékokkal. Ugyanakkor a vármegye
részleges felkelését 300 írtban váltották meg. Heves várraegye népén 1658-ban
egy hónapon át élt az átvonuló török sereg és megyei hatóság nélkül kzve' etlenül
szedte be élelmi szükségletét. Ez évben a királyi hadak részére is kértek a vármegyétl élelmiszereket. A vármegye 1658-iki májusi közgylésén teljesítette
a kérelmet, bár nehezére esett. ..Ámbár a megye különféle sanyarúsággal és terhekkel bvelkedik, többek között a török tábor egy hónapon át élte a népet
ésa végromlás küszöbére juttatta, mégis a hazaszeretet által vezéreltetve három
járásból portánkint 3 kiló lisztet, 1 kiló abraknak valót, a negyedik járásból
40 vágó marhát rendel Szendrbe szállíttatni, mikoron ez szükséges lesz. Ezen
felül a negyedik járásból 13 akó bort ajánl föl."

—
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A vármegyét részleges felkelésre is felszólították, mert ,, Magyarországnak
a tiszántúli részeiben tz támadt és tovább is terjedhet." A vármegye a részleges
felkelést rendesen pénzen váltotta meg, mert a személyes felkelés a török haragját s a vármegye pusztulását vonta volna maga után. hiszen .,a megye a török
torkában" van. Azonkívül a megyei birtokos nemesség közül sokan máshol
tartózkodtak és más megyék bandériumában katonáskodtak. Ez évben azonban
a sanyarú idkben a felkelést pénzen sem tudják megváltani. ,,A vármegye
írják a rendek az 1658-iki
a haza védelmére mindig kész volt az áldozatra,
feljegyzésükben, — de minthogy a megye a török torkában vagyon, a particularis
de most, hogy csak
insurrectio helyett pénz imponáltatott a vármegyére
pénzt is presentálhasson a vármegye, arra mód nincsen, mert a török tábor
opprimálta, a tatár nagyobbrészét elrabolta s a mi megmaradt szegénység, legnagyobb részben futó félben vagyon."
Heves-Küls-Szolnok vármegye 1660 június 30-án a Souchez fvezérlete
alatt álló királyi hadnak a rakamazi táborba szállított 15 vágó marhát, 100 juhot,
32 itcze vajat. A nádor a ketts vármegyét sürgeti, hogy Kalló és Szatmár várak
ersítésére és élelmezésére 35 vágó marhát, 100 juhot, 100 pint vajat, 1000 köböl
búzát küldjenek. A ketts vármegye a parancsnak csak részben tett eleget.
15 vágó marhát, 50 juhot, 50 pint vajat adtak, de ,,grátis." Az 1000 köböl búzát
kiszolgáltatják és megígérik akkor, ha a nádor embereivel ennek az árát elküldi.
Tokaj, KáUó, Szatmár ersítésére 100 frtot utaltak ki. A vármegj^e a szeméh'es felkelést pénzen váltotta meg, a kiállítandó 150 lovas fejében 1500 frt

—
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váltóösszeget adott.
1661 és 1662-ben a nádor ,, Isten szent vére hullására kéri a vármegyéket,
hogy az .élést az includált limitatiok szerint szolgáltassák ki mindenkoron
felsége a nemes országgal együtt hazánk ótalmára
a német táboroknak. Hiszen
felsége pénzén fog élni, de míg ez meg
rendelte a német militiát, a katonaság
leszen, praestáljanak a német militiának szénát, zabot, kenyeret, sört s adakozó
kezüket njássák meg ö felsége tekintetére." A ketts vármegye 1661 áprilisban
az ónodi és csetneki várak katonaságának 232 köböl zabot, 12 hordó sört, 40
ismét 200 köböl zabot, 45 vágó marhát szolgáltatott be.
forint árú szénát,
felsége német \ntézeinek sustentiójára Heves1662-ben a kassai tanácskozás
Küls-Szolnok vármegyék portájára 18 pozsonyi mér búzát imponált. Ekkor
,

—

Török háboni
1663/64.

—

kijelentik a vármegyei rendek a felsmagyarországi fgenerálisnak, hog,y ha még
valami impositiot akarnak tenni erre a nyomorult vármegyére, azt ,,totis viribus objiciálják." A hazánkba bejöv németeknek comeatusa fell vagyon országos
végzés. A nyomorult vármegye képtelen a fohiion emelked élelmezés ellállít ására.
1663 elején kitört a török háború. Mivel a török egy corpusban a Dunántúl
tartotta sátorát, a^ felsmagyarországi német hadakat is a Dunántúl gyjtötték
.
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Össze egy corpusban a ,,militaris regula" szerint.

Hogy

a felvidék oltalom nélkül

ne maradjon, a felvidéken személyes felkelést rendeltek el, Heves-Küls-Szolnok
vármegyék a felkelést pénzen váltották meg, másfélszáz forintot adtak Bakos
Gábor felkel kapitánynak, ki a pénz átvételét 1663 szeptember 29-én nyugtázta
s azon katonákat fogadott. Heves vármegye területére nem csaptak át a háború
hullámai, de mikor a nógrádi várak bukásával Fülek, a vármegyei hatóságok
székhelye veszedelemben forgott, akkor a vármegyei jegyzkönyveket és a
megyei levéltárti biztosabb helyre, Murány várába szállították át. Fekete Lászlónak 1664 január 17-én megtartott gylésen az átszállítás költsége fejében 10
forintot utaltak ki. Az 1664:-iki márczius 4-én a vármegye székhelyét Fülekre
visszahelyezték. A személyes felkelés kihirdetésével foglalkoztak még a vármegyei gylésen, mikor híre jött a hirtelen megkötött, lealázó vasvári békének.
A vármegyére nehezedik a Heves vármegyén átvonuló királyi és török seregek Wesseiényi-féie
^^'*^®* "'' ^•
élelmezése is. A termény szolgáltatások nagysága, a zsaroló német hadak gylléte országos volt. E bajok az ország furait Wesselényi nádor vezetése alatt
szövetkezésbe vonták. A Wesselényi-féle szövetkezés vérbe fojtása után pedig
I. Lipót teljesen az abszolutizmus terére lépett. A kir. kamarák önkényesen vetették ki a várbeli katonák élelmezésének terhét, a közmunkákat nagyobbították, új fogyasztási adókat hoztak be az országba.
E szomorú idszakban Heves sorsát a vármegyei jegyzkönyvek részletességgel tárják elénk. A vasvári békekötés után a felkelk táborai szétoszlottak s
az országban szertekóborolva raboltak. ,,A szegény nép a békekötés óta úgy a
török, mint a mi katonáink által a zsarolások minden nemével üldöztetik, élepanaszolják Heves vártében is nagyrészben teljesen veszélyeztetve van",
megye rendéi 1664 deczember 10-iki gylésükön. Több helyen, mint Zemplén
vármegyében, annyira mennek elkeseredésükben, hogy már-már az egri törökkel
akartak paktálni, hogy egyesült ervel zzék ki a német katonaságot, különösen
ónod végvárából. ^^) Az országos elégedetlenségben Wesselényi nádor hívta össze
1665 november 9-ére Kassára a 13 vármegye követeit tanácskozásra. Heves

—

•

vármegye követei itt is ,,a hihetetlen nyomorúságot és jogtalanságot szenved
nép" siralmas sorsát adták el, melyet a törvényt, jogot, igazságot tipró katonai
vezérlet okozott. Heves vármegye követei útján tehát állandóan részt vett
a felvidéki vármegyék tanácskozásain, de attól a felkeléstl, melyet 1670-ben
I. Rákóczy Ferencz Zemplénben megindított, távol maradt. Tanúsága ennek
felségéhez felterjeszaz a felirat, melyet ez alkalomból a megyei közgyléstl
tettek. ,,Nem kevésbé zavarólag hatott reánk, kik mindig Felséged jóakaratába
helyeztük reményünket, a zavargó felkelés, melyben részünk nincs. Habár mind
megyénk, mind a felsmagyarországi vármegyék gylésein a török miatt sok
aggodalmunknak adtunk kifejezést. Felséged iránti tiszteletrl sem mi, sem követünk nem feledkeztek meg. Hü alattvalói voltunk Felségednek és maradunk
jövre is, mint ennek Felséged füleki vái'ában magyar és német katonaságával
együtt itt lakó nemesség legújabban is bizonyságát adta. Mély alázattal esedezünk tehát Felséged színe eltt, hogy bennünket hséges alattvalóinak ismerve
és fogadva, úgy a török kegyetlen dühöngései, mint az idegen katonaság visszaélései ellen megvédeni kegyeskedjék."
I. Rákóczy Ferencz mozgalmának leveretése után I. Lipót a felvidéki önkényes adók
várakat idegen katonasággal rakatta meg és a német kapitányok durván, kíméletlenül bántak a magyarsággal. A szepesi kamara önkényesen e katonaság
élelmezésére minden felvidéki vármegyétl portánként 8 kassai köböl búzát,
8 kassai köböl zabot, 4 mázsa húst, 10 urna sört követelt. Limitálta ezek pénzérrénes forintban, 1 köböl zabot Yz rénes forintban, egy mázsa
tékét, 1 köböl búzát
1

húst 3 forintban, 1 urna sört i-ó tallérban számolt el, A közmunkák árát fölemelte,
húsra
azután tekintet nélkül minden rend és rangú egyházi és világi férfiúra,
és szeszes italokra fogyasztási adót (accisa) vetett ki és 5 forint fejadót (decapitatio) követelt a nemesi eljogok elvesztésének terhe alatt.
Heves-Küls-Szolnok vármegyék a halasztás módszeréhez folyamodtak,
az új adók kihirdetését egyik ülésrl a másikra halasztották, mert az új adókban
,,igen nagy és a nemesi szabadságban járó dolog comprehendáltatik." A vármegye azonban a török torkában az államhatalom bosszújától félve ellenállani
nem mert, óvatosan távol tartotta magát 1672-ben a ,, bujdosók" felkelésétl
s a folyton tartó kurucz-labancz mozgalmaktól. A bujdosók 1672 szeptember

—

nujdosók
""^'K"'"'"-
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szerencsi felhívására a Füleken székel vármegyék választ nem adnak,
a pozsonyi kamara intésére kijelentik, ..hogy ha a vármegye terülMén a lázadcSkhoz. rebellisekliez szítok lennének, vagy ilyenek találtatnának, a magiszT-iki

st

A ketts várn\egye eleinte Spankau generális
kamara engedelmével pénzben szolgáltatta be a követelt adóösszeg
140 portája után. de hogy a nemesség privilégiumát elvben megmentsék,

trátus elébe kísérendök lesznek."
és a szepesi
felét

s az új adókat a felemolt nemesi ..taksákból" állították el. Így KlTl-ben egy jiorta fél adója 51 forint volt pénzl)en.
Az l(í72-iki részleges felkelés fejében Koliáry István fiileki végvár fkapitányának
kezébe 200 forintot, 100 kiló búzát 100 forintban szolgáltattak be, a mit ez 1673
január 20-án kelt nyugtájában recognoscált. A bujdosók ellen küldött horvát
lovas és gyalogos katonaság élelmezésére a vármegye 500 kiló búzát, 600 kiló
zabot, 50 vágó marhát küldött. Sör és bor helyett 300 forintot fizettek úgy.
hogy ezek az évi élelmezési kiadásokba majd betudassanak.
A vármegye a fegyveres ellenállás helyett a panaszos kérelmeziés terére lépett
felsége elé terjesztette. E felés gravameujeit az 1673-iki május 4-i gylésbl
terjesztés a vármegye kurucz-labanczkori viszonyait fényes világításba hely zi.
,,A vármegye néhány városa s faluinak még fennálló lakossága elnyomorulva,
ijeszt képe az idk pusztító viharának, tanújele, mily sok szenvedés és sanyargatás vonult rajtuk keresztül. A vármegye a török végvárak között, elül-hátul
ezek által környezve, teljesen a török hatalom torkában, viseli a török adóztatás
rendkívüli terheit. Miként szedJiet itt be a szepesi kamara által kivetett különféle adó. midn életveszély nélkül a megyei tisztviselk kerületeikben meg sem
jelenhetnek. Hogyan járjanak itt el a fizetni vonakodókkal szemben, mikor jóformán törökök között laknak s a katonai segélyt a megyei hadi tanács eltiltotta. ]SIár az évi segély beszedésénél tapasztalták, hogy midn a vármegye
portánként vetette ki, a török nem késik még nagyobb összegeket követelni,
úgy hogy egy portára már 30 40 tallér török adó is esett kétszer-háromszor
egy évben. A természetbeni szállítást lehetetlenné teszik az itteni viszonyok.
Távol helyekrl, hegyes vidékekrl, az itteni vasalatlan szekereken lehetetlen
a szállítás. Fogyasztási adót az itteni szegényes falukon szedni nem is lehet.
Királyi város a vármegyében nem létezik. Azon rendelet, hogy a repartitio
és annonának fele a közbirtokosság, fpapság, mágnások és a nemesek által fizettessék, kivihetetlen azért, mert ezek legnagyobb része nem lakik a vármegye
területén, jó részök a végvárakban teljesít katonai szolgálatot. A természetbeni
élelmezés kiszolgáltatása lehetetlen azért is, mert a vármegye egy része hegyes
vidék, terméketlen, élelmét is az Alföldrl szerzi be, még ezt is tilalmazzaa török,
ennek elvitelét pedig megakadályozza. Hogyan lehetne ezektl köv^etelni a ter-

az adókivetésben a régi szokást követték

—

mé.szetbeni kiszolgáltatást? Ezenfelül tekintetbe kell venni, hogy a múlt sztl
fogva a rebellisek csapata is folyton járja a megye területét, védelmet és szállást
nyújt nekik a török. Ezek zsarolják, fosztogatják a népet, alig hagynak megélhetésökre valamit. Felséged elrendelt* ezen közveszélyes elem ellen a megyei
fölkelést védelmünkre, de hogyan lehet ezt végrehajtani a vármegyében, mikor a
törökök ezt meg nem engedik, a rebellisek száma pedig oly nagy, hogy legyzésükre még a füleki rség is kevés. Heves- és Küls-Szolnok évi élelmezési adóját
300 forintban megállapítva fizette eddig. A közmunkát az 1659
130. t.-czikk
szerint Ónodhoz szolgáltatta. Felséged parancsolja meg német és magyar katonaságának hogy szokatlan követelésekkel ne zaklassák a tehetetlen népet. "^'')
A felterjesztés nem járt sikerrel, azért 1675 október 8-iki ülésben elhatározták, hogy Melczer János alispánt küldik Bécsbe, hogy a felség eltt tárja fel
a megye helyzetét. De csak az udvari titkárig jutott, már itt kijelentették neki,
hogy a vármegye kívánságának teljesítésére nincs remény. A tábornokok természetbenköveteltekmindent, mert elpusztult és elhagyatott fah'ak között táboroztak s pénzen ott élelmet nem szerezhettek. Colb 1676-ban a vármegye közmunka váltságát a régi 300 forint helyett 1720 forintban állapította meg, ezután
emez összeg volt fizetend.**) ónodon kívül Füleknél is kellett közmunkát teljesíteniök. Mikor a hallatlan terheket nem tudták behajtani a vármegj'ében,
a megyét ,,a törökkel való érintkezéssel" is gyanúsították, mit ,, csakis szívfájdalommal vett tudomásul a vármegye, hogy üyen súlyos gyanúval illettetik
ó felsége iránti törhetetlen hsége." Utóbb a megyei közönség megkerülésével
Strassoldo generális egyenesen a szolgabír^^kat utasította a természetbeni
:
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élelmezési szükséglet kiállításái'a, azzal a fenyegetéssel, hogj'ha a terményeket
be nem szállítják, katonai executiót küldenek a vármegyére.^'') Mikoi* az a gyanúsítás, hogy a vármegye a felkel kuruczokat gyámolítja s a ,, tzzel- vassal
pusztítás" fenyegetése sem riasztotta meg a népet, akkor végre 1676-ban Kassáról
a felvidéki vármegyék, így Heves állapotainak megvizsgálására is hivatalos
bizottságot küldöttek ki.
Nagyon érdekes a vizsgálat jegyzkönyve. 64 község kárvallását tárja elénk.
Panaszkodnak a kuruczok ellen. ,, Isten a megmondhatója,
ínséget,
sarczoltatásokat s egj^éb sanyarúságokat szenvedtek a fel-alá járó kuruczság

minem

miatt." ,,A kuruczság feleségestül, gyermekestül rajtuk lak(jtt mindaddig, míg
ki nem étették, azóta is rajtuk lakik, elpusztítottak 10 ezer forint árú életet,"
mondották a poroszlói esküdtek. A vei-peléti bíró vallomása szerint 500 600,
néha 800 kurucz kvártélyozott rajtok, kiket élelemmel, abrakkal, szénával kellett
ellátniok. Másfél ezer forintnál is több az a kár, mit ekkor élésben szenvedtek.
kuruczok ellen a gj'öngj'ösiek a törökökhöz recurráltak segítségért, a török
császárhoz való útjuk 1300 forintba került, de hasztalan,
mert a kuruczok
a törökök levelére azt válaszolták, ,, mondd meg az ördögattáknak, a basáknak,
úgy jöjjön utámaam, hogy ha nem bírok vele. Isten úgj- segéljen, mint a lónak
patkót veretek a talpába." A törökök maguk sem bánták a kuruczok mozgalmát,
mert ez a török császár akaratja. Még több volt a panasz ,,a felspárton lev
vitézek, az ónodi, szendröi végvárbehek, általában
,,labanczoknak" gúnyolt
német katonaság ellen. Karmazsin csizmákat, farkas bröket, végabákat (posztót),
árpát, búzát, s más élelmi szereket sorba sarczoltak." Strassoldó generális idejében a poroszlóiak faluját tél idején felégették, asztagjukat kertjeikben felgyújtották, házaikat felverték, férfiakról, asszonyokról, leányokról ruhájokat lehúzták s a falu lakosait meztelenül hagyták az utakon. A sok pusztítás és az
évek terméketlensége miatt nagy lett a nyomora vármegyében. Annyira elszegényedtek, hogy csak éhen ne haljanak, árjoaköles kenyérre szorulnak, de az
sincs. ,,Ha a török uzsorára pénzt nem acbia nekik, éhen kellene veszniök."
régi portális összeírás már tarthatatlanná vált, ezért a vármegye 1675-ben PortáUs
portáit hivatalosan újra összeíratta. 147 portát számoltak össze a ketts vármegyében, mi az 1635-ik évi 289 portához képest 142 portával való apadást
jelent. Ebeczky Menyhért gyöngyösi járásában 533,^, Dobay János tarnamelléki
járásában 32%, Mocsárja György mátramelléki járásában 25y^, Dévay János
tiszai járásában 3514 portát számláltak. Egy porta adója 24 forint volt, az armalisták, kuriálisok, libertinusok hatszoros taksát fizettek. ^^)
A hivatalos vizsgálatnak nagyobb eredménye nem volt. Már 1677 márczius havában Annaperger György ónodi kapitány zsarolja a vármegyét, ^^) mely biztosított
jogához, arepartitiopénzben való leszámolásához ragaszkodott. Ily megbízatással
küldte el megbízottjait a szepesi kamara elnökéhez és a szendi'i kommendánshoz
Ekkor az a hallatlan tény következett be, hogy 1677-ben a vármegye követei
Gyöngyösi István és Sípos János a szepesi kamaránál, Gyürki Pál pedig Szendröben ,,a nemzetközi jog sérelmével megárestáltattak." Azt kívánták ezektl,
hogy mutassák meg a módját, miként vehetnék be a vármegyén repartitiót.
Ez újabb sérelemért keservesen kifakad a vármegye Bulyovszky Ferencz megyei
jeg3-zónek adott utasításában, hogy a börtönbl szabadítsa ki a vármegye követeit. ,, Saját otthonából a kegj-etlen ellen által kizetett vármeg\-c közönsége
Fülek várban zsellérként tartózkodik, alkalomadtán fejenkint fegyverben áll,
az ellenséggel szemben vérét ontja, élte siralmas helyzetében csekély s a megélhetésre is alig elég vagyonát a hazáért f(>láldozza és mindeme hségért ezt a
jutalmat nyeri, hogy ott, a honnan segél_\-t vár és reményei, követei börtönbe
vettetnek. Itt a kielégíthetetlen török torkában ez ontja vérünket, míg eleget
nem kap a fölkelk török pártfogás alatt kényökre harácsolnak a császári
éskirályi had repartitio czímén sanyargat; magyar s törökrabok. eg3'ikrimánkodva
másik erszakoskodva segélji; zsarolnak
tolvajok, útonállók fosztogatnak,
bizony mi sem marad a szegény embernek, mibl földesúri illetékét szolgált a.ssa.
Hivatkoznak a lefoljt évek ínséges állapotára. Korpa, makk és gyökerek alkották
a szegénység eledelét.*') Bulyovszky eljárásának sem volt eredménye, végre is
a vármegj'e, hogy az executiót kikerülje s követeit börtönükbl kiszabadítsa,
természetben szállította be a repartitiót. A 112porta után portánként 18 kassai
köböl búzát adtak be.**)

—
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Thököly Imiv.

A katonai erszak az exocntióval és a megyei kiküldöttek bebört önözésével
megtörte tehát a vármegye ellenállási erejét. A szegénység futásban keresett
nyomon'iságos helyzetébl menekvést. Ily nehéz körülmények között sem állott
p vármegye a kiiruezok mozgalma mellé. j)eclig az 1677. év végén újra nagy ervel
tört ki a felvidéken. Az 1C77 deczeinber 3-iki közgylésrl e szavakkal biztofelsége kásítják Colb felsmagyarországi generálist. ,,A vármegve haségét
nyában mi sem zavarja meg s a híresztelések itt senkire sem hatnak, inkább készek életüket veszteni, hogysem a htlenség szennyével engednék azt érinteni."**)
A kurucz talpasság akkor kapott erre, mikor lG78-ban Thököly Imre
állott a mozgalom élére. Hullámai átcsaptak Heves vármegye területére is. 1679ben Gvöngyös és Pásztó vidékén kuruezok táboroztak és e vidék terményeit
adóban felszedték. ICSÜ júliusában Thököly Poroszlón táborozott. Ez évben
november 23-án kelt levelében megfenyegeti a gyöngyösi bírákat, mert hajdúit
a túlsó párton (labancz) lev urak borainak elvitelében megakadályozták,
de ezt a bort még számon kéri tlük ,, azért a gyöngvösi bírák nyissák fel szemeiket és embereik által tegyenek eleget." ^^) Thököly 1681 május közepén Egerben
is megfordult. ,,Az egri törökök nagy pompával várták. A pasa három fia és az
aranvos, ezüstös ruhákban öltözött török m'ak félmérföldnyire elébe mentek.
Jlikor a fejedelem a városba ért, ágyúdörgéssel, zeneszóval fogadták. Kaftánnal
díszítették föl. A mezn, sátor alatt volt a fényes vendégség, metybl csak a bor
^i)
hiánj-zott. Itt kötéltánczosok mulattatták a vendégeket."
'
A felvidéki generálisok személye változott ugyan, Strassoldo, Colb, gróf
Zeslie. Caprara következtek egymásután, de az elnyomatás rendszere megmaradt. 1679-ben portánként 18 köböl búzát ,,grátis," 14 köböl zabot pénzért
szavazott meg a vármegye. '2) 1680-ban portánként 20 köböl búzát ,,grátis,"
30 köböl zabot pénzért vetettek ki és a taksa fizetk húszszoros taksát fizettek.
A füleld német katonaság részére 90 kocsit rendeltek ki. 1680 április 18-án Lipót
király rendeletet küldött a 13 felvidéki vármegyére, hogy a zavaros viszonyok
következtében a felvidéken nagyobb számú lovasságot helyez el, azok lovainak
élelmezésérl a vármegyék a limitált árban a kivetés szerint gondoskodjanak.
Heves vármegyére a tervezetben 6000 kallói köböl zabot vetettek ki. Tény,
hoc^v 1680 végén egy lovas ezred fele Szendröbe, fele ónodba vonult. Ennek
Caprara utasítása szermt Heves és Gömör vármegyék 500 köböl zabot, 143 kocsi
szénát, 100 kocsi szalmát, 100 kocsi fát voltak kötelesek szállítani.
Az 1681-iki soproni országgylés, mely a Tököly kuruczaival való kibékülést czélozta,
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eredmén\-telenül oszlott szét.

Tökölyt a török biztatta. így a kuruczokkal nem jött létre békesség, csak
fegN'verszünet. A fegyverszünetet 1682 június végén elkeseredett küzdelem váltotta föl. Aug. 12-én Kassa Tökölynek hódolt, szepí. 16-án a rommá ltí Fülek
Heves Küls-Szolnok, Pest-Pilis-, Solt és Nógrád vármegyék székvára,
helye is Tököly kezébe került. Heves vármegye meghódolt ,, fels Magyarország
ura eltt," ki Gyöngyös város védelmére levelet adott ki és megengedte, hogy
a megye hatósága a megrongált Fülekrl Gács várába költözzék át. ]\Iivel
Eizonban a megyebeli nemesség részint Gács várában, részint Losonczon,
1682 szeptember 25-én a losonczi
részint Rimaszombatban telepedett meg,
közgylésen akként állapodtak meg, hogy a megyegyléseket e három helyen
felváltva tartják meg mindaddig, míg a vármegyének állandó székhelye nem

—

megye pecsétje elveszett, ideiglenesen a hivatalos okmányokat az alispán
meg^^e új pecsétjét 1684-ben
és szolgabírák magánpecsétjével hitelesítették.
készítették el, a számadás szerint 13 frt 80 krba került. s^) Az adót a megye
lizy^ portájára vetették ki az els járásban 3834, a 2-ikban 2634, a 3-dikban 20,

lesz.

A

A

;

28 portát számoltak. Portánként 8 frtot, 24 kiló búzát, 48 kiló
zabot, 12 szekér szénát, 1 vágó ökröt és ksót vetettek ki. Az armálisták,
curiálisok és libertinusok hatszoros taksát fizettek. »*)
Heves vármegye követei útján résztvett a Tököhi:l 1683 január 11-re
egybe hívott kaesai országgylésen is. A követek 9 pontból álló utasítást kaptak
és üdvözölték Kassán Korompay Péter püspök fispánjokat, ki Tököly felkelése idején is székhelyén maradt. Az országgylés elnöke egy ideig Jalkóczy
Endre egri nagyprépost volt. Az országgylés 50 ezer forintot ajánlott föl pénzben és a törökhöz való követségre 2000 aranyat. Ez összegbl Heves vármegyére
1200 frtot és a követség díjára 100 tallért repartiáltak. A megye emez összeget
a 4r-^ben

Heves várraegyo

537

története.

portánkint szedette be, úgy hogy az 1682 szept. 26-án kivetett adót 1683 febr.
25-iki nagygylésen 8 írttól 20 frtra módosították, a taksákat pedig hatszorosról
tízszeresre emelték."'") Heves vármegye ez adórészletét tényleg befizette, errl
tanúskodik Okolicsányi András 1683 május 27-én Szerencsen kiállított nyug-

nagysága íjarancsolatjából vettem föl tek. nemes Heves várUrunk
kegyelmektl 50.000 ftot
megye követeitl, Dobay János és Darvas János
kegyelquantumjában 340, a portai követ uraimék számára 180 frtot, kirl
meket quietálom."
A 13 felvidéki megye 1683 májusi tállyai tanácskozásán a fejedelem elterjesztésére 20 ezer ember két havi élelmezését, szekerezését és az általános felkelést rendelte el. Heves vármegyére 70 fuvart és minden porta után 1 Y^ kiló lisztet
utaltak ki. A megye a felkel sereget is kiállította, a sereg vezére Tassy Rlihály
alispán lett 60 frt havi díjjal, hadnagygyá Leöld Miliályt választották havi
18 frttal a zászlótartónak havi 10, rmesternek 8 frtot rendeltek. Zászlót, dobot,
trombitát szereztek be. A vármegye Tökölynek az utolsó szolgálatot az 1683 szept.
20-iki losonczi gylésen tette, mikor Kékk várába 24 kocsi szénát, 30 kiló zabot,
tája

,,

;

15 kiló búzát szállíttatott.'"')
Az 1683 november 27-én tartott losonczi gylésen Heves vármegye már elhagyta Tököly zászlóját. Bécs felmentése volt a korszakalkotó esemény, mely

^J^^^^^
Thököiyti.

Tökölyi uralmát megbuktatta és a sokat szenvedett magyarságban a török
hódoltságtól való felszabadulás biztos reményét felkeltette. Heves vármegye elítéli
a Tököly-korszakot és a ,, megye megmaradása és a katonai kihágások, visszaélések megakadályozása végett" Esterházy Pál nádor és Rabattá tábornok eltt
sietve mentegeti magát. ,, Fülek vára szerencsétlen eleste után gyász, romlás és
elnyomatás következett akaratlanul is engednünk kellett a hatalom kívánságának mivel ellenállásra gyöngék voltunk, az igát viselni kényszerültünk
császári és királyi legkegyelmesebb urunk iránti köteles érzelem szikrája csak
az alkalmat várta, hogy régi hsége és hódolatának lángja feléledjen ... és
további fényében lobogjon. A gyzelmes sereg Mahomet táborát elzte és meg.""')
hozta a pillanatot, hogy régi hségünket mély tisztelettel mutathassuk be
A vármegye Rabattá gróf tábornokhoz küldött követei megárestáltattak
mindaddig, míg a megye a terhére rótt katonai, élelmezési és elszállásolási költségeket nem praestálta. A vármegyétl 1684 január 24-én 2 ezer, febr. 24-ón
3 ezer rénesi forintot követeltek a Schulcz ezrednek téli elszállásolására. A megye
Oyöngyös, Pata, Jászberény, Arokszállásra 2 ezer frtot vetett ki, a többit szolgabírói úton akai-ta összeszedetni. Az adó összege így sem gylt össze, azért a
megye kölcsönliöz folyamodott s így praestálta a pénzt és kiszabadította letarióztatott követeit fogságokból. A vármegye 1684 febr. 17-i ülésébl két követét
,,hogy
elküldötte a pozsonyi kegyelmi kommissióhoz is annak tolmácsolására
Kassa és Fülek eleste után érte azon szerencsétlenség a vármegyét, hogy a hatalmaknak engedme kellett és azt kellett tennie, a mit nem akart. De a király
iránti hség érzelme a
vármegyében mindig sértetlen maradt és ennek
bizonyítására kész a megye testiiletileg
felsége kiküldöttjei eltt letenni a
;

;

;

.

.

:

hségesküt." "*)
Heves vánnegye végs

erejét feszítette meg, csakhogy sikerüljön I. Lipótnak
atörökkiverésére megindított hadjárata. 1685 jún. elején Ónod vára, okt. 24-én
Kassa, Tököly fvárosa, I. Lipót kezébe került. 1685 okt. 19-én a ketts megye
területén Szolnokvára lerázta a török igát, avval 133 évi török uralom után felszabadult a Tiszavidék eme kulcsa. Ugyanaz alkalommal Hevesbl, Törökszentmiklósról is elmenekült az ott tanyázó török helyrség.
Gyöngyösön áfc
vonult a felment sereg a Tiszához, a sereg élelmezésére Gyöngyös 11 ezer kenj'érkészletet szállított és még 80 ezer darabot kellett szállítania. "^)
Heves vármegye ónod és Szendr váránál teljesített közniunkákat most
az ajnácski várnagj^ ,,a hazaszeretetre, testvérek és rokonok védelmére" hivatkozva kérte a megye támogatását e vár megersítésére. Azonkívül a személyes
fölkelésre is felszólították a megyét. A vármegye képtelen volt e kívánságok
teljesítésére, mert ..sokan saját lakásukat kénjielenek elhagyni és a vármegyén
kívül idegen földre vonulnak, ott is csak mások könyörületébl tarthatják fel
életüket napról-napra tengdve. A falvak lakói Jászberénybe, Gyöngyösre
menekültek, hol összeszorulva korpa és makk keverékébl készített kenyérrel
és az elhullott állatok húsával táplálkoznak." ^oo) Majd 1686. május 27-én azt
,

^"'^^boruí'*
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meg^'ében esak két község, Gyöngyös és Berény van oly helyzetben, hogy a terheket annyira, a mennyire viselni képes, a többi falvak elpusztultak az iszonyú állapot súlya alatt." i°i) Heister tábornok 1000 írt. sarczot
vetett akkor ki a gyöngyösiekre.
Az 16S6-ik évben megkezddnek már a hadi intézkedések Heves vármegye
felszabadítására. Caprara generális 1686 január 24-én Kassán kelt rendeletével
halálbüntetés és a falvak felgyújtásának veszedelme alatt eltiltotta az Eger várat
környez vármegyéket attól, hogy az egri törököknek bármiképen, akár pénzért
is bárminem élelmiszert szolgáltassanak. Eger várát körülzárták, megfigyel
esapatokkal vették körül. Rummcl Frigyes felhívására 1680 június 10-iki közgylésen a megye felszólította ama lakosokat, a kik az Eger vár körüli falvakban laktak, hogj- családjukkal és összes marhájukkal haladéktalanul költözködjenek ki és húzódjanak Szepes, vagy más felvidéki vármegyébe. Az egri és hatvani
török rséget így elvágták az élelemtl.
Eger ostromát megelzleg a felment seregek Hatvant kerítették hatalmukba 1686 augusztus 18-án, mert ez volt az egri törökök védelmi és támadó
pontja, ez volt a hadi állomás Eger és Buda között. Eger várára az ország középpontjának, Budának felmentése után került a sor. Egert és környez török
ersségeit, Sii'ok, Szarvask, Cserép várakat elzárták a dunai török hadvezérlettel való érintkezéstl. Azután Dória János, a felsmagyarországi hadak egyik
tábornoka, 1687 július 9-én megkezdette a vár szorosabb körülzárását. Makiári
ftáborhelyérl írja a vármegj-ének, hogy ,,a bajor választófejedelem
bízta
meg Eger blokádjával, e végbl az itt lev gyalogos és lovas magyar és német
kezébe van letéve. Már meg is kezdette a táborozást és
katonaság vezérlete az
reményli, hogy eredménjTiyel fogja befejezni, ha a vármegye is mindent elkövet,
hogy a harcztéren lev, éjjelt-nappalt küzdelemben tölt katonaság szükségletei
kielégíttessenek, fleg húsban, mely itt egyáltalán nem kapható. Felkéri tehát
a vármegyét, hogj' 12 nap alatt áO vágómarhát szállítsanak táborába, avval a
katonai executiót kerüljék ki."
Dória megbízatása szerint kiéheztetéssel akarta Eger várát bevenni es tényleg e módszer volt leghelyesebb a töröktl megersített Eger várával szemben.
Dória 10 12 ezernyi seregével a vár megrohanásával nem boldogult volna, az
sok emberéletbe került volna,
a többi sereg pedig az aldunai táborban Eszék
ostromával volt elfoglalva. Dória Sirok, Szarvask, Cserép várakat ostrom nélkül elfoglalta, azután a közlekedési utakat elzáraíta, így az egri törökök a vár
falai közé szorítva nem érintkezhettek az aldunai török táborral. Dóriának vitéz
társa volt Koháry, ki a várból kirohanó törököt vitézül verte vissza s egyik küzdelemben a puskagolyó jobb karját ketté törte. Vitézsége elismeréséül késbb
országbíró lett és neve aláírása helyett pecsétjét üthette az okiratokra. Dória
mellé-jött még a felvidékrl Caraffa tábornok is.
Rusztem pasa minden reménye meghiúsult. Eszéken a töröEgerben a
kök elvesztették a csatát, fölment seregre hiába várt. Állítólag végs elszántságában a várat levegbe akarta röpíteni, ^'*^) majd deczember 7-én tehetetlensékirály
gében, az élelmi szerek fogytával Dóriával megegyezett a vár feladásában.
a megadás feltételeit,
hogy a várban levk teljes fegyverzettel, ingó vagyonukkal katonai fedezet mellett Tokajon át Xagyváradi-a mehetnek, a kik pecíig
megvissza akarnak maradni, azok ingó és ingatlan javaüvban meghagyatnak,
ersítette és így 1687 deczember 17-én megtörtént a vár átadása, a török sereg
nagyterjedelm, 9 ívnyi leltár
elhagyta Eger várát.
vár hadiszereit leltározták.
szerint a régi magyar ágyúk jó részét a vár fekszerelésében épen találták, i"^) Mintjelentik. ..hogy a

t

—

—

hs

A

—

—

A

A

egy 600 török visszamaradt s ezek utóbb a keresztény hitre térve, a magyar elembe
beolvadtak. Miként Dobó vitézei az 1552-i diadal után, ,,Te Deumot" mondottak,
úgy a vár visszaszerzésekor az ostromló katonák tábora szintén hálaimá;t rebegett
egy e czélra átalakítót t török moscheában. ^"*) Nagyon sii'almas helyzetben volt az
egész vármegye népessége leapadt, anyagi helyzete a 80-as években a legmé;

lyebbre sülyedt. Az 1686-i portális összeírás szerint már csak 97 portát számoltak. Az els járásban 22% porta volt, de valójában, mivel a helységeket felgj'újtották és elpusztították, csak 8-at lehetett számítani. Gyöngyösön 6-ot és
Patán kettt. A második járásban 26^, a harmadikban 20 porta volt, de a megjegj-zés szerint az egész vidék elpusztult, úg}'^ hogy itt tulajdonképen egy portát
sem lehet számítani. A negyedik, külsszolnoki részen 28 porta volt, mit az össze-
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végpusztulás idejében következett be

—

—

^o) u. o.
") Brüsszeli Oktár III. 121.
Hl. 124.
") Katona i. ra. X'XVTTT 210—211.
^') Nyugtái a Nemzeti Múzeum levéltárában. Pozsonyi kamarai iratok.
G. 1603. évnél.
Ezzel szemben Szederkénja a püspöki kinevezés idejét 1616-ra
Egri schematismus 1907.
teszi a Jlagy. Tört. Oktár 19. k. 66. 1. után, de itt csak az áU, liogy gr. Erdödyt, kinevezett egri
'"•) Szederkényi i. m. IIÍ. Oktár 428
püspököt kir. tanácsossá nevezték ki s az esküt letette.
429.
'-) u. o.
«^) Szederkényi Magy. Tört. Emi. II. pótfüzet 30.
1.
") Hevesm. levéltára.
**) Országgy. Itár kincstári osztályából, közli Szederkényi i. m. Hl. kötet.
'») u. o.
426
428.
") u. o. III.
") Gyöngyös város levéltára.
«») Bethlen. Politikai Levelei
") u. o.
'") Gyöngj'ös város levéltára.
'•') Tört.
112, 118, 124.
") u. o.
") u. o.
Tár 1879, 210.
'*) Gyöngyös város levéltára.
'^) Országos
Századok 1868. 233. Török-magj'ar Okt. I. 335.
levéltár, kincstári osztály.
") Schmith. Episcopi Agrienses. III. 190
") Hevesm. levéltára.
") Az 1635-i dikális összeírás közölve Szederkényi i. m. III. 440 442.
") Közölve Szederkényi
i. m. III. 442—448—80), u. o. III. 374.
") Not;tia Hist. Zempl. 200—201.
") Várm. jegyzkönyv 1673. évbl.
83) Szederkényi i. m.
") Vinegj-ei jeg}zököny%- 1675. évbl.
383.
«") Szederkényi i. m. III. 448
'^)
*') u. o. 1677.
Vmegyei
158.
jegj-zököny\- 1677. é\TÖl.
'*) u. o. 1677. szept. 30.
aug. 25.
'") Nemzeti múzeumi levéltár.
") u. o. 1677. deczember 3.
") Tört. Tár 1887., 319.
") Vmegyei jegyzökön\-i-. 1679. augusztus 30.
") u. o. 1683.
márczius 24.
") u. o. 1682. szept. 25 26. - «) u. o. 1683. febr. 25.
»«) u. o. 1683. szept. 20.
") u. o. 1683. nov. 27. utasítás a kiküldöttek részére.
'*) u. o. 1684. febr. 17.
»') u. o. 1685.
"") u. o. 1686. január 28-iki gylésen adott utasítás.
^'") u. o. 1686. május 27.
okt. 25.
"') Balássy Az egri vár feladásának ellenpontjai. Értek, a Tört. tudományok körébl IV.
i"*) História domus
27 28.
"3) Ismertetés. Századok 1872. 337. 1.
Agriensis Societ. Jesu ab
1"°) Szederkényi i. m. III. Oktár 458
anno 1668. Kézirat az egri érseki Itárban.
460.
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HEVES VÁRMEGYE BELÉLETE. VALLÁSI ÉS KÖZMVELTSÉGI VISZONYAI
A XVI— XVII. SZÁZADBAN.
1.

Heves vártnegye hatósága, megyei önkormányzata, nemesi közönsége.

A mohácsi vész utáni idkbl Heves vármegye organikus életérl hézagos
adataink vannak. A vármegye liivatalos iratai, a vármegyei gylések jegj-zökönyvei a török hódoltság idején a mostoha viszonyok között elkallódtak, elpusztultak, csak 1653 deczember 16-ától ismerjük a rendszeres jegyzökönyveket,
melyek id folytán mindjobban kibvülnek, vaskos köteteket alkotnak, melyekbl bséges, tiszta képet alkothatunk arról, hogj" az a fejldési proczesszus, a mely
-a nemesi vármegyék teljes kialakulását elidézte, Heves vármegye területén is
végbement a XVII. század végéig.
A nemesi vármegye élén a vármegye ispán, vagy fispán állott. Ö volt a a
vármegyében a kiráhá hatalom képviselje, a XVI. században még inkább csak
reprezentálásra hivatott méltóság, a XVII. században már .magyar közjogi
méltóság". Heves vármegye fispánjai örökös joggal Eger püspökei voltak.
I. Ferdinánd 15-il-ben kelt egyik leiratát Frangepán Ferenczhez, egri püspöki
állásánál fogva Heves vármegve fispánjához intézte. ^) Eger vár elestéig
Esztei Hyppolit (1498—1520), Szálkán László (1522—24), Várday Pál (1524—
1526), Szalaházy Tamás (1527—1537), Frangepán Ferencz (1539—1543), Oláh
Miklós (1548 1553), Ujlaky Ferencz (1554 1555), Verancsics Antal (1558—
1569), Radéczy István (1569— 1586), Cserdy János (1586— 1597) voltak Eger
püspökei. E püspökök egy része azonban meg sem láthatta székhelyét, mert
Egertl távol tartózkodtak és országos teendik miatt a föispánságot másodrend
méltóságnak tekintették.
A szk pénzügyi viszonyok között királyaink az egri püspökség javait és
jövedelmeit kétharmad részben az egri vár védelmére és fenntartására fordították,
a püspököknek csak a jövedelem egyharmada jutott. A vármegyétl távollev
püspök()k egyházi jurisdictióját püspöki vicariusok,
Arilági jurisdictióját, azaz
fispáni hatáskörét pedig az egri várnagyok gyakorolták.
Eger elestével a várnagyi intézmény megsznt és a fispáni jogkör természetszerleg visszaszállott az egri püspökökre. Jó ideig az egri püspökök tényleges
fispáni mködésérl seramit sem tudunk. Szuhay István (1598 1607), Erddy
János gróf (1610—1624), Pyber János (1625—1633) egri püspökök alatt valósággal vákált a fispáni szék Lósy Imre (1633
1637), Lippay György (1637
1642) az egri püspökségbl hamarosan az esztergomi érsekségre kerültek. Jakucsich György (1642
1647) fispáni mködésérl sincs adatunk, de Kisdy Bene,

—

—

—

—

;

—

—

fispánok.

Hoves vármegye

540

története.

—

dek (1648 1660) idejébl kezdve ismerjük már a vármegyei jegyzkönyvek
alapján a fispán tisztét és fispáni tisztének ténvlesíes gvakorlását. Kisdy Benedek után Páiffy Tamás (1660—1669), Szegedy FereneV (1669—1675), Bársony
György (1675—1678), Páiffy Ferdinánd (1678—1681), Korompay Péter (1681—
1687) voltak Eger püspökei s Heves vármegye fispánjai.
Heves vármegye fispánjához sem volt elegend a püspöki kinevezés. Az
egri püspökök valószínleg országos szokás szerint eleinte a király kezébe, azután
a kir. biztos kezébe tették le az esküt, az 1559

52. t.-czikk szerint pedig a várcomitatus." A fispán a vármegyei közgyíUésen
esküjét felolvasta, így az 1679 márczius 2. jegyzkönyv felemlíti, hogy ,, nagysága flexis genibus solemniter maga n\'elvével deponálta a jurementumot."
Heves vármegj'e fispánjai Jászon és Kassán tartózkodtak, ott kereste fel
a vármegye tényleges admiket a vármegj'e tisztel és hódoló irataival és
nisztrácziójába bele nem folytak, ritka esemény volt, ha a püspök-fispán a török
hódoltság korában megjelent vármegyéje székhelyén. Füleken. Ilyenkor a vármegye vendége volt, mely a fispán fogadtatásáról, megvendégelésérl, ,, ellátásáról" gondoskodott. Az 1661 július 1-i vármegyei gjáilés a fispán fogadtatására a
gyöngyösi járásból 10 akó bort, a többi járásból 2 vágó marhát, 20 juhot, 50 csirkét, 50 tj'úkot, 12 ludat, 24 kappant, 16 itcze vajat, 6 itcze mézet rendelt. Mindig
rajta volt a vármegj'e, hogy a fispán ,, nagj'ságát decenter és becsületesen
." ') Az alispán és a szolgabírák számadásában külön szerepel
fogadják

megye közgylésén

:

,,in facie

k

.

e czím

.

.,a föi.spán

:

A

ellátására."

fispán legfontosabb joga az alispánságra való

jelölés volt, azért
régi vármegyei
installáczióján kívül legtöbbször a tisztújító széken jelent meg.
szervezetben a fispán az alispánt kinevezte, helyettesévé tette. vármegye rendéi
a fispán e jogát korlátozni törekedtek, azt kívánták, hogy az alispán vármegyebeli ember legyen és hivatalba lépésekor esküt tegyen. *) Majd az 1548 r
70. t.-czikk függetleníti teljesen az alispánt a fispántól, mikor kimondják, hogy
az alispánt a fispán és a vármegye együtt válasszák, a fispánnak ez állásra
pusztán kandidáló joga van. Az egri püspökök gyakorolták eme kijelölési jogot.

A
A

Verancsics püspök-fispán 1564 június 28-án Heves vármegye közönségéhez
tiltakozó levelet intézett, hogy Szenígyörgyit tudtán kívül választották meg az
alispánságra. ^) ki, alispán kijelölés miatt a püspök-fispán és a vármegyei közgylés között az idk folj'amán sokszoros súrlódás volt. Az összeütközéseket
rendesen a vallás ügye idézte el, a püspök katholikus vallásút akart Heves vármegye alispánjául, míg a rendek a protestáns vaUás paritását akarták elismertetni s négj'es kandidácziót követeltek. Tettek ez irányban a püspökök többször
Ígéreteket, de végleges megoldás nem jött létre, a jelöltek száma a különböz
években ingadozott 2 6 között.
Heves vármegye fispánja amaz idtl, hogy az országgylés Küls-Szolnok
adminisztráczióját Heves vármegyére ruházta, egyúttal Küls-Szolnok fispánja
is volt.
török háborúk idézték el azt a szokást, hogy Heves vármegye fispánját megbízták többször a szomszédos Borsod vármegye fispánságával is. Balassa.
Zsigmond borsodi fispán halála után külön borsodi fispán nincs. Dobó István,
majd Oláh, Ujlaky, Verancsics püspökök, azután az egri várnagyok végzik
Borsodban az ellenrzési tisztet. hadi mveletek és a kormányzat egyöntetsége
végett volt Heves vármegye fispánja egyszersmind Pilis és Solt fispánja, mely
vármegyéknek régente az 1492 10. t.-czikk szerint nem volt szükségök kiilön fispánra, királjú helyettesre, mert a budai kir. lakáshoz úgyis közel feküdtek. Volt id,
hogy a hevesvármegyei fispán hatóságát a jász-kún területekre is kiterjesztette.
nemesi vármegye kialakulása folyamán a vármegyei nemesség biztosítani
akarta magát a fcisjján nagy hatalmával szemben. Erre szolgáltak az eskü
a feltételek elfogadása, mint pracveníív biztosítékok. Ezzel azonban nem elégedhetett meg a vármegye, hanem a vármegyei tisztviselknek a fispántól való
függetlenítésére törekedett. És küzdelmeik eredménye az lett, hogy a jurisdictióval felhatalmazott egyes tisztviselket a fispántól függetlenül az ,,universalis congregatio" a vármegyei közgylés választhatta meg. A régi négy szolgabíróból és az ellenrz szervekül, bírótársakul melléjük adott esküdtekbl ala*
kult ki a vármegyétl függ, választott tisztikar.
Míg a nemesi vármegyék keletkezésekor a fispán a szolgabírák statusával
,,judices nobUium" alkották a vármegye magisztrátusát, a mohácsi vész utáa
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a fispáni szék gyakori üresedése s a fispánok állandó távolléte, meg a vármeg3-e
önkormánj'zatra való törekvése következtében oda fejldött a vármegyék autonómiája, hogy a szolgabírák és esküdtekkel együtt az alispán alkotta a vármegye
magisztrátusát s az aKspán lett a vármegye els választott tisztviselje, a vármegyei érdekek legfbb védje. Az alispán hatáskörét országos törvények
állapítják meg.

Az aUspán akadályoztatása esetére helyettes alispánt választottak. Az
alispán segédei a vármegye kormányzatában a szolgabírák ,,judices nobiüum".
Rendesen a vármegyék négy szolgabírói járásra oszlottak föl. Érdekes, hogj- a
dikális összeírásokban a járások nem székhelj-ökrl, hanem a szolgabírák nevérl
szolgabírák személyének változatával gj^akran a járások területe
neveztetnek.
szolgabírák választása az 1435 2 t.-czikk szerint a megyei statusok
is módosult.
feltétlen joga volt. Heves vármegye ragaszkodott is a törvém-hez. Míg az alispán
választásnál a püspök fispán kijelölése jogát a rendek tekintetbe vették, addig
„a szolgabíi'óválasztást mint a rendek szent és érintetlen jogát" a fispánnal
szemben maguknak követelték. (1660. jún. 28. közgyíílés).
szolgabírák mellett, némiképen azok ellenrei gyanánt mködtek a választott esküdtek ..jiu-ati
et electi nobiles" vagy ,,jurati assessores." Heves vármegyében több rendbeli
névsorukat ismerjük. Utoljára 1618-ban, 11. Mátyásnak egjdk Gyöngyös város
javára tett adománylevelében találkozunk velük. ") Ök voltak a késbbi megyei

A
A

:

A

törvényszéki ülnökök eldei.
A megye közönsége az alispántól, szolgabiráktól és esküdtektl is biztosítékot követelt, hogy tiszíöket híven töltik be. Kimondották, hogy a szolgabírák a választást büntetés terhe alatt kötelesek elfogadni. A megyei tisztikar tagjaiból
hivatalba lépésükkor esküt vettek, melynek formáját az 1668. júl.ll-i vármegyei
jegyzkönyv rizte meg számunkra. Az eskü mintája megegyezik a fispáni eskü
formulájával s megint csak bírói ténykedésre vonatkozik. A megyei közgylés
állapította meg instrukczióiban s szabályrendeleteiben a szolgabírák és esküdtek
jogait, kötelességeit. A megye közönsége ellenrzi a tisztikar mködését s egj^edül
az universalis congregatiónak van közvetetlen rendelkezési joga a megyei tisztikar
felett. A tisztviselk minsítését ületleg csak azt kívánta meg a vármegye, hogy
„becsületesek s a jogban jártasak legyenek s érdemesebb, tehetsebb megj^ebeli
nemesek legyenek." 1723-ig egy-egy évre szól ugyan megválasztásuk, tényleg
azonban újabb választások következtében viszik tisztöket.
Az alispán és a szolgabírák. esküdtek ., ingyen és becsíUetbl" szolgáltak.
Fizetésük nincs, a megye állapítja meg szabályzataiban napidíjaikat s a rajok
es bírságpénzeket. A dikális összeírásokból s a várnagyok számadásaiból látjuk,
hogy Heves vármegyében menn\T évi tiszteletdíjat ,,sal]arium" kaptak a megyei
tisztviselk a XVI. században az adó beszolgáltatásáért. Az 1549. és 1550-i
adóösszeírások szerint az alispán az adóügy körül tett eljárásáért évi 24, a szolgabírák évi 8 8 forintot kaptak. Az 1552. és 15ö4-i adóösszeírások szerint
az
alispán és a szolgabüák 24 portát foglaltak le illetékök gyanánt és ezeket így
számolták el az adóösszeírásban. Ez ellen az országgylések tütakoztak. A várnagyi számadásokból azt is látjuk, hogy az alispán eleinte a püspöki jövedelmekbl
természetbeli deputatumot kapott
100 báránvi:, 200 kereszt búzát, 4 nagy
hordó bort,
majd 1557. óta a deputatum helyett 50 forint évi díjat. Ez a deputatiira már csak emlékét rizte annak, hogy azeltt az alispánt a fispán nevezte ki
látta el illet ménjmyel, mert az 1548 70 t.-czikk és késbbi törvényeink az
s
alispánságot önállósítják, a megye els functiónáriusává teszik.
A 17. században már a vármegye tisztviseli megszaporodtak s a tisztviselk
évi ..tiszteletdíja" a megye rendes kiadásai közé tartozott, azt, a megyei házi
pénztárból utalták ki. A tisztviselk szaporodását az a körülmény idézte el,
hogy a megyei gylés és a megyei tisztikar nem tudott idvel minden feladatot
elintézni. Feladatai közé tartozott ugyanis, a perbehívás, megintés, iktatás,
továbbá hozzátarhatárjárás, becsüsök, tanúk kihallgatása, megesiketése,
irományok
tozott az egyes ügyekhez a véleményezés, referálás, javaslatkészítés,
kezelése, pénzkezelés, E feladatok elintézésére lassanként új hivatalok keletkeztek, ilyenek voltak az ordinarius nótárius, tiszti ügyész, liadi és házi adópénztárnokok, .száravev, adószed, várnagy, hadi-, mezei esendbiztosok, megyei
továbbá levéltáros, mérnök, orvos, sebész,
huszárok, hajdíik, pandúrok,
állatorvos, írnokok, várraeg\-ei szegdöttek, *)
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Ezek közül a jegyz, tiszti ügyész állásuk fontosságánál fogva kiemelkedtek
megyei hatóságok közé sorozták ket. Különösen a jegyzk mint a „vármegyék
tollai és tolmácsai" foglaltak el kiváló helyet, ilig a XVI. században csak ,,az
ispán jegyzi" most a XVII században a megye jegyzi „nótárius sedis." A
X^'II. században
íigy látszik
kevés alkalmas ember volt erre a tisztségre
mert két-három vármegyében is egy jegyz vitte a tollat. Xémely vármegyében
vála.-iztották, máshol kinevezték e tisztviselket. A jegyznek és tiszti ügyésznek sallariuma is szerepel most már a házi ])énztár kiadásai között. Heves vármegyében a X\'II. században az alispán évi tiszteletdíja 100 forint, szolgabíróé 16,
tisztiügyészé 40, jegyzé 100 forint. ^Minden szolgabíi-ó az évi adó beszedéséért
s a

—

—

S forint illetékben részesült és az évi maradványból a szolgabírák 16 forint, az
50 forintig jutalmat kaptak. Az alispán és szolgabíi'ák javára saját

ahspán 40

—

valamint jobbágyaik adóját minden évben leírták. Utazásaikat,
egyéb költségeiket megtérítették a bírságokból s váltságpénzekbl is jövedelemhez jutottak. A helyettes-alispánnak és az esküdteknek évi tiszteletdíjuk
adójukat,

A ránneeyc
pecsétje.

nem

volt.

Az

')

vármegye kezdetén csak magánokegyetemleges érvén^i: akartak szerezni, akkor
,, hiteles helyek"-nek közremködésére volt sziíkségök. Eleinte az alispánok és a
szolgabíráknak csak magánpecsét jök volt. Egész természetes volt a megyei
közönségnek ama küzdelme, hogy hatósági iratait közhitelvé iparkodott tenni,
vagvis minden megye a vármegye czímerével ellátott, közhitel, egységes pecsétért küzdött. így lehettek csakis a vármegyék igazi hatóságokká, az a vármegyei
pecsét a vármegyei önkormányzat látható jelvénye, ennek a pecsétje átvétele,
átadása volt a legfontosabb mozzanata az új alispán beiktatásának. Az 1550 62.
alispán és a négy szolgabíró a nemesi

iratokat állítottak

ki.

Ha azoknak

:

el, hogy a megyék saját hivatalos pecsétet készíttessenek. Heves
vármegye legrégibb pecsétje 1553-évböl való, ez mezben álló gólyát ábrázol
szájában kígyóval. A gólya háta megett a mezbl kiemelked szlfürt látható.
Körirata Sigülum comitatus Heves. 1 553.
A pecsét rajza a vármegye természetviszonyait jelzi, a termékeny sík szántóföldeket, a nagy kitei'jedés heg_\d szlmívelésí s a tiszamenti mocsaras, áradásos részeket. Késbb Küls-Szolnok vármegyével való egj-esüléskor a pecsétet megváltoztatták. A megyék e pecsétje
Fülek ostroma alatt elveszett, helyette 1684-ben újat készítettek ,,S. Heves et
Ext. Szolnok Unitorum Comitatiiiuu" körirattal. A pecsét évszáma 1684. ^"j
A XVI XVII. század folyamán a vármegye régi területe is megváltozott
Az 1550-i gylés Abaúj. Zemplén, Sáros, Ung, Szabolcs, Szolnok, Heves vármegye
ama részeit, melyek ilaríinuzzi kormányzása alatt állottak, az illetékes megyék
területéhez \nsszakapcsolta. így Heves vármeg3^e területéhez visszakerült a mohácsi vész utáni idkben elszakított tiszántúli rész.
Az 1553-i török magj'ar béketárgyalások során Szolnok vármegye nyugati részét is az egri vár adózó területéhez
számították és valamint Heves vármegyét, úgy Szolnok eme részét is hódolt
területnek vették, ^i) Ez a rész a tiszántúli szolgabírói járáshoz tartozott s hevesvármegyei dikátorok szedték be féladóját. Az si nagy kiterjedés Szolnok
vármegye, melynek fispánjai rendesen az erdélyi vajdák voltak, ekként három
részre oszlott. Az Erdélyhez legközelebb es rész továbbra is az erdél^T fejedelemséghez tartozott, ennek neve Erdélyhez való földrajzi helyzete után Bels Szolnok
vármegye. Középs részén, Közép Szolnok"-ban a török uralkodott. A vármegye
nyugati része, mely legtávolabb esett Erdélytl, ezért si nevén Küls Szolnok
vármegye" admínisztráczió szempontjából Heves vármeg3'e területével egj^esült.^^)

t.-czikk rendelte

—

:

Területi

Tiszonyok.

—

—

:

,,

,,

Ezt a gyakorlati egj'csülést az 1569 52. t.-czikk helyben hagj'ta, Kiüs Szolnok
adminiszíráczióját végleg Heves vármegyére ruházta, mivel ,,a törökök által
elfoglalt Küls Szolnok vármegyének sem alispánja, sem szolgabírái nincsenek s
több ellátm való ügyei vannak, ezentúl részére Heves vármegye szolgáltassa az
igazságot." Az együttes adminisztrácziót tünteti fel egják 1582-i törvényszéki
kiadvány bekezdése is ,,Xos Georgius Rethky Vicecoraes Judlíum et jurati a.ssessores sedís Judriae Comitatuum Heves et Ext. Szolnok. "^3) A két megye törvényes
16. t.-czikk mondotta ki. Egy évig, 1547-ben
egj^esítését azonban csak az 1765
Csongrád vármegye is egj'esült Heves vármegyével.
A X^^. század folyamán megváltozik Heves vármegye gyléseinek székhelye. Jlíg azeltt Verpelét volt a székhely és még 1526-ban Várady Pál egri püspök, a felvidéki rendeket is idehívja tanácskozásra, addig a XVI. század folyamán
:

:
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lassanként Eger lesz a megye székhelye. A megye e része ment volt a töröktl, ez
nyújtott legtöbb biztonságot. Innen történik a vármegye adminisztrácziója, itt
tartózkocbiak a megyei kormányzat fejei, st Bornemisza számadásai jelzik,
hogy a megyének Egerben rendes székháza .jdomusnobUitatis" volt. Ez a censusmentes házak között szerejíel. Zarkandy várnagysága korában, 1557-ben a gj'öngyösiek panaszára elrendelt törvényszéki vizsgálatokat s tanácskihallgatásokat
Egerben, a megyei törvénj^szék házában tartották meg. ^*) Eger várának elestével
az egész Heves vármegye török uralom alá jutott, ennélfogva a megye területén
kívül tartotta a vármegye székhelyét. Rimaszombat, majd 1613-tól kezdve Füleken
székelt a megyei hatóság, mely ez idben mintegy hét megyének volt széklielye.
1682-ben Fiilek vára Tökölyi kezébe került, azért ez évben Gács várában
tartották a közgylést s 1683-ban Losonczon a tisztújító széket. Losonezon a
tisztújítás után Bulyovszky Ferencz alispán a megye archívumának és írásainak
pusztiilásáról tesz szomorú jelentést. A lefolj^ zavaros idkben Füleknek gyászos
elégéséig a megye archívuma és írásai három ládában az alispán és jegyz gondjaira voltak bízva. Fülek ostromának közeledtével Tassy Miliály alispán Ebeczky
Men^yhért szolgabirák és Bulyovszky jegyzvel a ládák elszállítására intézkedéseket tettek ugyan, de az intézkedéseket nem lehetett végrehajtani. Igj" a megye
archívuma és összes irományai a várban maradtak és ott elpusztultak.
1684. és
1686-ban Gácson tartották a ketts megye tisztújító székét, végre 1687. szepí.
15-én 91 évi távollét után ismét a vármegye területén, Gyöngyösön tarthatták
meg. 1688. jún. 2-án végleg saját területére költözött vissza a vármegye.
vármegye székhelyén tartották a vármegyei közgyléseket. Arra törekedtek, hogy a közgyléseken a nemesség minél nagyobb számmal jelenjék meg.
mágnások s a kisebb nemesség is akadáh'oztatások esetén megbízottakat
küldhettek magok helyett, de emaek megszorítására az 1667 május 23-i gylés
szabályként kimondotta, hogy a nem birtokos nemes és egyházi lelkész szavazatát
a közgj'ülésen megbízott útján nem gyakorolhatja. A válságos idkben nehéz
volt a közgylésen való megjelenés, azért Tassy alispán 1679 augusztus 31-i
gylésen a tisztújítás befejeztével panaszkodik, hogy a közgyléseken az ügyeket
csak a tisztviselk intézik, mert a vármegye nemessége azokon
úgy szólván
nem vesz részt. Kimondták, hogy a szolgabírák a gylések napját a járásokban
kellleg hirdessék ki és a ki távolmaradását a közgylésbl nem tudja kimenteni,
az pénzbü'sággal sújtandó.
Kétségtelen dolog, hogy a XVI. századtól kezdve a nemzeti éleinek igaz
védje a vármegye volt. A vármegyei gylések különereje, az alkotmány
féle elnevezései mutatják a vármegyék feladatát, mködési körét. Van ,,congregatio particularis," ,,congregatio generális," ,,sedes elecíoria, restauraíoría,"
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,,sedes sígíllaioría," ,,sedes judiciaria," ,,sedes rectíficatoria vagy defalcaíoria."
Gyléseket a XVII. századi nemesi vármegyében az alispán hívhatott egybe
akkor, a mikor a szükség kívánta (1647 109, 1649. 21, 1687 25). Az adón, a
,,dikán" s a nemesi insurrectión kívül sok szó esik a vármegyék tanácskozásain
a török veszedelemrl, rablók garázdálkodásairól, alkotmányos sérelmekrl.
A jogszolgáltatási, hadi gazdasági teendkön kívül a vármegyék részt vesznek
:

:

:

követeik útján az országos törvénykezésben, saját belügyeikben pedig önrendelkezési, szabátyalkotási joguk van.
Heves várfnegye tisztújító vagy széképít gyüléseii'l már szólottunk. Számonkérö
s/ék.
A tisztújító gylést megelzte a ..sedes sigillatoria," a számonkérö szék.. A míg a
vármegyékben külön pénzkezel hivatal nem volt, a vármegyei adókat és egyéb
jövedelmeket a szolgabírák szedték be,
fizették a vármegye kiadásait és a
bevétel feleslegét számolás kíséretében benyújtották az alispánnak. Az alispán
külön számadást készített bevételeirl s kiadásairól. A számonkér szék feladata
az alispán és szolgabírák számadásának ellenrzése s felülvizsgálata volí, ez adta
meg nekik a felmentést. A számonkér szék tagjait a vármegyegyülés választotta
a vármegye urailiól, tagjainak száma rendszerint 12 volt. A vármegyei kiadások
rovataiban találjuk a ..fispán megvendégelését," tisztviselk tiszteletdíját, a
szolgaszemélyzet járandóságát, a vármegyei követek napi díját, a templom
építésre, török fogságban levk segélyezésére kiutalt összegeket.
A congregatio generálison az adó megszavazással, a nemesi felkelésekkel
foglalkoztak. Ugyanitt történt az ,,armalis" czímeres nemesi levelek kihirdetése.
Vitézi tetteknek, hadi érdemeknek volt az armalís jutalma vagy pedig a jobbágyok
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megváltották szabad egyezkedéssel magokat földesuraiktól s az ö beleegyezésükkel
szereztek czímeres levelet. E kiliirdetós ellen ha senki sem protestált, akkor az
armalis nemest a vármegyei nemesség sorába ilctatták. A vármegyei jegyzkönyvek tanúsága szerint Heves és Küls-Szolnok vármegyékben 1655 1683-ig
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174 arinalis levelet publikáltak. ^^)
A scdes rectificatoria vag}^ defalcatorián az
adózás alapját alkotó poitákat számolták össze.
A eongregatio generálist rendesen követte a megyei törvénykezés „sedes
judiciária'' vagy rövidítve „sedria". A bírói tiszt gyakorlásának joga az alispánt,
szolgabírákat és az esküdt ülnököket ..jurati assessores" illette meg. A
és alpereseket meghatalmazott ügyvédek képviselték. Fenyít ügyekben a vádat a
vármegye nevében a tiszti ügyész emelte. Esküdt ülnökök nagy számmal voltak,
a vármegye mveltebb nemességének jó része bekerült az esküdt ülnökök közé.
A törvénykezési eljárást országos törvénj'eink szabályozzák. A vármegyei törvényszék hatásköre kiterjedt emberölés, betörés, rablás, vérengzés, testisértés,
háború idején támadt bü'tokháborítás, szék sértés, rágalmazás és úgynevezett
kisebb peres ügj^ekre. melyek 100 forinton túl nem mentek, továbbá sommás
visszahelyezés és osztályozásra a földesúr és jobbágy között a költözködési ügy
elintézésére. A vármegyei törvényszék ítélete ellen felebbezés a királyi kúriához
vagy a nyolczados törvényszékhez történt, melynek döntése után a kü-álytól még
perújítás volt kérhet. Szentgvörgjd alispán 1554-ben Egerben törvényszéket
tartott a Rédey és Recsky család közötti birtokosztályozási pörben. i^) Ugyanezzel a pörrel foglalkozott a vármegyei törvényszék 1571 január 7-i ülésében, ítélete
ellen a Recsky testvérek a kúriához fellebbeztek, i') Heves vármegj^e törvényszéke 1580-ban Szentháromság vasárnapja után való ülésében Rédey Pálnak
másik bírt okosztáty -porét tárgyalta. ^*) A vármegyei törvényszék kiküldött
embere eszközölte a káptalan hites tagjának jelenlétében a bhiokba vezetést a
hetyszinén, vagy ha ott nem lehetett a török miatt, vagy más meghatározott
helyen, hova a szomszédokat, a határosokat is beidézték. ^^)
A törvénykezés üg>Tendjét az országos törvényeken beliU a vármegyei
statútumok szabályozták. Nevezetes a ketts vármegyének 1679-i statútuma
szabályrendelete, melyet Csongrád vármegye szabáljTendelete nyomán állapított
meg a ketts vármegye közönsége az 1679 június 20-i ülésén. E statútum megállapítja a bírák üleí ékességét, az ügj^védi képviseltetést, a bírói letéteket, a tanúküiaUgatások módját, a törvényszéki tárgyalások ügyrendjét, az ítéletek hatályát
érvénj'ességét. Szó van ezekben a zálog birtokokról, határigazításokról, gyanús
adósságokról, a végrehajtásról, osztozkodásról, a szökött jobbágyokról. Fenyít
ügyek voltak a szék-sértés, rágalmazás, a gonosztevk rejtegetése, orgazdaság,
lopás, istenkáromlás, paráznaság stb. Nevezetes, hogy az ítéletek között több
föltételes ítéletet találmik. ,, Szabadon bocsáttatik az elitélt azon reményben,
hogy megjavul, mert ha bnténybe keveredik, az ítélet végrehajtása azon esetben
bekövetkezik." -") A büntetések országos törvényeink szerint szigorúk voltak.
Így Szllsy Jánost, több rendbeli bnöst halálra ítélték, még pedig úgy, hogy ,, jobb
keze, melylyel anyját megverte, tövében levágassék és a Mvégzés heh'ére úgy
vitessék. Ott Isten
felségét káromló nyelve kivágassék s azután halálra köveztessék, ezen módon a kereszténység körébl kiküszöböltessék.'í ^^) Kis Bálintot
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erkölcstelenségért jól megbotozták. ^^)
halálos büntetések 1670 felé ritkultak, azt a testi büntetések, a pálczázás
és boíozás váltják föl. Szke Istvánra, kit istenkáromlással és lopással vádoltak,
azt mondották ki, ,,hogy noha országunk törvényei szerint más poenát érdemelne, most Isten elleni káromlásért megpálczáztatik, többi gonosz cselekedetéért
jó kezességre, hogy többé bnténybe nem keveredik, elbocsáttatík." ^^) Az 1676
január elejére tett törvényszék fleg az istenkáromlásra újítja föl a régi törvényeket, ,, mivel az felséges Isten ellen való káromlások mindinkább szaporodnak
és így Istennek haragja a közönségre mintegy küiívatik." Nemes embereket els
ízben 6, másod ízben 12, harmad ízben 24 forint bíi-sággal sújtottak, azután
halálra Ítéltek. Nem nemest els ízben 25, másod ízben 50, harmad ízben 100,
negj-ed ízben 300 botütéssel és azután halállal sújtották. -*) Az 1660-as években
boszorkánypöröket is tárgyal a vármegyei törvényszék. Bujaky István özvegyét

A

..boszorkányság miatt" megintették. -*) Bársony Katát, mert gonosz lélektl
indíttatva boszorkány életet élt, elbb hóhér kézre adták, azután tzbe vetet íék.^*)
Molnár Hónát, minthogy a bírói kéznél lev bizonyságokból kitetszett boszor-
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kánysága, ördögökkel való czimborálása és sokak megrontása, ex communivoto
elbb tortiirára, azután megégetésre ítélték. -')
Heves vármegye követei útján résztvett az országos törvényhozásban. Az
1527-i budai országgj'ülésen Heves vármegyét két követe Zalóky Zsigmond és
Bódy ]\[ihály képviselték. -^) Nevezetes az 1545 33 t.-czikk, mely a vármegyék
felirati jogát biztosította. Ez századokon át megadta a ma is érvényes jogot,
hogy a vármegyék a sérelmes törvények vagy rendeletek egészben való visszavonására vagy sérelmes pontjainak megváltoztatására bírják a kormányt.
Ha ez nem sikerült, következett a ,,vis inertiae,'' vagyis a kormányrendelet
:
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Ts^n^"*
hozá-sban.
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félretétele.

A

,,vis inertiae"-t Heves vármegye többször az élelmi szerek természetbeni
kiszolgáltatása és a közmunkák ügj'ében kísérletté meg, de a megye bizalmi
emberei, tisztviseli ezért fogságba kerültek, így a vármegye mégis kénytelen volt
az erszaknak engedni. Heves vármegye résztvett több részleges felvidéki gylésen, melyeken a vármegyék az önvédelem czéljaira külön pótadókat szavazlak
meg. E határozatokat a vármegye, miként a többi vármegyék analóg példáiból következtethetünk, mint saját belügyét, maga hajtotta végre. Heves vármegye
utasításokat kaptak,
követeit a XVII. századi országgyléseken ismerjük.
azok szerint kellett eljárniok a felmerült ügyekben. Küldetésükrl barátjaikhoz
intézett bizalmas levelekben s a megj'éhez terjesztett hivatalos jelentéseikben
számoltak be. Díjazásuk a vármegj'e terhe volt, napi díjukat megválasztásuk
alkalmával a vármegve szabta meg. 1653-ban a napi díj 3 frt 60 dénár, 1655-ben
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frt

,

1662-ben 4 tallér voh.

A

vármegye ügyelt fel a közbiztonságra. Heves vármegye közbiztonságát Közbiztonság,
sokszor fenj'egették az oligarcha furak, lefoglalták az adókat, a díkátorokat nem
engedték be birtokaikba s a népet zsarolták. Ezek ellen szólott az 1555 15 t.-cz.,
hogy tekintve Eger védelmi fontosságát, a jövedelmek, tizedek lefoglalásától
vagy visszatartásától nagyobb hatalmaskodás bntényének súlya alatt mindenki óvakodjék. Az oligarchákkal azonban a vármegyei hatóság ertlen, tehetetlen volt. Panasz volt a magyar katonaság pusztításai ellen is, legjobban pedig
a török veszélyeztette a közbiztonságot. Törökök és magyarok között gj'akoriak
voltak a párbajok, ezeket a kitzött helyen nagy néptömeg jelenlétében szokták
megvívni. Verancsics egri püspök-fispán felterjesztésére kiráM rendelet tütotta
ezeket, mert a párbajok kcmszemlének szolgáltak alkalmul a várakban. Azonban még kiráM tilalommal sem voltak megszüntethetk a párbajok. Rákóczy
Zsigmond várkapitánysága idején, 1589-bl két török-magyar párviadalról tudunk.
Ezek az egri vár alatt folj^ak le a puskaporos malom eltti térségen. E párbajok inkább becsületbeli kérdések, vitézi tettek, lovagi mérkzések voltak.
De a törökök és a magyarok is valóságos hajíóvadászatot tartottak a tehetsebb, vagyonosabb lakosokra, hogy azokat foglyul ejtsék s értök nagy váltságdíjat szerezhessenek. A fogoly-váltságdíj megosztása köriU pörösködés volt Verancsics és az egri várrség vezeti között. Verancsics a váltságdíj ^/3-át követelte
püspöki ület ék gyanánt, mikor Tálya község földesurát, Ali pasát elfogták.-^) A
jászberén^-i subasinál, kezel tisztnél 4 elrablott nt és több gyermeket találtak. ^°)
Eger várában az 1558 -1559-1 számadás szerint annyi török rab volt, hogy azoknak egy havi élelmezésére 3046 kenj-érczipót számítottak. A török foglyokról a
végrendeletek is megemlékeznek. Dobó István 1552-ben testvérének írja, hogy
,, török foglyomat, melyet Perényi Gábor elvett, ha Isten megtart, talán visszaadja nekem, ha nem, kegyelmetek követeljék vissza tle." Balay Kálmán egri
katona 1576-i végrendeletében olvassuk, ,,hogy az, mely törököm Cserépben
vagyon, hagyom Balay Gergely öcsémnek. Egy török gyermek vagyon Pasztóhy
Gergelynél, közös vele, részemet hagyom Balay Gergelynek." ^^) A rabok árúczikkek voltak, Kassán rabvásárokat tartottak. Balázs diák Egerbl ]5S9-ben
azt írja Károlyi Jlihálynak ,,mi is innét Egerbl mind fclküldettük, az kik itt voltának, kegyelmed ott vehet rabot sokat." ^~) Rákóczy Zsigmond 1589-i számadásában a kiadási rovatokban oly tételeket találunk, hogy egyesektl megvásárolta
a török rabokat, azután a vár hasznára kereskedett velk, jó váltságdíjat kapott
értök, így ,,a kecskeméti káditól bejött 2805 forint." A min sorsa volt nálunk a
török raboknak, olyan vagy még rosszabb sorsa volt a töröknél a mi rabjainknak
A kölcsönös gylölet idézte el, hogy késbb, a 70-es években az ellenfelek már a
hullákat is bántalmazták. Csata után az elesettek fejeit vagy orrát, fülét levág:

—

.

546

]lo\o.-i

\iiriiiogyo torti'ui'te.

dalták s gyzelmi jolül niagüldial vitték a hazatcró harczosok elrettentésére, a
vár kapujára vagy falaira kiszögezték. ^')
A vármegye tiltotta a török-magyar összeütközéseket, portyázásokat.
Alivel azonban a tilalom nem bizonyult elegendnek, a falusi lakosság maga
szervezkedett saját védelmére, így jött létre a parasztvármegye, mel}Tl már
a török ^^lágnál szólottunk. Az 1679-i vármegyei szabályrendelet intézkedik a
népvezérekröJ vagyis paraszt-hadnagyokról s ugyanitt van említés a rabok szállításáról, a czigá)i!/ok kiirtámról. mert e garázda elem sok bajt okozott a vármegye népségének. .,A czigányok istentelen fajzata (impia gens Cyngarorum)
számzetik s bárki, hol találja, szabadon üldözheti, elfoghatja, minden javaitól
megfoszthatja." A vármegye nemcsak a közbiztonságra rködött, hanem fensbbségi jelügyeleti jogot gyakorolt a vármegyebeli városok és falvak felett.'Ezt a jogát
részben egyes városok^privilégiumai, részben a földesúri jogok korlátozták.
A hevesmegyei városoknak e korbeU viszonyairól megfelel helj'en b,
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pecsétek használata mindjobban elterjedt. Több Gyöngyös vidéki községnek volt külön jjccsétje Sólymos, Püspöki, sólymot vagy kakast használtak
czímerül csillag és félhold közé helyezvén. Mindez a vármegyei autonómia mellett a községi szervezet mködésérl tanúskodik. A községi önkormányzat élén a bíró
és esküdtek állottak. A bíró szolgáltatta be a község adóját, hatásköre becslési,
nyomozási, rendri ügyekre terjedt ki. Az esküdtek bizonyos bíráskodási jogkört
gyakoroltak a községi élet keretében. 1 594-ben Rédey Pál és Szabó Márton szerzdést kötnek egj* feleszlmivelésre és a szerzdésben a tályai bírót és esküdteket jogosítják föl kárbecslésre és marasztaló ítélethozatalra, ^i) Heves vármegye
községei közül a török idkben sok elpusztult, elnéptelenedett, mert a nemesek
biztosabb helyekre, városokba költözködtek, hol a város falai a beköltöziteknek
nagyobb oltalmat nyújtottak. Különbség volt a kúriális és a jobbágy -községek
között. A kúriális nemesek maguk választották elüljáróságukat,
a jobbágy
községekben a bírót a földesúr ersítette meg tisztében. A bírói tiszt miatt sok
súrlódás volt jobbágyság és földesurak között. A jobbágyok nem igen akarták
elfogadni e terhes tisztséget,
a földesurak, a hol többen voltak, nem tudtak
megegj-ezni a bíró személyében. Ezért Heves vármegye 1679-i vármegyei statútumában szabályozta a bírói tisztség betöltését. ,,A bírói tisztség évenkint sorrendben a szomszéd telekre száll, ha azon többen laknak, azok közül választ a
közönség. A zsellérek, kik saját házukban laknak és a kiknek marhájok vagy
irtványföldjük van, sorrendben szintén viselik a bírói tisztet azután a semmivel
sem bíró szegénysorsúak is, a mint következnek egymás után."
A XVI XVII. század birtokviszonyait a vármegye nemes családait tárgyaló fejezetben találja az olvasó.
:
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fölbomlott. Az egyház régi kulturális feladatának sem tudott
eleget tenni a mohácsi vész után, annyira megfogyatkozott anyagi és erkölcsi
ereje. ^Mindezt az Európaszerte megindult új mozgalom, mely reformáczió néven
ismeretes, idézte el. Ennek a mozgalomnak nagy hatása volt Magyarországban
és hullámcsapásai eljutottak Heves várraegye területére is.
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egri püspökség gondoskodott az egri kápa javadalmas apátságokkal s különféle szerzetesrendi kolostorokkal és
parochusokkal. Mindé tényezk mködése megbénult a
a falvakban
XVI. század els felében. Erddy, Szalaházy Tamás, Oláh Miklós, L'jlaky kinevezett püspökök a politikai viszonyok és diplomácziai megbízatások miatt
nem tartózkodhattak püspöki székhelyükön. Elárvult így az egri eg3'^ház, a
püspöki vikáriusok nem gondoskodhattak kell számú falusi papságról.
Továbbá Egerben is az következett be, a mi másutt az országban, hogy a A kathoUkus
egyház
zavaros idkben erszakos furak tették rá kezüket az egyházi vag3'onra, Heves
helyzete.
vármegyének egy idben Perényi Péter volt a tyraimusa, kirl Várday érsek szóbeli közlése alapján azt jegyezte föl a pápai legátus naplójában, hogy ,,igen gonosz
haereticus és a hitben, erkölcsben gyönge lábon áU." ^o) Ez a Perénjd Péter
Frangepán püspök bizalmával visszaélt s Frangepán külföldi békeútja idején
az egri püspöki és káptalani javakra rátette kezét. Perénjá Péter vámagya volt
Egerben Varkocs Tamás, a ki kizte az egri várból a kath. lelkészeket és három
praedikátort hivott be az egri várba. Hogy az egri püspökség javaiban mekkora
harácsolás történt, fölvilágosít arról bennünket Ormány János dikátor számadása az 154:6-i évbl. ®^) A püspökség tizedeit Borsodban Bebek Ferencz és
Balassa Zsigmond, Zemplénben Perényi Péter és Serédy Gáspár, Abaújban Fráter György tisztje, Báthory György, a Homonnay család és a Kassaiak, BereghSzabolcsban Báthorj" Endre, Losonczj' Antal, Sárosban Vemer Györgj-, Zarándban Fráter György emberei foglalták le. A káptalannal is Perényi emberei erszakoskodtak és a káptalan oly nagy szükségbe jutott, hogj- kénj'telen volt
Bajony Benedeknél elzálogosítani ezüstnemit, miket azután 1550-ben szereztek
vissza. ^-) A hevesvármegyei saári, pásztói apátságok és a régi kolostorok néptelenekké válnak, a kolostorok lakói a török ell menekülnek s birtokaikra az
ottani földesurak teszik kezöket. Ügy hogy a XVI XVII. században pusztán a
gyöngyösi ferenczrendiek fejtenek ki nagyobb tevékenységet a lelkészkedés
terén. A parochiák száma is nagyon leapadt, mert az egj'es templomok ingatlanait, arany-, ez üstedén j^eit meg a helyi birtokosok, vagy várkapitányok foglalták le. Ez új birtokosok, hogy szerzeményüket megtarthassák, az új hithez
szegdtek és új lelkészt ültettek a régi parochusok helyébe.
és a
Xemcsak Heves vármegyében voltak üyenek az állapotok, hanem az egész Dobó
vallás.
országban. Az 1550-iki országgylés egyik fontos tárgya, hogy a kath. vallás
sérelmeit akarják orvosolni. Épen ezzel a liivatással küldik Egerbe Dobó Istvánt,
hogy az egri püspökség régi jövedelmeit és javait a jogtalan bitorlóktól szerezze
vissza. Dobó István az egri várban lev 3 praedikátort rizet alá helyezi, azután
Pozsonyba küldi ket vizsgálatra.^^) Ö a király nevében járt el, az egyház törvényeihez ragaszkodott és magánéletében is mindenkor betartotta az egyház
szabályait. Ezért be nem bizonyítható, st tarthatatlan az az áUítás, hogy Dobó
Luther tanaihoz hajlott volna. É^j ilyen hihetetlen az a mese, melyet Florimundus Reniundusaz egri várharczhoz fz 1552-ben. ,, Ekkor indult meg Egerben a
kaíholikusok njdlt üldözése. Magyar vérbl való katona volt ennek a megkezdje. !Mikor Achmed pasa megszégyenülve, gyalázattal abbahagyta a hosszas
ostromot, úgy tartá ez a ,,Te deum"-ot, hogy kizé a városból a lutheránusok
ösztönzésére aferenczesatj^ákat, akik éjjclt-nappalt át imádkoztak a hívek üdveért.
Szomorú, még a török eltt is elborzasztó látvány volt, mikor egy szegény ferenczrendit Krisztus keresztjére kötöztetve, étlen-szomjan sorvasztva pusztított el. De a barbár gaztett szerzjét is utóiérte a nemezis, mert szerencse fordultával Kon.stantinápolyban karólja húzatták. Emberségesebb volt Achmed
pasa a barátokkal szemben, az ket Budára bocsájtá, vagy pedig Szolimán, a ki
a keresztények evangéliumától áthatva a legjobb fejedelemnek beválnék, mert
az üldözetteknek 3 helyet jelölt ki, hogy hitüket gyakorolhassák."*^)

talannal,

mköd

—

Dobó idejében Egerben az új tanoknak nem voltak hívei. Ezután szivárogtak
azok be az egri vár rzi közé. Fügedy várnagyról olvassuk, hogy 1555-ben ,,sacramentarius concionatort" vitt a várba.
Az 1557-iki állapotokra Veranesics
püspök levele derít vUágosságot, hogy az kineveztetése idején ,,a nemesség és a
része
a
katonasággal
együtt Egerben és a vidékén Luther kövenép legnagyobb
tje, st az egri völgyben Makiáron, Xagytályán és Kistályán 3 prédikátor és
1 iskolamester mködik a nép között."*') Veranesics erélyesen akar eljárni, azért
Maklár, Xagytálya és Kistálya prédikátorait maga elé idézte és igazolásra szólí-

—
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intézkedései.
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püspök 1560-iki jelentésébl megtudjuk, hogy a kistályai prédikátort Heyozey ^lihály egri kispréjjost hívta be a községbe saját
birtokaira."'') ]Majd Veranesies szigorú tilalmat adott ki. hogy Eger várában és a
vártól 20 méit földnyire és az egész egri völgyben senki hitheránus vagy más
eretnek konezionátort hallgatni, eretnekek könyveit olvasni vagy tartani, eretnekektói szentségeket felvenni és e czélból gyléseket tartani ne merészkedjék
20 50 forint pénzbírság terhe alatt, melyek egyharmada a feljelentt illeti,
a többi rész pedig Eger városában Szent Mihály egyháznak javítására és egy
be

a

községekbe?

—

ispotály építési alapjára fordíttatik.^")
Veranesics püspöki tilalmára a várrség fenyegetleg felelt, hogy a prédikátorokkal együtt
is elhagyják a várost.
várnagyok állottak a mozgalom
élén és az egri újhitek löt>2 február 6-án zsinatszer tanácskozást tartanak
és ebbl maguk védelmére terjedelmes felterjesztést küldenek a királyhoz.''*)
zavaros idkben a király nem léphetett föl erélyesen az új hitüekkel szemben,
viszont azt sem trhette, hogy püspöki, káptalani székheh'eken zavart alann,
mködhessenek a prédikátorok. Ezért a király közvetítleg ideiglenesen úgy
intézkedett, hogy a protestánsok Tihamér faluban gyakorolják vallásukat.
Azonkívül az egri vár vezetjét kicseréli és Veranesics ajánlatára Mágóchyt
nevezi ki várnagynak azzal, hogj'' Eger várában és az egri völgyben prédikátorokat
és iskolamestereket mködni ne engedjen és az állapotot javítani törekedjék.
Veranesics ötévi püspöksége után agg korára való hivatkozással lemondott vUági jurisdietió járói, csupán az egyházi hatalmat tartotta meg és elhag}i;a
püspöki székhelyét. Távozásával az állapotok rosszabbra fordultak, a mint ez az
egri káptalan 156C-iki panaszos felterjesztésébl kiviláglik. ,, Javainktól megfosztva, szent helyeink profanáivá, az isteni tisztelet elnyomva, a mit tehetünk
az, hogy könnyezünk és fohászkodunk." Templomainkat elvették, bezárták, és
szentségek kiszolgáltatását eltiltották, a harangok elnémultak a ftemplomban
és Sz. Mihál}' templomban az oltárokat széttördelték, az ereklyéket szétszórták,
a keresztet, szent képeket, misekönyveket, zászlókat, kereszt elkútat mind szétrombolták, úgy hog)- már itt nincs semmi, a mi a keresztény népnek kedves.
Az a kevés ember, a ki megmaradt buzgó katholikusnak, gylölségnek, üldözésnek van kitéve, az a pár várbeli káplán menekülni kényszerült, hogy az újhitek
üzelmüket annál szabadabban foh'tathassák.
kanonokokat is kizték lakóhelyeikbl és házaikat az egri katonák foglalták el.^^)
Veranesics a bajok okozójának elssorban Mágóchyt tartja. Ez teljesen
elveszítette a püspök bizalmát, mihelj^t Luther hitéhez hajlott. Mágóehy írta
azt a püspöknek, hogy kár az újhitek üldözése, mert az sok pénzbe kerül, de
nem is vezet czélhoz, nem is jogosult, mert a pápista papok okai minden bajnak
éjjel-nappal rossz társaságban mulatoznak, és oinian mennek a nyáj rablói
brembelézni és misézni, bolondoskodni az oltárhoz. '") Veranesics maga írja egyik
ezeket
levelében, hogy
oly fájdalmasan érintik Mágóchy dolgai, hogy ha
sejtette volna, más és nem Mágóchy vezetné az ügyeket Egerben."'^) És rajta
volt, hogy ez ,,a pestis" (Mágóchy) mielbb távozzék. '2)
Veranesics nem volt elfogult, tudta, ismerte az egyház bels bajait is,
ígj' az egyháziak között elharapódzott nagy fegyelmetlenséget. Saját vikáriusáról elítél szavakban nyilatkozik, kanonokjai
nem Sz. Ágosfájdalom
tonok és Cvpriánok, st hozzájok nem ill foglalkozásokat znek, így Roccamontes niesterkanonok kereskedéssel foglalkozik."*) Nagy baj volt, hogy a káptalan birtokait az 1569 27. czikk alapján kincstári kezelés alá vették. így a testület vagyoni és erkölcsi befolyását lassanként elveszítette. Tagjai között sok
idegen származású volt, kik sem a lelkészkedésben, sem a hiteles helyeken nem
tudták betölteni tisztjüket.
káptalan tagjainak névsorát ismerjük Nováky
,, Memória
Dignitatum" czím mvébl.*^) 1569-ben a káptalannak 19 tagja
volt, köztük több idegen származású, mint Oki-usits Fábián, Kutsilits Péter,
Séxianus Miliálj', Illicinus Caesar, Vicarnombe Ferencz, Velkius István."*)
Az egri egyház
így történt,. hogy 1577-ben Eger várában is van már áUandó concionator.
ée káptalan.
p^],gj ;^gii4iy jött ide Patakról.'*) Radéczy István püspök erre 1578-ban Leleszi
János országos hírnev jezsuitát küldötte Egerbe, hogy szónoklataival a népet
megnyerje, visszatérítse. Leleszi egy évig tartó mködése sem változtatott a viszo-
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német kapitányok és katonák Luther hívei voltak. Bornemisza
helyzete.
Péter híres prédikátor 1577-ben „Füves kertecske" ezímen kiadott vigasztaló
könyvecskéjét Ungnádné Losonczy Anna bánatának enyhítésére írta abból
az alkalomból, hogy leánya Mária Anna elhun^-t. A várból a kanonokok kiszorultak, lakásukat kaszárnyákká alakították át. A várbeli templomot bezárták,
mert a várba való szabad bejárás nagy veszedelmet rejt magában, mindenki
a kir.
kikémlelheti igj' az erdítés minségét. A nép parasztos öltözetében
a török is befiurakodhatik a várba és miután a hadi készletek
leirat szerint
legnagyobb része a templomban és környékén van elhelyezve, csalárd üzelemmel
gyakran nagy károkat okozhat.'^) Rudolf király 15S0-ban Radéczy püspök
felterjesztésére a káptalant a városban lev Sz. Mihály templomába utalta,
hogy ott tartsa meg az istentiszteletet, ott helyezze el okiratait is.'^) Azonban
1580-ban ebbl a templomból is kizték a káptalant az Umap után következ
szombaton a kálvinisták maguknak foglalták le a templomot.*") Ez ellen a
káptalan nem tehetett mást, mint a jászói káptalannál ünnepélyes óvást
emelt .*'^)
Mikor Eger vára 1596-ban török kézre került, akkor az 1597 38. t.-czikk
kimondotta, hogy az Egerbl kizött káptalan addig, míg Egert visszafoglalják,
közhitel székhelyét Kassára tegj^e át. Ezzel az egri káptalant számzték
si székhelyérl. Egyúttal megengedték, hogy az egri káptalan elveszett pecsétje
helyett újat, de az elbbinél kisebb alakút csináltathat. Ez az új pecsét Szent
János evangehstát asztalnál ülve tünteti fel, oldalt sasmadár ül, körirata
Sigíllum Capituli Ecclesiae Agriensis A. 1597.*") És hogy a káptalannak meg
legyen a fenntartási alapja az 1598 32. t.-czikk szerint a káptalan újra szedheti
tizedeit s negyedeit. Tehát az egri püspöki szék elárvult, az egri káptalan számzött lett és ezzel a központban az ,, Istentdicsér ajkak elnémultak,"
a vidéken pedig már régebben szétszaladt a nyáj s új pásztorok mellé állott.
Ezt bizonjútják a XVI. század második felérl reánk maradt deczimáüs
összeírások. Ösi törvényeink szerint minden termény tizede az egyházat illette.
Ennek fejében az egri püspök 400, a káptalan 200 fbl áUó bandérium kiállítására volt kötelezve. A tizeden kívül nevezetes egyházi jelleg adó volt
a kathedra-adó (cathedraticum). A tizedeket a XVI. század folyamán rendesen bérbeadták. Verancsics püspök után a hevesvármegyei tizedek kincstári
kezelés alá kerültek. A deczimátorok Heves vármegye területén, a hatvam
vagy szolnoki bégtl szabadalmi levelet, pátenst kértek s
utalták ki mindjárt a parochusok számára a lelkészi illetékeket nyugtató eUenében. A parochusok nvugtatóiból azt látjuk, hogy a gyöngj^ösi ferenczrendiek kivételével
a vármegye legtöbb községében már 1576 1582-ig concionatorok, az új hit
nyugtázzák az átvett lelkészi ületékeket.
papjai mködtek,
Eger városában 1577-ben 74 kalangya búzatermést szedtek össze tizedül,
egy kalangyán 30 kévét számláltak. A lelkészi quartát a concionatoroknak adták
ki. Felnémeten az 1579-iki összeíi'ás szerint a lelkészi quartát Báthory Balázs
és Kecskeméti Tamás. ..Krisztus egyháza szolgái" veszik fel. Makiáron 1582-ben
Tasnádi Péter, Nagj-tályán Szegedi Tamás voltak ,, Isten igéjének szolgái."
Gyöngyösön 1582-ben hárman nyugtázzák a lelkészi illetményeket Nagyszombati Miklós kath. lelkész, Dechi András ,,a gyöngyösi egyház pásztora" és Linczi
János ,,a gj'öngyösi kolostor gvardiánja." Gj^öngyöspüspökin 1577-ben Mohácsi
Tamás gyöngyösi gvárdián és Mylocopus Orbán concionator osztozkodtak
a lelkészi illetményen. Sóh'moson Mátyás plébános állította ki a nyugtát. 1582ben Túrpásztón Mohácsi János, Abádon Nádudvari Iván, Balaszentuklóson
Sorsanius János concionatorok voltak a községek papjai. A szentmiklósi prédikátor 1576-ban ezt a nyugtát állította ki ,,Én Lazar pap Zentmiklósi prédikátor
:
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tudtára, hogy a jelen való dézsmások 1576-i esztendben Zubor I'cnedek
és István diák én nekem az quartet, azaz nyolczadát igazán megadták. Adtak
búzát kalangyát 6I/2 kévét, a fertályomból búzát 4 fertályt, kinek bizonyságára
és ersségére adom pecsétes levelem che augusti 1576. Idem, qui supra." Ugyanekkor Poroszlón Gál pap, Hevesen Warsány Boldizsár, Patán Patai Pál prédikátorok müköchiek és Alattyánnak is protestáns papja van. E községekben
1582-bcn is protestáns papokat találunk. Szakálloson Chehy Pál, Pásztón János
plébános, Debrn István pap 1577-ben, Verpeléten Tallay János, ,,a verpeléti
egyház pásztora 1594-ben nyugtázzák a termény- quartát.*-)
'
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arról tanúskodnak, hogy a régi katli.jiarochiák legnagyobbconcionatorok kezébe kerültek. Ugyanis papságra nálunk ez idben nem
10. t.-ezikk szerint nagy volt a panasz,
igen vállalkozott arra való ember. 1548
hogy a kath. hit hirdeti többnyire tudatlanok és mesteremberek (idiotae et
meehaniei), a kik nem restelkednek a szent hivatásra feltolakodni. A vármegye
területén lev régi klastromok ebiéptelenedtek, elpusztultak, vezérszerepet
csak a gyöngyösi ferenezrendiek vittek, bár azoknak is nyomorúságos életük volt
a ránk maradt ..leveles könyv" szerint, melyet Kollányi ismertetett a ., Századokban."**) A XVII. század elején alig volt egy-két egyházmegye, melyben
a kath. vallású lakosok számot tev töredékét alkották volna a népességnek.
A XVII. század elejérl szóló deczimális összeírások jelzik azt a hullámzást,
hogy a kath. vagy protestáns hatalom uralkodik-e Egerben, illetleg Hevesben.
Mikor Szuhay István egri püs]iök volt (>gyúttí*l a kamara praefektusa, akkor
16(U. években katholikus lelkészek kapták meg a tizedrészleteket. *5)
az 1(U>3
A lelkészi illetékeket csakis a kápláni dékán nj-ugtájára szolgáltatták ki.
A Bocskay-féle felkelés alkalmával, 1605-ben a tizechészletek csak protestáns
papoké.
Változatos sorsa volt a Kassára szorult egri káptalannak is. Szuhay püspök
megszerzi számukra 1603-ban a régi kassai parochiális templomot, mitsem tördve az evangélikusok tiltakozásával, a város ellenmondásával. "*^) Bocskay
hívei a kassai templom elvételét visszatorolják. Kassáról elzik az egri káptalant
s a káptalan javait Bocskay hívei maguk között önkényesen szétosztották.*")
A Bocskavval kötött 1606-iki békekötés szerint az egri káptalant Kassáról számzték. Az 1609 10. t.-czikk Nagyszombatot jelöli ki székhelyül, a püspöki s káptalani birtokot kincstári kezelésbe veszi s így a káptalan tagjainak eltartását a kiráhTa hárítja. Nagyszombatból a káptalan 1613: 3. t.-czUvk szerint Jászóra, majd
az \6-19: 38. t.-czikk szerint újra Kassára költözött át. Az 1610-ben megtartott Zsolnai zsinaton szóba került az egri egyházmegye siralmas állapota is. És e zsinatból
kifolyólag Forgách Zsigmond felterjesztést tett Mátyás királyhoz, hogy tekintve
az egri egj'ház szánandó állapotát, hogy idegen területen száraüzöttként él erkölcsi
segítés anvagi er nélkül, nincsenek egyházi tisztségei, fesperesei, esperesei,
senek rajta. Ö azt ajánlja, hogy egyelre az esztergomi érsek nevezzen ki az archidiakonusi és káptalani székekre érdemes férfiakat s a gyöngyösi kerületben a gyöng^-ösi lelkészt, hevesi arehidiakonatusban egy viczearchidiakonust bízzanak meg
a felügyeleti joggal.*') E gylésen jelen volt az egri kisprépost s a felterjesztést
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Forgách Zsigmondnak e felterjesztése volt az els lépés az egri püspökség
új életre keltésére. 1613-ban kezdik meg. bár kevés .sikerrel, az egri káptalan
elprédált javainak visszaszerzését, 1616-ban betöltik az egri püspöki széket.
Ujabb szenvedés várt a káptalanra a Bethlen-féle fölkelések idején. Széchy
Györgj' elzte a káptalant Jászóról s a káptalan tagjai közül is többeket megöltek.'*') Nagyobb baj volt, hogy az 1616-ban kinevezett Erddy püspök nem
kapta meg a pápai megersítést, utóbb Pjber pedig abbanaz évben, 1633-ban, vette
kezébe, mely évben meghalt. így pápai megersítés nélkül nagyobb tevékenységet nem fejthettek ki egyházmegyéjökben. Lósy Imrével indult meg valójában
az egri püspöki megye restaurácziója. A megújhodás ismert módjait használják
fel az egri püspökök. Egyházmegyéjökben zsinatot tartanak, az országos zsinatokon részt vesznek a hitélet feUendítésére, az elzálogosított egyházi javak
restitúcziójára törekszenek, a papság életmódjának szigorítására a fesperesi
látogatásokat elírják és a nagy paphiányon papnevel-intézetek felállításával
iparkodnak segítem. 1635-ben Jászon tartják meg az els egri egj'házmegyei
zsinatot, ebben tulajdonképen a nagyszombati zsinat határozatait fogadják el
az egri egj-házmegj'ére vonatkozólag. Az 1638-iki országos zsinatban, melyet
Lósy Imre' akkor már esztergomi érsek hívott össze, az egri egyházmegye küldöttjei útján vesz részt, megjelent ott Lippay György egri püspök is. Az 1648-iki
országos zsinaton Kisdy Benedek egri püspök s a pásztói, saári apátok vesznek
részt. A fesperesi látogatásokon kívül arról is van tudomásunk, hogy Lósy Imre
személyesen akarta látni egyházmegyéje állapotát azért Méhemet egri pasá"i)
tól nyert engedélyivel meglátogatta egyházmegyéje híveit.
;

':Minden zsinaton elkerült a papnevelés ügye. Pázmány 1625-ben II. Ferfpapok végrendelkezési jogát akként szabályoztatta, hogy azok
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ingó vagyonának felerésze szemináriumokra fordíttassék.*'^) Ö már 1623-ban
Bécsben 115 ezer forint alajtítvánvnyal megalapította a Pazmaneumot és tervbe
vette, hogy minden egyházinegyóben állíttat ily szemináriumot,"-') de azt nem
valósíthatta meg. Az egri j)iispökök is éget szükségét érezték e szemináriumnak,
azért Lippay György egri laüspök 1641-ben Bécsbe 20 növendékpapot küldött,
kiket a Pazmaneummal szomszédos épületben helyeztek el. Ez intézet 1687-ben
Nagyszombatba került, késbb Esterházy Károly püspök az egribe olvasztotta bele, 22.100 rénesi forintra rúgó alapjával együtt."^)
Ugyancsak az egri egyház részére tetíe 1659-ben Kis ly Benedek egri püspök, a kassai jogakadémia nicgalajútója, 9 ezer darab aranyból, 2 ezer tallérból,
egy házból s a günyöi birtokrészbl álló alapítványát, melybl utóda, Pálffy
Tamás Kassán a Mosdósi házban a ,,Kisdy növeldét" Szent László tiszteletére
felállította s azt jól fölszerelve, 30 ezer forint alappal s a günyi birtokkal a je15 kispap a Pázmáneum szabályai szerint
zsuitákra bízta. Az itt nevelt 14
élt és az intézet az egri püspök és káptalan felügyelete alatt állott."^) A Kisdyszemináriumhoz csatolták azokat a javakat is, melyeket Briberi Jliláth György
1638-ban végrendeletében egy Ungváron felállítandó 8 papi és 12 világi növendék
részére szóló szemináriumra hagyott.*^)
Pálffy Tamás, mint nyitrai püspök,
1678-ban az abaúji Hécze falut adományozta a szemináriumnak ama feltétellel,
hogy 12 kispap neveltessék és míg él, 3 a nyitrai, a többi az egri egyházmegyében
nyerjen alkalmazást. "') A kassai papnevel-intézet az adományok mellett sem
virágozhatott föl, épülete omladozott, alapja kevés volt, ezért Barkóczy Ferencz
püspök 1759-ben a kassai szemináriumot a virágzó egrivel egyesítette.
A kath. hitélet fellendült a XVII. században, errl tesznek tanúságot Hiiéiet.
a ,,debrdi confraternitas" regulái 1633-ból és a ,, gyöngyösi deákok czéhének"
szabályzatai az 1682-ik évbl. A debri confraternitas reguláit Barn3átai Vincze
közölte a jászói országos levéltárból."") Ez a confraternitas Debr patrónusának,
Szent Pál apostol megtérésének (Conversio S. Pauli) tiszteletére alakult. Ismerjük
a tagoknak, a társulat atyjának, elüljáróinak, a dékánoknak és sekrestj'ésnek
reguláit, a tagok létszámát, névsorát.
A diákok ezéhe Gyöngyösön alakult
meg s a bold. Szz tiszteletére létrejött vallásos társulat volt, melynek szabályzatát I. Lipót jóváhagyta 1685 márczius 20-án.
Ugyanez idben jobb sorsra jutottak az egri káptalan s a javadalmas -^ káptalan,
apátságok. Az 1649 38. t.-czikk megengedte, hogy a káptalan Jászóról Kassára
költözködhessek vissza, ott lakóházat vásárolhat magának. Egyházul a ferenczrendiek templomát jelölték ki számukra a templom körüli temetkez helylyel.
És tényleg a templom 1650-ben a káptalan kezébe került. Gyöngyös vidékén
a saári benedekrendi apátság birtokait Kolozsváry István egri kanonok,
a pásztói apátsá.gét 1665-ben Kada István pásztói apit szerzik vissza.
így folj't az egri püspökség restaurácziója. A káptalan iratainak nagy
része a számzetés idején elpusztult, a szent edények, a káptalani kincsek
áldozatul estek a kassai polgárok dühének, fleg Fajgel Péter mozgalma pusztított el bellük sokat. i"**) A káptalannak 8 tagja volt a visszatérés idején
1687-ben, Illyefalvi Tamás nagyprépost, Tache János Szent Istvánról nevezett
egervári prépost, Miklósfi Péter székesegyházi fesperes, Tarnóczy János Bold.
Szzrl nevezett prépost, Sorger Mihály Szent Péterrl nevezett prépost, Krucsai Miklós pánkot ai fesperes, Dorich Miklós patai fesperes, Magyar Mihály
mesterkanonok, mádi plébános. Az olvasó és rkanonokság, a tarczafi, szabolcsi, hevesi és ungi fesperességek betöltetlenek voltak. i^i)
A vármegye követei a XVII. század országgylésein állandóan a protestáns a proicstAnsok
"^y^''*rendek sorában foglaltak helyet. A vármegye vallásügyben adott utasításai
nndig a protestánsok érzelmeinek orvoslását czélozzák. Csak az 1681-iki soproni
országgylésen látjuk, hogy Heves vármegye követeinek egyike, Tassy ^Mihály
alispán katholikus, másik, Bulyovszky, protestáns volt. A vallási villongásoknak
tág tere nyílt a megyei tisztújító székeken, s heves összeütközéseket keltett az
alispáni szék i)etöltése körül a püspök-fispán és a vármegyei gylés között.
A vármegye területén a pvotes ánsok és katholikusok között legtöbb küzdelem folyt le Gyöngyös városában. Ennek lakói vallási ügyeiket többször a török
elé vitték. Bár a török a keresztények vallásügyeibe nem szívesen avatkozott bele,
a verseng keresztények így kikérték, néha egyenesen pénzzel vagy más eszközzel
kierszakolták beleavatkozását.
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Már Frango]>án püspöksége idején kitört a vallási viszály Gyöngyös
városában. A lutheránusok gúnydalokat és gúnyiratokat készítettek a gyöngyösi ferenezrendiekre és azokban megrágalmazták ket. Gyöngyös városa kel
lö39-ben a megbántott ferenezrendiek védelmére, mint az Gyöngyös város
leírásában részletesen olvasható, az e korszak vallási villongásait tárgyaló
részben.

Az

mind azt bizonyítják, hogy Gyöngyös volt Heves
mozgalom középpontja és irányítója Eger elestével.
j\rind a protestáns rész, mind a kallioiikus rész itt szervezkedett legjobban.
Az evangélikus egyház magas színvonalát mutatja ,,köny~veínek lajstroma",
ott közölt adatok

vármegyében

a vallási

melyet IG^T június 24-én vettek
latin

nyelv

theológiai

föl.io9)

^

lelkészi

könyvtár könyvei többnyire

munkák, de a magyar protestáns irodalom termékeit

is

megtaláljuk ott.
MezfrazdiL-rti.

mveltségét a XV. század végén jóformán a BaA XVI.- XVII. században már több forrás
áll rendelkezésünki'e
a cükálís, urbariális, deczíniálís összeírások. Ezeken kívül
már egj'böl is, a Liber S. Joannisból, az egri káptalan birtokkönyvéböl,
mint
a meljniek adatai legtöbb oldalúak és a vármegye legtöbb i-észére kiterjednek,
látjuk, hogy Heves vármegye területén a mezgazdaság minden ágát kultiválták.
A szántás alatt áUó földterületek jó búzát és árpát termesztettek. Az árpa-
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koes-kódex alapján ismertettük.
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sörszolgál mány (cerevisia), melyet árpából készítettek. m)
Rozsot termesztettek a káptalan birtokain, Meztárkányban, Szalókon, Bocson^^^);
Poroszlón^^^)
zabot
kendert a borsodvármegyei Zsérczen.^^*)
Az egri egyház altaristáinak búza, árpa, zab járandóságai arról tanúskodnak, hogy mind a három gabonanemek termhelye volt Pásztó, Apcz,
Fedémes, Lörinczy, Tar, Terebes, Bátony, Lenged, Lak, Pétervásár, Szajla,
Nagj'berek, Szent Jakab, Szurdokpüspöki,^^®)Az egri egyház altaristáinak malmai Nagytálya felett a ,,fyuzes malom". Makiáron alul lev malom, Makiáron
Sz. Barnabás és Sz. Imre malmai között egy kétkerek, Tihamér fels határában, Nag}"tálya alatt, Kistálya alatt, mely az andornaki malmon felül esik,
Almagyaron, Kistályán, Tiliaméron, Makiáron a templom mellett, Makláro i
alul közel a Hadyuth-hoz.i^')
A hüvelyes veteményeket kertekben raívelték. Az almagyariból Tihamér
felé vezet úton északra feküdt Chagi Ferencz kertje. ^^^) A tihaméri egyház
oltáros papjának két kertje volt
egyik Bátorban, másik a tihaméri plébános
kertje tszomszédságában, melyet Kusztha-nak neveztek. i^') Az urbariális
összeírások szolgálmányaí nyújtanak fölvilágosítást a termények sokféleségérl.
Eger város és Felnémet karácsony napján egy-egy font papiikával (de pipere
lib 1) adóznak, ^^"j míg a borsodvármegyei Bogach község lakói a káptalan dékánjának a lencsébl achiak tizedet. ^^^) A kassai kamarajegyzék szerint az egri várbirtokok összes falvaiból beszolgáltattak eg^dk évben 453 fertály zabot, 2400
káposztát, 314 font borsót. ^^Z) A Perén\-i birtokokon 1553-ban Debr 2000
káposztát voltak kötelesek
káposztát, Kaál ugyanannyit, Tófalu 1000
beszolgáltatni a földesúrnak. ^^^)
Szalókon a káptalan dékánjának van bizonyos rétje, mely zsellérek kezén van, évenként árendát fizetnek érte. ^2*) Ugyancsak Szalókon a
káptalannak is vannak rétjei, a melyek jövedelme 2 forint 50 dénár.^^sj j^ ggj-i
énekl kanonoknak Makiáron van nagy rétje, melyet ,,Cantor-Ilethe"-nek neveznek, 25 forintért bérbe van adva.^^*) Az egri egyház egyik oltáros papjának
Szalókon van két rétje. ^2') Az egri püspöknek az egri völgyben való szénaíermeléséröl a következ adataink vannak. Eger város karácsonykor köteles a
püspöknek 8 társzekér szénajárandóságot (de foeno plaustra) beszolgáltatni,
azonkívül kaszáláskor köteles adni 50 kaszást (falcatores), akik a szénát lekaszálják, kazalba rakják és behordják. i^^) Újváros utoza a vadaskert lekaszálására
tartozik adni 3 kaszást.i*9)Felnémet karácsonykor 8 társzekér szénával tartozik
és 50 kaszást ad a kaszáláskor. i^o) Czegléd 6 kaszást ad, Nagytátya 8 társzekér
szénát és 28 kaszást. ^'i) Nagy-Maklár 5 társzekér szénát, Kis-Maklár 6 kaszás:
adnak. Varrnak a püspöknek még rétjei Sólymoson, hol 50 kocsi széna terem,
továbbá Szénpatakon, Harsányban, azután a Szarvaskhöz tartozó Fedémes
birtokon, Bocson, Demjénben, Kerecsenden.^^^)
A Perónná családnak Pétervásáron volt egy urasági rétje, melyet 100 munkás alig ])irt lekaszálni. ^^^) A Tisza
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mentén lev kaszálókat

is felhasználták, de még igen sok az áradásos terület,
hol árvíz idején ,,naiilum"-okon, kis hajókon közlekednek.^**)
kápnagy szénaterméssel és legelkkel kapcsolatos az állattenyésztés.
talan egyekl birtokán a 8 ökrös és nagyobb gazdákat megkülönböztették a G
ökrös, 4 ökrös és 2 ökrös gazdáktól és azoktól, akiknek nincsen ökrük, de telkök
van. Különböz arányokban adóznak a káptalannak. i^*) Az urbariáli.s összekásokból látjuk, hogy kiterjedt volt a marhatenyésztéseii kívül a juh, bárány,
sertéstenyésztés, baromfitenyésztés, méhészet, halászat. Az egri káptalan Meztárkányból, Hevesiváiu-ól, Szalókról, Sz. György napján minden sessiótól
kapott 1 sajtot (caseum). Eger városa a püspöknek húsvétkor 12 sajtot szolgálmeztárkámá bárányokból negyedet kap az ottani plébános, Hevestatott be.
iván a bárányokból (aguis) kilenczedet ad a káptalannak, mint földesúrnak.
Szalók Sz. Mártonkor tizedet, Poroszló húsvétkor kilenczedet adnak. Mezötárkán}' karácson^'kor 2 hízott disznót szolgáltat be a káptalannak, a malaczokból
tizedet ad és ebbl negyed a plébánost illeti. TihaméronamalaczokatSz. György
napján tizedelik, Sz. Miklós a káptalannak 6 chsznót, 2 májusi koczát és a
malaczokból tizedet ad. Szalók a malaczokból tizedet ad a káptalamiak. Eger
városa a püspöknek karácsonykor 6 hízott sertést,
Sz. Mihálykor és Szent
Györgykor malacztizedet,
Szent Mikiós-utcza 1 malaczos koczát, Felnémet 2
ártányt, karácsonykor 6 hízottat, Nag\i:álya 6 hízottat. Nagy Maklár 3 hízottat

A

A
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szolgáltattak be.^*^) A sertéstenyésztést elsegítették a jó makkos erdk, milj-enek voltak Bochon, Tárkányon és Szalókon, továbbá egy erdség Szalók és Alsó
Szóláth között, közel a Kowaszo vagy Kowazó erdkhöz. Szénpatakon, Szentmárián, hogA' a ]\Iátra és Bükk erdeit ne is említsük.^*') Méhészetbl nagy jövedelme volt a káptalamiak Meztárkány, Hevesiván, Poroszló, Szalók, Eger,
Elfordulnak a
Abony, Pusztaszikszó, Szent mária, Kerecsend helyekrl.^**)
Poroszlón Egher vize, Zartos,
Liber S. Joannisban a következ halastavak
Sztary, Eörsi halastó, örvényben 3 halastó, Szent:.iárián 3 halastó, Egyeken,
Morthva, Zj-lagh, Sulymostó.^*')
(
._
A mezgazdaságon és állattenyésztése lívül Heves vármegyében nagyban
mívelték a szlt. A Liber S. Joamiis a bortermel helyeket névszerint felsorolja.
Domoszló, Visonta, Saár,
Eszerint a patai járásban a borterm helj'ek ezek
Tarján, Pata, Ecsed, Fancsal, Szcs, Nagy-Réde, Oroszi, Halász, Gyöngyös,
Sólymos, Püspöki, Karácsond, Tas, Atkár. A debrvölgjd, másként Mátra-

—
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:

Bortermelés,

:

megye borterm helyei régente ezek Debr, Vei-pelét, Bocs, Aranyos, Bátor,
Szóláth, Bekölcze, Szajla, Szalók, Apcz, Lrinczj^ Jobbágy, Hasznos, Pá ztó
majd késbb ezek közül több elpusztult, mert csak ezeket a helyeket találjuk
nagyfelsorolva Debr, Verpelét, Bekölcze, Bocs, Pazmad, Kis Szóláth. i*°)
prépostnak negyed járt az egri völgyben lev összes szlktl, így a nagyprépost
Eger, Feljárulékaiból megismerjük az egri völgy szlterm hetyeit. Ezek
német, Szlske, Tihamér, Nagytátya, Maklár, Bogács, Zomolya és Fels
Tárkány.^*^) Az egri székesegj'ház kanonokjainak és oltáros papjainak szlbirtokai nyomán megismerjük Eger vidékének si szlhegyeit és ezek részleges elne:

;

A

:

:

Ezek Zynhgwan, Nagy Eghed, Kis Egedh, Egedallya, Zeglygeth.
Iweghes, Meszele, Szellieg\-, Rokamal, Nagj-parlagh, Ch\^les, Zeölhegy lappája, Medves, Csordakút, Kocs, Varjas, Vadleveö, Labdas, Kecskehát, Magyaroskút, Faggias, Keöwesweölgj-, Szurdokfü."-) Egy 1588-iki jegyzék felsorolja
az egri káptalanhoz tartozó királyszéki pinczéket, számszerint 27-et.^*')
Az 1577 deczimális összeírás külön sorolja fel az ötödöt fizet (quistal) hegyeket
és a tizedet fizet hegyeket Egerben. Ebbl Eger hegj'einek még több részletét
ismerjük meg, mint a Ldber S. Joannisból. Quintál-hegyek Bechen, Bapiokf,
Nemeshegy, Kerekhegy, vagy Kövesvölgj'e, Cseplez, Szeghgeth, Egedallya,
Pongh, Labodás, Nedves, Rókamái, SzeUiegy, Szmgwán, Gordon, Iweg«'s, Szent
László, Csordakút. Tizedet fizet hegyek
Szánomtet, Vereskereszt, Farkashegj^ Poosa, Pipisheg}% Se miké, Diák Maál, Kmelléke, Gordon, Csordakút. **)
Az egri vár
Az ipar- és kereskedelem pangott a hosszú pártharczok alatt.
••!
"
'
"1
1.1
.r
T^
idejében komives,
Dobó
építkezéséhez messze vidékrl hoztak iparosokat.
mesterek Olaszországból és Bécsbl,
az üvegesek Eperjesrl, Késmárkról
a ..pictort" Ljöttek Egerbe. Eperjesi fazekasok készítették a káh'hákat,
csérl hozatták le. A padlókat, gerendákat, deszkákat, zsindelyeket, szóval
fanemeket Rimaszomljatból, Szent Domonkosról, Apátfaluról sziUlították,
vezéseit.
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vasnemüeket Pelsöcz, Csotnek vidékeiül. Egerben leginkább az ács, asztalos,
szíj- és kötélgyártó ipaiTÓl ad bizonyságot a várbeli számadás.

kovács, bör. kocsi,

A

fehérnemekhez szükséges vászon, czérnaféléket

az egriek a makiári

vásáron szerezték

be. a hol troppaui gyolcsokat, nürnbergi és boroszlói posztókat
liázi és konyhai eszközöket a makiári és egri vásárokon árusították

áridtak. A
a fszereket az elkel udvartartáshoz ..bors, sáfrány, szegfszeg, aszalt szl,
czukor. rizs. olaj. gvömbér-féléket leginkább Bécsben vásárolták. ^*^) Gyö.igyöspüspökin és Sajóiiídvégen kallómalmok voltak, tehát posztót itt is készítettek. A papírt Debreczenbl, Kassáról hozatták. Verancsics püspök idejében
a székesegyház ablakait kassai üvegesek készítették. Ö maga írt 1563. július
6-án Kassa város tanácsához, hogy az ottani üvegesmester ré.szére adjanak
engedéh-t, hogy eszközeivel Egerbe jöjjön, a székesegyház ablakaiba rakja be
az üvegeket,
az üvegek és a szükséges ólom már készletben vannak.''"'
A Dobó és Verancsics idejében meghívott kiválóbb mesterembereken kívül
Egerben. Gyöngyösön és a népesebb helyeken állandóan letelepedett iparosaink
is voltak. Ezek az iparosok az országos szokás szerint itt szervezkedtek, czéhekbe tömörültek. Czéliszabályzataikat a városok földesuraival megersítették.
legrégibb czéhszabályzaí. mit Heves vármegyében ismerünk, az egri szabóiparosoké. Ezek azt 1455-ben Héderváry László egri püspök földesúrral újólag
megersítették. A XV. századból való a gyöngyösi mészáros czéli szabályzata,
ezt
1498-ban Rozgonyi István földesúr liagN'ta jóvá és 1561-ben Báthory
Endre országbíi-ó földesúr átíratta. A gyöngyösi csizmadia-czéh szabályzatát
II. Ferdinánd ersítette meg 1635-ben.
Heves vármegyében 1660-ban készültek el az árszabálj'tervezettel, melyben a mértékeket határozzák meg, ezután a húsnemek árát, majd a szabók,
szrszabók, szcsök, csizmadiák, lakatosok, kovácsok, szíjgyártók, asztalosok,
vargák, takácsok, borbélyok, gombkötk, szántóvetk munkájának árszabását
állapították meg,
A török idkben a török ipar lend't fel Egerben és Gj'öigj'ösö.i, a mint
Evüa Cselebi irataiból azt tudjuk. Élénk kereskedelemnek is kellett lennie,
de pusztán néhány keresked nevét ismerjük a XVI, századból. Ilyenek Kádas
István, Kalmár István, Arky György, Budai Balázs, Magyar Antal, Ezektl
vásároltak borsot, sáfrán\-t, szegfszeget, gyönbért,^")
A mi a fúri életet iUeti, Dü1)Ó számadásaiból látjuK az egri várnagy udvarát,
asztalát, étkezését. Dobóén kí\-ül Verancsics udvartartása ismeretes elttünk.
is

:

—

A

:

Az udvari famiUa létszáma ezek korában is akkora, mint Bakocs püspök korában
volt. Van 2 pék, 3 szakács, 2 edénymosó, 1 udvarmester, borbély, bels szolga,
fest szolgájával, szabó segédjével, az
személy. Az udvarban rendesen volt
szolgálatra 4 nyerges ló, 10 ^12 liintós ló, 6 szekeres ló,
A míg a török nem hódította meg Eger várát, az egri püspök vagy az egri
várnagy udvara volt a mveltség középpontja a vármegyében. Az udvarban régi
szokás szerint növendékeket tartottak, a kiknek szolgálatára lovászok voltak
beosztva. Dobó idejében a növendékek tartását kifogásolta a kamara, A káptalan
iskolát tartott s növendékei valószínleg egyházi pályára készültek. Ilyen növendék volt 1583-ban Pestvármegyei Simon, a ki egj- 1583-iki tizedlajstrom hátlapján
önmagáról ezt jegyezte fel ,, Simon Pestvármegyei, studiosus scholae Venerabihs Capituli Ecclesiae Agriensis," Dobó idejében 4 káplánnak és az iskolaRákóczy 1588 1589-iki
igazgatónak 6 hordó bot adtak ki díjak fejében
számadásában ,,a pápista iskolamester, pápista harangozó" szerepelnek. Verancsics panaszában protestáns iskolamestert említ. Világi tanult emberekrl
lúncs tudomásunk, az orvosi teendket, sebészetet borbélyok végzik a várharcz
idején, Verancsics püspök testvéröccse megbetegedésekor Lcsérl hivatja el
az ottani doktort a beteghez azzal a megokolással, hogy Egerben nincs orvos, ^^';
Rákóczy Zsigmond idejében a városban már rendes orvos van,
A XVII, században a tanultság növekedik, az iskolák szaporodnak, de
azért a közmveltség még gyenge fokon áll. Az emberek korát sokszor szemre,
szemlátomásra állapítják meg. így az egri káptalan 1579-ben Bajony Zsófi
asszony Mária leányát úgj' látomásra két esztendsnek mondotta ki.^'*') Keresztel anyakönyveket a XVIII. század közepe óta vezettek rendszeresen. Baráti
összejövetelfk, vendégeskedések, fényes lakodalmak jelzik a fejldésnek indult
3 fullajtár, 5 kocsis, 2 lovász, 2 udvari

udvarmester szolgája, összesen 41

—

— 45

:

;

—
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társadalmi életet. Fényes asztali felszerelésekrl, menyasszonyi nászajándékokszerencseról vannak okleveles adataink. ^^^) Mulatságok közben
úgy látszik
játékok is folytak, erre vall Szemerénjd Miklós intelme, ki 1599-iki végrendeletében öccsét inti, hogy ,,verfelét, kártyát, házsártot soha pénzben ne játszék, ha
azt akarja, hogy Isten mi kevés jószágot adott, kezébl ki ne essék." ^")
Heves vármegye népességét szám szerint nem tudjuk megállapítani, de
a ránk maradt deczimális összeírások és az oldevelekben lev magyar nevek' 61
arra a biztos következtetésre "Utmik, hogy Heves vármegye lakossága a XVI.
században színmagyar volt. Hivatalos érintkezésekben és magánirataikban
többsr.ör a magyar nyelvet használják. Magyg.r nyelven készítette el 1594-ben
szerrdéses levelét Szabó Márton Rédey Pállal. Ugyancsak magyar nyelven
késLÜlt Recsky Györgynek végrendelete 1584-ben. ^^2) A vármegye színmagyarságába új elem akkor vegyült, mikor a török idkben a néptelen vidékek újrr

—
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1687-TÖL

A SZATHMÁRI BÉKÉIG,

1711-IG.

a lakosság sorsa Kollonics idejében.

Nemzetünk végtelen sok áldozattal jáiult a fölszabadító török háborúk
sikeréhez. Végre az 1699-iki karlóczai béke a temesi \-idéket kivéve kiszorította
a törököt liazánk területérl. De a diadalok nem nekünk gyüir ölcsöztek, mert
a bécsi udvar nem a magyar Idrálynak, hanem a császárnak foglalta vissza
Magyarországot. A török rabságot német kényuralom váltotta fel, a királyi hatalom ez éveket nem a nemzet bajainak orvoslására, hanem a magyarság
megmaradt erejének végleges letörésére használta föl.
E korszak udvari pohtikájának irányítója, tipikus megtestesítje, Ko!lonics Lipót volt. Ki akarta forgr.tni az országot magyarságából és eiTe czéloz
minden reformjával. Eisf.ör a jmszta országot be akarja népesíteni, idegen telepesekkel, ,,hogj' a királyság vagy legnagj'obb része lassanként germanizáltaí-sék."'
Heves vármegye területének betelepítési kérdése legelször az 1688.
márczius 9-én Losonczon tartott vármegyei közgylésen foglalkoztatta a rendeket. Arról panaszkoeltak. hogy Heves vármegye lakosságának jó része a török
idkben, majd az ostrom eltt elrendelt ,, blokád" következtében messze vándorolt. A nép a katonaság zaklatásai ell falustól a hegyekbe, erdk közé menekült, ott gyökerekkel, fák magvával, elhullott állatok húsával tengeti életét.
Ezeket szólítja fel a vármegye visszatelepülésre és nekik egy idre mindenféle
czenzustól mentséget ígér.
A nép azonban csak lassan térti vissza lakóhelyére. Tartott a vármegyét
megszállott idegen katonaságtól, az alelunai táborba vonuló seregek zsarolásától
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és Tököly kóborló, portyázó csapatai is veszélyeztették a közbiztonságot. Az
1688. szept. 9-éii Gyöngyösön tartott tisztújító szóken szomorúan jellemzi a
vármegye néptelen voltát az a határozat, hog.\' oly kevés a vármegye népessége,
a községek száma, hogy a régi négy szolgabíi-ó helyett kett is elvégezheti a

teendket. 1689-ben is még két szolgabírót választottak.
vármegye területén legelször Eg<>r városa népesedett be. Eger várát
a kormány, mint az összes végvárakat, visszavétele ntán kincstári birtoknak
t-ekint*tte. Már 1687 deczember 20-:in Fischer jVIüiály kamarai biztos felszólította a vármegyei népességét, hogy a ki Eger városában letelepedni és házat venni
akar, az az egri harminczadosnál jelentkezzék. Az országos levéltárban lev pozsonjn kamarai számadások között találunk olyan jegyzéket, mely azt bizonyítja,
hogy a felhívásnak sikere volt. Többen pénzérti vásároltak itt házakat, egyesek
mások hadi érdemeiki'e hivatkozva, ajándékba kérték az
,,gratÍ8" kaptak,
Eger város 1688 áprihs 15-én kelt összeírásában a
egri házakat és szlket.
házakat utczánként, számozva találjuk felsorolva.
Nováky ..Memória chgnitatum"-ában megemlíti,^) hogy 1688 márczius
25-én Fischer ^lihály szep<>si kamarai biztos Fenesy György püspök jelenlétében
kijelölte a várban a püspöknek a székházát, melyben ezeltt a török basa lakott,
és a városban is adott neki egy házat, melyben Ibraliim pasa tartózkodott.
A káptalan számára a régi káptalanszerben a vár alatt, az éjszaki részen
szolgabírói

A

—

Hlyefalvi István nagyprépostnak és Dorics káptalani kiküldöttnek 16 házat
adott át a hozzátartozandóságokkal, ezenkívül egyes szlket, réteket, szántóföldeket. Kaptak a Káptalan-utczában egymoscheát addig, míg Szent János
apostol és evangélista kathedralis temploma a várban újra felépült.
városban
lev Sz. JNIiliály templomot parochiális egyháznak jelölték ki és parochusa Nagy

A

János

lett."

Kétségtelen dolog, hogy az els betelepülk között voltak Eger városában
a papok és szerzetesek. Kollonicsnak és a bécsi udvarnak poUtikája is mindenekeltt a kath. vallás restitúcziója volt. Az 1692-ben tartott házösszeírás szerint
volt már a városban a jezsuitáknak 6, a ferenczrendieknek 6, a minoritáknak 3,
a szer\'itáknak 5 háza, a püspöki, káptalani és plébániai házakon kívül. Ezek
a szerzetesrendek és a papság a városban lev 9 moscheát alakították át templo1692-i összeírás szerint Eger utczái a következk Vizi-utcza (Wascher
Hellergasse), Török-utcza (Türkengasse), Schossberggasse, Felnémet-utcza, Ráczutcza, Hosszú-utcza, Belvárosi magyar piacz, Kaisargasse, Portör-raalom-utcza),
almagyari, felnémeti, rácz és hatvani kapu. Az
Kis-utcza. *) Volt négy kapu

mokká. Az

:

:

Egerben 412 lakott és 468 lakatlan ház volt.
Az újonnan benépesült Eger vár lakosságát feltünteti az 1690-ben felvett
magyarokra,
lakossági névlajstroma. ') Ez a lakosságot négy részre osztja
németekre, ráczokra és új keresztényekre. A magyarok között a papság és két
nemesen Idvül megtaláljuk a Szent Mihály templom plébánosát, kántorát. Molnár István iskolamestert. Faragó András városl)írót ás 130. szám alatt a városházát, a mely adatok a kulturáhs és városi élet ébredésérl tesznek tanúságot.
1692-i összeírás szerint

Lako88á«i
névujatrom.

:

Nagj- számmal vannak a magyarok között iparosok mészáros mesterek, húsvágók, kovácsok, szabók, csizmadiák, posztónyírók. Van továbbá köztük molnár,
puskamíves, gombköt, könyvköt, üveges, borbély, páhnkaföz. A magyarság
névlajstromában van egy Kovács István nev czigány is, ez is iparral foglalkozott,
kitnik onnan, hogy 1692-ben már a város hatósága kéri, hogy a czigányokat
ne bocsássák be a városba, mert az egyes mesteremberek iparát rontják. A
németek nagyobbrészt iparral, kereskedelemmel foglalkoztak. A ráczok a vagyonosabb elemet alkották, j
A lakossághoz kell még számítanunk az Egerben elhelyezett katonaságot.
Ugvanis az udvar a borsod hevesi várak közül Eger várát, azután Küls-Szolnokban Szolnok várát stratégiailag fenntartandónak, szükségesnek tartotta,
azért e várakba német katonaságot helyezett el. Egerben báró Buttler János
rendelkezett a mintegy 200 lakóházban elhelyezett lovas- és
volt a parancsnok,
gyalogos katonaság fölött.
Eger a felszabadulás után kincstári uralom alatt állott, erre vall a városnak
1692 augusztus 18-i felterjesztése a kamarához, hogy ne a kamarai biztos nevezze
a bírót, a 4 tanácsost és a jegyzt, hanem a polgárok
ki a város elüljáróságát
ket szabadon választhassák. A város ez idben „szab. királyi városnak" nevezi
:

—

Esrer szabad
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irataiban, „Nos judex senatores Liberal reg. Ci\'itatis Agriensis." E kérdés körül azután vita támadt a város és Heves vármegj'e, továbbá a város és
Borsod vármegye és a püspök között. A város Fischer IHihály kamarai biztos1690-ben márczius 18-án Brayner
tól megigért kedvezményekre hivatkozott
Kristóf hadi biztos is a vármegyével szemben a „neoacqiüsticus locu.s"-ra s ö felsége privilégiumára hivatkozott, de -a privilégimu, a szabad királyi városi jog
semmiféle okleveles bizonyítékra nem támaszkodott. A vármegye sohsem ismerte
el Eger város kiváltságát és állandóan követelte, hogy Eger városa is viselje a
vármegyére kivetett adó hányadát ás osztozzék a vármegyei adnünisztréozió terhében. Heves vármegye példájára Borsod vármegye is követelésekkel állott el,
hogj' a város vizentúh része hozzá tartozik, a vármegj^e adójának egy részét Eger
vizentúh részére vetette ki. Fenesy egri püspök Eger városára szóló földesúri
jogát szintén fenntartotta minden képzelt kiváltság ellenében.
Eger város sorsa 1694-ben dóit el. I. Lipót elrendelte, hogy Eger városának
magisztrátusai sznjenek meg éhii ideiglenesen nj^ert^ kiváltságaikkal, miután
íiz egri püspök és káptalan I. Ferdinánd király megersít és kiváltságos levelével igazolta Egervárosára fennálló birtokjogát, így a város a többi püspöki városok
módjára kormányozandó. Erre 1695 január 4-én Kassán a város kiküldöttei
és Fer.esy püspök megállapították a városi jogviszonyokat. A város elhagyja
a szabad kir. városi jog, czím és pecsét használatát. *) A püspök jelöli ki a magyar,
német és iinitus ráczokból a városi magisztrátust s annak tagjait a város közönsége szabadon választja. A püspöki birtokok, kauonoki, szerzetesi házak, városi
épületek czenzusmentesek. A szlk után tized, kUenczed jár, a piaczi heh-pénz
két része a püspöké, a jiis gladü-t a püspöki tisztek a város magisztrátusával gyafbenjáró Ítéletek s nünden vitás ügy a püspökhöz felebbezhetk és
korolják,
hagyja jóvá.
A püspökkel még pótegyezséget kötöttek,
a végrendeleteket
ezután a káptalannal is megegyeztek az Almag3-ar területre szóló birtokjogra és
li.^tivásártartásra nézve. Így állott vissza Eger városában a püspöki földesúri
jog, de a vár kincstári birtok maradt 1783-ig. A város új pecsétje ,,SigiIlum
Episcopahs Civitatis Agriensis" körirattal készült el.
Eger városának fejldése a püspök-földesúr idejében még elbbre haladt.
Az 1699-i összeírás szerint 542 gazda lakott Egerben 322 házban, volt itt 90 zsel120 kézmives. Ezekhez járultak az adómentes papok, nemesek s a városlér,
ban elszállásolt katonaság, úgy hogy Szederkén}^ Nándor számítása szerint ez
idben Eger lakossága a hatezret meghaladta. E szerint Eger fejldésében Budát
és Pestet is meghaladta, mi fleg annak tulajdonítható, hogy a visszavétel alkalmából a várost nem rombolták le s a betelepiilt lakosság itt kész házakra talált. •)
A városi élet mellett az ipar is fellendült, mit az iparosok nagy száma bizonját,
a kulturáhs elhaladást pedig a jezsiüták gondozták, kik itt mindjárt iskolát
alapítottak s már 1691-ben naplójuk szerint 200 növendékük volt. Az irm -olvasni
tanidókon kívül 21 minimista, 16 par\-ista és 12 gimnazista járt iskolájokba. ')
Míg Eger török uralom alatt állott, Gyöngyös volt a vármegye legtehetúgyszólván
a vármegye terheit,
sebb városa. Gyöngyös és vidéke viselte
a mint ezt Heves vármegye közgylése is elismerte a felszabadulás után. Ez a
vidék szenvedett azután különösen sokat a felszabadító hadjárat idejében.
Karaffa, azután Mersi és Heisler tábornokok vetettek ki rajok hadi sarczokat.
A nép nem tudott fizetni, a \'idéki falvak lakói megszöktek Gyöngyös város
kapuit, fleg a Csapó kaput állandóan kellett rizni, hogy a nép ki ne szökjék a
városból. Bidyovszky alispán 1685-ben Ahnásy Jánost, a nemesek bíráját fel-
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Gyöngyös környékén

a falvakat úgy rizék, hogy bizon}^ helyettük
fizetik meg a quantumukat.
Leghamarabb rajtok esik meg az executio, mert igen nagy veszedelemben forog
Gyöngyös városa. ^) Bulyovszky alispán a gyöngyösi gvardiánt is kérte, hogy
világosítsa fel a népet.
De lehetetlen volt a nagy követelményeknek megfelelniök, hiszen a német
katonasággal együtt az egri pasa is sanyargatta ket, mint az Gyöngyös város
leírásában olvasható.
Heves vármegj'e többi részének betelepítésérl leginkább az é\Tl-é\Te
ö.sszeáUított adólajstromokból értesülünk. 1689-ben Heves vármegyében 37 község fizetett adót, a többi még mindig elpusztidt volt. Gyöngyös, Pata, Bocs,
Aranyos, Sz.-Domonkos, Saár, Bátor, Csehi, Bekölcze, Lelesz, Mikófalva, Hatvan,
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Derecske fizettek nagyobb adóösszegeket, tehát ezek voltak a népesebb községek^
míg a Tisza mentén lev községek voltak a legnéptelenebbek. Az 1692 augusztus
25-én Gyöngyös-ön tartott vármegyei közgylésen is felhangzott a panasz, hogy az
idk níostohasága következtében a vármegyében még most is sok üres pusztarág
látható, de jelzik, hogy egyes helyek már népesedni kezdenek. Az 1692-i adóösszt írásban a három járásban már 62 községet számláltak, a szolnokvármegyei
rész n.ég mindig néptelen volt. Az els járásban Gyöngyös, Pata, Pásztó, Apcz,
Hatvan, mint városok szerepelnek, úgy következnek a falvak. Az újonnan telepiA ..Heves és Küls Szolnok vártett községek 7 évig czer.zusmentesek voltak.
megyék nemes és paraszt személyei és azok tehetségének a szolgai )írák által
1697 november havában történt összeírása" -ban már 75 visszatelepített községet
találunk. A 75 községben 6279 férfiszemélji: írtak össze, a legnépesebb községek
voltak Gyöngyös, Pata, Poroszló. Tiszanána, Füred, Sólymos,
Nevezetes összeírás maradt reánk az 1699-i évLl a vármegyei jegyzköny^""nvök.
vekben ^•) Ez összeírás Heves vármegye birtokos nemességét és papságát
tartalmazza és Heves vármegye változott birtok\nszonyaira világosságot derít.
Ebi l látjut. hogy a kir. íLskusnak Gyöngyösön 30 sessiója. Hatvanban 70 sessiója, a:.után Sz.-Miklóson, Sas, Szegh, és Kürth községekben praediuma volt,
melyek mindössze 452 frtot jövedelmeztek. Az egri paspök \-isszaszerezte Sólymos. Gyöngyö-spüspöki. Tiszanána, Hidvég, Tisza-Halász, Kái^olna, Maklár,
Kisl)uda, Füzesabony, Pusztaszikszó, Kerecsend, Dobi jószágait, azok jövedelme
3849 frt volt. Az egri káptalan birtokolta már Poroszló, Szke, Hevesiván,
Sz. -Miklós, Bútelek. Mer.tárkány, Bocs, Aranyos, Bátor, Szalók praediumait
1046 frt jövedelemmel. A hatvani prépost, saári apát, pásztói apát visszaszerezték
gazdaságukat, szlbirtokukat, malmukat, kocsmájokat. A birtokos papság
között találjuk a következ községek kath. lelkészeit Pata, Pásztó, Tar, Ecséd,
Fancsal, Hatvan, Halászi, Tarján, Ballá, Saár. Pétervásár, Delrö, Bocs, Eger,
Gyöngyös I. és II. káplán. Erdtelek, Kürü. Egyes községekben, mint Csány,
Domoszló, Fügéd és Sülyben hcentiatusok vannak. Említés van a tari, pétervásári, saári, debri, egri, hevesi rektorokról, iskolamesterekrl. A vármegye
több községében, így Atány, Xána, Sarud, Kisköre, Tiszahalászi, Roff, Varsány,
Túr, Pély, Poroszló, Füred, Kürt községekben protestáns prédikátorok n üködnek.
A \-ilági birtokosság közül a legtehetsebbek Jlarki Bagni, ki Sírokon
Pénz János, kinek
elfoglalt javai után 2400 frt jövedelemmel rendelkezik,
Bakta. Jánoslüda-i prépostság, Alattj'án, ilisle, Jen. Páznád birtokai után
áiÓ Buttler János, kinek Erdtelek, két Tenk, Hányi
1341 frt jövedelme van,
Pocska Loó, kinek Farmos birtoka és 3 malma után szintén
után 1000 frtja,
1000 frtnyi jövedelme volt. A többi birtokos tehetsége 1000 frton alul van.
Találunk köztük híres magyar családokat, mint Rákóczy Ferencz. gróf Erddy
György, gróf Koháry István, gróf Forgách Simon, gróf Esterházy István,
báró Keglevich Ádám, Bossányi, Huszár famihák, Karolva Sáidor, Vay Ádám,
Sótér-Földváry, Repeczky, Majthényi famihák. Nagy számmal vannak azonban
német birtokosok is, mint báró Haller Samu, gróf Asprea ont. Glökclsberg ezredes. Enczinger úr, Körber özvegye. Spekhárd úr, Crondt kapitány.
Ez 1 699-i összeírás szerint 38 községben volt katholikus vagy evangélikus
a papi birtokosság száma 92-re, a világi birtokosok száma
birtokos lelkész
222-re rúgott a vármegye területén. Szederkényi Nándor a ketts vármegyében
a jobbágyságnak, az egyházi és világi birtokoságnak, a kiu-iális s ármálista
nemességnek és Eger város lakosságának összességét hozzávetleges számítás alapján 1 700-ban 35 ezernél többre becsüh. '*)
'^ 1699-í összeírás tanúságot tesz arról, hogy az udvar politikája érvényeKácz telepesek.
sült. Heves vármegyében igen sok birtokot német katonatiszteknek adtak el.
Eger és Gyöngyös városban német és rácz telepek keletkeztek, óhit ráczok
évszázadok óta éltek az országban, de nem tartoztak a bevett, hanem a trt
felekezetek közé. Gyöngyöspü.spökin 1685-ban ráczok laktak, a mint Bulyovszky
Ferencz viczispán Gyöngyösre írt fenyeget levelébl kitnik. Egerben 1687-ben
az els házvásárlók között mindjárt találunk ráczokat.
Nag\-obb számmal 1690-ben történt a ráczok bejövetele. 1690-ben a Balkán80 ezer ember
ról, Ó-Szerbiából Csemovics Arzén, ipeki patriarcha alatt 70
menekült a török ell a Száván túlra. Ideiglenesen jöttek hazánkba, hogy majdan a császári hadak oltalma alatt visszatérhessenek régi területükre, de azután
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maradtak. A király megengedte nekik, hogy, ha akarnak, az ország belsejébe
beköltözhetnek, itt tartózkodásuk idején vallásukat szabadon gyakorolhatják.
Így egyes rajok Heves vármegyébe. Eger és Gyöngyös környékére húzódtak.
1693-ban Egerben a ráczok létszáma 633 volt, a rácz papok és barátok száma 10
volt. A ráczok a katholikusokkal egyesültek, imitusok voltak. De Camelis munkácsi püspök küldött számukra papokat. 1690 május 19-én Zadareviczky Mihály
lett a paiothusuk. a ki a néptl évenként 100 frtot kapott és ezen kívül volt szleje és szoláris jövedelme. A hevesvármegyei uiátus papok mind alája tartoztak. 1691 október 19-én P. Jeromost küldötte a munliácsi püspök Egerbe
visivatoniak, majd 1693 május 14-én a püspök személyesen látogatta meg az
egii egyházat és meghagj'ta a népnek, hogy senki mást, csak az ö papját ismerjék el plébánosuknak és a misében említsék meg a római pápa nevét is. ^') Késbb az orosz befolyás következtében szakadtak el a római egyháztól.
Súlj-os sérelem volt Heves vármegyében, hogy a régi magj'ar gazdátlan
birtokokat Kollonics rendszere értelm.ében idegeneknek árusították és adományozták el. de még ennél is sérelmesebb volt az. hogy Heves vármegyéi-e is kiterjesztette Kollonics a ..jus armoruni"'-ot, a fegyver-jogot. Fenesy püspök 1690-bei
a várhoz tartozó régi püspöki birtokokat, mint Makiárt. Felstárkányt a kincstártól évi 1200 írtéit 3 évre bérbe vette, hogy ezek idegen kezekre ne jussanak.
1694-ben azután az egyházi birtokokra, mint új szerzeményre nézve a kincstárral
kiegyezett. A káptalan hasonlóképen járt el. 1693 augusztus 1-én Heves vármegye
közgylésén hirdetitek ki ama királyi leiratot, hogy a hevesvármegyei városok
és falvak földesurai mind kötelesek igazolni hat hónap alatt Bécsben jogczímöket.
váltságösszegeí tartoznak fizetni birtokaikért, máskiüönben azok a kincstár kezelése alá kerülnek. Sirok várát tartozékaival együtt szintén új szerzemények
jelentették ki, ámbár annak tartozékait már a kincstártól úgj" vették meg egyeMajd az igazolásra különös kegyelembl az 1689-i január 10-i
sek pénzén.
pá'.ens újabb határiclt tzött ki. Heves-. Szolnok-, Borsod- és Csongrád birtokosai
márczius havában tartoztak igazolni jogczímöket. Heves vármegye küldöttsége
Bécsben ez intézkedés ellen elterjesztéssel élt, hog}^ a vármegyét ..jus armorum" alapján szerzett új szerzeménynek nem lehet teknteni. Hivatkoztak a
múltra, hogj- a keresztény birtokosok a török hódoltság üdéjén is birtokukban
voltak, a vármegye portáit 1647-ben összeírták, a szent korona területéhez való
tartozás nem évült el, törvényhatósági jogaikat rendszeresen gyakorolták, a
vármegyének rendes tisztviseli voltak, a királyi parancsokat végrehajtották, az
adót fizetk az országgylésen részt vettek, kiráht választottak. Hiábavaló
volt minden tiltakozás, az 1703 február 3-án kelt királyi leirat Heves és Küls
Szolnok vármegyék rendéire váltságdíjul 12 ezer forintot rótt ki, kiveszi ennél:
fizetése alól a megyebeli papságot, mely már ebbeli tartozását elintézte. A vármegye 1703 márczius 5-i közgylésen hoze)tt határozatából, hogy ezt az összeget
kifizethesse, báró Pfefferchosen budai parancsnoktól vett kölcsön pénzt. Egy-egy
sessióra a vármegyében 5 frí 70 dénár esett a váltságösszegböl, de emez összeget a
kitört Rákóczi-szabadságharczban nem szedték be. A Rákóczi-korszak végén
a budai parancsnok pénzét kamatostól követelte. A felszaporodott összeget vetette
itt
is

.
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ki a vármegye a sessiókra. A váltságdíj fizetésérl a vármegye nyugtát adott,
de abban is kijelentette, hogy a vármegye nem új szerzeményi bh-tok, csak a
kellemet lerst'gok kikerülése végett fizette be 1703-ban a vált ságösszeget.
Vehetett itt jószágot mindenki, a kinek pénze volt így Heves vármegye régi
tiszta magyarsága idegen elemmel vegyült. Ke)llonics még az egyház elnémetcsitésérl sem feledkezt^tí meg. Heves vármegye területén 1702-ben a wellehrádi
apátot nevezték ki pásztói apáttá. Wellehráciról Maietvu szky Wenczel Pásztón
már 1699-ben megfordult s figyelmét nemcsak az apátságra, hanem Pásztó
.

összes viszonyaira kiterjesztette.

A Kollonics-érában növekedtek az adók is. A hosszas török háború a
kincstárra óriási terheket rótt és az országtól követelték az adóösszeg jó részét.
Az emelkeelett adók súlyosan nehezedtek Heves vármegye lakosságára is.
1689-ben a ketts vármegyére 15,430 frt. hadi adót vetettek ki és ugyanakkor a
1690-ben a
vármegye saját szükségletére 2710 frtot kívánt a községektl.
budai hadi biztosság már 16,945 frt. hadi aelót követelt a vármegyétl.
A vármegye belátta, hogy az agyonnyomorgatott jobbágyságnak alig van
fizet képessége,
a régi, még 1647-ben megállapított porták szerinti kivetés
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méltánytalan, azért Gyöngyösön az 1692 augusztus 25-i várniegyegy ülésen
a terhek arányosabb felosztásiit sürgette. A niegyegyülés elrendelte a lakosság
fejenkénti és vagyona szerinti összeírását. A gazdák marháit, lovait számszerint,
Imzáját és egyéb terményeit mennyiség szerint niegbecsülték, azok értékét pénzben állapították meg. És az adót a lakosságnak eme t-ehetsége, ,,facultas"-a arányában vetették ki. A házat, földet és ingatlanokat nem számították, mert a
földeknek csak akkor van értékük, ha van hozzájok kell munkaer. Az 1692-i
összeírás szerint Heves vármegye ,,ruralis" vagyis paraszt tehetségének értéke
127, (í50 frt.
az 1693-i összeírás szerint 169,041 forintot tett ki.
-^léltányos volt. hogy a birtokos papság és nemesség is járuljon hozzá az
országos terhekhez. Azt tehát a vármegye a régi alapon vonta be az adózás
körébe. A nemesség és papság a régi taksát fizette, de az is most .tehetsége"
..fatultasa" arányában. Az 1694-i összeírás a nemesség és papság tehetségét
30,691 írtban állapította meg.
A katonaság zsoldja, élelmezése, zsarolásai, szóval a katonai ,,portió"
mind súlyos teherként nehezedett a népre. Ez elsegítette a bécsi udvar czélját,
..Magyarország teljes megtörését." Kollonics 1694-ben királjá rendelettel megkérdezte a vármegyéket, hogy min alapon történik az adók kivetése. Majd
1696-ban, azután Í698-ban tanácskozásokat tartott, hogy az adók méltányosabb
kivetésérl gondoskodjék. A tanácskozásra meghívott urak nem idegenkedtek a
jobbágyok terheinek könnyítésétl, de nem fogadhatták el Kollonics reformját
,.a közteherviselésrl," mert ez az ország önállóságának vesztét, vonta volna
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maga

után.

Heves vármegye közgylésén is küzdöttek az egységesít törekvés ellen
és a vármegye a saját hatáskörében iparkodott segíteni a jobbágyok terhein.
A hadi adót Í694-tl fogva új adóalap szerint vetették ki a jobbágyságra. Az értékbecslést, mely úgyis ingatag alapokon nyugodott, elhagj^ák, e helyett a jobbágy
gazdasági felszerelését és állatállományát, t*hát természetbeni tehetségót írták
össze és azt dikákba osztották. A dika lett tehát az adózás alapja. Ismerjük e
dikák számítását több évrl. Így 1697-ben minden 15 éven felüli férfiú egy dikának számított, 1700-ban már a jobbágy nejét is beszámították ^4 dikába. Az
volt egy dika. Négy-négy
1 697-i összeírás szerint két igás ökör, tehén vagy ló
egy éves tinó vagy csikó szintén egy dika volt. Egy dikának vettek 6 urna
bort, 10 juhot vag3' kecskét, 20 bárányt, 20 malaczot, 20 kiló búzát, lencsét, bor.sót, 30 küo árpát, zabot, kölest. Heves vármegyében 1694-ben 14,302 dikát,
1697-ben már 27,639 dikát számoltak össze. Természetesen a parasztság cükáival
egy idben a birtokos nemesség és papság taksáját is dikák szerint vetették ki.
1697-ben 8623 volt.
1694-ben a nemesség dikáinak száma 2107,
Kollonics nem nyugodott meg a vármegyék intézkedéseiben. Meg akarta
tömi a megyék ellentállását, de a hazafias felbuzdulás után megmaradt a régi
11. t.-czikknél, melynek értelmében a nemesség
portalis számításnál és az 1595
és papság adómentes, csak megfelel taksával rovathatik meg. Országos volt a
panasz, hogy az 1647-i portális összeírás elévült, azért 1696-ban elrendelték a
porták új összeírását, hogy négy jobbágj'telket vegyenek egy portának. Heves
és Küls-Szolnok vármegyék portáinak összeírásával Farkas Ádám és Kosztolányi Gábor, Bars vármegye jegyzi bízattak meg. Ök a 13 felvidéki vármegyében
1482 portát írtak össze, azokból Heves és Küls-Szolnok vármegyékre 95 esett.
A kassai dikasteriura 1698-ban Heves-Küls Szolnok vármegyékre a négy millió frt. országos adóból 59.570 frtot rótt ki úgy, hogy abból a papság és nemesség
3771 frtot viseljen. 1699-ben a ketts vármegyére' 48,396 frtot róttak ki, hogy
abból a nemesség és papság 3226 frtot fizessen. A vármegye emez összegeket is
mind dikák szerint hajtotta be, megrizte a papság és nemesség czenzusmentességi privilégiumát. E kivetési módot azonban nem találta a vármegye helyesnek, azért 1699-ben elrendelte, hogy a vármegyebeli nemesség és papság javaival,
jövedelmeivel és taksájával együtt írassék össze. Az összeírásban a jövedelmeket
dikák szerint állapították meg s minden forint után 1 1 dénár taksa volt fizetend.^')
A vármegj'eí adókezelés körébl az 1696 október 3., majd az 1698 július 3-i
királ\T rendeletekkel kivétetett Eger városa, ^o) Ugyanis Eger városára Heves
vármegye és a vízentúli részre Borsod vármegye is kivetette az adót, míg a város
szabad királyi jogát vitatta. Erre jött a királyi döntés, hogy Eger városa külön
adózó terület, a budai dikasterium alá tartozik és az veti ki rá az adót a vár-
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es összegbl 8 porta után. A város ezt az adót nem dikák szerint szedte
hanem fejenként, azután az adózó gazdáki-a, kéz mívesekre, s a tulajdonukban
lev állatállományra, terménymennyiségre vetette ki részletekben az összeget.
1699-ben a városra 4826 frtot róttak, mibl egy portára átlag 600 frt esett.
megvére

be,

—

A növekv

hadiadókhoz járultak a katonai portiók,
a töméntelen elmelyeknél a szegénység sok marhája szokott odaveszni. A katonai portiók
ellen már 1695 végén a 13 felvidéki vármegye nevében gróf Bercsényi Miklós
lépéseket tett az udvarnál és mint a megyéhez intézett levelében jelezte, ,, felsége a vármegyék keserves panaszait meghallgatta és arra kegyelmes resolutiót
adott." ^^) Emelték a só árát s új adók is vannak. Így 1702-ben behozták nálunk
királyi rendelettel a dohányegyedárúságot. Dohányt mindenki termeszthetett,
de a termést csak az egyedárúságok vehették meg, az övék volt a dohánynyal,
bvu-nóttal s pipával való kereskedés kizárólagos joga. ^^)
És az adóterhek emez emelése, kivetése, beszedése mind önkényesen -^''^^oiutizmus
országgylésen kívül, a magyar törvények ellenére történt. A nemzet országgylésen nem adhatta el panaszát, mert> 1687 óta országgylést nem tartottak.
A régi magyar hatóságok kanczellária, udvari kamara, amennyiben megmaradtak, az önkény és idegen uralom eszközei lettek, a kamarai tisztviselk
is mind idegenek voltak. Egyedül a vármegyei intézményt, a helyi önkormányzat közegét nem lehetett elnémetesíteni, de ezt is ebben a korban mindinkább
adóbehajtási közeggé akarta sülyeszteni az udvari politika. A vármegyék és a
katonai meg a pénzügyi közegek között éles összetzések voltak, a vármegyék
rizték meg és mentették meg Magyarország önállóságát, ezek akadályozták
meg az ,,absolutus dominatus" megalkotását.
fogat,

,

:
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Rákóczi Ferencz szabad ságharczában.

Telekessy ..Rákóczi püspöke''.

—

Az 1683 99-i évek bizalommal tölték el a magyarság szívét, hogy a mint
felszabadítottuk az egész országot a másfélszázados török járom alól, úgy most
sikerül visszaszereznünk alkotmányunkat is. De nemzetünk, nnt láttuk, csalódott. I. Lipót tanácsosainak, fleg Kollonicsnak politikája után indulva, XIV.
Lajos franczia királyt követte és annak példájára egységes, nagy abszolút birodalmat akart' alapítani. Csakhogy XIV. Lajos politikája Francziaország nagyságát idézte el, nálunk meg a nagynémet birodalom a magyarság bukását jelentette volna. Míg az ui-alkodó az abszolút középponti hatalomra tört, adchg mi a
magyar haza szabadságának megmentéséért küzdöttünk. Innen a félreértések
és ellentétek az uralkodó és nemzete között. Így történt, hogy mikor mi homályt
borítottunk Bocskay, Bethlen, Rákóczi, Wesselényi korára, feledni akartuk a
bécs-újhelyi mártírokat,
akkor a bécsi udvar politikája Eperjesen új mártírokat követelt. Az ellentétek és félreértések a nemzetet 1703-ban szükségképen felkelésbe sodorták. Lipót egységes államával szemben a nemzeti szabadságnak védelmezje csakis II. Rákóczi Ferencz dicsséges alakja lehetett. Mikor
1703-ban kitör a spanyol örökösödési háború, az idegen zsoldosokat kiviszik
hazánkból és XIV. Lajos franczia udvara a felkelknek segítséget igér. Ez a tettek
terére szólítja ket. ..Átléptem Magyarország határát
úgymond Rákóczi
önvallomásaiban
mint egykor Caesar Rubicont." A felvidék vele tart s ,,mire
kinyílt a kikelet", a Dunántúl is kezében volt. Hogy igazolja magát ország-világ
eltt, kiáltványt intéz a nemzethez, melynek kezd sorai Recrudescunt vulnera
inclytae gentis Hungáriáé" mélyen bevésdtek a magyar lelkekbe.
Rákóczi neve ismeretes volt Heves vármegyében, mert a Rákóczi-család
a vármegye régi birtokos-családai közé tartozott. A fejedelem ifjú nejével 1694-ben
bejárta hevesvármegyei jószágait, megfordult Gyöngyösön, hol a vármegye ven-
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dégének tekintették. -*) A mikor Rákóczi a szabadság zászlaját kitzte, akkor
Hovos vármegye közgylésen -*) Lipót leiratát tárgyalták, hogy innen és túl
a Tiszán ismételve észlelt reliellisek és esavargó rablók megfékezésére a vármegye
vármegye segélytsapat kiállítását rendelte el és a vármegyei
adjon st^gitséget.

A

sereg fölött a püspök-fispán 1703 júlins végén az egri piaozon szemlét tartott
s ket Lipót hségére esküdteté. Szolnok megersítésére is rendelt Heves vármegye
munkaert, de az a vár szeptember 2I-én már Rákóczi katonáinak kezébe került.
Ez \olt a ketts vármegyében az els hely, mely meghódolt a nagy fejedelem eltt.
IL Rákóczi Ferencz 1703 augusztus 2í(-én hívta fel csatlakozásra Heves
vármegye rendéit. Felhívására líülönösen tiyöngyös vidékén indult meg
a
mozgalom, hol a Rákócziaknak terjed<>lnies birtokai voltak. Almássy
János, Heves vármegye volt alispánja, mint gróf Bercsényi Miklós plenipotentiáriusa felszólítja a vármegye nenu's és nem nemes lakosságát, hogy mind Gyöngyösre gyülekezzenek, hogy innét ,, keseredett és nagy iga alatt nj'omorgó hazánk
nemesség csakugyan
szabadulása végett odamehessenek, hová parancsoltatik."
követte a fölhívást és 1703 október 14-én Gyöngyösön a vármegyei rendek
Rákóczilioz való csatlakozásukat jelentették ki. Elhatározták, hogy a borsodvárniegyeí felkelkkel az Eger vize két partján egyesülnek és az egri várat, melyet

A

Zinzenciorf parancsnoksága alatt német katonaság rzött, megostromolják. Az
ostrom vezetésével Almássy Jánost és Dévay Pált bízták meg. A vármegyei
rendek ekként eldöntötték Heves vármegye sorsát, október 26-án már Andornakon táboroznak, míg a püspök-fispán és Ordódy György alispán a vármegyei
tisztikarral Egerben tartózkodnak és véleményt nyilvánítani nem mernek.
Telekesy István várakozásának fontos okai voltak. A püspök-fispán
életadatait Nováky József egri kanonok Telekesynek sajátkezleg ii^t jegyzeteibl .,nianuale diariunv-ából állította össze. ^^) E szerint Telekesy régi magyar
családból származott, 1633-ban Csemete községben. Vas vármegyében született.
Iskoláit Sopronban, majd Nagyszombatban a ., vörösek kollégiumában" végezte.
Lippay György esztergomi érsek t felsbb kiképzés végett Rómába küldötte,
onnan mint misés pap visszatérvén 1662-ben Rozsnyón, azután Hárskuton, majd
rövid ideig Vas vármegyében. Sárváron lelkészkedett és késbb a gyri káptalan
tagja, annak nagyprépostja és püspöki helynöke lett és itt jótéteményeivel a
.szegények atyja" czímét érdemelte ki, ^'') Áz egyházi méltóságokban fokozatosan emelkedett, csanádi püspökké nevezték ki, de az egész vármegye török
hódoltsági terület volt, ezért Gyrbl kormányozta, a mint tudta, egyházmegyéjét. 1699 június 15-én
nevezték ki Fencsy György helyébe egri püspöknek.
Itt nagy feladat, az egri püspökség újjászervezése, újjáalkotása várt reá.
A mint a püspök megyéjébe jött, a vármegyebeli nemesség Hatvanig eléje
ment. A vármegye községeiben mindenütt örömmel üdvözölték az új fpásztort.
mint Telekesy maga megemlíti késbbi ira,, Gyöngyös városának ájtatos fiai",
tában, ,, nagy örömmel, szép triumphussal, énekszóval, csaknem hosanna kiáltással fogadták." 2*) Egerben is fényes volt a fogadtatás, de a jezsuiták házi naplója
szerint rezider.cziáját teljesen elhagyatottan találta. -^) Néhány napig teháí
a jezsuiták házában tartózkodott s innen ment Kassára s bejárta egyházmegyéjét. Krútjából visszatérvén Egerbe, meggyzdött róla, hogy az egri elhagyatott
rezidei.czia szimbóluma az egész püspöki vármegye elhagyatottságának.
Telekesy püspök elször püspöki székhelyén, Egerben rendezkedik be
Kicsiny, szk volt rezidencziája, megvásárolja tehát az úgynevezett Bolondvárat
a szomszédos kerttel és a püspöki rezídenczia melletti házat. Már a telkek vételénél
gondja van a felállítandó egri szemináriumra, hogy ott alkalmas papokat képezzenek. Számba veszi egj'ház megyéje papságát, azok állapotát. Az érseki levéltár
papok
adataiból Nováky összeállította az 1699-ben Heves vármegyében
,

t

mköd

névsorát. '")
Éles belátásával rögtön észrevette, hogy terveinek legnagyobb akadálya a pénzhiány. Bár eldje bérbe vette a pü.spöki javakat, kifizette a fegyverjog czímén rárótt vált ságösszeget és
a szepesi kamara beiktatta birtokaiba,
mégis a püspöki birtokok és jövedelmek jó részét a budai és szepesi kamarák
tartják kötve. Ugyanez áU a káptalan és alsó papság birtokaira, jövedelmeire is.
Telekesy tudta, hogy Kollonich és az udvari politika a kath. egyház restit úczió ját

t

tzték

ki czélul és ezért

pontokat intézett.

*^)

A

Kollonich prímás minden püspökséghez leiratot, kérdis és a káptalan is kimerít választ
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adnak, összeszámlálja ama községeket, hol rendes lelkészek vannak, kijelöli a
helyeket, hol kellenek új parochusok, vagy hol kell a régi paro?hiákat felújítaniok.
Felsorolja azokat a javadalmakat, melj-ek azeltt a kath. egyház birtokai voltak
és most a budai, vagy szepesi kamara, vagy világi emberek kezében vannak. *^)
Külön memorandumot nyújtott be a prímásnak ama sérelmek eltörlésérl, a melyek a magyar törvénykönyvekben, az egyháziak joga ellen irányulnak. ^*)
Buzgóságban papjai között els volt. Méltón íi'hatta magáról, hogy kötelességét teljesítette. Buzgóságát hirdette az egri papnevel intézetért való fáradozása is, mlynek számára I. Lipóttól a három forrásról nevezett beéli apátságot megszerezte.'^) A papnevel intézet, meh'töl Telekesy oly sokat várt még
,

mégsem

nyílhatott, mikor kitört a Rákóczi féle szabadságharcz.
Telekesy a vármegyei tisztikar egy részével várakozó álláspontot foglal el.
A püspök-fispán kezét megkötötte királyának tett hüségesküje, melyet minden
kath. fpap lelkét megszállotta az
körülmények között meg akait tartani.
aggodalom, hogy a felkeléssel nem újiának-e meg a protestánsok hatalmaskodásai,
a kath. egyházak üldözései.

A

Mint Heves vármegye püspök-fispánja keserves szívfájdalommal szemrehányást teít a felkel és Eger ostromára készül kuruczoknak. ,, Miért akarják
"
püspöki rezidencziájából, fészkecskéjébl kipörölni, és minden ok nélkül kivetni
Hiszen ,, senkinek fispánsága alatt jószágát hamisan el nem vette, senkit közülök meg nem károsított, mindenekkel jót tenni igyekezett." ") A 70 esztends
püspöknek panaszos levelét az Andornokon táborozó kuruczok illend becsületnem a püspök ellen törnek, st mint lelki
tel vették. Védik magokat, hogy
kizni egyetlenfiai, tovább is tiszta szívvel ragaszkodnak hozzá. Nem akarják
egy rezidencziájából, nyugvóhelyecskéjébl és a Sz. János apostol káptalanjával és
négy szent nevezetes szerzettel ékesített Eger városát nincs szándékukban, sem
parancsolatukban hamuba takarni. De az elviselhetetlen iga alatt nyögvén, törvényeiktl, sóktól, élelmi szerektl, jószágoktól, pénzöktl, nemesi szabadságaiktól megfosztva kém-telenek voltak fegyvert fogni a rajtok kegyetlenked idegen
nemzet ellen. A püspököt s a várban fenn lev magyarságot a kegvelmes fejedelemhez, II. Rákóczihoz való csatlakozásra szólítják abban a reményben, hogy
megnyomorodott hazánknak óhajtott régi szabadságát majdan megláthatják. '*)
A jezsuiták naplója megemlíti, hogy október 29-én Ahnásj' mintegy 2000
emberrel a várost el akarta foglalni, de a hatvani kaputól csekély ervel visszaverték. 39)
A valóság azonban az volt, hogy Eger város magyar lakossága a
felkelkkel együtt tartott, csak a németek és ráczok nem érezték át a nemzet
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a bécsi

Bercsén^a

t

kormány készséges eszközei voltak. Eger magyar lakossága
hívta meg a város átvételére és egyúttal arra is föl-

]\liklóst

hogy tartóztassa közöttük agg fópásztorukat. Telekesy püspök népRákóczi is azt írja róla Emlékiratában ,,Én nagy fontosságú dologmert
nak tartottam megnyerni az egri föpásztort, hogy híveit el ne hagj^ja,
bvelkedett mindazon tulajdonokkal, mik egy fpapot ékesíthetnek, különösen
szent egyszerséggel és felekezeti szeretettel.'' *")
Tletesyt
Gróf Bercsém-i Mklós engedett a meghívásnak. 1703 november 5-én bevonult
elfogják.
Eger városába. A magyarság h-ségesküt tett, a németek és ráczok a várba
zárkóztak. Telekesy nem akarva megszegm királyának tett hségesküjét, Bercsénptl kieszközölte és engedelmet kapott arra, hogy Eger városából szabadon
Bercsényi a kapitávozhatik. Azonban a püspök szándéka nem sikerült, mert
tuláczió ellenére kimenetele után megárest áltatta s Cserép-várába internálta. ^^)
Bercsényi megjelenésekor a vármegyei tisztikar jórésze a táborba szállott. Bercsényi csapatai megrohanták a várat, a német és rácz telepeket felgvújtották,
elégett többek között a püspöki lak s a jezsuiták rezidencziája is. *^) Telekesy
Cserép várából szemlélte Eger pusztulását. .,öreg állapotomban az egész széles
sok ezer
püs])ökségeinben nincs annyi helyem, Iiova fejemet leliajísam,
forintokból álló alkalmatosságaim mind hamuvá égtek, házamat elpusztították,
cselédeimet velem együtt halálra üidözíék." De még annál is jobban fájt neki az
tartotta volna vissza Bercsényi
a gyanúsítás, mintha a vármegye tisztikarát
eljöveteléig a fejedelendiez való csatlakozástól. Míg az ily vádiások meg nem
zaboláztatnak, nem akar beleszólni a vármegye ügyeibe sem. *')
Bercsényi a várat bevenni nem tudta. A vár népsége gyakori portyázásain g.,.,, t,pj,„|^i
összeszedett élelmi készlettel mintegy fél évig fenn tudta magát tartani. A várszólították,
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belick között volt két jezsuita Markicsich Jakab ós Höcklinger Ferencz, ezek
végezték az isteni tisztek^tet és tanították a német rség gyermekeit. HOi-ben a
tél elmultával Riikóozi Fereni'z személyesen megjelent az Eger várat körülzáró
táborban. Forgáeh Simorra bízta Eger ostromának vezetését. Négy battériája,
13 "agy ágyi'ija és 5 kisebb mozsár ágyúja volt a kurucz seregnek. Ez húsvét
táján Zinzendorf parancsnokkal békésen megegyezett. A kapituláczió pontjai
szerint a városbeli polgárság birtokait megtarthatja, szánthat, vethet, földjét
mívelheti. Ha nyolez hónap alatt a fölmentésre segítség nem érkezik, a várat a
német katonák elhagyják és a kuruczoknak átadják. ''*) A kapituláczió hírére a
lakossiíg lassanként visszaköhözködött Egerbe s Telekessy is visszatért Egerbe
cserépvári számkivetésébl. Innen kezdve az agg fpap az egész szabadságharcz
folyamán székhelyén tartózkodott. Az egri vár a jezsuiták naplója szerhit 1705
január 2-án került Rákóczi kezébe. A vár rsége a németekkel és ráczokkal fegyveresen vonult ki és ingóságaik szállítására 600 szekeret rendeltek ki. Kál felé
mentek, a hol azonban a kapituláczió ellenére a kuruezok az rség fegyvereit
elvették, Zinzendorfot tisztjeivel Kassára vitték, a katonákat Rákóczi seregébe
sorozták és a polgárságot családjaikkal együtt visszaszállították Egerbe. *^)
Telekesy ekkor már kiengeszteldött, a vármegyétl elégtételt kapott, a
vármegye ügyeit intézte. Ügy határozott, resolvált magában, hogy a legnagyobb veszedelmek között sem távozilc megyéjébl, ha mást végbe nem vihet is.
legalább a fejedelemnél az apostolokkal kiáltozni és esedezni fog ,, domine, salva
nos. perimus." Telekes>-t^ megszilárdította ez elhatározásában a dics fejedelem
viselkedése a kath. egyház ügj'e iránt. II. Rákóczi Ferencz a nemes egri káptalannak Borsod, Heves és több vármegyében lev bels és küls javait kegyelmes
protekcziójába vette. ^^) Az egri ferenczrendiek számára oltalomlevelet állított ki.
Megtekintvén tisztelend páter Piacidus Komlóss egri franciscanus páterek
praesidense szegény állapotját, minthogy Eger városának elpusztulása miatt
egri residentiájokban való lakásokat nem continuálhatják, hevesi fiscális Detrik
házát jelöli ki nekik résidentiául. **) Ismerte Telekesy a fejedelenniek a vallási
ügyekrl 4 pontban tett intézkedését. **) Mindezekbl meggyzdött, hogy a
kath. fejedelem a kath. vallás ügyeit szeretettel karolja föl. Azért helyén marad,
hog}- Rákóczi Ferencz fejedelem jóakaratát a kath. ügyek iránt állandóan
biztosítsa és a fejedelemnek hódoló területen a kath. egyház javát elmozdítsa,
a hívek lelki üdvét gondozza. Széchényi Pál kalocsai érsek is kiemeh Telekesy
ebbeli érdemeit, a mikor Kollonics prímást értesíti a kath. vallás szomorú állapotáról Magyarországon, megemlíti Telekesy buzgóságát, a kire Rákóczy a vallás
ügj'ében valamennyire hallgat. *^)
Telekesynek ez a felfogása, gondolkozásmódja magyarázza meg késbbi
viselkedését. A jezsuita napló elbeszélése szerint 1705 február végén tartotta
Rákóczi Egerbe való fénj'es bevonulását. A Felvidékrl jött,
T<;lekesy püspök
a vármegyei tisztikarral, a káptalan és papság élén a Rácz-kapunál várta és
magyar beszéddel üdvözölte
a királyok könyvébl vett jeligével ,,Békességes-e
a te bejöveteled ?" Kijelentette, hogy a haeresist nem engedi be, st ha kell, kész
élete árán is hitét megvédeni. Rákóczi röviden, de megnyugtatólag válaszolt,
mire a vár falairól háromszor dördültek meg az ágyúk és a fejedelem 3 ezer lovas
és gyalogostól kísérve vonult be a püspöki lakba, hol megszállott. Rákóczy egri
tartózkodása alatt megnyerte egészen Teleki^sy püspököt. A jezsuiták templomába eljárt a böjti beszédek meghallgatására, jelen volt a nagypénteki szertartáson, a feltámadási ünnepre zenekarát engedte át. 1706-ban is Egerben töltötte a nagyböjti idt s akkor a föltámadási ünnepélyen személycsen vett részt a
jezsuiták templomában.^") A fejedelem egri tartózkodása alatt szívélyes viszony
fejldött ki a fejedelem és Telekesy között. A két nemes gondolkodású, hazafias,
ájtatos lélek összeforrott és innen kezdve sorsuk is összefonódott. A fiatal
Rákóczi úgy hallgatott az éltes püspökre, mint fiú apja szavára. Eger város
úgyszólván
Rákóczi állandó hadi szállása lett ez volt egy ideig középpontja
Rákóczi cüplomácziai és hach intézkedéseinek.
Heves vármegyében Gyöngyösön és Egerben folytak 1704 és 1705-ben a
békealkudozások. A hazafias kalocsai érseket, Széchenyi Pált küldi I. Lipót mega
bízottjául. Hiába járultak azonban a fejedelemhez a békekövetségek, mert
küls hatalmak garancziáját és a független erdélji fejedelemség visszaállítását
kívánta. Rákóczi a bécsi udvar szavában bízni nem tudott, az udvari politika
:
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föltételeit lealázónak, lehetetlennek tartotta. így hiábavaló volt Széchenyi fáradozása.
Széchema Pál érsek, mint a békealkudozásokra kiküldött királyi biztos
kénytelen volt újra felvenni az 1705-i szécsényi gylésen a tárgyalások fonalát.
E gylésen jelen volt 1705 szeptemberben Telekesy az egri káptalan nagyprépostjáva. Pethes András czimzetes püspökkel. Itt választották megáll. Rákóczi
Ferenczet ,,a szövetkezett rendek vezérl fejedelmévé." Itt Telekesy mondotta
kezébe tette le a fejedelem a vezéri esküt.
a gylés megm'ításakor a misét, az
Telekesy is elfogadta és aláirta a szövetségi okmányt és öt a szövetség els szenátorává választották. A confoederatióra azután megesküdtek Heves vármegye
rendéi is és ennek jeléül a fejedelem udvarába 2 nemes ifjút, táborába és szövetség
tanácsába 2 2 követet küldöttek a vármegye képviseletében. *2) Telekesy
érdeme volt, hogy a Szécsényben összegylt protestáns rendek követelései ellenében a vallás ügyében megnyugtató végzéseket hoztak. ^^)

—

Heves vármegye területérl, Egerbl és Gyöngyösbl ekkor szorultak ki a
jezsuiták, mert az ország szép intéséhez nem alkalmazkodtak, a confoederált
ország részeiben való megmaradásnak nyújtott modahtását nem akczeptálták,
azaz a confoederatióhoz nem csatlakoztak. A jezsuiták átadták templomi szereiket
arany és ezüst edényeiket Telekesy püspöknek, azután számkivetésbe mentek,
fundationáüs jószágaik pedig a klérus administratiója alá kerültek. ^)
Telekes^'t konstemálta a jezsmták ehminatiója, hiszen így ,,ha Isten rajtunk nem könyörül, vége leszen rövid nap minden functióinknak a széles disoecesisben. Megúta és mások által is megmondatta véleményét a fejedelmi személyeknek, de úgy látja, mást mondanak és mást cselekesznek." Azután a szeminárium ügye foglalkoztatja. Az artistákat mind Egerbe akarja hozatni, a filozófusokat pedig Gyöngyösre akarja ach a barátokhoz. A kik ketten elvégezték a
stúdiumokat, azokat pappá teszi, levén már hely, hová alkalmazni ket. ^^)
II. Rákóczi Ferencz tuciv.-.lQVleg 1706 novemberben Rozsnyóra titkos tanácsot hívott össze, a melyre meghívta Telekesyt is.jTelekesy betegségére hivatkozva,
nem ment el Rozsnyóra. Itt határozták el a Habsburg-házból való elszakadást a
francziák biztatására. ^") A rozsnyói tanácskozás határozatát titokban tartották,
így nem értesült róla Telekesy, Rákóczi bizalmasa sem.
Ott volt azonban Telekesy az 1707-i ónodi gylésen, meh'en az összes
egyházi és világi rendek és a vármegyék tisztjei zászlóval és pecséttel jelentek
meg. ^*) Az egri káptalan Pethes András czimzetes püspök-nag>T3répostot és
Ki"ucsay Miklós olvasó kanonokot bízta meg a képviseletével. *^) Tudjuk, hogy
ez legvégzetesebb határozata volt az ónodi gylésnek. Ezzel végleg elvágták a
dinasztiával való kibékülés útját. Telekesy a 12 szenátor gylésen, mintha
sejtette volna a határozat végzetességét ellenezte a detronizácziót, de a heves
Bercsényi miatt sokat nem mondhatott. ^'') A határozatot meghozták és
a detronizáló okmányt aláirta. Késbb 1711-ben az ország nádorához intézett
védiratában ekképen mentegeti tettét. ,,Nagy parancsolat alatt gylés
.
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meg sem gon-

dolván, hogy arra az átkozott

detronizáczióra fakadjanak, mit hogy annál
könnyebben, feltett szándékuk szerint végbeviliessenek, elsben nagy kegyetlenül szemem láttára, tlem két lépésnyire levagdalák szegény, ártatlan
Rakovszkj't s Okolicsánj'it és Turócz vármegyének, a kiket kaphattak, áres"^i)
tombahányván, fftagjait, elrontván ennek minden ékességét és pecsétjét
Telekesy aláírta az ónodi határozatokat. Tovább is megmaradt a fejedelem
mellett. Ez eljárását 1711-ben a kath. egyház érdekének védelmével magyarázza meg. ..Látván hogy körülöttem fekv püspökségek fpásztorok nélkül vannak, hogy mindezek, mind saját dioecesimem püspökök nélkül ne maradjanak
és a kath, religió sok esztendkig helyre nem állható fogyatkozásba ne essék, tudván, milyen legj-en nagy esküvéssel fogadott kötelességem, mindannyi veszedelmek között is e tündéres földön munkálkodtam s mivel niindezeket máskép
kötelességem szerint végbe nem vihettem volna sokban kén\-teleníttettem nem
annyira vélek egyetérteni, mint az itt való hatalmasoknak fejet hajtani,"**)
Tudta Telekesy, hogy eljárását az udvar nem fogja megbocsátai, de lelkiismerete nyugodt volt, az adott körülmények között egyháza érdekében másképen nem tehetett. Nyugodt lelkiismerettel írja Hevt nesi Gábor jezsuitának, hogy
mily eredményeket ért el a háborús idk mellett is. ..Áldott legyen az Ür Isten.
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marailásra kóiiyszeríloit, inort az öt évi zavavármegyékben teljes püspöki jogliatósíggal mködtem, liárom ezernél többet megbénnálíam. több mint
21(1 papot szenteltem. Az egri és gyöngyösi gimnáziumok tanárait a magaméból
.anom
Püspökségem minden javait, melyeket a kamarától átvettem, st
még azt a 10 falut is, melyeket a zavarok eltt per íitján visszanyertem, békésen
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birtokolom ... Az én szemináriumom birtokai mind Kassán, mind Egerben
kezeim között hagyattak." A kath. vallás diadalára és a protestantizmus hanyatlására vonatkozó szavakkal fejezi be levelét. ,,Iít Iste.'inek hála, szzen mindenek
minden imjx^titio között megmaradtak s már senki nem is meri elhozni, hogy ily
valakit behozzanak. Mindezekért iia megérdemlem, hogy megkövezzenek, ám
lássátok, Lstván vagyok, a kövekhez liozzá szoktam, semnitl ne.n irtózom.
Legyen Istennek akaratja ..." ®^) Végre 1709-ben régi terve is megvalósul, egri
papnevelintézeíének felállíaísa, ekkor adja ki egri papnevelintézetének és a

nemes
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nevel intézetének

lett

alapító levelét,
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Telekesy hazafias magatartásával

dioecesis újjáalakításával az ,,egri
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Rákóczi püspöke" és az egri

egyházmegye Mózese,"

Heves vármegye rendéi kezdettl fogva Rákóczihoz csatlakoztak. Résztvettek Rákóczi táborozásában s a fejedelem hadai részére elrendelt contributiókban, A vármegyei jegyzkönyvek örökítik meg Heves vármegye ez idbet pénzes véráldozatait Az egri táborozás idején a vármegye az andornoki táborba éleln
szereket szállított. ITO-t-ben a fejedelem a hazaszeretetre hivatkozva a vár.

megyétl 300 lovast kért. Majd az 1705-i évbl megismerjük, hogyan szervezték a Rákóezi-szabadságharcz idején a vármegyei felkeléseket. Heves vármegye lovassága 240, gyalogsága 380 emberbl állott 1705-ben. Pontosan megállapították a tisztek és katonák díjazását. A lovascsapatokban a fkapitány
havidíja60frt.,a viczekapitányé 48forint, a fstrázsamesteré 30, az adjutánsé 17,
fhadnagyé 36, síposé, trombitásé 6, tizedesé 6, lovasé 4 forint volt. A gyalogságban a fkapitány fizetése 60 frt, a viczekapitányé 48 frt, fstrázsamesteré
38, fhadnagyé 31, alhadnagyé 25, tizedesé 4 frt 50 dénár, hajdúé 3 frt. volt. *5)
Az 1707-i ónodi gylés a terhek méltányosabb elosztásáról, az adók leszállításáról Ls tanácskozott. Heves vármegye portái" 95-rl 72-re szállították alá.
Az ónodi gylés 2 millió forint hadi adót szavazott meg a fejedelemnek, azt repartiálták a megyékre, Heves vármegyére készpénzben 8000 forint fi'.etés esett.
A vármegye ekkor is a dikát használta adóalapul. Ekkor történt az, hogy Berényi
Györgj^ megyei jegyz Kassán eltitkolta a hevesvármegyei dikák valódi számát
és 13 ezer dikával kevesebbet vallott be. Emiatt a megyei közgylés felháborodott. ®*) Telekessy István püspök-fispán a megyei rendekkel együtt Barén3át állásáról degradálta, áristomba vetette és a vezérl fejedelemnek a htlen
bevallást tudomására adta.
Minthogy a Rákóczi-féle szabadságharez egyik oka a felszaporodott és
el vi.selhet étlen adózás volt, azért a fejedelem az 1708 egri gylésen a dikát, az
adóalapot a szegények könnyítésére leszállította. ^*) E számítás szerint Heves
vármegye dikái tetemesen alászállottak, úgy hogy a parasztok dikáinxk szá na
8058, a nemeseké 1617-re rúgott. Egy-egy dikára 3 forint adó esstt. A magye 405
gyalogost állított ki, míg a lovaskaíonasigot a nemesség állította ki a nemísi
insurrectio törvénye alapján. '*)
.Fennmaradt a Rákóczi-korban is a katonaság természetber élelmezése.
De a katonaság kicsapongásaira szigorú büntetést szabtak. Ezért Csajághy, a
fejedelem gyalogos ezredese, mikor Gyöngyös városa erszakoskodásai ellen

hanyatlása.

panaszt emelt, a vármegye eltt kimentette magát, hogy a szegénységet nem
nyomorgatta, visszaéléseket nem követett el, az ellene emelt vádakat haragból
a gyöngyösi plébános költötte rá, mert borait a táborba küldték. '")
Heves vármegye ismételten kifejezte a fejedelemhez való ragaszkodását,
mikor 1708-ban Esterházy nádornak József királyhoz való pártolásra buzdító
levelét felbontatlanul hagN'ta. A hevesvármegyeit maga az szegény püspök
pecsételve küldötte Rákóczi kezeiliez. 'i) A fejedelem 1708 nyarát Egerben
töltötte, az volt utolsó hosszabb idzése Egerben, Itt kereste föl egy solemnis
rAi'.szka követség, mely a czár közbenjárását ajánlotta föl a békesség érdekében.'^)
Rákóczi egri tartózkorlása idejében már a fölkelés ügye hanyatlóban
volt az egész országban. Maga Rákóczi is tudta ezt, azért Bercsényinek utasi-
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tásokat ad a Felvidék két kulcsának. Egernek és Kassának védelmét illetleg.
Egervárában két sereg van. jelenlegi parancsnokai nem sokat éniek. Élésbl
és hadi szerekbl fogyatkozás nincs. Tüzérekben van hiány, ezen segíteni kell.
A papoknak és ráczoknak bevonulását a várba megszállás veszélye esetén nem
kell megengedni ,,a vén püspökön kívül, kinek hségében megbízhatni." '^)
Rákóczi az 1708 végén tartott sárospataki országos tanácskozáson akarta
a rendeket a szabadságért való küzdelemben összetartani. Itt állapították meg a
vármegyékre kivetend adó összegét és a katonaság kiállításának módozatát.
Heves és Küls Szolnok vármegyékre 22,825 frt adóösszeg esett s minden 50 frt
adó után egy-egy gyalogost, tehát összesen 456 gyalogost kellett kiállítaniok
1709 január 20-ig. A vármegyei lovasságra azt határozták, hogy a vármegye egész
nemessége tartozik a fejedelem felhívására megjelenni. A vármegyei katonai
teendk vezetésére minden vármegye külön kapitányt választ. Heves vármegye
ez utasítás alapján Orczy Istvánt választotta meg toborzó kapitánynak. '*)
Slindemea intézkedések azonban már nem tudták megmenteni a felkelés
confoederatio ügyét is egészen zátonvra vitte a Rákóczi táboráügyét.
ban és a felvidéki vármegj'ékben 1708 végén kitört pestis. A nép lelkesedését,
áldozatkészségét a kétségbeesés, a pestistl való rettegés váltotta föl. így volt ez
Heves vármegyében is. A pestis ell 1708-ban Eger város lakói elmeneküli ek, a
vármegye közgyléseit nyüt mezségeken tartotta meg s a nép kétségbe esve,
nyomorba sülyedve képtelen volt a fizetésre. Az egykor lelkes vármegye nem
teljesíthette a fejedelem parancsait, a katonaság kiállítását, az adófizetést, a
táborozó katonaság élelmezését. '5) Az elmaradt zsoldos katonaságért a
a vármegye pedig ,,in signum grativármegyére executiót akartak küldeni,
ficationis" a fbb tiszteknek küldött ajándékokkal igyekezett a fejedelemhez való
hségét bebizonyítani. ''^)
A királyi sereg már 1710 táján a tiszamenti részek felé tartott, azért sürgsen gondoskodtak a fejedelem és a vármegye Eger védelmi helyzetérl. A nemes
vármegye az Egerben lev aktákat, hogy azok ne dissipált ássanak. Gyöngyösre,
a barátok klastromába viteti. '") Eger körüli falvakból a nép elvonult
Eger
vármegye látta a veszélyt,
várába és Szolnokra élelmiszereket szállítanak.'*)
4000 frt. segéhi:. bocsátott a fejedelem rendelkezésére és azt ki is fizette,
Rákóczi elismeréssel volt a vármegye áldozatkészsége iránt és Heves vármegyét
más vármegj'ék elé dicsérend például áhította. *")
Az egri és szolnoki várak ersítésére és élelmezésére sürgs intézkedések
történtek, 1710 április 4-én Rákóczi maga is Egerbe jön a munkálatok megtekintésére és a hadi intézkedések megtételére. Zábrády Péter egri bíró számadásában felsorolja a költségeket, miket a fejedelem asztalára költött. Ez a rövid
pár napi idzés volt a fejedelem utolsó tartózkodása Egerben. Hiábavaló volt
a fejedelem minden intézkedése, a fölkelés ügj-e hamarosan elbukott. PáKfy
kiráHi hadvezér Érsekújvár fell, Cusáni pedig Erdély fell támadta meg a ketts
vármegyét. Szolnokon a tiszántúli lovasság megfutott a képzett császári hadak
közeledtére és a várban lev 300 hajdú Csajághy várparancsnokot a kapituláczióra
kényszerít ette. *^) Mikor Pálffy hadaival Heves vármegj'e területét megszállotta,
akkor az 1710 október 10-i gyöngyösi közgylésen Heves vármegye is meghódolt s innen kezdve a vármegyei jegyzkönwek a királyi hadak élelmezésérl,
a királyi adózásról szólnak. A királyi hadakkal csak az egri vár állott szemben,
melynek parancsnoka Prinyi Miklós, alparancsnoka Rétlaey Ferencz volt. De
magukra maradva nem tarthatták fenn magokat s Réthey alparancsnoknak és
az rségnek sürgetésére Prin^n Miklós deczember 8-án szintén kapituláczióra
lépett a királyi hadakkal. Rákóczit leverte Eger gyalázatos casus-ának híre s a
bukásért Réthevt okozta, kinek fejében., valamely disgustusnak kellett forrnia." *Eger meghódolása tulajdonképen az országos hangulatnak kifejezése volt.
A nemzet kifáradt a hosszas harczokban s békesség után vágyódott.
171 l-ben a magyarság többségének óhajára létrejött a szatmári béke, mely
a királyi ház iránti hségre mcgtéróknek életére és javaira, úgy az özvegj'ek
és árvák részére is általános kegyelmet biztosított.
Heves vármegj-e az egész Rákóczi-felkelés alatt Rákóczi híve volt, tartott
tehát most az üldöztetésektl. A rekczió tém-leg meg is indult. A Rákóczi-korban
a ,,neoacquistica commissio" visszaéléseit orvosolták, a régi birtokosokat visszahelyezték birtokaikba. Most a kir. fiscus számára újra lefoglalták a siroki és hat-

A

—

;

A

M.TcynrorszáK VármesyiM

•'-

Városai: Hevei Tármecye.

30

Heves vánn >gye

570

története.

vaui várat és azok tartozékait. Az önkényes foglalások ellen a vármegye erélyesen síkra szállott és a ,.jus armoruiii" jogczíni fölélesztése ellen felírt a budai
dikaszteriunihoz. hogy a megyei kincstári praefect usokat az általok elkövetett
insolent iáktól tiltsák el. Károlyi Sándor, a szathmári békének egyik ftéiivezje,
-15. országgylésen a vármegye
is a vármegyének segélyére sietett és az 1712
sérelmeit orvosolták, a hatvani és siroki biitokokat visszaadták birtokosaiknak.
Súlyos megpróbáltatások vártak Heves vármegA'e püspök-fispánjára,
Tclekesy mcc'
prAbáltatá$«í Telekesy Istvánra. XI. Kelemen pápa bre vejében 1709-ben büntetéssel fenyegette a Rákóczi-felkeléssel tartó magyar kath. papságot és ket a törvényes
király hségére szólította föl. E brevére hivatkozva Keresztély Ágost, Magyarország bíboros-prímása Telekesyt négy heti határid alatt Pozsonyba maga
elé idézte, hogy magát tisztázza. *') Telekesy 1709 novemberébeti Szarvask
várában vette kezéhez az idéz levelet. A fejedelem megtiltotta a káptalannak
és a papságnak még azt is, hogy a prímásnak válaszoljanak. Így Telekesy írásban
sem montette ki a prímás eltt távolmaradását **) és a kitzött idre sem jelent
meg. Nem akart és nem tudott megválni a fejedelemtl, kinek egész vármegyéje
hódolt, kivel lelke egészen összeforrott.
Hogy azonban a pápai bre vével szemben makacsságról ne vádolhassák,
a fejedelem engedélyével Belez Mátyás tábori missionáriust, ki az idéz levelet
közvet etlenül hozzáküldötte, ketts levélben értesítette távolmaradásának okairól.
Leveleire azonban semmi választ sem kapott. Irt Hevenesinek, Kecskemétinek
s más jezsuitáknak, kiket a prímás meghittjeinek tartott, de senkitl sem kapott
újabb értesítést. Azért teljesen nyugodt volt, a pestises idkben megszaporodott
teendit végezte és a pápától kapott rendkívüli engedélyivel 1710 februárjában
olajat és chrismát szentelt. ^^) Fpapi mködésében villámcsapásként érte az
Ítélet, melyet Petrík András közölt vele 1710 márczius 22-én, a szarvaski várban,
hogy Keresztély Ágost
Pethes András nagypréposttal, az egri káptalannal,
papságával és szerzeteseivel liivatalától megfosztotta. *^)
Telekesy az elítél iratra lelki nyugalommal válaszolt. Nem akar szembeszállani a prímás parancsával, de annyit mégis elvárt volna, hogy ha nem is
csekély személyére, de legalább a consecratióban reányomott püspöki jellegére
több tekintettel lettek volna. És ha az a bne, hogy legszorosabb kötelessége
szerint hívei között állandóan megmaradt, miért nem intették meg az egyházi
kánonok szerint többször vagy legalább is egyszer. Bár püspöki méltóságának
védelmére a szent zsinatok törvényeire, pápai határozatokra hivatkozhatnék,
azt nem teszi, ez az ítélet nem szomorítja el t, de káptalanjáért, ártatlan papjaiért esedezik, kik miben sem vétkesek, kik az Ür parancsai szerint, de az
példája után is indulva, itt szorosan kötelmeiknek éltek, hogy ezeket mentsék
föl, ezeket nyilvánítsák ártatlanoknak.*^)
Ugyané hónapban fájdalommal ír Hevenesi jezsuitához, hogy fpapi
hatóságától megfosztva, semmiféle püspöki funkcziót nem végezhet, nem tudja,
mit akarnak még vele, miért kínozzák tovább e részeken az eretnekek gúnyjára,
a hívek botránj-ára.**) Tényleg Telekesy az ítélet vétele után tartózkodott a
püspöki szolgálatok végzésétl és aranymiséjét, második primitiáját is elvonultan
szarvaski magányában tartotta meg.*^) Ez alkalomból a háborús idk viszontagsága miatt nyomorgó papjait pénzzel és élelmiszerekkel segítette.*")
Az egri vár kapitulácziója után következett be a Telekesyre kimondott súlyos
ítélet végrehajtása. Gróf Csáky Imre kalocsai érseknek és egri püspöknek volt
designálva és Kurz János kamarai tag öt 1711 január 12-én Hatvanban az egri
püspökségbe beiktatta. E beiktatáson Telekesy is megjelent személyesen és ártatlansága tudatában a hazai törvények alapján a beiktatás ellen ünnepélyesen
tiltakozott és aimak ellene mondott. Protestáczióját íi-ásban is benyújtotta*^),
Csáky Imre az ellentmondást semmibe sem vette. Tisztjeit és öt hajdúját Egerbe
küldötte, ezek leverették a püspöki házak kapuiról a lakatokat észárakat, feldúlták házait, lefoglalták borát, gabonáját és a püspöknek mindenét, mint ellenségtl
nyert prédát elkótyavetyélték, *2) úgy hogy a szerencsétlen és félig tehetetlen
fpap a legnagyobb nyomorba és legsúlyosabb szorongások közé került.*^)
Heves vármegyét meg úgy értesítette a kamarai biztos, hogy Csáky Imre insíallácziója a püspöki javakba, ,, minden ellenmondás és tiltakozás nélkül" megtörtént.
Azonban a szentszék elégtételt szolgáltatott az ártatlanul szenved püspöknek. A vatikáni levéltárnak Telekesy prére vonatkozó okiratairól már
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volt tudomása, de akkoriban nem engedték
neki azok közlését. Fraknói Vilmos 1895-ben rövidesen ismertette Piazza
nuncziusnak a Telekesy és Csáky Imre ügyében Rómába küldött jelentéseit ;
1896-ban teljesen közölte azokot Aldásy Antal olasz nyelven a Történelmi
Tárban. E jelentéseket legutóbb Leskó József „Adatok az egri egyházmegye
és pontos fordításában kiadta magyar
tört." kötetében Halászy Caesar
nyelven. Ez oklevelek teljes világot derítenek Telekesy hazafiúi és fpapi
mködésére, Keresztély Ágost elhamarkodott és törvénj'telen ítéletére és Csáky
Imre kapzsi viselkedésére.
1711 márczius 6-án a király aláíi-ta a megkegyelmezési okmányt. Telekesynek, káptalanjának és a papságának amnesztiát adott, a püspököt elbbi méltóságaiba, jogaiba és javaiba teljesen visszahelyezte. i"^) Róma felszólítására
Keresztély Ágost elhamarkodott és törvénj'telen ítéletét visszavonta, és megsemmisítette.^^") Csáky Imre pedig a megérdemlett egyházi fenyítékek (censura) alól való feloldozást kérelmezte, ekként tisztította meg lelkiismeretét. i^i)
Telekesy tehát, mint a nagy szabadságharcz annyi jelese, elfogadta az
amnesztiát és a király hségére tért. Még négy évig állott az egri egyház és
Heves-vármegye élén, 1715 márczius 3-án, mint kath. fpap és igazi hazafi tiszta
öntudattal, szepltelen szívvel hunyta be szemét. Egészen más sors várt a dics
fejedelemre. Nem tudott hinni a bécsi udvarnak, és továbbra is megrizte hitét,
bizalmát, hogy feltámasztja még a magyar szabadságot.
Itthon ellenségei
,,pereat"-ot kiáltottak rá, a hízelg, udvari emberek a magyar törvénykönyvben,
az 1715. 49. t.-czikkben hazaárulónak bélyegezték és vagyonát elkobozták.
A hevesvármegyei Rákóczi-birtokokat a fiscus részére foglalták le elször,
majd gróf Grassalkovich Antal tulajdonába mentek át. Míg itthon ezek történtek,
önkéntes számkivetésbe ment.
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'*} u. o. 1703 júl. 9.
") Vármegj-ei jegyzkönj'vek. 1094 dec. 29.
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238.— ") Schmitt i. sz. TV. 360—=') Adatok IV. 363.
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3°) Adatok IV. 261—262.
") u. o. IV. 271—274.
IV. 526 527.
") u. o. IV. 274 315.
") u. o. IV. 324— 343.
") Adatok IV. 352—356.
") 1703 okt. 18-i levél. Adatok IV. 362
'«) Adatok FV. 365
—364.
Szederkényi i. m. IV. 86—87.
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88.
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") Adatok IV. 534.
")
") 1704. ápr. 16.
Adatok IV. 535. - ") 1704 jan. 10. levele. Adatok IV. 373—374.
Adatok IV.
*') Adatok IV. 538—539.
") 1704. január 1. Miskolczon kelt levél. Adatok IV. 374
536—537.
') 1704 febr. 1. Miskolczon kelt levél. Adatok IV. 375—376.
—375.
") 1704 aug. 12. Szeged,
") Adatok TV. 538—542.
Adatok, rv. 376—378.
") 1705 máj. 25. Adatok IV. 378—379.
")
'*) Adatok IV. 383
Vmgyei jegyzkönyv. 1705 okt. 19. gylés.
389. A protestáns rendek köveIV. 395 397. Utasítás a vallásügyi biztote'ései.
IV. 389Í 395. A kath. rendek válasza.
**) Adatok IV. 398
'*) Vármegyei jegyzkönyv, 1707
soknak.
") Adatok I^'. 401
399.
402.
") U. o. IV. 488.
«*) Érmárczius 16.
") Adatok IV. 407—408.
") U. o. IV. 486—490.
'') 1708 október 10.
-seki levéltár.
Adatok IV. 411 412.
") U. o. IV. 413—424.
")
Bercsényi, 1705 április 21. és 29. levele. Vármegyei jegyzkönyv.
") U. o. 1708 január 18.
"1
") Szederkényi i. m. IV. 112.
U. o. 1709 június 10.
") U. o. 1708 június 25.
'") U. o. IV.
1 13—114.
") Rákóczy V. levéltár. II. 169.
") U. o. II. 304.
") U. o. II. 342.
'*) Szeder'^) Vármegyei jegyzkönyv, 1710 márczius 6.
kényi i. m. IV. 115 116.
") U. o. 1710 február
«») U. o. IV. 123—12.
") U.o. 1710márczius6.
") U. ö. 17 10 márczius 27.
26.
«»)Rákóczy
"') Adatok'IV. 425—429.
") Arch. Rák. VI. 652.
F. Emlékirat 287.
") U. o V. 434.
»5) Tele'*) 1709 deczember 18-án
kesy sajátkez jegyzetei a herczegprímás ítéletére. Adatok IV. 434 435.
kelt az Ítélet és márczius 20 vagy 22-én közölték vele. Adatok IV. 429
*') 1710 április 2-i
432.
»') 1710 április hóban kelt levél. Adatok IV. 414
levél a prímáshoz. Adatok IV. 441
444.
415.
»») Solemuis protestatio D. St. Telekesy, Eppi
") Adatok IV. 446. —»») U.o. IV. 448— 454.
Agr. contra installationem D. com. Emer. Csáky Hatvanini ff ctam 1711, 12 június. Kézirat az érseki
•') Telekesy védlevele az ország nádorához. Adutok
levéltárban.
Egri Emlékkönyv 113.
»)
IV. 489.
")Nuncius levele az államtitkárhoz. 1711 február 14. Adatok IV. 478 479.
»">)
1710 július 19. Bécs. Adatok IV. 454.
109. Adatok IV. 497.
Egri Emlékkönyv 215.
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nemzet

és dinasztia kibékülése.

17

A

181.5-ig.

Gróf

Erddy

l— 1799-ig.

Gábor püspök-fispán kora

kuruczok fegyveresen oszlottak szét a majthénvi sílíon, a nemzet kifeA szatmári békében helyreállott a kölcsönös
bizalom a király és a nemzet között. És ezt a békekötést az különbözteti meg
Bocskay és Bethlen Gábor békekötéseitl, hogy hatása tartós, maradandó volt,

jezte hódolatát III. Karolj' eltt.
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mert oly magyarok kötötték meg. a kikben a király ós a nemzet tökéletesen
megbízott és a fölkelk mögött nem állottak már külföldi hatalmasságok.
Sxcllemi
így az elz századok véres és hosszas küzdelmeivel szemben a XVIII.
reformok.
század a Szellemi és anyagi reformok korszaka lett. Mivel a szatmári békében az
szerudvar és a kath. nemzeti párt voltak a gyztesek, egészen termesztés, hogy
vezték Magyarország szellemi és anyagi újjáalakítását. Az udvar belátta, hogy
^lagyarország
alkotmányos
intézményei
után
és
közgazdaság
a török kizése
tekintetében messze elmaradt a mveli nyugattól. Az udvarnak érdeke volt, hogy
erre
jusson.
Magyarország új
Azonban nagy baj volt az, hogy a nemesség még mindig idegenkedett a
tömeges reformoktól, mert azt hitt*, hogy a gyors és gyökeres reformok a nemesi
szabadságok, a nemzeti függetlenség veszedelmét és romlását rejthetik magukban. A megyei köznemesség közjogi sérelmekkel nem igen foglalkozott, inkább
saját belügyeivel, autonouüájával tördött. Szinte bnnek tartották a honnyugalmát zavarm. Az 1722. évi országg\-lés eg\4k szónoka, az elbb Rákóczi
párti Szlulia Ferencz fejezte ki az országos hangulatot, hogy Magyarország III.
Karoly alatv révbe jutott. A megyék jiolitikai vezére rendesen a megye élén álló
fispán volt. Mvel több vármegyében a fispánság a püspöki székliez volt kötve,
e vármegyékben a püspök-fispánok voltak a poKtikai élet irányítói.
Krdödy Gábor.
Ebben a korban Heves vármegye politikai életét is buzgó fpapok, az

k

a vármegye története teljesen összefonódik az
kérésére,
életében, az
hogy ann;y'i izgalomtól
1713-ban gróf Erddy Gábor lesz a vármegye
megtörve n%nigalomra vágyódik,
püspök-fispánja, utódlási joggal. Az új püspöknek önáUó mködé.se 1715-ben,
Telekesy luxlálával vette kezdetét. Elkel mágnás-család tagja volt, mint ebben
a korban fpapjaink nagyobb része. Xagy jövedelemnael rendelkezett, családjából nemcsak nagy vagyont, hanem dinasztikus hséget és ers katholikus
pohtikáját
érzést hozott magával a püspöki székre. A vármegyei rendek az
követték, közjogi és vallási kérdésekben reá hallgattak.
Mindeme körülmények magyarázzák meg Heves vármegye rendéinek
29. országgylésre adott
15, 1722
23, 1728
azt az eljárását, hogy az 1712
követi utasításaikban következetesen hallgatnak a közjogi és vallási kérdésekrl,
pusztán a vármegye bels bajaival foglalkoznak. Az 1712 15-i utasításban
a ,.jus armorum" czímén lefoglalt birtokok visszaadását sürgetik és azt kérik,
egri

püspökök

nevökkel.

irán^-ítják,

Még Telekesy püspök

—

—

—

—

-

—

—

hogy Eger

városának Borsod vármegyében fekv

—

részei

Heves vármegyébe

kebeleztessenek. Az 1722 23. országgylésre költségkímélés szempontjából
nagyfontosságú közjogi
még két követ helyett is csak egyet akarnak küldeni.
kérdésrl, az ú. n. pragmatica sanctióról említás sincs téve ez utasításokban,
csak annyit mondanak ki, hogy ha a követek az országgylésen e vármegyére
nézve hátrányos tervezetet látnának, ,,az ország protocollumába vétessék föl
a vármegye ünnepélj-es óvá.sát." Az 1727 28-i országgylési követutasításokban
is a megszokott formulával találkozunk, hogy a megyei követek üdvözöljék a
felsége jó szándékait elnádort és a fispánnal egyetértásben igyekezzenek
mozdítani. Csak általánosságban jelzik, hogy ,,a nemesi jogok épentartására
törekedjenek a követek." A vármegye teljesen a püspök-fispánt tartotta vezérl
pohtikusának és honorálni akarta a fispánnak a maga érdekében kifejtett
tevékenységét, ezért 1718 szept. 30-án tiszteletdíjul 1500 frtot szavazott meg
számára, a mi azután minden évben megtörténik. A fispán köszönettel
a vármegyei
fogadta az eUsmerést, de a tiszteletdíjat visszaajándékozta

A

—

szegényeknek.
sz adóüET-

A vármegye így nem volt irányitója az országos poUtikának, hanem csak
az országgylésen hozott törvények végrehajtó közege. A vármegyét állandóan
az adó kivetése foglalkoztatta. Heves vármegyében, mint a legtöbb vármegyében,
az a rendszer dívott, hogy a jobbágyságnak összeírt tényleges ingósága vagyis
tehetsége szolgált adóalapul, dikául. 1715-ben a ketts vármegye portáinak
száma 88 volt és 119 község dikáit számlálták össze Heves vármegyében. Eger
városa 8 portája után külön fizette a contributiót. Eger városának Borsod vármegyével való viszálya felújult az adókivetés miatt, ez ügyben ,, Püspök-Eger
városának szegény Lakossága" Heves vármegye támogatásáért folyamodott,
míg végre 1717-ben a vitát a királyi leirat akként döntötte el. hogy Eger városának vizentúU része Borsodhoz tartozik, i)
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Az adóügy intézése 1715 után továbbra is az országos tanácstozniány kezében maradt.
elrendeli
a
Az 1723
újból
67.
t.-czikk
porták számának rectificatióját. A ketts várraegye
számát
portáinak
1724:-ben 94-re, Eger
városét
10-re
igazították
ki.
Majd az országos
bizottság a ketts vármegye portáit 1729-ben 100-ra emelte amaz okból, hogy
az elnéptelenedett Polgári község jobbágyai jórészt Heves vármegyében telepedtek le. Hiábavaló volt a vármegye tiltakozása ez ellen, a porták száma megmaradt 1733-ban is és csekély hullámzást tüntet föl 1780-ig. Ekkor a ketts vármegyében 114, Eger városában O^/j portát számoltak.
Az adókivetés országos módja tehát nem változott meg, de a vármegye
a saját kebelében 1726-ban megváltoztatta a repartiálás módját. Az adókivetés
régi alapját, a dikát, a jobbágytelkekre megszüntette, a helyett állandóbb alapot,
aháziportiót hozta be. A nemesi taksát továbbra is dikák arányában állapították
meg. A ketts vármegye háziportióinak számát 525-ben állapították meg
1733-ban 548-ra rektifikálták. Az országos contributiókon kívül szedte még a
vármegye a saját szükségleteire a házi adót. Voltak rendkívüli segélyadók is
felsége intézkedésére és egyéb eommissiók kiadására.
1722-ben a ketts
vármegye Boromi Sz. Károly bécsi templomára 62 frt. 34 dénárt, Magyarország
és Stájer közötti határkiigazításra 76 frt. 5 dénárt szavazott meg.
A vármegyének a contributión kívül másik feladata volt a katonaság kiállítása. Az állandó hadsereg mellett
megmaradt a nemesi insurrectió, a vármegyei fölkelés. Erre azonban III. Károly idejében nem igen volt szükség. Csak
az 1735-ben kitört pórlázadás okozott zavart. A mozgalomról Heves vármegye
alispánja
1735-ben jelentést tett a kanezellárnak. Heves vármegye részleges
gylésén óvóintézkedésekrl gondoskodik, hogy a mozgalom a vármegyébe át ne
csapjon. 300 lovas és 400 gj'alogos felkelt szerveznek és fkapitányul Orczy
István bárót választják meg. a költségeket a vármegyei pénztárból fedezik. ^)
A megj'e az országgylések törvényeinek végrehajtásán kívül saját bel- Fispáni
önkény.
ügyeivel volt elfoglalva. Tisztújító gyléseket évenkint kellett volna tartani.
Heves vármegyéében Erddy Gábor gróf 1715 után csak három évre, 1718-ban ^)
tartott újra tisztújító közgylést. 1719 után tizenkét évig nem volt Heves vármegyében tisztújító gj-lés, pedig az 1723 56. t.-czikk kimondotta, hogy tisztújító gylés legalább háromévenkint tartandó. A fispán mentségére azt hozta
föl, hogy az országgylésen volt elfoglalva és így a gylést csak 1731-ben hívhatta össze. *) Majd megint 15 éven át 1746-ig nincs tisztújító gylés. E ritka
tiszt újításoknak egyik dönt oka az volt, hogy a fispán maga mellett, újításai
miatt áUandó tisztikarral rendelkezhessék. Az állásokra rendesen tömegesen
jelölt és rajta volt, hogy kath. híveível töltsék be a megürült tisztségeket.
Minthogy a vármegj^e népességének szaporodásával és a gazdasági élet Tiszti fizetsek.
fejldésével kapcsolatban az adminisztráczió terhei is nagyobbodtak, azért a
:

j

:

tiszti díjazást is újra szabályozták ,,a sok viszásság megszüntetése végett"*)
és új tisztségeket áhítottak föl. Heves vármegyében a tiszti díjazások a következk alispánnak 252 rén. forint, helyettes alispánnak 152, rendes jegyznek
252, perceptornak 152, fbiztosnak 152, négy szolgabírónak, egyenkint 100, vicenotariusnak és ügyésznek 40 40 forint. Négy rendes esküdtnek 12
12 frt, az adók
kivetéseért szintén 12
megyén kívüli kikül12 frt. Az albiztosoknak 40 fit.
:

—

—

—

A

A

detésért 1 frt. 50 dénár a napidíj.
47. t.-czikk mondotta ki, hogy ket

követek díjazását országos törvény, 1715
méltányos díjazás illeti meg. Megyei tiszt-

:

is

viselk csak a birtokos nemesség sorából és kath. vallásúakból választhatók.
A vármegyei intézménybe beleszólott, ezt lényegileg megszorította a
helytartótanács. 1728 január 30-i leiratában jelentést kér a vármegyétl a helytartótanács, hogy a vármegyének és városnak min pecsétjei vannak, mily jogon
élnek vele és veres pecsétet használnak-e? Majd leíratüag iíitézkedett, hogy a
vármegye tegj'en jelentést a megyei tiszti állásokról és tudomására hozza a vármegyének, hogy
felsége beleegyezése nélkül új tiszti állást rendszeresíteni s
a tiszti fizetéseket emelni nem szabad.
Heves vármegye az 1635 18. t.-czikk alapján az 1709 jan. 3-i gylésén a törvényhozási eljárást külön statútummal szabályozta. 1714-ben határozatot hoztak, hogy minden egyes per után meghatározott díjat kell letenni a bírói fórum
javára. Ha a perleked felek alispáni bíróságot kérnek, 12 frtot, ha szolgabírói
bíróságot, úgy 6 forintot kötelesek letenni és a helyszíni eljárásnál a bíróságok
:
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tisztességes ellátásáról tartoznak gondoskodni. Ez a határozat is sok viszásságot
idézett el. mert a per ériékéi nem vették figyelembe' a perdíj megállapításánál. *)

A

sedria eltt szerepelnek paráznaság, lopás bntettei, elfordulnak a boszorka n^-pörök is. 170ö-ben Kerekjárt ó László felesége Tót. máské]ien Hegeds
Dorka ellen, 1711-ben Györky Zsuzsanna. Üj István makiári lakos f<>lesége ellen
1726-ban Kató István és neje Pet Judit és Xagy Erzsébet ellen, 1730-ban Fábri
Kata, Vámos Zsuzsanna és Veres Heléna füredi özvegyek ellen emelték a boszorkányság vádját, ..hogy ördögi sugalmaktól vezetve, boszorkányos mesterséggel
emberekben és állatokban kárt ejtettek. Istentl elpártolva a démon zászlója
alá esküdtek s a keresztény hívek veszedelmére mködtek." Az utolsó boszorkán^•pört Heves vármegyében 1750-ben tárgyalták özvegy Tibáné és Szegaé
fülekvári lakosok ellen. ')
A vánnago
A vármegyék helyi önkormám-zati mködésében a XVTII-ik században legén.
8.
vármegyék közgazdasági tevékenysége domborodik ki. Nesselrode
j^ij^jjjj^ ^
fhadibiztos 1729-ben azt jelentette az adókivet bizottságnak, hogy ,, Heves
vármegye és Küls-Szolnok vármegyék portáit hattal emelhetik, mert jó és
kiterjedt ,, határa, sok a szleje, híres bort termel, nagy a baromtenyésztése;
lakóhelyeinek száma és népessége szaporodik. Eger városán ellenben könnyíteni
kell. mert jövedelme csak borából van és 1724-ben lakosai nagy számára való
tekintettel túlságosan emelték adóját". Az 1711-ik é\^l rohamosan szaporodtak
az egész országban a birtokadományozások és birtokvételek. Nagy birtokosa
volt Heves vármegyének Orczy Lrincz, ki összevásárolta a kincstári birtokokat,
tömeges volt a nemesítés a nemesek fohi:onos számának emelkedése a kincstár
megkárosítását jelentette. Ezért a király megsokalja a nemesítések tömegét
és 1720-ban már csak ilyen megjegyzéssel fogadja el az ajánlásokat ,,mégez
egyszer piacet." A nemesítésnek másrészt nagy jelentsége volt az ország kultúi-áját elmozdította és a magyarság eszméjét megszilárdította. Ugyanis akkor
minden jog, szabadság, birtok a kiváltsághoz volt kötve és csak a nemesség
ragaszkodott igazán a magyar földhöz, csak az lelkesedett igazán a magyar
alkotmányért. A király 1723-ban elrendelte a nemesség összeírását a nemesi
diplomák alapján. Ez évben Heves vármegyében. Gyöngyösön, a nemesek
száma 160-ra ment. legtöbben voltak még Szenterasébeten. Besenyn, Bócson.
Leleszen, Hatvanban. Csépán, Várkonyban és Túron. Vám-ára ez idben telepedett mintegy 100 nemes. A Tiszavidéken vannak még nagyobb nemesi teletovábbá a Tisza mentén Erken,
pítések. Szentivánon és Törökszent miklóson
Verpeléten. Mivel ezek között itt a puszta nemesi földeket kiosztották, azért
,,conventionatus"-oknak nevezték ket. ^)
Nagy gondot fordítottak a jobbágyságra és cselédségre. A vármegye 1719
ápr. 18-igyulésén szabáh'ozta a cselédügyet, akkor Szent György napját mondta
az újév els napját beáUás napjául Heves vármegye csak
ki szerzdési idnek
késbb rendelte el, így találjuk már 1741-ben. 1719-ben megállapították a cselédség fizetését is, de ezt szintén 1723-ban módosították, öregbéresnek fizetése
legyen 10 magyar forint, ruházata szr, abadolmány, nadrág, 2 pár saru, egy
fejelés, vagj- 9 cserzett bocskor, egy pár brkapcza, fekete süveg, két pár fehérruha, két kila búzavetés. Tartására, ha nincs a gazda ételén, 12 pozsonyi kiló
kenyérnek valót, egy süldt, 30 font sót. egy mér lencsét, borsót, kila ái-pát,
küa kölest rendeltek. Második béres fizetése 8 forint és ruházata, élelme, mint
az öreg béresé. Vinczellérnek 6 forint, posztóruha, dolmány, nadrág, két esztendre
mente a fizetése. Juhásznak fél ruha-illeték, a nyári és téli ellátásért két-két
bárány, vasárnapi tej, kocsisnak évi 10 forint, ruházat-, posztóból két évre egy
mente, két pár csizma, felsruha, élelmezés járt. A bérszabálj' betartására mindenki bírság terhe alatt volt kötelezve.
A vármegye az iparosok czéhrendszerével szemben a közönség érdekeii
megvédelmezte az árszabások, hmitatiók közzétételével. Heves vármegye az
1639 71. t.-czikk alapján 12 forint bírság terhe alatt a ketts vármegyére 1722-i
közgj-ülé.sén állapított meg új árszalíályzatot.^'') Ebben az idben már mintegy
20 czéhbeh ipar volt Egerben és Gyöngyösön. A czéhekbe csak kath. vallásúak
A közlekedés
voltak felvehetk, felvételük eltt a tagok gyónni tartoztak.
könnyítésére hidakat építenek. 1716-ban rendelte el Hevesvármegye a halászi,
atkári, debri, balpüspöki, sárréti, kígyósi. szalóki, nagyúti, laksói, bodi ludak
;

;

;

;

;
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:

—

kiépítését

közmunkákkal.

A

szolnoki tiszai ludat egászen kijavították.^)
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községekben rendezettebb községi életet, találunk. A lelkészi állomásokat
templomokat, papi és iskolamesteri lakásokat építenek. Az 1730-as
években majd minden nagyobb faluban találunk falujegj'zt, a ki több helyen
az iskolamesteri teendket is végzi. A községben a rendre a parasztvármegyébl
fennmaradt hadnagyok és tizedi'sek ügyeltek. A liadnagyok és tizedesek mellett
a helységbírák és esküdtek illend és kívánatos segítséggel és assistentiával
lenm köteleztettek.^^) A csekélyebb gonosztetteket ezek intézték el i.stenesen.
a nagyobb gonosztevket elfogják és Egerbe küldik. A mértékeket ellenrzik.
A vármegye beléletének nevezetes mozzanata volt, hogy Heves vármegye
1721-ben a püspök-fispánnal a tizedek ügyében barátságosan megegyezett.
E szerint a vármegye e czímen a piLspöknek 3000 rénes frtot fizetett kiárendálás
fejében, ki voltak véve a számításból a püspök és káptalan birtokaihoz tartozó
falvak és birtokrészek, hol a tizedszedés a püspök és káptalan joga maradt,
továbbá Hatvan és Tiszapüspöki, a hol az illetékesség kérdéses volt. ^3) Evvel
hosszas viszálpiak vetett véget a vármegye s a jobbágy érdekeit is kellen megvédelmezte. A tized kezelésére a vármegye kiilön pénzkezelséget szervezett,
meh^ évenkint beszámolt a ,,sedes arendatoria" eltt.
iEndezen adatok a vármegye gyors bels fejldésérl tanúskodnak, pedig
a fejldésnek hatalmas ellensége volt a Rákóczi-szabadságharcz idején, majd az
1738-ban kitört pestis, mely majdnem öt évig dühöngött. Az állattenyé.szcést
visszavetette az 1740-iki marhavész. A ketts megyét katonai zárlat alá vetették,
betiltották a kereskedk szabad járás-kelését, a vásárokat és a megyei határokon
vesztegl és ferttlenít helyeket szerveztek. A ferttlenítésre gondos intézkedéseket tettek, annak szereit hivatalosan elírták, mégis nagy volt a halálozás.
Egy 1739-iki kimutatás szerint 6384-en estek áldozatul a ketts vármegyében
a pestisnek. Az 1740-iki marhavészben 477 ökör, 2061 tehén, 1443 tinó, 1009
borjú, 1135 ló, 232 csikó, 29,972 juh, 2056 sertés hullott el.")
Heves vármegye bels viszonyait legjobban a vallás ügye bolygatta meg.

A

Beiéiet.
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Heves vármegye rendéi vallási tekintetben is vezérl politikusukat, gróf
Erddy Gábor pilspök-fispánjukat követték. 1728 márcziusában érkezett Heves
vármeg3'ébe a helytartótanács rendelete az apostaták ellen. ,, Mivel ezen apostoh
országban sokan az Isten félelmét semmibe sem véve, az ártatlan keresztény
népnek botrányára apostatálnak
., hogy ezen botránj' megszüntethet legyen,
kik azok, hol laknak, a kik így apostafelhivatik a vármegye, kikutatni azt,
tává váltak, mely idkben cselekedték azt,
az apostatákat névszerint írassa
össze és az eredménj't terjessze föl."^^) Ugyanez év októberében tartott közgylésen a fispán felemlítette, hogy „az akathohkusok a vármegyében némely
helyeken imaházakat kezdenek építeni, vagy a régit javítják, tisztogatják,
nagyobbítják, a helvét hitvallásúak pénzt gyjtenek és azon egyeseket térítgetnek,
mindezek ellentétben vannak a kegyelmes rendeletekkel,
rködjék
a vármegye, hogj' ezen %'isszaélések szüntessenek meg." Ez alkalommal tömeges
bejelentések történtek. Roffon Borbély Miháh^ a protestáns imaházhoz tornyot
építtet, holott ezeltt itt torony nem volt. Betiltották az építést,
mivel ez a tilalom ellenére mégis fölépült,
1730-ban a vármeg3'ei hatóság
assistentiájával Borbélj' ünnepélyes tiltakozása ellenére a torn3'ot lerombolták.
A földvári, túri és törökszentmiklósi imaházakra vonatkozólag a vármegye
1730-ban azt határozta^*), hogy a földvári imaház betiltassék, a törökízentrciklósi imaház romboltassék le, a túri imaház tornya az 1720-iki eltti állapotba
helyezend vissza, ert minden akathohkus építkezés ellenkezik a megállapodással.
A törökszentmiklósi imaházat nem rombolták le, mert az 1735. é\ ben
újabb összeütközés volt Erddy püspök és a töröLszentmiklósiak között a templom eltti fatorony miatt. A fispán az új építkezést megtagadta, mire a törökszentmiklósiak a hel^-tartótanácshoz fordultak, hogj' nem új építkezést akarnak,
hanem csak javítási munkálatokat és a püspök mégis elutasította ket e szavakkal .\-irgaesolni kell ket." E vádra a vármegye is felterjesztést tett,
níCgczáfolta a püspök ellen felhozott vádat és felterjesztését eme szavakkal
fejezi be, hogj' a fatoronj' tetejére ,,míl\' hiú dicsekvés és gylöletes jelleggel
teljes czímert tztek ki
éj feletti kakast, azután pedig a folyó hold alakjára
a hold szarvát és végre az egészet a török jelvények módjára csillag tetzi be." ")
A Carolina resulutió megjelenése után annak pontjait a vármegye szigorúan betartotta. Az apostatákra vonatkozólag a hel3'tartótanács 1733-ban meg.
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hogy a tisztviselk hanyagul járunk

nem nyomozzák szorgahnasan

és

nem

el kötelességük teljesítésében,
jelentik föl az apostatákat, pedig kétség-

kívül töhb apostata van az országban. A vármegyei jegyzökönyvekben 1735-ben
találnnk rá esetet, hogy Foglár György püspöki vicarius panaszára perbe fogja
a Aármegj-e a hevesi prédikátort, a miért Cserg
lányt a kath. hitrl rábeszéléssel vi.sszatérített.^') A vasár- és ünnepnapok szigorú megülésérl szóló
szabályzatot a helytarlótanács 1733-ban küldötte meg a vármegyének, melyet azután a szolgabírák közöltek a falvak lakosaival ..Dicsértessék a Jézus Krisztus" kezdet körlevelükben.^*) Az ünneprontó nemeseket pénzbirsággal sujlják, ja kisebb
büntetés 6. nagyobb inintetés 25 frt. A kisebb ünne})roi\tásért a ])aira.sztrenden
levk 17, a nagyol)l)ért 50 pálczaütéssel büntettetnek. A czéhek közül a gyöngyösi ágostai és református vallású szabó- és szücsczéhckben idézett el zavart

nev

a resolutió. Ezeket a vármegye eltiltotta a nyilvános adás-vevéstl és raesterségök gyakorlatától, mert a kath. körmeneteken részt nem vettek.*") Viszont
is a helytartótanácshoz fordultak sérelmekkel, a mely ket kivételesen a
czéhbeli tagok között meghagyta.
A hel3i;artótanács figyelme kitei'jedt a görög keleti vallású ráczokra és a
zsidókra is. A ráczok Rákóczi idejében orosz papok befolyása alatt Egerben
a keleti hitre tértek át. a miért Erddy püspök a Feuesy-fóle szerzdés alapján
Iviniondotta, hogy a \-árosban többé kiváltságos lakosoknak nem tekintetnek,
városi elüljárók nem lehetnek. Gyöngyös városa pedig 1711-bcn a ráczok telepítési engedélyéi, felfüggesztette és kikötötte, hogy a már városukban letelepedett, boltokkal biró ráczok társaságot alkothatnak ugyan, de magyar mesteremberek czikkeit nem árulhatják, nyilvános istentiszteletet és papot nem tarthatnak és évnegyedenként 50 fillér taksát fizetnek.^) Az 1727-iki helytartótanácsi rendelet a vármegyében tartózkodó zsidók j^ontos összeírását hagyta meg.
Chima Mihály szolgabírót bízta meg a vármegye a gyöngyösi járásban az összeírással. Elhatározta a vármegye, hogy ,.ha Gyöngyösön netán zsinagógát állíttottak volna, az alispán tiltsa be a földesurak pedig intessenek meg, hogy az
ide-oda kóborló zsidókat birtokaikra ne vegyék föl." Az összeírás szerint a vármegyében Gj'öngj'ösön volt 8 zsidó család, Halászin egy.**)
Erdödy Gáb.ir.
Mindez adatok bizonyítják gróf Erddy Gábor püspök-fispán gondosnemcsak az akathoságát a hel}i:artótanács rendeleteinek végre haj tásál)an. D^>
Ukusokkal járt el szigorúan, hanem még nagyobb szigorral, gondossággal törekedett az 1723
71. t.-czikkben is rárótt kötelességének is megfelelni, elüljárt
az országban a fpapok között az egyházak visszaszerzésében, a templomok építésében. Mikor Magyarország prímása azt jelentette a királynak, hogy az esztergomi érsekség és a gyri püsf)ökség papnevel-intézetei 14 év óta üresen állanak,
némely püspökségben egyáltalában nincs is papnev^el-intézet, gróf Erddy
Gábor bátran hivatkozott a Tele kesy-f éle szemináriumra és annak alapítványaira.
E szeminárium részére, a mely kezdetnek elég szép volt, folyton történtek
újabl> adakozások. Az egri érseki levéltárban lev szemináriumi számadások sze1736-ig, tehát tizennégy
rint gróf Erddy Gábor, piLspöksóge idején 1722
év alatt, a szeminárium csaknem alapjából újból épült, a földszintes szemináriumból kétemeletes épület lett, mi a fundust nem számítva, 20 ezer forintba
Apátbirtokán,
került, új templomot emeltek a szeminárium Ostoros
falván, Harsányban a régit restaurálták, azután két kertet vásároltak a szemináriumnak, az egyiket konyhakertnek, a másikat a növendékek üdül-szórakozó

k

;
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—

—

helyének.**)

Ugyanakkor, mikor a protestáns nem articuláris templomok elvétele forgott szóban, hangsúlyozták, mily nagy szükség van paróchiáki-a és derék plébánosokra. 1733-ban vette kezdetét a lelkészségek rendezésének nagy munkája
és az összeírás. A vármegye szolgabírái útján teljesítette azt. ^*) Ez érdekes
világot vet a vármegye községeinek egyházi és mveldési viszonyaira. A vármeg>-e tiszamentí részén az akatholikusok voltak túlnyomó számmal, ezeknek
voltak ott templomaik és prérUkátoriak. A vármegye nyugati részeiben a kath.
vallás volt az uralkodó. A templomok és plébániák fenntartása s a papok fizetése
a népre nehezedett, a fizetést némi pénzösszegben, rendesen természetben állapították meg.
földesurak saját birtokaikon, az egri püspök és káptalan a püspöki és káptalani birtokokon a patronátusi terheket viselték. A legtöbb helyen
ott találjuk már a prédikátor és parochus mellett az iskolamestert. A tanííónak
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szokásos illetéke és díja mellett több hetyeu minden olvasni kezdtl és olvasni
tudótól külön illetéke volt.
A lelkészségek rendezésének kérdése nem volt új dolog Heves vármegyében, lMdön Telekesy az egyházmegye kormányzatát átvette, az egész püspökségben
az egyháziak közül 70
80-an Iclkészkedtek, azért
Kollonics primás elé terjesztett lajstromában 45 olyan állomást jelölt ki, hol azonnal új paró;;hiák állíthatók. Felállítottak-e ezek közül sokat Telekesy idejében, nem tudjuk. A nagy
püspök ezekben az idkben inkább csak kijelölhette a helyeket, hol kell építeni
és magasztos terveinek buzgó végrehajtója Erddy Gábor volt. Ö 1715 és 1737
között 133 új plébániát állított föl, melyek közül 18-ban a szerzetesek látták
el a lelkészí teendket. -^) Erddy halálakor 174:4-ben a paróshiák száma 232-re
emelkedett a püspöki megyében, tehát Telekesy óta mintegy 157-el szaporodtak.-*)
Ekkor állította föl a király a ,,cassa parochorum"-ot, a parochiák fenntartására,
ebbe az egri püspök 4000 frtot fizetett be 1738-ban. -'')
Erddy Gábor alatt fejezték be az egri ftemplom építését is 1717-ben.
Ezt a templomot 1713-ban Telekesj' kezdte építtetni Sz. Mihály arkangyal tiszteletére, már készen volt a 25 mázsás nagj^ harang, a koronás fedel nagy áldozati kehely, de a püspök halála után a nagy müvet csak Erddy végezhette be.
A templom volt homlokfelírata tanúskodik errl ,,Deo optimo Maximo-Honori
S. Miehaolis Archangeli Ecclesiam hanc Stephanus Telekesy Eppus Atíriensis
inchoavit MDCCXIII., quam Gábriel Anto:iius Erddy Epp. Agri. terrainavit
A. MDCCXVII."
A lelkészségek rendezése maga után vonta a püspöki megyék arányos
beosztását. E tekintetben itt még jóformán az Árpádok által teremtett
viszonyok állottak fönn. Az egri püspökség hat tiszántúli esperességébl új püspökséget akartak állítani Szatrnár székhelyivel. Az egri püspök elfogadta a
tervet, lemond a hat esperességrl és közülök négynek dézsmájáról. Üj püspöki
széhkelynek azonban nem Szatmárt ajánlja, a hol oly sok a református, hanem
Nagybányát. -*) IMiután a király az egri püspök beleegyezését megnyerte, az
egri káptalant is felszólította 1734:-ben, hogy adja beleegyezését a megye fölosztásához és készítsen tervet a káptalani méltóságok megosztására. A káptalan
e fölosztást, az si alapítványok megosztását külön emlékiratban ^') ellenezte. III. Károly hét éven át sürgette a püspöki megye szétosztását, st az
egri káptalan nagvprépostját, Kiss Jánost ki is nevezte a felállítandó új püspöki
székre, de azért a tervbl ekkor nem lett serami, inert késbb Erddy Gábor
megyés püspök is megváltoztatta véleményét. Mária Terézia is sürgette egy
idben az egri megye szétosztását az okból, hogy a vármegye nagy terjedelme
miatt a tiszántúli részben még igen kevés paro^hia van. De a vitás ügy csak
1804:-ben dlt el, ekkor történt az egri diojcesis szétosztása.
Erddy Gábor püspök megérte még a hazafias kath. párt mködésének mí
diadalát. III. Károly iialálakor és Mária Terézia trónralépíekor tnt ki, hogy
mit tud a békés állapotú és dinasztiához csatlakozott Magyarország. Hazánk
alkotta most a Habsburgok hatalmának alapját. A nemzet a királyi hatalommal közelebbi érintkezésbe akar lépni. A kormányszékekben magyar tagokat
követelnek, st, mint Heves várraegye 1741-i követi utasításaiban is olvassuk,
felsége bels udvari minisztériumában is h, magyar férfiakat akarmég
nak láti. *") A hazafias egri püspök, a ki már azeltt követelte minden
magyarországi birtokostól a magyar nyelv tudását, most az egyházi méltóságoknak idegenekkel való betöltése ellen szólal föl. Panaszkodik, hogy ismert
olyan kanonokokat, a kik még az Isten szót sem értették magyarul. Ezért
több haragos pasquill jelent meg ellene, egyikben többek között ez áll ,, azért
hogy jjüspök vagy, még pokolba mehetsz", ^^) de üyen támadások nem tánto-
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meg mködésében.

Mária Terézia felfogta válságos helyzetét. Magyarországot, hol egyedül
hajthatja nyugalomra fejét, akarta birodalraa középpontjává tenni. A nemesség
lelkesedett, hogy a királyni nem idegenek, ellenségek veszik körül, hanem a
igy a király és az ország érdeke egy. Nemcsak a förangúak, az uralhaza fiai,
kodóház hívei ragaszkodtak a királyhoz, hanem az alsóbb népo.sztály is egészen
lojálissá lett. Ez adja magyarázatát az 1741 szept. 11. jelenetnek. Midn III.
Károly halálakor az európai fejedelmek osztozkodtak Mária Terézia örökségén,
akkor a mag\'ar nemzet, mely ,, zsarnokának ostora, de törvényes uralkodójának
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gyáinola", a királyn jobbjára áll. Felhangzott az országgylésen
..Morianiur pro rege nostro." a törvényes lojalitás valóságos szenvedélylyé
alakult át
a hadügyi és pénzügyi dolgokban nemzetünk saját erejét meghaladó
áldozatokat hoz és ^lagyarország mint a monarehia ftámasza lép föl.
Heves vármegye is serénykedett a pénzáldozatokban és a katonaság kiállításában. Heves vármegye az 1741 63. t.-czikk szerint a nemesi felkelést tartozott
szervezni, azután 100 portája után 40 gyalogost és 100 lovast volt köteles kiállítani.
vármegyére kirótták azt. hogy a katonai raktárba terményben 1600
rozst és 3000
zabot szállítson. Ezenfelül volt a katonák felszerelési
költsége és hat havi díjazása.
A törvényes kötelezettségen kívül a vármegye
,.ö felsége szükséglete fohián a magyar lovasság segélyéül, jó szívbl, tehetségéhez képest,
felsége, az ország és az örökös tartományok ellensége ellen"
még 832 lovast állított ki. Jó példával az egyházmegye járt elül, a püspök, a
káptalan testülete, a lelkészek s a szerzetesek mind állítottak ki lovasokat, ezek
száma 120-ra ment. A vármegye 50, a birtokos nemesség 116. az arniálista
nemesség 115, a községek 305, Eger városa és a püspöki tisztek 100, az egri
jogtanárok és tanítványaik 28 lovassal járultak a vármegye önként niegajánlott
seregéhez. '-) A birtokos nemességen kívül a városok iparos czéheiben, a községek
lakóiban is ersen lángolt a lojális érzés.
A hevesvármegyei hadak eg_\Tésze Bajorországban Kevenhüller vezérlete alá,
másik része Ausztriába vonult és
felsége 1742. szept. 6-i leiratára a köteles
idn kívül még egy évig felsége szolgálatára készen állottak. A vármegye ezért
jutalmul három évi tehermentességet biztosított számukra.
Az 1744. szept.
1-i közgylés ,,éljen Slária Terézia" felkiáltással ugyanilyen nagy segélyt ajánlott meg a királyn számára. A vármegye a csapatoknak utasításul adta, ,,hog3'
a tisztek jó disciplinát tartsanak, a legénység paripáit, fegyvereit rendben
tartsa, el ne vesztegesse
hogy idnkint jelentést tegyenek az alispánnak
.,
és ha valamelyik halála történnék, ennek napját feljegyezzék és mindenrl
számot adjanak.'"
Erdödy halála.
g közgylésen Erddy püspök betegeskedése miatt már nem vehetett
részt. Szept. 26-án pedig meghalt a nagy püspök, a ki alkotásaival Heves vármegyében, fleg Egerben megörökítette nevét. Az ö idejében a jezsuiták visszaszerezték régi helyüket Egerben és Gyöngyösön. Eger városában betelepíti a
trinitáriusokat és az irgalmasokat, a kik közül az elbbiek fkötelessége a rabságba esett keresztények kiváltása, az utóbbiaké a szenved betegek testi és
lelki orvoslása, ápolása volt. Addig is. míg az irgalmasok kórháza elkészült, a
püspöki residentia termeit engedte át a betegek elhelyezésére. Eger városa volt
a tanulni vágyó frangú ifjtjságnak találkozó helye, elkel ifjak voltak tanulói
alapítványát
annak a jogi intézetnek, melyet Foglár C4vörgy alapított.
nemcsak Erddy püspök és káptalan fogadták nagy örömmel, hanem az
1741. országgj'lésre egybegylt karok és rendek is hálás elismerésül az alapító
érdemeit a 44-ik törvényczikkbe foglalták. ^^)
•) Szederkényi i. m. IV. 165.
') Vármegyei jegyzkönyv 1735 május 1.
') U. o. 1718
legliívfbb
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•) U. o.
1714
*) U. o."
1739 október 22.
1 7 18
szeptember 30.
149»
április 16.
') A pörök lefolyá.sát a jegj'zökönyvekbö' többször közli Szederkényi i. m. IV. 143
'") Vármegyei jegyzökönj'^' 1722 június 9. Gyöngyös. Közölve Szederkényi
") U. o. IV. 178.
'-) Vármegyei jegyzkönyv 1729 január 1.
") Szederkényi i. m. IV. 183.
i. m. IV. 184
185.
'^) Vármegyei
")Az egj'ezséget közli Szederkényi IV. 189— 190.
'•) U. o.'lV. 215—216.
jegj'zökönyv 1728 október 18.
") "U. o. 1730 február 4.
") Szederkényi i. m. IV. 196.
^i)
") Vármegyei jeg\'zökön>n' 1731 április 26.
Sze")i:. o. IV. 198.
")U. o. iV. 208.
derkényi i. m. IV. 207.
") U. o. IV. 206.
«) Egri Emlékkönyv. 222.
") Az összeírást
teljesen közli Szederkényi i. ra. IV. 200
") Egri Emlék") Orsz. levéltár 1738. 40. sz.
206.
könyv 216.
")Orsz."ltár 1738. 67. sz.
") Orsz. Itár. 1733. 60. sz.
") „Brevis declaratio
rationum, ob quas Capituliim Agriense ad fiendam dioecesis Agriensis dismembrationem consensum
'°) Vármegyei jegyzkönyv 1741 április 22.
suum dare non potest." Die 29. decembris Anni 1734.
'-) Vármegyei jegyz") Kolinovics: Novo-Hungariae periódus, p. 144, 313.
TTtasitás 9. p.
") Egri Emlékkönyv
könyv 1741 november 24.
Foglár György é-s az egri jogiskola. 229 237.
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Jlária Terézia és II. József kormányzati rendszere. Gróf Barkóczy Ferencz és
gróf Esterházy Károly püspök-fispánok kcra.

—

Az 1741. és 1744 1745. évek a nemzeti lelkesedés évei voltak. A lojalitás
mindenkit magával ragadott, mert ^lária Terézia kezdetben tisztán magyar
királynnek mutatta magát. Már ekkor zokon vették a régi császári tanács
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emberei, a német miniszterek, hogy a királyn a magyarság nemzeti lelkesedésére bízta ügyét, életét, koronáját és gyermekét.
IVIíg III. Károh' korában a vármegyék az országgylésen kevés oppozíczió.
fejtettek ki, nem akarták zavarni az or.szág nyugalmát, addig Mária Terézia
korában már feltámadt az ellentállás, a sérelmek felsorolása, a mint a köv'eíi
utasításokból látjuk. Heves vármegyének püspök-fispánja gróf Erddy Gábor
halála után gróf Barkóczy Ferencz volt. 1745-ben történt ünnepélyes beiktatása,
ekkor tette le a díszes közgylésen fispáni esküjét. ^^) Innen kezdve ö volt
1761-ig a vármegye vezérl politikusa.
Az 1751-i országgylésre küldött követek választásánál és az utasítások
készítésénél már szembetnik a fispán hatalmi körének növekedése és a régi
alkotmányos jogok védelme. A jegj'zkönyvekben azt olvassuk, hogj' a fispán
hivatala erejénél fogva jogosult ug^-an törvénybl kifolyólag a követi tisztre
alkalmas férfiakat kijelölni, hogy ezek közül a vármegye válasszon, de e jogától
most eltekint, a rendek részére engedi át a .szabad választást, mert nem kételkedik, hogy a közjót és békét munkáló férfiakra esik a választás. ^*) A vármegye
rendéi köszönettel fogadták a fispánnak eme jogfenntartással tett kijelentését
és a követi utasításokba a régi forma szerint bevették, hogy a kiráhn elterjesztéseket és kívánalmakat, a memiyiben az ország javát czélozzák, a fispánnal
egyetértve elsegíteni igyekezzenek. A követi utasítások 33 pontja sok nemzeti
sérelmet sorol föl. A hehi:artótanácsot helyezzék át az ország közepébe, mivel
sokan a szülhelyüktl távol es Pozsonyba menni nem akarnak a postáknál.
is, miként a kormányszéknél magyar elnökök legyenek. Felvetik a Rákoson
három évenként tartandó országgylés eszméjét. A katonaság posztóbeli szükségleteit honi gyárak állításával itthon szerezzék be. A vallási ügyekben a fennálló tör^ényekhez ragaszkodjanak, töröljék el a cassa parochorumot, az apátságokat, prépost ságokat magyar nyelv, magyar származású, érdemes egyháziaknak adományozzák. Az adózásnál vegyék tekintetbe a termelési viszonyokat, pusztító árvTzeket, állati betegségeket és a katonaság elszállásolásának
átmeneti terheit. A jobbágy panaszait a fispánoknak adják ki.
A hétéves háború idején a nemzet számos önkéntes adakozással, nagy verés pénzáldozattal szolgálta kiráhnijét. Heves vármegye vér- és pénzáldozatait
a vármegyei jegyzkönyvek tntetik föl. 1756-ban a vármegye 300 fre
legénységet állított ki, de testi hibák miatt a katonaság 125-öt visszavetett.")
1757-ben 20 ezer mér búzát vagy rozsot szállított a ketts vármegye Budára,
hol mérjét 1 frtjával vették át.^^) Ugyanez évien még egyszer kértek természetbem szolgáltatást a ketts vármegyétl, de a vármegye hségének hangoztatása mellett kijelentette, hogy annyi teher elviselésére már képtelen.
1758-ban a szerencsétlen had\aselésben a magyar ezredek sokat vesztettek,
ekkor Barkóczy pü.spök-fLspán maga szólította föl a ketts megyét újabb
áldozatkészségre.^") A megye 500 katonát állított ki, a papság szintén 500-at,
a birtokos nemesség 372-t, tehát összesen 1372-re rúgott a gyalogosok létszáma.
Erre következett az élelmi szerek kiállításának kötelezettsége, mehTe azonban
a vármegye azt felelte ., fájlaljuk, mert fájlalnunk kell, de a fogyatkozás miatt
kívánatnak eleget
nem tehetünk." *") A vármegyei nemesség 1758
a
végén 30 ezer
forint
segélypénzt
küldött maga
jószántából,
minden
erltetés nélkül való teljes szabadsággal, ajándékképen a nagy
szükségben lev kiráh'nnek. ^) Bármennyit
áldozott
magyar nemzet,
a
mégis a háborúból nagy adósság maradt a monarchiára. A nagy kiadások fedezésére már 1761-ben felszólították a vármegyéket, hogy járuljanak hozzá egy
Mag^'arországnak szükséges 10 milliónyi kölcsön felvételéhez. A ketts vármegye
a 10 mUlionyi kölcsönkérést bizonyos feltételek között megengodlietnek tartotta, bár súlyos aggályoknak és praejudiciumoknak jogos félelme forog fenn
a kölcsönkérésben,''-) A terv a vármegyék nagy részénél azonban óriási ellenzésre
talált, azért az uralkodón az 1764-i országgylést hívta össze.
Barkóczy Ferenczet 1761-ben esztergomi érsekké nevezték ki, helyét az
idejébe
egii püspökségben gróf Esterházy Károly váczi püspök foglalta el. Az
esett az 1764-iki országgylésre adott követi utasítások készítése.*') A 35 pontból
1751-ben.
álló utasításban még több közjogi sérelem orvoslását
kérik, mint
A követek igyekezzenek megvédeni a karok és rendek kiváltságait és az ország
szabadságát, hogy Magyarországot idegen tartományok módjára ne kormá;
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nyozhassák. Az országot érdekl ügyeket

jövben országgylés útján és ne magán
intimatumokkal intézzék el. A nomos.^iéííet a saját jószántából állított
gyalogos kaionaság további fenntartására no kényszcritsók, a magyar ezredek
élére magyar tiszteket állítsanak, a lovasság írszére a lovakat itthon vásárolják.
Majd a közmunka és az osztrák vámrendszer sérelmeit sorolják föl, a régi magyar
.örvények értelmében a szabad kereskedést kívánják. A nádori, tárnokmesteri
kir. személynöki tiszt ügykörének t(>ljes helyreállítását sürgetik. Azután a sóárak emelkedése,
az egyházi méltóságokra történt idegenek kinevezése és a kir.
leiratokkal,

—

fiscusnak visszaélései ellen szóló pana.szokat sorolják föl.
Az 1764-iki országgylésen azonban megint hátra szorultak a közjogi sérelmek. Az uralkodó leiratában azt kérte, hogy a rendek a hadi adót emeljék
miUió forinttal és a nemesi felkelést pénzen váltsák meg.
1
rendek az utóbbi
újítást, mint fölöslegest elvetették és esak 600 ezer forinttal emelték a hadi adót,
•nely így összesen 3 millió 900 ezer forintra szökött fel. Mária Terézia pedig,
miután látta, hogy Magyarország ellenkezésén megtörik minden terve, megneheztelt a nemzetre, többé országgj-lést nem hívott össze, a nádor 1764-ben
beállott halála után a nádori hivatalt is mellzte és rendeletekkel kormányozott,
Mária Terézia abszolutisztikus rendeleteivel az egységes nagy naonarchia
^'íé'kedé*'"
megvalósításán fáradozott. Feszköze a központosító kormányrendszer volt. Uralkodásának minden ténye innen indul ki és ide tér vissza. Mária Terézia porosz
minta szerint rendezte be a pénzügyeit.
pénzügy élére a porosz Haugwitz
grófot állította, a ki kivitte, hogy az osztrák rendek lemondtak a pénzügyben
rendelkezési joguki-ól és Ausztria adóját megkettztette, Stájerét megháromszorozta.
kormány hazánkban is ezt akarta elérni, de a magyar rendek még a
contributio fölemelése ellen is tiltakoztak. Nemzetünk emez ellenkezése dönt
hatású volt gazdasági életünkre. Ugyanis az udvar arról is gondoskodott, hogy az
osztrák örökös tartományok felemelt adójukat megfizethessék, ott ipartelepeket
alapított; gj'árakat állított, azokat közgazdasági tekintetben virágzóvá tette, a
kereskedést, a vámokat azok hasznára rendezte, míg Magyarországot földmível
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országnak hagyva, gazdasági tekintetben Ausztria gyarmatává tette.
Mária Terézia ez intézkedései, a bécsi udvari tanácstól kidolgozott
kommercziális rendszer rendkívül káros volt hazánkra. A kommercziális rendszer
eljelei Heves vármegye területén már III. Károly idejében mutatkoztak, mikor
a vármegj^éhez leküldötte a nyers terményeknek, bornak, búzának, állatoknak,
g\^apjúnak és .bröknek a küls országokba való kivitelét tiltó rendeleteit és a
szabad kereskedést korlátozta. Mária Terézia idejében, 1773-ban jelentést kérnek
a vármegyétl, hogy vannak-e a községekben bven fejs tehenek? A juhtenyésztésre, azután a dohán}i:ermelés emelésére népies röpiratokat küldenek
a vármegyéhez. Egyszer a vármegyében lev gyárakról, azok elállítási képes.ségérl, a czikkek áráról, munkabérrl, majd a hatvani posztógyárról, azután a
vármegyében bevetett föld és termelt mag mennyiségérl kérnek kimutatást.
1772-101 évenként bekérik a jobbágyok és mesteremberek népszámlálási adatait
anyanyelv és vallás szerint. **)J
A modern állam követelménye volt az ers központi hatalom. Ezért az
1760-ban felállított osztrák államtanács joghatósága alá rendelték a magyar
kanczelláriát és helj^artótanácsot. Az államtanács feladatául tzte ki az egységes kormányzást, ezért az örökös tartományok rendi alkotmányát eltörölte.
Nálunk ez nem ment volna könnyen, azért az államtanács óvakodott a nyílt
erszaktól, de rendeleteivel folyton belenyúlt a kormányszékek autonómiájába
és a fispánok hatáskörét valamennyi magyarországi vármegyében egységesen
Kétségtelen,
szabályozta.
hogy Mária Terézia 1768-iki rendeletével a
XVI XVII. században kifejldött particularizmust eltörölte, de egyúttal a
fispánok hatalmi körét is rendkívül kiterjesztette. A rendelet bevallott czélja
az volt, hogy a rendet, a jó és egyöntet közigazgatást akarja valamennyi vármegA'ében meghonosítani, igazi czélja pedig a központosításnak a vármegyére
i

—

való kiterjesztése volt.
vaUási üíVL-k

Heves vármegye fispánja gi-óf Barkóczy Ferencz, majd különösen gróf
Esterházy Károly a vármegyével állandó jó viszonyban vannak, a rendek
a fispánnal egyetértleg mködnek. Az ö idejökben a vármegyének a politikai
életben nincs, nem is lehetett irán^kátó szerepe a vármegyék akkor a korinánye
zékek rendeleteinek végrehajtó közegei voltak. A fispán a vallás re
;

;
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hivatásukat a püspök-fispánok ketts biizgósággal gyakorolták. A püspökfispánok az Egerben, C4yöngyösön, Hatvanban és Pásztón letelepedett görög
keleti ráczokra alkalmazták az akatholikusokra kiadott tilalmat, hogy polgár
jogot nem gyakorolhatnak, a czéhekbe föl nem vehetk. A ráczok e miatt panaszszal fordultak a királynhöz, a ki küls politikai szempontból, az orosz czárr;
való tekintetbl a ráczok privilégiumait épségben tartotta, az akathohkusokr;
vonatkozó rendelet egyéb pontjait azonban rajok is kiterjesztette. És miutár
az a gyanú merült föl, hog}- a rácz és görög kereskedk a törökkel összeköttetésben vannak, tlük a helytartótanács 1752-ben hségesküt követelt, az esküt
letenni vonakodókat az országból kiutasította.
Az 1749 június 17-i heh-tartótanácsi rendelet az apostatáki-a egész büntet-

kódexet ír el. Az akathohkusok minden mozgalmát figyelemmel kisérték.
Nevezetesebb bünpör foglalkoztatta a vármegyét 1752-ben. Polgáry ilihálvtúii
prédikátor volt a vádlott, hogj- felséges fejedelmünk ellen világos gylöiséget
beszélt, a templomban iszonyú igékkel és elmélkedéssel prédikált. Érne beszédével, hogy ,,ne hidje el magát a király, hogy a korona a fején, a pálcza pedig
kezében van, mert találkozik olyan, a ki a koronát a fejérl, a pálczát kezébl
kiverje," hallgatói között pártütést szított. *^) Polgáry egri börtönébl Svájczbf
szökött, de azért tovább folytatták a vizsgálatot, mert Túron tört ki valamikor
a Péró-mozgalom, itt újabb kurucz mozgalomtól tartottak. Az elfogott túrivásárheh-i vádlottakon Budán kuniczságukért szigorú ítéletet tartottak. Vásárhely és Túl' városokra azt a határozatot mondották ki, hogy széjjelszóratásr?
vohiának ugyan érdemesek, most azonban még ettl fölmentik ket, egy század
lovasságot helyeznek el ottan.
Ugyanígy ítélte meg a mozgalmakat Dévay
Andi'ás, Heves vármegye ahspánja, ,,ez egy materiában oly vélekedéssel vagyok,
hogy egyszer kóborló tolvajok, de tartok tle, hogy nagy füstöt csinálnak belle,
kivált a kurucz névvel nagy lármát tehetnek."
A fispánok kötelessége volt az orthodox vallás gyámolítása és a közmveldés elmozdítása. A két püspök-fispán alatt oly gyarapodásnak indult
a lelkészségek száma, hogy rövid félszázad alatt (1744—99) kétszáznál több
lelkészség támadt föl hamvaiból. Ugyanis Esterházy Károly püspöksége utoLsó
éveiben az egri püspöki vármeg\-e területén 353 parochiát, 66 hehi káplánságot
(capellaniae locales) és 125 segédlelkészi állomást számláltak össze. Hihetleg
a nevezett két püspöknek, fleg Esterházyak apostoH buzgósága, az egri
püspöki megye hiányainak orvoslására intézett törekvése idézte el, hogy
Mária Terézia, ki ,,apostoh" jogánál fogva annyi gondot fordított a püspökségek
újterületi berendezésére,
új püspökségek alapítására, az egri püspökségnek
szétosztását tovább nem sürgette. *®)
Mindkét fpap sokat tett a papnevelés és közmveldés elmozdítására.
Barkóczy Ferencz theológiai és bölcsészeti tanszékeket szervezett 1754 1756ban. a jogi tanszékekrl már Foglár CTVÖrgy gondoskodott. Barkóczy egyesítette
1760-ban a Kisdy-intézet alapjait a Telekesy-szemináriura alapítványával és az
egri fiskola kiegészítéseképen, az irodalmi és iskolai szükségletek kielégítésére nyomdát állított föl. A nyomda els terméke 1754-böl való. ^')
Esterházy
Károly püspök vállaira hárult a jezsuita rendnek 1773-i eltörlése után az egri
és gyöngyösi gimnáziumok fenntartásának gondja. Mindkét helyen a saját papjaival töltötte be a tanítói tisztet mindaddig, míg az intézetek sorsáról végleg
nem intézkedhettek.
Esterházy püspök legjelesebb és legmonumentálisabb
alkotása az egri liczeum. Látta, hogy Egerben csak a gimnáziumnak van
szakszeren berendezett épülete, míg a bölcsészeti, jogi és theológiai tanfolyam
és az egri nyomda külön-külön épületekben elszórtan vannak elhelyezve. Egy
nagy épületben akarta mindezeket elhelyezni és ebben az épületben a IS-ik század felfogása szerint a felsbb tudomány minden kellékét czentralizálta, hogj- az
Magyarországnak egyik legkitnbb fiskolája legyen. A barokk-ízlésben emelt
palota, mely 1765-t öl mintegy húsz év alatt kcszJt el teljesen, építészeti stílusával, könyvtárával, csülagászatí tornyával, szertáraival, dísztermével, kápolnájával, tantermeivel és bels felszereléseivel a XVIII. század páratlan kulturális alkotása s máig Egernek országos büszkesége.
A fispánok a vármegyék kormányzói. Heves vármegyében a vármegyei
életrl a sok közgylés tanúskodik, melyeket felváltva Egerben és Gyöngyösön
tartottak. A kisgylések is gyakoriak az alispán lakásán, de a tisztújító gj'ulések
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egyre ritkulnak, idejök rendszertelen. Barkóczy mindössze háromszor 1746,
1750 és 175(í-ban tartott tisztújító gylési ^*) Esterházy alatt 1766, 1773,
1778, 17S4, 1790, 1796-ban. tehát átlag hatévenként vannak tisztújító székek, ^^j
A tisztújító székeken a fispánok a négyszeres jelölést hozták be s a ílária Teréziaféle instructio ellenére Barkóczy idejétl kezdve a fispán a jegyzi állásokat
rendszerint kinevezéssel töltötte be.
A tiszt^"iselk fizetésére több adatunk van. A tisztifizetések 1742 óta részletesen a következk voltak fispánnak lOOfrt, alispánnak 402. jegyznek 365,
szolgabírónak 180. esküdtnek 54, ügyésznek 75, pénztárosnak 200, orvosnak 200
frt. *") 1762-ben a tiszti fizetéseket már felemelték, ekkor a fispánnak 1500,
alispánnak 606. jegyznek 302, fbiztosnak 250, perceptornak 300, ügyésznek 150,
szolgabírónak 209. helyettes szolgabírónak 150, esküdtnek 80, orvosnak 500,
60 frt fizetése volt. ^^) A fispánok megszaporodott teendit,
2 sebésznek 60
a vármegye érdekében kifejtett tevékenységét honorálták a régente szokatlan
évi díjjal.
a többi tisztvisel fizetését a helytartótanács beleegyezésével rendezték el a réginél méltányosabban.
Mária Terézia idejében kezdtek gondot fordítani a vármegyei székházakra
és a vármegyei börtönökre. Heves vármegyében a vármegyeház mai épületének
építése 1756-ban. a vármegyei börtön építése 1761-ben kezddött meg. Mindkettnek költségeit elszámolták a házi költségvetésben. Ez építkezések már
Egert predesztinálták a vármegye állandó székhelyéül. Már III. Károly ideje
óta állandó gondja volt a vármegyének a hidak építése, a közutak javítása.
Mária Terézia idejében ezeken kívül a közgazdasági tevékenység és a közigazgatás legapróbb kérdéseiben is rendeletileg intézkedett a hel\i;artótanács. E
rendeletek alapján a vármegye 1748-ban szabályozta az aratók munkabérét *^),
hogy úgy a vármegyebeli, mint máshonnan jöv aratók a tiszta búza után kilenczedet. rozs után nyolczadot, zab, árpa, köles, kukoricza után nyolczadot kapjanak. A pipázókra taksái vetettek, ennek jövedelmét a vármegyei házi költségvetésben 1000 forintra tették. A kártékony állatokat irtották, a vármegyék falvaira aránylag kivetették, hogy hány farkas, varjú és verébfejjel tartoznak bírság
terhe alatt beszámolni. A kóbor czigányokat összeiratták s ket állandó letelepedésre akarták szoktatni. Az 1773-i hehi:artótanácsi rendelet a kóbor czigányok
két éven felüli gyermekeit jobbágycsaládokhoz adatja nevelésbe és megtiltotta,
hogy a czigányok sátorok alatt éljenek, czigányul beszéljenek, vajdájukat elzte
és ruliázatukat a népruházattal egvenlvé tette. Ezzel akarta a kóborló czigányokat rendes életre szoktatni, de fáradozása sikertelen volt.
Heves vármegyében, Egerben éles összeütközés volt a lakosság és a püspökföldesúr között. Barkóczy püspök az Eger városának adott jogokat tisztán a
failal körülkerített városi területre magyarázta, míg a falakon kívül épült külvárosokra és az ott lev földterületen feltétlen rendelkezési jogot gyakorolt. A
város azonban a Fenessy-egyezséget a falon kívül es Álmagyar, Czegléd, Tihamér részére is követelte. Az ügyet a vármegyei közgylésen döntötték el 1750-ben.
^') A városi hatóság töredelmes szívvel megbánta, hogj^ a püspököt megbántotta,
mert a püspök-földesúr semmi innovatiót nem tett, fol\'tatta eldeinek uzusát
és az orvoslást is kész megadni, ha az egyezség némely pontjait megsértették,
tehát elismeri a városi hatóság, hogy méltatlanul vádaskodtak a földesúr ellen
a királjTiál. Erre a püspök atyjai szeretetébe visszafogadta az egrieket
és a fennforgó kérdések kiegyenlítésére a várossal 13 pontban egyezséget
hozott létre.
Heves és Küls Szolnok vármegj'ék úrbéri viszonyainak rendezésére a
helytartótanács 1770-bcn Brunswik Antal udvari tanácsost kiüdötte ki. A szolgautasításai szerint vármegyeszerte ös.szeirták az úrbéri telkeket és szolbírák az
gáltatásokat. A telket hold számra állapították meg, feljegyezték a birtokosok,
a jobbágyok, a zsellérek neveit és azok anyanyelvét. A telket minsége szerint
írták körül, termékeny talajú-e, jó legelje van-e, szlje min bort termel, közel
van-e a malom, a terményeket hol és könnyen értékesíthetik-e ? A helytartótanács a jobbágj-telkeket négy osztályba sorozta és annak megfelelen állapította
emg az úrbéri szolgáltatásokat. Egy telek után járó jobbágy-szolgáltatás maximális értékét 47 frt 65 dénárba határozták meg, minél többet egy földesúr sem
követelhetett. A nagy munkálat több éven át tartott, a vitás ügyekben az úrbéri
törvénvszék döntött.
;

:

—

—

Eger és a
püspök
.deszetfi7.éí-i>.

—

Heves vármegye

583

története.

A jobbágytelkek emez összeírása szerint kívánta a modern állam a jobbágyokra nehezed adózás kérdését megoldani. Ha már a nemesség ellenkezése
miatt a közteherviselés elvét nem valósííhaiíák meg, legalább a jobbágy adóját
akarták méltányosabb alapon rendezni a jobbágy adózó képes.sége szerint. 1772ben bocsátotta ki a helyt ari ót anács az új adózási rendszerre vonatkozó rendeletét, a mely a régi adóalapot, a dikát megváltoztatta annyiban, hogy abba a jobbágy fakultása mellett a fundust, vagyis a jobbágyházat és földet is' alapul vette.
Mintegy 90-féle dikát állapítottak meg Heves vármegyében 1773-ban a dikák
száma 23,299 volt. egy dikára 3 frt 38 dénár adóösszeg esett., 5*)
Bármint ítéljük is meg Mária Terézia abszolutisztikus irányzatát, annyi
bizonyos, hogy a modern áUam kiépítésére való törekvés hazánknak hasznára
vált. Mária Terézia uralma országunk szellemi és anyagi mveltségét nagyban
elmozdította, az korszaka a restauráczió korszaka volt. Heves vármegye kultúrája a 18-ik században nagyban emelkedett, fiskolái épültek, minden nagyobb
községben találunk lelkészt, iskolamestert, az ipar fellendült, a földet okszerüleg
kezdik mívelni. Heves vármegye akkor népesedett be legjobban
voltak itt
mágnás családok, birtokos nemesi családok, nagy számmal iparos czéhek, régi
és újonnan települt jobbágy családok. E korszak birtokviszonyairól a családtörténeti részben van szó.
Az ipart leginkább a városokban zték. Gyöngyösön 1741-ben hét czéh
állított ki egy-egy lovast. Eger városában pedig 9 czéh. E czéhek voltak
a szabó,
kmíves, ács, csizmadia, szöv, szcs, üveges, kovács és lakatos czéhek. A vármegye 1741-i jelentésébi megtudjuk, hogy Egerben és Gyöngyösön aranymívesek, érczöntk. kártya, kardcsináló, kés- és ch'ót csináló, továbbá kalapgyártó iparosok is vannak és az aranymívesek finom munkát végeznek. Hatvanban ugyanekkor posztógyár van, mely fehér posztót gyárt az itteni nép hasz;

;

:

nálatára. Híres volt a parádi üveghuta. ^^)
jobbágyság a községekben telepedett le nagy számmal. 1741-ben a tarnajárásbeli Szalókon. 44, Kerecsenden 14 német jobbágy családot találunk. Felsónánán sok tót
jobbágy van, Doraoszlón is feles számmal vannak a tóvok.
Markazra Bossányi Gáspár földesúi- telepített le mintegy 30 tót családot Gömör
és Hont vármegyébl. Hevesen az idegen nevek szintén német és tót telepesekre
mutatnak. Az 1756 57-i portális összeírás szerint Hatvanban is volt 45 német
jobbágy. Gyöngyösön 1742-ben 300-ra teszik a görög családok számát. ^') Az
1772-ben elrendelt jobbágynépszámlálás anyaköny^á kimutatása Heves várAldebr német és Szentjakab, Veresmarth tót nyelv közsémegye községeit
gek kivételével
mind magyarnak jelzi. Vallásra nézve a tiszamenti járás 17
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községét evangélikusnak, 6-ot vegyesnek,
a tarnai, gyöngyösi és mátrai községeket katholikusoknak jelentették, ^s) A vármegye terményei közül az aratók
bérszabályzata külön a búzát, rozsot, zabot, árpát, kölest, kukoriczát említi
meg, ezenkívül még a dohánytermelés virágzott. Az állattenyésztésre az 1773-i
dikális összeírás nyújt felvilágosítást, igen sok igás ökröt, fejs tehenet, ürüt és
borjút, lovat, csikót és sertést számláltak össze a vármegyében. Az igás ökrök
.száma 17,492,
a lovak száma 16,068. a sertéseké 16, 689 vök. ^s)
Mária Terézia idején megváltozott, finomodott Magyarország társadalmi
élete is. Heves vármegye társadalmi életének képét közelebbrl nem ismerjük.
Eger városában a püspök-fispáné voh a vezet szerep. Erddy Gábor püspök
építtette a liczeumhoz közel a püspöki palotát, melyet Barkóczy püspök egy
emelettel bvíttetett
az ékes lépcsházat és palotában lev kápolnát pecíig
Ezícrházy Károly készíttette. Az akkori társadalmi életet jellemzi a Barkóczy
püspöktl Felstárkányban emeh, For-Contrasti néven ismeretes püspöki
nyaraló, mely minden kényelemmel és ékességgel fel volt szerelve, de késbb
Esterházy püspök a nyaralót szétbontatta.
IMária Teréziát az 1778-ban kitört háborúban is támogatta a nemzet.
A vármegye 270. Eger városa 30 katona felszerelését vállalta el. ezenkívül a vármegye fogadott fel kell számú csapatot az egri és szolnoki várak rizetére. Esterházy püspök indítványára azt is elhatározták, liogy nem kötelességszerleg,
hanem szabafl elhatározásból még nagyobb csapatot" állítanak ki. "") Ez volt
a vármegye utolsó áldozata Mária Terézia idejében.
Mária Terézia iránt tehát a nemzet mindenkor ill liódolattal viselkedett,
bár alatta észrev^ehetleg eihalavá nyúlt a nemzeti alkotmány és a nemzeti szel-
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lem. Ugyaiiily tisztelettel fogadták fiát, utódját II. Józsefet is, a mint Heves vármegye feliratában is olvassuk. ..Életét és vérét, valamint bold. anyja érdekében
kész volt a vármegye áldozatni hozni, most is minden erit felajánlja ö felségének
hséges szolgálatára." De azután II. József erszakos kormányzati rendszere
miatt a legélesebb összeütközés támadt az abszolutisztikus uralkodó és a jogaihoz,
alkotmányához ragaszkodó magyar nemesség között.
Heves vármegye jeg^^zkönyvei is emez ellenállást örökítik meg II. József
vallásügyi, közoktatásügyi, közigazgatási, törvénykezési és közgazdasági újításaival szemben. Egerben is megsznt a Telekesy-féle szeminárium, itt is föl85-ben a ,, generáló seininarium"-ot. melyben együtt l^allgatták
állították 17S4
a vármegyei kispapokkal a szerzetesrendek növendékei az eladásokat. Ezt a/ intézetet azonban az uralkodó a következ évben eltörölte, illetleg Pestre helyezte
át és az egri szeminárium csak 1790-ben került vissza széldielyére. ^^) Heves vármegyében is végrehajtották a szerzetesek eltörlésére vonatkozó rendeleteket
felvették községenként 1782-ben az úgynevezett ,,canomca visitatio"-kat, vagyis
kimutatták a járási szolgabíró és esküdt aláírásával hitelesítve a kath. lelkészek
évi jövedelmét. *-) Ez az ország plébániái rendezésének elmunkálata volt.
A canonica visitatio szerint Heves vármegyében akkor 70 kath. parocliia volt,
a többi községek ezek íiliáját, leányegyházát alkották. Ide is leérkeztek az állam
alá rendelt egyháznak bels szervezését szabályozó rendeletek, melyek nagy
részét azonban nem valósították meg. Esterházy püspök az egyházi szertartásokat továbbra is betartotta, az .,ecclesia militans"-nak buzgó harezosa volt,
a ki nem kereste a .kalapos király" kegyét, st a neki felajánlott kir. kitüntetést,
a Szent István-rend nagy keresztjét sem fogadta el. ^^)
II. József a felvilágosulás szellemében intézte el a nem kath. felekezetek
viszonyainak szabályozását is. Kiadta a türelmi rendeletet. E rendelet kiadásával a protestánsokat nem elégítette ki, de azok szenvedélyét rázúdította a katholikusokra. Heves vármegye közgylésén is nagy izgalmat keltett a toleranczia
rendelete. Esterházy fispán felolvastatta a vármegyei közgylésen királyának
tartozó hségénél fogva ez intimátumoí, de mert hazája iránt is kell hséggel
viseltetett, kijelenté, hogy e nagyfontosságú határozatot sem a hazai törvényekkel,
sem a kath. vaUás elveivel összeegyeztetni nem tudja.
vármegye az intimátumot, mint a mely a vármegyei levéltárat nem illeti, a püspöknek visszaadta. *'')
Ezzel azonban a toleranczia rendelete nem került le a napirendrl. A helj'tartótanács újabb intimátumára Heves vármegye alispánja fölterjeszté, hogy a gyönmagán akathoUkus vallásgyakorlat
gA^ösi és mátrai járásban sem nyilt, sem
nincs, a tamai járásban egyetlen oratórium van, a tiszántúli járásban 21 kálvinista
imaház áll fönn, de superintendensnek, vagy valamely conventusnak nyoma

—

;

,

A

sincs a vármegyében. Ezzel szemben a vármegj'e több községében a protestánsok
imaházat akartak emelni, így Igaron, Gyöngyösön. A görögök nem egyesültek,
pedig Egerben és Gyöngj'ösön akartak új templomot építeni és görög nyelv

elemi iskolát felállítani. A vármegj^e elutasította a kérelmet, II. József a^kérelmek java részét megengedte. *^)
II. József a közoktatás terén is nevezetes intézkedéseket tett.
jogi intézeteket rendezte és a rendezésnek áldozatul esett az egri Foglár-féle jogakadémia, mi Heves vármegj'e rendéinél nagy felzúdulást keltett. *') Az iskolai
tandíj behozatala is nagy izgalmat keltett a vármegyében, hog}' .eddig országunkban hallatlan taksák behozatalával siilyosít tátik az iskolába járás." ,, Elbámulunk ez újításon, a vel megrázkódik csontjainkban ezek hallatára" és legalább
arra kérik
felségét, hogy ,,a szegénj' és tehetséges ifjakat mentse föl a fölvételi
díjtól, azok irányában mutasson könyörületet."**) Tulajdonképen ez is volt
az uralkodó czélja, hogy a felvételi díjakból az iskolák csekély alapítvánj'ait
pótolja, az állami tanárokat fizesse és a szegénysorsú, jó tanulók részére ösztöndíjakat alapítson,
Heves vármegyében Esterházy püspök-fispánt fölmentették fispáni
tisztségétl és Heves vármegjét Pest, Fehér, Borsod, Nógrád vármegyékkel
és a Jászsággal egj' kerületben egyesítették s a kerület adminisztrátorává Majláth
Józsefet nevezték ki. ") Az új rend értelmében vármegyei közgylést évenként
egyszer szabad tartani az adminisztrátor évi fizetése 6000, az alispáné 1000 forint
s a tisztviselk teendit, eljárását 58 pontból álló .szolgálati utasításban szabályozták. Heves vármegye rendéinek zokon esett a püspök-fispánnak állásától
i

A

,

Eözigazgatáöjitások.

i

;
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való felmentése, mert a hazai törvények szerint az egri püspök elmozdíthatatlanul viseli a fispáni tisztet és éjjen Esterházj- a legnagyobb odaadással, teljes
erejével szolgálta a közügyet. Zokon esett a rendeknek a vármegye eltörlése, mert
látták, hogy evvel Magyarországot alapjában felforgatják. Feliratot terveztek
ezek ellen, de Majláth adminisztrátor felszólalására, hogy úgy sem változtathatnak a helyzeten, a felterjesztéstl eláUottak.
Heves vármegye utolsó közgylését 1786 október 10-én tartotta, innen kezdve
1787 június 28-ig az összes fölmerül közigazgatási ügyeket kisgyülésen intézték
el, míg a helytartótanácsi rendelet ezeket is beszüntette. A tisztviselk közül
az alispán, ügyész, jegyz, pénztáros és egy szolgabíró állandóan a vármegye
székhelyén, Egerben volt köteles tartózkodni. Itt volt a levéltár, törvényszék és
börtön is. A járásokban a felügyeletet a fszolgabírák, a községekben a községi
bírák teljesítették. A községi érdemes bírákat lehetleg újból megválasztották
és a községekben fontos hivatal volt a jegyzség, mert ez a falu toUa. Az egész
vármegyei magisztrátus teljesen az adminisztrátornak volt alárendelve, a ki
katonai, poUtikai és igazságügyi dolgokban az osztrák tartományok fnökeivel
áUandó összeköttetésben volt.
Nevezetes intézkedése volt II. Józsefnek, hogy a közigazgatást és törvénykezést szétválasztotta. A vármegyei tiszt%'iselk tisztán a politikai természet
ügyeket intézték el, a törvényszéki ügyekben az elvizsgálat, nyomozás és a
végrehajtás m.egkeresés teljesítése tartozott hozzájok. 1787-ben lépett teljesen
38 új alsófokú törvényéletbe az új bírósági fórumokra vonatkozó rendelet
széket állítottak föl az országban a vármegyei törvényszékek helyett. Ezek közül
egynek székhelye Egerben volt, ez a ,, Tiszáninneni Heves és Küls Szolnok alsófokú törvényszék," meljniek ítéleteit az eperjesi kerületi táblához lehetett
felebbezni. Az egri törvényszéknek báró Szepessy Samu volt a kinevezett elnöke
500 forint fizetéssel, osztotta ki a négy ülnök között az ügydarabokat, a kiknek
évi fizetés^ 300—300 frt volt. A fenyít ügyeket a két syncücus referálta. A törvényszék ülnökeit az actuariusok helyettesítették, ezek vezették a tárgyalások
jegyzkönyveit. A törvényszék személyzetéhez tartozott még a szegényez
ügyésze, a segéd és kezelszemélyzet s a jogi tanulmányokat végzett ifjak, az
;

,

úgynevezett aiiscultánsok.
A vármegyei autonómia eltörlésével tilos volt a ,,no8 universitas comitatus"
czímezés használata s a magyar nemesi alkotmánynyal annyira összeforrott
latin nyelv heh'ébe a közigazgatás, törvénykezés és közoktatás hivatalos nyelvévé
a németet rendelték. A végzetes 1784-i helytartótanácsi intimátum megokolása
az volt, hogy a latin nyelv holt nyelv, a magyart pedig általánosságban nem használják, ez okból a német lesz fokozatosan három év alatt az egész birodalom
hivatalos nyelve. Heves vármegye rendéit a keserség és fájdalom fogja el eme
rendelet olvasására, mely nemcsak törvényeinkbe, de országunk érdekeibe is
ütközik. Azt pechg, hogy csak németül tudó tanítókat alkalmazzanak a jövre
az iskolákban és hivatalokban, egyenesen kivihetetlennek és végrehajthatatlannak
jelentik ki. '") Hiábavaló volt a vármegyék tiltakozása. 1787-ben márnémetül
küldte rendeleteit a ,,Kön. ung. Statthalterei" a,,Löbliche Gespanschaft"-hoz.
Nevezetes Heves vármegyében az, hogj' II. József idejében, a német korszakban is, mind a közigazgatási, mind a bii-ói tisztikar teljesen a várniegyebeU
nemességbl való volt. 1786-ban Halasy alispán helyébe a király Fáy Bertalan
borsodi helyettes alispánt nevezte ki, majd 1787-ben Majláth József adminisztrátort hivatalában Almásy Pál váltotta föl, a ki az adminisztrátori rendszer
bukásáig %-iselte tisztét.
II.
József ezután erszakosságával oly adókulcsot akart megállapítani, hogy az mindenkinek a birtokához mérje adózási kötelezettségét. De e
rendeleteknek a vármegyék ellenszegültek. Heves vármegyében Esterházy püspök hívta föl a rendeket, hogy Ijár felsége parancsának engedelmeskedni hódoló
tisztelettel kötelesség, mindamellett mondják ki, hogj^ e rendeletek végrehajtásához hozzá nem járulhatnak. A nemességnek és házaiknak törvény ellenére
való össze Íratása, az összeírás módja, hogy oda katonai személyt rendeltek ki és az
összeírás czélja törvényeinken és jogainkon a legsúlyosabb sebeket ejti. 'i) A még
akkor fispánnak bátor felhívását nem merte a vármegye követni, mert attól tartott, hogy az ellenszegüléssel a tiszti személyzetnek és egyeseknek sok kárt
okoz. Azért az összeírást elrendelik avval a kikötéssel, hogy emez összeírással a
M.tt!.vararszái;

Yárincp:>'éi

és Vürosai:

Heres vármeffyc.

3|

'

Heves \-ánuügyo

,586

Változások
Eccrben.

történeti".

nemesi jogoknak és kiváltságoknak praejutüruniot nem alkotnak, st uiinden
felségénél keresnek védelmei
sérelem ügyében
II. József idejében Heves vármegye székhelyén, Egerln'n is nevezetes változások történtek. Az egri vár, minthogy a török uralom elmultával elvesztette
stratégiai fontosságát, eladásra került. A kincstár nem akart fölösleges kiadásokat tenni a vár fenntartására és javítására, azért Esterházy püspöknek régi földesúri jogczímen eladta 1783-ban 10,778 forint lefizetése ellenében. Így nemcsak
Eger városa, hanem az eddig területileg Borsod vármegyéhez tartozó egri vár is
az egri püspök kezébe került. '-) A vár egyes részeinek lerontásakor az elpusztult székesegyházat is teljesen lerombolták és a vár faragott köveit a makiári
templomnak s más középületeknek, mint a liczeunniak éj^ítéséhez használták föl.
várban lev használható épületeket gazdasági czélokra fordították és egy
Mikor látták Eger lakosai, hogy II. József
részét börtönnek rendezték be.
czentralisztikus rendszerével a városokat köz vetetlen hatalma alá törekszik
hajtani, ekkor 1786-ban újra kitört a püspök -földesúr és a város között a viszály.
Fenesy és Barkóczy egyezségét fel akarták oldani s 18 pontból álló gravanimális
felterjesztéssel a város szabadulni akart a földesúri terhektl és földesúri alárendeltségtl. II. József meghallgatta kérésüket s 1789-ben közölte az adminisztrátoiTal és a püspökkel, hogy ,,ezen város mindjárást királyi várossá emeltessen
és a város kfallal környezett részei a küls városokkal, vagyis a bástyákkal

A

—

egj'befoglalva

maradjanak és

királyi felszabadítással

megkegyelmeztessenek."

Az elmunkálatok keresztülvitelére kommisziót küldtek ki, de a szabad

kir. városhalála után nem lett semmi.
József többi rendeleteibl az
II. József abszolútizmusával 1788 körül már elérte azt a határt, a melyen
túl nem mehetett. Betegségében megtörve, 1790] január 28-i leiratában valamenn^T önkényes rendeletét visszavonta, csupán a türelmi rendeletet, az úrbéri
szabályzatot és a lelkészségek rendezését hagyta érvényben.
A visszavonó rendelet publikálása után Heves vármegyében visszaállott a
régi rend. Almásy Pál adminisztrátor búcsút vett a vármegyétl és az alispán
útján a rendek bocsánatát kérte, ha valamiben vétett ellenök hivatalos eljáráválaszukban, hogy mindig igaz
sában. Heves vármegye rendéi megnyugtatták
hazafinak ismerték. Az egri törvényszék abbahagyta mködését, lezárta könyveit,
márczius 3-i közgylésen újra a vármegye
ezzel megsznt a hevesi alsóbíróság.
örökös fispánja, Esterházy Károly elnökölt, a ki a a rendek lelkes tüntetése
között foglalta el fispáni tisztét. Kitzték a tisztújító szék idejét és ekkor az a
nevezetes esemény történt, hogy Fáy Bertalant, II. József kinevezett alispánját
újra megválasztották alispánnak, helyettes alispánnak pedig Taródy Istvánt, a
régi tisztikar nagyobb része megmaradt.
volt alsófokú hevesi bíróság elnökét.
Ezzel a legnagyobb elismerést adta meg nekik a vármegye, hogy az ország törvén}i:elen kormányzata idején is, mint az abszolutizmus hivatalnokai is igaz hazafiiak voltak, humánusan intézkedt-ek.
Így a vármegyei autonómia helyreállott.
a zsidókra vonatkozólag
vallásügyi rendeleteket semmiseknek tekintették.
azt határozták, hogy a vármegyébl távozzanak el, mert letelei^edésük következtében több községben a szegénység és pusztulás tetemesen észlelhet.'^) A
Eoglár-jogi akadémiát újra megnyitották, az idegen német nyelv rendszert az
iskolákban megszüntették, a tandíjszedést eltiltották. A házak számát letörölték
s a falvakon történt összeírásokat, földméréseket tartalmazó iratokat a vármegye
házában elégették. Így megérte még Esterházy püspök-fispán II. József rendhitéhez, hazájához ragaszkodó egri fpap 1799-ben, 74 éves
szerének bukását.
korában, 36 évi áldásos mködése után halt meg.

ból,

mint

II.
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") Vármegyei jegyzkönyv 1744 okt. 18.
'') Vármegyei jegyzkönyv 1745 június 30.
»») U. o. 1757 január 20.
") U. o. 1756 szeptember 6.
") U. o.
") V. o. 1751 február 15.
") U. o. 1759 május 8.
") U. 0.1762 már1758 február 3.
") U. o. 1758 deczember 17.
") U. o. 1769 május 21.
") U. o. Prédücá") Szederkényi i. m. IV. 266—267.
czius 13.
") Egri Emlékczióinak kézirati gyjteménye egy kötetben van a vizsgálati iratok mellett.
'*) Vármegyei jegyzkönyv 1746 deczember 29, 1750 deczember
") U. o. 243.
könyv, 242
") U. o. 1766 deczember 9, 1773 április 19, 1778 áprUis 28, 1784 április
14, 1756 április 26.
'") Vármegyei jegyzkönyv 1757 deczember 5.
") Szedor27, 1790 április 12, 1796 január 22.
") Vármegyei jegyzkönyv 1748 július 29.
") U. o. 1750 április 14.
kénvi i. ra. IV. 259, 452.
") Szederkényi i
") U. o. IV.
m. IV. 275—277.
") Szederkényi i. m. IV. 267.
"•) Vármegyei jegyzkönyv 1778 augusz
") U. o. IV. 277.
238—239.
")U. o. IV. 276.
tus 27.
") Egri Emlékkönyv 224 225.
") Vármegyei jegyzkönyv 1782 augusztus 30.
••) Egri Emlékkönyv 195.
•') Vármegyei jegyzkönyv 1782 február 27.
") Szederkényi i. m.
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•')
") Vármegyei jegyzökönjT, 1784 május 10.
U. o. 1785 február 22.
IV. 284 285.
.
") 1785 márczius 18-án kelt kinevezési okirata, melyeta helytartótanács április 2-án publi'*) Egri
'")
június
")
o.
október
25.
jegj'zökönyv
1784
28.
1784
Vármegyei
U.
kált.
") Vármegyei jegj'zökönyv 1790 április 14.
Emlékkönyv 169.
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Iciizdehnei

a rendi alkotmányért, a napóleoni háborúk kora
1815-ig.

II.

József halálakor a vármegyék szinte versenyeztek egymással abban,

régi rendszernek minden emlékét eltöröljék. Egj-es vármegyék móltan
új királyválasztást süi'gettek, mert II. József törvénji:elen uralmával a pragmatica sanetiót megszegte, a trónöröklés fonalát elszakította. Más vármegyék

hogy a

higgadtabbak voltak, de azért azok

is

kifejezték II. Lipót trónraléptekor a múlt-

ért való nehezt élésüket és a jöv iránt való aggodalmukat. Így Heves vármegye
rendéi elöterjesztésökben éles szavakkal Ítélték el II. József gyászos uralmát,

a miért Magyarország törvénj'es és apostoli királyai közé nem sorolliató, egyúttal
azt kérték, hogy a következ országgylésen az uralkodó és a nemzet közötti
viszonyokat újra és világosan állapítsák meg, új biztosítékot szerezzenek az
ország jogai és szabadsága védelmére, melyet sem az idk mostohasága, sem a
következ fejedelmek akarata meg ne ingathasson. '*)

De azután

amaz

hogy Magyarország alkotmányát
magát megkoronáztatja, — a vármegyéket
megnyugtatta. Az ország valósággal .hazafias lázban" égett. Heves vármegye
az 1790 9 1-i országgylésre követi utasításul egész jogi tanulmámi; dolgoztatott
ki, mely részletesen felöleli a vármegyék közjogi, politikai, vallásügyi, nevelésII.

Lipót

ígérete,

visszaállítja, a sérelmeket orvosolja és

-

,

—

ügyi, katonai, társadalmi, igazgatási, kereskedelmi, törvénykezési sérelmeit és
kívánalmait. Az utasításokban a népjog védelmét hangoztatják, új koronázási
diplomát kívánnak, melybl kitnjék, hogy nem a nép van a királyért, hanem a
király van a népért. ^Miután az 1715 14. t.-czikk ellenére országgylést az uralkodók nem hívtak össze, sürgs esetben azt a király nélkül a nádor vagy az ország
els zászlós ura is összehívhassa. Adót országgylésen kívül kivetni nem szabad.
A kormányszékek jogkörét írják körül pontosan, ezek a törvén\i:elen rendeleteket
ne hajtsák végre. A koronarökre a jövben súlyos büntetést szabjanak ki, ha
a koronát nem rzik meg, vagy nem védelmezik meg az eltávolítás ellen.
Vallási szempontból a protestánsok vallásszabadságát biztosító bécsi és
Az iskolaügyben tanítási nyelvül a
Hnczi egyezségek megújítását kívánják.
magyar nyelvet és a II. József alatt Jászberénybe átvitt gyöngyösi gimnázium
visszahelyezését kérik. Belátják, hogy az állandó katonaság nem mellzhet,
de határozzák meg az állandó katonaság számát, ezzel együtt szabályozzák a
nemesi és személyes felkelés gj-ét, a magyar katonaságot szállítsák idegenbl
haza és a magyar ezredekhez magyar tiszteket nevezzenek ki. Társadalmi szempontból a felvidékrl az alföldre való telepítést ajánlják. Intézkedéseket kérnek
a szegényügy rendezésére, az rültek és nyomorékok sürgs elhelyezésére. Fölszólalnak a rendjelek és kitüntetések osztogatása. ellen, az öltözetben, életmódban
való fényzés eUen, a miért is el kellene ínii ,,a magyar nemes egyszer, de
méltóságos ruházati módját." A közgazdaság elmozdítására hidakat, utakat
építsenek, az erdket rendezzék, a közmunkákat szabályozzák. Az ipart- fejleszszék, a rossz vámrendszert és az ország bels vámjait is rendezzék.
Az 1790 9 1-i országgylés sok üdvös törvén;\i: hozott, az ország
alkotmányát visszaáUította arra az alapra, a melyen az 1723-i törvény szerint
:

—

k

Heves vármegye rendéit ez a megoldás nem elégítette ki,
a magyar
népjog védelmére az 1723-i koronázási diplománál több biztosítékot követeltek,
az országgj'lés folyamán is fölszólították a követeket a tervezett diplomához
való szigorú ragaszkodásra. "^) De hiába, mert az ország rendéinek többsége az
uralkodó óhaja eltt meghajolt, a biztosítékokból engedett. Már ez oi^szággylés is alkotott egy-két korszer reformot, azután nagyfontosságú volt amaz
intézkedése, hogy e szükséges reformok tanulmányozására regnieolaris commissiót alakított, melynek munkálatait azonban a kitört franczia háborúk
megakasztották. Az 1792-i koronázó országgylésre Heves vármegye rövid 8
pontból áUó utasítást adott, melyben a regnieolaris bizottságok munkálatait
kívánja tárgyalás alá vermi, különösen a közoktatási és úrbéri ügyekben.
A fbenjáró bntettekre szigorú büntetést kérnek, a bels reformok fejlesznj'ugodott.
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tését sürgetik. Nevezetes, hogy ekkor a várniegj'e megnyugodott ugyan már
az 1723-i koronázási diplomában, de azért ama jogfenntartással, ha a szükség
úgy kívánja, a követok ennek kibvítésére törek<'cljenek. '*) Do az országgylés
e reformokkal nem foglalkozott, a koronázás után feloszlott, mert a franczia

háború fenyegetett.
A következ országgyléseket 1796, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811— 12-ben,
háborús idkben tartották. E körülmény magyarázza meg, hogy ez országgylések els sorban katona és adó megszavazással foglalkoztak, az alkotmányos kérdések, a korszer reformok háttérbe szorultak. A háborús idk jellegét tüntették föl Heves vármegye követi utasításai is. Az 1796-i országgylés
eltt József nádor informáló levelet küldött a vármegyéhez, hogy a belügyi kérdéseket halasszák a következ országgylésre, mert az országgylésnek a hadi
segély alkotja ftárgyát. Az 1802-i országgylésre a vármegye 12 pontban adott
utasítást a követeknek, a melyekben a királyi propozícziók pártolását hangsúlyozzák. Az igazságszolgáltatás reformjáról, a teherviselés könnyítésérl, az
érezpénzekröl, a mértékek szabályozásáról van szó az utasításokban. Heves
vármegye követeinek szigorúan meghagyta, hogy az újonczmegszavazás jogáról
le ne mondjanak, így az újonczokat az ország rendéivel egyetértleg a bécsi
udvar ellenére csak három évre szavazták meg. ")
Az 1805-i országgylésre Heves vármegye követi utasításai a katonai
kérdésekkel, az adózással és az újságok izgatásaival foglalkoztak. Most már
nemcsak az újonczok létszámának megállapítására, hanem az újonczozás módjának meghatározására is felhívják az országgylés figyelmét, mert Heves vármegyévármegyére 12 porta többleben is több visszaélést tapasztaltak ezen a téren.
tet írt az országgylés, azt szállítsák le. Az újságok veszélyes elveket hirdetnek,
féktelenséget és a felsbbségek iránt való engedetlenséget keltenek szép jelszavak
alatt, azért ez újságokat figj'elemmel kísérjék s a visszaéléseket büntessék meg.
Az utasítások pontjaiban hehd érdek dolog volt, hogy az egriek külön portaszámítását szüntessék meg, ket kebelezzék be teljesen a vármegyébe, továbbá
az egri püspöknek, minthogy már érseki rangra emelkedett, a hétszemélyes
táblán az esztergon és kalocsai érsekségek módjára széket biztosítsanak. '*)
Az 1807-i országgylést Budára hívták össze, a vármegye 19 pontban adott
követi utasítást abban a reményben, hogy az ország belügyeirl is fognak itt
nemesi kiváltságok fenntartását a közterhek méltányos elintézését
tanácskozni.
és a regnicolaris deputácziónak igazságszolgáltatásra vonatkozó reformját kívánvám-, posta- és bányakezelk magyarok
ják az országgylésen tárgj-altatni.
legyenek. IMagyar ezredekhez magyar tiszteket nevezzenek ki s a szolgálati nyelv
só árát s a vámokat országgylésen kívül ne emeljék föl.
a magyar legyen.
Ugj'ancsak belefoglalták az utasításokba a 12 porta leszállítását, Eger városának a vármegj'ébe való bekebelezését és az egri érseknek a hétszemélyes tábla
tagjai közé való felvételét. '*) Legnagyobb volt az áUandó katonatartás ellen
való panasz, mel}Te még az országgylés folyamán pótutasítást adtak a követeknek, hogy az újonczokat csak évrl-évre ajánlják meg s nem, mint 1802-ben,
három évre. Ez az országgylés is leginkább katona és adóügyekkel foglalkozott,
de 29-ik t.-czikke nevezetes volt Heves vármegj'ére. E t.-czikk szerint Eger
területekkel
város vizentúli részét Tihamér, Álmagyar, Czegléd, Szölöske
Heves vármegyébe kebelezték be, a minek fejében az 1812 5 t.-czikk szerint
Ivánka, Egerfarmost, Szke pusztát és Kistálya alatt egy malomzúgót Borsod
vármegj-ének engedtek át kárpótlásul.
Az 1808-i országgylést Pozsonyba tisztán a királyné koronázása végett
hívták egybe. A vármegye ezért mégis adott utasítást a követeknek, hogy a múlt
országg5'lésröl eUialasztott ügyek tárgyalását, fleg a regnicolaris bizottságnak
a felkelésre vonatkozó munkálatát sürgessék meg. Az országgylésen az uralkodó
lelkes felszólítására a rendek a nemesi felkelést három évre megszavazták, a
Heves vármegyében visszatetszést idézett el és ezért a követeknek az országgylés lefolyásáról szóló jelentését a közgylés a levéltárba helyeztette. **)
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Az 1811-ben Pozsonyba hívott országgylésre Heves várraegye követeinek
17 pontból álló utasítást adott, a melyek leginkább a pénzügyi devalváczióval, a
pénzügn müveletek törvény ellenes voltával foglalkoztak. Az országgj-ülésen
a pénzügy körül ers küzdelmek folytak, azért a vármegye pótutasításokat is
adott, hogy a pénzügyi mveletekkel szemben a követek az országnak nemcsak
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anyagiadé alkotmányos érdekét is megóvni törekedjenek. Ez országgylés
az 1812-i esztendbe és ez országgylés után a vármegye a
belenyúl ott
követeknek az ország alkotmányához és sarkalatos törvényeihez való törhetetlen
ragaszkodásokért köszönetét fejezte ki.
Ez volt e korban az utolsó országgylés, a következt csak 1825-ben
Im-ták össze. A háborús idk voltak okai annak, hogy az 1790 91-ben kiküldött
regnicolaris bizottságok mmikálatait nem vehették békés tárgyalás alá, azokat
1825-ben újból kellett elkezdeniök. Heves vármegye megtett mindent, a mit
tehetett a rendi alkotmány védelmére, de valamint az egész országot, úgy Heves
várniegj'ét is ez idben a napóleoni harozok érdekelték közelebbrl.
Nálunk Magyarországon a franczia háborúkra már az 1790 91-iki
országgylés megszavazta a hadi segélyt. JVIikor a háború 1793-ban tényleg
kitört, az egész országban önkénteseket toboroztak a rendes csapatok pótlására
és a hadi pénztárba való magán adakozásra szólították föl bizalmas úton a fispáEger, Túr, Pásztó és Poroszló
nokat. Heves vármegyében toborzó helyekül
helyeket jelölték ki. Esterházy Károly fispán 1794-ben maga 24 ezer forintot
adott a hadi pénztár javára, Fáy aUspán évi 700 frtot áldozott e czélra fizetésébl, példájokkal igyekeztek a vármegye birtokosait áldozatkészségre bírni. Mindez áldozatok csekélynek bizonyultak, a franczia hadseregek sikereket arattak.
Erre az 1796-i országgj'lés mintegy 6 miüió forint hadisegélyt szavazott meg
pénzben és természetben, ezenkívül 50 ezer újonczot és e mellett kir. leirattal
1797-ben a nemesi felkelést is elrendelték, nüután az ellenség az örökös tartományokban tett gj'ors elnyomulásával egyre jobban közeledett.
Heves vármegye a tiszáninneni kerület kapitánya alá tartozott. A vármegj'ében a lovasok számát 260-ban állapították meg, megválasztották tisztjeit,
kapitányát, f- és alhadnagyait, azután a strázsamestereket, káplárokat, hadi
zászlótartót,
kirm-gust, trombitást, kovácsot, szíjgyártót. A sereg
biztost,
öltözete sötétkék ruha volt sárga zsinórzattal, fekete süveg zöld tollal, veres
tarsol3^ veres patrontás, fekete kardszíj és lószerszám. A sereg Makiáron táborozott, gyakorlatozott és ott esküdött föl a fölszentelt zászlóra. E közben kötötték
meg az els koahcziót befejez békét Campó-Formió falviban és így a felkel
sereget, minthogy rá szükség nem volt, szétbocsátották. ^)
A békekötésnek nem volt, nem lehetett állandó hatása. Ausztria nem
nyugodliatott bele vereségeibe, a többi európai hatalmasság nem nézhette,
hogyan emeUka francziák Batavia, Helvetia, Cisalpina, Liguria, Toscana, Róma,
Parthenope köztársaságok alakításával hatalmukat. Míg Napóleon, a kor legnagyobb hadvezére Angha tönkretevése szempontjából az egyiptomi hadjáratot
folytatta, távol volt Európától, ezalatt az osztrákok, németek, angolok és oroszok
megkötötték a második szövetséget a francziák ellen 1799 -ISOl-ben. E szövetség idején I. Ferencz újból fegyverre szólította a magyar nemzetet 1800-ban.
Heves vármegye 160 lovast, 640 gyalogost állított ki, ezt a tiszáninneni kerület
fparancsnokának rendelkezésére bocsátotta. Már a gyülekezés helyét, Sopront
is kijelölték, mikor I. Ferencz értesítése a vármegyéhez leérkezett, hogj' a Lunéville-ben megkötött béke miatt a fölkel sereg haza mehet. A felkelk felszerelését a vármegye árverésen eladatta, s a befolyt jövedelembl alkotta meg
a nemesi pénztár alapját. '^)
Pitt angol miniszter megkísérelte a német-római birodalom megmentését
és az osztrákokkal, svédekkel, oroszokkal megalkotta a harmadik szövetséget
1805 1806-ban a francziák ellen.
háború sikereit újra a francziák aratták.
Napóleon katonái egészen Bécsig haladtak elre. Mikor Napóleon elrsei már az
ország határában voltak, a vármegA'ék saját hatósági területükön külön intézkedéseket tettek. Heves vármegyében kimondották, hogy a veszély idején közgylést csak Egerben tartanak. Kápolnán Detken, Györkön, Hatvanban lovas áUomást
alapítottak, hogy ezek az eseményekrl hamarosan hírt adjanak. A szomszéd vár-
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megyéket is lradásra szólították föl. A gyanús embereket megfigyelték, minden
zavargást mcgakadálj'oztak, a rend fenntartására a vármegyei liajdúk számát
szaporították és a vármegye 126 fbl álló lovas felkel csapatának Verpelétet,
Meztárkán\-t ás Füzesal)on\-t jelölték ki állandó állomáshelyül.
Az országgylés határozatának megfelelen a vármegye portái után 252
lovast és 756 gyalogost volt köteles kiállítani. A sereg kiállítására az elkészületek megtörténtek, de a sereget már nem összpontosították, mert a király 1806-ban

Heves vármegye

590

története.

tudatta a vármegyével, hogy a Pozsonyban létrejött békekötés miatt a felkelés
szükségtelen. ®') A vármegyei fölkelést tehát tényleg nem foganatosították.
De egy más rendkívüli teher nehezedett a vármegyére ez idben. I. Ferencz
szövetségesei, az orosz csapatok hazánkon át vonultak Bécs védelmére. 1805-ben
Heves vármegye mintegy 50 ezer forint érték élelmiszert szolgáltatott Kutaschof
orosz tábornok átvonuló seregének, a melybl csak 24 ezer forintot térítettek meg.
1S07 és ISOS-ban is meglátogatta a vármegyét az ostromló orosz sereg, mindig
a vármegye kárára, mert a limitácziók az élelmi szerek árát alacsonyra szabták.^)
Mikor Napóleon Európát oly módon rendezte, hogj' az országokat tetszése
szerint szétdarabolta, a szabadság egykori katonájából már a népek zsarnoka
lett. I. Ferencz szövetséget kötit Angliával 1809-ben és fegyveres segítségre
szólította föl a magyar rendeket is. Az országgylésen azonnal 20 ezer újonczot
ajánlottak föl és a toborzásnál felpénz osztogatásra 200 ezer forintot.
Heves vármegye ebben az idben passzíve viselkedett mindaddig, míg a vármegye területén megjelent az ország prímása és a király megbízásából az serkentette a tiszámnneni vármegyéket önkéntes csapatok kiállítására, önkéntes adakozásra. Minthogy a király, a haza, az alkotmány és közjólét súlyos veszedelemben forognak, ezért a prímás az sök dicsségére emlékeztetve, azok követésére
buzdítja Heves vármegye rendéit, hadd lássa meg a világ, hogy a magyarok régi
hírnevükiiöz most is méltók, feláldozzák mindenüket, mikor királyuknak védelmérl s alkotmányuknak megmentésérl van szó, mert a magyaroknak legkedvesebb kincsök a szabadság. ^') A beszéd hatása alatt Heves vármegye a
magyar szabadság oltalmára a rendes felkel csapathoz még 450 fnyi önkéntes
lovascsapat kiállítását határozta el. Az országgylésen megszavazott 20 ezer
újonczból a vármegyére 511 esett.
Mikor a francziák Magvarország határa felé közeledtek, akkor már gyülekezett Heves vármegye 1133 gyalogosból és 526 lovasból álló serege. A gyaloa lovasok Meztárkányban,
gosok Hevesen, Tiszanánán, Sarudon, Kömlön,
Füzesabonyban és Makiáron gyltek össze. Itt gyakorlatoztak, fegj-verzetüket
a pesti hadiraktárból kapták meg, azután Pesten át Gyr alá vonultak. Napóleon
seregei Bécset elfoglalták, egészen Gyrig, Pápáig hatoltak be országunkba.
E válságos idkben Heves vármegye kivette részét. Oltalmat nyújtott
egy idre Eger városában a királynénak, a ki a franczia invázió ell Egeren át
meneküli. A királynéval volt Ferdinánd koronaörökös és több fherczeg s magukkal hozták a szent koronát is. A szent koronát Szent Miliály templom sekrestyéjében helyezték el. a királyné és kísérete pedig az érseki palotában s a minoriták
kolostorában találtak ideiglenes szállást. *') A háborús idkben a vármegye
lakóit közmunkára rendelték ki Komárom várába,
a háború sebesültjei
részére az egri liczeumot, a kolostorokat és iskolákat kórházaknak rendezték be.
A vármegyei felkel sereg június 15-én vett részt elször a csatában
Gyr alatt. A gyri insurrectionális sereget a Napóleon segítségére siet Eugen
olasz alkiráh' leverte. Érdekes jelentést küldött az egész csata lefolyásáról s a
hevesvármegyei felkel sereg sorsáról Almásy Kristóf fkapitány a vármegvének.
,,A tekintetes vármegye regimentje a gyri ütközetben több vármegyék felkel
seregével, valamint több reguláris osztályokkal egyforma sorsot ért hogy tudniillik sokan ezen sereg közül, mely a szoros rendtartáshoz még nem szokott, ellenséget soha nem látott, miután három óráig az eUenség ágyúzását kiálloíták, utoljára csakugvan megszaladtak. Némely része a reguláris lovasságnak, melyek
legelször az ellenség által hátravetdtek, okozták fképen ezen rendetlenséget
és az én csekély vélekedésem szerint megbocsáthaíóvá teszik ezen új seregnek
magaviseletét. A regement vesztesége az ütközet napján két elesett káplár, egy
köz\'itéz és 20 ló
megsebesült 4 vitéz és 29 ló, 311 vitéz elszéledt, de 222 már
elkerült és most is érkeznek vissza egyenkint. Mii}' nehéz volt a csatában a
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regementnek szolgálatot tenni, onnan is megítélheti a vármegye, hogy Pestrl
nj'ugovó nap nélkül három marssal Gyr alá mentünk, hol is érkezésünk napján
egész nap és éjszaka etetés nélkül nyeregben kantárral voltunk és másnap azon
éttelen lovakon ütköznünk kellett. A Gvrtl való retirádától fogva mindig a híd
bástyáinál áll a regiment végrökön Komáromban. Június 18 án két franczia
lovat prédált a regementbeli legénység, mel\-ek egyikérl a franczia levágatott.
Ugyancsak 26-án az ellenség, fhadnagyunk Orczy br. vezérlete alatt végrökön
áUó s Farkas kapitány úr és borsodi századokkal összealkottatott 148 ember
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számára osztályunkat, 5 századdal megtámadta, de népünk által visszaveretett,
mely alkalommal fhadnagyunk vékonyán által lövetett a nádorispán urunk
a felvett híradással jelentette teljes megelégedését." 8')
Lelkes volt a hevesvármegyei insurrectionális sereg, de a lelkesedés, a mint -^
;

schönbrunni

a jelentésbl látjuk, egymaga nem vezethetett diadalra. A gyri vereség után
Wtagramnál volt a dönt ütközet, a mely újabb csatavesztésre I. Ferencz Napóleonnal Schönbrunnban békét kötött. Napóleon annyira megalázta az osztrák
császárt, hogy I. Ferencz birodalma érdekében leányát, Mária Lujzát kénytelen
Tolt Napóleonhoz férjhez adni és ezzel az új jövevény császár Európa egyik legrégibb uralkodó családjával rokonságba lépett 1810-ben.
Napóleon 1810-ben állott hatalma tetpontján. Innen kezdve gyorsan bekövetkezett bukása. Evvel 1815-ben Európa békéje teljesen hel>Teállott, az oly sok vér- és pénzáldozatot felemészt napóleoni harczoknak
vége volt. A franczia háborúk rengeteg pénzt emésztettek föl, úgy hogy Ausztria
€8 Magyarország népe teljesen elszegényedett, a nagy adózást egyik sem bírta
tovább. A kormány pénzügyi manipulácziókhoz folyamodott. Már 1802-ben
leszállították a pénz értékét,
1806-ban a katonaság fenntartására rengeteg
mennyiség bankópénzt nyomattak, melyeknek kell arany és ezüst-alapja nem
volt, így lassanként az arany és ezüstpénzzel szemben értéktelenek lettek. A külföldi élelmes kereskedk az arany és ezüstpénzt összeszedték és kivitték az országból. Utóbb az államadósság oly nagyra ntt, 1060 millió forintra, hogy Wallis
pénzügyminiszter I. Ferencz beleegyezésével 1811-ben bejelentette a devalvácziót, a pénzügyi bukást. Ezzel az államadósság ^/j-re, 212 millió forintra
apadt ugyan, de viszont az ország népe óriási szegénységbe jutott, mert pénzének
^/j-ét vesztette el. Heves vármegye rendéit a rendelet hallatára mély fájdalom
érzése töltötte el. Kijelentik, hogy az új bankók, valamint a régiek, az ország
befolyása nélkül, teljesen törvényellenesen hozattak be. A milyen törvénytelen
volt behozataluk, époly törvénytelen most értékük leszállítása. De ettl eltekintve
óriási károsodást idéz az el a magánforgalomban, tönkre teszi a közhitelt, mely
minden polgári társadalom biztosítéka. A rendelet visszavonását kérik, hogy
országgylés intézkedjék a pénzügyi bajok felett. Addig is kijelentik, hogy a
magánforgalomban az értékleszállítást nem fogadják el. ^o) A rendek e határozatot a király dorgáló leirata után és az 1811
12-i országgylés után kiadott
udvari parancs ellenére is fenntartották. *^)
Heves vármegyében gróf Esterházy Károly halála után a püspökséget Fáy
nem töltötték be öt évig, a püspökséggel összekötött fispáni székre Fáy
Bertalan volt alispánt nevezték ki fispáni helytartónak 1800-ban. Az az ers ellenállás, melyet Esterházy idejében a vármegye a kormány törvénytelen intézkedései ellen kifejtett, meggyengült, a mint a követeknek adott utasításokból látjuk.
ö hatalmi körébe vonta a követek kijelölési jogát, a mit a régebbi fispánok tényleg sohasem gyakoroltak. A kormány a vármegyék hazafia szellemét, ellenállását
meg akarta bénítani, azért a tisztikart iparkodott els sorban a fispán útján
politikája eszközeivé megszerezni. Azután a köznemességet, mely könnyen befolyásolható, iparkodott mozgósítani a vármegyei nagyobb birtokossáíf ellen.
régi szokást és elvet, hogy ,,vota non numerantur. sed ponderantur," a megyékben megváltoztatta és a tisztújításoknál, majd a többi kérdésekben a kormány
a névszerinti szavazást rendelte el. Azt hitték, hogy a köznemesség tömegének
felhasználásával megtörik a nagyobb birtokosok szabad gondolkodását, alkotmányos érzékét. A névszerinti szavazás elé a megyék több akadályt gördítettek,
•de királyi parancs következtében utóbb a vármegyékben mégis általánossá vált.
Fáy fispáni helytartó kinevezésének foka az volt, hogy a kormán}^ a
püspöki szék üresedése idején akarta a már III. Károly korában felmerült kérdést, az egri püspökség szétosztását elintézni. Az erre vonatkozó lárgyalások
után 1804-ben jelent meg a pápai bulla, a melyben VII. Pius pápa I. Ferencz
apostoli király ájtatos szándékát helyeselvén, a nagy kiterjedés egri püspöki
vármegye szétosztását szentesíti. Az egri püspökségbl két új püspökséget
a kassait és szatmárnémetit állították föl, a
megyének s a két új egyház megyének határait megállapították s az egri püspökséget érsekségre emelték. Az új
egri érsekség hatósági körébe tartozott még a szepesi és rozsnyói püspökség is. *^)
Az egri érsekség megalapításakor í'áy Bertalant Tonia vármegye fispánjává nevezték ki s Heves-Küls Szolnok fispángágát örökös joggal az egri érsek-
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séghez kötötték. Az rls érsek-fispán Fuchs István volt. a kit fényes ünnepségek
között iktattak be 1804 olctóber 8-án fispáni székébe. Fispánsága idején a vármegye ellenzéki szelleme többször megnyilvánult. A fispántól elrendelt névszerinti szavazást az 1805-i tiszt újításkor a rendek illuzoriussá tették, mert minden tisztviselt egyhangú felkiáltással választottak meg. Majd óvást emeltek a
fispánok követjelölési joggyakorlata ellen, jegyzkönyvbe foglalták, hogy a
követeket ..a rendek feltétlen választási joguk erejével" választották meg. Ennek
következtében az 1 S07-i országgylésre szóló követválasztásnál a fispán mellzte
a jogtalan kijelölést.
Fisoher István.
A második érsek-fispán báró J^í'sc/icr István volt, a kit 1807-ben neveztek
ki az ekkor elhunj-t Fuchs helyére s 1822-ig, haláláig állott a vármegye élén.
Székfoglalását az alispán üdvözl beszédében .polgári és nemzeti ünnepnek"
nevezte, mert a fispáni installáczió fényes jele annak, hogy a magj'ar alkotmány
constitutiója most is érvényben \an míg egész Európának sarkalatos alkotmánya
az utóbbi idkben teljesen felforgattatott az új alkotmányokat koholó felvilágosult épít mesterek által. Ékes magyar beszédek hangzottak el a fispáni installáczión, majd az 1812. évben a vármegye hivatalos nyelvül is velünk született
nyelvünket rendelte el, jegyzökönyveit magyar nyelven íratta. ^^) A vármegye
avult deák pecsétjét azonban csak 1836-ban cserélték föl királyi jóváhagyással a
magyar leliratúval ,, Heves és Küls Szolnok T. E. Vármegyék pecsétje. 1836."'*)
A vármegye magyaros szellemét más téren is megrizte, hiába tett meg
minden kísérletet báró Fischer érsek-fispán, hogj^ a vármegyét az udvari politika
,

,

Szent
BzSvetséK.

Alisp&Dok.

iránt engedékenyebbé, hódolóbbá tegye.
Szükség is volt az ers nemzeti szellemre,

mert a napóleoni harezok elmultával újabb megpróbáltatások vártak a sokat szenvedett nemzetre. A sok pénz-éát
véráldozatért cserében meg akartak fosztani alkotmányunktól. Ugyanis 1815-ben
megalakult a szent szövetség, a melynek eltitkolt, de igazi célja az volt, hogy az
országokban minden szabadelv eszmét elfojtsanak, a népeket a ,, lelki betegség
eme fajtájától" megszabadítsák. A legteljesebb abszolutizmust akarták életbeléptetni a szent szövetségben egyesült orosz, porosz és osztrák uralkodók. Ennek
a szent szövetségnek a feje I. Ferencz osztrák császár mindenható minisztere,
az anmóra gylölt Metternich volt. Szükség volt a vármegyék ers nemzeti
szellemére, mert különben kimerült és elszegényedett népünk önállóságát teljesen elveszítette volna.
Végül, hogy Heves vármegye küls-bels életének teljes képét adjuk, ide
iktatjuk Heves vármegye els tisztviselinek, az alispánoknak névsorát a mohácsi
vésztl 1815-ig. E névsort Orosz Ern állította össze a vármegyei jegyzkönyvek alapján. '^)
Recsky
Szentgyörgyi László 1554.
Bama János 1553.
Dorman Kristóf 1534.
Battik
Mocháry Balázs 1625.
Reöthy Orbán 1619.
György 1580.
Széky Pál 1591.
Báthory László 1663.
Vécsey Sándor 1616.
Gergely 1630.
Vámossy István 1653.
Melczer János
Thassy Mihály 1671.
Hamvay Ferencz 1667.
Mocháry Ferencz 1669.
Ordódy
.\lmásy János 1 693.
Horváthy Gergely 1 688.
1673.
Bulyovszky Ferencz 1684.
Steöszel
Csala Sándor 1715.
Orczy István 1713.
György 1695.
Dévay Pál 1708.
Halasy
Tárródy József 1766.
Sághy Mihály 1756.
Kristóf 1719.
Dévay András 1746.
Póchy
Almássy József 1805.
Gosztony Pál 1803.
Márton 1784.
Fáy Bertalan 1790.
Halasy Károly 1814.
Gábor 1811.
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") U. o. 1792 április
») U. o. 1790 október 7.
') Vármegyei jegyzkönyv 1790 április 12.
") U. o. 1807 február 14.
") U. o. 1805 szeptember 23.
") U. o. 1802 raárczius 22.
12
»3) u. o. IV.328.
318.
")
o.
IV.
IV.
U.
Szederkényi
i.m.
317.
•o)"u. o. 1809január29.
")
") Gorove Eger tört,
'^) Vármegj'ei jegyzkönyv 1809 márczius 22.
334.
•«) U. o. IV. 333
*«)
jegj'zökönyv
1813 április
Vármegyei
") Közölve: Szederkényi i. m. IV. 341—342.
267.
") Vármegj'ei jegyzkönyv 1812 szeptember 1.
•«) Szederkényi
m. ÍV. 344.
i.
27.
»')
Közöl v&
") Vármegj'ei jegyzökönj-v 1812 február 5.
•»)
Egri Emlékkönyv 241 246.
") Közli az alispánok, másodalispánok névsorát idrendben,
Szederkényi i. m. IV. 347.
jegyzkét, ügyészekét, adószedkét, szolgabírákét, esküdtekét betrendben. „Heves és a volfc
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Küls-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjaL" 323.

Vn. A BEAKCZIÓ ÉS A NEMZETI KÜZDELMEK.
1815—1848.

Ferencz császáré felkelben volt :
visszanyerte elvesztett országait. A bécsi kongresszus után létrejött közte, a
porosz király és az orosz czár között a szent szövetség, mely azonban semmit sem
a trónt. Ezt valóban megtekintett szentnek, még a népek üdvét sem, csak

A nagy Napóleon napja végleg leáldozott,
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Ferencz császár liatalnia tudatában újból foglalkozhatott régi
tervével az egységes birodalom megteremtésével.
magyar nemzet kénytelen
volt az elnyomott fél álláspontjára helyezkedni. A vármegyék tiltakoztak, de
panaszuk nem jutott el a felséges császár színe elé. Az ellenszegülket a kir.
biztosok katonai karhatalommal törték meg. Az országgylés nem szólalhatott
meg, mert az ui'alkodó össze sem hívta. A sok törvénytelenség, erszakosság végre
43. évi országgylések tanácskozásain három
észre térítette a nemzetet. Az 1825
Széchenyi, Kossuth, Wesselényi
hatalmas lángelme
tört el s megkezddött
a diétákon, az irodalomban, a társadalmi téren az a fenséges nemzeti küzdelem,
melynek határköve az 1848-i törvények megalkotása.

szilárdította.
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Heves vármegye e korszak els éveiben a csendesebbek közé tartozott,
nagyobbára csak saját bels ügyes-bajos dolgaival foglalatoskodott. Az elz
évben megválasztott tisztikar fizetéseit 1815-ben így állapították meg fispán
1500 frt, ahspán 700 frt, helyettes ahspán 350 frt, fjegyz 500 frt, aljegyz
250 frt, pénztáros 500 frt, szolgabhó 300 frt, esküdt 100 üt, fügyész 300 frt,
orvos 500 frt, mérnök 600 frt. Eme fizetések csaknem változatlanul megmaradtak
az 1849. é\'ig. (Szederkényi Hevesm. Tört. IV. 452.)
A rendeknek azonban nemcsak a tisztviselkre kellett gondolniok, hanem a
szegény népre is, mely a legsúlyosabb ínséggel küzködött. Némi fogalmat alkothatunk e csapás nagyságáról, ha megemlítjük, hogy a nyomor enyhítésére 19.535
pozsonyi mér búzát, 237.788 p. m. rozsot, 109.762 p. m. árpát, 20.130 p. m. zabot
osztottak ki. (1817. év 259. sz. 757. várni, jkönj'vi lap) Ugyanekkor szabályrendeletileg rendezték a szegény ügj-et. A szabályzat szerint tilos volt a koldusoknak az
egyik helyrl másiklja a csavargás. Tilos volt a csavargóknak a kocsmákban
szállást adni. A mesterlegényeket, kik megfelel útlevéllel voltak ellátva, a czéh-

isi* után.

:

mester tartozott gondjaiba fogadni. Szigorú biuitetés várt azoki'a a mészárosokra,
kik az útlevél nélkül csavargóknak ételt, italt adtak s a gazdákra, kik az ilyeneket
cselédekül alkalmaztak. Eltiltotta az idegen koldusoknak, hogy vásárokon, egyházi ünnepeken nyomorék tagjaik mutogatásával ébresszenek szánalmat. A
czigánj'oknak a szolgabíró engedelme nélkül nem volt szaljad helyüket változekkor a földesúrtól
tatniuk s kunyhóban csak a téglavetés idején lakhattak
kijelölt helyen házat kellett építeniök. Az árvagyermekek 12 éves koruk után
annvi ideig tartoztak fizetés nélkül szolgálni, a mennjd idt 6 éves koruktól
gazdájuknál töltöttek.
A liáborús \-iszonyokra való tekintettel s az országgylés ujonczmegajánlási
jogának épségben tartása mellett, 1814 január hóban a rendek önkéntesen megajánlották az ujonczok toborzását. Ez az ujoncz-toborzás azonban meglehets
erszakos volt, mert a fiatalság menekült elle, erdkbe, nádasokba húzódott
s garázdálkodásaival ugyancsak veszélyeztette a közbiztonságot. A szököttkatonák
futóbetyárokká váltak s rettegésben tartották az egész környéket. Aranykorát
érte a rabló-világ mindadcüg, míg a statáriumot ki nem hirdették országosan,
A statariáhs bíróságnak csakhamar akadt dolga 1816. évi november 19-én
Dorogi János rablót ítélte halálra, decz. 5-én pedig Thorma Ferencz elnök.
Borbély József, Halassy József, Für Bolcüzsár, Recsky László, Végess Károly és
Folkusházy József bírák három rettegett futóbetyár fölött ítélkeztek. Zöld Marczi,
a legendaszer betyártípus s szövetségesei, Palatinszky (Gyulai) Peti és Kapus
Miska kerültek az igazságszolgáltatás kezére. E hét vármegyében hírhedt lótolvajoknak vesztét határtalan vakmerségük okozta elmentek egy fegyvernek!
juhász lakodalmára s ottani mulatozásuk közben lepték meg Bulyovszkj^ csendbiztos emberei. Slásnap mindhármat felakasztották. (1817. év 642. sz.)
A következ 1817. évben a gonosztettek új fajtája hozta izgalomba a békés
lakosságot. Fülöp Imre esküdt jelentése szerint a gonosztevk szokásba vették a
gyújtogatást s ezzel földesuraikat és a vármegye tisztviselit örökös rettegésben
tartották. A törökszentmiklósi uraság és Gazdag István vármegyei hadnagy
már is tetemes károkat szenvedtek tlük.
Tis afüreden. Poroszlóa és másutt is. nagyon elharapódzván e gonosztettek, a nádor július 27-én a gyújtógatókra is kiterjesztette a statáriális
jogot, öt év alatt ne ii ke\ehebb, mnu 23 rabló vette el ,, rövid úton" méltó bün-
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melyen íiz alispán a
Az 1817. évi niárczins 31-én tartott közgylés is
Ferencz császárhoz házassága alkalmából menesztett üdvöíl küldöttség héosi
útjáról számolt be
közepes érdekldés mellett fol\'t. volna le. ha az a bizonyos
rendelet nem érkezik a nádortól és helytartótanácstól, mely a szabadságos katonákkal való bánásmódot szabályozza. Minthogy e rendelkozésok a vármegye
határozatainak megvizsgálását a fhadi-kormányszékre bízták s a vármegye
tisztviselit a verbunk kormányzójával való közvetetlen levelezésre utasították,
a rendek természetesen óvást emeltek ellenük, eg_\Tészt azért, mert az eddigi
gyakorlat teljesen megfelel volt, másrészt pedig, mert a politikai hatóság a
katonaság felsbbségét el nem ismerhette. A vármegye tisztviselit különben
sem lehetett kötelezni, hogy német nyelv kimutatásokat készítsenek.
Pedig ugyancsak kár volt a pohtikai hatóság kezét bármi tekintetben is
megkötni, mert a katonákban nagyon sokszor mcgnjálatkozott a katonavirtns ;
rengeteg kihágást, súlyos beszámítás alá es vétséget, st bntettet követtok el.
A következ év május 4-én felolvasott helytartótanácsi leirat némileg
enyltette ugyan az elbbit, de a vármegye aggodalmát mégsem oszlatta el
teljesen. E kérdést tehát az országgylésen eladandó sérelmek közé sorolta,
a rendeletet egyébként végreliajtotta. (1818. év 8. vmjl.)
A kormány kohójában pedig szinte gyárilag készültek az újabb és újabb
sérelmes intézkedések, melyek mind odairányultak, hogy a vármegyét si
jogaiból kivetkztessék. Már azt a jussát is konfiskálni akarta a helytartótanács,
hogy a mesteremberek és mezei munkás bérét megállapíthassa, holott erre az
1659. évi 71. t.-cz. adott neki hatalmat. A vármegye nem tágított, fenntartotta az eddigi gyakorlatot. Az 1818. évi június 30-án tartott gylésén meg15-öd, a tavasziak után 12
állapította az aratórészt az sziek után 13
14-ed
részben, de csak egy évre, mert a következ évben már 1(> 12-cd. illetleg
9
11-ed részre kényszerült emelni. (1818. év 141. vnijkl., 1819. év 241. vmjld.)
Ez idben Eger])en. Gyöngyösön, Hatvanban. Szolnokon a marhahús fontja 14
kr, bárányhúsé 12 kr., egyebütt a marhahús 12 kr., borjúhús 10 kr., faggyú a
hús árának kétszerese s a gyertya 51 kr. volt. (1818. év 16. vinjkl.)
A május 4-iki gylésen a Tisza gyakori kiöntései kerültek szóba. Hogy
megfékezzék zabolátlanságát, gyökeresen ki kellett javítani a várjnegye védmveinek sét a mirhógátat. Ez a gát mára XVIII. század közepén ers töltésként állott fenn. Az 1760. évben a vármegye elvágta, d? 1786-ban újraépít-
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tette.

Az
Az

1818. évi munkálatok 61.202 frtot tettek.
1819. év szén három ezred katonasága gyakorlatozott a

vármegye

a Lothringeni Károly vasas és a nádori huszárezredek s az
Esterházy gyalogezred. A vasasok augusztus 25 31-én, a nádor-ezred aug.
26 31-én, és szept. 15 28-ig. A nádor-ezred törzse Gyöngyödön volt, az egyes
osztályok Rédén, Tarjánban ás Halásziban. Az elz osztálygyakorlatok
Verpeléten, Feldebrn és Aldebrn folytak le.
Az 1820. évben az árva ügy rendezésére tereldött a figyelem. Ez ügyben
rendszabályokat is adott ki a vármegye s az árvásválasztmányt olyan jogkörrel,
ruházta fel, a milyennel az árvaszékek nagyobbára ma is bírnak. Hogy e rendelkezések nem tudásával senki se védekezhessék, 1000 példányban kinyomatva
kerültek a nyilvánosság elé. Érdekes, hogy épen ez idtájban érte az árvásválasztmány elnökét az a kitüntetés, hogy erdélyi püspökké nevezték ki. Az árvásválasztmány elnökévé Perlaky Istvánt helyettesítette a közgylés.
hogy a vármegye védelmébe vette az árvákat, a magas kormány a humanitás nevében a vétségek elkövetit oltalmazta. A június 20-án felolva^sott
királyi parancs szigorúan meghag\i:a, hogy politikai vétségért 12 bot, illetleg
korbácsütásnél nagyobb büntetást alkalmazzanak a tisztviselk, a 2 3 tanú
jelenlétében végrehajtandó büntetésekrl jegyzkönyvet vezesssnek s ezt az
év végén az ügyészi hivatalhoz küldjék be. A vármegye ebben is. sérelmet
látott s arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tisztviselk tle nyerték a megbízásukat, tehát utasítást is csak tle fogadhatnak el.
1821. évi április é-én a király és a kanczellár sajátkezleg levelet írtak a
vármegj'éhez s országgyníílésen kívül 790 ujoncz kiállítását rendelték el. A május
15-iki közg}-lésen kerültek sznyegre ezek a leiratok s izgalomba hozták a rendeket. A gj'engélkedö fispánt helyettesít Halasy Károly ahspán az elnöki
székbl emelkedett hangú beszédben kívánta, hogy a király parancsa eltt
területén
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hajoljanak meg és „szívükre kötötte a rendeknek, hogy különös örömüket jelentfelsége gyzedelmes seregei kevés napok alatt azon felsék ki aziránt, hogy
lázadott nyughatatlankodókon gj'zedelnicsk;'dvén, a csendességet helyreállították és jobbágyi egész alázatos köszönettel fogadják ö felségének mindazon
atyai gondoskodását, mely szerint Magyarországnak továbbra is békességben
való létele, mind p?dig a nemzet alkotmányának ezentúl is leend megtartása
s maradékira is sértetlenül való bocsájtása iránt való kegj^^mes kívánságait
ezúttal is kegyelmesen kijelenteni méltóztatott."
Az alispán nem érte el a várt hatást. A rendek kijelentették, hogy ,, törvényeiket, melyekben legnagyobb bátorságukat és boldogságukat helyeztetve
tudják, becsben és tiszteletben tartják, és ahhoz ragaszkodni kívánnak."
Ez az önérzetes válasz persze nem tetszett az udvarnak s következett
reá
a megrovás. A júhus 27-én kelt újabb királyi leirat ismételten sürgeti
az ujonczok kiállítását s a rendeket megrója, mert a korábbi rendeletet vita
tárgyává tették.
Az érsek-fispán a november 27-iki gylésen sem jelent meg, mikor ez a
második királyi leirat került sznj'egre. Njölván elre sejtette a rendek állásfoglalását, hogy tehát öt ne okozhassa az udvar a renitenskedésért, az aHspánhoz
Pestrl levelet írt s öt kérte meg a gylés vezetésére. Az ahspán ezúttal is ,, vels
és fontos" beszédben ajánlotta a királ}^ kívánság teljesítését, de a rendek liajthatatlanok maradtak s kijelentették, hogy az országgylésen
de csakis ott
a királyi ház, a haza és az alkotmány érdekében minden áldozatra készek s az
egész v-ilág eltt bebizonyítják hazafias buzgóságukat. A feliratot ezúttal Csorna
Zsigmond els aljegyz készítette. (1821. év 555., 635. vmjkl.)
Az áprihs 14-iki közgylésen felolvasták a helji:artótanács ,, nyargaló
postán" érkezett rendeletét a vármegyén átutazó muszka sereg elszállásolásáról. A vármegye azonnal kiküldötte Gosztony Pál másodaHspánt, Bernáth
András fszolgabírót s a mérnököket, hogy az úcakat, melyeken a 2 fosztályból
'áUó sereg átvonul, vizsgálják meg s a sósré\T és fügedi lapos utakat csináltassák
meg. A szolgabírák pecÜg kihirdették, hogy a katonaság részére készpénz mellett
halat, olajat, tojást, ázalékot és dohányt \-igyenek. (1821. év 526. vmjkl.)
A seregek május 23-án érkeztek meg s Kál, Hatvan, Kompolt, Kápolna,
Erdtelek, Tófalu, Csány, Ecséd, Hort községben nyertek szállást. Hatvanban
és Kaiban kórházi czélra egj'-egy házat bérelt a vármegye s két seborvost is
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rendelt oda.

Szomorú híi'adással kezddött 1822. évben a február 21. napján Detken
tartott kisgylés. Szóba került az a rettenetes tzvész, mely Pásztó község
jelentékeny részét elhamvasztotta. Elégtek a földesiu'ak épületei, a vármegye
ottani háza s 42 polgárcsalád maradt hajléktalanul. Csupán ezeknek a kára
az akkori pénzérték szerint
40.0ÜÜ frtra rúgott. IMinthogy a várme-

—

a

pásztói
t*^^*^^.

—

elegend ereje nem volt, országos gyjtés
elrendelését kérte, a nyomorba jutott népet pedig 3 évre felmentette a közszolgáltatásoktól. (1822. év 155. vmjkl.)
vármegye pohtikai szereplésében szerencsétlen fordulatot idézett el Aimássyjózset.
az 1822. évi május 1-én kelt királyi leh-at, mely Fischer érseket megrongált egészségére és agg korára való tekintettel fispáni tisztétl felmentette s fispáni
helytartóvá Almássy József királyi tanácsost és szeptemvirt, a vármegye volt
alispánját nevezte ki.
rendek nem sejtették, mit rejt magában a kinevezés
gyének a károsultak

felsegítésére

A

A

;

a május 13-iki közgylésen nemcsak gyanútlanul, hanem kitör örömmel s
a kinevezett adminisztrátor nagj' erényeibe vetett bizalommal fogadták s pesti
lakásán nagy küldöttséggel üdvözölték. (1822. év 183. vmjkl.)
A székfoglaló teljes szertartásossággal júhus 29-én ment végbe. A vármegye határán, a székvárosba érkezésekor ünneplésen fogadták, a gylésbl
pedig két küldöttséget menesztettek eléje az egyik a szállásán kereste fel, hogy
a gyülésl)e meglvja, a másik a vármegyeház lépcsházán fogadta el, hogy a
gylésterembe kísérje. A vármegye hangulatát mi sem jellemzi jobban, mint
az, hogy a fogadtatásnál s a székfoglalón elliaiigzott összes beszédeket
50 foüó
oldaha terjednek
a jegyzkönyvbe beiktatták és kinyomatták.
A beiktatást követ legels gylésen, nov. 15-én már megtörte Almás .y
a rendek ellenzéki szellemét. A király leiratát, hogy az arany és ezüstérték beiiozatala miatt ezentúl az adót is konvencziós pénzben fize.ssék, most már végre:
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—
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hajtották s uera feszegették többé a rendelet törvénytelenségét. Mivel pedig a
leszerel határozat következtében a szegény nép adója 108.817 frtról 239.369 frtra
emelkedttt, csupán arra kértek a királyt, ne nehezteljen a tisztikarra, ha a behajtíis elé akadályok gördühvk. (1822. év 553. vmjkí.)
ebben a gylésben az adóügyben tetta le a fegyvert a vármegye,
deczember 17-én feladván az elói években folytatott elvi küzdslmób, megszavazta az ujonezokat ; megszavazta p?dig fenntartás nélkül és
felsége alkotniányhüségének magasztalása mellett, söt még annak is szükségét érezte, hogy
elz feliratait ,,a nemzeti konstitucziónak sérthetetlenül való femitartása iránt
támadott szorgalmával" mentegesse. A jegyzkönyvben foglalt bejegyzéseket
azonban némi tartózkodással kell fogadnunk, ha meggondoljuk, hogy ezeket
a fispántól kinevezett fjegj-z teljesítette.
De nemcsak az országos fontosságú ügyekben, legbelsbb házi ügyeiben
is készségesen engedelmeskedett a vármegye a felsbb parancsnak. 1824. évi
november 8-án oly rendelet érkezett a helji;artótanácstól, mely a legsúlyosabb
aggodalmat idézliette volna fel, st az elz években alkalmas lett volna a tiltakozásra is. A rendelet értelmében a vármeg3'ének megparancsolta a király, hogy
a házipénztárból csak a költségvetés keretén belül szabad kiadásokat teljesítenie, a költségvetést minden évben fel kell terjesztenie
épületeket, ludakat,
utakat készítenie, valamint 1000 frton felüh munkálatokat végeztetnie csak
felsbb jóváhagyás mellett lehetséges. A vármegye szinte szó nélkül hajolt raeg
e parancs eltt. (1824. év 799. vmjkl.) Ilyen szellemben kormányozta Almássy
az egykor oly makacs ellenzéki vármegyét, olyan tisztikarral, melynek a

Mg

;

vármegyétl mandátuma nem volt.
Az 1814. évben megválasztott tisztikar megbízatása még

1817. évben lejárt
a restauráczió egyre késett, mert a rendek nem akartak behódolni az 1819.
évben kiadott s 1821. évben megismételt ama felsbb rendelkezésnek, hogy a
tisztújítások minden esetben
ha az összes választók egy jelölt mellett fogs
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Az

1824-iki

tisztajitá£.

lalnak is állást
névszerinti szavazással történjenek. Fischer tehát az össze-'
ütközést kerülend, inkább nem tartott tisztújítást, Almássy ezt is végrehajtotta, még pedig a kormány utasítása szerint.
November 29-én a szavazatszed küldöttségek kinevezésével kezdetét vette
a csaknem egy évtized ota húzódó tisztújítás. November 30-an reggel 8 órakor
a ferenczrendieknél hallgatott istentisztelet után az adminisztrátor ,, anyai
nyelven" mondott ékes beszédjével megnyitván a gylést s Halasy Károly
ahspántól az ahspáni pecsétet, Rottenstein József fjegyztl a levéltár kulcsait
átvévén, az els ahspáni állásra Halasy Károlyt, Gosztony Pált, Rottenstein
Józsefet, Majzik Imrét és Fejér Istvánt jelölte.
A gyztes Gosztony Pál
volt másodahspán
lett, ki 2257 szavazatot nyert, míg Halasy csak 696-ot,
Rottenstein 25-öt, Majzik 12-t, Fejér 3-at. Deczember 1-én, a folytatólagos'
gylésen, Rottenstein József, Majzik Imre, Bernátli András, Földváry Ferencz
és Csoma Zsigmond jelöltek közül 1953 szavazattal Földváry lett a másodahspán, a fadószedi áUást IMajzik Imre nyerte el. Ugyanekkor a fispáni
hel}i;artó fjegj'zkké Rottenstein Józsefet és Dobóczky Igaáczot, aljegyzvé
Papp.szász Józsefet nevezte ki. Deczember 2-án megválasztották Dapsy Rafaelt
föügyészszé, Zábráczky Istvánt alügyészszé. Farkas Pált gyöngyösi, Bernáth
Andrást tarnai, Recsky Lászlót tiszai és Ivády Gábort mátrai fszolgabírákká.
Deczember 3-án az alszolgabírákra, számvevkre, levéltárnokra, a következ
napon az esküdtekre, csendbiztosokra, útibiztosokra került a sor, 6-án pedig
az adminisztrátor kinevezte a táblabírákat. A köztárgyakat 7 8-án vették el.
Már az els ahspán választásánál a választóknak csupán kisebb fele adta
le szavazatát, minden következ áUás betöltésénél egyre kevesbedett a szavazatok száma s a tisztújítási közgj-lés mégis 9 napon át tartott. (1824. év
893 918. vmjkl.) A tisztikarba a rendek nem azokat választották, kiket
Almáa.sy óhajtott.
A vármegyei közgylések már hosszú id óta valóságos fiókparlamentek
voltak. Az országgylés szünetelvén, a rendek a megyegyléseken tanácskoztak
az országos ügyekrl, innen intézték az uralkodóhoz és a kormányhoz fehrataikat,
itt védelmezték teljes erejükkel a megtámadott alkotmányt.
Sok huzavona után végre 1825. évben Ferencz király összehívta az ország-
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gylést
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a vármegye augusztus

16-iki

közgylésén megválaszthatta

felkiál-
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a táblabírák közül báró Orczy Lrinczet, a tisztviselk közül
visszalépése miatt
Földváry másodalispánt. (1825. év

—

Harmadnapra elkészültek a követutasítások. Minthogy az országgylésen
tárgyalandó ügyek körvonalozva nem voltak, ez utasítások nagyobbára a sérelmek orvoslását ezélozták. A követek szavazzák meg a királynénak a szokásos
ajándékot. IMihelyt az országgylés elé utalt tárgyaki-ól tudomást szereznek,
azonnal értesítsék a vármegyét. A papírpénz leszállításából elállott magánjogi
keresetek igazságos és törvényes alapon rendeztessenek. A pénzügyekre az 1807.
és 1812. évi országgylésen megállapított alapelvek alkalmaztassanak. Hárítsák
el az 1816. évi királyi leiratba foglalt ama sérelmes intézkedést, mely a kibocsájtott papirpénz ellenértékéül a magyar bányákat lekötötte. Az adó ezután is
mindenkor az adózó nép erejéhez képest az országgylésen állapíttassék meg.
A hazai termesztményekkel való szabad kereskedelem biztosíttassék. A gyors
igazságszolgáltatásra, a liadbiztossági és úrbéri ügj^re vonatkozó
egyik országgylésrl a másikra halasztott
munkálatok tanácskozás alá vétessenek.
A perek rendes folyamata felsbb parancsokkal meg ne akasztassék, a királyi
táblához felebbezett fenját perek két tanács elé utaltassanak. A büntet kódex elkészíttessék. A só ára mérsékeltessék. A katonaság az évenként megszavazott 200.000 forintból verbuválás útján egészíttessék ki s országgylésen
1809.
kívül ujonczok ne követeltessenek. A vármegyék egymás között való
levelezése ne gátoltassék. A maév májas 30-án kelt királyi leirattal eltiltott
gyar nyelv terjesztésére a nemzet méltóságának megfelel intézkedések tétessenek. A magj-ar nemes testrz sereg fenntartassék és szaporíttassék. A Ludovika Akadémia czéljának megfelel legyen s a legalkalmasabb városban helyeztessék el. A Száván túh részek s Fiume és környéke visszakapcsolásáért a királynak köszönetet szavazzanak, a visszakapcsolás törvénybe iktatását szorgalmazzák s a még vissza nem kapcsolt részek visszaadása iránt elterjesztést
tegyenek. A kihágások büntetése tárgyában kiadott 1820. évi felsbb rendelet
ellenében a régi törvényes gyakorlat fenntartassék. Eger és Meztúr határában
polgári fmiduson lakó nemesek az adó és taksa fizetésétl felmentessenek. Eger
város kérelme a szab. kir. városok közé való emelése iránt ne pártoltassék. A
rövid úton való %ásszahelyezési perek rendezését s az 1807. évi 13. t.-czikk
helyes értelmezésének megmagyarázását sürgessék. Az orosz sereg tartására
pénzértékben kamat nélkül 285.685 frt
a vármegyének
fordított összeg
visszatéríttessék. (1825. év 810. vmjkl.) A követek napidíját 6 ezüst forintban,
a kanczellistákét 1 frt. 30 krban állapították meg. Az országgylésrl
érkeztek a követek jelentései s a rendek sem késtek, hogy újabb és újabb
utasításokat adjanak. (1825. év 1242., 1255. vmjkl.) Az 1827. évi szept. 4-én
tartott közgylésén is tíz ilj-en jelentést olvastak fel, de ezekre már érdemleges választ nem adhattak, mert az országgylést idközben berekesztették.
Az országgylés lezajlása után az egyik követet, báró Orczy Lrinczet, Csongrád vármegye fispám heh't art ójává, három évvel késbb Arad vármegye fispánjává nevezték ki. A vármegj-étl nemes jelleméhez méltóan búcsúzott el.
Útigazgatói fizetését azok között osztotta fel, a kik távolléte alatt az utak készítésében érdemeket szereztek, követi napidíjait pedig a szegény nép felsegítésére
ajánlotta fel. (1827. év 915., 1830. év 360. vmjkl.)
Ugyanakkor, mikor az országgylési ügyek foglalkoztatták a rendeket,
nem feledkeztek meg a heh'i ügyekrl sem. Az 1825. évi november 30-iki közgylésen szabál\Tendeletet alkottak a helységek bírái és jegyzi részére. Minden
helységnek két jegyzkönj^-et kellett vezetnie az eg3ak;be a vármegye parancsait, a másikba a bírák Ítéleteit, a kiszabott büntetéseket, a község határozatait
s a község pecsétje alatt kiadott bizonyítványokat jeg5'ezték. A községre es
adómennyiséget a bírák vetették ki a lakosokra s a kivetést a szolgabíró vizsgálta feliil. A bírói számadások elkészítése a jegyz, a meg^izsgálása a földesúr
kötelessége volt. Fleg a közbiztonságra kellett ügyehiiök a rendeknek, mert a
gonosztévket a hosszas statárium sem bírta kiirtani. Minden negj'edévben
száznál több rab felett ítélkezett a törvényszék, a megyei börtönökben 200-nál
több rab várta az ítéletet voltak közöttük rablók, útonállók is, kiket azonban
a statárium szabályai szerint nem lehetett ehtélni, de legtöbben a lótolvajok
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Nem lesz érdektelen feljegyezni, hogy az 1826. évben megejtett népszáma ketts vármegye területén 211.158 lelket talált. Ez az eredmény az 1786;
é\-ihez képest 17% szaporodást jelent. (1831. év 240. vmjld.)
A vármegyei közigazgatás történetében a fontosabb események közé
''^i^ió*""*
tartozik a király 1826. évi november 17-én k(>lt amaz elhatározása, hogy az
egri érseki székre s a fispáni méltóságra felsö-cöri P\Tk('r János Lászlót, az
egykori hhenfeldi cziszterczita apátot, majd szepesi piLspököt, legutóbb velenczei
patriarchát nevezte ki. Az új érsek-fispán régi magyar nemes családból származott ugyan, de idegenben nevelkedett, a német irodalom és kultúra szolgálatában áUott. A vármegye mégis szinte örömmel vette kinevezését, mert iine
vége szakadt Almássy adminisztrátorságának. A rendek szinte vetélkedtek egym.vssal, hogy az új fispán üdvözlését, fogadtatását, beiktatását minél fényesebbé tegyék. Nagy és diszes küldöttséget menesztettek hozzá Budára, a hol
Greskovics Ignácz apát, üdvözölte. A küldöttségben ott volt a vármegye színejava. A beiktatásra lázasan készüldött a vármegye. A fényes ünnepségek egész
sorozatát tervezték, lovasbandériumok kiáUitását, Hatvanban, Kerecsenden,
Egerben az ünneplés fogadtatást határozták el. Meghi\i;ák a székfoglalóra Pest,
Nógrád, Gömör, Borsod. Szabolcs, Csongrád, Békés, Bihar, Szepes vármegyéket
s a Jász-Kún kerületeket. (1827. év 606. vmjld.)
Az ünnepség rendezésébe azonban beleavatkozott egy félelmes elem
a tz. Egerben aug. 26-án nagy tzvész pusztított, elhamvasztott 150 nagyobb
épületet s 731.776 frt kárt okozott. A sajnálatos eset arra indította a rendeket,
hogy a meglüvott vendégeket otthonmaradásra kérje. (1827. év 760., 858. vrajkl.)
A küls pompa tehát elmaradt a szept. 17-iki beiktatáson. Királyi biztosként gróf Cziráky Antal fejérmegyei fispán szerepelt, az esküniintát Cseh István
kassai püspök olvasta fel, az üdvözl beszédet a fjegyz mondta. Ösi szokás
szerint táblabírói kinevezésekkel zárult az aktus. (1827. év 893., 937. vmjld.)
Közben letelt a tisztújításra kitzött határid. A fispán kijelentette,
hogy 1828. évi áprihs 15-én hajlandó építöszéket tartani, ha a jelöltek a jelölés
megejtése után nyomban távoznak a gylésterembl az e czélra rendelt
helységbe ha a rendek a jelöltek nevének elzetes hangoztatásától tartózkodnak
s a korteskedést mellzik. A rendek a fispán feltételeit készséggel elfogadták,
Az építszéket tehát a jelzett napon megtartották. A szavazatszed külju 1828-iki
tiszttjitée.
(Jöttségben Gyürky Pál nógrádi. Fodor Pál borsocü, Szilassy Ferencz gömöri
ahspánok is közremködtek. Minthogy Gosztony ahspán országbírói méltóságot
nyert, az els ahspám székre Dobóczky Ignácz volt a fispán jelöltje, ki azonban
csak 144 szavazatot kapott Földváry Ferencz eddigi másodahspán 938 szavazatával szemben. Ez arány eléggé kifejezi, milyen tiilsúlyban volt a nemzeti
ellenzék. Dobóczky annyira szívére vette a bukását, hogy a másodahspáni állásra
nem pályázott, st a fjegyzségrl is lemondott.
A második napon felkiáltással megválasztották Rottenstein Józsefet
másodahspánná, Pappszász Józsefet (Farkas Pál visszalépése miatt) tarnai,
Okolicsánjn Ignáczot mátrai fszolgabírákká, a fispán pedig kinevezte Vratarics
Károhi; fjegyzvé s kinevezett még úgy a ketts megye, mint Nógrád, Gömör
és Borsod vármegyék területérl 178 táblabírót. A többi tisztvisel a régi maradt.
Ez volt az els ütköz pont a fispán és a rendek között, mely ugyan némileg
elsimult a bekövetkez követválasztáskor, de annál elementárisabb ervel tört

'^autawi^''*

lálás

;

késbben.
A mezgazdaságra rossz idk jártak ekkor. Az 1828. évi jegyzökönyvek
takarmányszk esztendrl tesznek említést. A rendek kénj'szerültek megkérni
a helytartótanácsot, hogy a Valmoden vasas katonaságot Meztúrról helyezze
el máshová. (1828. év 50. vmjkl.) A következ évben a Gahcziából behurczolt
marhavész lépett fel. Nagyiván, Atány, Besenytelek községek s általában a
tiszai járás volt leginkább fertzve. A vármegye vészbizottsága februárban
fol3^on ülésezett s körültekint, erélyes intézkedéseinek lehetett köszönni, hogy
e vész nem öltött olyan arányokat, nunt másutt. Érzékenyen sújtották a laki

kosságot a gyakori áradások is. A Zagj'va többször is elhagyta medrét, elhatározta tehát a vármegye a szabályozását. 1830. év tavaszán a Tisza és Berettyó
okoztak nagyobb károkat a tiszameUéki községekben. Egykorú följegyzések szerint ez az árvíz a gátakat elszakította, st a mirhógátat is annyira megrongálta, hogj' helyrehozása sok idt és munkát igényelt. (1830. év 338. vmjkl.)
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Az 1830. é\-i szept. 8-ára a trónörökös megkoronázása czéljából összehívott országgylésre Földváry Ferencz els alispánt és Dobóczky Ignáczot
az 1828. évi tisztújítás bukott alispánjelöltjét
választották meg követekül.
A kilencz pontba foglalt követutasítások lén5'egesebb részei hogy a „nemzet díszének fenntartására az 1807. évi 1. t.-cz. korlátai között az ujonczokat ajánlják meg
s hogy a vármegyék eltt magyar nj'elven lefolytatott perekben a felsbb bíróságok is magyarul ítélkezzenek. (1830. év 921. vmjkl.) Az okt. 4-iki gylésbl
adott pótló utasításokból feljegyzésre méltó a rendek amaz óhaja, hogy a regníkoláris bizottságok munkálatainak tárgyalására a jöv é\'i októberben tartandó
országgylés Budán vagy Pesten legyen s itt országház épüljön.
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utasítások.
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A

követek a következ évi febr. 24-iki megyegylésen számoltak be
s ugj^anekkor alakult meg ama küldöttség, mely a regnikoláris
bizottság opcratumait volt hivatva tárgyalás alá venni. Az országgylés megajánlása következtében a ketts vármegyének béke idejére 743, háború esetére újabb
531 újonczot kellett kiállítania. (1831. év 1. vmjkl.) A rendeknek csupán az volt
a jogos kívánsága, hogy az ujonezozás ezentúl ne erszakos fogdosással, hanem
sorshúzással történjék. SJjnden községben írassanak össze az alkalmas egyének
s ezek közül sorshúzás útján választassanak az újonczok, úgy azonban, hogy egy
apának csupán egy fia vétessék be. (1831. év 401., 600. vmjkl.)
Az országos bizottságok munkálatainak tárgj^alására az 1831. év szén ax
kellett volna összeülnie az országgjníílésnek. De nem ülhetett össze a bekövetkezett kolerajárvány miatt. Mind a kormány, mind a vármegyék minden képzelhet intézkedést megtettek, hogy e rettenetes kórt ehij'omják. A vármegyének
rendéi vészbizottságot küldöttek ki, mely pernianencziában volt s a szeiJtemberi
megyegyülést megelzleg 46 ülést tartott. A vidék kiráhá biztosaként báró Vay
IVIiklós szerepelt.
A poroszlói és roffi révekhez s a .szandai pusztára biztosokat
és orvosokat rendeltek, hogy a Máramarosból a Tiszán érkez tutajosokat vizsgálat
alá vegyék. A magánréveken a forgalmat teljesen betiltották. Midn pedig a
vész Szabolcs vármegyéének a Tiszához közel fekv községeiben, st a borsodmegyei Mezkövesden is mutatkozott, a meztárkánjd és makiári határokon
állandó rséget szerveztek azzal a szigorú utasítással, hogy Mezkövesdrl és
Borsod vármegj'e gyanús helyeirl a felstárkányi és apátfalvi utakon, Gömör
vármegj'ébl pedig a mátrai járáson keresztül senkit be ne bocsássanak
Egerbe. A betegség fehsnierésérl, a betegek kezelésérl, a holtak eltemetésérl
s általában a czélszerü óvóint ézkedé.sekrl népies füzeteket bocsájtottak ki, s
a lakosok között 1000 példánj^ban elterjesztették.
De minden erfeszítés kárba veszett, a szömjní nyavalya csakhamar elharapódzott nálunk is. Tetézte a szerencsétlenséget az itt-ott elterjedt ballt,
hogy a liat óságok intézkedései a nép romlására törnek.
Az els megbetegedés június 27-én Heves községben fordult el, hol 458 beteg közül 139 halt meg, majd 29-én több tiszamenti községben, különösen Poroszlón, hol 771 megbetegedés, 207 haláleset volt. Nagyobb méreteket öltött a betegség Törökszentmiklóson, hol 1325 beteg közül 608, Szolnokon, hol 1048 beteg
közül 596, Gyöngyösön, hol 1518 beteg közül 614, Meztúron, hol 2113 beteg
közül 1023 pusztult el. Egerben július 21-én lépett fel s itt a betegek száma
419, a halottaké 211 volt. Szeptember végéig a vármegye 111 községében 17692
beteg közül 7537 halt meg. Az utolsó megbetegedést Bátorban észlelték, de itt
már csak 3 ember betegedett meg.
A vármegye elhatározásából Bozsik Károly részletes kimutatást készített
melyben községenként fel van tüntetve a betegség keletkezésének ideje, az összes
betegek, felgyógyultak, meglxaltak száma. (1831. év 1365. vmlsz.)
Eltelt ismételten három esztend s a rendeknek újból restaurálni kcUett.
iCeltt azonban újítószéket tartottak volna, a megválasztandó tisztikar részére

mködésükrl

issi-íki

utasításokat készítettek.
A tisztviselk jogait és kötelességeit eddigelé csupán a konkrét esetekben a titztviseiöi
hozott vármegyei határozatok s a régi gyakorlat szabályozták az 1831. évben eza^Miyíz^a.
adott tiszti utasítások a mai értelemben vett szervezkedési szabáh-rendeletnek
tekinthetk. Az akkori közigazgatás
képét tárják elénk! Minden rangú és rend
tisztviselrl megtudjuk, mi volt a joga és kötelessége. Az els alispánnak, a fenyít
törvényszék elnökének, kötelessége volt a vármegj'ét töl)bször bejárni, a panaszokat orvosolni, utakra, hidakra, epres kertekre, a rabokra felügyeletet gyako;
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rolni, a vármegye pénztárait gyakrabban megvizsgálni. A másodalispán, a polgári
törvényszék elnöke, hatáskörélie tartozott a katonaügy, út ügy. A jegyzk, mint a
vármegye })ennái, a jegyzkönyveket vezették, a feliratokat ké.szitettók, a leve-

lezéseket teljesítették. A lieh-tartótanácshoz felküklött jegyzkönyvek aláírása,
az aljegvzók foglalkoztatása, a befolyó pénzekrl külön jegyzkönyv vezetése, a
köz- és kisgyülések s az úrbéri törvényszékek üléseinek jegyzökönyveibl a
skontró kiírása a fjegyz hatáskörébe tartozott a fenyít és ])()lgári p(>rek
lajstromának elkészítései az els aljegyzre hárult. A levéltárnok
mint a levéltár re
felels volt a gondjaira bízott iratokért ;
készítette a jegyzkönjí^v
mutatóit távolléte idején a levéltár kulcsait a fjegyznek tartozott átadni.
Az árvásváluszttnány jegyzje az árvásválasztmány jegyzkönyveit vezette s
iratait kezelte. A perlárnok a folyamatban lev perek kezelje volt s reggel
9
12-ig. délután 3
i-ig liivatalos órát tartott. A segédhivatali teendket a
kanczellisták látták el. Legjobban kidomborítják az utasítások a szolgabírák
teendit. A fszolgabíró ügykörébe tartozott az egész járásban az adó kivetése,
az utak készítése, a felsbb rendeletek kiliirdetése és foganatosítása, a megyegyülések határnapjainak kihirdetése, a bitang marhákról való gondoskodás, a fegyveres hadnagyok kinevezése, az alszolgabírákkal és esküdtelckel félévenként
értekezlet tartása, a járásnak az els ahsimn jóváhagyása mellett való beosztása,
szóval az egész járás kormányzása. Az alszolgahírák a rovásos összeírásokat
hajtották végre s a gyalog hadnagyokat nevezték ki. Az e5A;M(í/eA;aszolgabíráktól
reájuk bízott teendket végezték. Az ügyészek tiszti kötelességeit a törvények
is eléggé körvonalozták. A közgylésen rködtek a tárgyalás ,, szentsége" fölött s
a tiszteletlenül viselkedket széksértési perbe fogták, nemességi és egyéb oklevelek kihirdetése ügyében véleményt adtak, a vármegyétl reájuk bízott pereket
vitték, felügyeletet gyakoroltak a rabok felett s kiszabadulásuk idején elvett
ingóságaikat \asszaadták. Magángyakorlatot nem volt szabad fol^t-atniok. A jadószed a vármegye három rendbeli (hadi, verbunk és házi) pénztárának felels
kezelje, a vármegyei fegyvertár ffelügyelje volt. ö készítette a költségvetéseket,
számadásokat s teljesítette a fizetéseket. A számvev fkötelessége abból állott,
hogy a fadószedi és egyéb számadások ,, megrostálásánál" jelen kellett lennie.
Ugyancsak részletesen meghatározzák az utasítások az aladószedk, polgári
biztosok, transcnnáhs komniisszárius, útigazgató, útbiztosok, mezei biztosok,
forvos, seborvosok, bábák, mérnök, selyem felügyel, udvari kapitány teendit
is. (1831. év 172. sz. 200. vmjkl).
^ tisztújítás a június 27-i közgylésen folj^ le. Az érsek-fispán ismételten
twiuis"
megkísérelte, hog}^ kedves emberét, Dobóczky Ignáczot, a másodaUspáni székbe ültesse. Hogy milyen részrehajlást tanúsított vele szemben, eléggé megvilágítja, hogy az els felkiáltásból a többséget Dobóczky javára állapította meg, a
rendek által úgyszólván kierszakolt szavazás pedig Rottenstein Józsefnek
kedvezett. Dobóczky csak 121 voksot kapott, míg Rottenstein 1165-öt. A tiszai
fszolgabíróságot Borbélj' Sámuel, a mátrait Kovács József nyerte el, egyébként pedig a fbb tisztviselk a régiek maradtak. (1831. év 995. vmjkl.)
A következ évben Földváry els ahspánt királyi táblai bíróvá nevezték ki.
A megüresedett alispáni székre Rottenstein József volta nemzeti ellenzék tehát
a rendek túbiyomó többségének
jelöltje, Pyrker fispán pedig Kállay Istvánt
akarta az alispáni székbe ültetni s hogy czélját elérje
jelölési jogát hánytorgatván
Rottensteint nem is kandidálta. De csúfos kudarczot vallott, mert
Kállayra csak 101, Halasyra 1 szavazat esett, míg a többi jelölt nem is kapott
voksot. A nemesség óriási tömege pedig egyre Rottenstein nevét hangoztatta
s olyan demonstrácziót rendezett mellette, hogy a fispán nem merte Kállayt
megválasztottnak kijelenteni. A másnapi gylésen az a megállapodás történt,'
hogy a legközelebbi tisztújításig Rottenstein végezze az els alispáni teendket.
Ezúttal tehát a már harmadízben erszakoskodó fispánnal a komolyabb
mint látni fogjuk ~
összeütközés a rendek higgadtsága miatt elkerülhet volt, de
a következ választásnál teljes ervel kitört a vihar. Elbb azonban az országos eseményekrl kell említést tennünk.
Az agg császár 1832. évi márczius 5-én ünnepelte Bécsben 40 éves uralkodói
jubileumát. 34 vármegye küldötte el hozzá követeit. A császárvárosban lefolyt
ünnepségek Heves vármegyét annyiban érdekhk közelebbrl, hogy a vármegyék
330 tagból álló díszes deputácziójának szónoka Pyrker érsek-fispán volt. Az ápri-
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4-én tartott inegyegyülés jegyzökönyve szószerint megörökíti a fispánnak a
királyhoz latin, a királynéhoz német. Ferdinánd trónörököshöz és a többi fherczeghez latin nyelven intézett beszédjeit, ezek latin nyelv s a királyné német
nyelv válaszát. (1832. év 39.. 113. vmjkl.)
Ferencz császár, ki uralkodása kezdetén egyáltalában nem tördött az alkotmánynyal, 1825. év óta alkotmányos érzületünek mutatta magát. A küls foi'mákat be is tartotta az országgyíüések egybehíyásával. Szinte bizonyosra lehetett
venni, hogy az 1832. év folyamán is egybeül az országgylés, hogj- a regnikoláris
bizottság korszakalkotó reformjait megvitassa.
Hogy a királyi megliivó levél készületlenül ne találja a rendeket, ezeket a
reformokat vette beható tárgyalás alá. Az április 4 és következ napjain a kereskedésben tárgyakról é,s a váltó és kereskedelmi törvénykönyvrl szóló operatum
került sznyegre. A vita folyamán a vármegye rendéi egyértelmüleg követelték a nemzeti bank felállítását. (1822. év 138., 153. vmjkl). Az országos politikai
dolgok (pubhco politicum) tárgyában elhatározták hogy a tisztválasztás ezentúl
szavazati joggal a bevett vallásfelekezetek lelkészei is
is 3 évenként történjék
bírjanak, a felfüggesztett tisztviselket ezentúl is a fispán helyettesítse, a szabad
királyi városok közvetetlenül a heljii-artótanáes rendelkezése alá kerüljenek. Az
országgylési követek, ha a többség nem kétes, felkiáltással választassanak s a
követi utasítások a választás eltt dolgoztassanak ki. Júius 19-én az úrhérügy
került meg\'itatás alá. Jellemz a rendek amaz állásfoglalása, hogy a jobbágyi
haszonélvezetek szabad adásvétele mellett a földesírr tulajdonjoga ezentúl is
érintetlen maradjon s ha a földesúr a jobbágj'-házhelyhez nyúlni kénytelen,
csupán az épületek árát tartozzék megfizetni, az adásvételt azonban csak a szorosan vett földmívesek gyakorolhassák s következleg a zsidók, kik a földet
nem önkezleg núvelik, a vétel jogát ne élvezhessék, a vadászati jogot a földesúr
továbbra is gyakorolhassa, a jobbágyok egymásközött való panasza az úriszéken,
minthogy senki önmaellenben a jobbágy és földesúr között fennforgó kereset
gának bírája nem lehet
a vármegyei törvényszéken intéztessék el. (1832. év 776.,
katonai adóügy (contributionale commissariaticum) tárgyalásánál
779. vmjkl.)
a rendek ftörekvése oda irányult, hogy az adófizetk kevesebb rovás után a
teherviselésben enyhülést érezzenek, a katonai kicsapongások megfenyítésében
pedig azt a követelést támasztották, hogy a tettesek kinyomozására polgári és
katonai vegyes bizottság alakuljon, a katonai bú'óság határozata a politikai
hatósággal is közöltessék. (1832. év 908., 911., 922., 952. vmjkl.) A törvényes
tárgyak, vagj'is a polgári és büntet peres ügyek szabályozása tíz napon át foglalkoztatta a megyegyülést, az e tárgyban hozott határozatokkal azonban
az anyag nagy terjebár jogtörténeti szempontból nagyfontosságúak voltak
delménél fogva e helyütt bvebben nem foglalkozhatunk. (1832. év 957.. 978.,
987., 999.. 1005., 1051.. 1060., 1074. vmjkl). Október 2-án az egyházi és hagyománybeli tárgyak, továbbárt nemeseknek fegyverben való gyakorlásáról, végre az
ifjúság tanításáról szóló munkálatok kerültek sznyegre. Ez utolsó ügyben nevezetes a vármegye abbeli követelése, hogy a pesti egyetem oszlassék fel olyformán,
hogy ott csupán a gazdasági, mérnöki és hittudománj'i szak maradjon, míg a
jogtudományi és a bölcsészeti szak Budára vagy Váczra, vagy Egerbe helyeztessék át. (1832. év 1089., 1093., 1100. vmjkl.)
Midn a vármegye a nov. 14-iki közgylésén a bányászati ügyre vonatkozó
operatummal végzett, megérkezett a királyi meghívó-levél a decz. 16-án megnyíló országgylésre. Megválasztották tehát a követeket is Dobóczkj^ Ignácz
és Brezovay József személyében.
Az
országgylésen már hangoztatott követelményeken Idvül Uicghagyták a követeknek, hogy az országos munkálatok tárgyalásakor a vármegye
határozatait képviseljék. Pestvármegye átiratait nemzeti leánynevel-intézet
alapítása. Pest és Buda között állandó híd építése tárgyában, Szatmárvármegye
kérelmét az erdélyi részeknek a magyar hazával való szorosabb egybekapcsolása
ügyében. Abaúj megye kívánságát a kassai vásárokon a nemes mesterembereknek
a taksc-fizetéstl való felmentése tárgyában. Aradvármegye követelését a magyar
indigenatusnak csak érdemes és a magyar nyelvben jártas egyének részére való
adományozása iránt, végre Vercze megye ama kérését, hogy magyar nyeh'
megyéjükben is érvényesüljön, szintén pártolni tartoztak az országgylésen.
Az országgylés alatt több rendbeli ])ótló utasításokat is kaptak a követek.
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Hovos Nánwegyo törtónetc.

Rottenstein másodalispáii idközhon hirtolonül ine<;halt. Az 1833. évi
február 11-ikére összeliívott nicgyegyülést Parkas Pál fszolgabíró vezette, felolvasván Pyrkernek Pozsonyból az országgylésrl irott levelét, hogy a másodalispáni állásra a tisztújitásig Kállay István táblabírót
kit az
évben az
els alispáni székbe akart ültetni
helyettesítette. Nagy elkeseredést szült
ugyan a fispán ez újabb sérelmes intézkedése, de minthogy a helyettesítés
kifejezetten csak a tisztújításig szólt, a l)éke kedvéért
tiltakozásuk hangsúlyozása mellett
nem szegültek ellene s Kállaynak az alis]iáiii pecsétet s a gylés
elnökségét átadták, de nem feledkeztek meg az elhunyt niásodalispánról, Idnek
érdemeit jegyzkönyvileg megörökítették. (1833. év 193. vnijkl.)
"^ fispán zsarnoki önkénye
azonban csakhamar rettenetesen megbosszulta
magát s valóban kínos események színterévé tette a vármegye székvárosát.
Ha a történelmi igazság nem követelné, jobb volna meg sem emlékezni róluk.
Mert bizony az a véres küzdelem, mely az 1833. évi október 22-ére hirdetett
részleges tisztújítás és követ választás idején a két ])()htikai tábor köz,ött lefolyt,
nem hozott dicsséget a gróf Keglevich I\Iiklós vezérlete alatt lev nemzeti ellenzékre, annál kevésbé a fispántól képviselt kormánypártra.
A fispánnak és pártjának az els alispáni állásra ismételten Kállay volt a
jelöltje, az ellenzék Ragályi Tamást kívánta követnek, alispán-jelöltjének nevét
pedig eltitkolta. A fispán elbb az alispán-választást akarta megejteni, azután
a követ választást, az ellenzék fordított sorrendet kívánt.
Egerben. Gyöngyösön és vidékén Kállay mellett korteskedtek, a mátrai és
tiszai járások Jiagy részében Ragályi javára folyt az elkeseredett küzdelem.
Már a választást megelz napokban zajos volt az élet Egerben, hol Kállay
mellett tüntettek. Midn 21-én délután a tiszai ellenzék Schneé Pál, Recsky
András, Puky Miklós. Borbély Tamás. Sághy László vezetése alatt nemzeti
szín zászlókkal beért a városba, szemben találta magát a fehér zászlós gyöngyösi
KáUay-párttal. Az ö.sszecsapás néhány pillanat
lehetett. Este a gyöngyösi
nemesség a mátraiakkal szállt síkra s ezúttal emberhalál is történt. Az Oroszlánvendéglben tartózkodó Keglevich, hírét hallván a véres verekedésnek, báró
Orczy István kíséretében párthíveivel odasietett, de vesztére, mert az ókávéház-
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ban lev Kálla3'-])árti ványai nemesek megtámadták ket. Keglevich hívei erre
ostrom alá vették a kávéházat. Egy ember halálosan, három súlyosan megsérült.
Másnap reggel Keglevich hívei —megelzvén a leittasodott Kállay-pártot
elfoglalták a közgylés termét és a folyosókat s az ablakokon kidugván a Ragályi
éljenezték. Az utczára szorult
nevével ellátott nemzeti zászlókat, folyton
Kállay-párt köveket hajigált a zászlókra, a teremben levk pedig székdarabokat
dobáltak le, törtek-zúztak s három érsek-fispán arczképét tönkretették.
A helyettes ahspán mégis megnyitot-ta a gylést, melyen az érseket meghívó küldöttséget megválasztották. De mivel a fispán nem mutatkozott, kény-

—

t

szerítették az alispánt a gylés folytatására s Ragályit követté kikiáltották. Az
ahspán ki is mondotta a határozatot, de míg a fjegyz a jegyzkönyvet készítette,
a kiállott lelkiizgalmaktól rosszul lett s így a liitelesítést másnapra halasztották.

Az

ahspán válaíiztás

elmaradt.

A

következ napon

—

—

minthogy Pyrker a

választást érvénytelennek tekintette
Farkas Pál fszolgabírót ültették
Kegle%'ich emberei az elnöki székbe, a választásról szóló jegyzkönyvet hitele23-iki gylésítették s Ragályinak a mandátumot elküldöttek. Az október 22
sek jegyzkönyveit azonban lába kere.ssük az ez évi megyegylési jegyzkönyvek vaskos kötetében. Ellenben az október 24-iki kisgylés jegyzkönyvében megtaláljuk P^'rker eladását, mely a lefolyt eseményeket egészen más
világításba helyezi.
Ezen a gylésen már csak a fispán hívei voltak jelen s így nem csodálhatjuk, hogy a választás érvényessége ellen tiltakoztak s a történtekrl a királyt
és nádort értesítvén, a tényállás felderítésére királyi biztost kértek. A kisgylés
pedig nem volt jogosult ily nagy horderej ügyben állást foglalni.
RagáljT bemutatta ugyan az országgylésen a vármegye megbízólevelét,
de mivel Torna vármegyében is megválasztották, a hevesi mandátumot a választásnak királ3a leirattal történt megsemmisítése miatt visszaküldötte. Minthogy
helyére a következ évi május 14-én egyhangú lelkesedéssel Almásy Károlyt
kiáltották ki, a követválasza meghüsult választás ellenzéki alispánjelöltjét
tás ügye ekként lekerült a napirendrl. (1833. év 1732. vmjkl. 1834. év 743.
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vmjlvl.. Szederkényi Hevesm. T. IV. 370.) De hátra volt még a fekete leves
a a zaTarftások
zavargások megtorlása. A november 4-én tartott közgylésen vették tudomásul '°®^°''^^*a rendek, liogy a \-izsgálat megejtésére báró Eötvös Ignácz sárosi fispán
királyi biztosi minségben.
nyert megbízatást
Az 1834. évi április 22-én tartott közgylésen csakugj-an megjelent a királyi

—

biztos s elrendelvén az április 16-án kelt királyi leirat felolvasását, jelezte, hogy
gróf Keglevich és társai ellen büntet-pert, báró Bánffy Pál és társai eUen széksértési pert indíttatott meg. A delegált bíi-óság Kárász Miklós, a hétszemélyes
tábla birájának elnöldete alatt Bernáth András, Fejér István, Hellebronth
László. Németh János. Pappszász György és Szalatnay János hevesi, Beniczky
Ádám és Földváry Miklós pesti, Miskolczy Péter és Okolicsán^'i Péter borsodi,
Bezdédy László és Czóbel László szabolcsi, végül Borhy László és Szontágh István
nógrádi táblabírákból állott, az ügyészí teendk pedig Perlaky Flóriánra hárultak. Ezen a gj'lésen különben az érsek-fispán Kállay visszalépése miatt
a
Dapsy Rafaelt helyettesítette, a másodahspáni
rendek teljes egyetértésével
tisztségre. A rendek hasztalan követelték, hogy rendes bíi'óság ítélkezzék e perben,
sok huíavona
sikertelenül kérték a királytól a pertörlést, a delegált bíróság
1837. évi szept. 20-án meghozta ítéletét s Keglevichre, Pukyra ^/.j évi,
után
Schneé Pálra 3 havi. Orcz%Ta 1 ha\-i fogságbüntetést mért, Imre Albertet és
Csiky Sándort pedig széksértésért pénzbírságban marasztalta el. (1834. évi
1137.. 1471.. 1497. vmjkl., 1837. évi 2031. vmjkl.)
A Kúria ítélete még szigorúbban hangzott mind a 15 vádlott büntetését
lényegesen felen:elte, többi között Keglevichét 2 évre, Pukyét 1 évre, Orczyét
^/4évre, Schneé Pálét P/jévre. A rendek azonban vonakodtak az ítéletet végrehajtani. Az újabb bonyodalmaknak Keglevich, Orczy, Puky és Beöthy akként
vették elejét, hogy az 1838. é^-i január 15-íkí közgyi'ílésen a büntetés kiállására
vonatkozó készségüket jelentették. Az óriási összeg perköltséget is nagyobbára
Keglevíchnek kellett megfizetnie. A delegált bíróság Kegle^'ichet hosszas perbenállásának betudása mellett felmentette, a kiráha tábla 1 évi, a Kúria 1839.
évi november 20-án kelt ítéletében ^/^ évi fogságra ítélte. (1841. év 272. %'mjki).
Szomorú világításban tünteti fel e per az akkori közállapotokat, a végletekig kiélesedett pártWllongásokat. Keglevichét tartotta mindenki a vármegyében a hazafias nemzeti irány, a szabadelv haladás els vezérének ezért
törtek vesztére a kormán}- emberei, ezért kellett bnhdnie. A rendek különben
az utolsó
mihel^'t haláláról értesültek
fényes elégtételt szolgáltattak neki
nagy magasztalások között iktatták jegyzkönyvbe
rendi megyegylésen
hazafias érdemeit s Barabás festmvészszel megfestti^tték a gj-lésterem számára
életnagyságú arczképét. Ennek leleplezése Schneé fjegyz alkalmi beszéde kíséretében az 1849. évi június lö-iki g3"lésen történt.
Mig Keglevich és társai ellen a hajsza fohi:, a vármegye rendéit
foglalkoztatták a követek országgylési jelentései. 1834. évben az úrbéri ügy
alkotta a tanácskozás tárgyát.
vármegj^e idegenkedéssel fogadta a nemesség
megadóztatásának eszméjét s legfeljebb annyit tartott megengedhetnek, hogy
csak azok a nemesek köteleztessenek a közteher\áselésre, kik az alkotandó törvény
életbelépte után telepednek úrbéres telkekre, míg a többiek az 1741. évi 8. és
1805. é\'i 1. t.-cz. oltalma alatt továbbra is mentesek legyenek az adózástól.
Az 1835. évi május 15 16. napjain tartott közgylésen a követek jelentései nyomán a bíróságokra vonatkozó javaslatokat vették tárgyalás alá s egyben
utasították a követeket, hogy a szólásszabadság sérelmének jelentsék ki a kormány amaz intézkedését, hogy báró Wesselényi Miklóst Szatmár vármegye
egyik közgylésén az örökváltság tárgyában mondott beszédeért htlenségi
törtéperbe fogta, ugyanekkor
az 1825. évi követutasítással ellentétben
nelmi vonatkozásokban gazdag fehrattal pártolták Eger város ama kérelmét,
hogy a szab. kir. városok közé soroztassck.
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Az 1832 6. évi országgylési idszaknak a vármegyét közelebbrl
érdekl epizódjaként tnt fel gróf Buttler Jánosnak, a vármegyében másfél
évszázad alatt meggyökeresedett indigena fnemes család utolsó férfisarjának,
a Ludovika Akjidémiára tett nagyszer alapítványa. Erdteleken 1835. évi
május 18-án kelt alapítólevelével 126.666 pengforíntot ajánlott meg ez intézetre,
mely alapítvány az 1812. évi 2. t.-czikkbe iktatott korábbi alapítványával az
akkori tervezet szerint 20 ifjú eltartására volt elegend. E 20 alapítványi

oróf Buttier
János,
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helyre a ben' utat ás jogát 1."? vármegye között osztotta
Pest, Nógrád. Bihar, Borsod és Szaboles 2
2.

Ung.

—

—

meg akként, hogy Heves.
Gömör. Zem})lén,

Abaíij.

Torna. Bereg és Ugocsa 1
1 ifjt'it mutathassanak be. Az országgylés ez alapítványt az 1836. évi 40. t.-ezikkel az ország törvényei közé iktatta, a várniegye
pedig hálából megfestette a nagylelk gróf életnagyságíi arczképét.
Mikor az országgylést feloszlatták, hazatért Pozsonyból Pyrker is s 1836.
évi június 21-én. ndön a követek az országgylésen teljesített munkásságukról
beszámoltál-, átvette a megyegylés vezetését^ s a rendek sürgetése ellenében
nyíltan kijelentette, hogy tisztújítást mindaddig nem fog tartani, míg a Kcglevich és társai ellen indított fenyít per sorsa végleg el nem dl.
Fenyegetését be is váltotta Készebb volt fispáni helytartó kinevezése
iránt felterjesztést tenni, mintsem hogy építöszéket tartson. A rendek az 1837.
évi június 26-iki közgylésen vették hírét, hogy PvTker kérelmére Gombos Imre
kanczelláriai tanáesost a vármegye fispáni helytartójává nevezték ki. A rendek
magyar nyelv feliratban emeltek óvást az adminisztrátor küldése ellen, de
azért mind(>n elkészületet megtettek Gombos fogadtatására, még üdvözl küldöttségeket is választottak. Ugyané gylésen értesültek a rendek, hogy a király megengedte a vármegyének a magyar köriratú pecsét használatát. Minthogy azonban
helyett
a czímerlevélben a természetes szin gólya helyett daru, a fehér-kék
vörös
volt. helyesbítés végett visszaküldték a kanezelláriának. (1837. év
455. vmjkl.. 1838. év 77. vmjkl.) Az okt. 9-én megejtett beiktatás a kinevezési
okirat felolvasásával kezddött, az eskütétel után a fispáni helytartó magasszárnyalású beszéde, majd Vratarics Károly fjegyz üdvözlése következett s a
táblaiiírói kinevezésekkel zárult.
Az adminisztrátor konczilians %nselkedése békét teremtett, lehetvé tette
a
a közigazgatási ügyek higgadt tárgyalását. Az október 10-iki közgylésen
jegyzkönyv szerint ..rend lévén minden dolgoknak lelke"
elhatározta a vármegye, hogy minden év utolsó közgylésén a jöv évi összes negyedévi közgylések határnapjai megállapíttassanak elhatározta, hogy a kisgylések minden hó
els napján, ha ez ünnep, a következ napon legyenek. Megszüntették az útigazgatói, két aladószedi, selyemtenyésztési felügyeli állásokat s helyettük szerveztek a tiszai járásban alszolgabírói, a gyöngyösiben esküdti, végül második
tiszti alügyészi állást
megoly sok huzavona után
Ily elzmények után november 6-án
tartották az általános tisztújítást. A fispáni helytartó csupán a rendek óhajának
tett eleget, midn ötödik helyen a tisztikaron kívül álló Almásy Gedeont is jeválasztották
lölte az els alispáni székre. A rendek egyhangú lelkesedéssel
meg, de majd késbb látni fogjuk, mennyire csalódtak benne. Megválasztották
Pappszász Józsefet másodahspánná, Kanyó Gábort fadószedvé,
továbbá
Beöthy Lajost föügyészszé, Berecz Ferenczet és Lipcsey Imrét alügyészekké,
Földváry Gj'örgyöt gyöngyösi, Blaskovics Gyulát tarnai. Borbély Sámuelt tiszai,
Novotha Pétert mátrai fszolgal)írákká, választottak 8 alszolgabírót. 11 esküdtet,
számvevt, levéltárnokot, aladószedket, polgári biztosokat, mezei biztosokat,
!
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útibiztosokat.
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Az adminisztrátor kinevezte Vratarics Károlyt fjegyzvé, Mada-

Jánost és

Makay

Lajost aljegyzkké. (1837. év 931. vmjkl.)

Az újonnan megválasztott ahspán az 1838. évi jan. 16-iki közgylésbl
Utasítást kapott, hogy minden hétre sorrendben 16 táblabírót hívjon be a törvényszéki ülésekre, elhatározták a rabok rendszeres foglalkoztatását s e czélhól 12
hajdú felfogadását és a fogház kibvítését.
vármegye még
gylés legfontosabb tárgya a széklielykérdés volt.
1835. évben elhatározta, hogy székhelyét Gyöngyösre teszi át s ott új székházat

A

A

De mivel a kivitel fleg anj'agi szempontból leküzdhetetlen nehézségekbe
a székházé])ítésre megajánlott 70.000 frt. kétszerese sem lett volna
ütközött
a székhely-áthelyezés kérdése lekerült a napirendrl. (1838. év 1045.,
elég
1059. vmjkl., 1839. év 189. vmjkl.) Ellenben a következ évi február 28-án elhatározták a. rendek az egri székház kibvítését, rabdolgozó-intézet felállítását, a
levéltár kibvítését, a tiszti ügyészi s a központi szolgabírói hivatal elhelyezését.
Közben megérkezett a királjM meghívólevél az 1839. év júrius 2-án Pozsonyban megnyíló országgylésre. A május 16-iki követválasztáson Pappszász Lajos
és Beöthy Lajos ellenzékiek állottak szemben Brezovay Imre és Utassy István
komiánj'pártiakkal. A választás a legszebb elvi küzdelem képét tárja elénk.
épít.
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A már

országosan szervezkedett konzervatív és liberális-párt hatalmi mérkzése
volt ez a vármegyében, hol a liberáüsok fehér tollal, a konzervatívak fekete
tollal díszítve jelentek meg, Aini_\-ían voltak a szavazók, hogy a közgylési terem,
ha még egyszer akkora lett volna, sem fogadhatta volna be valamennyit. Papp-

szász 2099, Beöthy 199S szavazatá\-al szemben Brezovay 1230, Utassy 1091 szavazatot nyert, tehát a liberáüs-párt nyerte meg a csatát. A megválasztott követek ezúttal már esküt tettek a közgylés eltt.
A követutasítások lényegesebb pontjai A büntet-törvény a kiráh-i elöadá- -^1^39 évi
sokkal egyszerre tárgyaltassék a magyar ezredek tisztjei magyarok legyenek
utasítások,
a Ludovíka akadémiában a magyar tanítási nyelv érvényesüljön utak, vasutak,
Dimaszabályozás elmozdítására országos alapot teremtsenek a király, a kormány
leiratai, a tábla Ítéletei magyar nyelvek legyenek
a sérelmek orvoslása sürgettessék az országos fméltóságokra kijelöltek nevei a vármegyékkel elzetesen
közöltessenek a felségsértés vádjáért elfogott ifjak ügyében a törvényes formák
Kossuth Lajos elfogatá.sát a magánlevelezás szabadsága
betartását követeljék
ellen elkövetett sérelemként tüntessék fel országgylési hírlap megindítását sürgessék. Egy féléven keresztül csaknem mindig a követek jelentései s a nekik adott
pótló utasítások merítik ki a közgylések napirendjét.
A követek jelentéseinek megvitatásával foglalatoskodtak a rendek akkor is,
midn Gombos adminisztrátornak 1840. é\-i január hóban bekövetkezett váratlan haláláról értesiUtek. A fispáni szék jóidéig üresen maradt s a kormányzói
:
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teendket ideiglenesen Almássy Gedeon alispán vitte. Minthogy minden igyekezetét odairányította, hogy a kormánynak kedvében járjon, csakhamar magára
vonta a rendek neheztelését.
Az els összeütközés az alispán és a rendek között az 1840. évi ápriMs

22-iki
történt, s a követutasítások készítésével megbízott küldöttség javaslata
követek ugyanis jelentették, hogy a kormány ezúttal is
nyújtott reá alkalmat.
rendek már korábban arra az álláspontra
húzza-halasztja a sérelmek orvoslását.

gylésen

A

A

helyezkedtek, hogy míg azok nem orvosoltatnak, a követek se adót, se ujonczot ne
ajánljanak meg. Kritikussá tette a helyzetet, hogy a király az országgylést
május 2-án fel akarta oszlatni. Minden jel arra mutatott tehát, hogj' az országteljesen medd marad.
A vármegyei állandó küldöttség javaslata

gylés
mássy

állott az élén)

akképen

(persze emiek is a konzervatív Alhogy a követek a sérehuek orvoslása nélkül is
E javaslatot a gylésen elnökl ahspán, a nag\"

szólt,

szavazzák meg az adót három évre.
elfogadottnak jelentette ki. Erre azután olyan vihar keletketöbbség ellenére
zett, hogy Almássy kénytelen volt elhagyni elnöki székét, st feUndulásában aznap
még Egerbl iselutazott. A másnapi közgylésen Pappszász József ehiöklete alatt
a liberáUs többség elhatározta, hogj- semmiképen sem adja a követeknek az Almás-

—

sy tói ajánlott utasítást.
A kínos inczidensnek még folytatása is következett, A nagyszámmal megjelent konzervatívek a május 4-iki közgylésen indítván_\i; tettek,' hogy az április
23-iki gylés, melyen az elz napi gylés jegyzkönyvéét ltclesítették, törvénvtelen lévén, a jegyzkönyv ezúttal hitelesíttessék. Az indítvány oly zrzavart és
fülsiketít lármát idézett el, liogy az elnökl másodahspán szóhoz sem juthatott.
A lárma akkor sem sznt meg, midn azehiök a. szavazás elrendelését egy papírlapra jegyzett ,,votum-- szó felmutatásával jelezte. Xagysokára ülhetett csak
össze a gróf Vartensleben Ágoston elnöklete alatt megalakított szavazatszed
-bizottság. Az eredmény kedveztlenül ütött ki a konzervatívekre, mert az indítvány ellen 257-en, mellette 24ö-en szavaztak. A kellemetlen ügy még ezután is
többször kísértett a megyegyléseken.
A júUus 22-én tartott közgylésre, melyen a feloszlatott országgylésrl
hazaérkezett követek részletes végjelentését bírálgatták, a megsértdött alispánt egy nagyon szerény küldöttséggel invitálták meg.
Szent volt tehát a béke néhány hónapig. Almássy maga gondoskodott róla,
1841
hogy ne sokáig tartson. Nem is tartott, csak a következ
év február
17-ig. Ekkor Almáfisy meglepetésszeren napirendre hozta a vegyesházasságok
ügyét. A kath. püspöki kar ugyams akkoriban körlevelet bocsájtott ki, hogy a
papok csak az esetl)en áldják meg a vegyes házasságokat
melyeket az 1791.
évi 26. t.-cz. értelmében feltétlenül a kath. pap eltt kellett megkötni,
ha a
•szülk mindkét nembeh gyermekeiket a kath. vallásban nevelik fel. Borsod, Pest

—

—

—
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Gömör. Abaúj. Máramaros.

és Vas vármegyék a lelkiismereti sz<obadság súlyos
megsértésének tekintették a körlevelet. Esztergom vármegye ellenben azt liirdette. hogy a püspöki kar a kath. vallás érdekében jogosan járt el. Mivel a gylésen a jól értesült konzervatívok voltak többségben, a viharos jelenetek között
lefolN^t A-ita eredményeként az esztergomi átirat szellemében irt. fel Heves vármegye a királyhoz. Ez alkalommal Csiky Sándort ismét elmarasztalták széksértésben, st si nemességét is el akarták sikkasztani, hogy a rendek sorából kiküszöbölhessék. (1S41. év 92., 286. vmjkl.)
A június 21-iki gylésbl küldött felirat már némileg élét vette az elbbinek,
mert ebben a rendek
elvi kijelentések nélkül
csupán az országgylés egybehívását, a megbontott béke helyreállítására alkalmas törvények alkotását kérték.
A Gombos halála óta eltelt másfél év alatt Almássy többszörösen bebizonjátotta. hogy minden szabadelv haladás elfojtásában nndenkor készségesen
támogatja a kormán%-t. E czimen szerzett érdemeiért azután 1841. évi szept.
16-án a vármegye fispáni helytartójává nevezték ki.
Ez új nünségében
az október 25-én lefohi: beiktatás után
els fmikcziója a deczember 14-én megejtett tisztújítás volt. Minthogy Pappszász
József kijelentette, hogy sem az els, sem a másodalispáni állásra nem pálj-ázik,
els alispánná Brezovay Józsefet, másodalispánná Földváry Györgyöt kiáltották
Földváry Jánost fügyészszé, Babics Istvánt
ki. Megválasztották továbbá
és Mártonffy Antalt alügj'észekké, Fejér Istvánt gyöngyösi, Blaskovics Gyulát
tamai. Okolicsán\"i Gusztávot tiszai, Almásij- Lászlót mátrai fszolgabírákká.
Választottak 12 alszolgabírót, 15 esküdtet, 1 számvevt, 1 levéltárnokot, 4 adószedt, 4 polgári biztost, 2 mezei biztost, 3 csendbiztost, 1 selyemtenyésztési
felügA'elt, 2 útbiztost. A jegyzi kar a régi maradt. Minthogy a mezei rendrségrl szóló törs'ény újabb terheket rótt a járási tisztviselkre, még az elz évben
minden járásba alszolgabirói és esküdti állásokat szerveztek. A hel}i;artótanács
nem engedélyezte ugyan az új állásokat, mégis betöltötték azokat.

—

Áz

1841-iki

tisztújítás.
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lg41-flci

inaée.

Mieltt tovább fznök ez események lánczolatát, meg

kell
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AZ 1843 évi
köret
ntaEitáíok.

emlékeznünk

az 1841. évi Ínségrl. Az aratás kétségbeejt eredmén\4 mutatott fel. a szénatermés is végtelenül silánynak bizonjnilt. A vármegj^e rögtöni segély fejében
9000 forintot osztott ki a lakosság között s kén3rtelen volt sürgetni a kormán\'t, hogj" a katonaság eg}' részét helj'ezze el a vármeg\'ébl.
1843. év február 16-iki gylésbl utasították a szolgabírákat és esküdteket,
hogy a szóbeH perekben együttesen hozzák meg az ítéletet. Módosították a váa baromsárrendtartást olj'képen. hogy úgy az országos, mint a heti vásárokon
vásár napján is
az idegen mesteremberek a nyári idszakban reggel 7 órától,
különben 10 órától szabadon árulhassanak.
A legérdekesebb országgylések közé tartozott az 1843 44. évi. Különös
április 25-én
olvasták fel a királyi
véletlen miatt épen azon a közgylésen
meghívó-levelet, midn a szatmári 12 pont megvitatására került a sor. A kiÜdöttség véleménye konzervatív szellem volt, a közgylés határozata még
konzervativebb. A rendek mereven ellene szegültek minden hberális újításnak,
nemzeti veszeaz siség eltörlését
st a szatmári pontok leglényegesebbjét
delemnek minsítették. A foh^tatólagos ülésben sürgs szükségnek jelentették
minden képzelhet visszaélés teljes megszünoly törvény alkotását, mely
tetése mellett
lehetvé tegye, hogy a tiszti és követi állásokra csupán azokra
méltó egyének választassanak. (1843. év 523., 547., 583. vmjkl.) Egy hét múlva
megválasztották a követeket nagy lelkesedés.sel Almássy Pál és Fejér Lajos személyében. Mindkett a hberáUs-párt híve volt. Almássy, a megyeszerte ünnepelt
férfiú, csakhamar országosan ünnepelt férfiúvá vált.
A szatmári pontok ügyében hozott konzervatív íz határozatot e választás
reparálta. Minthogy a többség az országgylésen az siségi törvény módosítása
mellett foglalt áUást, a vármegj'C is kibontotta a Uberahzmus zászlaját s
határozatával ellentétben augusztus 28-án már oly értelm utasítást adott
a követeknek, hogy ,, mivel a hitel megszerzése és gyarapítása, a birtok ingadozó
állásának biztosítása, a perekbl keletkezni szokott viszálykodások megszünszavazzanak."
tetése az siségnek eltörlését igényeUk, annak eltörülésére
(1843. év 1013. vmjkl.)
Minthogy az országgylés a hazai ipar fellendítésében nem bírt eredményt
elérni, a társadalmi útra tereldött e nagyfontosságú kérdés s megalakult a hazai
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ipar pártolására a védegylet. A rendek is meghagyták a fpénztárnoknak, hogy
a vármegye szüliségleteire „kizárólag honiak vétessenek és használtassanak."
Ekkor született meg itt is az egyesületi élet. Almásy Pálé az érdem, hogy a
mozgalom élére állt. Az j kitartó fáradozása hozta létre 1845-ben a hevesmegyei takarékpénztárt.
A tisztújítások történetében szinte páratlanul áll az a választás, melyet -^
Almásy adminisztrátor 1844. évi deczember 16-án
elkövetett. Ezt az építöszéket
Almásy nem a niegyeteremben, hanem a vármegyei székliáz kapubejáratánál,
a lépcsház aljánál tartotta meg. Itt sorakoztak a fispáni helytartó emberei,
míg az ellenzék az utczán rekedt s nem is hallotta a jelöléseket. Nem csodálhatiuk tehát, hogy az ekként megválasztott tisztikar csaknem egytl-egyig a fispáni helytartó gárdájához tartozott. Ilyen különös módon választották meg

—

\**ttfte^'

-

ahspánná, Kanyó Gábort másodahspánná, Makay
Földváry Jánost fügyészszé Süt Jánost, gyöngyösi,
Halasy Gáspárt tarnai, Okolicsányi Gusztávot tiszai, Almásy Lászlót mátrai
fszolgabírákká stb. Ez a törvénytelan választási aktus óriási felliáborodást
keltett a vármegyében Néhány tisztvisel el sem foglalta állását, midn pedig
a választás megvizsgálására kiküldött Platthy György kanczelláriai tanácsos
1845. évi május 8-ára a lemondás következtében megüre.sedett egyes állások betöltése végett választó-gylést hirdetett, már tulaj donképen általános
tisztújítást kellett tartania, mert akkorra a lemondani vonakodó s az új választás
ellen tiltakozó Földváry fügyész kivételével, valamennyi tisztvisel leköszönt.
Az új választáson Almásy Pált ültették lelkes ünneplés közepette az els
ahspáni székbe. Megválasztották továbbá Blaskovics Gyulát másodalispánná,
Makay Lajost fpénztárnokká, Berecz Ferenczet fügyészszé, Lipcsey Imrét
és Mártonffy Lajost alügyészekké, Gosztony Jánost gyöngyösi, Hala.sy Gáspárt
tarnai, Okolicsányi Gusztávot tiszai, Almásy Lászlót mátrai fszolgabírákká.
Választás alá került továbbá 12 alszolgabíi'ó, 15 esküdt, 1 számvev, 1 fölevéltárnok. 1 allevéltárnok, 1 nemesi pénztárnok, 3 adószed, 5 polgári biztos,

Földváry Györgyöt els

Lijost fpénztárnokká,

.

Aimássy

Piii

:

5 csendbiztos, 2 útibiztos,

1

selyemtenyésztési felügyel. Kineveztettek Vratarics

—

Károly fjegyzvé, Madarassy János, báró Orczy Béla
e kett fjegyzi czím42 évi szolgálat
mel
és Schneé László aljegyzkké. Vratarics Károly késbb
leköszönt
fjegyzi
s a
állást Madarassy János nyerte el.
után
Almásy
Nemsokára
Gedeonnak távoznia kellett a fispáni helytartói
állásból. 1845. évi augiLsztus 15-én Brezovay József foglalta el a helyét.
Almásy Pál alispánná választását az egész vármegyében a szal)adelvüség
teljes diadalának tekintették. Most már senki sem vonta többé kétségbe, hogy a
vármegye ezentúl a hazafias törekvések melegágya, a nemzeti ellenzék egyik
leger.scbb emporitima lesz. Azzá is lett.

—
—

De Almá.sy nemcsak

—

pohtikusnak, hanem kiváló alispánnak is bizoértelmében els tisztviselje lett. Milyen
finom érzékkel bírt a jó közigazgatás megteremtésére, eléggé jellemzi, hogy az
1846. évi július 16-iki közgj'lésen
honosította meg a ma is szokásos évnegyedes
alispáni jelentéseket. E jelentést
melyben a közigazgatás állapotát s a lefolyt
negyedév alatt történt érdekesebb eseményeket vázolta
eleinte szóbelileg
adta el, a következ évben azonban már írásba foglalt, statisztikai adatokkal
is meg\alágított jelentést terjesztett a megyegylés elé. Tán megjegyeznünk
is fölösleges, hogy a rendek kitör örömmel fogadták ez újítást.
Nagy idk következtek ezután. A nemzeti átalakulás nagyszer mimkája
izgatta a kedélyeket, mert küszöbön állott az utolsó rendi országgylés, az az
országgylés, mely visszaszerezte a nemzet függetlenségét, az ország önállóságát, végrehajtotta a húsz év óta hangoztatott reformokat. A királyi meghívólevelet az 1847
48. évi oi-szággylésre az 1847. éx\ szeptember 2.3-án hirdették
ki a vármegyében, október 18-án pedig Schneé László fjegyzt és Radics Miklós
az ellenzék jelöltjeit
aljegyzt
követekké választották.
A 23 pontra osztott követutasítások minden sorát ,,egy jobb s boldogabb az i847. évi
állás felé való haladási vágy lengi át." A nádori méltóságra István fherczeget
utasmvVok.
óhajtották a rendek. Sürgetik a népnevelésnek s az erre rendelt pénzalapoknak
az ország közvetetlen befoIyá.sa alá való helyezését, a királyi városok önálló.ságát.
a nem nemes tiszt\-iselk szavazati jogát. A törvény eltti egyenlségre hivatkozva hangsúlyozzák a bnvádi eljárás reformját. Az alkotmányosság érd"nyult.
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vármegyének a szó
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kél>en ld\ánjÁk. hogy sajtótörvény alkottassék s az országgylési tárgyalások
nyilvánosságra hozatala végett országgylési hírlap alapíttassék. A múlt országgylés javaslatai a vallásszaliadságról törvényorre omeltesseiiek s az áttérési
törvény a görög nom egyesültekre is kiterjes/.tessék. Az örökváltság ügye a mamindkét fél érdegánjogi térrl elvonatváii az államhatalom kö/.henjöttével
országosan i'endeztessék. A közhitel érdekeinek szemmel tartása mellett
kében a végrehajtási törvények és a váltójog sikertelenek lévén, az siség, a hithizományok eltörlése, telekkönyvek behozatala és nemzeti hitelintézet felállítása
tárgyában törvények alkottasanak. A magyarországi vámviszonyokra az országgylés alkotmányos befolyása biztosíttassék. Az országos közlekedési vonalakon
építend vasutak, országutak, csatornák engedélyezése az országgyléstl
függjön. Az országgylés Pesten tartassék s itt országház építtessék. A sérelmek
orvoslása sürgettessék. Az országgylési költségek a közteherviselés elve alapján
állapíttassanak meg. A honosítási törvények módosíttassanak. A párhér más
czélszerbb tartozás által pótoltassék vagy méltányosabb alapokra helyeztessék. A váltóképesség csak a bejegj-zett kereskedkre és gyárosokra terjedjen ki.
A fispáni jogkör szabályoztassék. a fispánoknak a rend femitartására elegend
befol\.'.s adassék, de a vármegyék önkormányzati joga mindenekfeleit biztosíttassék.
A követek kéthetenként tartoztak jelentést küldetii az országgylésrl.

—

—

Els

jelentésüket a deczember 13-iki

gylésen tárgyalták.

A SZABADSAGHARCZ és az ELXYOJUTÁS

1848—1807.

események leírhatatlan lelkesedést keltettek megyeszerte.
A
Az örö:ii jeléül kitzték a nemzeti zászlót a vármegyeházára. A márczius 10-re
kifejezte a hon felvirulása
összehívott kisgylésen az elnökl másodahspán
feletti örömét s jelen átalakulási korszak igényeinek, a mozgalmak terén csendes
irt.reziusi

,,

békés útoni kifejlését," niajd felolvasták az ideiglenes sajtószabályokat és
és nyugalom fenntartására irányuló intézkedését s a nép
felvilágosítására 1000 i^éldányban kinyomatták. (1848. év 495. vmjkl.)
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöknek a béke megóvása érdekében
,i jegyzkibocsátott rendeletérl, a következ napon értesült a vármegye s azt
mint a nemzet rég óhajtva várt átalakulásának els
könyv szavai szerint
valóságos zálogát általános polgári örömtnel és éljen a király, polgári béke,
a n/3mzet s a szabadság felkiáltásokkal fogadta.
képet nyújt az a magas
A rohamosan fejld megyebeli eseményekrl
szárnyalású beszéd, melylyel az április 10-iki közgylést Blaskovics másodalispán megnyitotta. ,,Uraim. tisztelt honfi, s polgártársaimi" így szólította meg
a jelenvoltakat ..az eddig szokásban volt Méltóságos és Tekintetes s unalomig sok
más czifra czím.szavak helyett."' Olyan demokratikus leveg áradt ki a gyléstsremböi, mintha már a felséges nép tartotta volna ott tanácskozását.
Központi rendA diadal mámorában a vármeg3'e népe alig tudta megrizni nyugalmát.
választA volt jol)bágyok és földesurak között az eddig fennállott viszonyok bommány.
ladoztak. az engedelmesség engedetlenséggé. a tisztelet gúnynyá fajult ugyan,
de az ahspántól felsbb rendeletre ideiglenesen összeállított középponti rendri
választmány intézkedései csakhamar rendet teremtettek. A legkomolyabb veszedelem nmt átkozott Tiszaföldváron, hol 111 telkes és 112 gyalog jobbágy
még lS46-ban 38.18.5 ezüst forinton megváltotta magát. Egerben márczius 23-án
az ifjúság a kétfej sasokat eltávolította a ,, császári királyi hivatalokról," az
ápriUs 7-iki népgylés pedig a zsidók kizését vette tervbe. Alatkán. Atkáron,
12 fre rúgó rablócsa])at garázdálkodott, GyöngyösHalásziban, Mérán egy 10
Tarjánban pedig a volt jobbágyok az uraság földjeit elfoglalták.
A közgjTÍlés teljesen helyeselte az alispán eddigi intézkedéseit, a gj^lésbl
£ nádorhoz, a miniszterehiökhöz, Kossuth Lajoshoz feliratokat intézett s hazafias lelkesedéssel üdvözölte Xyáry Páit, Pest vármegye alispánját. Elhatározták
r,it is, hogy az országgylési követeknek, minthogy most már a vármegye összes
polgárainak képviseli, utasításokat ezentúl nem adnak. Nem lesz érdektelen
n eUesleg feljegyezni, hogy ekkor a nemzeti rsereg Egerben 1500, Gyöngyösön
ei2, Pásztón 60, Kenderesen 80, Törökszentmiklóson 18, Szolnokon 184 fre
rúgott. Monostoron és Hevesen pedig alakulófélben volt. (1848. év 519. vmjkl.)
és
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A szentesitett 1848. évi törvényeidet a május 1-én tartott közgylésen "törvény
hirdették ki. A vármegyét 8 választókerületre osztották fel szolnoki, meztúri, kihirdetése,
abádszalóki, tiszanánai, kápolnai, fügedi, patai, pétervásári kerületekre. Eger
Megalakították a 78 tagból
és Gyöngyös külön választókerületek voltak.
s az összes tisztviselkbl összeállított középponti választmányt s a 314 tagból
s az összes tiszt^^selkböl álló állandó bizottmányt. Úgy a középponti választmány, mint az állandó bizottmány minden tagját névszerint megemlíti a jegyzkönyv. A rendri középponti választmány mködése természetesen megsznt.
Ekkor búcsúzott el a vármegyétl Brezovay adminisztrátor.
Másnap volt a rendek utolsó megyegyülése, mely gróf Keglevich Miklóst
parentálta el s a nemzeti rsereg alakítására és összeírására tett intézkedéseket
tehát május 3-án
megtartották az els bizottmányi
ezt követ napon pedig
ülést, melynek elhatározása következtében felállították a járási törvényszékeket.
Az a hír, hogy a nemzet újjászületésével elégedelten töredék a reakczionárus sajtó útján támadólag lépett fel a felels kormán\Tiyal szemben, arra indította a bizottmányt, hogy május 15-iki gylésébl bizalmi feliratot intézzen
a ,, tisztelt miniszter urakhoz" s üdvözl deputácziók küldésére szólítsa fel az
•összes vármegyéket. Ugyanekkor a nemzetrség felfegyverzésére 2Ö00 fegjTert
kértek, majd megyeszerte elrendelték az önkéntes segedelenigyjtést. mely csakhamar szép eredménynyel járt. (1848. év 658., 672., 768. vmjkl.)
A június 2-iki közgylésen olvasták fel István nádor leiratát, hogy
július 2-án összeül országgylésre a vármegye követeket válasszon. Az alkalmat
betöltötték az üresedésben lév állásokat a következ eredményfelhasználva,
Els alispán (Almásy Pál lemondása miatt) Blaskovics Gyula, másodnyel
ahspán Puky Miklós, fjegyz (választás útján) Schneé László, aljegyzk Luby
fjegyzi czímmel,
Erdélyi József, tiszai fszolgabíró Soldos Imre,
István
a,lügyész Lipcsey Péter stb. Szeptember 15-én Isaák Lászlót gyöngyösi, október
2-án Balázsovics Józsefet mátrai fszolgabírákká választották.
A népképviseleti alapon megejtett els képviselválasztás június 26-án folyt
le. A nyolcz választókerületben összesen 14.131 választót írtak össze. A jelzett
napon megválasztották az abádi kerületben Recsky Andrást Lipcsey Péter
ellen, a túriban Borbély Lajost Péczeli József és Békeffj' ellenében, a szolnoki
ban Graefl Józsefet Halassy Kázmér ellen, a pétervásáriban Fejér Lajost Madarassy János ellen, a fügediben Puky Miklóst Schaffner János és Molnár Lajos
ellen, a kápolnaiban Papp Pált, a tiszanánaiban Német Albertet Okolicsányi
Ousztáv és Horkay Péter ellen. A patai kerületben történt zavarok miatt júhus
3-án volt a választás s itt Gosztony János nyert mandátumot Horváth Mihály
hatvani prépost ellenében. Eger város képviseljévé Csiky Sándor*). Gyöngyösé
Almásy Pál lett. (Szederkényi, Heves várm. T. IV. 398.)
A hadügyminiszter a szerb lázadás elfojtására júhus 13-án 30UU nemzet- Xe
rnek Kulára való mozgósítását rendelte el. Az els felhívásra a vármegye 14.000
fre rúgó nemzetrségébl csak mintegy 1000-en vállalkoztak a táborba szállásra,
köztük Egerbl 315 önkéntes nemzetr.
A vállalkozás lanyhaságát ugyan némileg ellensúlyozta a hadügyminiszter
újabb értesítése, hogy a nemzetrök egymást felváltva csak 4 hétig fognak
szolgálatot tenni s Szolnokig kocsin fogják ket szállítani, a jeget azonban mégis
csak Blaskovics ali.spán ama lelkes kijelentése törte meg, hogy ö .,mint egyszer
polgár, mint egyszer nemzetr vállalkozó polgártársaival Kulára fog menni
vívandó a hazáért s meghalni örömmel ott. ha kell a nemzet boldogságáért."
bizottmány kitör lelkesedéssel vette ez elhatározását tudomásul s visszatér:

—

—

—

:

—

—

•

:

A

téig Berecz Ferencz fügyészt állított.a a vármegye élére.
s a
Az alispán példája hatott az összes tisztviselk követni akarták
bizottmánynak kellett közbelépnie, hogy egyszerre a tisztikarnak csak a fele
mehessen el. Törökszentmiklóson pedig oly nagv* volt az önfeláldozás készsége,
:

t

sorshúzással kellett nu'gállapítani. b.ogy ki maradjon otthon.
Csakhamar együtt volt tehát a 3000 fnyi csapat, mely július 30-án indult
Hevesrl s Szolnokon. Kisatzon. Piroson át augusztxis 2S-án Járckre érkezett.

hogj'
el

•) Csiky Sándor ^ szabadságharcz leverése után fogságot szenvedett. Az alkotmányos élet
helyreállta után is több ízbt'n képviselte a várost az országgylésen, hol a függetlenségi párt egyik
kiemelke(!l^ alakjává vált a vármegj e, a város politikai s társadalmi életében a legeisók közt foglalt
helyet. Jlephalt 1892. évben, 87 éves korában.
:
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hol rögtönzött sánczaik mögül iiuiködött kö/.ro Szfiit-Taniás ostrománál. Az o.strom akkor sikertelen maradt s csak késbb vették be, midn nemzetreink
már hazatértek. Itt halt hsi halált a vái'megve jeles fia báró Orczy István.
(Sz. Heves várm. T. IV. 399.)
vármegye nemzetrsége ekkor már szervezve volt s három zászlóaljra
oszlott. Az 1. zászlóalj létszáma
Eger városl)ól 1632. a mátrai járásból 1056,
a tarnai járásból 1790. a tiszai járásból 302. összesen teliát 4870 gyalogos. A zászlóalj széklielye Eger. rnagya Lenkey Károly.*) segédtisztje Horváth László.
A 2. zászlóalj Gyöngyös városból 1212, gyöngyösi járásból 1571, tarnai járásból
821, mátrai járásból 502, tiszai járásból 88, összesen tehát 4191 gyalogos. Törzs
Gyöngyös, rnagy gróf Almásy
(november 1-tl Beniczky Attila), iielyettes
Paiiker Gábor, segédtiszt Földváry Kálmán,
3. zászlóalj
Meztúrról 994,
Szolnokról 582. Törökszentmiklósról 512. Czibakházáról 132. Tiszafüredrl 160,
Dévaványáról 230, a többi 2S községbl 1960, összesen tehát 4570 gyalogos, ezenfelül Meztúrról 68 lovas. rnagy Mesterházy István, segédtiszt Tassi Becz
Károly. (1848, év 1482. sz.)
:

A

:

:

Ern

A

:

A nemzetrség kimozdítása azonban felette nehézkesnek s a gyakori felváltások miatt költségesnek is bizonyult. A hadügyminiszter tehát augusztus
13-án ers és egészséges egyénekbl begyakorolt, fegyverzett, századokba osztott s katonai fegyelemnek alávetett önkéntes nemzetri hader alakítását
megyében 600 fre rúgott ez a mozgó nemzetrség, mely a szepliagj^ta meg.
tember 3-tól Szolnokon állomásozó Görgey parancsnoksága alá került. (1848.
év 1262.. 1312., 1390., 1460. vmjkl.) Görgey a sereg ágyúinak vontatására lovak
megajánlását, az önkéntesek közül a tüzérséghez, az u.tász- és vadász-szakaszhoz
ügyes egyének kiválasztását és Szolnokra küldését is kérte. A 600 fnyi csapatnak
a bizottmánj- határozata értelmében október 1-én Szolnokon kellett lennie.
Idközben gróf Károlyi Ede rnagy a Trencsénmegyébe betört rablócsapatok megsemmisítésére kapott a honvédelmi bizottmánj^tól megbízást.
A vármegye 3000 fnyi nemzetrséget bocsájtott rendelkezésére. Eme nemzetrségi csapatot nagy sietséggel kellett Pauker Gáljor h. rnagynak és Mesterházy
István rnagynak összeállítania, hogy november 2-án Mezkövesden, Pétervásáron, Egerben összegyülekezve november 4-én már Rimaszombatban lehessen.
A betört rablócsapatok azonban visszavonultak, mieltt nemzetrségünk beavatkozására szükség lett volna. Deczember 17-én azután úgy ezeket, mint a deési
táborból engedelem nélkül vi.sszatért nemzetröket Piilszkv Sándor ezredes
parancsnoksága alá Kassára küldték. (1848. év 1638., 1648.. 1650., 1795., 1798.
vmjkl.) Úgy ezek, mint a már elzleg kiállított 800 fre rúgó lovas nemzetreink
120 egri önkéntes vadászszal együtt részt vettek deczember 29-én a szikszói
ütközetben. Lovas nemzetreink 1849, év január 24-tl fogva Perczel tábornok
seregének balszárnyát voltak hivatva fedezni. (1849. év 127. vmjkl.)
A haza valóban nagy veszélyben volt, a reakczió és a polgárháború veszélyével szemben az önvédelem összes eszközeit fel kellett használni. Az országgylés Koss'ath gyújtó beszédének hatása alatt 200.000 újonczot szavazott
meg az emlékezetes július 11-iki ülésen. A vármegyének 127 lélekre 2 újonczot
számítva 4542 honvédet kellett kiállítania s a bizottmány szeptember 16-iki
közgylésén meg is tette a szükséges elkészületeket a toborzásra, majd a
tárgyában
behajtása
kivetése és
felruházásra szükséges 150 ezer forint
tanácskozott.
A 26-^ honvédOktóber hóban már annyira haladt az Eger székhelyivel felállított 26.
honvédzászlóalj szervezé.se, hogy 17-én a bizottmány kinevezhette a 14 altisztet :
Andrássy Jen, Szabó Imre, Hellebronth Pál, Góth Károly, Lefevre János,
Gazdag Imre, Krúg Antal. Kürthy Sándor, Nékám Alajos, Tóbiás György,
Xagyfejeö Béla, Lefevre Antal, Perlesz I.stván és Kiss István ifjak személyében.
Csernyus Lrinczet, Beniczky Edét, Szabó Kálmánt, Góth Vilmost, Polereczky
Jánost és Svéger Józsefet ,,már a haza els vészperczeiben felállított honvédek
között szolgáló ifjakat" pedig a hadügyminiszternek ajánlotta altiszti kinevezésre.
A zászlóalj rnagyává András.sy Jánost nevezték ki. A zászlóalj oktatása és

A

•) Lenkey késbb a honvédsereghez lépett át, honvédezredessé lett s számos csatában edta
is halálra itélték.Ar.ikatonai tehetségének s hsiességének. A szabad.ságharcz leverése után
don 6 évig raboskodott. Az alkotmányos élet helyreálltával a vármegye fszámvevöje lett. Meghalt
1874-ben. (Eger folyóirat 1874. évf. 165. lap.)

jelét

t

Heves vármegj-e

615

története.

körül Kajdácsy Antal fhadnagy szerzett legtöbb érdemet, megkérték tehát a hadügyminisztert, nevezze ki századossá. Eme zászlóaljat
az I. honvédhadtesthez osztották be. A szikszói ütközet idején Alsóvadászon
felszerelése

vesztegelt.
bécsi forradalom leverése után Windischgrátz, az összes osztrák hader
mindenható fparancsnoka, Bécs fell teljes erejével betört az országba.
korokulva a bécsi forradalom tanulságain
mány
óvakodott attól, hogy Pesten

A

—

A

—

mérkzzék meg

Debreczenbe s ide költözött az országa vármegyének nem volt els alispánja, mert Blaskovics lemondott állásáról. Sietve összehívták tehát a közgylést s 1849. évi
január 3-án Puky Miklóst ültették az els ahspáni székbe, de mivel egy hónap
múlva a kormány Komáromba küldte kormánybiztosnak, a kormánybiztosi
teendket Repeczky Ferenczre ruházták, mig a vármegye vezetése az ez alkalommal megválasztott Halassy Gáspár másodalispánra hárult. A tarnai fszolgabiróságot Almásy Sándor, a mátrait Balázsovics József nyerte el.
Schultzig Ferencz osztrák altábornagy 5 6000 emberrel és 24 ágyúval
január 20-án elfoglalta Hatvant, mialatt rszemeit Horton hagj^ta, másnap
már Gj'öngj'ösre érkezett az ellenség s érzékenyen megsarczolta a várost.
Február 6-án Poroszlón tnt fel 240 fbl áUó ellenséges csapat, de a nép vas\'illákkal Atánjig zte.
Az osztrákok fenyeget elnyomulása arra indította a bizottmán\^, hogy
Egerbl távozzék. Visszavonult tehát február 9-én Tiszafüredre, a levéltárat
bezáratta s röket állított eléje. Hogy a büntet törvényszék azért megtartható
legyen, néhány tisztvisel Egerben maradt. Február 14-én már Tiszafüreden
ülésezett a bizottmány s itt vette a liírt Gyöngyös szorongatott helyzetérl.
Babarczi császári biztos ugyanis megszállván a várost ,.gróf Montecuccoli ezredesnek Gyöngyösrl 8 honvéd által elfogatása és gj'áván ehitetni engedése
végett" 50.000 peng forint sarczot vetett ki reá. Felét le is fizette a város,
másik felének biztosítására Almásy Vincze, Darvas Lajos és mások szolgáltak
kezesekül. A bizottmány megkérte a tiszafüredi dandárparancsnokságot, siessen
segítségére az ottani népnek. (1849. év 160., 184. vmjkl.)
Görgey feldunai hadteste febr. 10-én egyesült Kassán Klapka tiszai hadtestével. A két parancsnok már minden elkészületet megtett, hogy Schhck
generálisnak az osztrák fsereggel való egyesülését megakadálj'ozza, midn
Kossuth gróf Dembinszky Henriket, az emigráns lengyel ftisztet, áhította
a magyar sereg élére. Ez vérig sértette mind Klapkát, mind fleg Görgeyt,
kinek hadtestét ekként hadosztálylyá fokozták, de nagy elégületlenséget szült
a tisztikarban is. Ily körülmények között be kellett következni a verpeléti, káli.
siroki, szóláti elöcsatározások után, a szerencsétlen vég kápolnai ütközetnek.
Windischgrátz támadó szándékának hírére Dembinszky összevonta a magyar
sereget az eger-gyöngyösi országút s a Tárna folyó mentén. Füzesabonyt, Kált
és Kompoltot SzekuHcs, Kápolnát Máriássy, Debrt Pöltenberg, Verpelétet
Dessewffy, az egér baktai vonalat Schultz tartották
a siroki völgy fell
megszállva egy-egy hadosztálylyal, míg Aulich, Guyon és Kmetty Maklár, Mezkövesd és Ábrány környékén, Hertelendy Poroszló mellett táboroztak. A fhadi-

gylés

is.

vele. Félrevonult tehát

E napokban

—

—

szállás

Egerben volt

s

épen

—

—

itt

idzött Görgey

Dembinszkytl egyet-mást megtudjon,

midn

is,

hogj' a terveit folj'ton titkoló

fell egyszerre heves
ágyúzást lehetett hallani. Csak ekkor tudta meg Dembinszky, hogy támadási
tervével megkésett. A támadó harczból tehát védelmi harcz lett.

Verpelét

Az osztrák sereg Arokszáliásról és Gyöngyösrl indult el Kápolna felé,
Schlick pedig Pétervásárról a siroki völgyön át Verpelétre igyekezett. A császáriak
február 26-án Kápolna ellen intéztek támadást s megbontották a czentrumot
s bár a magyar seregnek csak ahg egyötöde vehetett részt az ütközetben, az
nem okulva
osztrákok az els napon dönt csatát nem nyertek. Dembinszky
a Tárna vonalat továbbra is megtartotta. A másnapi
az els nap tanulságain
a vezetésben mutatküzdelemben a 30.000-et meghaladó magyar seregbl
csupán 17.000 ember vehetett részt. így azután terkozó kapkodás miatt
mészetes, hogy seregünk hsies magatartása mellett is elvesztette a csatát a
háromszoros osztrák hadervel szemben. Ötszáz honvéd maradt a csatatéren,
a sebesültek száma meghaladta a kétszázat, liatszázan az ellenség foglyai lettek.
VentuEz utolsók az áruló Zanini zászlóaljhoz tartoztak, meljTiek rnagyát

—
—

—

—

—
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néhány iiaj) niulva agyonltték. A sebesülteket Egerbe, a liczeumban
berendezett kórháiba szállították.*)
A csata után állítólag Kossuth is megjelent Kápolnán, s megható imát
mondott az elesettekért. Windischgrátz pedig azt jelentette Bécsbe, hogj* az
egész magyar sereget megsemmisítette. Erre azután megjelent a márczius 4-iki
pátens, mely Magyarországot megliódított tartománynak nyilvánította.
Meiniyire korai volt az osztrákok gyzcliui újongá.sa. csakhamar kiderült
a márczius 5-én vívott szohioki csatában, hol a kápolnai vereséget fényesen
liehTeütötte a honvédség. E csata hse. Damjanich tábornok, a czentrumba
két leg\itézebb zászlóalját, a 3. és 9. számú vörössapkásokat küldte. Vécsej^
tábornok homloktámadást intézett Szobiokon az osztrákok ellen, Damjanich
}iedig az oldalaktól intézte a támadást. A rendkívüh hevességgel megindult harcz
tüzében leírhatatlan volt a magyarok lelkesedése. Az ellenség 600 embert, 11
ágyút veszített s a hadipénztár, lszerkocsik, podgyászok s 400-nál több fogoly
köztük törzs- és ftisztek
hátrahagyásával rémülten megfutott. Részünkrl
mintegy 200 fre rúgott a veszteség holtakban és sebesültekben. Aránylag legtöbbet a könny fövegü lengyel dzsidások szenvedtek. (Horváth M. Magy. függ.
harcz. tört. II. 309.) Eddigelé ez volt a legfényesebb csata, melyet a honvédség
az osztrákok felett nyert.
Görgey e közben
mint maga Klapka írja
a maga hadtestével a felsötiszavidékre szorult. Aulich a második. Klapka az els hadtesttel Törökszentmiklósnak tartottak, hogy ott Danijaniclicsal egyesülvén, a Tisza jobb partjára
átkeljenek. Mikor Klapka Törökszentmiklósra ért, Damjanich épen akkor \ávta
ki a szolnoki fényes gyzelmet. Damjanich a csata után visszavonta seregét
a balpartra s Czibakházán egj'esültek a honvédseregek. A D.>uibinszky helyére
kinevezett fparancsnok. Vetter tábornok is itt tartózkodott fhadiszállásával
s ide érkezett Kossuth is. Az ellenség állásáról nyert hírek következtében a haditanács elhatározta a gyors visszatérést Tiszafüredre s a pest miskolczi út
mentén való támadó fellépést. (Eger 1881. év 157. lap.)
szolnoki csata idején Eger váro.st Török osztrák rnagy tartotta megszállva. A városra 35 ezer forint sarczot vetett ki s Seheidl Adolfot a város polgármesterévé nevezte ki. Márczius 13-án az osztrákok elhagyták a várost s ugyanekkor a kinevezett polgármester öngyilkossá lett. (Szederkényi Heves várm. T.
IV. 408.) Midn pedig ájmlis 2-án Hatvanból is kizték a osztrákokat, a vármegye levegje megtisztult az ellenségtl. Elérkezett tehát az ideje, hogy a
bizottmány visszatérjen székhelyére. Április 14-én
tehát azon a napon, mikor
a debreczeni nemzetgj-ülés a függetlenséget proklamálta, vonult be a vármegj'ei
bizottmány Egerbe.
nemzetgylés elnöke ekkor Almásy Pál. Gyöngyös
város képviselje volt.
Az Egerbe történt visszatérést megelzleg a bizottmány még egyszer
április 10-én
összejött Tiszafüreden, hogy a tisztviselk javadalmazását
megállapítsa. A hozott határozat szerint a fizetések Fispán 2320 forint, els
alispán 2000 forint, niásodahspán 1800 forint, tiszai fszolgabíró 1600 forint,
a többi fszolgabíró 1300 forint, tiszai szolgabíró 1200 forint, többi szolgabíró 1000
formt. levéltárnok 760 forint, tiszai alpénztárnak 720 forint, négy aljegyz s
alügyészek 560 forint, tiszai esküdtek 670 forint, a többi esküdt 510 forint,
két mérnök 800 forint, kiadó 500 forint, iktató 400 forint, irnok, udvari kapitány 300 forint, selyenitenyésztési felügyel 150 forint.
A belügyminiszter a fizetésemelést nem hag\i:a jóvá, a tisztikar pedig belenyugodott ezzel a kijelentéssel ..legyen ez áldozat az, a mit Heves vármegye
tisztikara a hazafiúság oltártitkaiba rejt.'- (1849. év 249., 273. vmjkl.)
nenizetgylás függetlenségi nj-ilatkozatának felolvasásakor a ,,most
már valósággal szabad honpolgárok ajkairól kitör hatalmas éljenzés reszketteté
meg a léget" az ápriUs 26-iki közgyíílésen. A proklamáczió tartalmát a bizottmány 5000 példányban kinyomatta s külön küldöttségek s az egyházi hatóságok
útján a legünnepélyesebb formában adta a nép tudtára.
A vármegyei bizottmány azonban nem sok idt tölthetett a székvárosában,
nemsokára ismét vándorútra kelt. Blaskovics Gj-ula fispán, a ki a június 2-iki
rinit

.

története.
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—
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—
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aradalmazása.

—

—
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:

A

*)

GeHch K.

A

ciata rétizletes leírását lásd: Hor\-áth Mihály üagvarorsz. függ. harcz. tört. IX. 287.
Függ. Harcza II. 394.
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gylésen, a megváltozott viszonyokhoz képest minden különösebb szertartás
nélkül foglalta el a fispáni széket, a június 26-iki gylésen bejelentette, hogy
a tíilnvonió ellenséges hader a magyar sereget ^tiskolczig visszaszorította.
Félre kellett tehát ismét vonulnia Egerbl. Az esti órákban újra össztült a bizottmány, hogy a borsodi alispán tudósítását meghallgatva, a 15 ezer fnjá magyar
sereg élelmezése és elszállásolása iránt intézkedjék. Az ellenség 30 ezredbl
állt. s ezek közül 16 ezer fnyi lovasság Kassán állomásozott, rszemei pedig
Szikszón voltak. A vármegye azonnal elrendelte a népfelkelést, de Dessewffy és
Wysocki tábornokok egyelre nem vették igénybe. Az eredeti terv szerint az
ad'minisztrácziónak Törökszentmiklósra kellett volna vonulnia, de mivel ott
épen kolera dühöngött, Szolnokra költözött a bizottmány s július 1-én már ott
tartotta gylését.
A visszavonuló felsmagyarországi tábor június 30-ig Kápolnán tartózkodott, innen Gyöngyösre, majd július 2-án Hatvanba tért.
Az orosz csapatok fenj^eget elnyomulása miatt a bizottmá,ny júhus
21-én már Törökszentmiklóson. 28-án Fegyverneken ülésezett. Innen Meztúrra
akart vonulni, de augusztus 3-án mégis Dévaványára ment. Itt értesült augusztus 16-án a ^^lágosi fegyverletételrl. E hír \iUáracsapásként hatott a bizoftmán\Ta, mely a legutolsó pillanatig bízott a magyar ügy gyzelmében.
Itt megszakadnak a vármegyei jegyzkön\'vek.
Görgey lerakta a fegyvert s megjelent szegény hazánkban a bosszúáUó
hóhér személyesít öje Haynau. Heves vármegye legjelesebbjeit Almásy Pált,*)
Puky Miklóst**) in effigie felakasztották s a kötélhalált csak r'igy kerülték ki,
hog}' külföldre menekültek. Fogságra és érsekségének elvesztésére ítélték Lonovics
Gserey Ignácz, Lenkey Károly, Mesteregri érseket. Az elítéltek között találjuk
házy István, gróf Vartensleben Ágoston ezredeseket stb.
Hogy mi történt az 1849. év augusztus 16-tól 1860. évi deczember 12-ig
megtudjuk az 1860 61. évi megyegylési jegyzkönyvbe foglalt emlékiratból,
melyet a megszakadt jegyzkönyvek kiegészítéseképen a nagy idk ma is él
késbb alispán
a vármegye megbízákoronatanúja, Zalár József aljegyz
sából .szerkesztett. (1860—61. év 133 vmjkl.)
szabadságharcz levei'etése után a nemzet h.sei kiUföldre menekültek,
vértanú-halált haltak vagy Ausztria dohos börtöneiben sínldtek. A honvédeket
besorozták a császári hadseregbe. Haynau és Geringer, a Bach-minisztérium
mindenre kész közegei, a magyar nemzeti szellem, a szabadságvágy elfojtását
tzték ki czélul. Nyomukban járt a fináncz, a zsandár, a czenzor, a német
professzor és a cseh beamtér.
az emlékii'at szavai szerint
a szoros egység és közponA közigazgatás
tosítás alapján alakíttatott át s így a hivatalnokok Bécsbl mozgatb.ató
gépek, az absolutizmus lelketlen eszközei lettek, kiknek legfbb tisziiUv volt
az adószedés és évenkénti újonczozás mestersége. Az igazságszolgáltatást bürokratikus levegben felntt s a magyar viszonyokat nem ismer német ál jogtudósok
fogalmai szerint rendezték, hog}' a paragrafusok fenéketlen tengerébe fulladjanak
a pörleked felek.
Kapy Eduárd szeptember 7-én a vármegj'e császári biztosává neveztetvén
Id, az érseki palotában szállásolta el magát s kinevezte a császári hivatalnokokat.
Az els megyefnök Földváry János, még alispán czímet viselt.
Az 1850. év elején megváltoztak a vármegye határai is. Dévaványa meivárost, Ecseg, Cséfa és Kérsziget pusztákat Békésmegyéhez, Tarnr.ösr, Alaityán
és Monostor községeket, Kerekudvar és Hegyesbor pusztákat a jászkún kerülethez csatolták át. Felsötárkány, Kistálya, Andornak községeket Borsodból,
Zabar községet és Tót újfalu pusztát Gömörkl, Kisjobbágj^ községet Nógrádból
és Tószeg községet Pestmegyébl Heves vármegj'ébe kebelezték.
:

:

:

—

—

—

A

—

—

mer

A számzetésbl

hazatért Almásy az 1861. évi országgylésre is nag>- befolyást gyakorolt,
feloszlatása után amaz elszánt hazafiak élére állott, kik a nemzet eltiport szabadságát
akarták visszavívni. Ezért újólag halálra, majd 20 évi várfogságra Ítélték. Innen is kiszabadulván, teljesen visszavonult a közélettl s a fvárosban 1882. évi november 1-én meglialt. Emlékét az 1883. évi január 22-én tartott niegyegyülés jegyzökönyve s a raegyeteremben lev
1886-ban
leleplezett arczképe örökítik meg. (1883. ót 2. vmjkl., 1886. évi 3. vmjkl.)
**) Puky Sveiczba menekült, Genfben nyomdász s a magyar emigráczió egyik fembere lett.
Számzetésébl visszatérve 1867 69. években alispán, azután visszavonult a magánéletbe. 1887-ben
halt meg 81 éves korában.
*)

majd ennek
fegj vérrel

—

—
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Ekkor a ketts vármegyét 3 korniáiiykerületre, illetleg császári megyére
osztották. Egerben Kanyó Gábor, Szolnokon Süt János, Gyöngyösön LubjIstván lettek a inegyefönökök. Törvényszék azonban csak egy volt s ennek
elnöke Földváry János.

—

—

Az általános polgári törvénykönyv életbelépte után
1854. évben
kihirdették az ország végleges szervezetét. Magyarországot öt közigazgatási kerületre osztották s mindegyikbon helyhatóságot és törvényszéket állítottak fel.

A három
és

részre

osztott

vármegyébl ekkor kettt csináltak Hevesmegyét
is Kecskemét, majd Szolnok székhelyivel külön
:

Szolnokmegyét. Ez utóbbi

törvényszéket kapott.

A

— az

járásbíróságokat

egri és szolnoki kivételével

—

teendiket a szolgabírákra bízták. Megyefönökként Tibold Károly,
törvényszéki elnökként Baloghi István, késbl) Bobest Gyula szerepelt.
Az ötvenes évek végén a nemzet öntudatra ébredt s a hazafiság érzelmeit

eltörölték s
Az

30-es évek
mozgalmai.

társadalmi és irodalmi téren élesztgette. A hazafias tüntetések najiirenden voltak
úgy a dúsgazdag fúr, mint a szegény ])olgár küls megjelenésükben is magyarokká váltak zsinóros magyar nadrágot, atillát, sarkantyús csizmát, kócsagtollas kalapot viseltek. A
is nemzeti díszbe öltöztek, elkerültek a párták,
a pruszhkok. az aranyos fkötk. Ekkor
1858-ban
alakult meg a vármegyében Visontai Kovách László buzgó kezdemén\-ezésére, a gazdasági egyesületAz osztrákok veresége az 1859. évi hadjáratban felette kedvezett a magyarság ügyének. Több csata s a magentai és szolferinói dönt ütközetek után Auszs

:

nk

tria kénj-telen

volt elfogadni

—

a

—

békefeltételeket, melyeket

Napóleon

diktált.

Szakács Antal.

\z utolsó olaszországí hadjáratban különösen Idtünt vitézségével a gróf
Haller 12. számú magyar huszárezred. Az ezred vitézeinek legvitézebbjei közé
tartozott Szakács Antal szakaszvezet, egri földmíves szülk gj'ermeke, Rivoltában egy franezia afrikai vadászszázadtól megtámadtatván, egymaga 20
ellenséget tett harczképtelenné s mindaddig hsiesen tartotta magát, míg 9 társa
az ellenségen keresztülvághatta magát. Ezután számtalan sebtl vérezve, lováról
leesett és meghalt. A hs bajtársnak az ezred tisztikara Egerben a tisztilak eltt
emléket állított.
\z aikom&ay
Xz október 20-iki diploma után Bartakovics érsek-fispán hazafiságtól
izzó beszéddel vezette be a deczember 12-én tartott meg3^egj'ülést. Szavainak
oly meggyz ereje volt, hogy a bizottmány még a fispáni eskü letétele alól
is felmentette öt. A 48-as tisztikar lemondott s a fispán addig is, míg a választás
megejthet lesz, ügyésznek Berecz Ferenczet, jegyznek Kovách Lászlót, szolgabírónak Isaák Lászlót, esküdtnek Bóta Pétert nevezte ki. Ugyanekkor kiegészítették az 1848-ban megválasztott bizottmánvi;, mely akkor 872 tagot számlált.
Tisztüjjitás.
X helyettesített tisztviselk megbízatása azonban csak egy napig tartott,
mert másnap megejtették az általános tisztújítást a következ eredménynyel
Els alispán gróf Szapáry Gytila másodalispán Lipcsey Imre, fügyész Berecz
Ferencz, fjegyz Kovách László, els aljegyz (tb. fjegyz) Erdélyi József,
másodaljegyzö Zalár József, alügyészek Vasváry Károly és Szabó B.alázs,
fpénztárnok Fülöp József fszolgabírák tiszai Lipcsey Péter, tarnai Majzik
Viktor, gyöngyösi Lsaák László, mátrai Nánásy Ignácz,; törvényszéki elnök
:

:

;

:

Nagj'fejeö Mihály
(központi). Választás alá került még
13 alszolgabíró, 17 esküdt, 5 csendbiztos,
4 aladószed, 4 polgári biztos, 2 útbiztos, 3 csendbiztos, 1 levéltárnok, 1 allevéltárnok, 5 sebész, 2 mérnök, 1 várnagy. 1 börtönr.
E választás alkalmával is az a hazafias szellem lelkesítette a vármegyét,
mely az 1848-iki törvényekbl egy hajszáhmt sem enged s pálczát tör mindazok
felett, kik a Bach-rendszer alatt szolgáltak, E pálczatörés különös módon nyert
kifejezést. Midn a jogfolytonosság elvére való tekintettel felolvasták az 1848-iki
bizottsági tagok névjegyzékét, mindenik név után, meljniek \aselje a Bach
,, meghalt"
s nevét
rendszer alatt hivatalt viselt, azt kiáltotta a közgylés

Halassy

Gáspár

;

forvosok

:

Karácsony János

(tiszai),

:

:

a jegyzékbl törölték.

A választás befejeztével az alkotmányos si jogok gyakorlása tárgyában
nevezetes határozatokat hozott a bizottmány. Kijelentette többi között, hogy
a vármegyében magán kívül más hatóságot nem ismer, a törvénji;elen kormánytól szervezett minden liivatalt nem levnek tekint. Az 1848, évi törvények
értelmében az udvari kanczelláriát és helj-tartótanácsot törvénytelen hatóságnak tartja. Elrendelte a rendezett tanácsú városok szervezkedését, a községi
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elüljáróságok megválasztását. Sürgette a népképviseleti országgylés egybehívását. Végül átdolgozta a 48-as törvények szellemében a tiszti utasításokat.
hozott határozatokról emelkedett szellem kiáltvány útján szerzett tudomást
a vármegye népe. (1860. évi 1., 19.. 32., 71. vmjkl.)'
A bizottság 1861. évi jan. 2S-án megalakította a központi választmányt,
majd újból alakította a választókerületeket, február 21-én az árvaügyek rendezésérl és kezelésérl készített szabályokat. A 170. számú közgylési határozatot,
mely a jan. 16-iki császári leirattal szemben foglal állást. ..felsbb helvröl
kiküldött kir. liiztos megsemmisítette, a jegyzkönyvbl kitörölte." Az alkotmányos élet helyreálltával Földváry Jánost felelsségre is vonták érte.
A márczius I2-iki képviselválasztáson megválasztották a patai kerület- ^-fifa^j,"^"
ben Kovách Lászlót, a kápolnaiban Babics Jánost, a pétervásáriban gróf Keglevich Gyulát, az abádiban Borbély iliklóst. a szolnokiban gróf Szapáry G^nilát. a
fügediben Almásy Sándort, a túriban Péteri Károlyt, a tiszanánaiban Xémetli
Albertet, Egerben Csíky Sándort, Gyöngyösön gróf Almásy Györgyöt. A választók
nagvobb része a „határozati párt" jelöltjére adta szavazatát. (Szederkén ví
Hm'. T. IV.. 426.)
ilig az országgylésen a határozati és felirati párt foh-tatta elvi vitáit, a
vármegyében a jan. 16-iki császári leirat alapján
a bizottmány tiltakozása
ellenére is
elkezddött a törvénj-telen adószedés katonai karhatalommal.
Különösen megbélyegzi a jegyzkönyv bizonyos Csendesi János garázda szereplését, ki a behajtás körül Törökszentmiklóson. Szolnokon. Meztúron valóságos
brutalitásokat követett el. A vármegye június 17-én feliratot intézett a botrányos
adószedés megszüntetése végett. Ezen a gylésen egyébként megörökítették
gróf Teleki László emlékét, elhatározták arczképének megfestetését s országos
hondvédsegélyz-alapítvány teremtése iránt indítottak országos mozgalmat.
Az országgylés fehratának visszautasításáról júl. 8-án. az országgylés
feloszlatásáról aug. 26-án értesült a bizottmány. Az idközben másodalispánná
választott Isaák László bejelentette, hogy katonai karhatalommal feltörték a
levéltár ajtaját és elvitték onnan az adólajstromokat.
Az országgylés feloszlatását csakliamar követte a megyegylések felosz- ^^^^f^^^''
látása. Szept. 12
13-án még összejött a bizottmány, hogy lelkesen ünnepelje
Bartakovics örökös fispánt a frendi táblán teljesített hazafias mködéséére
és a közigazgatási és törvénykezési szabáhi'endeletet tárgyalás alá vegye.
nov. 18-ára kitzött gylést azonban, mel\Tiek napirendjén a szolnoki törvényszék szerepelt _.volna már nem lehetett megtartani, mert a megyeházát megszállott
katonaság megakadályozta. (1861. év 673. vmjkl.)
Az érseki palotába vonult tehát a bizottmány, hogy elbúcsúzzék szeretett
fispánjától, a tisztikar pedig magántanácskozásra gylt össze, hogy lemondása;
okmányba foglalja. (Szederkényi Hm. T. IV. 430.)
Hogy mi következett ezután, hívefi feltárja Isaák László másodalispánnak
*
az 1867. évi áprihs 29-iki közgylésen elterjesztett jelentése
.,1861
decz. 16-án megérkezett Földvíírv János e megye rendezésével
megbízott fispáni helyettes, ki alkotmányos tisztviselinket egyenként hivatalos teendiktl elmozdítván, megkezdte e megye minden ágazatába szervezését, mely mködése több idt vévén igénybe, feladatát sok nehézség közö:t
fejezhette be, mert bár az 1861-iki alkotmányos tisztviselk némelyike közvetve
hivatal vállalásra felliívatott, híven ragaszkodva letett esküjükhöz s a megye
rendeletéhez, öt egyénnél több egész megyéVien nem találkozott, ki az új szervezetben hivatalos állást foglalt vohia.
Végre sikerült a fispáni helyettesnek 1862 jan. 16-án a megye, 22-én a
város s 1863. márcz. 23-án a szolnoki törvényszék szervezése. Mely rendelkezés
közben gróf Pálffy kir. hel_\-tartó látogatta meg krútjában a megye székvárosát,
hol is a hódoló hivatalnoki kar tüntetéssel fogadta.
Az 1863-iki év feledhetetlen lesz a ketts megyében, nyomasztó aszály Kiemi oapi-ok.
látogatta meg e leggazdagabb vidéket, ínség és éhség a kétségbeesésig sújtotta
a megye népének egy részét, a tényleges hatalom rendelkezett ugyan a közínség
elháiltásáról, de az eszközök czélszertlen felhasználá.sa
bár })illanatra enyhítette is a nyomort
de terhe súlyosan nehezedett a népre.
Míg a kormány intézkedései tévesztek a czélt, gróf Szapáry Gyula a felebaráti szeretet filléreibl összegylt s kezelésére bízott segélyadományok összegé-
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—

Heves vármegye

620

történste.

hi erélyes, tapintatos intézkedéseivel a megye több részében enyhítette a nyomort, letörölte a fájdalom-sajtolta könnyeket.
Az 1863. és 18Ö4. év ismét fájdalmas ingerültséget hozott magával e megyébe a katonai törvényszék küldöttei, a megyehatóságok közbejöttével, házmotozásokat, kihallgatásokat eszközöltek s töbiien törvényen kiviil elzárattak, elítéltettek. Végre annyi sokszenvedés után 1865 jún. 22-én oly férfiak állottaka magyar ügy élére, kik a magyar kérdés megoldását tzvén ki törekvésük ezéljául,
kísérleteket tnek hazánk alkotmányos jogai és területi épségének fenntartása
sok megyében az
mellett. ^Iigyarország független állásának visszaszerzésére
országnak Iegtekintélyesel)b hazafiai neveztettek ki fispánokul, hogy a megyék
;

:

belkormányzatában keletkezett visszaéléseket korlátozzák, némely hivatalos
állásokat alkalmas egyénekkel töltsenek be. De a ketts megyében Földváry
János fispáni helyettes liivatalában meghagyatván, a megye összes tisztikara
jelen volt bizottmányi tagjai gróf Szapáry Gyula elsöalispántól össszehívott
értekezleten általánosan elfogadott indítványára elhatározták, hogy a megye
irányához s végzéséhez híven, sem közvetetve, sem közvetetlenül a fispáni
helyettestl szándékolt tanácskozásban részt venni nem fog, st a képviselház
összeliívása alkalmából tartandó ad hoc bizottmányi ülést csakis az örökös
fispán elnöklete alatt tartandja meg, mire exját küldöttségileg kérték fel.
1865. okt. 9-én az ad hoc bizottmányi ülést, az örökös fispán elnöklete
alatt megtartották, a megye alkotmánya védelmében kijelentett óvása után az
1848-iki törvények értelmében a központi választmány megalakíttatott s a képvi.selk választására a törvény rendelte elintézkedések megtétettek s nov. 27-én
a megye minden kerületében országgylési képviselinket megválasztották, bár
sajnos, hogy törvényen kívüli állásunk visszás helyzete néhol a pártok között
erösehb súrlódásokra adott alkalmat.*)
Ismét lefolyt egy év remény és várakozás között, a megye összes közönsége általános figyelemmel kísérte a képviselház alkotmányos mködését,
s a kép\-iselház két fehratában kifejezve látta a közvélemény reményét és óliaját.
Majd világrendít események következtében néhány nap alatt a világtörténet egyik legnagyobb csatája vívatott, melyben a megyének számtalan fia
esett áldozatul. De az id meghozta a béke olajágát, reményeink gazdagságban
nttek, államférfiaink kitartó küzdelme, képviselházunk munkássága kivívták,
bár áldozattal, az 184:8-iki törvények visszaállítását"'
így .szól az ahspáni jelentés. A mi ezentúl van, a kiráh' és nemzet kölcsönös
megértése, már a következ fejezet élére való.

VIII.

A KIEGYEZÉS.

18fi7— 1008.

A második kiadású önkényuralom bálványa is összedlt s a megyei élet
sorompói újra megnyíltak. A vármegyék régi szervezete az 1848-iki törvények
alkotásakor lehetetlenné vált. Újból kellett tehát szervezni az si vármegyét.
E nehéz, de szép feladat tehát a kiegyezéssel kezdd korszakra hárult.
Az alkotmányos élet helyreálltával a vármegye fokozott munkássággal
látott az abszolutizmus rombolásából keletkezett romok eltakarításához.
Tisztújítás.

Mindenekeltt rendet

kellett teremtenie,

hogy a közigazgatást

és igazság-

Hogy

pedig rend

szolgáltatást netazeti szellemiben a kor színvonalára emelje.
leg}''en, legelsöbben a tisztikart kellett megválasztania.

Az örökös fispán nem kívánt jogával élni, a kormán j^ tehát gróf Szapáry
Gyulát neveztette ki fispáni helji:artóvá. kit április 29-én iktatott be a vármegye.
Másnap aztán megtarthatták a tisztújítást. Megválasztották els ahspánnak
Puky Miklóst, másodahspánnak Eger székhellyel Isaák Lászlót, Szolnok
székhelyei Halassy Gáspárt, fjegyznek Erdélyi Józsefet, els aljegyznek
Zalár Józsefet és Lipcsey Tamást, másodaljegyznek Szederkényi Nándort,
fügyésznek Berecz Frenczet, al ügyésznek Vasvarja Károlyt és Ádám Andrást,
fpénztárnoknak Okohcsányi Józsefet, alpénztárnoknak Bozsik Jánost, fszolga:

•)A meg\-álasztott képviselk névsora: Pétcr\-ásár
Ignácz, Pata Kovách 'LáazXó, Abád: Borbély Miklós, Szolnok
Károly, Fügéd: Alraásy Sándor, Kápolna Papp Pál.
:

:

:

Xánásy Ignácz, TLszanána Dohóozky
gróf Szapárj- Gyula, Meztúr: Pétory
:

:
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bíráknak Küríhy Antalt, Majzik Viktort, Lipcsey Pétert, Ivády Miklóst, alszolgabíráknak Kaszap Bertalant, Borhy Dánielt, Fejér Alajost, Kürthy Ferenczet,
Almássy Gyulát, ifj. Puky Miklóst, Nag_\-fejc Mátyást, Bankó Albertet, Bárczay
Gyulát, Bogyó Ágostont. Losonczy Antalt, Hellebronth Jánost, Beniczky Pált.
Kovács Józsefet, esküdteknek Fejér Kálmánt, Kékessy Jánost, Szák Józsefet,.
Bárány Károlyt, Ferenczj^ Mihályt, Horkay Lajost, Csernus Kálmánt, Szalay
^Dklóst, Kovács Józsefet, Kovács Gyulát, Für Bélát, R?csky Lászlót, Szombathelyi
Andfásí, Pásztor Bélát. Eördögh Gyulát, Ferenczy Józsefet, Kis Mátyást,
Kovács Ferdinándot. A törvényszék tagjainak Egerbe Fülöp Józsefet. Síuhányi
Jánost, Szabó Sándort. Poppel Gyulát. Bedeko\'ics Vilmost. Ecsedj' Lászlót,.
Szolnokra Andrásy Jánost, Szentmártoni Józsefet, Hubay Ferenczet, Pogány
Albertet. Fmérnökökké Szabó Imrét. Timon Bertalant. (1867. év 1,, 7. vmjkl.)
A várm.egye költségvetését a következkben mutatjuk be A tisztviselk
fizetése 91.215 frt, 68 hajdú fizetése 14,688 frt, 70 pandúr fizetése 18.200 frt, Írószerekre 1602 frt, 300 rab ellátása 16.245 frt. 60 öl tzifa 560 frt, világító szerekre
300 frt. nyomdai költségekre 200 frt, napidíjakra és elfogatokra 6000 frt, házbérlet Szolnokon 2000 frt. ugyanaz Pétervásáron 30 frt. ftés 325 frt, világítás
(Szolnokon) 355 frt, épületek javítása 3600 frt, elre nem látható esetekre 4000 frt,
:

összesen 159.500

frt.

Az

elz

évi költségvetés összege

141.190 frtot tüntetett

a különbözetként jelentkez 18310 frt. utalványozását a belügj-mínisztertl
kérte a vármegye. (1867. év 21. vmjkl.)
A tisztújítás lezajlása után rendelkezett a megyei bizottmány, hogy a börtönrí, állatorvosi, bábái állomásokat a fispán az alispánnal egyetértleg töltse
be, a tisztelet beU tisztviselket a fispán az ahspán elterjesztésére a megyegyülés
ha újra 'ki nem nevezjóváhagyása mellett nevezze ki, a tiszteletbeli tisztviselk
bizottmányi tagságukat továbbra is megtartsák.
tetnek
Puky els alispán elnöklete alatt bizottságot küldött ki a vármegye az
1861, évben készüli tiszti utasítások átdolgozására, végül elhatározta, hogy
minden három hónapban nagygylést s minden hó elsején kísgyülést tart.
A kisgy üléseken is csak úgy jelen lehetett minden bizottmányi tag, mint. a nagygyléseken. (1867. év 18. vmjkl.)
A közelg koronázási ünnepségrl a június 1-én tartott gylésen értesült a a koronázás,
vármegye s ,,a koronázás fénj'ének emelése szempontjából" gróf Bolza Pétert,
gróf Szapáry Imrét és Almássy Vinczét küldötte ki. A megye zászlaját két hajdú
kíséretében Szabó Frigyes csendbiztos vitte.
A koronázáson tehát igen gyenge volt a vármegye képviselete. Érdekes,
hogy e körülménvt a bizottmány az invitálás módjával mentegette. Míg ugyanis azeltt a király koi'onázását
a legünnepélyesebb nyilvánosság mellett tartották s arra a megyéket 30 nappal megelzleg diplomatice hívták meg,
ezúttal a meghívást csupán gróf Szapáry Antal
ideiglenes flovászmesteri
helyettesnek néhány nappal elbb közzétett egyszer sürgönye pótolta. A ketts
vármegyének tehát nem volt id?je és alkalma a készüldésre, nem szervezhetett a közjogi aktus méltóságának megfelel díszes küldöttséget.
Tagadhatatlan, hogy a bizottmány többsége nem lehetett valami különös
ünnepi hangulatban.de emiek oka kizárólag abban rejlett, hogy elégületlen volt a
kiegyezés módozataival és a hozott törvényektl a haza önállóságát és függetlenEz aggódó hazafiak érzelmeinek adott kifejezést Németh
ségét féltette.
Albert bizottmányi tag, nndn a június 26-iki gylésen indítványt tett, hogy a
vármegye ,,az országgj-ülés határozataira nézve aggodalmát fejezze ki s nyilvánítsa miszerint a megyei autonómiát teljes épségben fenntartja s azt bármily
viszonyok között is megrzi, az e tárgyban hozandó végzését pedig pártolás végett
a törvényhatóságoknak megküldi." Az indítványt 84 szavazattal 32 ellenében
elfogadták, határozattá emelték, a minisztérium pedig
fleg inkriminált
megokolásánál fogva
július 6-án megsemmisítette.
Ahg múlt el pár hónap, a bizottmány újabb komoly konfliktusba kéve- Konfliktus a
redett a kormánnyal. Az összeütközésre ezúttal Eger városnak Kossnth Lajoshoz kor">Anv"rai.

fel,

—

—

—

:

—

—

A belügynnniszter utasította a
hitározatát semmisítse meg. Minthogy pedig
a vármegye a rendelet végrehajtását kereken megtagadta s feliratot intézett
ellene, a kormány október 14-én Rajncr Pál barsi fispánt királyi biztosként
küldte ki a ketts megyébe. A kényes ügy azonban csakhamar elsi nult,

intézett bizalmi felirata szolgáltatott alkalmat.

vármegjét. hogy a város
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november 15-én a kir. biztos eltávozott s a deczembcr lO-iki gylést már ismét
Szapárv vezette.
Ezen a gylésen megválasztották törvényszéki ülnöknek Egerbe Gáhy
Ferenezet és Derszib Ferenczet, Szolnokra Turcsányi Mátj'ást, Kovács Ignáczot
és Ádám Andrást, szolnoki alügj'észnek Zabolav Istvánt, gyöngyösi alszolgaíbiróuak Mezey Jánost. Kaszap Bertalan oklóber 1-je óta gyöngyösi fszolgabíró.
MeiTTori-ndi-zés.
Az 1868. évi márcz. 26-án tartott közgylésen tett indítvány alapján a
törs-ényhatóságok rendezése került napirendre s a bizottmány küldöttséget

ama megbízatással, hogy ,.a kor s megye szellemének s az ország
érdekének megfelel javaslatot dolgozzon ki, hogy a megyék törvényhozási
úton miként lennének rendezendk." (1868. év 222. vmjld.)
A küldöttség, melynek Szalay József állt az élén, a jún. 15-iki közgylésre
már be is mutatta munkálatát a megyerendezésröl, a nemzetiségi kérdésrl,
a honvédelmi üg\TÖl s e két utóbbit azonnal tárgyalás alá vette a bizottmány.
A nemzetiségi ügyben a törvényhatósághoz intézett fehratát e szavak zárták
be: .óhajtjuk, hogy a törvényhozási és kormányzati lvatalos nyelv a magyar
legyen s a mennyire a nem magyar nemzetiségek méltányos igényeinek kielégítése
mellett lehetséges, a közigazgatás egyéb ágaira is lehetleg kiterjesztessék."
A megyerendezés ügyét a küldöttség többsége a következ fbb irányelvek
szerint kívánta megvalósítani.
1848. V.
,,1. A megye közönségének gylését képezik mindazok, kik az
kivéve azon nemeseket,
t.-czikkben politikai jogokkal felruházva vannak,
kik a nemességnél egyéb képességgel nem bírnak.
2. A megye közönségének gylése önálló s önkormányzati joggal bíró törvényhatóság alkot a törvénj^ korlátai között szabályokat, hoz határozatokat s
azokat végre is hajtja, és más törvényhatóságokkal levelez. A felsbb rendeletek
a megye közönségéhez intéztetnek s a tisztviselk csak a gylés meghagyásából
hajthatják azokat végre. A gylésnek jogában áll a minisztériumnak törvényválasztott

,

—

;

telen vagy czélszertlen rendeletét végre nem hajtani s az ellen felterjesztést
tenni, de ha a minisztérium ismétU rendeletét, az rögtön végrehajtatik s ez esetben a gj-ülés az országgyléshez sérelmi feliratot intézhet. Fölirati jogát a megye

más

közjogi és pohtikai tárgyakban is mindkét felé gyakorolja.
Az országgylés a megyei fölíratokat preferenter tárgyalja s tagadás esetében is indokolt válaszszal küldi vissza.
A megye közönsége saját szükségei fedezésére adót vet ki és saját pénztárral bír.
közvetetlen áUamadók kivetése, beszedése és illet helyre juttatása a
kormányközegek által megszabott és kiírt közmegye hatáskörébe tartozik.
vetett adóknak beszedése megyei fölügyelet alatt történik.
3» A megye törvényhatóságát nagy- és kisgylések s állandó s ideiglenes
bizottságok által gyakorolja. A nagygylések é^Tiegyedenként tartatnak s minden
fontosabb felsbb rendeletek, közjogi és politikai kérdések, valamint az önkormánj-zatba vágó nevezetesebb esetek is itt tárgyaltatnak. A kisgylések a szükséghez képest szakadatlanul mindennap tartatnak. Az elnöki úton el nem intézhet folyó ügyek s mindazok, melyeket a nagy gylés magának fönn nem tartott,
itt tárgyaltatnak.
A kisgylés állandó lévén, állandó rendes tagokkal bír, kik
közigazgatási ülnököknek neveztetnek. Ezen ülnököket a nagygylés önkebelébl választja s fizetéssel látja el. De ezen állandó s jelen lenni köteles ülnökökön
kívül a nagygylés minden tagja részt vehet a kis gylésekben s nemcsak tanácskozási, hanem szavazati joggal is bír. Állandó bizottságok az árvaügyi, a gazdászati, az iskolaügyi stb. bizottságok.
4. A törvénykezés a közigazgatástól lehetleg a legalsóbb fokig elválasztatik.
közigazgatási tisztviselk három, a törvénykezésiek pedig hat évre választatnak.
5. Azon városok, melyek egy vag\^ több országgylési képviselt választanak, önálló municzipiumokká emeltetnek.
A rendezett tanácscsal bíró községek közvetetlenül a megyehatósággal
érintkeznek ; egyéb községek a megyehatósággal csak közvetve érintkeznek s
közigazgatási és fölügyeleti tekintetben a tisztviselk alatt állanak."
küldöttség kisebbsége az els két pontot kifogásolta, az elst azért, mert
nagyon sokat, a másodikat, mert nagyon keveset tartalmaz. Mert bizonyos
számon felüh nagy tömeg czélszeren nem tanácskozhatik, az els pontra azt a
javaslatot tette, hogy minden 500 lélek után egy bizottsági tag választassék, a
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második pontra pedig, hogy a bizottmánj-nak jogában
oly rendeleteit,

melyeket

törvénybe

ütközknek

álljon a minisztérium
végre nem hajtani,
vitás kérdés így ki nem

tart,

azok ellen a minisztériumlioz s ha a
egyenlíthet, az országgyléshez felírni.
A megyerendezés ügyének megvitatását a bizottmány késbbre hagji;a,
mert a küldöttség javaslata nem ölelte fel egész nagyságában a kérdést s mert a
bizottmány megfontolás tárgyává akarta tenni, vájjon a megyéknek a törvényhozásra való közvetetlen befolyását
melyet a népképviselet behozatalával
elvesztett
a felsház rendezésével kombinálandó megyerendezéísel nem
volna-e czélszerü s ha igen, milyen módozatok mellett feleleveníteni.
Áttért tehát a bizottmány a közigazgatási részletkérdések megvitatásána
A következ napon
jún. 16-án
a községi népiskolák helyzetérl, hiánvairól,
ezek orvoslásáról, a pusztákon felállítandó iskolákról, mozgó tanítók alkalmazásáról, a vasárnapi iskolák szervezésérl folyt a tanácskozás, melynek eredménveképen 12 tagú iskolai bizottság alakult. Felterjesztést intézett a vármegye a kormányhoz, hogy Szarvask, Tiszaigar községekben, Fogacs, Gyenda, Hasznos és
Szuha pusztákon
ezek nyomasztó anyagi helyzetét figyelembe véve, országos
költségen építsen iskolákat. (1868. évi 422. vmjkl.)
Az abszolutizmus és a provizórium alatt a közigazgatás leghanyagabbul
kezelt ágazata az árvaügy volt. Érthet tehát a bizottmánj- lázas sietsége, melylyel a szept. 16-iki gylésén az árva ügyi rendszabályokat megalkotta s az ,,árva- és
számszéket"
mint az egri megyei törvényszék különálló szakosztályát
felállította s a járási gyámfelügyelk intézményét behozta. A törvényszék állott egy
elnökbl 1600 frt, 2 ülnökbl egyenként 1200 frt, egy ügyészbl 800 frt, egy jegy800 frt. fizetéssel. (1868. "év 613., 622. vmjkl.) Ugj^anekkor a tiszteletbeh
tisztviselket figyelmeztették, hogy állásuknak necsak díszét élvezzék, hanem
a vele járó kötelességeket is teljesítsék, annál is inkább, mert a bizottmány mindazokat, kik háromszori felhívásra sem jelentkeznek az esetleg szükségessé
váló szolgálattételre, lemondottaknak fogja tekinteni. (1868. év 612. vmjkl.)
Az árva- és számszék intézménye kormányhatósági jóváhagyást is nj'ert, de
má.r a következ 1869. évben meg kellett szüntetni, mert a polgári törvénykezési
rendtartás tárgyában alkotott törvény alapján épen a legfontosabb ügyekben
a birtokügyekben
való bíráskodási jogtól elesett, élivel ezután összes
teendi a megyei törvényszékekre hárultak, az egri törvényszéket két taggal
félretenni,

—

—

—

—
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szaporították.

A mint a vármegyék a rendcsinálás legels teendin átestek, országszerte
megindult a pohtikai pártalakulás. A vármegyében 1868 április 28-án megalakuJt
a, megyebeli Deákpárt Szalay Józseffel az élén, de szervezkedett a balpárt is,
melj-nek elnökévé Pukj' ^liklóst, jegyzjévé Szederkényi Xándort választották.
Az egri demokrata-kör is beolvadt a balpártba, mely az 1867. évi törvények
megszüntetését s az 184S-as törvények visszaállítását tzte ki czéljául.
Megmozdult a társadalom is, újból lüktetni kezdett az egj'leti élet. A hevesés külsószolnokmegyei honvédsegéh'z-egylet egyé\T fennállása után 1867. évi
aug. 4-én a megyeteremben gylést tartott s honvédegyletté alakult át. Tisztviseli: Lenkey Károly elnök, König Endre alelnök, Burik István jegyz, Tiu-csán\T
Mátyás másodjegyz. Lévay János pénztárnok választmán\á tagok Egerbl
Okolicsányi József, Lejtényi Ferencz, Zalár József, Csernus Kálmán, Bene
János, Spák József, Pier József, Elek Ferencz, Erdélyi József, Poppel Gyula,
Lehoczky Sándor, Kaán Sándor, a tarnai járásból Posta Ferencz, Soldos Sándor,
;

:

Németh

Albert, a pétervásári járásból Ivády Miklós, leleszi Kovács József, Kiss
Mátyás, a szolnoki egylethez nem csatlakozott tiszai járásból Cserey Ignácz,
Rapaics Dániel, Hellebronth János,
Ezután honvédigazolási küldöttséget alakított az egylet, meljniek tagjaiul
Okohcsányi József elnöklete alatt Burik István. Erdélyi József, Horváth József.
Lejtén\T Ferencz, Turcsányi Mátyás és Va\TÍk Endre választattak meg oly utasítással, hogy csak oly egyének igazoltathatnak, kik minden kifogáson felül álló
okiratokkal, vagy hitelt érdeml két tanúval bizonyítani tudják, hogy a szabadságharczban mint honvédek, nem pedig mint valamely szal)adcsapat vagy nemzetrség tagjai vettek részt. A ftiszti fokozatok csupán a hivatalos közlönyben
foglalt kinevezési okmánynyal, vagy két igazolt honvédtiszt tanúvallomásaival
voltak igazolhatók. (Eger 1867. év 261. lap.)
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Az egyesület, melynek 379 igazolt tagja közül egy lusztrum alatt
179-en meghaltak, megható módon áldozott a kegyelet oltárán: a kápolnai
csatatéren elesett bajtársainak emlékezetére szobrot emelt. A szobor leleplezése 1869. év decz. 19-én volt, az ünnepéil\'t Jlednyánszky Sándor honvédezredes rendezte.
A hondvédegylettel egy idben alakult a jótékony n?gylet melynek
gyors felvirágzása s az árvaház építése özv. gróf Keglevich Gyuláné, Nánássyné
Cserniis Amália és Barohetti Károlyné nevéiiez fzdik,
E kitérés után menjünk \nssza a megyeterembe, hol eddig szinte szakadatlanul tartottak a szervezési nnmkálatok. Dj hogy az adminisztraezionális
teendk közepette az országos politikáról se feledkezzék meg a vármegye, a decz.
14-iki gylésen*) Németh Albert indítványt tett, ,,hogy miután a legközelebb
befejezett országgylés a jogfolytonosság helyreállítását mellzve, az alkotmányt
megváltoztatta s ekként a nemzet várakozásának meg nem felelt emiatt a megye
aggodalmát fejezze ki s az országgylésen mködött baloldah képviselknek
:

bizalmat szavazzon."

A

ezt, de részletes megvitatása másnapra matartalmazott a másnapi határozat, a jegyzökönyvek el nem
árulják, mert a királyi biztos eltávolította azt. Az egykorú helyi lapból azonban ismerjük ez emlékezetes határozatot, de a lényegét sejteti a minisztertanács
decz. 30-án kelt s az 1869. évi január 11-én felolvasott ama rendelkezése is,
hogy az országgylés eljárását bíráló határozatát semmisítse meg a vármegye.
(1869. év 33. vmjkl., Eger f. i. 1868. év 432. Lap.) Minthogy pedig a törvénylíatóság azt nem tette, a következ napon Szapáry Gyula fispáni helytartó

radt.

bizottmány elfogadta

Hogy mit

királya biztosi

A

minségben mutatkozott

be.

tiltakozott a királyi biztosi intézmény ellen. Németh
Albert az országgylésen is interpelláczió tárgj^ává tette, de eredménytelenül.
Szapáry egj' éven át kormányozott és büntetett a király nevében.
1869 márcz. 1-én összeült a bizottmány, de csak azért, hogy az országgj-lést egybehívó királyi meghívólevelet felolvassa s a 250 tagú központi választmányt a képviselválasztás raegejtésére utasítsa.
Kápolna Szathmáry László, Pata
megválasztott képviselk névsora
"

vármegye ezúttal

is

A

Kovách

:

László,

Péter, Meztúr Pétery Károly, Fügéd Almássy
Miklós, Tiszanána Németh Albert, Pétervásár báró

Abád Széky

Szolnok Fejér
Orczy Elek, Eger Csíky Sándor, Gyöngyös Berecz Ferencz. Orczy mandátumáról
lemondván, helj'ét Beniczky Gyula foglalta el. Az els kett a jobbpárthoz,
Sándor.

a többi a balpárthoz tartozott.
A legszcnvedelmesebb pártküzdelem Egerben volt Szalay József jobbpárti
és Csikv Sándor balpárti között. 2015 választó közül 1936 szavazott le, 1025 a
balpárt, 911 a jobbpárt jelöltjére. A szavazás 5 láb hosszú, laposra faragott
titkosan. A valóságban a szavazást mégsem lehetett titkosbotokkal történt
nak tekinteni, mert a szavazók a jelölt zászlói alatt jelvényekkel ellátva jelentek
meg, a választás színhelyén az egyik párt választóit a másik párttól katonaság

—

Mindenkirl tudták tehát,

kire szavaz.
az 1869. évi decz. 27-iki közgylésen nyerte
vissza a vármegye. Szapáryt felmentették nemcsak királyi biztosi, hanem fisBartakopáni helytartói állásától is s az alkotmányos érzület örökös fispán
hosszú id után még egyszer átvette a vármegye kormányzását. Szedervies
kényi Nándor aljegyzt (a mostani fispánt), Isaák István és Szentkiráljá Ödön
szolgabírákat, kiket a kir. biztos kizárólag politikai okokból függesztett fel,
azonnal visszahelyezték állásukba s betöltötték az üresedésben lev állásokat.
Puky Miklós lemondása után az els alispáni székbe Isaák László került, a
másodalispání állásokat Lipcsey Péter és Fülöp József nyerték el. Fjegyz lett
Zalár József, 1. aljegyz Szcderkénji Nándor, 2. aljegyz Okolicsányi Kálmán, 3.
aljegyz Kapácsy Dezs, 4. aljegyz Fekete Sándor, fügyész Nánásy Ignácz,
tiszai f-izolgabíró Hellebronth János, törvényszéki ülnökök Támár Alajos,
Hegeds János, Kosa Kálmán, Horkay Lajos, Kempelen Béla, Bankó Albert,

választotta

el.

Az önkormányzati jogokat

—

—

Kászonyi Antal,

) Ettl
583. vmjkl.)

stb.

a közgyléstl veszi eredetét a közgylési tárgysorozatok kibocsájtása. (1868. év
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1870 júr ius 9-én a bizottmány szine-javát Pestre vonzotta a hazafias kegyelet.
álló küldöttség utazott oda, hogy részt vegyen Batthyány
Lajos 48-as miniszterelnök temetésén.
Ez év június -0-án már a bizottmány kezei közt volt a köztörvény-' "^Törvény?
iavaáiai.
hatóságok rendezésérl szóló törvényjavaslat. Minthogy e javaslat a viriUzraus
behozatalát, az örökös fispánság megszüntetését, a fispáni hatalom növelését
tartalmazta, az 18áS-as törvényhoíók szellemeért s a tiszta demokracziáért
lelkesed bizottmány érthet ellenszenvvel fogadta, kijelentette, hogy e
javaslat, ha nem semmisiti is meg a törvényhatóságokat, de a megsemmisülés
bár azt sem egészen
örvényébe dobja, mert meghagyja ugyan a formát,
de a szellemet az ert, az élet idegeit kitépi belle. Ilyen értelemben nyilatkozott meg a bizottmány felfogása, melyet remekül kidolgozott feiiratban hozott a kép\iselház tudomására, követelvén benne az írni- olvasni tudáshoz
kötött általános választói jogot, a fispáni intézmény eltörlését, a törvénj'telen
az
s következleg a vármegye által végre nem hajtható kormán\Tendeletnek
országgylés fóruma elé terjesztését, a felsház eltörlését, vagy népképviseleti
alapra helyezését,*) a községeknek belügyekben való teljes autonómiáját, az
ingyenes népoktatást. E felírat eszméit a képviselház már nem mérlegelhette,
mtrt aug. 1-én a törvény már szentesítést nj-ert.
A szeptemberi gj-lésen számolt be az ahspán az 1869. évi népszám- Népszámlálás,
lálásról, helyén való tehát, hogy mi is most emlékezzünk meg róla. Heves és küls
Szolnok vármegyék területe 114 ^'j^D mérföld népessége 332613, ebbl olvasni
tud 41035, ír és olvas 88071, sem írni, sem olvasni nem tud 203497 háziállatok
62040 ló, 105 öszvér, 2347 szamár, 92928 szarvasmarha, 628890 juh, 2254 kecske,
99533 sertés, 6349 méhk.as. A népszámlálási munkálat végrehajtása 4500 frtba
került, a bizottság elnöke Kubik Endre bizottsági tag volt.
Az 1870. évi 42. t.-cz. 91. §-a értelmében a törvényhatóságnak a belügyminisztertl kitzött határid alatt közgylést kellett tartania, hogy jöv
szervezetének kidolgozására küldöttséget válasszon. Az 1871. év június 1-én
tartott havi ülésen olvasták fel a belügynniszternek e tárgyban kiadott rendeletét. Megütközést keltett, hogy a miniszter nemcsak határidt szabott, hanem a
gylés napját is megállapította. Megtartották ugyan a gylést június 15-én,
de szóvá tették a heh^elen törvénymagyarázatot. (1871. év 258., 300. vmjkl.)
A küldöttség azonnal hozzálátott a tervezetek elkészítéséhez, a törvényhatóság pedig nov. 30-án megalakította az igazoló és bíráló választmánj't s megválasztotta a választási elr.ököket. Eme közgylésen búcsúzott el a vármegye
utolsó örökös fispánjától, a decz. 28-iki közgj-lésen pedig beiktatta Kubinyi
Rudolfot, az újonna.n kinevezett fispánt. Eger város szülöttjeként a vármeaz si tradicziók
gyéhez a legtermészetesebb rokonszenv kötelékei fzték

Mintegy KKi tagból

—

—

:

;

:

;

azonban csakhamar Gön rbe

szólították.

Az új megyebizottság s a 100 tagból álló állandó választmány az 1872. év
január 23-án alakult meg. két nap múlva pedig megválasztották a tisztikart
hat évre. Alispán lett Isaák László, fjegyz Zalár József. I. aljegyz Szederkényi
Nándor, II. aljegyz Simáczius Gusztáv, fügyész Eisenmann János, fpénztárnok
Okohcsányi József. alpénztárnokBoz.sik János, fszámvev Lenkey Károly, alszámvevö Babocsay György, I. forvos Szentkirál\a Kázmér dr.. II. forvos Schreiber
Lrincz dr., I. mérnök Kubik Endre. II. mérrök Timon Bertalan, segédniérr.ök
König Endre. Az árvaszéknél elrök Lipesey Péter, ülnökök Derszi Ferencz,
Támár Alajos, Cserny US Kálmán. Ko"váth Béla. ügyész Szabó Sándor, számvev
Végess József, jegyz Kapácsy Dezs, közgyám Cserey Ignácz, Szolgabírák
Ivády Miklós (felsómátrai). Kovács József
(a törvény nem ismert fszolgabírót)
(alsómátrai). Kürthy Ferencz (felstarnai). Szentkirályi Ödön (középtarnai),
Sisko\ics Lajos (alsótarnai). Kaszap Bertalan (pásztói), Földváry Sándor (patai),
Bárczay Gj'ula
Szomliathelyi Endre (tiszazugi), Benkó Albert (alsótiszai).
:

*) Az 1882., 1884, években, továbbá mert az 1885. évi töirény csak annyiban segitett a bajon,
hogy a fispánok frendi tagságát megszüntette s élethossziglani kinevezt tokkel pótolta, 1893. évben
újból sznyegre került a frendiliáz rcformálása. A bizottmány úgy képzelte a reformot, hogy a
frendek felét a születési arisztokráczia, má.<;ik felét részben az egyház, a bíróság, az irodalom, mvészet, ipar, kereskedelem képviselibl kinevezend, másrészt a vármegyék által választandó tagok

alkos.sák. (1882.

év 132, vmjkl., 1884, év 180. vmjkl,, 1893. év 391.

hat.)"
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(középtiszai I.Afóispán Iciiievezte levéltárnokká Hodennarszky Antalt, várnagygyá^
Békeffy Alajost s kinevezte a segéd- és kezelö-szeniélyzet tagjait.
Közben nap\-ilágot látott a várnaegye szervezkedési szabál\Tendelete,
mely öt részre oszlott
tisztikar, segéd- és kezelszemélyzet létszámáról, hatáskörérl, a nuinka
I.
felosztásáról, a fizetések mennyiségérl, a na'pidíjak fokozatáról. Az alispán
fizetése 2000 frt. lakása természetben, fjegyzé 130Ü frt,
200 frt. 2 aljegyzé
egyenként 900 frt
200 frt.. fügyészé 1300 frt.
200 frt. árvaszéki elnöké,
föpénztárnoké egyenként 1300 frt.
200 frt. 4 árvaszéld ülnöké, 1 fszámvevé
egyenként 1000 frt
200 frt, levéltárnoké 800 frt
200 frt, szolgabíróé 1072.
frt és 400 frt útiátalány, els forvosé 600 frt és 400 frt útiátalány stb.
II.
megyének szolgabírói járásokba osztása
:

A

—
—

—

—

—

—

A

:

Fels-Tarnajárás. Községek Beseny, Dormánd, Deménd, Erd-Telek,
Eger-Szalók. Füzes-Abony. Kaál. Kompolt, Kerecsend, Maklár, Meztárkány,
Xagy-Tálya. Szóláth. Puszták Felstelek, Hányi, Kisbuda, Nagjnit, Pázmánd,
Szóláth, Szikszó. Szalók. Tepély. Tenk.
Aldebr, Detk. Domoszló, Feldebr,
2. Közép-Tarnajárás.
Községek
Felscnána. Halmaj. Kápolna. Karácsond. Ludas. Markaz. Szent-Mária, Tófalu,
ügra, Verpelét, Vécs, Visonta. Puszták Balpüspöki, Felfalu, Tarnócza.
Atány, Bod, Boczonád. Erk, Heves,
Községek
3. Alsó-Tarnajárás.
Kömlc. Méra. Nagyfüged, Pély, Szaránk, Tarna-Örs, Tarna-Szentmiklós, Visznek,
Vezekény, Zsadány. Puszták Alatka, Báb, Bútelek, Csász, Fogacs, Hatrongyos,
Kisfüged. Miske. Szárazbe. Tarosa.
4. Gyöngyösi l-so, vagjis pásztói járás. Községek
Apcz, Csány, Ecséd,
Fancsal. Hasznos, Hatvan. Hort, Monostor. Pásztó, Szent-Jakab. SzurdokAlsó-Huta. Fels-Huta, Filimes, Kerekudvar, KisPüspöki. Tar. Puszták
Jobbágj'i. Kis- és Xagy-Gombos, Muzsla.
Atkár, Adács, Gyön5. Gyöngyösi 2-ik. vagyis gy. -patai járás. Községek
gyös-Püspöki, Gyöngyös-Halász. Oroszi, Pata. Réde, Szcsi, Sótymos, Saár,
Tarján, Vámosgyörk. Veresmart. Puszták Bene, Encs, íus-Réde, Tas.
Kis-Köre. Nagy-Ivány, Poroszló, Sarud,
6. Fels-Tiszajárás. Községek
Szent-Imre, Tisza-Halász, Ti.sza-Nána, Tisza-Füi-ed, Tisza-Igar, Tisza-Eörs,
Tisza-Derzs, Tisza-Abád. Tisza-Szalók, Tisza-Szlls, Tisza-Eörvény. Puszták :
Csapóköz, Csaszlód, Cserköz. Domaháza, Gacsa, Gócs, Hidvég, Kócs, Magyarát,
Örsipuszta. Tomaj, Várfenek.
Búra, T.-Be, Déva-Ványa. Fegyvernek,
7. Közép-Tiszajárás. Községek
Kenderes, Roff, Török-Szent-iDklós, Puszták Akolhát, Ballá, Bánhalma, Cséfa,
Ecseg, Gabonás, Gyenda. Hegyesbór, Kérsziget, Kengyel, Kakát, Poó, Szakállas, Szent-Tamás. Taskony, Túr-Pásztó.
8. Alsó-Tiszajárás. Községek: Alattyán. Be.ssenszög. Keötelek. Nagy-Kür,
Szolnok, Szajol, Szent-Ivány. Tisza-Püspöki, Tisza-Süly. Puszták Alcsi, DerzsiGát, Fokorú, Jen, Kürt, Mizsa, Szög-Szent-Ivány, Szászberek, Szanda, Var1.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

sány,

P.-Süly.
Tiszazugi járás. Községek: Csépa, Czibakháza, Földvár, Inoka, Kürt,
Nagy-Rév. Szelevény, Sas, Ugh, Vezseny, Várkony. Puszták Ben, Csámpa,
Sáp, Szelevény,
Istvánháza, Marthfü, Sárszög,
Gyaiú, Gyüger, Homok,
9.

:

Zsiger.

Ballá, Bodony, Derecske, Dorogháza,
10. Fels-Mátrajárás. Községek
Erdkövesd. Füzes, Istenmezeje, Ivád. Mindszent. Maczonka. Nádújfalu, Nagy:

Dorog, Fels- és
Bátony, Pétervásár, Párád, Recsk, Szuha, Váraszó, Puszták
Alsó-l'vány, Kis-Bátony, Lak, Fels- és Alsó-Lengyend, Ó-Huta, Szuhai-Huta,
Szederkén}-, Tardona, Tiribes, Vezekény.
:

Alsó-Mátrajárás. Községek: Aranyos, Bekölcze, Bátor. Bocs, Bakta,
Fedémes. Lelesz. Mkófalva, Szarvaske, Szcs, Szent-Erzsébet,
Szent-Domonkos, Sírok, Szék, Szajla, Terpes. Puszták: Bolya, Butaj, Kkút,
Kís-Bátor, Ördög-Falva. Pósvár. Rozsnak, Típaszó, Villó.
III. Az állandó választmány szervezete. E fejezetbl megtudjuk, hogy az
három szako.sztál\-ra oszlott a) közigazgatási és tanügyi, b) pénzügyi és gazdasági, c) közlekedési és közmunkaügyi szakosztályokra.
IV. A megyének választási kerületekre osztása. E fejezetbl legyen elég
csupán annyit jelezr, hogy a patai kerület 30, a szolnoki 20, a fügedí 25, az abádi
11.

Csehi. Felnémet,

:
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34, a kápolnai 49, a pétervásári 39, tiszanánai 38, a meztúri 16, az egri 25, a gj'öngyösi 20 megyebizottsági tag választására nyert jogosultságot.
V. A ketts vármegye árvaügA^i szabályai, (1872. év 32. vmjkl.)
Mikor a vármegye ekként befejezte szervezkedését, a községek rendezésérl
is szabáljTendeletet készitett s megalakította a községi kép\"iseltestületeket.
márcziusi közgylés egjnk legérdekesebb epizódja épen a községek
belügyi rendezésének kérdése volt. A ^áta folyamán a nép emberei részérl
örvendetes érdekldést s gyakran igen talpraesett, st néha meglep gyakorlati
észrevételeket lehetett hallani. Küíöncsen feltnt az ügy tárgyalása folyamán
minden pártérdeken felülemelked
ama
tárgplagosság, mely tisztán csak
a közügy javára irányzott vitatkozásokban nyilvánult.
Április havában megalakult a lOOtagú központi választmány, hogy a közelg jífP.ífiM'
képviselválasztásokra az intézkedéseket megtegye.
választásokat megyeszerte június 22 napján tartották meg, csak a
tiszanánai kerületben kellett a választást aug. 3-ára elhalasztani, mert a választók
névjegj'zéke nem volt rendben. E választáson a Deák-párt tért hódított a vármegj'ében. Megválasztották: Kápolnáir gróf Károlyi Gyula Deák-pártit, Pétervásáron gróf Keglevich Gábor reformpártit, Nagyfügeden Almásy Sándor balpártit
báró Orcz3^ Bódog Deák-párti ellen, Abádon gróf Szapáry Gyula Deák-pártit
Horthy István balpárti ellen. Meztúron Csávolszky Lajos balpártit Polgár József
Deák-párti ellen, ki visszalépett. Patán Kovácli László Deák-pártit Németh Albert
balpárti ellen. Szolnokon Horánszky Nándor balpártit. Tiszanánán báróBaldácsy
Antalt, Egerben Csiky Sándor balpártit, Gyöngyösön Pulszky Ferencz Deák-

A

—

—

A

pártit.

A csapások egész sorozata nehezedett szegény népünkre az 1873. évben. ínség, kolera.
gazdasági téren a folytonos eszések áradásokat, a májusi fagyok s a rozsda
rengeteg károkat okoztak. Nemcsak az aratás járt szomorú eredménynyel, hanem
a kapás növények termése is kétségbeejten rossz volt. Altalános volt a nyomor
s a vármegye kénj-szerült 300 ezer forintos ínségkölcsönt felvenni Az inség okozta
a kolerajárvány. 145 községben megbetenagy szerencsétlenséget betetzte
E rettent vész
gedett 22.470, meggyógyult 13.155, meghalt 9315 ember.
nagyobb arányaival is fölülmúlta az 1831., 1849.. 1855. és 1866. évi járványokat,
de különösen mégis azzal, hogy nemcsak öldökölt, hanem más súlj'os kórnemeklépett fel.
hagymáz, vérhas, himl, váltólázak
kel együtt
szinte részvétet keltett az egész vármegyében Bartakovics érsek -fispán- samassa érsek.
nak 1873. évi május 30-án bekövetkezett halála. Utódjává Samassa József szepesi püspököt nevezte ki a kii'ály. Ö már nem élvezi az örökös fispán jogait,
de mint a vármegye els ^^rihstája ma is dísze a megyebizottságnak. A közjogi
frendiházi szereplése révén
és politikai kérdésekben vallott nézetei és elvei
országszerte ismeretesek s kimagasló szellemérl tesznek tanúságot. Szédületesen
emelked életpályáját a barsvármegj'ei kötetben vázoltuk. 1905. évben elnyerte
a bibornokságot. A vármegye minden
a legmagasabb egj-házi méltóságot
ünnepi alkalmat felhasznált, hogy öt lelkes örömmel üdvözölje.
tehát immár négy é\i;izeden keresztül
szinte szaka- Közjogi foiA kiegj'ezés óta
i™*"'datlanul folj'nak a vármegyegy üléseken a közjogi viták. Az 1873. év közigazgatását különösen is jellemzi a képviselházhoz s a kormányhoz küldött
közjogi feliratok sokasága. A vármegye teliát nemcsak adnnisztrált, lianem
pohtizált is. Hogy a számos felirat közül csak néhányat említsünk, a márczius
19-iki gylésbl felterjesztést intézett a bizottmány a kép^'isclházhoz az 1868.
évi 40. t.-cz. 20. §-ának módosítása, vagyis az önálló nemzeti hadsereg felállítása
s núg ez meg nem valósítható, a honvédségnek tüzérséggel és mszald csapatokkal való ellátása tárgyában (37. vmjkl) június 19-én a katonaelszállásolás rendezését sürgette (167. \nujld) augiLsztus 14-én az adók behajtása körül való
bajok orvoslásáról, szeptember 15-én a végrehajtói visszaélések miként való
megszüntetésérl tájékoztatta a pénzügynnisztert (225., 255. vmjkl) szeptember 18-án a csdtörvény rendezését és önálló nemzeti bank felállítását szorgalmazta (308. vmjkl) szeptember 15-én pedig felterjesztést tett a kép\nselházhoz oly törvény alkotása iránt, mely az egyház és az állam közötti jogviszon\^
Deák Ferencz június 28-iki országgylési beszédének alapelvei szerint rendezi.
A vármegye minden alkalmat megragadott, hogy a kiegyezéskor inaugurált
politikával s a ,, minden rendszer és programm nélkül folyó kormányzással"
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szemben elégületlenségét kifejezze. Ilyen alkalom gyanánt kínálkozott a szomszédos Borsod vármegyének az önkormányzati jogok kibvítése érdekéhen a
mely pedig
képviselliázhoz intézett felirat.a is. Ha már ez a törvényhatóság is
állást foglalt a ezentralizáló irány ellen
a kicgvezéskor a kornián\'t tÁmogatta
s a kiintiskált jogok visszaadását kívánta, nem csodálhatjuk, hogya4S-as érzülttíi
vármegye 1S74. évi márczius 16-iki gylésén még továhh ment. az országgylés feloszlatását s a uenizft akaratának megnvnlvánulását óh.ajtotta. (1874.
év 10 vnijkl). St egy késbbi feiiratáhan gyökeres rendszerváltozás hangoz-

—

—

Mopyei
eseménjre-

tatása mellett az állam kiadá.sainak redukálását s a józan nemzetgazd; sági politikával egyez adótörvények alkotását, az 1852. évi siségi n\ilt parancs hatályon kivül helyezését sürgette. (1874. év 385. vmjkl).
A megyebeli események közül mellesleg megemlítjük Szederkényi Nánországgylési képviseljévé való választását, az
jjjjj^g]^ ^ dunapatsji kerület
1874. évi április 1-én Poroszlón pusztító nagy tzvészt, mely 13S házat ham_vasztott el; a Tiszahídnak 20.89U frt. s a szandai tólidaknak 8<)27 frt költséggel
való helyreáUitását.
A vármeg3-ei közigazgatás történetében egyike az érdekesebb epizódoknak

több szamenti község amaz elötsrjesztése, hogy a vármegjei körözvények
az 1875. év-ti kezddöleg nyomtatva küldessenek a községeknek. A bizottság
felkarolta az életrevaló eszmét, megvetette alapját a vármegye hiv-atalos lapjának, melvniek czíme eleinte ..Heves és Küls Siolnok törv. egy. vármegyék hiva(1874. év 281., 362. vmjkl).
talos körözvényei" lett.
KépTisei6-_
Az 1848. évi V. t.-czikket kiegészít 1874. évi 33. t.-czikk az országgylési
^*'"*"**
'^'*' képviselválasztásokat új alapra fektette s a 100 tagú központi választmányt
33 tagúra zsugorította. Az akkor épen ínséggel küzköd lakosságot érzékenj^en
sújtotta a 12. §., mely a választók közül kizárja mindazokat, kik elz évi egyenes
adójukat le nem fizették. (1874. év 333. vmjkl).
Az 1875. évi június 30-án már az új törvény alapján ejtették meg a képviselválasztást. Ez alkalommal mandátumot nyertek az abádi kerületben gróf
Szapáry Gyula szabadelv Lipcsey Imre balcUenzéki ellenében, a tiszanánaiban
Majzik" Viktor balellenzéki Bározay Gyula szabadelv ellen, a fügediben Almá.sy
Sándor balellenzéki Grubiczy György szabadelv ellen, a pétervásáriban Ivády
Béla szabadelv Dapsy Béla i;alellenzékí ellenében, a kápolnaiban gróf Károlyi
GvTila jobbellenzéki (Sermj-ey párti) Fáy László szabadelv ellenében, a pataiban
Rádv Endre szabadelv, a szolnokiban Kövér Károly szabadelv Madarász
József szélsóbali ellen, a meztúriban Csávolszky Lajos balellenzéki Horthy
István szabadelv ellen. Egerben Babics István szabadelv Csikj- Sándor balellenzéki ellen. Gyöngyösön Kovách László szabadelv.
E választást fispánválság elzte meg. Tisza Kálmán balközéppártja beolvadt a Deák-pártba s létrejött az országos szabadelvpárt. A fúzió alkalmával
Kubinyi lekö.szönt s a kormány Beöthy Lajos országgylési képviselt neveztette
ki fispánná. Ünneplés beiktatása az 1875. évi május 24-én történt.
A vármegv'e pohtikai életében korszakos jelentség fordulatot jelent az
A \&Tmerye
kettéosztása. 1876. esztend. Ekkor szakadt ketté Heves- és Kiils-Szolnok vármegye. Negyedluiiónak vetett végett a törvény kényszerít ereje. Mindenesetre
fél százados
fájdalmas érzést keltett az amputáczió, de a vármegye el volt reá készülve.
Már az 1870. évi június 21-iki gylésen napirendre került a területváltozás
kérdése. A küls-szolnokiak kérték, hogy külön vármegyévé alakulhassanak. A
közgj-ülés Berecz Ferencz elnöklete alatt bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására. 1874. évi márcz. 16-án ismeretessé vált a törvényjavaslat, melyet a
kormány a törvényhatóságok területi rendezésérl kidolgozott. E javaslat több
tekintetben lényeges eltérést mutatott a késbb alkotott törvénytl, a mennyiben
a jász-kún kerületek nagykunsági részébl és Küls-Szolnok vármegyének a
Tisza balpartján lev részébl Karczag székhelyivel Kún vármegye, a jász-kún
kerületek jászsági részébl, továbbá Heves vármegyébl és Küls-Szolnok jobbEger székhelylyel Heves-Jász vármegye alakítását tervezte.
parti részeiljól
A bizottmány a java-slat ellen foglalt állást eg3rrészt azért, mert területi
épségét féltette, másrészt pedig, mert a történelmi emlékeknek, a nemzeti hagyomegbolygatását veszedelmesnek
a szabadság biztosítékainak
mányoknak
találta. Az 1874. évi szeptember 14-iki gylésen már engedett valamit a bízott.
mány álláspontjának ridegségébl. Ekkor is tütakozott ugyan, hogy az átcsat

—
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landó községek a Jászságnak átadassanak, de nem ellenezte többé, hogy Szolnok
vármegye Hevestl elszakítva és a Xagy-Kúnsággal, valamint a Jászság beszögelö
részeivel egyesítve Szolnok székhelylyel önálló vármegyévé alakíttassák.
Megmozdult Gyöngyös város is. követelvén, hogy Heves-Jász vármegye
székhelye Gyöngyös legyen. Kovách László és Pulszky Ferencz képviselk, az
országgylésen G)'öngyQs város érdekében száUtak síkra.
A területszabályozásról szóló 1876. évi 33. t.-czikket a júhus 17-iki közgylésen hirdették ki s ez volt egj'úttal a ketts törvényhatóság utolsó gylése.
A törvény értelmében Heves vármegyétl elszakadtak a tiszai alsó, tiszai
közép, tiszazugi és részben a tiszai felsjárás községei, valamint a gyöngyösi
fels járásból Monostor község. Kerekudvar pusztáv^al együtt a tiszai fels járásbeli Tiszafüred. Tiszaigar, Nagyiván, Tiszars, Örvény és Szölls kivételével.
(1876. év 203. vmjkl).
Heves vármegyét tehát ezután a tarnai alsó, tarnai fels, tarnai közép,
gyöngyösi fels, gyöngyösi alsó, mátrai alsó, mátrai fels járások s a tiszai fels
járás imént említett községei alkották.*) A szétválasztás után maradt Heves
vármegyének 116 községe 208. COO lakossal, 73 G mérföld teriilettel. Az 58.000
lakost számláló s 46 D mérföld terület 32 elcsatolt köz.ségbl s az eddigi jászság 12 s a nagykunság 6 községébl alakult Szolnok székhelylyel a mai JászNagy-Kún-Szolnok vármegye.
A területváltozás a vármegyei közvagyon megosztását is szükségessé tette.
Ez már sok nehézséggel járt s évekig eltartott. Heves vármegye 1880. évi ápriUs
27-iki közgylésén azt az álláspontot foglalta el, hogy a XVIII. század közepén
épült egri vármegyei székház s az 1824. évben báró Brudern Józseftl vásárolt
selyemtenyésztési épület (epreskert), a XVIII. század közepén emelt katonai istállók, az 1814. évben épített élelmiszer-raktárak, az 1826-ban emelt verpeléti, az
1820-ban épített feldebri, az 1770-ben emelt füzesabon^^. az 1769-ben épült
meztárkányi megyei épületek s az 1826-ban gróf Keglevich Gábortól
visszaválthatási jog mellett
megyei alorvosi lakás gyanánt átengedett épüle-

—

—

tek kizárólag közigazgatási, illetleg katonai czélokra szolgálván, osztály tárgyát
nem alkothatják. 1700. és 1783. években Szolnokon is emelt egy-egy épületet a
vármegye, de ezeket 1867-ben a protestáns egyháznak ajándékozta.
A rabkápolna, a rabdolgozóház, a tébolydai, a nemzeti színházi alapok, a
az 1805. és 1809-ben a
kincstártól egyes községek és magánosok részére
vármegyén átvonult orosz seregeknek nyújtott szolgáltatásokért
megtérített
ö-í^szeg, végül a különféle letétek a törvény 6. és 9. §-ai alapján alapítványi és
letéteményi minségüknél fogva szintén nem jöhettek elosztás alá. Maradt tehát
a ..velitesek pénztára," mely a volt ketts vármeg3'ét oly arányban illette, a mint
ahhoz a községek és egyesek hozzájárultak. E pénztárban 1846-ban
az utolsó
nemesi összeírás idején
7867 frt volt. 1884. évi áprihs 21-én jött létre a végleges
megállapodás, melynek értelmében a rabdolgozó intézeti alap ^/3-a, vagyis 2906 frt
és a nemesi pénztár-alap ^'3-a, vagjús 11.912 frt szállott át Szolnok vármegyére.

—

—

—

—

(1884. év 90. vmjkl., 1885. év 14. vmjkl.).
A területváltozást megdöbbent katasztrófa elzte meg. A Tisza 1876. évi
márczius 14-én megszakította a taskonyi védgátat s a régi mirhógátat. 23 község
került víz alá s ezekben összedlt 1206 épület, áldozatul esett két emberélet, elpusztult 287 liáziállat. Legnagyobb volt a ve.szedelem Roff, Tisza-Szalók, Csépa,
Kenderes. Tisza-Halász községekben. Ez utóbbit a szatmári püspök közremködésével jelenlegi heh'ére telepítették át s ez alkalommal nj'erte az ÜjHalász, késbb Schlauch Lrincz püspök nevérl a Lrinczfalva nevet. Az árvíz
elöntött 106.518 hold területet s mintegy másfél millió forint kártokozott.**)
A szkebb határok közé szorított Heves vármegye 1876. é\-i szept. 4-én
tartotta alakuló gylését, beiktatta fispánját, kinek személyében változás nem
történt.
tisztviselk statusa sem igen változott, csupán egy számvevi állást
szüntettek be. az egyik forvost s a tiszai járás fmérnökét pedig Szolnok vár-

A

megyéhez helyezték

át.

(1876.

év

213.,

220.

vmjkl.)

*) 1884-ben Heveshez csatolták még Borscd megj-éböl Felsötárkány községet.
**) 1888-ban megismétldött a veszedelem. Ekkor Poroszló, Lrinczfalva, Sarud, Tiszanána,
Kisköre, Tarnaszentmiklós. Pély kerültek víz alá. Ezúttal az ár 61.648 holdat öntött el, 170 házat
semmisített meg, 448 családot döntött nyomorba. (1888. évi alisp. jelentés.) Egerben 1878. évi
augusztus 31-én volt nagyobb árvíz.
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Az 1S76. évi 6. t.-cz. alapján a szept. 2,5-ild közgyíílésen megalakult a
közigazgatási bizottság, melynek els tagjaivá a vármegye közönsége Balog
Istvánt, id. Isánásy Ignáczot, Beökönyi Viktort, Szederkényi Nándort, Fülöp
Józsefet. Begovcsevics Róbertet, Szathmáry Lászlót. Kürthy Antalt, Tahy
Manót, Csiky Sándort, vákisztotta meg. E nó\sor már a következ évben lényegesen változott januárban Szathmáry. Kürlhy. Tahy leköszöntek s helyükre
Puky szintén leköszönt
id. Samassa János. Puk.v ^liklós és Imre Miklós kerültek
a decz. L*2-iki választáson Balog, Beökönyi,
s helyére Szentkirálj-i Ödön került
Imre heh'tit Babic? István, Eisenmann János, Kovács Kálmán foglalták el.
a hogy Bartakovics örökös-fispán a
A ..kenyérmezei ütközet' ~-ben
21. napjain a régi tisztikar
tisztújitásokat nevezni szokta — 1877. évi decz. 20
lett a gyztes. Az aUspán. fjegyz s általában a tisztikar zöme megtartotta poziczióját, vagy elkelbb állást nyert. A status új tagjaiként Imre Miklós fügyészt
és Frantz Alajos forvost emiitjük meg. Simáczius Gusztávot I. aljegyzvé,
Földváry Kálmánt II. aljegyzvé, Mártonffy Lászlót ülnökké, Horkay Lajost
alsótarnai. Kaszap Bertalant *) gj'öngjrpásztói. Hám Gyulát gyöngyöspatai,
Ivády ^liklóst mátrai, Recsky Lászlót tiszai szolgabirákká választották. Választottak még 8 segéd szolgabírót, a fispán pedig újból kinevezte Hellebronth
IMiháhi; levéltárnokká.
a kiUpolitika bevonulása
Az év nevezetesebb jelenségei közé tartozott
a megyeterembe. A kiütött orosz-török háború idején szinte rokonszenv nyilvánult meg a törökök irányában s a vármegye ama meggyzdését hangoztatta,
hogy a keleti kérdés csak úgy oldható meg a magj'ar érdekeknek megfelelen,
ha birodalmunk Törökországgal szövetkezve szabna határt a czári fegyvereknek
s czivilizátori igényeivel saját valódi hazájára szorítaná az oroszt. A sanstefanoi
l)ékeszerzdés után az orosz szövetség, továbbá Boszma és Herczegovina okkupácziója ellen, viszont az angol szövetség és Románia integritása mellett tört
lándzsát a várraegye bizottsága.
Ezekkel a jelszavakkal ment bele a vármegye népe az 1878. évi képvisel:

;

;

Tisztújítás.

Külpolitika.

Képviselválaszt

—

—

—

Bosznia okkupáczióját már nem lehetett megakadályozni, mert
volt, de az uralkodó párt okkupáczióját igenis megakadályozták a választók. A megj-ék kettéválasztása után 4 kormánypárti kerülete
maradt Heves vármegyének, az 1878. évi választásoknál elhódított egyet, a függetlenségi párt. egyet az egyesült ellenzék. Képviseli mandátumot nyertek
Egerben Szederkénjn Nándor függetlenségi. Gyöngyösön Kovách László szabadelv. Fügéden Almásy Sándor függetlenségi. Kápolnán Babics István
szabadelv. Gyöngyöspatán Kaszap Bertalan függetlenségi, Pétervásáron
Ivády Béla egyesiilt ellenzéki. A poroszlói (elbb tiszanánai) kerületben
pótválasztás volt Bárczay Gyula szabadelv és Majzik Viktor függetlenségi
között, mely ez utóbbi javára dlt el.
D3ák arczképe.
A vármegye önmagát tisztelte meg az 1879. évi október 13-iki gylésen,
midn ünnepi emlékbeszéd kíséretében a haza bölcsének arczképét közgylési
monda Zalár, az ünnepi szónok
termében elhelyezte. ,,lVIily dicsség a férfiúra"
,. egész
nemzet vállain emeltetve még élve lépni azon magas piedesztálra,
hová rendesen csak haláluk után jutnak az emberek. Van-e lelki nagyság s hazafidicsség még ennél is nagyobb? í)e ha nagyobbá már nem lehetett is és 1867-ben,
ha tévedés volt is kiindulási pontja s ha csalódott is feltevéseiben nem kell-e
még ekkor is Kossuthtal bámulni és csodálni t? Megírta a kiegyezést, mint
apa, a ki végrendelkezést tesz s ha szolgálat volt ez másoknak is, ö csak egyet
akkor is, csak utódai kic.sinyek
a hazát, öh, nagy maradt
akart szolgálni
S ha nincs oly áldás hagyományán, mint még ez alapon is lenni kellene, örökösei
vétke ez
a jog diadalma
1

.

^^ij^j,2^^go]^j,a.

az

már folyamatban

:

—

—

:

—

A

Alispánváltozás,

"*'

vármegyeház

_

_

Isaák László, hirtelenül meghalt. Emlékét a megj^egyléa
jegyzökönyvében megörökítik. A júhus 12-iki közgylésen egyhangú lelkesedéssel Majzik Viktort választották meg utódjává. (1881. év 216. vmjkl.)
A régi alispán halála és az új ahspán megválasztása közötti idben junuis^
26. és 28. napjain
folj-t le a vármegyében a képviselválasztás, melynek

j^^g^,

Választások

!

ahspánja,

—

*)

1879-ben Hor\áth László lépett helyébe.

—
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különös érdekességet kölcsönzött, hogy egyetlen kormánj'párti sem nyert a vármegyében mandátumot s hogy egy kerület kivételével mindenütt egyhangú
volt a választás. Ez alkalommal képviseli megbízólevelet nyertek
Egerben
Szederkényi Nándor függetlenségi, Gyöngyösön Rád\' Endre függetlenségi,
Fügéden Almássj- Sándor függetlenségi. Poros^lón PappszászGyörgyfüggetlenségi,
Péter vásáron Ivády Béla egyesült ellenzéki. Kápolnán Szathmáry Király László
egyesült ellenzéki Kovácli László szabadelv ellenében, Gyöngyöspatán Kaszap
Bertalan függetlenségi. *)
Az országgylésen hozott törvények közül a megyék háztartásáról szóló
1883. évi 15. t.-cz. érintette legközelebbrl a vármegyét. E törvény alapján
alakultak át a járások akként, a hogy ma is vannak. A vármegj'e ftörekvése
oda irányult, hogy a járásbírósági és közigazgatási járások és székheh^ek azonosak legyenek. A törvény a vármegj'e dotáczióját is felemelvén, lehetvé vált
a tiszti fizetések méltányosabb alapokra fektetése. A törvényhatóság ez alkalommal újból átdolgozta szervezkedési szabályrendeletét, majd decz. 18 19-én
Weichart Márton
általános tisztújítást tartott. A tisztikar ismét a régi maradt
árvaszéki ülnök és Hellebronth Béla hevesi szolgabíró kivételével. (1883. év 109.,
429. vmjkl.)
A közigazgatási bizottság új tagjai lettek id. Samassa János és
Begovcsevics Róbert helyett ifj. Samassa János és Isaák István.
Az ekként megválasztott tisztikarból az 1885. év folyamán Imre ^liklós
kivált. Az egri érsek jogtanácsosává neveztetvén ki, leköszönt fügyészi állásáról,
újra
de a közigazgatási bizottságban
Babics István elhalálozása miatt
helyet foglalt. A fügyész ezúttal Mártonffy László lett.
De ez csak változás volt Volt azonban a tisztikarnak, a vármegyének
vesztesége is. 1885. évi február 25-én emlékezetes múltjának egj^k kiválóbb
alakját, az alkotmányos magyar szabadság s a vármegyei önkormányzat egyik
bátor harczosát. a tisztikar tisztelve szeretett vezérét, a vármegye els tisztviseljét, Majzik Viktort kellett az örök nj-ugalom helyére kísérnie. Teljes negyven
évig szolgálta
mint esküdt, fszolgabíró, képvisel, ahspán vármegyéjét s ott
halt meg, a hol 60 évvel elbb született
a vármegyeházán. A törvényhatóság
az április 27-iki gj-ülésének jegj^könyvében örökítette meg emlékét.
Az alispáni széket április 28-án Kaszap Bertalan foglalta el. Ugyanekkor
Isaák Gyula a liatvani. Kövér Bertalan a gyöngyösi szolgabírói. Hám Gyula
a vármegA'ei árvaszéki elnöki. PiUer Ede az ülnöki állásokat nyerték el.
kétségbeesetten rossz idk jártak ekkor.
A vármeevei önkormánvzatra
,"
14.
i
i
"I
terjedteK. szükA nemzetiségi izgatások, melyek mar-mar az arulas határáig
ségessé tették a törvényhatóságokról szóló törvény módosítását, magyarán a
az államhatalom javára.
municzipiáhs jogok ismételt megszorítását
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Törv.-hatóiági
törvény.

—

A

^

az 1886. évi jan. 18-iki gylésen
nagyon kedveztlen fogadtatásra talált az ismeretessé vált törvényjavaslat a
fképen az újból
vármegyében. Feliratot is intézett ellene a törvényhatóság
megállapított és diszkreczionális jogokkal kibvített fispám hatáskört kifogásolva
s ha a peticzionálásával a javaslat törvényerre emelkedését nem is
akadályozhatta meg, az a kívánsága mégis teljesült, hogy a független bíróság
tiszteletreméltó

motívum

ellenére,

—

—

tagjait kivette a törvény a fispán felügyelete s ellenrködése alól.
szentesített 1886' évi 21. t.-czikket a július 26-iki közgylésen hirdette

A

nyomban hozzálátott a szabálp'endeletek módosításához, a
nyugdíjalap megteremtéséhez. Eme n^-ugdíjalap megalapításához a következei évben 60 ezer frt adománynyal járult a vármegye.
Az új törvényben nyert nagyobb hatalmat Beöthy fispán már nem élvez- '^''^íefs^^í^;'"'*
hette. felmentették állásától. A kormány Párizsból gróf Keglevich Bélát hívta
elkeseredett harczot folytatott a közmeg a hevesi fispáni székre, melyben
jogi ellenzékkel s bizony meglehetsen megzavarta azt a békés nyugalmat, mely
eldjének 10 éves kormányzását jellemzi. Ünneplés beiktatása az 1886. évi okt.
4-iki közgylésen ment végbe. (1886. év 330. ^-mjkl.)
Hogy a harczias fispánnal szemben sikeresen felvehesse az^ ellenzék a
küzdelmet, jónak látta a szervezkedést. A vármegyei függetlenségi és 48-as
ki a

vármegye

vármegyei

s

tiszti

) Az 1884. évi választás alkalmával csak annyiban változtak a megye képviseli, hogy Gyönlekögróf Battliyány László, Patán báró Prónay Gábor nyert mandátumot. Ez utóbbi
szönvén gj'öngyöspatai képviselvé Kürthy Sándor lett.

gj-ösön
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párt., valanünt a közjogi alapon álló mérsékelt ellenzék 1887. évi január 23-án
a Korona-vendéglben értekezletet tartott, megalakította a központi bizottságot
s ;iz egyes választókerületek bizottságait. A központi bizottsái: elnökévé Csiky
Sándort, jegyzjévé Alföldi Dávid dr.-t választotta az értekezlet.
Erre azután a vármegyei szabadelv párt is tömörült. Február 4-én tartott
értekezletén visontai Kováeh Liiszló elnökölt, a jeg>7,ökönyvet Altorjay Sándor
vezette. A központi és helyi bizottságok megalakítá.sa, után egri képviselnek
gróf Szapáry Gyulát, kápoliuvi képviselnek Almásy Gézát, poroszlói képviselnek Kováeh Kíilmánt jelölték. (Eger f. i. 1887. év 41. lap.)
VAiasaiAs.
A talajt tehát mindkét párt eléggé elkészítette a képviselválasztásra,
nu^ly a két városban 1S87 június 17-én. a kerületekben 18-án fol^•t le. Képviselkké lettek Egerben Szederkényi Nándor függetlenségi .lókai JMór kormánypárti ellenében. Gyöngyösön Kováeli László kormánypárti Horánszky Nándor
mérs. ellenzéki ellenében. Fügéden Almásy Sándor függ. Ledniezky Márton
kormánypárti ellen. Kápolnán Almásy Géza kormánypárti gróf Bethlen Gergely mérs. ellenz. ellen. Poroszlón Csávolszky Lajos függ. Kováeh Kálmán
kormányp. ellen. Gyöngyöspatán Kürthy Sjindor függ. Szabó Imre antiszemita
ellen. Pétervásáron Ivády Béla mérs. ellenz. gróf Almásy Káluuin kormánypárti
ellen. Nagyobb hullámokat az egri és gyöngyösi választások idéztek el. A képöt évre. Minthogy Visontai Kováeh
viselket ezúttal választották elször
László, a magyar parlamentnek 25 év óta kiváló tagja és háznagya, a jeles publiezista és gazda, a hevesmegyei gazdasági egyesület alapítója, 1889. év május 7-én
meghalt, jún. 6-án Hentaller Lajos vette át mandátumát.
Tisztújítás.
Az 1889. év végén elkövetkezett az általános tisztújítás ideje, de nem
volt, a ki megtartsa. A kormány Keglevichet már felmentette állásától, új fispánt pedig még nem neveztetett ki. bizonyára nem azért, mert nem volt reá
vállalkozó, hanem azért, mert nagyon sok volt. A tisztújítások megejtésére tehát
gróf Cziráky Bélát, Fejér vármegye fispánját, küldte el a vármegyébe. E választás
nu4y alig egy-két kivétellel a régi tisztviselket ersítette meg újból
állásukban
Szederkényi
olyan méltóságteljesen folyt le, hogy a vármegye
lelkes ünneplés között fejezte ki köszönetét a 48 órás
Nándor indítvánj-ára
fispánnak. (1889. év 431., 435. vmjkl.)
Végre 1890. évi február 24-én megjelent a királyi kézirat, mely Kállay
KAiuyíóispéii
Zoltán dr. országgjniílési képviselt nevezi ki Heves vármegye fispánjává.
magyar szokás szerint a fispáni méltóságot megillet
A vármegye közönsége
fénynyel és ünnepséggel fogadta t. A márczíus 24-én végbement beiktatás
érdekességét növelte az a sok elkel vendég, a ki az új fispánnal érkezett.
Programm beszédében a jó és tiszta közigazgatás elmozdítására tett fogadalmat,
kinek nnuden törekvése oda fog irányulni, hogy a vármegye közigazgatása els
helyen álljon az országban. Ez ünnepies nyilatkozatot annál könnyebben tehette,
mint egykori vármegyei tisztvisel
a közigazgatást nem hírébl,
mert ó
hanem gyakorlatilag ismerte és mert olyan tisztikarra támaszkodhatott, a
milyennek a hevesit ismeri.
Volt tehát fispánja a vármegyének, de a fispánnak nem volt lakása,
Épitkciésok.
kényszerült bérházban meghúzódni. A törvényható.ság l)elátta a helyzet visszás
voltát s 1891. évi jan. 19-iki gylésben elhatározta a fispáni lak é])ítését' A törzsvagyon-alapl)ól 3(t ezer frtot vett kölcsön oly feltétellel, hogj' a kölcsönösszeg
a vármegyétl a fispáni hivatalos helyiség bére czímén fizetett évi 500 frtból
s azfállam kincstárt ól fispáni lakpénz czímén fizetett évi 600 frtból 50 év alatt
megtérüljön. így jött létre a fispáni lak. A két oldalépületet néhány év múlva
az államkincstár emeltette. (1891. év 8., 184. sz. határozat).
Ez idtájban más nagyobbszabású építkezésekbe is belebocsájtkozott
a törvényhatóság. 1888. évi 205. sz. közgyl. határozatával elhatározta a vármegyei árvaszéki épület emelését s e czélra a következ évi április 29-én
17.064 frtot szavazott meg. 1889-ben átalakította a gyöngyösi régi lov'assági
laktanyát 146.602 kor. költséggel s megkezdte az egri gyalogsági laktanya
építését. Ez építkezés költségei 802.380 korona összegre rúgtak. A gyöngyösi
új lovassági kaszárnya emelése 1891-ben vette kezdetét, 1893-ban készült el
s építési költsége 853.596 korona áldozatot kívánt.
Ha ii'.ár az építkezésekrl szólunk, itt emlékezünk meg a vármegye székházán 1893-ban teljesített átalakítási munkálatokról. A székház bolttttzetén
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veszedelmes repedések támadtak. Lebontották tehát úgy az els, mint a második
emelet utczai frontján a boltozatok legnagyobb részét és vasgerendázatra fektetett sima tetzettel látták oi. Ekkor épiiit a karzat is a közgylési teremben.
Az átalakítási költségek 39.593 frtot tettek ki. Ez alkalomból létesült a vármegyei székliáz-építési alap. (1893. év 384., 427. sz. hat.)
1892-ben ismét gyászolt a vármegye. Kaszap Bertalan ahspán, a váraz alkotmány visszaállítása óta tisztviselje, majd függetlenségi párti
képviselje, jún. 26-án felvette a néhai nevet. Emlékét júUus 25-én abban a
közgylésben örökítették meg, melyben a vármegye osztatlan lelkesedése közepette az ,,aran3'^tollú"' fjegyzt. Zalár Józsefet ültették az alispáni székbe.
A fokozatosan megüresed állásokat okt. 10-én ekként töltötték be
Gyula, árvaszéki elnök Borhy Ádám, gyöngj^ösi fszolgabíró
fjegyz
Majzik Viktor, szolgabíró Heringh Kálmán. A közig, bizottság tagjaivá újból
megválasztattak Szederkényi Nándor, Graefl Jen, Zsendovics József. Babocsay
visszalép Szerelem Alfréd helyére Dobóczky Dezs került.
Sándor.
Az 1892. évi képviselválasztásokat a szokottnál is élénkebb pártmozgalmak elzték meg. ApriUs 24-én szervezkedett újból a vármegyében az ellenzék
is, a kormánypárt, is. Az ellenzék a kaszinóban értekezett s elnökévé Imre Miklóst,
végrehajtójegyzkké dr. Nánássy Ödönt és dr. Alföldi Dá'vidot választotta.
bizottság elnöke Imre Miklós, helyettes elnöke Szederkényi Nándor lett. A kormánypárt elnökévé Széky Pétert, jegyzjévé Csókás Istvánt választotta. A
végrehajtó-bizottság élére Dobóczky Ignácz állott, alelnökei Babics Béla, báró
Orczj' Kenibin, Scheidl Ágoston lettek.
A választásról ugyanazt mondlxatjuk, mint az 1881. évirl, mert ezúttal
is kizárólag ellenzéki képviselket küldött a vármegj'^e az országgylésre, és
pedig Eger város Szederkénja Nándor függetlenségit. Gyöngyös város HentaUer Lajos függetlenségit, a pétervásári kerület Ivády Béla nemzeti pártit, a
kápolnai Okolicsánp László függetlenségit, a nagj-fügedi Nánássy Ödön függetlenségit,
a gj'öngyöspatai Kürthy Sándor függetlenségit, a poroszlói Csá-

zaiár Józset

megyének

:

Hám

A

Politikai éiet.

A

volszky Lajos független.ségit.

A

kormánynak az egyházpolitikai téren tett kijelentései és ígéretei megszabadliberáhs és demokrata szellemben.
szóllaltatták a vánnegyét is
elvek is, az ellenzékiek is pártgj'lést tartottak a megyegylést megelzleg
s mindkét párt nyilt kérdésnek tekintette az egyházpolitikát. A pártiiatározatok
következménye az lett, hogy a vallás szabad gyakorlata, a zsidó vallás reczepcziója, az állami anyakönyvvezetés, a kötelez polgári házasság behozatala, a
kath. autonómia megvalósítása érdekében a vármegye feliratot intézett 1893.
évi április 24-iki gylésébl a kormányhoz. Az inditvánj-t Babocsay Sándor
tette s a bizottság 130 szóval fogadta el 95 ellenében. (1893. év 182. sz. hat.)

—
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Az 1894. év gyászba borította az egész magyar nemzetet. Meghalt Kossuth Kossuth halálaLajos, a nemzet csodálva szeretett legnagyobb hontalanja.
Heves vármegye a nagy hazafi iránt érzett kegyeletét a többi törvényhatóságok és testületek ez irányban tett határozataitól eltérleg azzal is nyilvánította, hogy Kossuth Lajost a nemzet halottjának jelentette ki s fájdalmas
meglepetését fejezte ki a felett, hogj' az országgylés a legnagyobb magyar
hazafi elhunyta alkalmából nem megfelelen intézkedett. Kitzték a megj^eházára a gj-ászlobogót. Turinl)a koszorút, a családhoz részvéttáviratot küldtek.
A vármegyébl 120 tagú küldöttség utazott a budapesti nagy temetésre. A
gyászolók közíU, ott |Íáttuk a temetésen Samassa egri érseket is. Az egész
vármegyében általános és szinte gyász uralkodott.
A Kossuth- szoborra az els adomány Heves vármegj'ébl került ki Kürthy
Sándor országgylési képvisel küldött e hazafias czélra 1000 frtot, mihelyt a
halálesetrl értesült.
Annak elörebocsájtása után. hogy az 1895. évi decz. 19-éii m.egejtett tiszt- Xisítújitás.
újításon általában a régi ti.sztviselk nyerték el újból a megyebizottság bizalmát,
:

év nagyszer eseménj'eire.
ez évben a nemzetek történetében szinte páratlan ünneezeréves fennállásának ünnepét.
pet ült
A mily magasztos, a mily fenséges volt ez a történelmi mozzanat, ép oly
Heves
lelkesedéssel és fénynycl ülte azt meg az egész mag\^ar nemzettel együtt
várdiegye. A vármegyeházra május 2-án kitzték a nemzeti lobogót, lü-én már
áttérhetünk az

1896.

A magyar nemzet
:

—

Miiieunium.

Heves vármegye

636

törti^nete.

az egész székváros ünnepi díszbon pompázott. Az egyház az iskolák ünneplését
követte; május 11-én az ünnepségek hosszú sorozatának fénypontja: Heves
vármegye díszközg^nilése. A sznyegekkel, az ország cziinerével és nemzeti
zászlókkal gazdagon díszített lépcsház fordulóinál díszegyenruhás megyei
hajdúk álltak kivont karddal, a közgylési terem pedig megtelt a bizottsági
tagokkal, élükön Samassa egri érsekkel, a karzat hölgyközönséggel. A fispán
megnyitója után következett az ünnepi beszéd, melyrl eleget mondtunk, ha
jelezzük, hogy az ékesszólásáról ismert Zalár József tartotta.
díszközgvülés
hódoló feliratot küldött a királyhoz s elluatározta ö felsége arczképének a közgA'lési terem részére való megfestését. *) Eger város ünnepsége május l-t-én
a Szent István-szobor környékén a várban fol_\-t le, ezt követte délután az érsekkerti népmulatság, este a katonai zenekar dísztakarodója s a város fényes kivilágítása
Felejthetetlen napok voltak ezek
Ott láttuk Heves vármegyét a június 8-iki díszfelvonuláson. A legels
magyar ember eltt hódoló küldöttségünk csinos Dobó-korbeli liadi öltözetével
általános feltnést keltett és tet.szést aratott a százezrekre rúgó nézközönség
körében. A fvárosi lapok is magasztalólag nyilatkoztak a hevesi lovas díszbandériumról, melynek minden egyes tagja kék selyem atillát, pánczéhnget, párduczcsoport hármasával vonult el
kaczagánji, és tollas sisakot viselt.
felsége
eltt, élén Kállay fispánnal, ki mellett Beretvás Endre lovagolt a vármegye
si banderiáUs zászlajával. Utánuk jöttek Altorjay Sándor, Arensclld Ottó,
Beniczky Elemér. Borliy György, Graefl Andor. Graeíl Jen. Jankó Sliksa,

A

!

!

A

:

Jusztusz Gyula. Kovách Kálmán. Lipcsey Árpád, Mészáros Kálmán, Xánássy
Ödön. Remenyik István. Subich György.
A millenniumi kiállítás történelmi csoportjában ott láttuk a hs Dobó
síremlékét. A líczeum kön_\*vtárából többek között egj' 1305-bl való kéziratos
brevariumot, a csillagvizsgálóból Sisson DoUon-f éle távcsövet, "a régiségek között
a tiszabi gót ízlés harangot a XV. századból, a feg\-vernemek egész sorozata
között I. Lipót arczképével ellátott elefántcsont lportartót, a székesegyház
részérl straduari híres hegedket, a czisztercziek részérl ódon thuribulumot
stb. A kiállításon saját pavillonja is volt a vármegvének, mehniek kapuja a
vármegyei székház egjik joggal megcsodált vaskapuja volt.
A millenniunü év végén közeledett befejezéséhez a monumentum aere
melj'lyel a vármegye az ezeréves
az ereznél szilárdabb emlék
perennius
multat megörökítette. Sajtó alá került a vármegve monográfiájának az a kötete,
mely a vármegye mohácsi vész eltti történetét öleli fel. A törvényliatóság még
1886-ban elhatározta, hogy az ezredév emlékére a vármegye történetét megíratja. A munkával Szederkényi Nándor országgylési képviselt és Balássy
Ferencz makiári plébánost bízta meg a vármegye. A vállalkozó történetírók
a nagyszabású munkát megosztották maguk között olyképen, hogy Balássy írta
a vármegye alakulását, történeti szereplését egy kötetben a mohácsi vészig,
Szederkényi a mohácsi vésztl az 1867. évi kiegyezésig terjed kor történetét
3 kötetben. Szederkényi a kitzött idre el is készült, míg Baláss>-t betegsége
akadályozta munkájában. Közbejött halála miatt kéziratát már Szederkénjá
rendezte sajtó alá. Az egyes köteteket megjelené.sük eltt a Magy. Tört. Társ.
bírálata alá bocsátották. Az írói tiszteletdíjakat a nemesi pénztár kamatjövedelmeibl fedezte a vármegye. (Várm. Lev. 1893. év I, 1015. sz.) Ugyancsak
a millennium alkalmából festtette meg a megyebizottság Kriesch Aladár festmüvészszel Eger vár 1552. évi ostromát.
A történelmi nevezetesség évben tisztviselirl sem feledkezett meg
a vármegye. Elhatározta, hogj' a millenáris esztendt három esztendnek
tudja be a njnigdíj ázásnál. A belügjnniniszter azonban csak 2 évet enge-

—

—

délyezett.
millenáris év alkonyán a kép\-iselválasztások a

A

következ eredménynyel
Eger Lukács László pénzügyminiszter, Gj'öngyös Visontai Soma
Ugron-párti, Pétervásár gróf Károlyi Sándor nemzeti-párti, utóbb gróf Károlyi
László, Gyöngyöspata Biró Lajos nemzeti-párti, Poroszló Graefl Andor függ.,
Xagyfüged Do'bóczky Ignácz kormánypárti, Kápolna Okolicsányi László fügvégzdtek

:

getlenségi.
•)

Leleplezése 1897. évi június 5-én volt

Dobóczky Ignácz ünnepi beszéde

kíséretében.
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Zíilcir
József, a várnugye érdemekben megszült alispánja, 189T-beii
iiyugalniaztatását kérte. A törvényhatóság a hála és a nagyrabecsülés kifejezése
mellett vett tle búcsút s áprihs 26-iki gylésén Hellebronth Béla hevesi fszolgabírót ültette az alispáni székbe, hevesi fszolgabíróvá Korponay Istvánt, szolgabíróvá Vass Jánost választotta meg. E választás után Hám Gyula leköszönt
fjegyzi állásáról s az okt. 18-iki gylésen Majzik Viktor foglalta el a helyét,
gyöngyösi fszolgabíróvá pedig Biró József lett.
Az 1898. év ismét az ünneplések esztendeje volt. Csak egy évig lehetett
a magyar nép hétköznapi hangulatban, ez évben már újból emlékeznie kellett,
újból el kellett vennie ünnepi ruháját, feltznie a nemzeti kokárdát, hogy a
szabadság hajnalhasadá.sát
márczius 15-ét
az ötvenéves fordulónál a
szokott kegyeletes érzelmekkel, de a szokottnál fényesebb keretben megülje.
vármegye, a város díszközgylést tart.ottak ez alkalommal, a vármegyén
Majzik Viktor várni, fjegyz, a városházán Szederkényi Nándor méltatták
hazafias beszéddel a nagy nap jelentségét.
Augusztus 13-án a vármegye székvárosának házi ezrede
a 60. cs. és kir.
gyalogezred ünnepelte százéves fennállását.
jubileumon részt vettek József
föherczeg, a szász királyné küldöttje, báró Appel ezredtulajdonos, a hadtestparancsnok, a vármegyei és városi hatóság, de az ünneplk sorában ott látlxattuk
az egész város társadalmát is. Az ünnepségek középpontja a vásártéren tartott
tábori mise volt, melynek keretében az érsek felszentelte az ezred új zászlaját.
százados jubileum alkalmából az ezred tisztikara magyar és német nyelven megíratta az ezred történetét.
Aug. 25-én Kossuth Lajos arczképét leplezték le a vármegye közgylési
termében. Szederkényi Nándor emelkedett szellem ünnepi beszéde kíséretében.
vármegye rendéi még 1848. évi május 1-én elhatározták ez arczkép beszerzését,
de e határozatot csak ötven év múltán lehetett végrehajtani.
A szept. 17-iki közgylés a szerencsétlen véget ért királyné emlékének volt
törvényhatóság elhatározta, hogy temetésén küldöttségileg képszentelve.
viselteti magát és a királyhoz fájdalmának kifejezése végett hódoló feliratot
intéz
okt. 18-án pedig a képviselházhoz küldött feliratot a királyné emlékének
fenntartása, a genfi épület megvásárlása ,és fogadalmi templom építése iránt.
1 900. évi november 1 8-án Hellebronth Béla elhalálozása következtében megüresedett az alispáni szék. Az alispáni teendk a következ évi márczius 17-én
tartott részleges tisztújításig Majzik Viktor fjegyzre hárultak, de azóta is
áll a vármegyei tisztikar élén, mert a
törvényhatóság osztatlan bizalma reáruházta az alispáni tisztet.
megüresedett fjegyzi állást Isaák Gyula egri
fszolgabíróval, az egri fszolgabírói állást Heringh Kálmán szolgabíróval és
szolgabírói állást Mártonffy Lajos gyakornokkal töltötte be. E részleges tisztújításról való megemlékezés fölöslegessé teszi, hogy a decz. 16-án lefolyt ált.
tisztújítással foglalkozzunk, mert a tisztikarban csupán az a változás történt,
hogy a jelöltetéstöl visszalép Beniczky Elemér helyett ifj. Kovách Kálmánt
választották szolgabíróvá.
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Aüspáu-

ünneplések.
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Tisztújítás,
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Az év folyamán megtartott képviselválasztások alkalmával Egerben
Szederkényi Nándor, Gyöngyösön Visontai Soma dr., a gyöngyöspatai kerületben
Bíró Lajos dr.,a kápolnaiban Samassa János dr., a nagyfügediben Hellebronth
Géza, a pétorvásáriban gróf Keglevieh Gyula, a poroszlóiban Malatinszky György
nyertek mandátumot.
Az 1901. esztend történetéhez tartozik, a hevesvármegyei siketnéma
intézet építésének eszméje. Az eszme testet öltött, az intézet egyre fejldik.
Az intézet vármegyei jelleg, csupán az öt tagból álló tanszemélyzet állami.
Anyagi ügyeit a vármegye látja el. Vagyona G5.087 korona*)
Az 1901 902. esztendk folyamán elég jelents rendszerváltozás történt
a vármegye ügykezelésében. Az 1901. évi 20. t.-cz. az egyszersítés jelszava alatt
a közigazgatási eljárást reformálta, egységessé tévén a jogorvoslati módozatokat. Az 1902. évi 3. t.-cz. megszüntette a vármegyei pénztárakat és számvevségeket. Az egyszersítési programm jegyében láttak napvilágot az ügyviteli
szabályzatok, melyekben az egész irányzat szelleme a legjellemzbb módon
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Ez idtl kezdve a Majzik Viktor

politikai életének

minden

alispántól évente kiadott közkézen forgó, a

fázisát felölel alispáni jelentések voltuk forrásaink.
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nyilaíkozik. E vármegyében a (örvények és a szabályzatok szelleme zökkenés nélkül ment át az életbe; még a pénzvárak átadása sem járt nehézséggel.
A törvényhatóság a maga erejébl is reformálni és egyszersíteni kezdeit..
Az egyszersítés egyik alapja a közvetetlen és gvors szóbeli eljárás levén,
1901. évi márczius 19-én 218. sz. a. elhatározta a járási távbeszél föláUitását.
E határozat értelmében minden járás székhelye összeköttetést nyert a központtal. Az intézmény' egyre fejldik.
A közigazgatás szolgálatába bevonta a törvényhatóság a közlekedésügyet.
Ha vasútépítésrl volt szó, a vármegye sohasem zárta el pénztárát, az adósságcsinálástól sem riadt vissza, de a pénzt szinte olvasatlanul adta. 1886. évi április
füzesabonyi, az egér
20-iki gylésében a mátrai helyi érdek, a debreczen

—

egyenl arányban

—

—

150.000 frtot szavazott meg.
A közmunkaalap terhére felvett kölcsönt törzsrészvények vásárlására fordította.
Az egér nádasdi vasúi nem épülvén ki. az e czélra szolgáló összeg is a debreczen füzesabonyi vasút javára esett. A forgalomnak nemrég átadott egér
putnoki vasút építését szintén 100.000 kor. érték törzsrészvényvásárlásával
támogatta, a tervben lev ballá pétervásár nádasdi helyiérdek vasút építését is 40.000 kor. érték részvény erejéig hajlandó támogatni.
Sed nuic venio ad fortissimum. A törvényhatósági közutak építése és
fejlesztése a vármegyében már régtl különös gondoskodása tárgya volt.
Az 1879. évben fellépett ínséget is útépítésre használta fel. 100 ezer forintos kölcsönt vett fel azzal a ketts czéllal. hogy egyrészt a nyomorgó népet kereseti
forráshoz juvtassa. másrészt az egér debreczeni, dorraánd hevesi, heves
fügéd ludasi, gyöngyös nógrádi, kápolna parádi, egér bakta pétervásári,
egér szarvaski, egér szóláti útvonalakat használhatókká íeg5'e.
Az utolsó évtizedben pedig úgyszólván egyik fprogrammpont ja mind a töra törvényhatóság
vényhatóságnak, mind a vármegye els tisztviseljének
összes úíainak kifogástalan kiépítése. Az eszme megvalósícására dönt befolyást
gyakorolt a törvényhatóság 1893. évi 584. sz. határozata. 400 ezer forintos köla detk boczonád hevesi,
csönt vett fel s ebbl az összegbl megépírtette
dormánd hevesi, beseny kiskörei, egér tiszafüredi, egér verpeléti, pétervásár kisterennei. kál siroki, eger-^-gömöri, gyöngyös bene parádi utakat.
Az 1898. évi 1189. sz. határozata alapján ismét 170.000 koronás kölcsönt
siroki. egér
verpeléti, poroszló
bonyolított le, hogy a bakta parádi, kál
parádi utakat kiépíthesse.
hevesi, gyöngyös
sarudi, detk
Az alispán javaslatára 1902. évi decz. 15-én elhatározta a törvényhatóság,
hogy a keresk. minisztertl útvámszedésre kér engedelmet. A miniszter az engedelmet megadta, a vámszedési jog 1905. évben életbe lépett és ma már az állam23 vasúti állomáson szedik
vasúti igazgatósággal kötött szerzdés értelmében
a le- és feladott árúk után a vámot. A vámos utak közé 190 km. kiépített és 44
km. kiépíttetlen utat vettek fel. Ez utóbbiak kiépítésére 420.000 koronás kölcsönt kötött a törvényhatóság. Az 1906. év folyamán az egér egerszóláti,
tiszaszls derzsi,
heves
nagyiváni, tiszafüred tiszaszlsi,
tiszafüredi
tarnaszentmiklósi, heves péh'i, tárnáméra viszneki, pétervásár siroki utakon
kezdett építkezések a befejezéskor a vármegyére 230 ezer kor., az egyes köz410 ezer korona terhet róttak. Az állami beruházási kölcsönbl
detk-^hevcsi, egér debreczeni, dormánd hevesi, gyöngyös parádi uta-
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kon építkeztek.
Az 1903.

év szeptember havában az egész nemzet Kossuth Lajos
Unnepiégek.
születésének századik évfordulóját ünnepelte. A vármegye szeptember 22-én
tartott gylésén ünnepelt, de nagyobVj küldöttséggel részt vett a fvárosi
mint tudjuk
a Kossuth-mauzóünnepségeken is, melyeknek a középpontja

—

leum alapkövének

—

letétele volt.

A következ év június 14-én a nagy Rákóczi szülházához zarándokoltak
a vármegj'e küldöttjei, hogj- hódoljanak a nagy fejedelem emlékének október
hóban, az országos Deák-ünnepen vettek részt és koszorút heh'ezíek a haza
bölcsének szobrára.
Sokat szenvedett nemzetünknek mindig volt elég oka reá, hogy nagyjainak
emlékét kegyelettel rizze és az emlékezéssel a hazafias érzést ébreníartsa és aczélozza. Annál több oka volt reá ekkor, midn a legfelsbb hadiparancs egyetlen
szava a ,,soha" úgy hatott a nemzet közvéleményére, mint a derült égbl jöv
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villámcsapás. A vészterhes felhk csak ezután jöttek és csakhamar sötétté
tették a politika egét.
A kormány, hogy az ellenzék obstrukczióját megtörje, a házszabály-re\'i- Alkotmányos
küzdelem.
zióval kísérletezett. Ez a szerencsétlen kísérlet lett fordulópontja amiak az elkeseredett küzdelemnek, melyet nemzeti ellentállás néven ismerünk.
190-1. évi
vármeg3'e közönsége
felhasználva a legels alkalmat
decz. 18-án tartott gylésében Babocsay Sándor és társai indítványára elit élte
e kísérletet és a kormánynak bizalmatlanságot szavazott.
Az országgylést a király a következ év január 4-én feloszlatta és február
január 12-iki gylésében
15-ére hívta össze. A vármegye közönsége
hódoló tisztelettel hirdette ki a királj-i meghívó-levelet, a választásokra az
elkészületeket megtette, de kijelentette, hogy eme tényébl az 1848. és 1867.
évi törvényekben biztosított jogoknak megsznésére vagy csorbítására következ-

—
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nem

vonható.
képviselválasztásokon heves harcz fejldött ki, de nagyobb mérv
rendzavarás nem fordult el. A választás a vármegye politikai irányát igazolta,
az egyesült ellenzék,
1867. óta harmadszor
mert az összes kerületekben
nevezetesen a függetlenségi párt jelöltjei arattak gyzelmet és pedig Egerben
Szederkényi Nándor, Gyöngyösön Visontai Soma dr., a gyöngyöspatai kerületben
Csépány Géza, a kápolnaiban »Samassa János dr., a nagj-fgediben Hellebronth
Géza. a pétervásáriban gróf Károlyi Mihály, a poroszlóiban Malatinszky György.
Az országszerte megejtett választások után megkezddött a tárgyalás a
korona és a többségre jutott egyesült ellenzék közt.
A politikai helyzet megnyilatkozásra késztette a vármegyét is. Márczius
Alföldi Dávid dr. és Csutorás László dr. indítványa
27-én tartott g\"lésébl
értelmében
feliratot intézett a képviselházhoz, hogy az si alkotmány védelmében kitartásra kérje és a többség iránt érzett bizalmát kifejezze. A képviselház május 27-én vette tárgyalás alá e feUratot.
számolva az alkotmányellenes
A június hó 19-én megtartott közgylés
kormányzás bekövetkezésével
a törvém^telen eszközök alkalmazása ellen
ünnepélyesen tiltakozott és jövend állásfoglalására vonatkozólag törvényen
alapuló kijelentést tett. Ugyanezen a napon jelent meg a hivatalos lapban a
Fejérváry kormány kinevezése. Június 21-én kezdetét vette a nemzeti ellentállás.
A vármegye aug. 7-én tartott közgylésében a ,, válságos helyzet alakulásának szemmel tartására és az alkotmányos küzdelem intézésére 40 tagú bizottságoc választott azzal, hogy elnökét a bizottság a maga kebelébl választja."
Ugyanekkor elhatározta, hogy míg a válságos id tart, havonként rendkívüli
közgylést tart a vármegyei alkalmazottaknak megparancsolta, hogy az orvilágos tíirvényeink
szággylésen meg nem szavazott adó- és újoncz-ügyben
minden közremködéstl tartózalapján még az önkéntes jelentkezésnél is
kodjanak. A tisztviselket bizíosíioíta. hogy a mennyiben ket hazafias kötelességük teljesítése közben bármiféle sérelem éri, teljes elégtételt fog nekik nyújtani.
A közgylés után nyomban összeült a 40-es bizottság, elnökévé Szederkén\n Nándort választotta és megalakult az alkotmányvéd-bizottság következ
tagokból Majzik Viktor alispán. Alföldi Dávid dr., Babocsay Sándor, Beniczky
György, Beniczky Elemér, Csépány Géza. Beökönyi Viktor. Cserján Károly,
dr. Csutorás László. Dobóczky Dezs, Dutkay Pál. Engel Jakab. Graefl Jen,
Gyrffy Kálmán, Halász Aladár, Hellebronth Géza. Imre Miklós, Jusztus Gyula,
Kapácsy Dezs. Kérész)^ Barna. Kintzly Béla, Kozmáry Dezs. Kürthy Sándor.
Légrády István. Malatinszky György. Merschitz Kálmán. Paraviczinj- Jen,
Papp József, Perlaky Zénó, Platthy Adorján dr., Puchlin Kázmér, Rágó Fauszt,
Remenyik Kálmán, id. Samassa János, Samassa János dr.. Szederkényi Nándor.
Török Kálmán, Volff Károly, Zalár József.
közgylésen az alkotmányA legközelebbi
szept. 2ö-én megtartott
véd bizottság javaslatára mély megillet dését nyilvánította a megyebizottság
ama kínos audienczia felett, melyben a koalicziós vezérek Bécsben részesültek,
is kiveszi a részét.
a pártvezéreket pedig biztosította, hogy a küzdelemben
Idközben megérkezett az ügyviv belügyminiszter rendelete, melyben
megsemmisítette a vármegye aug. 7-iki határozatát, illetleg ennek azt a részét,
mely az önkéntesen fizetett adó el nem fogadásáról és az önkéntesen jelentkez újonczok hivatalos bizonyítványának ki nem szolgáltatásáról szólt és
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utasííotta az alispánt a rendelet végrehajtására, az önkóntcs adó és újoncz beszolsáltaíására. Az alispán felterjesztéssel élt e rendelet ellen és ezt a november
4-iki

közgylés elé terjesztette.
E közgylés az alkotmányvédö bizottság indítványára helyeslleg jóvá-

eljárását, s az aiig. 7-én hozott határozatot teljes egészében
fentartva, a belügyminiszter rendeletét alkotmányba ütköznek bélyegezte.
nov. 13-iki rendkívüli közgylés vita tárgyává tette az újból kinevezett
Fejérvárv-kormány körrendeletét és ezzel szemben eddigi álláspontjához szívósan ragaszkodott, a kormány kinevezését alkotmányellenesnek minsítette,
tiltakozóit a törvénj^telen intézkedések ellen és a kormány iránt bizalmatlanságát fejezte ki.
Az alkotmánvA-éd bizottság e közben arról tanácskozott, mitév legyen,
ha a belüg^T kormány fenyegetéseit beváltva, a vármegye állami doíáczióját
elvonja és a tisztviselket felfüggeszti. A nemzeti ellentállás szervezésére alapot
társadalmi úton.
kellett teremtenie, még pedig
más vármegyék példájára
Felhívást intézett tehát a vármegye hazafias közönségéhez, hogy évi adójának
legalább negyedrészét nov. 15-tl kezdve hetyezze el a Hevesmegyei Takarékpénztárba és bocsássa rendelkezésére.
felliívás szép eredménynyel járt.
Az adományokat Remenjik Kálmán takarékpénztári igazgató kezelte.
Decz. 30-án érkezett az alispánhoz Kristóffy leirata, melyben az önkéntes
adó és újoncz-ügyben hozott határozatot újból megsemmisíti azzal a fenyegetéssel,
hogy a végrehajtás megtagadását megtorolja és az állami dotácziót elvonja.
E leírat az 1906. évi január 8-iki rendkívüli közgylés napirendjén szerepelt.
Az alkotmányvédö bizottság javaslatára a közgylés ezúttal sem hajolt meg
Kristóffy rendelete eltt. Következett tehát a fenyegetés beváltása
a dotá-

hagyta az alispán

A

•

—

—

A

—

cziónak megvonása.

Az alkotmányvéd bizottság az alispánnal egyetértleg úgy intézkedett,
hogy a február 1-én esedékes tiszti fizetéseket egy összegben az elnök utalványozza az alispán kezéhez, a ki viszont a tisztviselket elégíti ki. így történt ez
márczius és április 1-s napjain is.
A márczius 12-én tartott közgylésben, tekintettel arra, hogy sem országgylésünk, sem független magyar felels minisztériumunk nincsen, hová a sérelmek orvoslása czéljából fordulni lehetne, jegyzkönyvileg tiltakozott a vármegye
az országgylés törvényellenes feloszlatása, a külföldi kereskedelmi szerzdéseknek a törvén}- és az országgylés tilalma ellenére történt megkötése, a királyi
biztosok kirendelése, a vármegyei autonómia felfüggesztése és megnj'irbálása
miatt
óvást emelt a sajtószabadságnak és a gyülekezési jognak megszorítása
és a polgári hatóságok jogkörének a fegyveres erre való átruházása miatt.
A])rilis hóban létrejött a megegyezés a korona s a koaliczió között. Andrássy
belügj'miniszter kiutalta a \'isszatartott dotácziót és ekként az alkotmányvédö
bizottságtól teljesített kiadások megtérültek, az adományozók visszakapták
;

'zedertényi
röUi>án.

pénzüket. Az alkoímám-véd bizottság rendelkezésére állott 77336 kor. 88 fiU.
készpénz, ezenfelül jegyezve volt még 19140 korona. Az elvont dotáczió pótlására 3 hónap alatt 53479 kor. kiadást teljesített a bizottság. Az idközi kamatokat
az Egerben felállított Dobó-szobor alapja javára fordította a bizottság, mely
április 18-án alkotmányvéd feladatát befejezettnek jelentette ki, egész mködését megvilágító végjelentését mellékleteivel együtt történelmi oklevél gyanánt a vármegye levéli árában helyezte el. (Letét 643. sz.)
A kormánvváliozás fispán válságot is idézett el. A király Kállay Zoltánt dr.
16 évet meghaladó buzgó szolgálatának elismerése mellett, június 19-én saját
kérelmére felmentette fispáni állásától és helyébe Szederkényi Xándort, Eger
város országgj'lési képviseljét, nevezte ki. A törvényhatóság június 30-iki
rendkívüli közgylésébl meleghangú búcsúlevelet intézett a távozó fispánhoz,
egj'ben pedig hozzálátott az elkészületekhez, hogy új fispánját fogadhassa
A vármegye ketts örömmel fogadta Szederkényi kinevezéséi, mert oly
férfiú vette át a kormányzást, a ki mint megyei tisztvisel és országgylési képvisel, egy emberöltt meghaladó közéleti tevékenységét Heves vármegyének
szentelte és a ki a vármegye politikai irányának is mindenkor tiszteletreméltó
képviselje volt.
A július hó 2-án lefolyt székfoglalót megelz napon a vármegye határáu
az alispán és Csépány Géza, Vámosgyörkön Kürthy Sándor és a gyöngyösi h
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polgármester, Kál-Kápolnán id. Dobóczky Dezs, Füzesabonyban Heringh
fszolgabíró, Egerben Jankovics polgármester, a másnapi beiktatáson az alispán,
Imre Miklós és Samassa János dr. üdvözöltt'k a fispánt, a ki nagyhatású székfoglaló beszédét a közg3'lési termet zsúfolásig megtölt közönség tetszésnyilvánítása között mondta el. A közgylést a küldöttségek fogadása követte,
majd az ünnepséget díszebéd fejezte be.
Az általános országgylési képviselválasztások április 29 és 30. napjain
folytak le a vármegyében. Eger városban Szederkényi Nándor, Gyöngyösön
Török Kálmán, a gj-öngyöspatai kerületben Csépány Géza, a kápolnaiban
Samassa János dr., a nagyfügediben Hellebronth Géza, a pétervásáriban Beniczky
Elemér, a poroszlóiban Maíatinszky György nyertek mandátumot. A választásokat mindenütt a legnagyobb rendben és csendben, hat kerületben egyhangúlag ejtették meg. A fispánná kinevezett Szederkényi helyét 3 hónap múlva
Babocsay Sándor, az 1908. év folyamán lemondott Samassáét pedig Maczky

Emil

foglalta

el.

—

választás.

—

szeptember 19-én
a magyar képzmvészet tartotta
bevonulását a vármegye székvárosába. Az országos magj^ar képzmvészeti
társulat vándortárlatot rendezett itt, mely fényes erkölcsi és anyagi eredménynyel
járt. Az ünnepség fényét nagyban emelte, hogy gróf
Appon5a Albert, a
magyar kultúra leghivatottabb vezére, személyesen jött el a kiállítás
megnyitására.
A halójjoraiban dicsségesen hazatér II. Rákóczi Ferencz nagyfejedelem
és bujdosó társai diadalútjában e vármegye is méltóan részt vett. Budapesten
a vármegye képviseletében Majzik Viktor alispán, Balázsovich Oszkár, Borhy
György, Graefl Jen, Hellebronth Géza, gróf Keglevich Gyula és Maíatinszky
György jelentek meg, hogy a szent hamvakat a keleti pályaudvaron fogadják
és a szent István-templomba kísérjék, a hol a gyászistentiszteletet az egri bíbornok-érsek tartotta. A díszmenetben Graefl Andor lóháton vitte a vármegye régi
banderiális zászlaját. Október 28-án este 9 órakor ért a különvonat a megye
határára és innen kezdve a túlsó határig szinte nappali világosságban robogott
a vonat. Meglep látványt nyújtott a Kékes hegytetn és az Eged-tetn felgyújtott, nagy fényt terjeszt máglya, különösen ez utóbbi, meh^ egy óriási R bett
•mutatott. Valamennyi állomás, melyen a vonat átfutott, fényesen ki volt világítva. A lelkesedés tetpontját Füzesabonyban érte el, hová külön vonatokon
minden irányból rengeteg nép zarándokolt. A hamvak beszentelése után itt tette
le a vármegye koszorúját Szederkényi fispán, az egri dalkör pedig kuruczdalokat énekelt. Míg a vonat a vármegye területén haladt, a kivilágított tornyokban zúgtak a harangok, a székvárosban fényes kivilágítás is volt. A kassai
temetés napján a hatóságok jelenlétében az összes vallásfelekezetek gj'ászisten-

Az év szén

Képviselö-

Rákóczi
Fereucz
hamvai.

II.

tiszteletet tartottak.

Kassán Rákóczi hamvait az alispán. Zrínyi Ilonáét Graefl Jen
le a vasúti kocsiból. A fényes díszmenetben a vármegye két küldöttséggel
vett részt, az egyik, a népies küldött.ség, a várnagy vezetése alatt 50 tagból állott
és jellegzetes viseleténél fogva méltó feltnést keltett. A vármegye két régi banemelte

deriális zászlaját két küldöttségi tag vitte.

A

törvényhatósági bizottságot na-

gyobbára azok képviselték, a kik Budapesten.
A vármegye alispánja, mint az egyik Rákóczi megye els tisztviselje,
a díszsátorban és a dómban tartott szertartások és a menet alatt Rákóczi koporsója mellett állott díszrséget, a sátorból Zrínyi Ilona koporsóját vitte a gyászkocsira és innen a dómban felállított katafalkra, este pedig Rákóczi és Bercsényi
koporsóit vitte a ravatalról a sírboltba.
Az éjjeli órákban az alispán Graefl és Hellebronth küldöttségi tagok útra
keltek, hogy a vármegye képviseletében Thököly Imre fejedelem késmárki temetésén részt vegyenek.

Országos jelentség ünnepségek jegyében folyt le a következ esztend is.
Az ünnepségek sorozatát az országos diákkongresszus nyitotta meg. Május 2-án
küldöttei. A kongérkeztek a vármegye székvárosába a hazai fiskolák
resszus a legközelebbi szövetségi gylésig az egri ifjúság gondozására bizta a
Kossut h-serleget. E kongresszust követte a kerületi tornaverseny, melyre 30 középiskola hozta el ifjúságát. Abból az. alkalomból hogy a negyedszázados múltú
Egri Dalkör a temesvári országos versenyen az abszolút becs nagy aranj'ér-

tJniicpöégik.

Heves vármegye

644

törtóiiete.

met megszerezte, a város közönsége elérkezettnek látta az idt országos dalverseny rendezésére. Az ünnepségek élén Samassa bíboros és Api)onyi miniszter
fvédnökök. 8zmrecsányi Lajos félsz, püspök díszelnök állottak. Negyvenegy
daloskör jelent meg a küzdtéren, öt egyesület közremködként mutatta be
mvészetét, ezenkívül képviseltette magát 21 daloskör. A résztvevk száma
mintegy harmadfélezerre tehet.
A dalünnep hivatalos sorrendjét aug. lö-én az Orsz. Magy. Dalár- Egyesület
közgylése nyitotta nieg. Délután megkezddtek a dalversen^'ek és két napon
át folytak. A kitzött 26 versenydíj között ott volt a vármegye közönségéé is
mvészi kivitel ezüst plakett, az egri fszékesegyliáz relíf-kidolgozású képével.
Mieltt a dalosok Egerbl eltávoztak volna, fényes keretbe foglaltak egy
másik országos jelentség ünnepet, mely a hs Dobó dics emlékezetének volt
szentelve. A város szobrot emelt legszebb terén Dobó Istvánnak és a leleplezés
napját aug. 18-ára tzte ki. midn a dalosok is itt idztek. Az ünnepségre meghívta a város az országgylés mindkét házát, a tudományos intézeteket, a szomszéd törvényhatóságokat és városokat, a vármegye hatóságait, intézményeit, a
Dobó család nági leszármazottjait. A szoborbizottság elnökének. 8zmrecsányi
Lajos püspöknek, megnyitója után Babocsay Sándor orsz. képvisel mondotta
el ünnepi beszédét, melynek végeztével lehullott a lepel a remek szoborról, a
megszólalt újra a hs
negyedfél százados hallgatás után
várfokon pedig
várkapitány sugár ágyúja. Következett a szobor megkoszorúzása, végre a dalosegyesületek éneke.
Megelzleg június 15-én a tiszafüredi önk. tzoltóság tartotta 30 éves jubileumát. Ezt az ünnepséget azonban a hasonló jubileumok és zászlószentelések
sorából kiemelte az a körülmény, hogy a Heves vármegyei Tzoltó-szövetség
ugyanakkor tartotta meg járási versenyekkel kapcsolatos nagygylését és hogy
gróf Széchenyi Viktor fispán elnökkel az élén a Magy. Orsz. Tzoltó Szövetség
is megjelent. Els eset volt ez, hogy az országos tzoltó-központ a vidéken tar:

—

—

totta

meg

elnökségi ülését.

Magasztos ünnepet rendezett okt. 13-án Gyöngyös város lakossága, midn
a ferenczrendiek templomában IL Rákóczi vitéz generálisának Bottyán Jánosnak
emléktábláját elhelyezte. Bottyán a tarnaörsi táborban halt meg és holtteste az
említett templomban fekszik. Az ünnepség színvonalát nagyban emelte Thaly
Kálmán jelenléte, ki ékes szavakkal emlékezett meg a nagy Rákócziról és vitéz
generálisáról.
Az utolsó általános tisztújítás 1907. évi decz. 16rán folyt
nélkül, hogy a tisztikarban a legkisebb változással járt volna.

A

az

már valóságos

le,

még pedig a

mi ezentúl van,

jelen.

Heves\-ánnegj'e tisztikarának tagjai a köpetkezök A központban : Alispán Majzik Viktor ;
fjegyz Isaák Gyula aljegyzk I. oszt. Hellebronth Pál és Vass János dr. tb. {föjegj'zök,
Mednyánszky
II. oszt.
Puchlin Lajos tb. fszolgabíró, III. oszt. Hevesi Gusztáv, fügyész
Turtsányi
Orosz Ern, forvos
Sándor, alügrész Jankovics Adolf tb. fügyész, levéltárnok
Martinovich László dr.
GjTilfl dr., vámagjSubich György tb. szolgabíró, közig, gyakornokok
Palócz Gréza,
Bárdos István, iktató
és Miklóssy Aladár tb. szolgabírák. Kiadó és irodaigazgató
irattámok
Kotrba Gyula.
Árvaszék: Elnök
Borhy Ádám, ülnökök Weichardt Márton h. elnök, PiUer Ede, Mikus
Antal, Fábián Ignácz, Tömösváry József (napidíjas), jegj'zk Síkhegj'i Károly II. oszt. és Puky
Pál dr. III. oszt. várni, aljegyzk, nyilvántartó Vratarics Lajos. Kiadó Szabó Mihály, iktató
Dallos Rudolf.
Járási tisztviselk : Egerben fszolgabíró Heringh Kálmán, szolgabírák Borhy Dániel dr.
és ifj. Dobóczky Dezs, járásorvos Kassa Endre dr. tb. várm. forvos. Gyöngyösön fszolgabíró
Bíró József, szolgabírák Jlártonffy Lajos és Bobory Györgj' dr., járásorvos Bokros Sándor dr.
Hatvanban fszolgabíró Zaleski Imre. szolgabíró Slátyás Kálmán tb. fszolgabíró, járásorvos
Polereczky Endre dr. tb. várm. forvos. Hevesen fszolgabíró Korponay István, szolgabíró Reraenyik István dr. tb. fszolgabíró, járásorvos Vahl Adolf dr. Tiszafüreden fszolgabíró Fülöp Zoltán,
szolgabíró Lipcsey Tamás, járásorvos Kiss Aladár dr. Pétervásáron fszolgabíró Drisnyey Béla,
szolgabírák ifj. Kovách Kálmán és Maczky György, járásorsos Pílisy László dr. tb. \árin. forvos.
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A

fiatra rengetegeitl délre, egészen a Tiszáig terjed s n_vugaton a Zagyvától
határolt terület, meh'et sürün szelnek át a Mátra hegységbl ered
folyók és patakok, különösen alkalmas volt egy lovas nép letelepedé
- sere. mely e területen megtalálta mindazt, a u.ihez hosszú vándorlása
közepette hozzászokott. Míg a foU'óktól öntözött legelk a honfoglalók
lovainak és barmainak eltartására kínálkoztak alkalmas teriUetül, addig a halakban bvelked Tisza s a Mátravidék vaddús rengetegei szintén idekötötték ket.
E terület, mely beleesett a hadak útjába, már a nagyvajdák alatt
volt megszállva. A honfoglaló magyarok elkeli nyertek letelepülési helyet
e területen, metyet birtokukba véve. benépesítettek, úgy hogy a nemzeti királyok
ii.ralkodása alatt betelepül idegeneknek már nem jutott az ittem földbl.
Színmagyar, elkel nemzetségek ütöttek itt tanyát, melyek a XII. században már jelentékenyen kiterjeszkedtek. Gyöngjöstl keletre, ott. a hol
egykor a sári monostor állott, volt az Aba nemzetség ffészke. A mai Abasár
környéke még a XIII. században is e nemzetség birtoka. E nemzetséget joggal
köthetjük a liarmadik magyar királyhoz, Aba Sámuelhez, a kit a krónikák egyhangú tudósítása szerint, a sári monostorban temettek el. mely monostor keg}'uraiként az oklevelek az Aba-nemzetség Csobánka-ágát nevezik meg, mint olyant,
mely ez ágat az alapítás jogánál fogva megUlette. E nemzetség elkel származása még a XII. században, tehát Anonymus korában is ismert volt
eladásából azonban csak annyi érthet, hogy a nemzetség egják tagja Pata volt s egy
földvárat építtetett Gyöngyöstl nyugatra, mely tle vette a nevét (Gyöngyöspata
Mint már említettük. a mai Abasárt tekinthetjük a nemzetség si fészkének.
E hely körül csoportosultak a nemzetség si birtokai, melyek szinte összefügg
egészet alkottak. Bármennyire is szétágazott e nemzetség, még a legmesszebbre
szakadt ágak is igj-ekeztek egy talpalatnp földet megtartam emlékül, mely
ket a közös törzshöz fzte. A XIII. század második felében e tájon már e nem
zetségnek tíz ága volt birtokos. így Gyöngyös, mely a XIII. században részben
a Rédei-, kisebb részben az Aszalai ágé, a XIV. században a Csobánkáké volt.
Tarján (Gyöngyöstarján) szintén eg'\ike az si birtokoknak, melyen a Szalánczi
és a Tarjáni-ág osztozott. Pata 12.32 eltt még nem volt teljesen az Aba-nemzetség birtoka
de az Aba-nembeli részt is két meglehetsen távolálló ág
a
Csobánka és a Lipóczi bírt.a. Adács szintén a nemzetség si birtoka volt 1337töl kezdve kizárólag a Kompolti ágé
e nemzetség .si birtokai közé tartoztak
Sólymos (Gyöngyössolymos) és Ugra (Hevesugra). Mindkét helységtl a nemzetség
egy-egy ága vette a nevét. (Karácsonyi János Magyar Nemzetségek I. 39.)
Mellzve e kiterjedt nemzetség más vánnegyékben letelepedett ágait,
a Heves vármegyében virágzó ágak íjirtokviszonyait a következleg csoportosíthatjuk
1. Adácsiak: ez az ág Adács falu egy ré.szét bíi'ta. melyet 1337-ben
az ugyané nemzetségbl származott Kompolti ímrének eladott. 2. Amadé ága.
Ez ágnak kimagasló tagja I. Amadé (127S^1311) országbíró, két ízben nádor,
Kassa város ura. Hevesben övé volt Gyanda egy része, melyet 1. Károly király
János és László
fiaitól, a kik htlenségbe estek, elvett és 1319-ben Kompolti
Gergelynek adományozott. 3. Az Aszalai ágból származott Marhard fiai 13()2-ben
Gyöngyösön bírtak egy darab földet 1322-ben ugyanez a föld unokáié volt.
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4. A Borh-Bodon-ág Sirok várának ura volt 1320 eltt, melyet Dózsa erdélyi
vajda Dnigeth Fülöppel együtt elfoglalt. 5. A Csobánkák birtokai Gyöngyös
és a mai Tarnazsadány között terültek el. Övék volt Bene vára, melyet az 1302 ik
évi osztály alkalmával Csobánka fia János fiai László, Sámuel és Dávid három
részre osztottak. Csobánka fiai, a kik Csák Mátéhoz pártoltak, 1320 után elvesztették si javaikat. Sámuel fia Dávid ugyan még 1344-ben is követeli az si
javakat, de hiába, mert ezeket Rafain bán örököse Dózsa nádor nyerte adományul, tí. A Debri-ág, miként ezt az 13í)2-ik é\T egyezséglevélbl tudjuk,
a mai Feldebr, Tótfalu és Német-Kál helységeket s 1302-ig a Hort
táján lev Szekeresegyház egj- részét is bírta. Ez ágból Mákján 1286-ban a nádori
Demeter fia Miklós (1352 1358) alországbíi'ó voH. 7. A
méltóságot viselte
Kompolti-ág az Aba-nemzetség eg^nk legkimagaslóbb hajtása, mely az egész
középkoron át elkel szerepet vntt Heves vármegyében. Öse I. Kompolt. Ennek
fia TI. Kompolt eomes, a ki 1262-ben Visznek földjét vette meg, valamivel elbb
pedig Domoszlót szerezte 1264-ben Tarnaörsöt nyerte adománj^ul. Fiai folytatták a birtokszerz munkáját. Péter (1273 1318) a királyi étekfogók kanczelGergely, a Domoszlai család se, István
lárja, majd királynéi tárnokmester. Fiai
és 111, Kompolt 1344-beu Heves vármegye fispánjai tlük ered a Nánai Kom1298), fia, Imre 1324-ben siroki
polti család. Péter testvére Pál comes (1271
várnagy, szintén számos birtokot szerzett. Midn fiai, János, Miklós, István és
Imre 1348-ban megosztoztak az apai örökségen, többi között a következ birtokok voltak kezükben Visonta, Karácsond, Heves, Markaz, Tarnaörs, Adács,
Egyházas-Detk, Neg^verLháza, Toma, stb. A fenti Jánostól származik a Visontay
család. Imre a Detky család se. 8. A Rédey-ág a Gyöngyöstl nyugatra es
Rédén kívül. 1302 eltt Gyöngyös egy részét bírta. Birtokos volt Fancsalon
(ma Rózsaszentmárton) és Híd végen is. melyet Vörös Dezs akart elfoglalni,
de XagjTédei László és Miklós 1345-ben e foglalás ellen tiltakoztak. 9. A Solymosyág egyetlen ismert birtoka Gyöngyössolymos, melyrl csak Gyöngyös határjáró leveleiben van említés. 10. A Tarjáni-ág fbirtoka a mai Gyöngyös-Tarján.
Az 1275-ben kelt határjáró-levél szerint Oroszit, Körtvélyest (ma egy hegy neve)
és Gereget is bírta. 11. Az UgraiágUgrán (Hevesugra) volt birtokos. Ez ág sarja,
Balázs 1343-ban beigazolta, hogy a sári monostor kegyurasága harmadrészben
ezt az ágat iUeti meg. 12. A Verpeléti-ágból csupán Nagy Leusták (1271) emelkedik ki, a ki Verpeléten kívül Tiszaburán, Újfaluban és Literiben volt birtokos.
Az Aba nemzetségen kívül a XIV. század közepéig még a következ nemzetségek tnnek fel a vármegye területén
Apocz. E nemzet.ségre vonatkozólag még a XIII. század els felébl vannak
okleveles adataink. Tagjai közül kiválik Detre, aki 1241-ben a sajómezei ütközetben a király életét megmentette, azért Sáros vármegyében nyert birtokokat.
A nemzetség si birtokai IV. Béla király 1261-ik évi oklevele szerint Tiszanánával
voltak határosak az övé volt a Tiszanána és Cserköz közötti Vészefalu.
Baksa. E nemzetség birtokai a Zag_\n-a fels völgyében terültek el. Egyik
birtoka Bátony, mely 1280 eltt és Szajía, mely még 1329-ben is e nemzetség
birtoka. Birtokainak zöme azonban inkább a Bodrogközben terül el hogy ezeket
megtarthassa, feláldozta mátravölgyi jószágait s így a XIV. század els felében
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már elköltözött Heves vármegye

terüiletérl.

Bék. Alkalmasint palócz származásíi nemzetség. Egy tagja SzentdomonTamás szolgálatába szegdött, a kitl 1350-ben
Laskó helység felét kapta jutalmul. (Karácsonyi i. m. I. 228.)
Bél. E nemzetség si birtokai a Bélvölgyben, Apátfalva környékén terültek
el. E völgyet egy XII. századbeh. kún eredet fúr népesítette be s választotta
niagának lakóheljnil. E nemzetség idvel nagyon elszaporodott. 1282-ben már
12 ágazatot alkotott. A mint a nemzetség szaj^orodott, a béli völgybl csakhamar
a mai Heves vármegye területe felé terjeszkedett. 1 282-ben már e nemzetségé
volt Mikófalva, melyet az e nemzetségbl származó II. Mikó telepített és határait Monosbél területének egy részével gj^arapította, továbbá Bekölcze (1381),
Szúcs és Borosznok. E nemzetségbl származnak a Bekölczey, Mikófalvi és SajóNémeti Bekén}', Sajó-Németi, Ugfi, Szent-Mártonbéli s más családok.
Dém. E nemzetség tagjai Péter, Demeter, Miklós, Csépán és István, a tatárjárás után Tiszab területét nyerték Geregye Pál ispántól és melyben IV. Béla
király 1257-ben megersítette ket.
:

kosi Varjú Miklós. Széchen\'i
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Ez az si elkel nemzetség, melynek si fészke Nógrád vármegyéXIV. század közepén szerzett birtokokat Heves vármegyében.
Széchenyi Farkas nógrádi fispán fia. Tamás, (1299 1354) erdél\-i vajda, tárnokmester és országbíró, korának eg^ak leghatalmasabb és leggazdagabb fura
1327-ben a htlen Aba nembeli Csobánkák si birtokait nyerte a királvtól adományul, mint Gyöngyös várost, Bene, Halászi és Xag\nit falvakat ezekhez
Kdcáics.

ben

volt. csak a

—

;

1329-ben vétel útján Zsadán\'t szerezte ugyancsak az Aba nembeliektl. Fiai
közül Kónya Miklós (1330—1354) a királyné ftárnokmestere, szepesi és sárosi
fispán terjesztette tovább a családot. Másik fia. Mihály 1363-ban egri püspök
volt. Kónya Miklós dédunokája, László (1422
1459), nógrácü fispán, kinek két
leánya volt. Ezek közül Hedviget a Tomaj-nembeh Losonczi Bánffy Albert, Annát
a Gúthkeled nembeh Gúthi Országh János vette nül. E házasság révén a Széchenyi család birtokai a Losonczi Bánffyakra és a Gúthi Országhokra szállottak.
(Wertner Mór Magyar. Nemz. II.)
Miskolcz. Ez elkel nemzetség si fészke Borsod vármegyében volt s
csak egyik ága a Csabai-ág szerzett biitokokat Heves vármegyében. Ez ág
sarja, Miklós ugyanis, 1291-ben a Borsod vármegyében lev csabai biitokát
átadta anyjának, liitbére és hozománya fejében. Anyjának második férje, Német
Pál, nevezett Miklóst fiává fogadván,
Erdárka, Mezárka és Iván falvakban lev jószágaiban részeltette. (Karácsonyi i. m. II. 373.)
Pettho. E nemzetség tagjai Csete, Pál, Póka és Jakab, a Dém nembeliekkel
1242-ben Geregye Pál comestöl, az egykor szerecsenektl lakott, de a tatárjárás
alatt kipusztult Tiszab helységet nyerték adomán%-Til.
Rátót. Az idegen származású Rátót-nemzetség, mely a krónikák szerint
Kálmán király uralkodása alatt költözött hazánkba, eredetileg Veszprém vármegyében és Vácz környékén telepedett le s csak a XIII. század második felében
szerzett birtokokat Heves vármegyében. E nemzetség sarja Domokos tárnokmester fia, Porcz I. István (1265 1277), a ki a IV. Béla és fi^a István között
kitört harczban az utóbbihoz párt.olt, István ijfabb király, hü szolgálatai jutalmául az ifjú királyné flovász mesterévé nevezte ki, egyúttal neki adta az ágasvári uradalmat, a hozzátartozó Agasvár, Kutassó. Bárkány és Tar falvakkal,
továbbá a pásztói cziszterczita rend apátság keg^iiraságával. Istvánnak egyik
fia Domonkos (1270
1320) tárnokmester és nádor, kinek hasonnev fiától
származik a Pásztohi család. István másik fia László (1283 -1325), ennek fia
István (1347), a Tary család se. A nemzetség emez ága, az ágasvári uradalmon kívül, még a következ helységeket bírta Hasznost, mely 1265-ben még
Tar hatán"észeként szerepel. Födémest, melyet a fenti László bán másik fia
Ohvér 1331-ben vásárolt meg Baranyamegyei Balázs fia ^Miklóstól és nejét/
Klárától, Bátonj^, továbbá 1283-tól Dorogot, végül 1 299-ben csere útján Porosz-
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(Karácsonj-i i. m. III. 16.. Wertner Mór i.m. II. 291.)
A Sártiván-Vecse nemzetség jóval a tatárjárás eltt telepedett lé a vármegj'ében. E nemzetség sarja Gyula fia Barakony, 1219-ben a poroszlai monostor
apátját segíti a terecskei apáttól ellene indított perben. Fia II. Gyula (1244 -71)
lót.

—

mindig Poroszlón lakott, bár Esztergom vármegyében is voltak birtokai. Fia
István 1278-ban az általa okozott károkért kénj-telen volt Poroszló egy részét
átengedni Pál bányai ispánnak és hozzátartozóinak 1299-ben pedig atyafiaival
Miklós fiaival Demeterrel és Mártonnal, Poroszlót monostorával együtt, a Rátót
nembeh Domonkos tárnokmesternek adta cserébe Ohát monostoráért. segéért
s több kisebb tiszamenti heh'ségért. A nemzetség poroszlói ága a XIV. század
elején végkép eltnik. Az oháti és csegei uradalmak ekkor már más családok
birtokában voltak. (Karácsonjá i. m. III. 33.)
A Szálóh nemzetség, mel3Tl Anonymus is megemlékezik, szintén egyike
azoknak a nemzetségeknek, melyeknek a sarjai már a XII. században elkel
helyet foglaltak el. E nemzetség egjik ága Eger-Szalókon volt birtokos, melyet
az 1248. é\-i oklevél szerint, még a tatárjárás eltt bírt. Ez az ág bírta Tiszaszalókot is, melynek határjelöl levelét Martonos fia Márk 1284-ben átíratja. Marfia Domonkos 1270-ben a Tomaj-nemzetséggel
tonos testvére volt András
egyezkedett a Tiszára nézve; ennek fia Miklós (1337) a Szalóky család se.
Tomaj. Elkel nemzetség, mely Anonymus szerint még Taksony fejedelem idejében jött be liazánkba s tle az abádi rév mellékét kapta letelepülési
helyül. E nemzetség lonsoczi ága Sarudtól és Hevestl délre, egész a Tiszáig
;

;
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csaliulai.

elterül földet birt a. I. Pclbárt fiai János és Polhárt l-~0-heii egyezkedtek a
Szalók-nein béliekkel, mely egyezség szerint a Tiszának innens része a Tomaj nemzetséget illette. Az abádi ág Abádon és Szent-lnirén volt birtokos. Az övé volt
Sebestyénfalu is. melyet li79-ben elidegenített, de i;?:36-ban igén\-t tartott reá.
A XV. századlian az egri püspökség és a káptalan nagy kiterjedés uradalmai mellett, néhány fúri család bírja a vármegye legnagj'obb részét, E fúri
családok közé tartozik a Nánai KomjxjUi család, mely fleg az Anjouk uralkodása
alatt szerez nagykiterjedés birtokokat a vármegye területén, övé Nana és
Oroszlánk vára. Kompolti István, eldeihez hasonlóan, számos birtokot szerez.
14l>3-ban Pél^"t. és Patát, 1404-ben Miskét, 1409-ben Szentmikló.scsánya és Agarca
birtokokat. 1416-ban Köml, Folt és Makegyháza helységeket nyeri a királj'-tóL
1417-ben engedél}-t nyer, hogy a magban szakadt Debri Miklós birtokait, Debrön,
Csálon, Tótfaluban és Kálón elfoglalhassa. 1421-ben Visontán és Karácsondon
nyer Inrtokokat. A XV. század második felében újabb adományokat nyer. így
1472-ben az Országhokkal együtt a
I. Ulászlótól Tas
és Encs helységeket.
Tárlak birtokait Mátyás királytól, 14S9-ben az övé Heves és Markaz is.
A fiatra nyugati és éjszaki okialán a Pásztohiak és a Tariak birtokai terültek
el. A Tariaké volt Agasvár. melyet még István mester a Pásztohi és a Tari család
se nyert V. István királji-ól. Tari László 1389-ben az általa kiváltott Sirok
várát nyeri adományul Zsigmond királ^'tól e vár 1465-ig maradt a Tari család
kezében, midn Tari György azt Gúthi Országh Mihálynak és a Nánai Kompoltiaknak elzálogosította, 1472-ben azután a Nánai Kompoltiak nyerték adományul.
Sirok várához tartozott Sirok, Verpelét, Nagyberek és Szajla, azonkívül a Tariak
1454-ben még Pásztó, Tar, Ráczfalu, Rozsnok és Terebes helységben voltak
birtokosok. A Pásztolii család birtokai Pá.sztó és Hasznos vára környékén
Ders és Vésze helj'ségekben is
övék volt Hasznos helység
terültek el.
voltak részeik.
A Mátra délnyugati oldalán a Széchenyiek voltak birtokosok. E család,
mint fentebb láttuk, az Anjouk uralkodása alatt szerzett birtokokat a vármegye
területén, övék volt 1411-ben Bene vára. Gyöngyös egy része, Gyöngyös-Tarján
és Gj'öngyös-Pata
Széchenvi László 1455-ben Gyöngyös város felét, továbbá
Alcsi. Szászberek Szabolcs." Szentiván és Fokoró helységeket elzálogosította
Országh Mihálynak és Losonczy Albertnek. Bene vára már 1424-ben a király
birtoka volt. Széchenjá László halála után a Széchenyi birtokok Országh Milaály
fiára, Jánosra és Losonczj' Albertre szállottak, a kik 1461-ben és 1481-ben Gyöngyös város felét, Pata és Tarján városokat, továbbá Fokoró, Szentiván helységeket végül Szászberek felét nyerik adományul Mátyás királj'tól.
A Rozgonyiak már 1411-ben szereztek birtokokat a vármegye területén;
ekkor veszik zálogba Szkét és Foltot a Poroszlaiaktól s nyerik a királytól Farnost adományul. Idvel mindegjTe több birtokot szereznek. 1430-ban Ivánra
és Poroszlóra kapnak királyi adományt. 1435-ben zálogba veszik Gyöngyös
felét, továbbá Bene, Zsadán'y, Halász és Szászberek részeit. 1438-ban a Debrö,
Tótfalu, Kál és Csal heh'ségekben lev ré.szbirtokokba iktatják ket. 1459-ben
ö%'ék Debr vára is. 1460-ban Pohárnok István birtokait nyerik adományul.
A köznemesség sorából nagyobb birtokosok voltak még e korszakban az
Abádiak, a kik 1480-ban Abád helységet a vámjával együtt elzálogosították
a Besenyeieknek. A Besenyeitk 1403-ban a htlen Császiak jószágait nyerik
adománJTil. 1466-ban Besenj-ö, Süly, Sz, Tepely, Halmaj és Terpes helységekben
birtokosok. Az Egerszalóki családé volt Eger.szalók és azonkívül 1470-ben Poro.szló,
Iván helvségekben voltak birtokai. A Kazai Kakas család 1415-ben új adománál nyeri Pásztó, Dorog és Bátony részeit. 1487-ben az Asszupatakiaknak
elzálogosították Alsó-Bátony és Vámos-Uraj részeit. A Nagylucsei család 1484-ben
a htlen Vécsi Gáspár birtokait Vécsen, Alatkán, Cserközön kapja Mátyás királytól. Pálóczi Mátyás 1412-ben Szcsi, Fájsz, Ecsed és Réde helységeket
1421-ben pedig a magVjan szakadt Visoniai István jószágait kapja. E család
Rédei család Rédén
144.5-l)en Pétervására és Köves mezvárosokat is bírta. A
ki\-l 1459-ben Varaszó és Szentdomonkos, 1462-ben Egerszalók és Tiszaszalók
helységekben volt birtokos. 1473-ban Rédei János Nagjnát és Bál-Püspöki
1487-ben
résieit'nveri a kiráh'tól. A Szölsi család 1472-ben Igaron és Gyámán,
Vakméra, Egyháza.sméra és Szentmártonméra helységekben birtokos. A Kani1497-ben
e
zsai család csak a XV. század vége felé birtokos a vármegyében.
;
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;
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család kezében találj uk Bene várát
inel\'- ekkor már megsznt ersség lenni
és a hozzátartozó birtokokat. (Csánki
Magyarország Tört. Föidrajza. I.)
mohácsi vész utáni birtok-viszonj^okról az adóösszeirások nyújtanak
adatokat. Különösen becsesek ezek az összeírások, mert feltüntetik az egj^es
:

A

lev porták számát

birtokosok kezében
pusztításra,

;

melytl a ^ármegye a Buda

de egyúttal elénk \-ilágot vetnek arra a
elestét követ évtizedekben mindegyre

—

többet szenvedett. Összegezve az 1549 1552. évi összeú-ás adatait a vármegye
legnagyobb birtokosai e korban a következk voltak az egri jmspöké \-olt
Eger, Felnémet, Kápolna, Gyöngyös-Püspöki, Deménd, Sólymos, Pázmád,
Czegléd, Tisza-Nána, Sarud, Mezhidvég, Kis-Buda, Fedémes, Halász, NagyTálya, Maklár, Örs, Örvény, Túrkevi, Túrkeddi, Abony, összesen 213 porta.
Országh Kiistóf kinek kiskorúsága alatt gyámja Losonczy István kezelte az Országh-féle l)irtokokat Szent- Jakab, Szajla, Tar, Sirokalja, Verpelét, Domoszló,
Visonta, Atány, Heves, Markaz, Karácsond, Detk, Sár, Pata, Tarján, Örs,
Süly, Köre, Abád, Fegyvernek, Eoff, Ványa, összesen 267 porta. Ebbl azonban
Roff, Ványa és Abád Losonczy-birtokként levonandó, s így az Országh családot
189 jobbágytelek uralta. Perényi Gáboré volt Párád, Bodony, Derecske, Barla,
Pétervására, Debr, összesen 54 porta. Bebek Ferenczé Hort, Adács, Ecséd,
összesen 24.
Báthory Endréé Szászberek, Küi't. Poroszló, Farmos, összesen
33 porta. Az egri káptalané: Szalók, Heres-Iván, Poroszló, Nagjdván, Aranyos,
összesen 51. Jakcsy JMihályé Köre, Heves, Fegyvernek, Ványa, összesen 55.
Károlyi Péteré Poroszló, portáinak száma nincs feljegyezve. Bornemisza Imre
Zarándon 3, Balassa Kömln 7, Andorka János Kunhegyesen 12 portát bírt.
Közbejött a törökök 1552. évi pusztító hadjárata, melyiiek hatása meglátszik az 1553. évi összeíráson. 1553-ban csujján 148 helységben írták össze
a portákat, melyek az egj-es birtokosok között a következleg oszlanak meg
Báthory András 21 porta, egri káptalan 38 porta, egri rkanonok 4 porta, egri
püspök 170 porta, Horváth Ferencz 6 porta, Jakcsy Mihály 13 porta, Károhji
Péter 3 porta, Losonczy István 113 porta, Perényi Gábor 64 porta.
A XVI. század második felében, nagy változás áll be a vármegyei birtokviszonyok tekintetében. Országh Kristóf, a vármegye legnagyobb "valági birtokosa,
1567-ben örökös nélkiU elhalván, neje Zrinyi Ilona, a ki késbb Balassa Istvánhoz
ment nül, továbbá testvérei Borbála, Törk Ferenczné, Ilona Perénji Gábor
özvegye, nagjaiénje Oi"szágh Magdolna. Bánffy István özvegj'e, pereltek egymással az óriási vagyon fölött. A perjekedk közül Országh Borbála Török Ferenczné
járt legjobban, a ki 1569-ben Miksa királj-tól a következ Országh-féle javakat
nyerte adományul Sirok és Oroszlánk várak, Sirokalja, Verpelét, Nagyberek,
a Tárna patakon lev malom, Nana, Domoszló, Markaz, Detk, Visonta. Ugra,
Zaránk, Eörs, Pél, Kötelek, Köre, Gyenda, Karácsond, Györk, Visznek, Kkút,
Atkár, Atány, Szakálos, Mosó-Halom, Szent-Jakab, Tarvára, Heves, Fegyvernek,
Ványa, Pata, Tarján, Gyöngyös városok, Szászberek, AJcsi, Fokoró, Szent-Iván,
Agasvár, Kckespuszta, Mátra, Mátraerdeje és Pásztó harmadrészben. (Heves
Várm. Története II. 251.) Országh Hona férje Perénj'i Gábor, a Pálóczy javak
birtokosa, attól tartván, hogy szintén örökösök nélkül fog elhabii, a Pálóczy-félc
javakat, melyekre a Dobó testvérek tartottak igén3-t, nejének biztosítani akarván, 1563-ban a kincstárral szerzdést kötött, mely szerint magtalan halála
esetén özvegye részére Sztropkó és Terebes várak birtokul maradván, a többi
Kál, Tófalu, Bodony, Derecske, Barla
javai, nevezetesen Debr és tartozékai
:

:

,

:

:

:

:

:

fiskusra szállaiiak. A Losonczj-ak is fiúörökösök nélkül
haltak el. István leánya Anna.Uiignád Kristófhoz, a késbbi egri várkapitányhoz
ment nül. A Losonczy-birtokok e házasság következtében részlien az Ungnád
és

Gyöngyös egyrésze a

— adományozás útján — Várday Mihály tulajdonába

mentek
Az si Losonczy-féle javak 15S2-ik évi
Tomaj Ungnádé és Várdayé,
összeírása a következ birt^)kokat sorolja fel
Abád üngnádé és Várdayé. ]5ánhalma hasonlóképen. Pata felt>részl)en Ungnádé
Gyöngyös-Tarján, úgy mint Pata. háés Várdayé, felerészben Homonnayé
rom részre oszlik. Gyöngyös 178 portájából a fele Báthory rész, negyedrésze
Homonnayé, a másik negyed Ungnádé és Várdayé, Gyöngyös egjTésze, valamint
a debri uradalom 1603-l)an Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelemé lett. (u. ott
családra, részben

át.

Várday

is

örökösök nélkül halt

el.

:

;

.

A

Bene,* Poroszló, Farmos, Iván,
Szászberek, Kürt, a Báthorj- fi-ág kihaltával szintén peressé váltak. Ezt a Hornon11.

333—34.)

Báthory -birtokok Gyöngyös,

Heves vármegye nemes

tiöü

esaliulai.

Ivisvárdayak igényeltek, de a gyöngyösi részt EsterházyF&l szerezte
Esterházy Miklós nádor Ui.'iö-ben Encs és Bene pusztákat kapta.
A vármegye törökhódoltság korabeli nagybirtokosait az ItíTS. és 1685.

iiayjvk és a

meg

;

évi összeírások tüntetik fel. Ez a nagyobb birtokosságot szolgabírói járások
szerint sorolja fel, rendes taksájának megjelölésével. E szerint a következ
nagyobb birtokosok voltak a vármegyében az egri püspök, az egri káptalan,
:

Koháry István, Esterházy Miklós

és Siindor, Rákóczi

Ferencz, Erdödy György,
Bossáuyi Miklós, Uallcr Györgj% Dorogffy István, Bikk Ferencz, Mácsik
György, Gellérffy István, esztergomi káptalan, Sejiisey György és Melczer János.
Sokkal becsesebb az 1685. évi összeírás, mely 40 megyebeli községet sorol
fel a birtokosok nevének megjelölésével. Ez összeírás szerint a következ birtokosok voltak a vármegyében Rákóczy László Poroszló, Kis-Köre, Kál, Réde,
Párád, Bodony, Ballá és Derecske helységekben volt birtokos. Tornay Ferenczé
volt Keszi. Borhely Balázsé Bura, Huszár Imréé Bod, Gellerffyé Erdtelek.
Török Ferencz Kisköre heh'ség egy részét bírta. Wesselényi Pálé volt Heves,
továbbá Pél részben. Gróf Erddy György Rákóczival együtt Kál, Párád, Bodon,
Ballá és Derecske helységeket birta. Fáy György Kiskörén, Ádám pedig Sáron
volt birtokos. Fáy Ferencz Ecsédet bírta. Vay György Atány, Vay Ádám Csány
és Apcz helységekben volt birtokos. A Haller család Atány, Visonta, Sár, Tarján,
Koháry István grófé volt Adács
helységeket bírta más családokkal egj'ütt
részben.
Almássy János Fügéden, Halászon,
és Ers egészen, Tarján
a Bossányiak Visontán, Sáron, Taron voltak birtokosok. Deák János Pélen,
Lósy Atányon, a gróf Esterházyak Sáron, Visontán voltak birtokosok. Mocsáry
Balázs Szcsit és Berki Miklóssal együtt Oroszit bírta. Pétervására nagyobb
része Keglevich Miklósé, részben Semsey Pálé és Csanádyé volt. Váraszót Szilasy
István bírta. Erdkövesd Légrády Istváné és Báthory Lászlóé, Szent-Erzsébet
Eösz Gáboré, Recsk Recsky Gj^örgj'é, Szajla Szopeky Pálé volt. Mindszenten
Nemes Pál, Dorogházán Dorogházy István, Maczonkán Báthory Farkas bírt
földesúri joggal. A Fejér jxitakyak Csányon és Fancsalon, Balássy István és Darvas
János Apczon, Szalay György Fancsalon volt birtokos. Tass Tasy Miklós özvegyének birtoka volt. Tasy Istváfi Fügéden, a Sötér család ugyanott én Sáron
volt birtokos. (Heves várm. Tört. III. 388.)
Eger vára \ásszavételével a török világ véget ért a vármegyében. A török
hódoltság utáni birtokviszonyokra élénk világot vet az 1693. évi adóösszeírás,
mely az egyes birtokosok jövedelmét is feltünteti. A megtartott összeírás és
birtokbecslés eredményéhez képest a következ uradalmaknak és birtokosoknak
volt 300 forinton felüli jövedelme. Királyi fiskus 452 forint. Egri püspök: 3849
forint. Egri káptalan 1046 forint. Hatvani prépost 380 forint. Sári apát 300 forint.
Gróf Erddy György 331 forint. Gróf Koháry István 912 forint. Bagni marquis
2400 forint. Glöcksherg ezredes 722 forint. Báró Buttler János 1000 forint. Pocska
Leo 1000 forint. Enzinger a nánai uradahna után 948 forint. Pénz János 1341
forint. Beneken egri sótiszt 300 forint. Deák Pál ezredes, Berthóthy István ezredes
1480 frt. Nagy András 343 frt. Sötér család 317 frt. Maithényi György 448
forint. Dorogjy özvegye 375 forint. Szijártó István 416 forint. Csala György
352 forint. Péntek István (Sarud) 439 forint. Id. Péntek István 421 forint.
Berthóthy Gábor 485 forint. Laczkovics István 468 forint. Kovács András 600
forint. Bartha György 310 forint. Kovács Mihály 400 forint. Polgár Lstván 500
Polgár György 400
forint. Szabó Aneirás 600 forint. Szabó János 437 forint.
forint. Csató Péter 400 forint. Bajcsi Ferencz 401 forint. Csöke Mihály 408
forint. Almássy GyÜT^y 622 forint. SzabóMáté hatvani postamester 328 forint.
Az összeírásból láthatjuk, hogy a nagyobb birtokose)k között szám.os új család
foglal helyet
ezek mind 1687 után nyertek birtokokat, míg a régi birtokos
családok .sarjai, mint Rákóczi Ferencz, gróf Forgách Simon, gróf Esterházy
Lstván, báró Haller Samu, báró Keglevich Ádám, Vay Ádám, báró Károlyi
Sándor, a Nyáry, a Huszár, a Földváry, a Fáy és a Bossányi családok
Tört. IV.
48.)
jövedelmeit 300 forinton alul becsülték. (Heves Várm.
Ama méljTeható változást, mely a szatmári békekötés után a vármegyei
összeírás,
évi
birtokiszonyok terén végbement, élénken feltünteti az 1741.
melyet a vármegyére kivetett 100 lovas kiállítása czéljából tartottak meg.
Ez összeírás szerint az egri püspökön és a káptalanon kívül a következ nagybirtokosok voltak a vármegyében gróf Stahremberg bírta a hatvani uradalmat,
:

;

:

:

:
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családai.

Koháry tábornok Adácsot, Viszneket és Hortot, báró Grassalkovich Antal
személynök Radvánszkyval, a debri uradalomnak azt a részét bírta, meh- egykor
Rákóczi Forencz fejedelemé volt. A Nyáry családé volt az egykori Országh-féle
siroki uradalom, mely Gyöngyös város egyrészére és 21 helységre terjedt ki,

gróf

mely helységekben összesen

megye

összes portáinak

105^/^ portát írtak össze így e családé volt a várötödrésze.
gróf Forgách család szintén
;

A

majdnem

Országh-féle javakból Gyöngyös, Pata és Tarján egy részét bírta. Báró
Orczy István Gyöngyös. AHád, Poroszló, Ivánka, Váraszó stb. helységben volt
birtokos. Almássy Jánosnak Gyöngyösön, Halászon, Török-Szent-ÍIiklóson,
Tiszabn, Boczonádon, Mérán, Fügéden. Zaránkon. Zsadányban, Vécsen, Halmajon és Mikófalván voltak birtokai. Stessel Kristófnak Kürt.h, Sa«. Ugh, Zaránk, Zsadány és Xagy-Réde helységekben 21 portája volt. Podmaniczky János
Vezsenj-t és Földvárt., a Paluska és a Kállay család Túrt bírta.
Földváryak
Szcsiben, Orosziban és Czibakházán voltak birtokosok. Farkas István özvegye
Tisza«zalók. Szóláth és Istenmezeje helységekben volt birtokos. Forgách grófné,
a Recsky családdal egj'ütt Burát, Halmajt, Inokát, Xagj-révet bírta. Az esztergomi káptalan Szurdokpüspökiben és Atkáron, gróf ATóroZi/í Poroszlón, Vezekényen,
gróf Buttler Erdtelken. Vay Ádám Csányon és Szuhán. gróf Keglemch Berthóthy
Istvánnal Pétervásáron. Kövesden, Bocson, Váraszón és Szcsön volt birtokos.
(Heves Várm. Tört,. IV. 223.)
A vármegyében lakó nemesek számáról az 1754 -55. évi országos nemesi
az

A

—

nyújt felvilágosítást.

Ez

Heves- és Küls-Szolnok
vármegyében 931 nemest találtak ebbl csak 196 volt birtokos nemes, a többi
(735) armáhsta. Ez az ö.sszeírás azonban nem teljes. A fúri családtagok közül,
báró Bossányi Gáspár özvegye, gróf Buttler Gábor, báró Haller Zsigmond és
Sámuel fordulnak el. A vármegyében birtokos furaki'ól az 1764. é\á összeírás ad számot. Ez összeírás szerint a következ frangú birtokosok voltak
Heves- és Küls-Szolnok vármegyében herczeg Esterházy JVükJós. Buttler Gábor,
összeírás

összeírás szerint

;

:

Esterházy Károly, Forgách János, Miklós és Zsigmond, Grassalkovich Antal,
ifjabb Grassalko^-ich Antal. Illésházy József. Károlyi Antal, Keglevich Gábor
és gróf Teleki Ádám. özvegy Szemeréné szül. Bossám-i Krisztina. Haller
Samu, Orczy Lörincz, Paluska Keresztély, báró ifj. Révay László és
Vécsey József. (Nagy Iván család
tört.
II.
értés.
évf.
235.)
A XIX. század els felében a vármegye területén a következ nag3'obb
herczeg Grassalkovich bírta Apczot, Gyöngyös egy
világi birtokosok voltak
részét, a debri és a hatvani uradalmat, herczeg Esterházyé volt Gyöngyös
egy része, a gróf Ahnássyak bírták Pásztót, Vécset. a gróf Esterházyak Patát,
Verpelétet, a gróf Telekiek Oroszit, a báró Orczy és a gróf Szapáry családok
Heves mezvárost, gróf Sztáray Verpelétet, gróf Buttler Erdtelket, a Tarródyak
Ludast, a báró Brudern örökösök Felsnánát. báró Balassa Sándor örökösei
Mátraballát. a gróf Keglevich család Pétervásárát. Füzest és részben Mikófalvát,
báró Orczyné szül. gróf Pejacsevich Francziska Terepest, a báró Podinaniczkyak
Apczon és VLsontán voltak birtokosok. A gróf Draskovich család Vámosgyörkön,
Halászon, Szentjakabon, Sáron, a báró Eötvös család NagjTédén. a gróf Cebrián
Szent Jakabon, Blaskovich József és Kállay Péter Erken, a gróf Festetich család
Viszneken bírt földesúri joggal. A gróf Károlyi család Poro.szló egyharmadát,
a Pankotay, Sombory. Nánássy, Bernáth s más családok Tiszafüredet bírták.
Alább közöljük a vármegye nemes családait, különös tekintettel azokra,
a melyek a közpályán mködtek és a melyek a vármegyében birtokosok
Ágoston. Tamás 1643-ban nyert czínierlevelet. Fia Mihály és annak fia István 1724-ben
poroszlói lakosok. 1777-ben Pál fia János poroszlói, majd tiszafüredi, azután ivásárlielyi, késbb
:

:

törökszentmiklósi, végre tiszaföldvári lakos.

Almássy. (Zsadányi és Törökszentmiklósi nemes és gróf). E hirtelen feltnt és nagygyá lett
családot joggal nevezhetjük hevesinek. Els felismerhet alakja Almássy János, a kir. tábla jegyzje (késbb a vánnegye ali.^pánja) Lipót kiráUtól lt)77. aug. 1 lén nyert ezimerlevelet. Társszerzk :
fivére Györgj', ennek neje Szalió Margit, 9 gj-ermekeik Márton. Ferencz és Erzsébet voltak
ezek
azonban csakhamar Békésbe költöztek át. Az armalist lt>77-ben hirdették ki.
czimerszerzó 1698-ban
megvette Bes-senyey .-Vndrás sülyi, vécsi. gyaudai, köteleki. Xyáry Sliliály kisfügedi, nagyfügedi,
czinéri, tárcsái, domaházi. gelyei. négyesi, vattai birtokait
IWtÜ-ben zálogjogot nyert Vezekényen
8 megszerezte Darvas János fogacsi és mérai. 1700-ban pedig a hiitlenségbe esett Bekény Gábor
és Szuhay Mátyás nagj-fügedi. mikófalvi, recski, tiszaszeghi birtokait, 1701-ben megvásárolta Zsadány és Cselöháza pusztákat és Zaránk falut. 1700-ban királyi adománylevelet szerzett Törökszentmiklós, Tiszatenyö, Szenttamás és Csépa helységekre. Fia II. János az anyagiakban nem maradt
;

A

;
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atyja mögött, de a szellemiekben felübnúlta öt
1728-ban követ, 1732-ben helytartósági fjegyz,
1744-ben táblai ülnök, 1749-ben szeptemvir, 17.i(í-ban nádori jiíszkún fkapitány, 1750-ban kir.
tanácsos. Fiai I. Pál. az idsb grófi ágat alapitó Ignácz József. I. Jlihály, I. Antal, I. József. I. József
egyik fia II. József (sz. 177.1) hevesi alispán. 1822— 2ti-ban fispáni helrtartó, gömöri fispán. I. .\ntalnak. kitl a ma is \irágzó nemesi ág származik. II. Jlihály nev fiától való imokája volt I. Gedeon
1841
44-ben fispáni hel.rtartó, IV. János nev fiától pedig egyik unokája Manó, kinek fiai László,
Sándor. Gyula. Edmund s ezek unokái Gézti
(f U»09) ny. fispán. II. István cs. és kir. kamarás.
I. Pál 174Ö-ban követ, táblabiró, 1756-ban kir. tanácsos, majd nádori jászkún fkapitány, hétszeniéU-nök. Ennek fiai II. Pál 177r)-ban kamarás, táblabiró, 1783 87-ben fiumei kormányzó, majd
több várraegye fnöke, aradi fispán, koronar, flovászmester, továbbá az ifjabb grófi ágat alapító
I. Ignácz és I. István
ez utóbbiaknak azonban Zsigmond 1812
84 ós Vincze, máltai lovag, aranysarkintyús \itéz, fiaiban magvaszakadt. II. Pálnak IIT. Józseftl való unokája voh III. Pál (1812—
82). lS43-ban kö\et, 1845-ben alispán, 184n-ben a képviselház elnöke. -Az idsb grófi ág alapítója
a hétéves háborúban huszárezredes, a Mária Terézia-rend tulajdonosa, lovassági tábornok, ezredtulajdonos. 1771-ben nyert grófi rangot. Jla már csupán Kristófmik, Emö-Bódogtól való Tamazsailányon lakó Tasziló ne\-ü unokájában él e grófi ág.
Az ifjabb grófi ág alapítója II. Ignácz
177ít-ben nádori jászkún fkapitány, 178t)-bau kir. táblai bíró, 1789-ben hétszeméljTiök, 1790-ben
követ. 1795-ben barsi fispán, 1796-ban a nemes felkel-sereg brigadérosa, 1806-ban titkos tanácsos,
181 l-ben az udvari kamara elnöke, 18 1 2-ben temesi fispán, 1815. aug. 11-én a grófi ranggal a ..Sarkad
örökös ura-' czímet nyerte s 1822-ben alkanczellárrá lett. ilegvette a Póchy-örökösök pásztói részbirtokát, a kincstártól pedig a kétegybázi és sarkadi uradalmakat s ez utóbbiakra Ferencz királytól
1799-ben adománylevelet is szerezvén, Gyula várral együtt hitbizománynyá alakította. Ez ág székhelye a békésmeg>-ei Kétegyháza, feje s a ltbizomány tulajdonosa II. Dénes.
Xemesi czíiiier alulról felfelé nyúló, befelé hajló ók által liárom részre osztott pajzs alsó kék
mezejében, zöld alapon, arany korona felett, csrében zöld olajágat tartó fehér galamb a két
küls vörös mezben az osztási vonalon egjTiiás.sal szemben felfutó s az ék hegyénél lev babérkoszorút megragadni akaró, két ezüst egj'szarvú. Sisakdísz : a pajzsbeli galamb takarók kékarany, vörösezüst.
A grófi czimer mindkét oklevélben : kék mezben ékbe futó két aranygerenda, melynek küls
részén egj-egj- felfelé futó ezüst egyszarvú van, a gerendák alatt koronás zöld hármas halmon csrében zöld olajágat tartó fehér galamb. Sisadísz az 1771. évi oklevél szerint a pajzsbeli galamb
hármas halmon takarók : kék-arany, kék-ezüst. Az 1815. é\'i diplomában sem sisakdiszröl, sem
a takarókról nincsen említés.
Asbóth. A nemességet III. Károlytól 1715-ben nyerte. Heves vármegyében, Krassó- ósSopron vármegj-ék bizomit ványai alapján, 1819-ben hirdette ki Móricz, Adolf és Albert nemes
:

:

—

—

—

;

—

:

;

:

;

:

;

Bégét.

Aspermont (gróf). Eredetét a családtörténeti írók az olaszországi Este házból származtatják.
Gróf 1203 óta, amblisci berezeg 1323 óta, Pfalz grófja 1357 óta. Ferdinand-Gobert indigenatust
nyert 1694-ben, János-Gobert honfiúsíttatott az 1764 5. évi 47. t.-cz. alapján. A magyar történelemben a Rákóczi-házba való beházasodásától kezdve szereivel. 169!l-l)en Ferdinand-Gobert és
neje Rákóczi Júlia káh és roffi birtokosok. Leányuk Johanna-Gobertiua 1721-ben Bécsbe távozott
s túri és tiszavarsányi részbirtokát zálogba adta Országh Mártonnak, majd Paluska Antalnak.
A család magyar ága Gobertben 1819-ben kihalt.
Babics. A varasdmegj-ei Czoborczról szánnazik. 1717. évi tanúvallomások szerint Mátyás*
egj-ik unokája Péter a XVII. század végén Bögötre, majd Váthra. a másik Péter Veszprémbe költözött s itt fia József esküdti tisztet viselt. A család nemességét 1751-ben Veszprém, 1752-ben Zala,
1764-ben Vas, 1765-ben Gyr, 1769-ben Fejér, 1798-ban Baranya vármeg>ében hirdették ki. József
1770 körül költözött Hevesbe, értizedeken át Kápolna község jegj'zöje volt s 1816-ban igazolta
nemességét. Fiai István (sz. 1813) 1841-ben megyei ügyész, majd érseki ügyész, nemzetöri rnagy,
1875 78-ban orsz. képvisel János 1847-ben jogtanár, 1849-ben miniszteri titkár, 1851-ben verI^eléti plébános, 1875-ben kép\isel, 1891-ben kanonok. István fiai
Béla (j 1898) egri közjegyz,
József (sz. 1848) képvisel, jogigazgató, Aladár (sz. 1850) egri ügjTéd.
Bajcsy. A család armahsát 1691-ben hirdették ki. ICemességszerzök B. Mihály, neje Szún
Erzsébet s fiai. 1724-ben Sámuel, 1754 55-ben Mihály gyöngyösi lakos.
Bajnay. II. Mátyástól 1615-ben nyerte armalisát, melyet 1616-ban Abaúj hirdetett ki. 1676-baa
Ferencz gjöngjösi lakos. Testimonialist nyertek 1777-ben Márton egri, 1802-ben János-Pál és Mihály. 1823-ban János pásztói, 1826. Antal nagykanizsai lakosok. A család Kóczik néven is elfordul.
Czírcer
ezüst pajzsban három zöld halom felett három lihomot tartó ágaskodó farkas ;
sisakdisz
pajzsé lak növekvn
takarók
fekete-kék, vörös-ezüst.
Bajza. 1792. évi júlii s 26-án nyert armalist Bajza Pál, a Thurzó uradalom árvanagyfalusi
tisztje, neje Gerherdt Anna s gyermekei Mihály, Pál, Ferencz, Sámuel, ^Miklós, Judit és Éva. ilíhály
1802-ben Szcsibe költözött s fiai, Miliály, Antal, József, a kiváló költ, Lrincz és János voltak. A
költ leánya Lenke, a nemrég elhunyt népszer írón, néhai Beniczky Ferencz pestmegyeí fispán
és titkos tanácsos neje, kinek els férjétl Heckenast Gusztávtól való Aladár ne\-ü fia királyi keg>-elemmel felvette a Bajza nevet, úgyszintén leánya Ilona :férj. Hughes-Hugesné. A költnek Jen
nev fia szintén költ volt. János egyetlen életben maradt fia Kálmán fugj-ivásárhelyi földbirtokos;
ennek fiai József és Elemér.
Czimer Vörössel és zölddel haránt osztott pajzs sziklás alján két hatágú ezüst szarvasagancs
között ar&njTuhás és süveges magyar vitéz aranymarkolatú ezüstkarddal ; sisakdisz
nyílt sasszárny között p- pajzsalak növekvn
takarók
vörös-arany, zöld-ezüst.
Bálás. III. Ferdinándtól 1634-ben kapott armalist B. üláté. neje Balogh Anna, fia István;
testvére Gergely, ennek neje Fodor Anna, s ezek fia PáU 1699-ben Pál fia Gergely szentdonionkosi
lakos. Az 1754^55. évi összeírásban számos tagja szerepel a családnak.
Bálás (Sipeki.) A nógrádvám.egj-ei Sipektl \ette elnevét és 1635-ben kapott nemeslevelet;
1765-ben Gábor alsószentiváni, 1784-ben János karácsondi, 1793-ban Mihály és fiai János, Péter,
Imre, Mihály monostori, 1795-ben György fia József káli lakosok. Gyöngj-ösön is lakott a család.

—

—

;

:

:

—

:

:

:

:

;

:

:

;

:
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nemes család az árvamegyei Dedina községbl, mely a ReDedinszky, Burián és Hupcsó családokkal közös törzsbl ered. Alapítója Hontimér (1272)
fiától való unokája Domokos, ki I. Lajos kiiálytól 13ü5-ben a Hodocsin és Ja\Ta patak
mentén Lodán fiá\al Dienessel, bizonyos javallat nyort donatióba. A Balázsovich név Lászlónak
(1583) János nev fiától való Balázs ne^TÍ unokájától származik e néven szerepelt Miklós fia Jlihály,
az egri jnispük jószágigazgatója, ki az Árva vármegyétl nyert testimonialisát 174n-beu hirdettette.
Viszont a Zsuffa nevet viselték 1816-ban Mátyás gyöngyösi, 1804-ben Imre egri lakosok. Különös,
hogy a vármegyében élt családtagok következetesen a bunyóczi Balázsovics czímert használták.
László (sz. 1832-ben) pusztamonostori birtokos, fiai Oszkár és Emö.
Balázsovich m. Zsuffa. Birtokos

Balázsovich.

\'iczky,

Wodnr ne\ü

;

Balogh. I. Lipóttól 1678 július 7-én kaptak czlmorleveleket. B. Demeter, neje Tóth Anna,
és testvérei. 1699-ben Pál recski és derecskéi, Mihály halmaji és fügedi, Ambrus, Pál, Albert,
Menyhért, Mihály, István bocsi birtokosok.
Czímer kékben zöld mezn földmíves kaszával a vállán ; sisakdísz : búzakéve ; takarók :

fiai

:

kék-arany, vörös-ezüst.

Az armaUst, melyet III. Károly 1726 június 23-án adott B. János és Mihály részére,
Nógrád vármegye hirdette. 1784-ben György és Pál besenj-teleki lakosok,az elbbi fia János hevesi,
Balogh.

unokája János

alatt yáni lakos.

Baranyay (ZákacsfaKd vagj' ZákosfaK-i és Bodorfalvi). Els ismert se Zákosfalvi B. Lajos,
a ki I. Ulászló Idrálytól 1440-ben Baranya vármegyében két pusztát nyert adományul.- Unokája
Pál 152G-ban Mohácsnál esett el. Ennek fia Pál, a ki Szeged várának bevétele alkahnával (1542-ben)
török fogsába került. Fia Gáspár Rákóczy Zsigmond és Báthory Gábor udvarában szolgált. 1618-ban
azonban odahagyva állását, Wesselényi Ferenez szolgálatába állott, a Id a Bisztricza várához tartozó jószágok felügyeljé\ó nevezte ki. Fia Zsigmond 1653-ban az érsekújvári várban lev trencséni lovasság kapitánya. Eimek fia Gáspár 1699-ben Kuktakeszit nyeri adományul. Heves vármegj-ében az újabb korban Goszthonyiak révén, ni ágon lett birtokos. Tagjai közül István az Orsz.
Gazdasági Egyesület, késbb a hevesmegyei gazd. egyesület titkára, jelenleg verpeléti birtokos.
Fia Miklós jelenleg mérnök.
Czimer Kékben, zöld alapból kinöv terebélyes fa alatt két szemközt fordult arany oroszlán.
Sisakdisz egyszarvú, növekvgn. Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Bárczay. (Bárczai.) A Barcha nemzetségbl származó abaúji család, melj-nek els se Inak
1220. körül élt. 13Ü3-ban említi egyik oklevél Moytha fia Edws de genere Barcha származottnak.
Elnevét Bárcza helységtl vette, hol már a XIII. században birtokos volt. Czímerlevelet 1421ben, Bárcza ós egyéb abaúji birtokokra 1430-ban új adományt nyert. János egri kanonok, ítélniester. Mátyás király alatt személjTiöki jegyz. A vármegyében mint a Pászthói család nági
leszármazottja kezd szerepelni a XVII. század elején. Az 1539. évben élt Pászthói Ferencznek
egják leányától, Annától, Szénássj' Istvánnétól, származott ugyanis Judit, ki Bárczy János neje
volt.
Ezek gj-ermekeinek, Jánosnak, Boldizsárnak, Zsigmondnak, Zsófiának és Annának hagyományozza Pászthói KUára, Nádasdi Simon özvegye, és az említett Pászthói Annának nvére
1616-ban szenterzsébeti, váraszói, leleszi, körei, átányi, kenderesi stb. összes birtokait s mádi
szlejét. Gábor 1809-ben a hevesi nemes felkel sereg kapitánya. György 1796-ban haszárkapitány,
fia György (sz. 1754-ben) és II. György (sz. 1792-ben) táblabírák.
Gyula (sz. 182S-ban) táblabíró, majd orszgy. képv. Fia
Elemér, jelenleg szárazbi birtokos. E családról a monográfia más
:

:

:

:

köteteiben

bvebben

is

megemlékezik.

Bárdos (Lénárddaróczi.)

A

borsodvármegyei Lénárddaróozról származik, honnan elnevét
Borsod vármegye hirdette ki. Heves várJános költözött, kinek fia 1724-ben eger-

vette. III. Ferdinándtól 1647 június 9-én nyert armalisát
megyébe az egj-ik nemességszerznek, Jliklósnak, unokája
farmosi lakos. István jelenleg vármegyei irodaigazgató.

Barkóczy (Szálai és Tavamai, nemes, báró és gróf.) Vas vármegyébl származik. Grófi rangot
1687-ben Ferenez nyert, de az ö ága kihalt. Egy másik Ferenez 1745 61. években egri püspök,
majd esztergomi prímás. Ö építtette a vármegyeházát és alapította a liczeumi könyvnyomdát.
Barna (Melléthei) m. Horliczky. Gömörbl származó, régi család. János 1553-ban hevesi
alispán. Ití28-ban György ós Ferenez nádori adomán>-t nyertek Kerekudvarra és Mellétbe V^ részére.
György mag nélkül maradt. Ferencznek Horváth Klárától való gyermekei Zsuzsanna gagj'i Báthory Zsigmondné és Ferenez. 1844-ben János seborvos.
Bartók. B. István neje Bedócs Borbála, fiai István, György, Gergely, fivére András, neje
Buday Anna, rokona Bedócs István, neje Erzsébet, gyermekei Mihály, András 1666. május 26-án
armalíst nyertek, melyet 167ü-ben hirdettek ki. 1709-ben István, 1724-ben András, István, Györ.gy,
1754 55-ben András átányi', István tiszanánai lakosok.

—

—

Báathy (Ó -és Égyházasbásti). Törzsökös gömöri család, mely Nógrádban is szerepelt. A göraöri
kötetben már megemlékeztünk róla. Hevesbe Miklós fia Ignácz származott át s itt jelenleg is birtokos.
Czimer Kékben zöld alapon három arany búzakalász sisakdísz zöld olajágat tartó fehér
galamb ; takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Battik (Sarudi). Az elnóv után ítélve, eredete Hevesben keresend, de Zólyom, Nógrád,
Gömör és Pest vármegj-ékben is elterjedt. Gergely, a ki 1630-ban hevesi alispán, 1634-ben Aszalay
Istvánnal eg>'ütt nádori donatiot nyert Cserköz felére, az abádi és szenttamási rószjavakra, melyek
Büdy Menyhért magva szakadtával jutottak a kincstár tulajdonába. Sarudon is volt birtoka,
melyet a Péntek családnak adott át. Unokája Gergely, ennek fiai György (sz. 1687), Pál (sz. 1691),
Gergely (sz. 1694) és Erzsébet (sz. 1689). 1699-ben János öavegj'e pásztói, gj-etrefalvi ós váraszói,
Gergely özvegye sarudi és cseröközi birtokos. Szerepelnek még: 171 l-ben János és Pál, 1724-ben
Mihály, János és Pál s ennek fiai Györgj' és András, 1754 55-ben András, János, Müialy mindannyi
gyöngyösi, 1811-ben Pál fia Sándor szentesi lakosok s ennek fiai Sándor éa Imre.
Becz (Tassi), alias Szabó. Hevesi eredet, Pestvármegyóben is elterjedt család. Czímerlevelet
1674 szeptember 27-én B. m. Szabó János, neje Borbély Judit s gyermekei és fivérei nyerték. 1763-ban
Péter írsai lakos. Testvérétl Ádámtól Károly, ettl Ádám meztúri lakos származott. Ennek fiai
Károly és Pál 1844-ben testimonialist nyertek.
:

;

:

—

:

Biiranyay.
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Bedekoricf (Komori). srégi horvát család, mely IV. Bélától nyert donátiót Komorfalura ;
adománj-t II. Rudolftól 1587 augusztus 14-éu B. Kristóf és társai kaptak. Kristóf fia Pál fia,
Györgj- fia. Gáspár fia Boldizsár 1681-ben származott Hevesbe. 1724-ben fiai Ferencz, Boldizsár,
Gáspár. Menyhért egri, 179ö-ben András s fiai Pál (sz. 1773), Ferencz (sz. 1782), Béla (az. 1789)
új

szolnoki lakosok.
Bekcny. (Mikófalvi). A Bél nemzetségbl ered család els ismert se Károly fia János 1246ban Xémetiben birtokos. A családnév Béli Tamásnak imokájától, az 1296 körül élt Bukentl, vagyis
Benedektl származik. si birtokai a három Bél helység. Sajónémeti, Mikófölde. Rátholdfölde stb.
Mátyás király 1470-ben Mikófalvi Bekény Dénest megerösitette bélszentmártoni si birtokában.
Dénes volt az, a ki megszerezte az Alaghy család javait s a Bekénj-i Alaghy nevet vette fel. Újított
nemes levelet és czimert 1.553-ban nyert Mikófalvi Beken Ferencz fia Farkas a ettl származik le a
ma is virágzó MikófaKi Bekény család.

Bcne Mihály halraaji lakos, neje Bene Anna s gyennekei Mátyás, Bálint, Ilona részére 1659-ben
adott nemeslevél hihirdetve 1660-ban. Jlihály a Bekény családtól, meljTiek jobbágya volt, Halmajon
egj- birtokrészt \ett zálogba, utódai Visontún szereztek telket. 1754
55-ben Jakab visontai lakos,

—

ennek

fi«i

és miokái 1833-ban testimonialist )a»ptak.

Bcniczky. (Beniczei és Micsinyei) Túróczvármegj'ei törzsökös család, nieh-nek els ismert
ösc. a kitl a leszármazás szakadatlan, Thuruchy Inire, 1269-ben kapja adományul a túróezvármegyei Beneföldét, melybl a Benicze név alakult. 1391-ben a Bebek-féle vizsgálat alkalmával
I. Péter öa II. János és I. János fia Márton az eredeti adománylevéllel igazolták Beneföldhöz való
jogaikat. Márton 1413-ban Zsigmond király által megersíttetik Benicze birtokában. 11. Jánosnak
leányaiban magvaszakadt. Mártonnak fia volt I. Gyürgj-. ezé III. János, ennek fia II. Tamás, kinek
Micsinszky Máriától született fia Miklós Znió várának vámagj'a és tinóczi alispán, 1562-ben I. Ferdinánd királj-tól czimerújitó levelet nyert. Xevezetes tagjai a családnak II. Ferencz, a váczi vár
fkapitánya (1616 1627). ennek 1603-ban született fia Péter, a költ, nádori adományba nyeri a
nyitravármegj-ei Fels-Vecse. Tarnócz és Xagj-Baáb helységeket, melyek Apponyi Istvántól htlensége következtében elkoboztattak. ICirályi adomán^'t nyer még a család a pestniegyei Czinkotára.
Heves váriiieg>-ébe Beszterczebányáról költözött 1830 táján Pál fia Zsigmond (t 1854). kinek az
ájtorkai. beszterczebányai.alsó- és felsömicsinyei és mócsai birtokok, majd Tamás
ntlen nagybátyja után a csehi, ördögfah-i és monosbéli birtokok jutottak osztályrészül. Tle származtak Pál
közigazgatási
Elemér
bizottság tagja. Egercsehiben birtokos. Fiai
(t) és György, a vármegyei
jelenleg országgj-ülési képvisel, azeltt szolgabíró, György jogtudor, birtokos, Aladár okleveles
gazda, mindnyájan Heves vármegj-e törvényhatósági bizottságának tagjai. Attila Pest vármegye
nyg. föpénztámoka. tiszafüredi birtokos, a család másik ágából való.
Czínier
kékben, a paizs fels jobb sarkában fogyó hold, a balban hatágú arany csillagtól
kísért tavon úszó, jobbrafordult hattyú, nyakán hátulról jöv ezüst nyillal átlve. Sisakdísz
két
arany markolatú s hegj'ével felfelé álló hegyes tör között három ezüst strucztoll. Takarók kékarany

—

nev

:

:

:

:

— veresezüst.

Berecz. Gyöngj'ösön és Patán lakott a család. Az arraalist III. Károly 1714 márczius 4-én
adta B. Mihálynak és társainak. 1754 5-ben több családtag lakik a jelzett helyeken.
Czúner kékben, zöld mezn egj'szarvú 3 vörös rózsával
sisakdísz
pajzsalak növekvn ;
takarók
kék-arany, vörös-ezüst.

—

:

:

;

:

Berényi (Karancsberénjn gróf). A családtörténeti irodalomból eléggé ismert család, melynek
emlékezete 1205 évig vihet vissza. 1274-ben IV^. Lászlótól nemesség megersítést, 1431-ben czimerle\elet nyert. Tamás, gróf Haller Jozefa nev neje révén, a XVIII. század második felében birtokos
volt Fegj-\emeken, Gyöngj'ösön.
Berthóthy. Lipót király 1667-ben B. István és Ferencz részére nemességet adott, mely Nóglett hirdetve. 1699-ben birtokos Vécs, Fokorú, Tiszavárkony, Tiszaföldvár, Recsk, Szenterzsébet, Szólát helységekben. Bolya pusztán. 1724-ben Ferencz fiai István, Gábor és János, István
fia László, Gábor fiai János és Gábor szenterzsébeti, 1747
5-ben János leleszi lakosok. 1747-ben
nádori adományt Váraszón és Szenterzsébeten 2 telekre.
Czínier : kékben, zöld alapon könyökl szárnyas kar, markában pallost tart, fent jobbrólbalról hatágú arany csUlagt ól kísérve ; sisakdisz pajzsalak ; takarók kék-arany, vörös-ezüst.

rádban

—

:

;

Bessenycy (Xagjbessenyi). A Szalók nembl való si birtokos családja a vármegj'ének, mely
nevét Bessenyö (ma Besenytelek) helységétl vette. Alapítója Márkus 1322-ben már birtokos volt
Bessenyon. Fiai Lá.szló, Miklós é-s Imre voltak. V. László királytól Mihály 1452-ben czimerlevelet,
Mátyáa királjTól pedig 1461-ben Tlierpesi Péter fia Miklós magszakadása folytán ennek terpesi és
széki birtokára adományt nyert, ugyan 1464-ben i>allosjogot is kapott. 1576-ban szerepelnek
B. Markon fia Márk fia Imre fia László fia Mihály fia György fia Mihály fia György s ennek 2. neje
Keczer Borbála, kiknek Kovászéi Mathusznay Pál és neje Jakchy Erzsébet köteleki, gyandiib irtokrészüket átvallották. Ugj'ancsak György 1596-ban egri hadnagy volt s élén állott azoknak, kik a vár
átadását szükségesnek tartották,
vezette a szultán elé a kapituláló küldöttséget is. E György
ága 1668-ban kihalt. Testvérének Mihálj'nak, az ecsedi lovas sereg vezérének unokája Mihály (1652
95) szabolcsi alispán, a Wesselénj-i összeesküvés részese, ennek fia Zsigmond (f 1714) Thököly, majd
Rákóczi udvarmestere, közben szabolcsi alispán, kuruczezredes. Besenyt és Tepélyt eladta a Szabó
családnak. Ennek egj'ik unokája volt Györgj' (sz. 1747) testr-író, a nemzeti irány úttörje.
A szabolcsvármegj-ei Berezelen,
hol már 1400-ban birtokos volt
idvel egészen meggj'ökeresedett. Az ottani ref. templom homlokzatán ma is látható a család czímere.
Beetf (Meg\'eri) m. Sánta. A czúnerlevelet III. Ferdinándtól 1649-ben kapta B. Gergely, testvérei, nagj'bátyjai Adorján Mihály és Benedek, Priska Bálint nyerték s Xyitra vármegye hirdette.
1729-ben Gergely és Gáspár gyngj'ösi lakosok, 1836-ban János tomamegyei táblabíró, testvére
Ferencz hevesi táblabíró, titoknok gyöngyösi lakos.
Blaskovics (Ebeczki). Törzsökös hontvármegyei család. Czimerlevelet 1712 május 6-án nyertek Bl. József 8 gj-erm. József, János, Ilona, Erzsébet. .Józsefnek fiától, Pál tábornoktól, származott
József (sz. 1772), ennek Fáy Annától való egj-ik fia Gyida 1847 hevesi alispán. 1849 fispán, ennek

—

—
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Bdji Patay Frain'ziskától gyermekei Anna Jláriássyné, Malvin és Gyula (sz. 1843). E családl)ól
valók Ern és lliklós ismert sportférfiak s ennek fia Elemér kengyeli nagj^birtokos.
Bobory (Szent-Tomyai). A család 1848 eltt a Szepességben volt birtokos és az újabb korb.iu
telepetlett meg Heves vármegyében. Tagjai közül Antal (t 1850 körül) nyg. dragonyos kapitány.
Károly, 1848-ban czeglódi plébános, ki hazafias magatartása miatt fogságot szenvedett. Ennek hót
I. György (f 1896) honvódhuszár ezredes, debreczeni ezredtestvére közül kett 1848-ban elesett.
parancsnok, a Mária-rend vitéze, részt vett EZ 18(i()-iki hadjáratbim. Fia György, a család utolsó
I. György testvére Imre
fisarja. gyöngyösi szolgabiró, államtudománj'i tudor.
(f 1894) cs. és kir.
ny. kapitány.
Czimer haránt vágott pajzs, fels vörös mezejében hatágú aranycsillag és ezüstfélhold. Az
alsó kék mezben három keresztbe fektetett nyílvessz. Sisakdisz: könyökl pánczélos kar, kardot
kék-arany, vörös-ezüst.
tf.rt. Takarók
Borbás. Gömörbtll ered. A czimerlevelet 1651 július 20-án B. Márton, neje Kovács Anna, gj'ermekei, fiai, test\érei nyerték. A vármegyében Recsken, Felsötárkányban, Felnémeten, lakott. Egy
ág Déterröl Jászajiátiba költözött. 1754 5-ben János, Jakab recski lakosok.
Borbély (Roffi). A család eredete még homályban van. Elször Borbély György szerepel, ki a
XVII. század közepén jött Abádra. Ennek fia Balázs II. Rákóczi Ferencz ezredes-kapitánya 1704-ben
a fejedelemtl Bura falut kapta ajándékba s a vármegye 1705-ben ki is hirdette az adománylcvelet.
Ez volt a család tulajdonképeni megalapítója s eleinte Abádon, majd Tiszaroffon és Jászapátiban
lakott. A donatiót mint a fejedelem hive nyerte, elbb azonban a király Icatonája volt. Részt vett
Eger vár vissza\ét elénél s ez alkalonunal állítólag aniialist is Icapott. Fia Mihály 1748-ban a szakállosi pusztára, 1754-ben Roff falura nyert nádori donatiót. Akolhát pusztát, Tisza-Derzset, Ecseget, Kérszigetet, Cserközt Mária Terézia adományozta, Abádot, Tomajt, Bánhalmát III. ICároly.
Ezeken kívül számos más zálogos birtokot is szerzett. Sándor (1768 1839) gyermekei László
(1805—95), József (1805—88), Karolin (1808—82) Bemáth GyörgjTaé, Johanna (1814— 68 Dabasi
Halász Miháljw). Lajos (1816—72) 1848 9 képvisel, Antal (1818 52) nemzetörszázados, Kornélia (1820^ 56) Péczely Lajosné. A család Tiszaroffon lakik s ott nagybirtokos.
Czimer kék pajzsban, zöld mezn, kardos oroszlán sisakdísz ugyanaz növekvn takarók
kék-arany, vörös-ezüst.

—

^

—

:

:

—

—

—

—

:

—

:

:

;

:

;

Borhy (Borhi). A czimerlevelet Lipót királytól 1693 november 4-én nyertek B. András, neje
Kovács Anna, veje Mészáros m. Borhy János, ennek neje Borhy Erzsébet, fivérei György és Imre
s ennek neje Tóth Ilona, fiuk Ferencz. ICihirdette ugj'anaz évben Heves vármegj'e. A harmadik
testvér az armalisban Boi-j- családnéven szerepel. A család már elbb is nemes volt, 1578ban Pál nemes emberként szerepelt Egerben. 1691-ben Imre Gyöngyös város bírája. 1724-ben Gergely és Ferencz, Gergely fia Mihály, Ferencz fia András gj-öngyösi lakosok. György jelenleg g.yön-

A

és kir. asztalnok, udvari tanácsos,
nyerte 1903. évben az elnevet.
köza hevesvármegyei árvaszék elnöke, Dániel jogtudor szolgabíró. Sándor
család
csendrszázados stb.
számos tagja 1831-ben nemességi bizonyítványt nyert.
Czüner kék pajzsban, zöld alapon, ágyékán és feje körül zöld falombbal övezett, balkezét
csípjén nyugtató s vállán egy gj-ökerestül kitépett fát tartó mezítelen vadember sisakdisz zöldel és fürtökkel megrakott szltke felett egják lábával búzakévét tartó kiterjesztett szárnyú
fekete holló takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Bory (Bori és Borfi). Az 1275-ben Bori helj'ségre adományt nyert családnak a XVII.
század közepén Szajolon volt birtoka. 1667-ben György tiszaföldvári lakos, 1589-ben Pál az egri

gyösi nagj-birtokos,
pályán szerepelnek

cs.

Ádám

A

:

;

:

:

;

vár lovasságának hadnagya.
Borsos. Lipót királj-tól 1667 május 10-én kaptak czimerlevelet B. István recski lakos, neje
Nagy Erzsébet, fia, testvérei. 1699 Jlihály, 1724 Albert, Péter, Jakab, István, 1754 5-ben Gáspár,
Györgj', István, Sándor recski lakos, 1810-ben Lrincz fia Flórián gárdista.
Czimer kékben, zöld alapon bárány sisakdísz galamb 3 búzakalásszal ; takarók kékarany, vörös-ezüst.
Bossúnyi (Nagybossányi, nemes, báró és gróf). A Di\-ék nemzetségbl ered s IV. Bélától nyert
Bossány földjére adományt. Hevesben mint a Nyárj' család leszármazottja szerepelt a XVII. szá-

—

:

:

:

;

zad második felétl.
Bóta. Borsod vánnegyóböl ered, de Hevesben
nyert B. Benedek s társai személyében armalist. 1754

is meggyökeresedett család, mely 166ö-ben
5-ben Ferencz besenyöteleki lakos. Jelenleg
Egerben.
Czimer kékben, korona felett kiterjesztett szárnyú hulló sisakdísz a pajzsalak talcarók
kék-arany, vörös-ezüst.
Bozik. III. Ferdinánd adta a czimerlevelet 1642-ben B. István, neje Czepe Ilona, fia Pál,
fivére Mihály részére s Pest vármegye hirdette. A család Besenyteleken, Egerben lakott s több
ízben testimonialist nyert.
Bozó. Birtokos család Hevesben. A nemeslevelet 1683 márczius 22-én nyerték B. Anilrás,
neje Kovácsy Anna, gyermekei és unokái. Erdökövesden, majd Szenterzsébeten tnt, itt szerepel
1754 5-ben Béla és Gergely. 1818 és 1826. években Kevemesre, 1843-ban Sámson-ra költöztek

—

is él

:

;

:

;

:

—

Beökönyi (Beökönyei), elbb Najmajer. Mária Teréziától 1760 november 25-én nyerte a nemesegi-i lakos (t 1771) s fiai Ferencz. Ignácz ós Lipót. Kihirdettetett 1761-ben.
Ignácz (sz. 1746) elbb jezsuita, majd egri fbíró, fiai közül János (sz. 1780) egri fbíró, Ignácz
temesi kir. biztos, Ferencz (sz. 1792) udvari tanácsos. János fia Viktor (sz. 1838) ludasi nagybirtokos,
a ki 1862-ben a Beökönyei elnevet. 18fi8 a Beökönyi családnevet kapta.
Czimer vágott pajzs, a fels rész kékkel és vörössel hasítva, elül koronás angj'alf szárnyakkal, hátul vértezett, kardot tartó könyökl kar, az alsó ezüst mezben szarvas zöldággal a szájában ;
sisakdisz a pajzsbeli könyökU) kar takarók kék-ezüst, vörös-ezüst.
Brezovay. Megj-ebeli birtokos nemes család, itt lett hirdetve nemeslevele, melyet 1700 május
14-én B. Mihály, neje Maróthy Katalin, gj'ennekei, továbbá Gólyás György s ennek gyermekei nyertek. Elbb Egerben, majd Farmoson lakott s ott ma is él s bírja a Bosnyák-féle birtokrószt. József
a vármegye fjegyzje, követe, alispánja, 1845 48. években fispáni helji/artója, fia László és unolevelet

Najmajer Ferencz

:

:

;

:

—

JliiK.varorsMK Vármegyéi és Városai: Heves vánncKyc.
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Heves \-árinc2ve nemes

családai.

kájp III. László országgylési képviselk voltak. Sándnr jelenleg nagyiédoi. .András volt testörönvigy,
jelenleg egerszóláti birtokos.
Czlmer kék pnjzs tóbnii úszó liattj-úviil sisakdisz : két borost yángaly között zöld leveles
3 vörös rózsával megrakott ezüst kereszt ; talcarók kék-arany, vörös-ezüst.
:

:

:

HrudiTii.

Brudern (báró). Belgiumból származott ós nemességét a Fürstonl)erg ház fejétl nyerte.
1769-ben nül vette özv. Révayné sz. Hallerköi HiiUer Antónia grófnt s általa Hevesben
is terjedelmes ja\aklioz jutott. 1771 bárói rangot. 1778 honfiúsitást nyert. Ekkor már tábornok volt.
Fiai közül József gj'öngyösi lakos nag^^nüveltség. igaz magyar hazafi volt. Bizonyság erre 1833. évi
.lózsef

végivndelete. melyben alapitvánjt tett oly ifjak külföldi tnnvilmányútjaira. kik szolgálataikat kizárólag az ..édes magj-ar hazának szentelik." Mivel
ntlen volt. Sámuel
fivérének fiai jiedig
külföldön mag nélkül maradtak, a család sírba szállt. Birtokai nagyobbrészt a Károlyiak tulajdonába

nev

mentek
BattliT.

át.

(Bérdányi és Erdöteleki báró és gróf). Eredeti neve Buttlnr volt, si fészke pedig
az oroszországbeli Kurland tartományban. János-József báró ezredes 1689-ben egri
nemességét tanúsító, Esterházy Pál nádor által Idállított, oklevelet 1691-ben. a
magyar indigenatus adományozásáról szóló 169() május 7-én kiadott oklevelet pedig ugyancsak
1696-ban hirdette a vármegj-e. 1692-ben megszerezte Alsó- és Felsöerdteleket Atánj-t, Í693-ban
Fázmánd pusztát, késbb a serlialmi, hányi és tenki pusztákat. JVIivel gj-enuekei nem voltak, imokaöcscsét János- Lajost 1701-ben örökbe fogadta. A magyarországi ág tulaj donképeni törzsénelv tehát
ezt kell tekintenünk, a ki 1714-ben honfiúsitást. giófi rangot nyert. Bár két nejétl Heckenstal Zsófia
Borbálától és Halhveil Aima Jlária Eszter báróntl 12 gj'ermeke született. 1749-ben kelt végrendelete már csak egj- fiúról Gábor-Budolf-Jaluibról és .3 lányról emlékezik. Fia Gabor-Kudolf-Jakab
megszerezte a bárdányi birtokot s testvérével egj-ütt 1784-ben a .,Bárdánj-i" elne^et kapta. Két
neje volt, az els Buttler Erzsébet giófnö
kinek családneve úgj-látszik Ficsenhaasen,
a másik
Nagy Borbála. Els házasságából 4 fiú és 10 lány származott, de mindannyian mag nélkül haltak
meg s így a család sírba szállt. A fiúk egjike volt János-Bencdek-Vilmos (1773 1845)
az utolsó
férfisarj,
a ki fleg a Liido\ika Akadémia javára tett fejedelmi alapítványával örökítette meg
nevét. Hogy a család fénye fennmaradjon, Buttler Sándor gróf ne^-ü rokonát a bajorországi Hnimhaiisenból magához hívta s mititán ez az
beleegyezésével Borbála nvérének
Barkóczy Innéné
bárónénak.
Imre fiától való unokáját Évát nül vette, 184.'i. évi pótvégrendeletében szerzeményi
Biilller

Islitz város,

A

l>arancsnok.

,

—

—

—

—

—

javainak örökösévé
Ciányi.

—
—

tette.

A nemeslevelet

1674-ben Cs. Lrincz és lst\án, ennek fia András nyerennek Mihály fiától való imokája Blihály 1799-ben Sátára költöMihály pásztói, Lajos domiándi lakosok.
Csapó. Cs. István gyöngyösf lakos, neje Für Sára, leánya Rozál. ennek férje Lukácsi Ambrus
nyerték a czimerlevelet, 1717-ben, melyet a ^ánnegje még ez évben hirdetett.
Császár (Füzesabonyi). A nj'itravármegT.-ei Bori községben volt birtokos, de egyesek a kurucz
idkben a gömr\ármegyei Jólészen. majd Ungvárott tntek fel, késbb az egyik ág a komárommegj"ei Várbogyára, a másik Hevesbe származott át. A czimerlevelet II. Ferdinánd 1636 február 1-én
Cs. Péter, neje Horváth Katalin és társai részére adta s 1642-ben Nyitra vármegye hirdette. He\-es
vánuegj-ében 1727. évben hirdettették nemességüket Ferencz. Imre, Ignácz, István tamabodi birtokosok s Ferencz fia Mihály. Füzesabonyban. Fedémesen, Andornakon, Egerben is laktak egyesek,
az 17.54 5. évi összeírásban is többen szerepelnek. Géza honvéd alezredes 1904-ben, a régi nemesség
elismerése mellett, a Füzesabonyi olnevet nyerte.
Czimer kékben, zöld alapon ugró szarvas, balszarván kalászkoszorú sisakdísz a pajzs alak
növekvn takarók vörös-ezü.st, vörös-arany.
Cíépán. Megyebeli czímeres nemes család, mely Atányon és Egerben lakott. Cs. Balázs, neje
Vörös Anna, fia János és István nevére szóló lü69-ben kelt armalis 1670-ben lett hirdetve.
Caernus (Kökeszi). A hontvármegj'ei Kökeszibl származik, honnan elnevét vette.
A nemeslevelet 1652 február 14-én nyerték Cs. György, fiai András és István, fivérei Bálint és'
János. 1754 5-ben István rsépai birtokos. Hevesben 1771. évben Farkas és János csépai, István
Csúnyi. Hevesi család.

ték. 1724-ben István pásztói lakos,
zött. 1754
5-ben István. János és

—

C--ap6.

C-ászár.

—

:

•

Vcrims.

;

;

;

sisakdísz

:

;

C-úpáii.

—

egerszóláti lakos s fiai publikáltattak.

Czimer kékben, zöld dombon könyökl vörös ruhás kar karddal
takarók nincsenek.
:

:

ugyanaz

:

Crlky.

Caiky (Csikzsögödi). Mint csíkzsögödi származású lófszékely nemesek Csík-Gyergyó és Kászon
székek bizonyságlevele alapján 1805. évben hirdettettek Gáspár egri káptalani számvev s testvére
János káptalani ispán s Gáspár fia Ferencz. Ennek fia Sándor táblabíró, 1848 9. polgárrségi
ezredes, Eger város függetlenségi képviselje több czikluson. Meghalt 1892. évben 87 éves korában.
Csorna (Ragj-olczi). Régi birtokos nemes család Erdélj'bl. Magj'arországon már 1544-ben
szerepelt Tolcsvai Cs. Imre. Késbb a család czimerlevelet is nyert, melyet Abaúj várraegye hirdetett. Tenken volt birtokos Sánnuel, kinek Zsigmond nev fiában a hevesi ágnak magva szakadt.
Az említett Zsigmond 1757-ben kapott nádori adományt Ragyolczra. József jelenleg abaújdeve-

—

C^oma.

cseri birtokos.

O 'mortény:.
(jgike.

Csomortányi. A nemes-séget III. Károly 1722 nov. 27-én adta Cs. András és társai részére.
család Besenyszögön és Szentivánon lakott, itt voltak birtokosok 1754 5-ben Imre és János.
1784-ben Antal egri kanonok.
Csöke. A Zemplén vármegj-ei kötetben már tárgyaltuk. 1699-ben Mihály és Barnabás,
17.54
5-ben Mihály pusztatassi, Ferencz özvegy és Lukács gyöngyösi lakosok. 1708-ban János

—

A

—

másodaUspán,
Dankó.

Dankó. 1625-ben raegnemesitett, Szabolcs vármegj'éböl ered család, melynek nemességé*
legfelsbb helyen is többször igazolták. Heves vármegj-e 1837-ben hirdette Borsod és Szabolcs
bizonyságlevele alapján Ferencz százbereki gazdatiszt. Mihály g\"öngj'ösi lakos és János sajószentpéteri plébános nemességét. Jlihály fiai Mihály (f) egri prépostkanonok. .János nagyváradi püspökségi gazdatiszt és Bertalan magánzó. Ez utóbbi János fiai
Adorján és János egri fkápt. gazdatisztek. Zsigmond fia Ferencz fia László terppsi körjegj'zö.
:

:
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Heves várniegve nemes
C'zínier

:

kékkel és \eressel osztott imjzsban

felül

661

csaláclai.

az osztási vonalon kardos, lópö oroszlán

kiemelked kardos oroszián takarók kék-arany, veres-ezüst.
Dapsy (Dapsai). A gömöri kötetben már megemlékeztünk róla. A Széky-jusson

8isakdisz

:

:

;

:

volt birtokos a

megyében. Rafael 1814-ben fügyész, 1834-ben másodalispán.
Darfas (Xagj-rétlú). Ismert nógrádi donatárius család. A XVII. század végén Nagyrédén,
Tiszaigaron. Egercsehiben birtokos. 1700-ben János és fia Lipót királytól donatiót nyertek Nagyrédén, Apez<íU. Csányon, Tarnamérán és Tiszaigaron bizonyos javakra.
Dely. Törzsökös hevesi család. III. Ferdinánd lii4'.» május 12-én adta az armalist D. János,
fia Gergely, ennek neje Nagy-Tállyai Katalin s unokája Müiály részére és 1650-ben
Heves \ármegye hirdette. Ugy látszik, már elbb is nemes lehetett, mert a vármegye útlevelet
adott nemes D. Györgynek fiainak Mihálj-nak és Györgynek. Gergely 1654-ben szolgabíró volt.
1754 5-ben Gergely, György, János gyöngyösi lakosok. Imre oki. gazda jelenleg pusztaperesi
birtokos és nagybérl.
Czímer: kékben, zöld mezn, a pajzs jobboldalán emelked ksziklára szarvas kapaszkodik s
növekvn a pajzsalak ; takarók kék-arany,
fejét a balsarokban lev hold felé fordítja sisakdísz
vörös-ezüst.
Demkó m. Belánszky (Bélai). trencsénvármegyei Béla helységben bírt földesúri joggal, innen
vette elnevét is. Hevesbe 1730. évben származott át Mihály pásztói jegyz, György fiától való
unokái közül csak Pál maradt Pásztón, György Gyulára, János Szegedre, Mihály Herédre távozott.
Györgynek egyik fia MUiály urad. jószágigazgató, ennek egyik imokája. Pál, nagybecskereki or.szággyülési képvisel, ennek fia Pál jogtudor, jelenleg makói kir. közjegyz.
Dévay (nemes és báró). Törzsökös hevesi csahid. A nemességet D. János, neje Csapó Erzsébet,
gyermekei János és Sára, továbbá D. Pál, neje Czupó Katalin, fia Pál 1663-ban nyertek s 1665-ben
hirdettették. János és Pál 1676-ban gyöngyösi lakosok. Nemességi bizonyítványt nyertek 1775-ben
a késbbi altábornagy és báró
Pál, Xádasdy ezredbeli kapitány
és János fegyverneki lakos
testvérek. Pál 1800-ban a Mária Terézia-renddel a bárói rangot nyerte, de mivel csak leánygyermeke
volt, ez ágnak magvaszakadt. A nemesi ág ma is él a megyében. Pál, 1708-ban els alispán, András

D

ipsy.

Darvas.

Dely.

neje Sziike Amia.

—

:

;

:

A

—

uemió

Déviiv.

—

1735-ben másodalispán, 1746-ban els aUspán.

A

Dobóczky.
család ma is él Hevesben s a Duboveczi elnevet viseli. Czímerlevelet 1672. év
mái"czius 20-án nyert D. m. Szabó István. Fia Ádám fel van véve a pozsony vármegyei 1754
5.
nemesi összeírásba, unokája ugj"ancsak Ádám volt, ennek neje pedig Akács Magdolna, a ki édesanyja, Rakovszky Sára, a Xyáry család leányági leszármazottja révén osztályosává lett a
Nyáryak hevesi, köteleki, nagykürüi, pélj^i, tarnaörsi javainak. Ádám fia Ignácz Pozsony vérmegye 1787. évi bizonyság levele alapján hirdettette itt a nemességét. Négy fia volt 1. Ignácz,

—

Dnböczlo'

;

(sz. 1853) nemrég magtalanul hunyt el, 2. István, kinek unokái János szaMiklós, István abádszalóki lakosok és László,
3. Alajos, kinek egyik utóda egercsebiben pébános, 4. Imre, kinek fia Dezs ügj^-éd, hevesi földbirtokos, a közig, bizottság tagja,
ennek fia Dezs hevesvármegyei szolgabíró.
Czímer kékben, zöld alapon, fehér lovon ül vörösruliás, kucsmás magyar vitéz, a kezében
tartott görbe kardja hegjén nyakán átszúrt bajuszos törökfö sisakdisz : pajzsbeli vitéz növekven,
jobbjában kardot, baljában varkocsánál fogva török ft markol.
Dóka. Törzsökös hevesi család, mely III. Károlytól 1714-ben nyert czímerlevelet. D. András
és Ferencz gyöngyösi lakosok s András neje Odál Erzsébet személyében. 1724-ben András fiai Miklós
5-ben
és István, Ferenczéi Gergely és Pál. Gergely fiai Pál gyöngyösi és Ferencz becski lakosok. 1754
Miklós és Pál szerepelnek.
István
birtokában
volt Tárcsa puszta, mely azután a
XVII. század közepén D.
Dorogffy.
Majzik <saládé lett. 1699-ben birtokos Dorogházán, Csehiben, Szulián, Maczotikán, Hevesen, Monosbélen. Kihalt.
Drisnyey másként Dresnyey (Marczinfalvi) f Abaúj várniegj'óbl származik, a XVI. században kapta a nemességét. Heves vármeg\"ébe az újabb korban telepedett. Abaújban Hidasnénet
és Göncz községekben volt V>irtokos. Tegje.i közül László (tl861) törvényszéki bíró \olt. Ennek
fia László, szintén törvényszéki biró. Ist\án (tl893) 1848 49-ben honvódörnagy, késbb honvédszázados. Fia Béla. jelenleg hevesmegj-ei fszolgabíró.
Czímer
kékben, zöld alapon ágaskodó, nyíllal átltt természetes medve. Sisakdísz
a paizsalak növekven. Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
a ki a várraegye ügyésze volt 1676-ban
Dúl. 1639-ben Mátyás kakati birtokos, fia Miliály
1674-ben armalist nyert. Fia Ferencz szerzetessé lett s így a család kihalt.
sé pásztói birtokos
Elek. A nemeslevelet II. Ferdinánd 1625-ben adta s 1628-ban Borsod vérmegye hirdette.
Nemességszerzök E. Péter, neje Kovács Orsolya, fivére Farkas stb. 1724-ben Márton és gyermekei Bálint és Erzsébet, Tamás és fia Györgj' detki, 1754 5-ben Bálint detki, János ivánkai,
1752-ben György és Gergely egri lakosok. Borsod \ármegye bizonyságlevele alapján ISOfi-ban
igazoltatott Ferencz egri lakos. Elek Sámuel Menyhért (f a 60-as években), István tiszaszlsi
fia László (f 1908) ugj'ancsak szolgabíró. Ennek fiai: János,
birtokosok. Pál (t 1882) szolgabíró,
jelenleg pusztateuki birtokos, László, mint segédtitkár, fispáni titkár, szabolcsi birtokos, Sándor

kinek unokája Ignácz

joli pléljános,

:

;

Dóka.

—

A

:

Dirosrfl)-.

Dil-uj-ej-.

:

:

—

—

düi,

•

Elek.

—

:

—

;

fhadnagy,

cs.

és kir. kamarás.

Aranykeretü kék pajzsban, zöld alapon egj'mással szemközt ágaskodó két arany
\örösruhós és kucsmás magyar \'itéz, növekven,
oroszlán fölött hatágú aranjcsillag. Sisakdisz
jobbjában kardot, baljában három búzakalászt tart. Takarok kékarany, vöröseziLst.
Gáspár
gyermekei
armalist kaptak, melyet 1673-ban hirdettek
1668
nov.
3-iin
E.
és
Endrész.
ki. 1724-ben István fia Gáspár tiszafüredi, György nagyfügedi lakos. Kaiban és Jászárokszálláson
is elfordult. A Hangonyba költözött családtagoknak product ionalis pörük volt, mely azonban
1786-ban félben maradt.
Erdélyi. A nemeslevelet Rákóczi erdélyi fejedelemtl I648-I>an nyerték E. András, János és
György, s Zaránd vármegye hirdette. György Zaránd vármeg)-e bizonyítványával 1773-b8n igazolta nemességót. Testvérei közül István bogsáni tiszttartó, Ferencz bécsi orvos. Tamás le\eleki,
majd egri lakos. Ez. valamint fiai: Imre tb. ügyész és Antal katlét 1811-ben testimonialist
n\ernek. Imre fia Jzjuef a vármegye föjegjzje volt. ennek egyik fia Béla jelenleg vasúti titkár.
Czímer

:

:

:

Eiidrósz.

Erdélyi.

Heves vármegye nemes

6(j2

Erdódy.

családai.

Erdoy tMonyorókereki gróf). Iiill9-ben Györgj' Gyöngyös, Roff, Balla, Hodony, Párád,
Derecske. Debró, Tófalu, Kál lielységekeben, ííag\-út és Balpüspöki pusztákon birtokos, Gábor
1710
l4-ben egri püspök. A pozsonyv»rmeg>-ei kötetben ismertettük a családot.
Estcrhúzy (Galánthai, gróf és herczeg). A Salamon nemzetségbl ered legelkelbb fnemes
csnUidjaiuk egj'ike, meljTl a pozsonyvérmegj-ei kötetben részletesebben megemlékeztünk.
Ill9y-ben Gyöngj-ösön, Abasáron, Visontán, Egerf arraoson birtokos. Miklós herczeg szerepel az

—

ietrrbízy.

fnemesi

1764. é\T

Táy.

összeírásban.

Fáy (Fái). Okleveles adatokkal igazolható legrégibb családok egj-ike. melyrl már más kötetekben bvebben volt szó. Rugacs fiai Don és Barnabás 1243-ban kaptak IV. Bélától „Fáy" földjére adománj-t. Heves vármegyében, Bárczay Zsófia
révén lett birtokossá a
Fáy Gábomé
XVn. század középétl. Ma is birtokosok Ecséden József és Zoltán. Heves községbe a Borbély család révén jutott, a mennyiben Fáy György neje Lévai Borbély Róza lett, most pedig
Maczky Emil orsz. képvisel neje szül. Fáy Róza.
Czimer kékben, zöld alapon magj'ar \4téz, jobbjával ugró fehér lovat tart, kantáránál fogva,
sisakdisz a ló növekven, takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Farkas (Hügyei). Az iratok mint régi királyi a<lományos családot említik, mely, úgy látszik,
Pozsony vármegyébl ered, de Komáromban is el \olt terjedve. 1718 39 körül Szuhán, Nómetmezn,
Csányon, Szólát hon birtokos, Szerepelnek Müiály és István s ennek leányai.
Farkas (Csetneki). 1694 február 28-án F. Györgj' csetneki lakos, neje, gyermekei, fivérei
nemeslevelet kaptak, melyet e megje még ez évben hirdetett. 1724-ben Mihály gyöngyösi lakos,
1784-ben Miliály fia János alszolgabiró. A csetneki elnevet József gyöngyösi lakos fia Mihály
csongrádmegj-ei lakos kezdi \-i.selni.
Fazekas. A nemeslevelet II. Ferdinándtól 1631 július 16-án nyerték F. András, neje Katalin,
fia Máté, fivére Gáspár. Kihirdették 1631-ben Borsod, 1632-ben Heves vármegj'ék. András sarudi
lakos utódai Jászkisérre, Gáspáréi Tiszaderzsre költöztek el. 1754 5-ben András Tiszaderzsen szerepel. A család nemességét 1794-ben legfelsbb helyen is igazolták.
Czimer vörösben, zöld alapon ágaskodó farkas három strucztoUal ; sisakdisz
három
strucztoU takarók mindkét részen kék-arany.
Fejér (Szajoli). A Küls-Szolnok megyei Szajolon már a XVII. század elején birtokos volt
Három izben iá nyert donatiót e helységre, 1601-ben Kutassy esztergomi érsektl F. Müiály, 1669-t)en
a nádortól Trombitás Mátyással, Teörök Andrással, Hegeds Demeterrel együtt F. Mihály, 1750-ben
ugyancsak a nádortól F. János. Czímerlevelet II. Ferdinándtól 1632. okt. 5-én nyeiték F. Lénár:
neje Mészáros Anna, gyermekeik Demeter, Miklós, Borbála és Katalin s Lénártnak anyáról való
testvére.
Kis István és Új István. Kihirdette 1633-ban Abaúj, 1669-ban Borsod vármegye.
Miklós fia István Gyöngyösre költözött smint insurgens nemes ember, Bécs alatt harczolt. Istvánnak András nev fiától származott unokái Ferencz és János s Ferencz és fiai Gábor és Antal
állítják, hog)az 1632-ben armalist nyert Lénárt leszármazottjai, de mivel a nemeslevelet Új
m. Borbély István gyöngjösi lakostól, a társszerz Új István utódjától visszaszerezni nem tudták,
újat kértek és nyertek lÓ. Károlj-tól 1740 márczius 15-én. A nemesség- megújítólevél 1740-ben
lett a megj'e közgj-lésén hirdetve. Szajolra F. János donatiót nyert
1750. évben. A nemesség
Pozsony és Csongrád vármegyékben is hirdetve lett. Ennek fia László vármegyei szolgabíró, fia
István tisztiügyész és táblabíró. Ennek fia. Lajos (f 1873) hevesi követ, majd országgylési képvisel. Fia Miklós (sz. 1837) ny. államtitkár, képvisel, ennek fiai Aladár jogtudor. Pesti Hazai
Takp. jogügyi eladója. Elemér cs. és kir. kamarás, pénzügjTnin. titkár, Lajos kisbirt., Orsz. Földhit. titkárja, Elek cs. és kir. kamarás, huszárfhadnagy.
Fekete. (Iváni). A XVII. század közepén F. László füleki várkapitány, ki a vármegyei életben

—

—

:

:

:

Farka.-.

Farka.-.

Fazekas.

:

—

—

:

:

:

;

Fejér.

:

k

Fekete.

tevékeny részt vett. Gyöngyöspatán volt birtokos.
Fekete. Eredetileg borsodi család, de már az 1724. évi nemesi vizsgálatkor György és János
Tiszaszölösön tntek fel. A XIX. száztid elején az egyik ág Tiszafüreden lakott. Ekkor került a vármegje levéltárába armalisuk, melyet III. Ferdinánd 1642. évi május 10-én adott F. Miklósnak és
társainak, 1754
175ö-ben Gáspár, János, István Tiszaszölösön laktak. Márton 1808-ban Makóra
költözött, Sámuel 1829-ben tiszafüredi sebor\'os.
Czimer Kékben zöld alapon álló farkas ; sisakdisz két ökörszarv közül kiemelked bárány
takarók kék-fekete, vörös-ezüst.
Ficsor. A Lipót király által 1668-ban F. Pál és rokona Pohrancz Pál javára adományozott
czímerlevelet ugyan Xógrád vármegye hirdette elször, de a család csakliamar Hevesben gj-ökeresedett meg. Pál fia János többekkel együtt már itt lakott a megyében az 1724. évi nemesi vizsgálatok
idején. Besenyteleken, Detken, Erdteleken, Kaiban, Tamazsadányon volt a lakhelyük.
Czírner kék pajzsban, zöld alapon arany korona felett nyílt szárnytól körülvett aranycsillag ; sisakdisz kardot tartó növekv griff takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Fóra. Az 1642 június 7-én F. Pál és társai részére adományozott czímerlevél kihirdetve
1643-ban. 1709-ben András, 1724-ben János, György étányi, István egerlövöi, 1754 5-ben András,
György átányi lakosok.
Forray (Soborsini, nemes, báró és gróf). Czímerlevelet 1714 február 4-én nj'ertek Sárközy
János ós Forray Márton unokatestvérek s Heves vármegye ugyanaz évben hirdette. A czímerszerz Márton
néhol Sárközy néven
talán mert anyja és unokatestvére Sárközy nevüek voltak
fordul el. Két fia volt, András és Márton. Ez utóbbitól való egyetlen fiú
József
magtalan
maradt s vele a család nemesi ága kihalt. Az Arad vármegyébe költözött András, a gj-öngj^ösi
születés köznemes ifjú, tekintélyes állást vívott ki magának. 1747-ben Arad vármegyei aljegyz,
mint ilyen eladta tamabodi birtokrészét, hogy laklielyén szerezzen másokat, 1760-ban aradi
alispán s mint ilyen a soborsini elnevet nyerte. Egyetlen fia Ignácz 1789-ben bárói rangot
kapott. Ettl származott András csanádi fispán, kinek fiában, az 1877-ben grófi rangra emelt
Jánosban, a család fnemesi ága is sirba szállt.
/'öWi'ár?/ (Bemátfalvi). Törzsökös Pest vármegyei család. Feöldwaary Mátyás 1573-ban nyert
Jliksa királytól
áUítólag újított czímerlevelet. Hihetleg ennek fia volt az 1589-ben szerepelt
Mihály, ki nöülvevénBemátfahT Bemáth Zsófiát, e család osztályosává tette utódait. Innen ered
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Heves vánnegve nemes
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tagja Sárszögön,
is. A XVII. század közepén .János G\orosziban, 1699-ben a család több
Csanádon, .-Víidornakon, Szcsiben, Szentimrén, Czibakliázán és Jen pusztán volt birtokos. A gyönnyert
1754
5-ben
György
szcsi birtokos.
Teréziától
adományt.
pyösoroszi és szcsi javakra Mái'ia
Ferencz 1822-ben fügyész. 1824-ben másodalispán, lS28-ban elsaUspán. György 1841-ben másodaUspán. 1844-ben elsöalispán. János lS41-ben fügyész. Az emiitett Ferencz (sz. 1790) alispán
egyik fia Kálmán 1848 9-ben fhadnagy, várm. tb. fjegyz.
Fráter (Ippi, Érkeserüi és Bélmezei). A Dobra nemzetségbl származott család e vármegyében
akként vált ismeretessé, hogy az 15S2-ben nemességmegerösitést nyert Pálnak István fiától való
unokája, ugyancsak Pál, hajdúkerületi fkapitány, a fejedelmi vérbl származott Barcsay Anna
nev neje révén birtokába jutott a küialt Pászthói család pásztói jószágának. Fiai György és István
pásztói és hasznosi javaikat eladták Battik Jánosnak 166S-ban.
Fridricy.lll. Károly 1712 július 12-én Fr. Ferencznek a szépmüvészetek és a bölcseleti
tudományok mesterének és testvérének Józsefnek czímerlevelet adott, melyet ugyanaz évben e
vármegje hii-detett. Xz oldevél megemlékezik az érdemekrl, melyeket Ferencz Eger vára körül
magának szerzet s felemlíti, hogy apja is kitüntette magát Eger vára köri 168ü-ben, sebet is
kapott. Az armalis a M. Xemz. Múzeumban van.
Fülöp, másként Filep. Komárom vármegyébl származik, a hol Ószöny és Kocs községekben
volt birtokos. Simon és Istvánl.567-ben kaptak czímeres nemeslevelet. 1726-ban és 1767-ben Komárom
vármegyében igazolta nemességét. 1796-ban, 1808-ban, 1819-ben és 1820-ban a család egyes tagjai
számára a vármegye nemesi bizonyítványt állított ki. A XVIII. század második felében telepedett
Heves vármegyébe, a hol Egerben volt birtokos. Tagjai közül József (t 1886) ügyvéd, késbb Heves
József, jelenleg szintén honvédszázados
Géza (f 1907) honvédszázados.
vármegye alispánja.
az elóuév

—

—

—
— Zoltán, jelenleg tiszafüredi fszolgabíró.

—

Kékben, kétfarkú aranyoroszlán, jobbjában kardot markol. Sisakdísz a pajzsalak
növekven. Takarók kékarany, vörösezüst.
(íacfta/ (Alias Eölvedy J.Esztergom vármegyébl származott, ott lett liirdetve a czimerlevél,
melyet II. Mátyástól 1618-ban G. m. Eölvedy János esztergomi alispán és társai nyertek. 1693-b8n
András, János, 1724-ben András fia István, 1754 5-ben Ferencz, György, István, János poroszlói.
György tiszaszentimrei lakosok. Ma is számosan élnek Poroszlón, Tiszafüreden. Sándor jelenleg m.
Czimer

:

:

—

kir.

honvédömagy.

Gaál. Régi család, mely az 1433-ban Zsigmond királytól kiváltságlevelet nyert Gall Fihsteus
Imre de Felsszentgyörgy leszármazottjaként tnt fel. 1724. Mátyás gyöngyösi, -János és András
apczi, 1754
ö-ben János gyöngyösi, János, Tamás apczi, Jakab tiszavárkonyi, 1832-ben István,
fla

—

Péter, Ferencz recski lakosok.

A G. Gíergely, György és István testvérek nevére szóló 1649-iki armahst 1657-ben hirdették.
nemességszerzö Gergely unokája Gergely sarudi, majd poroszlói lakos. 1754 5-ben szerepelnek
Gál.

A

—

Gergely- János, Mihály.

vörösben három zöld halmon kardos párducz arany csillagtól és félholdtól kisérve ;
sisakdísz növekv kardos oroszlán takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Galambos. Xemességet 1666. május 26-án nyerték G. István, neje Csépány Katalin s gyermekeik, kihirdették ugyanaz évben. A vármegyében Tiszanánán, Atányon, Tenken lakott s a
család több tagja 1842-ben bizonyságlevelet nyert.
Galambos. Eredetileg hevesi család, de már a nemességszerz G. András, ki nejével, Bartók
Erzsébettel, leányaival Katalinnal és Amiával, fivérével Mihállyal együtt 1669-ben az armalisti kapta,
Atányról Gyömrre költözött s e megyében utódokat nem hagyott hátra.
Gáspárdy. Eredetileg nj-itraniegyei család, ott hirdették elször a czímerlevelet, melyet Lipót
király 1659-ben adott G. Lukács, neje Halasy Erzsébet, leánya Katalin, fivérei György és Mihály
javára. Xyitramegye eltt 1784-ben pörrel igazolta régi nemességét. Heves megyében Lajos szatmári,
nagybányai, majd egri sótiszt hirdettette nemességét 1840-ben. A kihirdetett bizonyságlevélben
Rudolf testvérérl is szó van, kinek unokája Gyula jelenleg a hevesm. takp. aligazgatója. Lajos
(sz. 1804) fiai Gytila (sz. 1833) Géza (1833
91), ez utóbbi fiai Géza ny. követségi tanácsos. Elemér

Czimer

:

:

;

:

—

keresk. miniszt. fogalmazó.

A

czimert a biharniegyei kötetben közöltük.
Gencsy (Gencsi és Érmihályfalvi). E családról a szabolcsmegj-ei kötetben bvebben van szó.
A családnak ez az ága Szabolcsból Borsodba és onnan, házasság útján, a Józsa György leszármazol
az Okolicsányiak révén jöttek az újabb korban Hevesbe Tiszafüredre, hol Gj-ula (f 1870. körül)
birtokos volt. Ennek fia József (f 1885.) szintén tiszafüredi birtokos, ennek leánya Ilona, jelenleg
Sípos Miklós cs. és kir. kapitány neje, ugyanitt birtokos. I. József második fia Géza szintén (j 1884).
Ennek négy fia Elemér és Lajos birtokosok, Géza miniszteri tisztvisel és Gábor gazdatiszt.
Glósz. E Zólyoimuegyéböl származó, de Komárom, Gömör, Bács, Xógrád, Pest, Túrócz,
Sáros, Zala és Zemplémnegyékbe is elágazott család eredetileg Glosius, majd Glós, Glóz néven is
elfordul. Els izben I. Ferdinándtól 1563-ban nyert czímerlevelet Glosius János, mint mellókczímerszerz, a Churhay stb. családokkal egy-ütt, melyet Zólyommegye hirdetett. Bálint fiától való János
nev unokája III. Ferdinándtól 1649-ben nemességmegerösitést és új czimert kapott. Egerbe Ferencz
Antal Imre jött 1835-ben Komárommegyéböl. Egyik utóda Kálmán Eger város tiszti forvosa.
Gcza. Jlegyebelí és jászsági birtokos család, mely III. Ferdinándtól 1653-ban nyert nemeslevelet. A család Jászkisóren, Sarudon, Kürthön, Sülyön lakott. 1821-ben számos tagja bizonyságlevelet nyert a megyétl.
Czimer kékben, zöld alapon kardos oroszlán sisakdisz a pajzsalak növekvn takarók ;
kék-arany, vörös-ezüst.
Gosztony (Kövesszarvi és Gosztonyi, illetleg Gosztonyi ós Krencsi). A család a Jaák-nemzetségbol származik. mel\-nek els ismert ose. Wasserburg Venczellin uuVr 9y7-ben szerepel mint
gyztes hadvezér a Kojipány elleni hadjáratban. Ó kaptn Koppány vezér birtokai közül a vasmegyei Jaák földjét. 11. Endi'e lu-alkodása alatt ezen a területen találjuk a nenizetséget. Ekkor
nyeri Szelestét királyi adományban a .Jaák-nembeli Miké, a Szelest<?i család se (1205.) A család
els ismert sének azt a Miklóst tekintik, a kit^Miklós ós Mihály nev fiaival, Máté és Fülöp
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testvér?ivel epj-ütt IV. László király I2i>'.-lion n neir.esek sorália vett fel s Kövosszarvat adományozta
nekik. A család azonban az oklevél szerint már elóbb is nemes, vagjis várjobbápy volt s csupán
rácalom folytán jutott a várorök sorába. I. Mátyástól 1467 április 24-i-n Köveísszarvi m. Goszthonvi
Tamás mester pécsi kanonok, testvérei Jliklós és Gáspár rokona Orbán czimerlevelet, I. Ferdinándtól

pedig lö59-ben « mepnótázott Bornemissza Anna átányi. dévaványai, pyendai. pélyi, köteleki. és
fep>-vemeki birtokaira Boldizsár személyében adománylevelet nyertek. l.">ti(i-l)en vette fel Gergely,
a Inisztony család egjenes se. a Gosztony nevet és csak azóta használja azt önállóan a család.
Tagjai k;iz>il Bálint 1512-ben Vas vámieg>-e alis|>ánja \-olt.
A család késbb két ágra
szakadt, az eg>-ik a Krencsi ós Gosztonjn Gosztonj-i, a másik a Kövesszarvi és Gosztonyi Gosztony
nevet viseli. Az elbbi Pestmegyében, az utóbbi Heves, Jász-Xagy-Kún-Szolnok és Somogymegj'ében
birtokos. A hevesi ágazatot István (1699) jászkún kapitány alapította, kinek fia Pál (sz. 1740.) nül
vévén Szecsödi Tarródy Annát, családja számára megszerezte a Tarródyak detki. hidasi stb. birtokait.
Pálnak egj-ik fia Alajos kamarai táblabíró 1839-ben Xag>--Kikindára távozott. János a XVII. sz.
elején kinevezett erdéh-i püspök, kit a protestánsok felkonczoltak.
István (f 1800 elején) ez.
püspök, esztergomi kanonok, nagj-szombati vikárius, ki a seniorátust alapította. Leonárd és Sándor
a vezekényi csatában estek el. Ferencz az ,íO-es években tábornok. II. Alajos kir. jószágigazgató.
István (t 1719) kincstári fharminczados. elbb jászkún kapitány, a hevesi ág se. 5Ía is több tagja
él a családnak s Boczonádon, Atkáron. Erken birtokos. Le\elesládája a M. Nemzeti Múzeumban van.
Czímer kék |jajzsban arany koronából kien-.elked vörösmhás kar ezüst kürtöt tart ; sisakdisz <igj-anaz takarók kék-vörös.
"""'
Góth. Czímeres nemeslevelet 1720 szept. 5-én nyertek G. Miklós és társai. A neraességszerz
besenyöteleki lakos volt, itt szerepelt 1754 ö-ben József és Mihály. A család többször nyert bizonyságlevelet a vármegyétl.
Czímer kék pajzsban nádas tóban úszkáló hattyú sisakdisz : szlöfürtöt tartó vörösmez
könyökl kar takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Grassalkovich (G.varaki gróf és herczeg). E rövid élet családról a pozsonyi és bácsbodGrassalkiiviih.
rogi kötetben már megemlékeztünk. Óriási kiterjedés birtokai közé tartozott Hatvan és Debr.
Graefi (Poroszlói). Kégi német nemes család, mely Svájczból költözött be az országba. József
Gracfl.
1865 llrt-ban ügyvéd, pesti városbíró és követ, szabolcsi fispán. Károly építészmérnök, 18'>9-töl

—

:

:

:

;

—

:

;

:

;

—

poroszlói földbirtokos, 1896-ban magyar nemességet és elnevet nyert. Fiai Jen közig, bizottsági
teg, nagj-birtokos, a lótenyésztési bizottság elnöke, a gazdasági egjesület alelnöke, az alsó laskóvölgj-i \'izszab. társ. elnöke stb. és Andor, 7 é\ig szolgabíró, volt orszgj-. képvisel, szintén nagybirtokos ki, a megvci életben szintf'n tevékeny részt vesz, II, Andor, Jen és Károly kiskorúak.
Czímer
Ezüst pólyával haránt vágott kék pajzs fels mezejében vörös szalaggal átkötött
három búzakalász. Az alsó mezben, hármas zöldhalraon lépdel
sárga-kék zászlót tart. Sisakdisz a pajzsbeli ürü, a zászlóval. Takarók kék-arany.
Györf/y (Telekesi). A vasmegj-ei Babay családból veszi eredetét. A Babay család czímerlevele 1418-ból való. Az eredeti elveszett, az 1733. évi másolatból pedig
mivel a szövegben leírva
nincs
nem állapitható meg a czínrer. B. Györgj- czimerszerz a király kíséretéhez tartozott s
ig>" már elbb is nemesnek kellett lennie. E feltevés mellett szól, hogj- 1733-ban Babáról Györffy
Ferencz és társai nemesn.agEsi lakosok rV". Béla kiráh-nak 1224. évi, XV. István által 1271-ben megersített kiváltságlevelével s Zsigmond kiráh-tól nyert 1418-i armalissal igazolták nemességüket.
Az 1418-ban czimerlevelet nyert Györgj' utódai vették fel a Györffy nevet, míg a család másik ága
Lóránt" ága
e Lorántfi néven ismeretes. Vasmegyétljliozott bizonyságleveletJl774-ben András fla
József rempehollósi származású szolnoki lakos. Egj'ik fia József iriint- nyg. kamarai tanácsos Egerbe
tette át lakását, másik fia Pál táblabíró, kitl származott rgnácz( 1811
70) esküdt. Ennekfia Kálmán
(sz. 1851) atkári birtokos unokái, Kálmán (sz. 1879) Hevesm. fisp. titkára és
(sz. 1895).
Gyürky (Gyürki). Ez srégi hontvárinegj'ei családból 1723-ben Gáspár és Györgj' nagj'bátonyi. 1808-ban jjedig az 1754
5. é\-i hont vármegyei összeírásban szerepl István fia János, fia
Gyürky (Losonczi) Törzsökös nógrádi biríokos család. Alapitója István Forgách gróftól
L'isonczon egy házat kapott ajándékba lt>34-ben. czimerlevelet 1652-ban Györgj- nyert. 16()8-ban
Gáspár és G.vörgy apczi. 1699-ben Ferencz mátr.imind*zenti, szuhai, nigjTéJei, nidújfalui.
ivánk« i. néüietmezi, István szcsi és nagyrédei birtokosok.
Hala»y (Dévcványai). Komárom vármegj'ébl ered, ott lett hirdetve a czímerlevél, melyet
II. Mátyás adott 1618. év márczius 10-én H. János, neje Teke Ilona s gyermekeik Miklós, István,
Pál, Mihály és Anna részére. Miklós fia Gergely fia Jánon fia Márton Dunaszerdahelyre költözött,
ennek fiai László és Márton 1774 évben Hevesben telepedtek le.
család jó nevét ez utóbbi alapította meg
a vánncgj-e alispánjává lett, 1778-ban meg^•ette Novotha Gáspár dé\a ványai udvarházát a hozzátartozó javakkal egj-ütt s ezekre királyi beleegj'ezéssel beiktatást is nyert. Ezóta Wseli
az elönevet. Késbb megszerezte báró Brudem József déva\ányai. nádudvari és pusztaszentíványi
birtokát s két neje
Nagj-rákói Rakovszky Mária és ^"izeki Tallián Anna,
révén is tekintélyes
vagj-onhoz juttatta a családot. TTtódai közül többen mint tisztviselk, katonatisztek szerepeltek.
1820 S.-1. Ferencz a tiszántúli tábla jegj-zje. 1845 Ignácz táblabíró Zala vármegj'ébe távozott.
C'ziiner
Arany pajzs, balharánt fekete pólyában ezüst oroszlán sisakdisz lefelé irányított
nyílvesszt tartó kiemelked ezüst oroszlán takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Halas: (Dabasi). Pest vármeg\-ei család, melylyel e vármegye monográfiájában foglalkozunk
bvebben. Az újabb korban telepedett le Hevesben C-ány községben, a hol Aladár jelenleg birtokos,
Czímer kékben, fészkében ül és kLsdcdeit a saját vérével tápláló i)elikán. Sisakdisz féllábon
álló daru, jobb karmai között rögöt markol. Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Haller (Hallerki gróf). Xümbergi eredet srégi patriczius család, melyrl a bíliari kötetben
már említést tettünk. A vármegyében a Xyáryak javaiban volt örökös. Az 1754 5. évi összeírásban
Sámuelt és Zsigmondot találjuk.
Hamar (Páni). Czimerlevelet 1602-ben nyertek Thar Pál, Mihók Tamás, Hamar András s
vérrokonai Bálint és Mihály. Kihirdette 1603 Esztergom, 1C08 Xyitra várraegye. Mihály fia István
Jánoshiday m. Molnár Anna
neje után Gyöngyöshalászon nemesi kúriát szerzett ; ennek Istvántól való Ferencz unokája 175fi-ban >Iáría Teréziától donátiót is kapott az említett nemesi kúriára
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és 2 liáztclekre. Ferencz fiai közül Antal és János a Bánátba távoztak. Az elbbi Karánsebesen
fszolgabíróvá, János pedig Vallemáréban esUüdttcMett. Atyjuk balála után Antal Lúgosról visszaA család több ízben nyert nemességérl bizonyságlevelet. Az 1754 ö- évi
összeírásban Ferencz, István és János nevével találkozimk.
Czímer kékben, vasdarabot tartó oroszlán sisakdísz pallost tartó griff takarók kékarany, vörös-ezüst.
Hanák: II. Ferdinándtól nyertek czímerlevelet 1623-ban H. Venczel, neje Anna, fi.a György,
unokája István. Kihirdette l(;24-ben Xyitra vármegye. Megyebeli tagjai Kolos kúriai bíró.
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tért Gyöngyosbalászra.
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Gyula egervárosi fjegj'zö. A család nemessége Hevesben nem lett hirdetve.
Harangy. Tarnsbodon, Császon, Boczonádon, Besenyteleken, Dormándon. Jászberényben,
Jászmihálj'telken, Ivánkán. Szomolyán, Jliskolczon fordul el. A nemességet 1630-ban ka]>ták

Az 1754

Haiiiik.

Hirauicy,

—

5 évi összeírásban is szerepelnek többen.
H. Miklós
Czímer kékben, hullámos ezüstpólyával átszelt zöld halmon felemelt jobb lábával három
búzakalászt tartó természetes szín daru. Sisakdísz pajzsbeli daru. Takarók kék-arany, veresés társai.
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Haraszty. Ujabb
tokosai közé tartoznak.

nemes

család,
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Haraszty.

ezüst])ólyá\'al átszelt, zöld halmon, felemelt jobb lábá\'al három
tartó, természetes szín daru. Sisakdísz paizsbeli daru. Takarók kékarany-veresezüst.

Czímer

:

kékben hullámos

búzakalászt
Hatvány- Deutsch (Hatvani). A család 1880-ban nyert nemességet, 1896-ban kelt legfelsbb
engedélylyel nevét Hatvany-Deutsch-ra változtatta. H.-D. Sándor, Józsaf, Károly és Béla nagyhírtokosok 1908 október 23-án bárói rangra emeltettek.
Hegeds. Szajol helységben nagyon elterjedt család. E községre Dióssy Andrással, Vukovics Miklóssal és Mednyánszky Pállal együtt a Bory családnak volt donátiója, 1669-ben azonban
királyi megersítés mellett Fejér Jlihály, Trombitás Mátyás, Teörök András és Hegeds Demeter
kezére került, Czímerlevelet Li]3Ót királytól 1701 június 30-án H. Gergely és társai nyertek. Két ágra
osztotta család, az egyik kö\etkezetesen a donátiós levél, a másik a czímerlevél alapján igazolja
idnként nemességét. A donatió alapján 1839-ben. a czímerlevél alapján 1845-ben kapott számos
családtag bizonyságlevelet. Az 1754 5. évi összeírásban 18-án fordulnak el.
Hellcbronth (Tiszabeöi). A czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól 1655 június 10-én H. János,
neje Silchell Erz.sébet, testvére Gáspár nyerték s Pozsony vármegye hirdette. János fia János 1696-ban
Pest vármegyében, 1733-ban Hevesben igazoltatott s mint II. Rákóczi vitéz ezredese ismeretes a
történelembl. Két felesége volt, az els Bezerédj Teréz, kitl származott Katalin, a másik Ahnássy
Apollónia
elbb Detrich Istvánné,
ettl származtak a többiek, köztük ama János is, kitl a
ma él nemzedék lehozható. Az 1754 5. évi összeírásban Antal, Dániel, Ferencz, János neveit találadojuk. 1755 november 14-én Almássy János és Apollónia
ekkor már mint H. János özvegj-e
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mányt nyertek Tiszabe, Gacsa és Domaháza felére. E János három fia József, Gáspár és Mihály a
<salád jelenleg virágzó három fágát alapították. József unokája Flórián (sz. 1833) a középtiszai
társulat igazgatója, tiszaroffi lakos s fiai Antal tüzértiszt, Kálmán pénzint. ftisztvisel. Gyula banktisztvisel Gáspár unokái Béla (1849' 900) volt hevesi alispán és Géza jelenleg országgylési képvisel Jlihály unokája Mihály (1828 96) volt hevesvármegyei fölevéltárnok s fiai Gusztáv es. és
kir. ka]5Ítány, Miklós plébános és Pál Heves vármegye tb. föjegj-zöje.
Czímer: kék pajzsban zöld írezön, fehér lovon ül pánczélos vitéz jobbjában kardot, baljában
kantárt tart sisakdisz a pánczélos vitéz növekvn karddal takarók kék-arany. \örös-ezüst.
Hodossy (Hodosi). Igen régi család, mely 1287-ben nyert donátiót a )iozsonymegyei Hódosra.
X\1II. század elején Dávid, János és Jlihály testvérek, ez utóbbi Gáspár nev fiával Polgáriba,
majd Kenderesre és Nádudvarra költöztek s János 1732-ben megszerezte a Károlyiak kenderesi ós
tiszabeöi felerész birtokát. Az 1754
5. évi összeírás Kenderesen találta Gergelj-t, Ist\ánt, Jánost,
Mihályt, Pétert. Nemessége 1760-ban legfelsbb helyen igazoltatott s a \ármeg>'étöl is három ízben
nyert bizonyságlevelet.
Holiner. Fejér \-ármegyéböl származik. Alajos és utódai 1838-ban kaptak czímeres nemeslevelét, melyet Fejér vármegyében 1839-ben hirdettek ki. Hevesben a Csorna család útján, ni ágon
telei>edtek meg 1847-ben. Tagjai közül Alajos, a neniességszerzö cs. és kir. ezredes. Ennek fia II. Alajos (t 1857) vezérrnagy. Ennek fia Ervin, elbb min. tisztvisel, most pusztatenki birtokos.
Czímer kék, pólyával osztott eranyniezöben kétfej koronás fekete sas, jobbjában egyenes
nyílt
k."rdot, baljában birodalmi almát tart. A pólyában zöld ágak között kard fekszik. Sisakdísz
fekete vasszárny közöti könyökl iiánczélos kar kardot tart. Takarók fekete-arany, kék-ezüst.
Holló. A nemességet II. Fii dimindtól 1631 nov. 12-én nyerték H. Tamás és fiai s Hevesmegye
1632-ben hirdette. Tamásnak Orbán ni\ fiától származtak Gáspár és Albert, amannak fia János
Farmoson, emezó Lukács, Egerben lakott. Gáspár már 1699-ben birtokos Farmoson. 1754 5-ben
Imre, Tamás detki lakosok. Idvel Harmaczon (Gömörni.) és Domaházán (Borsodm.) találunk
egj'eseket. A család a farmosi elnovet viseli.
Hork-ay. Zádorfaláról származó gömöri család, mely már a XV. század közepén nemes volt.
Czímerlevelet 1529-ben nyert H. János. Hevesbe 1830 jött Péter és Tiszanánán ref. lelkész volt.
Lajos (t 1882) fszolgabíró, Péter (f 1873) fmémölc Lajos fiai Árpád átányi fjegyz, Béla
gyógyszerész, Dezs és Lajos vasúti tisztek. Péter festmvész.
Czímer : kékben, zöld alapon, fehér lovon vágtató, vörösruhás, sárgacsizmás, barnakucs:nás
magyar vitéz jobbjában kardot tart. Si.sakdisz arany oroszlán növekven, jobbjában kardot tart.
Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Horváth, másként Bugarin- Horváth (Brezoviczai). Horvátországból származó nemes család.
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mely késcjbb Torna vármegyében is letelepedett, a hol Komjátin. Bold\aszil;)s ni. Jléhészen, Tornán és
Rozsnyón volt birtokos. Az 1754 55. évi országos nemesi összeírásban e családból András van felvéve Torna vármegye nemeseinek névsorába. 184ti-))an került Heves vármegyébe, míg Gal)riella
Boldvaszilason most is birtokos. Tagjai közül András a XVIL sz. nuisodik felében alispán Torna várKároly
III. András u. ott 42 évig fszolgabíró.
II. András u. ott táblabíró.
nieg>-ében.
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vármegyei fügyész.
Béla hevesvármegyei árvaszéld ülnök.
1900), Endre jelenleg tarnaszentniikliísi körjegyz.

u. ott
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Fiai: Béla, ráczkevei
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Czimer osztott pajzá. alsó vörös mezejében, liiirmas zöld lialom középsjén kiterjesztett
szám\"ú sólyom, jobbjában egyenes kardot tart. A fels kék mezben hatágú aranycsillag és ezüst
félhold. Sisakdisz a hármas zöld halmon álló sólyom, karddal.
Horváth. A nemeslevelet 1720 október S-án kapták H. János, neje Fazekas Borbála egri
lakosok 8 1721-ben hirdettették. Vnokáinak
József és Pót«r jákóhalmi lakosoknak
nemessége
legfelsbb helyen igazoltatott 1794-ben.
Czínier
kék pajzsban, zöld alapon arany korona felett vértezett könyökl kardos kar
sisakdisz a pajzsalak takarók : kék-arany, vörös-ezüst.
Horváth (nenies és báró) II. Lipóttól 17!U-ben armalist, 1794-ben bárói rangot nyertek H.
Mihály gj-öngj-ösi keresked, neje Popovics ra. Mocsonyi, Mária, gj'ermekei : Konstantin, Katalin,
Éva, Zsó&a, Anasztázia. Ez utolsó leány a bárói diplomában már nem fordul el.
Imre. A nemességet Lipóttól 1663 márczius U-ón kapták J. János, s fiai János, Györg>-, Mihály
és Bálint s 1669-ben Gönczön hirdettették. 17ö7-ben János jászéi származású egri lakos, fia József,
unokája József.
Czínier Kék pajzsban, zöld alapon, fehér lovon ül. kardot illetve kantárszárat tartó férfi j
sisakdisz : növekv vörösruhá.s férfi balkezét csípjére teszi, jobbjában kardot tart, melj-nek hegyén
törökf ven takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Inczédy (Nagj-váradi). Dalmácziából származik. I. Márk a XV. században költözött Alagyarországba. Mátyás és Gergely I. Rudolftól kaptak czímeres nemeslevelet. Mihály (f 16.Í8) unokáit,
Samut, Gergelj-t és Józsefet bárói rangra emelték. Hevesbe a múlt század közepe táján telepedett
le Jlihály és Egerben volt birtokos. Tagjai közül László (t 1829) erdélyi fökormán>-széki tanácsos,
fia Samu 1848
49-ben honvédezredes, Lajos szabolcsmegyei flevéltáros, Mihály 1848-ban szintén,
végigküzdötte a szabadságharczot, ennek fia Dénes (f 1900) a pécsi czisztercziták igazgatója, fitestvérei József és Antal tanférfiak. József fia Bertalan tamazsadányi községi jegyz.
Czimer : Kékben álló arany griff els jobb karmaival kardot markol. Sisakdísz: kardot tartó
:

:

—

—

:

:

;

:

:

;

—

pánczélos kar. Takarók kék-arany.
Isaák (Kisdobron>-i). Eddig ismert legrégibb se amaz István, ki 1589-ban az egri várban
a lovasság hadnagj-a volt. Czúnerlevelet II. Mátyástól 1617 szeptember 22-én nyertek I. Gáspár,
a ki agilisnek van jelezve, neje Katalin s fiai Simon, Mihály és Benedek. ICihirdette 1618-ban Bereg
n.egj-e. Birtokos volt Hetén és Gulácson, 1730-ban nádori adomám't nyert a kis- és nagjTáskai
birtokokra. A donatiót nyert István 1740-ben már Kisdobronyban lakott s elöneve után Ítélve,
ott is birtokolt. Egj"ik fia István Losonczra, majd Xagyrédére származott s nól vévén Tussay Esztert,
1". György és Ráday Ilona
leányát, Ráday jusson nagj'rédei birtokossá lett s megalapította a család
luvesi ágazatát. Fia László (1751
96). ennek unokája László (1820
81) hevesi alispán, kitl származtak István, jelenleg nagjTédei birtokos és Gyula a vármegj'e fjegj'zje.
Czimer kék pajzs alján lev sziklából kiemelked farkas ; sisakdísz fél griff ; takarók :
kék-ezüst, vö^ös-a^an\^
Ivúdy. (Ivádi).
megyében fekv Ivád községtl vette nevét, hol századok óta mai napig
birtokos. A falu neve elször 1321-ben fordul el, midn azt Tamás erdélyi vajda kapta Pótervásárral
és Kövesddel egj-ütt. Az Ivády család két tagja, Zsigmond és János, 1456-ban a Dormánházi családnak adományozott birtokok beiktatásánál már mint királyi ember szerepelt, tehát a család
eredete, nemessége a korábbi idkbe is visszanyúlik. A II. Ferdinánd által 1635. évi márczius 22-ón
Ivagy Györgj-, neje Koffa Dorottya, fia Taniás. leánya Anna. testvérei János és Gergely részére
adományozott s még ez évben Hevesmegj'e közgj-ülésén liirdetett armalis tehát tulajdonképen
újított nemességnek tekinthet. A család régebbi nemessége mellett szól, hogy Ivády Imre 1617-bea
I\ádról, mint si birtokról végrendelkezik, valamint az is, hagj- Wesselényi nádor Ivagy pusztát
l'iöö-ben mint olyat adományozta Ivagj- Gergelj-nek és Tamásnak, mely ,,az ö eldeiké volt
már sidktl, de okmányaik a háborús idkben elvesztek."" Az él nemzedék a czímerszerz testvérének .Jánosnak unokájától Dávidtól származik, kinek fia János (sz. 1720), unokája János (sz.
fszolgabíró.
1760)
Ennek fia Gábor táblabíró, fszolgabíró (1792 1852), unokái Gizella
(1827—62), .Miklós (sz. 1830) 48-as hadnag>% fszolgabíró, Albert 48-as hadnagy (sz. 1832), Károly
(sz. 1835), Béla (sz. 1838) 1874
1896-íg orszgj-. képvisel, Gyula(sz. 1845) ny. pénzügymin. tanácsos.
-\lbert fia Aladár ]>. ü. tanácsos, ennek gyermeke] Pál
Béla gj'ermekei
Tihamér pénzügj'm.
titkár, Béla földm. min. titkár, cs.és kir. kamarások, e Béla gyermekei
Gábor, Sándor, Antónia
csillagkeresztes hölgj', Sztankay Béla huszárkapitány cs. és kir. kamarás neje, Sarolta Morvay Béla
huszárkapitány cs. és kir. kamarás neje.
A czímerszerz György utódai közül Rudolf (1824 82>
fesperes, hevesi prépostplebános.
Cziir.er
hegyen
álló fehér galamb ; sisakdísz
Kék pajzsban, zöld
a pajzsalak ; takarók :
kék-arany, vörös-ezüst.
Ivanych. Czimcrlevelet a Halapáty családdal egjTÍtt III. Ferdinándtól 1656-ban nyertek.
I. JánoB, neje HeJapáty Anna, fia Albert. A család eleinte Alattyánban lakott, hol 1754
55-ben
számosan fordulnak el. jelenleg ]>edíg Gyöngj'ösön és Gyöngyöspüspökiben él.
:

—

—

:

:

A

—

—

:

:

;

:

—

:

—

:

—

Júrmy (Szolnoki). Szatmármegj-e régi családjainak egyike. Jármiból az egj-ik ág Erdélyben
ágazódott el. A magyarországiak a Szolnoki, az erdélyiek a Magj'ardelli elönéven ismertek. 1753-ban
László felesége Szunoghi Mária Pankotay jusson Tiszafüreden és Pusztakócson volt birtokos. A szabolcsi és szatmári kötetekben már megemlékeztünk róla.
Jászherényi. A nemeslevelet Lipót 1677-ben adta J. Mihálynak és társaínak s 1730-ban Borsodmegye hirdette. Járdánházáról 1762-ben Mihály Egerbe. 1769-ben István Egerbe, majd Besenytelekre költözött. Márton él utódai
Dezs kántortanító. Miklós mezötárkányi jegyz, vármegvei tüzrendészeti felügyel, az orsz. jegyz-egyesület fjegyzje. András gazd. akad. rk. tanár
Kolosvárott testvérek.
:

Jó^a.
EiUlay.

Jósa, lásd

Pankotay

család.

Kúllay. (Xagj-kállóí) A Balog-Semjén nemzetségbl való ez srégi családdal a szabolcsi
kötetben tüzetesen foglalkoztunk. I. Mátyástól 1464-ben Pál és János Meztúr és Varsány fele részét
kapták s itt utódaik az újabb idkig birtokosok voltak. A napkori ág megalapítójának Ferencznek
egj'ik imokája László 1773-ban hevesi másodalispán, a másik György egri kanonok, a harmadik

Heves várme2;\e nemes
Sándor

szabolcsi

fispán. Árpád

szolgabú'ó.

(f) egri

Ez utóbbinak

törvényszéki bíró,

utódai:

667

családai.

Zoltán volt

orszgy. képWselö és hevesi
család levéltára a JI.

Sándor ny. honvédmagy.

A

Xemz. Múzeumban van.
K. Györgj' 1575-ben egj- nemesi kúriát szerez Farmoson, honnan az
elnév származik, de ezt utódai 1653-ban zálogba adtak. István fiai 1718-ban adományba kapták
Domonyt ós Aucsot, Zsigmond és István pedig 1730-bau az említett Farmost.
Kanyó. X nógrádmegj-ei Herencsényböl veszi eredetét a család, melyet III. Ferdinánd 1645ben nemesített meg. 1731-ben Jíihály Csépán tnt fel, ennek fia László pedig öt más családdal együtt
1742-ben adománj't nyert Csépa helységre, hol 1754 55-ben Ferencz ós László birtokosok. Gábor
1828-ban szolgabíró, 1837-beu adószed, 1844-ben aUspán.
Károlyi (Nagy-Károlyi gróf). -A. Kaplony nemzetségbl származik, melynek els ismert tagja
Kristóf kiráh-i pristaldus volt. Egj-enes se Eördög Simon (1264), ennek unokája Simon (1322 1349)
Károly (a mai Nag>--Károly) ura. Utódai közül László (Láncz) és Bertalan a XV. század elején
felveszik a K. nevet. László (Láncz) ivadékaiból sziUetett K. Zsuzsanna. Bethlen Gábor fejedelem
neje. Bertalan (1418) ágából származik a jelenleg virágzó grófi család. Rangemelósek Slihály (15S6
1626) fispán. 1609-ben bárói rangra emelkedett. Ennek fiá László (f 1689) fispán, a kitl Sándor
kurucz tábornok és Szatmár vármegj'e fispánja származik. Sándor 1712-ben grófi rangra emeltetett. Tle a család a következleg származik le
fia Ferencz (1705
1758) fispán, altábornagy
és hótszeméljTiök. ennek fia Antal (1732
1791) fasztalnokmester. valóságos bels titkos tanácsos
és a testrség kapitánya. Xejétl. gróf Harruckem Jozefától roppant vagyon jutott a család birtokába. Ettl származott József, (f 1803) nejétl Waldstein-Wartenberg Erzsébettl származott
fiai: István, Lajos és György terjesztették tovább a családot. Közülök Györgj' (szül. 1802, f 1877)
cs. kir. kamarás, valóságos bels titkos tanácsos, fudvarmester, a Jlagyar Tudományos Akadémia
igazgató- és tiszteletbeli tagja 1854-ben vásárolta meg a miategy 27 helység határára kiterjed
debri uradalmat, melyhez Párád is tartozik. 1876-ban elsszülöttségi hitbizományt alakított belle.
Halála után a hitbizomány elsszülött fiára, Gyulára (szül. 1837, f 1890) szállott. A hitbizomány
jelenlegi haszonéhezje K. Mihály gróf, a frendiház örökös jogú tagja, volt országgylési képvisel,
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke.
.\ családi czímer leírását a Nyitra vármegyét tárgyaló kötetben közöltük.
Kazay. Lipót királj'tól 1696 június lén kaptak armalist K. Tamás és társai. Kihirdette
Hevesniegj'e. Gáspár fia János 1773-ban Poroszlón lakott.
Czímer Kékben, zöld alapon három fiókáját vérével tápláló peUkán sisakdisz : ugj-anaz ;
takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Keglevich (Buzini báró és gróf). Horvátországból származik, hol a buzini vár ura volt. Els
ismert se 1300 körül Péter. Ennek fiai voltak Kegel és Márton. Kegel lett a család fentartója s ezért
nevezték magukat utódai Kegel-fiaknak (Kegelvics, Kegle%ics). Kegel fia I. István, ezé I. Simon
(1436), ezé II. Simon, ezé a többi közt II. Péter (1520), a jajczai hs, ezé III. Simon (1561), neje
gersei Petheö Magdolna, ezé III. Györgj' horvát al-bán 1601-ben, ezé többi közt IV. Péter a horvátországi és II. Miklós ónodi kapitány, tornai fispán (1636), a magyarországi ág megalapítói. II.
Miklós 1646-ban a magyar bárói, fia III. Miklós 1687-ben a grófi rangot nyerte. Ádám 1699-ben
pétervásári, eörsi és sághi birtokos. Gábor gróf tábornoknak
ki az 1764. évi fnemesi összeírásban
szerepel
Ádámtól (1780) való unokái Miklós (1798 1847) a vármegj-ei nemzeti ellenzék vezére
és II. Gábor fötámokmester. Ennek fiai Gj-ula (sz. 1824) és Béla (sz. 1833) kamarás, hevesi fispán.
Az elbbinek él fiai Gábor egreskátai és Gj^üa pétervásári és Sashalomi nagybirtokosok és frendiházi tagok. A családról a barsmegj'ei kötetben is megemlékeztünk s közöltük czímerét is.
Kelemen. (Széki). I. Lipóttól kapta az armaUst K. Ádám, kinek fiai József és Ádám voltak.
Józseftl származott István (1780 1840) ny. magj-, a Mária Terézia-rend \'itéze volt. Elarácsondon, Gyöngj-ösön, Visontán voltak birtokosok.
Kenderessy, másként Kenderecsy (Fels-Szálláspataki). Hunyad vármegye si nemes családja,
mely késbb Nj-itra vármegj"óbe származott, a hol Lipótváron volt birtokos és 1832-ben telepedett
Heves vármegyébe. Tagjai közül József (f 1872) 184S-ban rmester. Károly jelenleg egersza.óki

Kandó

(Egerfariiiosi).

Kanyó.

—

—

:

:

—

—

:

:

;

:

—

—

—

—

községi jegj'zö.

Czímer: Kékben, leveles, koronán könyökl, kardot tartó pánczélos kar. Sisakdisz ugyamiz.
Takarók kékarany, vörös-ezüst.
Kis (Boldogházi). A X\'II. században Nógrád és Heves várniegj'ékben szerepelt. 1656-ban
:

:

János ellentmond Nagy Balázs palkonyaí lakos beiktatásának Meztúrt illetleg, 16ö9-ban Keczer
András beiktatásának Pásztó, Bátor és Terebes helységeket illetleg.
KÍ3 (Bátorkeszii). Esztergom vármegj'ébl származik. Óse -András, a ki Kapu Katalintól
született gyermekeivel: Istvánnal, Ferenczczel, János,sal és Györgj'gj-el. valamint nagybátyjával,
Andrással egj'ütt 1672-ben nyert czimeres nemeslevelet. A család idvel elterjedt Pest, Sopron
és Szabolcs vármegj'ókben. Sándor lS16-ban János és István májasházi lakosok 1830-bau Sopron
vármegye bizony it \ánya alapján vétettek fel Pest vánuegye nemesei közé. Szabolcs vármegyében
a család Nyírbátoron és Nyírbaktán volt birtokos. Tagjai közül István és József 1800 körül szabolcsmegyoi jegyzk, Gábor (f 1877) a szatniári káptalan ügj-ósze. József (f 1892) Hajdú vár;negye
kir. tanfelügj-elje.

Ennek

fia,

Ern,

ny. pénzügj-i titkár, jelenleg pásztói birtokos.

Czúuer Kék mezben, leveles koronán könyökl pánczélos kar, kardot tart. Sisakdísz
a könyök hajlásában zöldleveles rózsával. Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Kormos m. Csemy. Borsodi eredet, de Hevesben is meggj'ökeresudett csiílád, mely 1698-ban
Jliklós személyében nyert nemeslevelet János, 1713-ban költözött Egerbe, hol utódai nagyon elszaporodtak. E családból származott Béla, volt kir. közjegj'zö ós földbirtokos ennek fia Béla.
Kosa. I. Lipóttól l(i98-ban nyertek czimerlevelét K. György m. -szigeti lakos és fiai. István
(tl852) egri sóhivatali raktáros Máramaros vármegye bizonyságlevelével 1838-ban igazolta nemes:

:

ugj'anaz

:

;

;

ségét. Fia György (sz.
csurgói tiszttartó.
IS

1813), unokái:

Kálmán

(sz.

1842) kir.'táblai bíró és Miklós

(1846—190

7)

Kovács. (Erdtelki). József 1895-ben nyert nemességet, melyet örökbefogadott fiára, Józsefre
kiterjesztettek, ki Erdtelken birtokos. Tagjai közül a czímerszerzö (11897) hírneves egyetemi

Kazay.

Heves vármegye nemes

G6S

családai.

orvostanár, a Lipót -rend lovagja, a szász kir. Albert-rend és a Ferencz József-rend csillagos középkeresztese. Fogadott fia József, oríostudor. testvére Béla belügyi segédtitkár.
Czimer négwlt paizs. 1. feketében, zöld alapon. nég>-9zögletes kövekbl rakott, emeletes
épület, veres cserépzsindelylyel, közepén kapu\-al ellátott verestetej toronynyal. 2, és 3. veresben,
két keresztbe fektetett orvosi mszer, 4. Kékben czölöjiösen állított ezüstbl körüUekerdz zöld
kígyó. Sisakdisz ))aizsbeli torony tetejébl kidöv hároiu kék strucztoU.
Kovács (Leleszi,) Törzsökös hevesi család, mely II. Ferdinándtól 1634 avig. 19-én K. Péter,
neje Baraczy Borbála, fia Antal, testvére Antal személ.vében armalist, majd utóda I. Lipóttól
Lelesz helvségre. Bolya és Vermes pusztákra adományt nyert. lf)99-hen András bolyai és leleszi,
Ádám. István, Márton leleszi birtokosok, Leleszen ma is él a család, 1831-Toen Gáspár, monori tiszttartó, ennek tmokája Gáspár kávai birtokos. E családból származik József volt hevesi fszolgabíró
:

:

és pénztári ellenr, jelenleg egri lakos.

Czimer kékben zöld alapon kardot tartó griff sisakdísz vörösruhás könyökl kar ; takarók
kék-arany, vörös-ezüst.
Leleszen azonban egy másik családot is találunk, melj' 16ö0-ben K. István, neje Medvik Dorottva, fia és testvérei személyében nyert armalist. Ennek czímere csak annj'iban üt el az elbbitl,
hogy a sisakdísz a pajzsalakkal azonos.
Kovács (Káli). A czíinerlevelet III. Ferdinánd 1037 május 3-án adta K. Péternek és fiainak s
lti3'.'-ben Gömör vármegj-e lrdette. A XVIIl. század közepén Kaiban, Gyöngyösön lakott.
Czimer: kék pajzsban \-iz felett jobbjában vasdarabot, szájában gjöngj'öt tartó griff sisak:

;

:

:

;

takarók vörös-ezüst, kék -arany.
Kovách. (Muzsai.) A család si fészke Dorogma, de birtokos volt Csáthon is. A nemességet
III. Ferdinándtól 1651-ben K. Balázs és társai nyerték s Borsod vármegye hirdette. 1768-ban István
Igriczibl Tiszaszölösre költözött. Jelenleg Tiszafüreden él. Tagjai közül József a 60-sis években
disz

ugj-anaz

:

:

;

Gyöngyösön bíró volt.
kék pajzsban hármas zöld halmon arany korona
Czimer
:

felett

három búzakalászt

tartó

ugj-anaz, takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Korách (Visontai), Nemességet 16ö6-ban, elnevet 181ü-ben kapott, A múlt század 30-as
éveiben került a vármegjébe s Vámosgjörkön és Felsnánán lett birtokossá. József (tl834) konziUárius, fiai József a pestm, csd- és váltótörvsz. elnöke, János kamarai titkár, János fia László
í9-ben kapitány, a heve.sm. gazd. egyesület alapítója, orsz. képv.
(sz. 1827) pestm. aljegj-zó, 1848
Fia Zoltán földbirtokos, ennek fia László államtudor, tart. huszártiszt, vámosgyörki birtokos.
Czimer Kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarkii arany oroszlán, jobbjában kardot tart. meiven török f van átütve. Sisakdísz aranj-griff növekven, jobbjában tört tart, melyen törökt van
átütve. Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Kovács. Hevesi család. A nemességet 16ö8-ban kapták K. Péter, neje Fóra Ilona és társai.
1724-ben András átányi, János czeglédi, György kiskörei. János nyitrai lakosok.
Czimer vörös mezben kék pólya, alul hármas zöld halom felett zöld növény, középen
szájában pallost tartó oroszlán, fent aranykorona sisakdisz oroszlán szájában a pallossal takarók

könvökl

vértezett kar

:

sisakdísz

:

:

—

:

:

:

:

;

:

;

kék-arany, vörös-ezüst.
Kovách (Szcndri.) Czímerlevelet Jlária Teréziától 1758 június 5-én nyert K. János. Ennek
utóda János kapitány 1823 eltt monostori birtokos volt. Imre nev fia a pestmegj'ei Tázlárra költözött. Kálmán m. kir. mszaki ftanácsos, közúti felügj'cl, jelenleg egri lakos, kinek szendri
fclséce 1903-ban megersítette.
elönevét
Kovásy (alias Rozga.) A nemeslevelet III. Károh-tól 1720. évi aug. 9-én kapták K. Gergely
kövárvidéki lakos és társai és Máramarosvármegje hirdette. Innen hozott bizonyságlevéllel igazolta
Lajos tiszafüredi lakos 1834-ben a nemességét. Fia Kálmán ma is Tiszafüreden lakik s ott birtokos.
Czimer kék pajzsVian, zöld dombon, buzogányos könyökl vörösruhás kar sisakdísz nincsen takarók vörös-ezüst, kék-arany.
Kozma. III. Ferdinándtól 1645 április 13-án kaptak nemesleveleket K. Müiály, neje Czóry
a ki a Péró-lázadás leverésében tanúsított vitézségéért aranyérmet
Ilona és társai. Boldizsár,
1724-ben gyöngj-ösi lakos. Az 1754 55. évi nemesi összeírás idején számosan éltek Verkapott
:

;

:

:

;

•

—

—

'

—

peléten és Gyöngjösön.

Kövesdy. III. Ferdinándtól 1648-ban kapták a nemességet K.

Tamás

és társai,

Hevesvár-

megje pedig 16öO-ben hirdette. István utóda Ádám Komáromba távozott 1773 táján, majd
tért Kömlre. E családból származtatta magát Ferencz (1773-ban) föstrázsamester.
Czimer

:

kék pajzsban

szikla felett fehér

galamb olajággal

;

sisakdisz

:

a galamb

;

^•issza-

takarók

:

kék-arany, vörös-ezüst,
Kubinyi Felsökubini, Nagj-olaszi és Deméníalvi.) Ez srégi liptói családról a gömöri kötetben
tettünk említést. 1699-ben Ádám Apczon és Gyetrefalván volt birtokos, az 1754 55. évi össze75-ben hevesi fispán.
írásban Imre nevével találkozvoik. Rudolf 1871
Kürlhy (Fájkürthi és Koltai). A család eredete és története a Komárom vármegj'ci kötetben
van lein-a. 1743-ban János a Heves vármegj-ei Atkár községbe szakadt. Egj'ik utóda Sándor volt

—

(

—

orszgj-. képvisel, közigazg. bizottsági tag, jelenleg is atkári birtokos.
Ledniczky. Régi treneséni család, rnely álUtólag már 1389-ben Lednicz helységre adományt
kapott, melyet I, Lipót 1696-ban megersített. Hevesbe 1820, évben költözött be egy ága, és pedig
Imre fiai Imre és Tamás, ledniczi származású, gyöngj-ösi lakosok. Jelenleg Tamamérán birtokos.
Czimer: Kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarkú aranyoroszlán, jobbiában kardot tart.
Sisakdísz pajzs alak növekven. Takarók kék-arany, vörös-ezüst.
:

:

Léijríidj-.

Lipóttól nyertek czímerlevelet 1668-ban L. Mátyás, neje Rábaközy Anna. fia
István, Rábaközy György, neje Kovács Anna és fia András. Kihirdette 1668-ban Nógrádvármegje.
Gyöngj-ösön, GysoljTnoson, Vi.sontán lakott, ma pedig Meztárkányon birtokos.
Czimer kék pajzsban zöld alapon vörösruhás, fehérnadrágos, sárgacsizmás, kardot tartó
sisakdísz nyUt sas-számy között kardot tartó vörös
vitéz, jobbról a pajzs alján levágott törökf
ruhás kar takarók kék-arany, vörös-ezüst.

Légrády.

I.

:

;

;

:

:
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családai.

család a Bilkey. Gorzó. llosvay stb. családokkal közös törzsbl származik. Öse
Lipcsey.
1334 között telepedett meg Bereg vármegyében és a bilkei keiiézBilkei Karácson, a ki 1331
séget nyerte, melyet 1343-bau Nagy Lajos király újra neki adományozott. Karácsonnak fia volt
fiától született
Szerecsen, ennek I. János ne\-ü fiától származik a L. család. Jánosnak, Gergely
unokája volt István, a ki 14()7-ben Mátyás kiráhtól azt a kiváltságot kapta, hogy Lipcse. Herinose,
Keselyiunezö, Ökörmez. Kelecsény, Ripinye és Vizköz Bereg vármegyéhez csatoltatott. Fiai
III.
János, I. Mihály, Simon és Sándor eladták a fenti birtok felét 400 aranj-iorintért
Dolhay Ambrusnak. A családot az ifjabb két testvér I. Lázár (1474— 1508) és II. László (1474—1502)
terjesztik tovább. A jelenleg élö nemzedék az 1653-ban élt Gtn'gelytl. illetleg ennek fiától, Andrástól (1656 t 1668) és Tamás fia Mihálytól (1583
1638) Bereg vár.negye táblabirájától származik.
család id\-el elterjedt Bereg és Máramaros vármegyéken kívül Ugocsa, Szabolcs, Ung, Zemplén.
Heves
vármegyében a Pankotay család révén lett
Abaúj, Bihar, Heves és Pest vármeg\"ékben.
X\TII. század má.sodik felében ólt Mihály volt az, a ki
birtokossá Tiszafüreden és Pusztakócson.
a Pankotai Józsa családba beházasodott, elvevén P. Józsi György leányát, Erzsébetet. Ö azonban
még Bilkén lakott, fia Gábor pedig Barabáson s csak unokái Györgj' és laire telepedtek meg véglegesen Tiszafüreden. Itt. valamint Egerben és másutt is jelenleg is ól ez a kiterjedt család. Heves
varmegyében született tagjai közül Imre 1848
4!t-ben hevesi magyar kormánybiztos is volt.
1861-ben a vármegye másodalispánja és üg\Téd. Péter Heves vármegye alispánja, ügvvéd. majd
egri kir. közjegyz volt. Lnre fiai Árpád okleveles gazda és Attila jogtudor, tart. huszárhadnagj-.
Ádám jogtudor, ügj"véd, író ós lapszerImre mindhárman tiszafüredi birtokosok. Péter fiai
keszt és II. Péter jogtudor, ügvvéd, egri kir. közjegj'z. Tamás ( j 1897) fszolgabíró, ennek
Lajos árvaszéki ülnök. Tamás szolgabíró, Márton huszárfhadnagy, József szolgafiai
bíró, tiszafüredi ügyvéd és birtokos. Fiai Elemér, amerikai orvos, kit ott 1000-ban megöltek. Árpád
Zoltán niis(id.) mszaki tanácsos, mérnök a földm. minisztériumban, Gábor nv. flmdnagy,
koltzi szolgabíró, Ákos oki. gazda, tiszafüredi birtokosok.
Czimer négyeit pajzs: 1. veresben arany korona. 2. kékben kardot tartó pánczélos kar.
3. kékben két hal egymás felett, egj'mással ellenkez irányban. 4. veresben, zöld alapon két fenyfa.

—

Lipcsey.

nev

—

A

A

—

:

:

:

:

A

pajzson ötágú leveles korona.

Lipovniczky (Lipo\-noki). A Lipo\-nuk nemzetségbl ered srégi m-itrai család, mely LipoTniozky.
1244-ben nyert adománj-t. Lipo-s-nok helységre. A XVXI. század második felében élt Mihály, vagy
ennek fia Imre Barsba tette át lakását. Heves vármegyében 1801-ben hirdettették nemességüket
Bars vármeg>-e bizonyságlevelével Mihály és fiai. Lakltelye Verpelét. Karácsond, Heves. 1844-ben
János egri kanonok, Kálmán jelenleg hevesi birtokos.
Liszkay.
Liszkay. 1659-ben nyert armálisát Nógrád vármegye hirdette. Miklós váczi. majd egri lakos,
hevesmegyei fjegyz volt 1778-ban. Feleségének Sírokon volt birtoka.
Madarassy.
püspök
kaptak
Ferencz
ausari
M.
Madarassy. (Gojzeszti). Czímerlevelet 1825 február 25-ón
27-ben egri kanonok, unokaöcscse János egri jogtanár, megyei
e unokaöcscse János. Ferencz 1814
fjegyz, majd helj-tartósági tanácsos. Fiai Pál és Móricz.
Czüner kékben, zöld mez felett arany csillagtól, illetleg félholdtól kísért pálmafa sisaktakarók kék-ezüst, vörösdísz
2 nyilat tartó, balját csípjére helyez vértezett férfi növekvn
arany.
Majzik (Tárcsái). Törzsökös hevesi birtokos, nemes család. Öse állítólag Dobó segédtisztje
Fügedi lett volna, ki arról volt nevezetes, hogy minden dolgát szerette halasztgatni, mindenkit
a „majd" szóval bíztatott. Ezért mondták róla, hogy mindig majd-ozik. majd-zik. A nem épen
valószíntlen szájhagyományt azonban, hogy a család ígj' jutott volna mostani nevéhez, okleveles
adattal bizonyítani nem lehet. A czimeres nemeslevelet III. Ferdinándtól 1639 aug. 18-án Majzik
András, neje Krisztina, fiai György- ós Mihály, Györgj- neje Ilona s gj-ermekeik Miklós és Erzsébet
nyerték s Heves vármegye 1640-ben hirdette. Gj'örgj' fia Simon fia II. Mihály 1782-ben Arokszállásra
költözött, ennek unokái közül IV. Miliály és III. István Kuczorán tntek fel. A családnak elnevet
adó Tárcsa pusztát már?a fenti Györgj- zsadányi lakos zálogban bírta. A puszta egyilc fele Dorogfíy
Istváné, a másik a Széky családé volt elzleg, de Széky Péter és neje a maguk részét 1656-ban
zálogba adták M. Györgynek, kinek Miklóstól való II. András zsadányi és Jánostól való Ignáoz
gyöngyösi lakos unokái 1735-ben királyi adománj-t is nyertek reá. 1747-ben II. András fia I. István
csányi, és Ignácz fiai III. András és I. József gj'öngj-ösi lakosok új adoniányt kaptak a nevezett
puszta fele részére. Minthogy Józsefnek csak egy fia maradt, III. János (f 1812), ez pedig a papi
pályára lépett s mint egri tb. kanonok, kunszentmártoni esperes halt meg, az ö része is testvérére,
illetleg ennek fiára. II. György tamamérai lakosra szállott át. Ennek egyetlen fia I. Imre táblabíró,
föadószed, insurgens kapitány, Idtl származtak I. Viktor (1825 85) hevesi alispán és országgy.
képvisel. Ennek fia II. Viktor a vármegye jelenlegi alispánja, tárcsái, tamamérai és hevesi földbirtokos. I. Istvánnak fiaitól I. Sándor nagyfügedi és IV. János csányi lakostól való utódai Nagj-fügeden. Csányon ágozódtak el. egy ág Orbán és fiai személyében 1830-ban Nagy-Csalomíára származott el. I. Sándor utódai közül Leo (sz. 1816) Egerben lakott II. Jliklós (sz. 1848) csendbiztos,
majd útbiztos volt, ennek fia IV. Miklós kataszteri fmérnök. IX. János kir. számvizsgáló, tarosai
és tamazsadányi birtokos, ennek fia Iván honvédhadnagj'. IV. János egj-ik utóda X. János, jelenleg
alsószentgyörgjT lakos. Az adományos tarosai birtokon kí\-ül zálogos birtoka volt még a családnak
Kompolton, Alatkán, Sülyön, Tamazsadányban, Domaházán, Nagyúton, Zaránkon, Nagj-fügeden,
st újabb idben Jlíkófalván. Tárna leleszcn, Disznósdon, Arlón, Csányon. Számos tagja \-iselt
55. é\-i nemesi
esküdti. szolgabírói, táblabirói tisztséget, számosan szerepelnek az 1724. ós 1754
:

—

;

:

:

;

:

—

:

:

—

ös.szeü'ásokban.

kék paizsban. zöld alapon vörösruhés, sárga csizmás, fekete kalpagos férfi kardot,
baljában levágott vérz török ft tart ; sisakdísz vértezett, jobbjában kardot, baljában levágott
vérz török ft tartó harczos takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Makay (Makói és Geleji). A Csanád nemzetségbl származik. II. Rudolftól 1581-ben újított
czímert és nemessógmegerösítóst, 1582-ben Makón egy kúriára királyi adományt nyert régi család,
mel>-nek hevesi ágát az 1581. é%-i czímerszerzö György fia János fiai István pásztói s az említett
János fia Ferencz fia János tiszafüredi lakosok alapították. 1792-ben István fia László fiai : József

Czimer

:

:

;

:

Heves vármegye nemes

osaládai.

és Ferenoz besenyoteleki és János hejczei lakosok. Ez utóbbi késbb a vármegye föadószedöje és
táblabírája volt, s Dessewffy Rozáliái való házasságából származtak Bertalan, Ágoston, Antal és
Lajos. Ez utolsó fia Dezs, közig. bíró. Gyula (sz. 183S), ezé Béla, jelenleg kultuszminiszteri
osztáljtanácsos. Ágoston fia Félix fia Lajos jelenleg hevesvezekényi birtokos.
kékben, zöld alapon ágaskodó párducz, jobbjában szablyát tart. Siaakdlsz
Czin-.er
jmjzsalak. jobbjában hegyével lefelé álló nyílvesszt tart. Takarók
kék-arany, vörös-ozüst.
^alaliiiézky (Felsöinalatinai). Liptó vármegyébl származik, de elágazott Abaúj, Göniör,
:

:

növ

:

Hont, Xógrád, Vas és Zemplén vármegyékbe is. Nemeslevelet 1561-ben nyert JI. lUhály, melyet
Vas vármegye hirdetett. A megyebeli Pásztora költözött Máté elbb a község jegyzje, majd a
Török család tiszttartója volt s 1718-ban Kishont vármegye bizonyságlevelévcl igazolta nemességét. Egj-ik fia János Pozsonypüspökibe költözött, unokája Fereucz lesenczatomaji ispán (1824)
megalapította a család zalameg>-ei ágazatát. Hevesben egjetlen él tagja Györgj* (sz. 1842), jelenleg
a poroszlói kerület országgj-ülési képviselje.
Marsó. (Verebélyi). Eredetileg a nyitramegyei Vérbn lakott s 1665-ben lett raegnemesítve.
György fiai, a beczkói származású György és Miklós 1755-ben Jlaczonkára költöztek. Tagjai : Lrincz

csendrmagj", maczonkai birtokos, László kir. aljárásbiró.
ilártonjjy. (Csikszentgj-örgj-i). Lófszékely család, mely Csíkszentgyörgyön volt birtokos
innen vette elönevét is. Eredeti neve Márton volt, s Márton Mátyás fia Mihály vette fel a Mártonffy
nevet. E Mihály a XVIII. század közepén Monokon tnt fel, fia Antal borsodi adószed, unokája
Antal (sz. 1778) hevesmegyei alügyész. insurgens kapitány. Antaltól származott Lajos-Ferencz
(sz. 1814) egri kápt. fügj-ész, ettl László (1850
1900) a vármegj'e fügyésze, kinek fiai Lajos
szolgabíró és Béla honvédföhadnagy.
Mednyán^zky (Miglészi). A vármegj'ében szerepl Mednyánszkyak a zemplénuiegyei Miglészröl
származott ama Mihály utódai \oltak, ki Miglész helységre királyi adománj-t nyert. L'nokája Mihály
Vécsen, majd Sajóládon lakott, ennek fia Antal (sz. 1758) Tsölcsészeti tanulmányainak befejezése
után Egerben alapított családot. Fiai közül megemlítjük József (f 1843) egri kanonokot, Jlihályt
6Ö). és Sándor (sz. 1816), 1848
40-iki honvédezredest és országgylési képviselt. Mihály
(ISII
fia Sándor jelenleg a vármegj-e tiszti föüg>-észe. A család a Mednei és Medgj-esi M. ezüuert használja
s valószínleg ennek eg>-ik ágazatát alkotja.
Melcgli. Nemességet Lipót királytól 1667-ben kaptak M. István bocsi lakos és társai. 1699-ben
Máté, 1724-ben Gergely és Béla 1754 55-ben Gergely, István, János, Mátyás, Menyhért bocsi
birtokosok. A XIX. században Pusztamonostoron és Arokszálláson is szerepelt.
Czíraer kék pajzsban zöld alapon máglya lángjai felett emberi szí%sisakdisz
3 fiókáját
vérével tápláló pelikán
takarók
kék-arany, vörös-ezüst.
Mlinkú. Igen elterjedt család, mely úgj- látszik, a borsodmegyei Szihalomtól költözött ide
s Egerben, Mezötárkányon, fleg pedig Besenytelekén telepedett meg. A nemeslevelet Lipót királytól 1698 szeptember 5-én kapták Ml. Mátyás, fia Mátyás, fivérei János és Mihály, János fia Márton,
Slihály fia Jliliály és Borsodmegye hirdette. A hevesinegyei ág Jánostól és Mihálj-tól származik le.
1708-ban Márton esküdt, 1754 5-ben József besenyoteleki birtokos, Lajos 1831-ben esküdt,
1837-ben táblabíró. 1841-ben szolgabíró. Jelenleg szerepl tagjai a családnak
Béla és Bertalan
besenyteleki, István hevesi, Zsigmond átányi birtokosok.
Mocsáry (Bocsári). Nógrádmegj-ébl ered. se Györgj- fia Bocsári János 1330-ban élt. 1540-ben
Nagyfalut, 1580-l>an pedig II. Rudolftól Mocliáry de eadera Mocsár György és testvére Gergely
egj-éb más megj-ebeU birtokokon kívül az akkor Heves vármegyéhez tartozó Andornak falut kapta
adományba s itt a család jelenleg is birtokos. Balázs 1625-ben alispán, Ferencz 165.5- ben táblabíró,
1657-ben jegj-z, 1658-ban ügjész, 1667-ben fjegj-z, 1669-ben alispán, György 1625-ben és János
1655-ben szolgabírák, László 1668-ban és Balázs 1682-ben esküdtek, András 1814-ben, Antal
1804-ben, Imre 1837-ben táblabírák. A XVII. század végén Ivádon is birtokolt.
Czimer kék pajzsban, zöld mezn jobbra haladó, de balra néz koronás aranyoroszlán, jobbjában jogart tart, felemelt farka felett a pajzs bal fels sarkában, hatágú arany csillag, alatta a fogyó
hold sisakdisz : oroszlán a csillaggal és holddal
takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Nagy (.\lias .Sztamay). Heves vármegyében Nagy néven fordul el, holott eredeti neve Sztarnay volt. A család II. Mátyástól 1610-ben kapta Gömörben hirdetett nemeslevelét, 1725-ben Ferencz
uy.
s

—

—

—

—

;

:

:

;

;

:

—

:

:

;

Nagy.

;

:

Zsigmond átányi, majd gyöngj-ösi lakos.
Czimer arany pajzsban, jobbjában kardott, baljában levágott török ft tartó fekete
sisakdisz
növekven a pajzsalak takarók mindkét részen vörös-arany.
Nagy (Branyickai). Borsod vármegyébl származik, hol Négjes helységben volt birtokos.
i68S-ban nyert czimeres nemeslevelet. E család idvel nagjon szétágazott s egy ága Pest vármegj-ében telepedett le. János, Mihály, Sándor, István és József 1842-ben nyertek nemesi bízonyságlevelet
Pest vármegj-étl. Hevesben a XIX. század els felében telepedett le és Poroszlón volt birtokos.
Tagjai közül .-Vntal 1876-tól 94-ig katonáskodott és azután csendr-rsparancsnok lett. József a VO-es
években vártüzér volt. jelenleg Sárospatakon él.
János, jelenleg demjéni községi jegyz.
Czimer kékben, leveles koronán könyökl török fvel átütött, görbe kardot tartó pánczélos
kar. Sisakdisz ugj-anaz, de a kard éle hat aranycsillaggal van kirakva. Takarók kék-arany, vörös-

fia

:

oroszlán

:

:

:

;

—

:

:

ezüst.

Nagy.

Nagy.

A

nemeslevelet

I.

Haray Anna és társai
1778-ban Jakab fia Miliály

Lipóttól 1665-ben N. Péter sülyi lakos, neje

szerezték s Heves megye hirdette. 1742-ben János fia Gergely gj-öngyösi,
parádi lakos. Egerben, Erdkövesden, Feldebrön, Nádújfalun is elfordult a család.
Czimer kék pajzsban, zöld alapon ugró szarvas; sisakdísz: vértezett könyökl kar pallossal
takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Nagy. A czimerlevelet Lipót királytól 1681-ben N. Márton és Orbán testvérek szerezték s
Abaújmegje hirdette. Márton fia volt Ferencz. Orbán fia Miklós egri ügy\-éd, kinek Haás Teréziától való gyermekei Sándor vezekényi lakos és -Anna-Mária Vratarics Farkasné.
Czimer vörös pajzs alján lev kék ék alatt zöld alapon lábával követ, csrében kígyót tartó
daru, az ék csúcsánál pedig egy-egy befelé fordult, szarvtikkal egjTnást öklelni látszó egj'szar\-ú*;
sisakdísz : vörössel és ezüsttel vágott nyílt sasszárny között a pajzsbeli daru takarók kék-arany,
vörös-ezüst.
:

:

Na«T.

:

;

:
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A nemességet III. Károlytól 1714-beii István szerezte, a ki 1724-bea
Fia János a nagyváradi gör. kath. püspök titkára. Ettl származott János
egri jogtanár, kinek fiai Sándor (sz. 1790.) ügj'ész, táblabíró, Ferencz (sz. 1804) érseki, majd diósgyri kincstári ügyész, István (sz. 1807) ügyvéd, Károly (sz. 1812) csákóval kincstári ügyész.
Czímer kékben, zöld alapon zászlót tartó griff, sisakdísz vértezett kar törökfejes kardot
tart
takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Kagy. Mária Terézia 1758-ban nemesítette meg N. István gyöngyösi birót és társait.
Czímer vörössel és kékkel vágott pajzs fels részében arany szarufa felett jobbról, balról,
valamint alatta 1
1 érczgolyó, az alsó részen nádszálat tartó hattyú
sisakdísz : 2 szarv
vörösközött nádszál takarók vörös-kék, kék-ezüst.
arany, kék-ezüst
Nagy (Dedf.i). Már a XVII. században birtokos volt Dadán. Tagjai közül Borbála 1650 táján
Péchy Ferencz neje volt. E családból való Dadái Nagy Aima, ki Maczke (most Maczkj') Ignácz
egri katonaorvos neje lett. Férje késbb \'áro8Í, majd megyei orvos lett. Ennek fiai Valér gimn.
tanár. Gyula erdtelki jegyz, Emil orsz. képvisel. Ennek fia György szolgabíró, Béla gazdász,
Emil honvédhuszárhadnagj-, ki 1909 július 5-én 50,000 kardvágást 14 óra 7 perez alatt kivágott
és július 21-én Gyulafehérvárról 62 óra 45 perez alatt Kassára 540 kilométernyi utat tett meg.
Czímer
Kékben hármas zöld lialom középsjén n>aigvó leveles koronából kinöv griff,
jobbjában egj'enes kardot tart. Sisakdísz liiányzik. Takarók kékarany, vörösezüst.
Nagyfejeö. Eléggé elterjedt hevesi armalista család, mely Gyöngyösön, Ciyöngyösorosziban,
Gyöngyössolymoson, Egerben, Nagyivánon, Bárándon és Tiszahalászon (most Újlrinczfalva) lakott.
A nagyivániak nagyobbára Fejes néven vannak bejegyezve az anyakönyvekbe.
A nemességet III.
Ferdinándtól 1637 október 22-én kapták N. Jlihál}-, neje Tóth Erzsébet, fiai Péter és Mátyás s Hevesmegj-e 1638-ban hirdette. 1721-ben Pál gyöngyösi lakos, 1839-ben Mihály orvostanár. István jelenleg tarnamérai fjegyz. A XIX. század elején egy ág Petrovoszello és Kuczora községekbe szakadt.
Czímer kék pajzsban hármas zöld halmon liliomot tartó oroszlán ; sisakdísz ; a pajzsbeli
oroszlán takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Nánásy (Kiskarándi). Báthoiy György fejedelemtl 1608 június 13-án N. István, Farkas
András, Kis Pál és Szabó András egj^üttesen adományt nyertek egész Kis-Karánd helységre. Fia
István birtokrészét adományos társainak engedvén át. Vízaknára költözött. Fiai voltak Mihály és
György. Ennek utóda Mihály 1801-ben Egerbe jött s itt alapított családot. A hevesi ág jelenleg
szerepl tagjai Ödön, volt országgylési képvisel, virilis megyebiz. tag, budapesti ügyvéd, Dezs
Nagy

(Alias Sasváry).

mint egri lakos

tnt

Xag.v.

fel.

:

:

:

;

:

—

—

;

—

-

;

:

:

:

—

:

;

:

:

Imre egri lakosok.
Németh (Dömötöri). Vasmegyéböl származik, hol Dömötöriben már a XVII. században
birtokos volt. III. Károlytól N. György dömötöri lakos új adományt nyert. Ferencztl való unokája
János (1750 1829.) kir. ügj'igazgató, hétszemélynök, kinek fia János, Liohtenstein-ezredbeli lovasJcapitány, Vasmegye bizonyságlevelével 1824-beu igazolta nemességét. E János fia Albert hevesi
birtokos és országgj'ülési képvisel volt, kinek fia Lajos jelenleg szintén hevesi birtokos.
Czímer
kékben, zöld alapcn, a pajzs fels sarkaiban egy-egy arany liliomtól kisért
arany oroszlán. Sisakdisz
veres-arany
nyílt fekete szárny között kinöv egyszarvú. Takarók
kék-ezüst. Jelmondat
..Prosperis et dubüs temporibus rectus."
Nyáry (Bedeghi és Berencsi nemes, báró és gróf). A tolnaraegyei Bedegh helységbl ered,
innen vette elnevét is. A XVI. században a nyitramegyei Berencsre költözött s ezóta itt volt a ffészke. Leszái-mazása az 148ö-ben körül feltnt ama Gáltól hozható le, kinek Bernát nev fiától az
1535-ben bárói rangra emelt, de utód nélkül maradt Ferencz honti fispán származott. Grófi rangot
nyertek 1632-ben István és 1655-ben Lajos. Az említett Gálnak Pétertl való unokája Lrincz
(1547 53.) szolnoki kapitány volt, kit a török rabságból Regczi Huszár István szabadított ki. ettl
pedig származott Pál (f 1006) egri kapitány. Ö volt az els, a ki itt Hevesben szerepett játszott,
az Enyingi Török család révén a Gúthi Országh család rengeteg uradalmainak birtokosává lett.
1569-ben ugyars II. Miksa a mag nélkül elhunj't Gúthi Országh ICristóf országbírónak Sirok és
Oroszlánk várához tartozó, több vármegyére kiterjed jószágait az elhunyt nvérének, Gúthi
Országh Borbálának és férjének Enyingi Török Ferencznek adományozta. Ezek leányát Zsuzsamiát
vette feleségül Nyáry Pál. A XVIII. század els felében a család jószágai leányágon a Haller, Bossányi. Szemere, gróf Szunyogh, Regczi Huszár, Petrovay, Jósa, Dósa, Orczy, Tarródy, Rakovszky
ny. huszárrnagy,

—

:

:

:

—

:

—

.s

A Nyáry család múltjával egj'ébként már a barsi és nyitrai kötetekben is
foglalkoztimk.
Okolicsányi (Okolicsnói). IV. Béla idején már szerepet játszó, I. Lajos királytól 1379-ben
I. János személyében Akalicsna helységre új adományt nyert s a századok folyamán több felvidéki
megyében elterjedt srégi liptóraegj'ei család. se, a kitl a származás levezethet, az 1245 82-ben
élt Szerephil. A hevesi ágat I. Mátyás alapította, a ki felesége Vattay Anna
Dorogffy Mária leánya
révén birtokába jutott a Dorogffyak dorogházi, csehi, maczonkai, szuhai birtokainak. Fia II.
Mátyás (sz. 1725 1771) a Gellén családtól megszerezte a füzesi pusztát. Két felesége volt, az els
Beniczky Mária, ki magtalan maradt, a másik az egri születés Tiszányi Ágnes. Gyermekei 17S4-ben
osztoztak Antal kapta a füzesi házat és birtokot, Pál leleszi lakos a csehi és hamvai birtokrészeket,
Júlia a mónosbéli pusztabeli részt és a szuhai házhelyet, János és Terézia a kis- és nagybátori jószágokat. Anna és Mária a dorogházi és zsívapusztabeli részt. A zálogban lev maczonkai, szuhai és
szentmártoni jószágok osztatlanul maradtak. Ma már csak Antal utódai élnek Egerben és Laskodon.
A családról már a liontvármegyeí kötetben említést tettünk s közöltük a czímerét is.
Orczy (Orczi. nemes és báró). Somogy vármegj'e törzsökös családja, mely a XVIII. századig
Arczi, Arczill, Orczill néven fordul el. Els nyomát Í428-ban találjuk. 15'JI-ben már a vasvármegyei
Söptén szeropelt, imien jött Hevesbe István fia János fia Zsigmond fia Sándor 1744. évben. Fia
Sándor volt, kitl a nemesi ág él nemzedéke származüc. A bárói ágat István fia János fia Györgj' fia
alapította. Ez az István Telekessy egri
István
tehát a fenti Sándornak másodunokatestvére

stb. családokra szállott át.

—

—

—

—

:

—

—

—

püspök jószágigazgatója, 1707-ben a \'ármegye követe az ónodi országgylésen, 1710 16. években
alispán, majd jászkún kapitány, a kir. tábla érseki birája, alországbú-ó. Felesége, Petrovay Zsuzsanna révén osztályosa lett a Nyáry család javainak. 1731-ben birtokába jutott a terpesi puszta.
1736-ban Lrincz és Anna nev gyermekeivel együtt bárói rangot nyert. Lrincz (1718—89.) kiváló
MaKvarorszáK V.^rmegyéi 63 Városai: Heves viirmcgyc.
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—

költ, a hótóvcs háborúban tábornok, 1705 83-ban Abaúj vármegye fispánja volt, majd visszatamaörsi magiüiyába s az irodalomnak ólt. Fia Lörincz 1825-bcn a vármegye követe,
1827-ben csongrádi adminisztrátor, 1830-ban aradi fispán. 17tí6-ban Sándor, 1841-ben József
szolgabirák, többen pedig táblabírói tiszteéget viseltek. A virágzó bárói ág kimagasló alakja Béla
vontilt

Orosi.

országbíró.
Orosz (Csicseri), l'ng \ánneg>-e legrégibb családainak egj-ike, mely közös törzsbl származik
Fridrik János mester, a ki Kálmán király uralkodása
a Csicseri, Jobbos. Ormos családokkal.

se

alatt jött be Oroszországból hazánkba. Emiek dédunokája Simon mester, a ki 123'.»-ben IV. Béla
kiráh-tól Wyst Csenke földét és a hozzátartozó Bodroghidat nyeri adományul.
XIV. században

A

ura volt. A család tulajdonképeni

se

János (1400). kinek két fia Tamáa
Heves, Szabolcs és Szatmár vármegj-ékbe is átszánnazott. Heves viirmegj-ébe O. Róza költözött, a ki elször Szirmay Szilárdhoz,
majd Hellebronth Bélához ment nül, jelenleg CsáS7.-]iusztán birtokos.
Czímer kékben, zöld alapon, arany keréken keresztülugró fekete vadkan. Sisakdisz szájában bárán\-t tartó természetes szín farkas növekven. Takarók veresezüst -kókarany.
Országh (Gúthi). A Guthkeled nemzetségbl származott kihalt család, melyrl a nyitrai
kötetben már említést tettünk. Tulajdonképeni se László (1323), ki egj'úttal a Gúthi családnak is
törzsatyja. 1482-ben Mátyás király a Hollók várálioz tartozott Gyöngyös, Patha, Tarján, Alcsi,
Fokorú, Szentiván, Százberek birtokokat adományozta O. Mihálj-nak és Lászlónak. I. Ferdinándtól
152S-ban a megnótázott Apafy Ferencz birtokait kapta O. Imre országbíró. Iö36-ban László fispánja a megj-ének, 1537-ben pedig Debr várát és tartozékait kapta Ferdinándtól, 1560-ban pedig
Kristóf Xána, Sirok, Oroszlánk stb. birtokokat. Jlinthogy e Kristóf országbírónak gyermekei
nem voltak, vele sírba szállt a család. Birtokai a Xyán.- családra szállottak át.
Országh. I. Lipóttól 1688-ban O. Pál, leánya Borbála, fivére Márton, ennek leánya Rozália,
továbbá Kada János, neje Országh Katalin s gj'ermekei Pál és Katalin nyerték a nemeslevelet,
melyet a vármegye még az évben kihirdetett. .-V nemességszerzök közül Pál 1689-ben esküdt, majd
szolgabíró, 1697-ben másodalispán. Márton 1693-ban esküdt, Pál fia Pál 1724-ben gyöngj'ösi és
tamamérai lakos, ezé 1750-ben József esküdt.
Palla. Hevesi armalista család, mely P. György személyében 1649-ben nyert nemeslevelet.
Eredetileg Pásztón lakott, itt szerepel 1754 5-ben Györgj', de késbb leginkább ÁrokszáUáson

már nagj-kitorjedés birtokok

és János terjesztették

tovább a családot, mely idvel

Zoni]>lén,

:

:

:

Országh.

Országh.

PdUa.

—

terjedt

Pankotay.

Pap.

el.

Pankoíay (Tiszeifüredi). Eredeti neve Váradi Pankotay volt, mely 1654-töl a tiszafüredi
Pankotay, majd a XVIII. század végétl Pankotay m. Jósa, végre Pankotay Jósa és Tiszafüredi
Jósa nevekre változott. A család utolsó férfisarját, a kalandos tréfáiról országszerte ismert Józsa
Gyurit, Cziráky országbíró 1838. évi parancsában „Pankotay de Füred ahas Pankotay Józsa dictus"
néven említi. Alpári Szemere Zsigmond leánya Anna füredi és kocsi birtokát 1618-ban a várad
káptalan eltt férjére Váradi Pankotay Jánosra ruházta át. Ennek gyermekei György, László és
Erzsébet III. Ferdinándtól új adomán\-t nyertek a jelzett birtokokra. Az adománylevél már a
Füredi elné\n'el említi ket.
Pap. Xemes-séget 1697-ben nyertek P. Sámuel, neje Csizmadia Aiuia és gj-ermekei. Sámuel
1699-ben sarudi, abádi, tomaji birtokos. 1724-ben igazolt fiai Mihály abádi. János szalóki lakosok,
Gergely, Györgj^, István és Sámuel, ki 1732-ben Tiszaszölsön lakott. A XVIII. száizad végén többen
:

tiszaroffi

Papp-Szász.

lakosok.

Papp-Szász. Gömör vármegyébl ered, ott lett hirdetve az a czímeres nemeslevél, melyet
1628-ban Szász ahas Mády Györgj% fiai Mihály, János, István, Péter, továbbá Szabó Méraj Pál,
fia András kaptak. Egy másik armaUsa is van a családnak, melyet II. Ferdinánd
1632-ben adott Zas ahas Mády Györgynek, nejének Szabó Annának, gjermekeinek Istvánnak,
Ezek egj-ik utóda István Jliskolczra származott át. Ennek fia volt György, a
Annának.
Jánosnak és
Xémethy Mária, Széky Katalin leánya
révén a .Széky család javainak osztályosává
ki felesége
Károly 1734. évi oklevele az újszerzeményi bizottság határozata alapján megitéh a családnak
lett.
az igari. szárazbeöi és széki részbirtokokat s a Pap aUter Száz néven említi. A Pappszász nevet késbben kezdte használatba venni, s ugjanekkor a Mády név elónévvé változott. Györgj-nek Istvántól való unokája Györgj- terjesztette tovább a családot. Ennek fiai József (sz. 1799) lS28-ban szolgabíró, 1837-ben másodalispán, majd a debreczeni tábla elnöke utódok nélkül halt el, Lajos (sz. 1806)
1839-ben a vármegj-e követe, 1845-ben biliari ahspán. Ettl származtak Károly volt országgylési
kép\Tselö pelei, Lajos tenki és Györgj' (|) volt országgylési kép\Tsel szárazbeöi birtokosok.
Címer kék pajzsban, zöld alapon három fiókáját vérével tápláló pelikán ; sisakdísz
keresztbe tett két nj-ílvessz fölött kiterjesztett szám\-ú fekete sas ; takarók : vörös-ezüst,
kék-arany.
Párvy. E nyitrai eredet családról már 1490-ben történik említés. A X\T!IL század közepe
táján Galgóczról Gyöngyösre szakadt János, kinek Antaltól való tmokái Imre szopori tiszttartó ós
Antal voltak. Ez utóbbinak fiai Antal jelenleg egri prépostkanonok és Sándor szepesi püspök,
Péntek. A nemeslevelet II. Ferdinándtól 1631-ben P. Demeter és társai nyerték s Borsod
vármegye hirdette. 1699-ben Benedek, Lstván, András sarudi, 1724-ben Demeter, Benedek, Lrincz
5. évi összeírásban is számosan szerepelnek. Kisújszállásra, Kúntiszaderzsi lakosok. Az 1754

Grancz Pál és

—

—

m.

:

Párvy.

:

PJntck.

—

Madarasra is elágazott a család, jelenleg Egerben is él.
Perlaky m. Horváth (Perlaki). Eredeti neve Perlaki Horváth volt s II. Mátyástól 1613-ban
nyert czímerlevelet. E vármegyében István egri jogtanár telepedett meg s 1802-ben Sopron vármegye bizonyságlevelével igazolta a saját és Károly, Flórián nev fiai nemességét. Flórián 1836-ban
a vármegj'e fügyésze volt. Károly barsvármegyei aljegyz, majd Makay püspök jószágigazgatója,
azután közalapítványi prefektus. Ennek fia Zeno jelenleg domoszlói birtokos.
Pethes (m. Gyöngj'ösy). 1655-ben megnemesit«tt hevesi család. 1676-ban András ós Márton,
1724-ben Ferencz és János, 1754 5-ben Mátyás gyöngyösi birtokos, 1809-ben Ignáoz ny. lovaskapitány egri lakos.
Petheú (Gyöngyösi). I. Lipót királytól 1667-ben P. János és neje a Gyöngyösi elnévvel az
ághói és szentimrei birtokokat kapták adományba, de már három év múlva eladták s ekkor Gyönhegj-esre és
"

P.-rlaky.

Pcthes.

Petheö.

—
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A

ezímerlevelet 1694-ben P. Pál, neje Vághó Zsuzsi s fiai kapták s a
és a czímerseerzö Pál oldalági rokonok lehetis felvették az elönevet.
czímerszerz fia András Thassy-lányt
vévén feleségül. Monostor és Csány lett a család fészke. Jelenleg is virágzik a család.
Pcthe (Ontopai). II Rudolf nemesítette niog. Bars vármegyébl 1834-ben jöttek át Hevesbe
József és János, az elbbi Árokszállásra, utóbbi He\ esro tette lakását. Hevesen ma is szerepel.
Petrarích (m. Szabó). Horvát eredet. Zágráb vármegyébl Márk 1718-ban az esztergomvármegyei Bajnára költözött, Józseftl való Béla, József és Antal
unokái pedig Hevesben telepedtek meg 1784-ben. Ma is él a vármegj'ében.
Pelrovay (DoUiai és Petrovai). A szabolcsi kötetben már említést tettünk róla. Hevesben a
Nyáry-jusson volt birtokos a XVII. század végétl. Küls-Szolnok vármegyei Fegy vernéken és NagyKürüben birtokos.
Polca m. Kovács. Czímerlevelet 1697-ben kaptak P. Béla és társai. Az 1724. évi nemesi vizsgálat alkalmával a Kovács néven is elfordult a család, mely eleinte Egerfarmoson lakott, de azután
Siiárra kültöztek.

várraegT,'e 160ti-ban hirdettz.

Az adomáuyszerzö János

A

tek csupán, de azért ennek utódai

Pethe5.
Petravich.

nev

A

Petrovay.

Póka.

—

Besenyteleken, Egerben és Vécsen is. 1754 5-ben számosan laktak Egerfarmoson. Albert
(sz. 1771) abádi számtartó. Testvérének Sámuelnek fia István az egri fökáptalan jószágigazgatója
volt.
Czímer arany pajzsban, zöld halmon, csrében zöld ágat tartó galamb ; sisakdísz kékruhás kardos kar takarók vörös-ezüst, kék-arany.
Polgár. Meztúron és Törökszentmiidóson szerepelt hevesi armalista család, mely 11. Ferdinándtól 1625-ben kajratt nemeslevelet. 1823-ban számosan bizonyságlevelet nyertek a vármegyétl.
Polyák. III. Ferdinándtól nyert armalisát Hont vármegj-e hirdette. Az eg>-ik nemességszerzönek Jánosnak Imrétl való unokái Gábor és János apczi, majd hatvani lakos voltak. Gábor fia
Gábor, Jánoséi József gj-öngj-ösi lakos és János Batthyány grófi család horti tiszttartója. József fiai
Antal a Slarczibánj-iak csanádi jószágigazgatója, József gyöngyösi csendbiztos és János tardoskeddi
lakos. János horti tiszttartó fia János Érkesern volt birtokos. A közéletben. Lengyel néven is elelterjedt

:

:

:

;

Polgár.

Polyák.

fordul.

Póta. Hevesi armalista. A nemességet II. Ferdinándtól P. Mátyás és társai kapták. 1699-ben.
tarnaleszi birtokos, 1754
5-ben István bátori lakos.
Czímer kék pajzsban, zöld alapon, könyökl kar, karddal, csillagtól és félholdtól kísérve
sisakdísz nyílt sasszárny takarók kék-fekete, vörös-ezüst.

—

Mátyás

:

;

:

:

;

Puky (Bizáki). Régi abaúji család, mely a Gyr vármegyében megtelepedett Pók vagy Puk
nemzetségbl ered. Borsod, Nógrád és Zemplén vármegyékben s újabban Hevesben is elterjedt s
most is virágzik. 1848-ban Miklósa vármegye másodalispánja és komáromi kormánybiztos, 1867-ben
els alispán, fia Miklós jelenleg szárazbei birtokos.
Ráday (Rádai). A Rathold nemzetségbl ered család, melyrl a hontvármegyei kötetben
említést tettünk. Lipót királj-iól 1709-ben R. Gáspár adományt nyert Réde, Apcz, Méra, Csány

már

és Igar falukra.

Badics. Törzsökös hevesi család, mely III. Ferdinándtól 1652. évben R. Gáspár és gj-erraekei
személyében kapott nemeslevelet. Eleinte Tamaörsön lakott a család, 1754 5-ben Kaiban is feleg}' ág Tiszavárkonyba és Óbecsére költözött. István 1718-ban, János és Pál 1837-ben
táblabírák. János 1766-ban vármegj'ei fügyész, Pál 1778-ban vármegyei aljegyz, Miklós követ az
1847 8-iki országgylésen.

—

tnt, majd

—

—

Rády [Ivachnófalvi). A nemeslevelet 1677-ben R. Pál kapta s Hont vármegj'e hirdette. 1754 5ben András és János csépai birtokosok, 1829-ben János gypatai tiszttartó, 1881-ben Endre országgylési képvisel.
Rágó. Törzsökös hevesi család, mely Besenyteleken ma is virágzik. János 1686-ban részt
vett Budavár ostrománál ós báró Orczy vezért sebesült állapotban az ellenség kezei közül mentette meg. a miért nemességet nyert. Ez az els nemes levél tz által elpusztulván, a második
nemeslevelet 1714-ben ismét báró Orczy ajánlatára ós igazolására nyerte, mely nemes levélben
már két fia Benedek és Mátyás is szerepel. Ezek a spanyol örökösödési háborúban is résztvettek.
Antal (szül. 1766) és Márton (szül. 1776) részt vett a francziák elleni háborúban Antal a hadjáratban elesett, Márton 18 év után hazakerült Olaszországból. Péter-János, Pál-Imre és István
az 1848 49-iki szabadságharczban nemzetrök és honvédek. Péter fia Fauszt, jelenleg besseny;

—

Ennek

telki birtokos.

fia ifj.

Fauszt.

Czímer kékben vörös szívbl kiemelked sasszárny sisakdisz sasszárny félholddal és két
; takarók
kék -arany, - Oiös-ezüst.
Rakovszky {Nagj'rákói és Kelemenfalvi). A Jeszen törzsbl származó egyik legrégibb családja
Liptó vármegj'ének. Leszármazása az 1410 96. közt élt Mátyástól vezethet le. Heves vár.uegyében
a líyáry-jusson lett birtokossá. György 1766-ban vármegyei fügyész,
Recsky (Recski és Derecskéi). Recsk helységnek már a XIV. század derekán birtokában voltak R. László fia Miklós comes, Marczel fia Farkas és Mihály fia András. 1427-ben Tamás ós fiai
zálogba vették Figei Csathó László fia Miklós péterfalvi ós domaházi birtokrészeit. Miklós 1447-ben
a vármegj'e követe azon az országgj'léson, mely Hunyadi Jánost a kormányzói móltóságba ültette,
ugyan 1469-ben Thari György és Verebélyi Simon peres ügyében, 1478-ban Tamás ne\- testvérével
egj'ütt Gúthi Országh Mihály és Nánai Kompolti János beiktatásán királyi ember. 1456-ban a család
a Dormánházi, Abafalvi, Szentmártoni családokkal együtt új adouiám't nyert Jlákegyház és Vilyó
pusztákra. A családnak amaz se, kitl leszármazás ízenként levezethet, Demeter (1513) volt, kinek
:

csillaggal

;

:

:

—

Zsigmond és Györgj- nev fiai I. Ferdinándtól 15til-ben az alattyáni. burai, körei, jánoshidai birtokrészekre új adományt nyertek. György 562-ben Széky Péterrel együtt a sápi pusztába is beiktatást
hevesi alispán korában
nyert, majd 1582-ben
Rédei Pállal együtt Radeczius egri püspöktl
a csanádvármegyei Zekegj-ház falut kapta. Az él nemzedék e Györgjiiek Istvántól való s magát
Szendrinek nevez Istvántól származik le. Ennek utóda szintén István (1729 90), kinek két fia
volt István és László, az elbbitl az idsebb, utóbbitól az ifjabb ág származik. Az él nemzedék
Nagj'váradon és Tiszaburán lakik a azt a czímert használja századok óta, melyet Zsigmond király
1415-ben Keszöi Pálnak és társainak adott.

—

1

—

•

—

:
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Rhídey (Kisrhédei, nemea ós gróf). Az Aba nomzotsópböl származó, türténelmi nevezetesség
legelkelbb csali'uljn a vármegyének, mely nevét Rétlo lielységtl vette. Leszármazása szakadatlan sorozatban a XIV. század elején élt Jliklóstól (Mikon de Róde de genero Aba)
vezetbot le. a ostílád másik két ágának a XVI. században magvaszakadt. N'agyi'édei János 14Gfi-b;in
kapott ezimeres levelet Mátyás királytól. A család fényét Feienez nagy\iii-adi kapitány alapította
meg. kinek fiát. az I6ö9-ben grófi rangra emelt Ferenczet, Erdély fejedelmi székében találjuk. Ez
ág azonban a fejedelem László fiában kihalt. Ferenc/, nagyváradi kapitánynak Pál nov testvérétiil
származtak János és István, az elbbi az erdélyi, utóbbi a magyarországi ág megalapítója volt. Ez
utóbbiból Lajos 1808-ban, az elbbibl József, László, János, Mihály, Pál, Zsigmond grófi rangot
nyei-tek. A grófi ág azonban 1897. évben Gáborral kihalt. III. Károly 1730-ban igazolván Rhódey
egj-ik legrégibb és

Ádámnak és már elhalt László ne\-ü testvére ós Keresztes Mária meg nem nevezett .''gyermekeinek a
XI\'. század elején élt Mikontól való fokozatos leszármazását, rédei javaikban megersítette ket.
A nemesi ág Bereg, Zemplén, Szepes. Bihar, Hajdú, Gomör, Xógrád, Szabolcs és Szatmár vármegyékben is elterjedt. A család múltjáról már a bihari és szatmári kötetekben megemlékeztünk s közöltük
U-mcnyik.

a czímereit is.
Remenyik. Eredetileg trencséni család, ott lett hirdetve nemeslevele, melyet I. Lipót 16.59-ben
adott Remeniky Mátyásnak és társainak. Trencsénbl a gömörvármegyei Csetneltre
a honnan
elnevét vette
és Oláhpatakra költözött, iimen pedig János fia István fia Zsigmond 1754 táján
Egerben telepedett meg. Zsigmond fia László volt, ezé pedig Ferencz (sz. 1703) tiszanánai, majd
egri lakos, kinek 3 fiától Istvántól (f 1871). Forencztl (f 1878) és Lnrótl (f 1896) származik az
élö nemzedék, melyet Egerben. He\osen. Dormándon. Aradon taláUuik. János részt vett a königgratzi csatában, Zsigmond (f 1894) durmándi, József (f 1903) hevesi birtokos volt. Az elbbi 15.000
frtot hagyományozott az Erakének és .5000 irtot a Femkéuek. József fia István tb. fszolgabíró,
hevesi birtokos.
Czímer haránt hasított pajzs, alsó vörös mezejében fiókáit vérével tápláló pelikán, fels kék
mezében az osztási vonalon felfelé lép oroszlán ; sisakdísz a pajzsbeli pelikán takarók kék-arany,

—

—

:

:

ottcnsteln.

:

;

vörös-ezüst,
liolUnstfin (Erdkövesdi). Indigena család, mely az 1687. évi 28. t.cz. értelmében Rottensau
Frigyes személyében nyert honfiúsítást. Ennek egyik utóda Antal egri bíró a kurucz idk után bir-

tokot szerzett Erdkö\-esden, Ferencz és Ignácz nev fiai pedig Mária Teréziától 175tí-ban czímerFerencz 1756-ban az egri püspökség prefektusa, Mihály 1774-ben konziUárius, István
1805-ben vármegyei aljegyz, 1811-ben fjegyz, 1828-ban másodalispán.
Czímer kékben, kardos oroszlán sisakdísz ég máglyából kiemelked ezüst fnixmadár ;
takarók kék-arany.
Sághy (Dormándházi, nemes és báró). Törzsökös hevesi család, melynek nemesi ága ma is
birtokos Dormándon, honnan elnevét vette. A czímerlevelet 1694-ben a török háborúkban vitézkedett s több ízben fogságot is szenvedett S. Pál s fiai Mihály és Ferencz kapták. Mihálynak nem volt
fia, Ferencztl származtak Farkas és László, kitl a nemesi ág származik. Farkas fia Mihály 1746-ban
vármegyei fjegyz, 1756-ban els alispán, 1768-ban országbírói itélöraester, 1770-ben táblai ülnök,
a Szent István-rend vitéze, 1787-ben a hétszemélyes tábla ülnöke, 1790-ben báró.
Czímer (nemesi) kékben, zöld mezn fehér lovon ül vörös magyar ruhás, sárga csizmás,
prémkalpagos, tigrisbr kaczagányos, jogart tartó vitéz; sisakdísz: két pálmaág között vörösruhás,
keztjnís kar kardot tart, melynek hegyén levágott törökf van
takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Czímer (bárói) pajzs, mint a nemesi czímeré: három sisak, a középs felett két borostyángaly
között vértezett, könyökl kardos kar, jobbról vörösruhás jogart tartó férfi kiemelkedn, balról
növekv fehér ló takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Sándor. I. Lipóttól 1690-ben kapott nemeslevelet. Gyhalászon, Törökszentmiklóson, Domoszlón. Komlón, Pásztón, Czibakházán, Tiszapüspökiben, Taron lakott, de elágazódott Pest és Nógrád

levelet kaptak.

:

;

:

:

Ságby.

:

:

;

:

:

;

Sándor.

vármegyékbe

is.

Czímer: kékben, zöld alapon oroszlán; sisakdísz: nyílt sasszárny között kardot tartó vörösruhás könyökl kar takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Scheidl. A nemeslevelet 1809-ben Sch. János alezredes, neje Adda Anna, gyermekeik AdolfJózsef-Kálmán és Amália-Francziska-Feliczitás kapták s a vármegj'e 1823-ban hirdette. A nemességszerz fényes katoni pályát ftöttbe. 1776 1806 között kadétból alezredessé lett s ez id alatt
tizenkét csatában vett részt s különösen kitüntette magát 1795-ben Olaszországban. Egyik utóda
Ágoston jelenlegi katonai bankigazgató és birtokos.
Czímer \örös pajzsban zöld mez felett jobbjában kardot, baljában koszorút tartó oroszlán ;
sisakdisz növekvn a pajzsalak ; takarók vörös-arany.
birFrank de Zempse fiai
Semaey. Igen régi és elkel család. 1444-ben László ós Rudolf
tokosok voltak Alattyánban. Pál 1673. évben Pótervásáron birt s 1686-ban a Thököly-felkelésben
testvéreivaló részvétele miatt elvesztette javait, köztük Néne és Szanda pusztákat. Lipót király az
:

;

Scheidl.

—

:

:

:

Scmsey.

—

—

nek adományozta.
Setét.

Setét.

dette.

lomra

A

nemeslevelet 1670-ben S. Mihály és társai kapták 3 1679-ben Heves vármegye hú-lakott, de elágazódott Magyarszentmiklósra, Hegyközszentmiklósra, Szegha-

Nagyréven
is.

kék pajzsban, zöld mez felett, vasba öltözött vitéz törökf, dárdával ; sisakdísz
könyökl kar á pajzsbeli dárdával ; takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Skopecz (Öttömösi). A nemességet az elnévvel Sk. József aranymisés pap, egri prépostkanonok, Gáspár i)rivigyei tanácsos, István egri polgár a e két utóbbi gyermekei kapták. A nemesítés
eltt Érsekújvár és Privigye volt a család székhelye.
Czímer vágott pajzs, a fels rész vörö8.sel és kékkel hasítva, a jobboldali vörös mezben
hegyével lefelé fordított szar.ifát alkotó hét hatágú csillag, a baloldali kék mezben a felhk közül felkel sugárzó nap, az alsó zöld mezben ezikázó villámot tartó vértezett kar sisakdísz kék gömböt
tartó kiemelked griff takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Slachta (Felszadjelai). Liptó vármegyei eredet család, melynek a XVII. század végétl
Gyöngyösön, Egerben, Hevesen volt a lakhelye. 1754 5-ben Ádám, Ferencz, Márton gyöngyösi
Czímer

:

:

vértezett

Skopecz.

:

:

;

;

rjlachta.

:

—

lakosok.

:

Heves vániiegye nemes
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családai.

Schneé. A nemességet Mária Teréziától 1741-ben Scluieé Bernát és társai kapták. János fia
László 17íl9-ben Veszprém vármegyébl költözött e vármegj'ébe. Pál 1830-as években a nemzeti
ellenzék egyik kiváló tagja, László 1837-ben esküdt, 1847 8-ban országgylési követ, táblabíró,

Schneé.

—

1848-ban fjegyz.

Czímer : kékben, hármas szikla középsjén jobbról-balról arany csillagtól kísért kardos griff ;
sisakdÍRz kék atillás, aranyöves, vörösnadrágos, iwémkalpagos, kardot tartó férfi ; takarók : kékezüst, kék-arany.
:

Soldos (Rimyai). A család múltját a gömöri kötetben tárgyaltuk. 1667-ben nádori adományozás folytán Tiszaszölösön, Igaron és Tiszaörsön volt birtokos.
Soltész, in. Ferdinándtól Itíöö-ben nyert armalisát Torna \ármegj'e hirdette. 1724-ben Mihály
mátramindszenti birtokos, innen (Jergely Egj-ekre, Jakab Csongrádra költözött.
Czímer kék pajzsban, kardos oroszlán ; sisakdísz csrében arany
tartó szarka ;
takarók kék-arany, vörös-ezüst.
:

Soldos.
Soltész,

gyrt

:

:

A

Solymosy. A Kompoltiakkal rokon, régi hevesi család, mely 1430 táján kihalt.
gyöngj^össolymosi templom tornyán látható czimere
' leveles koronából kiemelked balra fordult sas
azonos az Aba nemzetség cziraerével.
Somosköy m. Recskv. A nemeslevelet S. Máté 1694-ben kapta s a vármegj'e 1696-ban hírdette. Máté Somoskröl Gyöngjösre költözött, fia András egj-ideig ílecsken lakott
innen a Recsky
név
majd visszament Somosköre. Ezentúl Ecséden, Kisteleken, Lapujtön, Bujákon, Zabronban
is elfordul. Armalisa a M. Nemz. Múzeumban van.
Sótér. Hevesi birtokos nemes család, mely 1659-ben lett megnemesitve. 1676. Jlihály Gyöngyösön szerepelt. Benedek 1688-ban esküdt, 1691-ben szolgabíró, 1693-ban másodalispán. Tamás
1713-ban fadószed. A X^^J. század végén birtokos volt Gyöngyösön, Abasáron, Halászon,
Patán stb. 1754 5-ben Imre gj-öngj-ösi birtokos.
Czímer vágott pajzs vörös mezejében 3 fehér liliom, fels kék mezejében kardos oroszlán
sisakdísz kardot tartó daru takarók kék-arany, vörös-ezüst.

—

—

—

—

Solymosy.

Somoskóy.

Síér.

—

:

;

:

:

;

Steöszel (Rapini). II. Ferdinándtól 1 627-ben nyert nemeslevelét Abaújvármegj^e hirdette.
X\^II. század elején Kristóf tnt fel e megj'ében s 1719-tl három értizeden át alispán volt.
Lipót királytól adományt kapott Sas és Kürth falvakra. 1740-ben pedig királyi adományozás útján

SteöszcL

A

megszerezte Xagj-rédén a Rákóczi-Aspermont -féle birtokrészt. Fia László 1756-ban másodalispán.
fia József kir. tanácsos." 1798
1815-ben nádorispáni fkapitány.
Subich (Koloni). Subich néven nevezték II. Endre idejében a Breberi grófokat, a Zrínyiek
seit. A Koloni vagj' Xagjkoloni Subich családnak II. Mátyás adott 1609-ben Subych Tamás személyében nemességmegersít és czúnerújító levelet. Tamástól származott Pál szolgabíró, a ki 1652-ben
nádori adományt nyert a mag nélkül elhunyt Verebélyi Mihály farmosi. bodi, alattyáni és szöllsi
birtokaira. Ennek Györgjtöl való Pál nev unokája 1731-ben esküdt, 173ö-ben szolgabíró, 1756-ban
táblabíró. Ennek fia Imre 1784-beu táblabíró, 1790-ben
fadószed. Ennek imokája György
(181719) jászkúnkapitány, kinek fiai György tb. szolgabíró, várnEigy és Ferencz. Lörincz 1837-ben

—

Ennek

Subich.

—

táblabíró, fia Gjiila ny. városi tisztvisel.

Szabó (Besenyi). Eredetileg a borsodmegj'ei Szilialom községben lakott. A nemeslevelet
1640-ben Máté kapta. A családnak elönevet adó Beseny (most Besenytelek) községet és a hozzá
tartozó Tepély pusztát 1663-ban a Szílialmon lakó Sz. Tamás, András, Péter és Jlihály zálogba
vették a szabolcsmegj'ei Berczelen lakó Bessenyey Istvántól, 1 698-ban pedig Bessenyey Zsigmondnak adott újabb kölcsön ellenében, az említett id. András, neje lUés Anna, vmokatestvérei István
János és Ferencz tulajdonjogot és Lipóttól királyi megersítést nyertek azolo-a. A család nagyon
elterjedt a vármegjében s ma is virágzik. A megjébl Jászapátira, Pestre, Pákozdra, st Lengyelországba is elágazódott. A család levéltára a besenyteleki templom egj'ik fülkéjében van elhelyezve
és három családtag rizete alatt áll.
Czímer kékben ágaskodó természetes medve, baljában búzakévét, jobbjában sarlót tart.
Takíirók kék-arany, vörös-ezüst.

ozabo.

:

:

—

—

nemeslevelet
melyben a régi nemességre történik hivatkozás
II. Ferdinándtól
1635-ben Sz. Gergely, neje Amia Katalin, fia Györg)% testvére István kapták s 1638-ban Xjntra vármegj-e liirdette. Istvánnak utóbb Márton nev fia is született, kinek Mártontól való imokái István,
János és Márton Xyitra vármegj-étl 1728-ban bizonyságlevelet kaptak, melyet Márton
a ki
1731
43. években a vármegj'e ügj'észe volt
Heves várraegj'ében ki is hirdettetett. Tle származott János mónosbéli lakos, ettl is János, ettl pedig származtak János, Pál és Miklós. Jliklós volt
monosbéli birtokos fia Antal jelenleg az egri fökáptalan urad. számvevje.
Czímer kék pajzsban, zöld halmon párducz sisakdísz kiemelked vértezett ifjú harczos,
fekete bajusszal és karddal takarók kék-arany, vörös-ezüst.

Szabó.

Szabó Imre (Losonczi) vagj' Imre-Szabó. Törzsökös hevesi család, mely hol a jelzett neve
valamelyikén, hol egj-szerüen csak Szabó néven szerepel. A nemességet I. Lipót királytól kapták
Szabó-Imre András, neje Szél Katalin, leánya Sára, fivére Mihály és István. 1724-ben András fia
Imre gjöngj-ösi, 1754 5-ben Pál tiszanánai lakosok.
Czímer kék pajzsban zöld alapon futó farkas, sisskdisz három búzakalászt tartó kékruhás
könj'ökl kar takarók kék -arany, vörös-ezüst.
&aíay. III. Ferdinándtól 1679-ben Sz. Mátyás és társai kapták a nemességet. 1699-ben Pál
pásztói, híisznosi, terebesi; Györgj-, Albert, Imre fancsali birtokosok. Az 1724. nemesség\-izsgálat s az
1754 ö. évi összeírás idején is számos tagja szerepelt.
Szalalnay. A nemeslevelet I. Lipóttól 1693-han Sz. másként Sztakó András és társa nyerték s Nógrád vármegje hirdette. Heves vármegj-ében 1731-ben lett igazolva a család nemessége.
1754 5-ben András és József hevesi birtokosok, 1778-ban József esküdt. Ennek fia János táblabíró
8 az egri fökáptalan ügjésze.
Szalgháry (Szalgári). A Komárom vármegyében hirdetett nemeslevelet 1687-ben Szalgári
Sz. Péter és társa nyerték. Ez a Péter részt vett a szentgottliardi ütközetben, Bécs és Esztergom
védelmében s a párkányi csatában. Az armalisban megnevezett József fia Péter 1733-ban Vezekényen

Szabó,

A

Szabó.

—

—

—

:

;

;

:

:

—

:

;

:

:

Síaiay.

—

Szalatnay.

—

S'.alKhAry.

Heves vámiegyo nemes
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utóda Ern ma is birtokos. Tagjai közül József 1792-beii palatínus
Kiiroly (szül. 1788) ugj-ancsak palatinvis hadnagy.
Czímer : uégj-elt pajzs. 1 kékben zöld alapon nyug\-ó leveles koronából nyílt fekete szárny közt
kiemolkedó aranykoronás, sárgaruhiis ifjú, karok nólkül. 2. veresben zöld alapon befelé fordult
kardot tartó arany griff. 3. Veresben arany szarufából kiemelked kardot tartó arany griff. 4. Aranybírt földesúri joggal, hol egyik

hadnagj-.

—

ban két fekete czölöp. Sisakdisz pajzsbeli griff növekven. Takarók kék-arany, veres-ezüst.
Samassa (Gesztöczi). Bars vármegyébl származik. .A. nemeslevelet I. Ferencz Józseftl
1899. évben S. János, a bibomok-érsek testvéröcscse, els nejétl Edliczberger Jozefától született
Tivadar és Ottilia. második nejétl mártonfalvi Süte Adalbertától született János nev gyermekei, továbbá néhai fivérének Adolfnak Adolf és .\iu-él nev fiai, Berta nev leánya, végre utóbb
nevezett Adolfnak Désy Annától született Margit leánya kapták.
Czimer: kék mezben jobb lábában felfelé álló arany-makkot, két zöld levéllel, baljával zöld
:

Somassa.

le\'eles

csüng szölfürtöt

takarók
Szana.

:

tartó oroszlán
kék-arany, vörös-ezüst.

:

;

sisakdisz

pánczélos

:

Heves vármegj-ébl származik. Utolsó

Szatia.

férfi

könyökl kar

sarja a

li

arany búzakalászszal

nemrég meghalt Tamás, az országos

nev író és kritikus, a Petfi-társaság titkára. .\ nemességet II. Ferdinándtól 1631-ben Sz.
Míliály és társai nyerték. Ennek 3 fia volt, de mindannyian utódok nólkül maradtak
a családot csupán István nev testvére, kecskeméti lakos terjesztette tovább. Késbb a poói pusztán és
Tiszaigaron volt a család birtokos.
Czimer kék pajzsban, zöld mezn, nyakán nyíllal átltt egyszarvú sisakdisz a pajzsalak
növekvn takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
;

:

:

;

;

Szanisz'.ó.

Szaniszló. 1672-ben
Jászapátiban lakott.

Czímer
rók
Széchr.

:

:

lett

megneraesitve s Tenken, Kaiban, Tarnamérán, Jászdósán, Hevesen,

kékben zöld alapon ekevasat tartó

griff

;

sisakdisz

:

3 nyilat tartó oroszlán

;

taka-

kék-arany, vörös-ezüst.

A

Széchy.
nemességet III. Ferdinándtól 1642-ben Sz. János, Orbán és Márton kapták. Az
1724. évi nemesi invcstigatíó s az 1754
5. évi összeírás idején Abasáron és Karácsondon lakott,

—

majd

^Monostoron, Pélyen, Detken, Vámosgj'örkön is elfordul.
Czímer kék pajzsban 3 zöld halom felett arany-rózsát tartó párducz
növekvn takarók kék-arany, vörös-ezüst.
:

Szecskó.

sisakdisz

:

a pajzsalak

A

si

Szecska.
fészke Bocs község s innen elvétve Bocsi néven is elfordul.
nemességet 1681-ben
Sz. Albert és társai kapták s Heves vármegye hirdette. 1764-ben Gj'örgy és János füzesabonyi lakos,

ez utóbbi az egri
távozott.

püspökség ispánja. 1763-ban Pál Szentesre,

1805-ben egy másik Pál Kiskállóba

Czímer : kék pajzsban zöld alapon feketecsízmás, fekete kalpagos földmívelö, balkezét csípjén
jobbjával ka,szát emel vállára sisakdisz búzakéve takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Szekerka. Régi túróczvármegyei család, mely a rutkai elnevet viseli. 1801. évben jött a
vármcgj-ébe. Tagjai közül Miklós 1848-ban szolgabíró.
Lajos a 60-as években csendbiztos.
János a 30-as években Bereg vármegye fiskusa és késbb tiszafüredi ügyvéd.
József 1848-ban
nemzetr. Jliklós fia II. Miklós tiszafüredi birtokos.
Czímer kékben 1 és l-ben ágaskodó fehér egyszar\-ú, 2 és 2-ben kétfarkú arany-oroszlán,
jobbjában kardot tart. Sisakdísz csrében zöld ágat tartó, repülésre kész fehér galamb. Takarók :
tartja,

Szekerka.

;

:

;

:

;

:

;

—

—

—

:

:

Széky.

'

kékarany.
Széky (Széki).

A

vármegj-e .srégi birtokos családja. 1275-ben Miklós királyi ember, 1445-ben
Mihály hevesi szolgabíró, ennek egj'ik utódát Jlártont ugyancsak királyi emberként nevezi meg II.
Ulászló Szcs birtok határjárását illetleg kiadott oklevelében. A X\T!. század közepén Balázs és
Máté Gencsen birtokosok. 1554-ben György szolgabíró. 1558-ban Péter megszerezte a Wiczmándyak
több vármegj-ében fekv birtokait s ezekbe, majd 1562-ben Recsky Györgygyei együtt a sápi pusztába is beiktatást nyert. Ennek testvérei lehettek Pál, a ki vele eg\"ütt az egri nemesek 1578. évi
lajstromában elfordul és Gáspár, a ki a család ma már kilialt abaúji ágát alapította. Pál 1589-ben
az egri várban hadnagy volt s 4 lovassal vett részt a vár védelmében, 1591-ben pedig Küls-Szolnok
vármegj-e alispáni székében ült.Ö kapott adománylevelet 1586-ban Radeczius egri püspöktl és helyszerezte meg a bátori, keresztúri, tiszaszllösi,
tartótól Szék, Csehi falvakra és Kürth pusztára, s
igari, derzsi, ludasi, tamamérai, nyéki, szilistyei, lökösházi birtokokat. Egj-etlen fia Ferencz részben
eladta, részben elzálogosította e birtokok javarészét. Ettl származott Péter szendri kapitány, az
él nemzedék közös se, ki visszaváltogatta az elzálogosított javakat s újakat is szerzett. György
ne\-a fia, a ki a családot tovább terjesztette, 1676-ban poói birtokát bérbe adta Meztúr városnak s
midn 1813-ban a puszta visszakerült a család használatába, már a Papp-Szász család is részbirtokos
volt benne. Hasonne\-ü fia nül vévén Lenkey Annát, birtokos lett Napragyon, Csernelyen, Ózdon
nevéhez fzdik Igar, Szék, Szárazbeö visszaszerzése.
is 8 Szendrörl XapragjTa tette át lakását. Az
Ezeket ugjanis fegj'verjog rzímén elvesztette a család s III. Károly 1734-ben Ítélte vissza Sz. Györgynek és Papp-Szász Györgynek. Ezentúl több nemzedéken keresztül egy-egy fiúgyermekben élt a család.
A nevezett Györgj-tl származott Zsigmond, ettl Ábrahám, ettl Zsigmond (sz. 1786), ettl Péter
(1828
1903) oki. hadmérnök, 1848 9-ben nemzetr, országgj'ülésí képvisel, kinek életben lev
fiai Péter tiszaigari birtokos és Lstván gyöngyösi fgimnáziumi tanár,
Czímer (a hogj- a család használja) vörös pajzs, jobb oldalán lev haránt kék gerenda felé
fordult kardos oroszlán ; sisakdísz : kardos oroszlán növekvn takarók kék-arany, vörös-ezüst,
Szeleczky (Szeleczi és Boczonádi, nemes és báró). Els ismert se csamo%ai Wajszko Mátyás,
a XV. század elején a bodrog-vármegj'ei Vajszka községbl a zólyom-vármeg\'eí Szeleezre költözött,
ott birtokokat szerzett s azokra Hunyadi Jánostól megersít levelet nyert. Utóda Tamás 1560-ban
királyi megersítés mellett nádori donatióval nemesi udvartelket kapott Szeleczen s felvette a Sz.
nevet. 1727-ben Márton bárói rangot nyert. Ez a Márton elzleg katonatiszt volt, részt vett Szatraár
vára védelmében, 1697-ben Heves vármegye aljegyzje, 1698-ban követe. 1715-ben Alberti helységre
nyert adományt, ekkor ott telepedett meg s rövidesen Pest vármegye aUspánja lett. Megyénkben
Poroszlón, Tiszafüreden, Pélyen, Kteleken, a XVIII. század közepétl Boczonádon is bírt.

—

—

:

;

zileczky.

:

Heves vármegye nemes
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A

A

XVIII. század
család raultját a barsi kötetben ismertettük.
Szenl-Ivá>iy'{hiptóazentivá.ni).
XIX. század elején Gyöngj'ösöu bírt föUlesúri joggal, jelenleg Apczon birtokos.
Farkas
fiai
Farlois
ós Ferencz.
Farkas fiai ifj. Farkas a mostani birtokos és József (f l'JOl).

elején Visoután, a

E

1717-ben nyert czimeres nemeslev^elet III. Károly királytól. A család
Nógrád vármegj'ékben terjedt el. Tagjai közül az 1754 —-55. évi országos nemesi összeírásban
József Hont, Pál Nógrád vármegj^e nemesei közt van felvéve. A XVIII. század közepén Pestvár1838 közötti években szerepelt. A pest-vármegyei ágból Károly
megj'ébe költözött, hol az 1742
185Í-ben Karácsondon telepedett le. Tagjai közül a jelenlegi id György nagyatyja kincstári tisztSzéplaky. Öse András,

Hont

és

:

:

—

.

—

Ennek fia id.
tartó volt. Fia Károly kincstári ellenr, késbb karácsondi birtokos (f 1888).
Oyörgy, a jelenlegi karácsondi birtokos. Fiai ifj. György, okleveles gazda, Andor, tart. huszárhadnagy, a facseti kincstári telep kezeltisztje.
Czímer kékben, zöld alapon ágaskodó arany oroszlán, jobbjában kivont kardot markol.
kékarany, vörös-ezüst.
Sisakdisz három búzakalászt tartó, könyökl pánczélos kar. Takarók
:

:

:

:

—

Gyr

Szombathelyi.
vármegyébl származó, 1644-ben megnemesített család. Az 1754 5. évi Szombathelyi,
összeírásban János szerepel. Talán ennek fiai voltak Gábor és Ferencz, Bercsényi-ezredbeli kapitányok és János, a ki 1761-ben a vármegye esküdtje és poroszlói lakos volt. Ennek fia Ferencz (sz. 1757)
esküdt, Gábor katonatiszt és József, a ki Krösladányba ment. Fia Antal békési alispán. Ferencz fia
János 1841-ben esküdt, 1844-ben szolgabíró.

Szök. I. Lipóttól kaptak czímerlevelet Szekö Mihály és társai. Gyöngj'ösön, Egerben, Aba5-ben János, Mihály nagyfügedi.
sáron, Nagyfügeden, Tamabodon, Sirokon, Kápolnán lakott. 1754
Mátyás gj'öngj'ösi lakosok. 1799-ben Pál az egri püspökség ügyésze.

Szök,

Sztáray (Nagjmiihályi és Sztárai gróf.) A Kaplyon nemzetségbl származik. Els kimutatJákó, a XIII. század els felében élt. Ennek két fia közül az egyik I. Lörincz (1314 53.)
fia Ördög László (1535) fia Lörincz (1379
93) a család egj^enes se. Nagyinihály birtokát
a család 1249 körül, Sztárát pedig 1273-ban kapta. 1418-ban Zsigmond király a régi czímer használatát megersítette. Sz. Imre (1698
1769) valóságos bels titkos tanácsos, 1725-ben bárói, 1747
ápriUsban pedig grófi rangot nyert. Ennek három fia volt. János-Fülöp, Antal és Mihály. A jelenleg
virágzó nemzedék János-Fülöptl (szül. 1739 f 1815) és Mihálytól (szül. 1749 f 1798) származik,
a kik a család;2 fágát alapították. János-Fülöp fia Vincze (sziU. 1771 f 1827) cs. kir. rnagj', ennek

Sztáray.

—

ható

se

—

—

ennek

—

volt Xep. János (sziU. 1809 f 1839), a ki neje báró Brudern Jozefa cs. kir. csillagkeresztes hölgy
révén Verpelét, Nana, Szajla, Visonta ós Gyöngyöstarján helységekben szerzett zálogbirtokokat.
Jánosnak fiai Béla (szül. 1835 f 1873), kinek neje Nagy-Szalatnyai báró Fischer Mária volt és
Nep. János (szül. 1840), a förencbház örökös jogú tagja az utóbbi örökölte a hevesvármegj'ei birtokokat, melyek unokaöcscsére Taszilóra (szül. 1868) szállottak. Tasziló cs. és kir. huszárkapitány,
Verpeléten birtokos. Neje Grimaudi d'Orsay Irma grófn.
Czímer (grófi) farkát szájában tartó zöld sárkány által környezett kerekded kék pajzsban,
aranyleveles koronából kiemelked négyormú, természetes faragott kövekbl rakott, kapuval
ellátott torony (várfal), melj-nek ormán két szemközt álló, természetes szín szarka csrében ékköves gjTÍrt tart. Sisakdisz a két szarka a gyrvel. Takaró mindkét fell kékarany. Pajzstartók
két magj'ar vitéz, aranygombos és zsinóros vörös ruhában, fejükön aranyleveles korona, melybl
három fehér strucztoll emelkedik ki, lábukon sárga csizma, váUukon aranylánczon lecsüng, bíborral béllelt tigrisbör-kaczagány, derekukon arany-öv és aranycsattos fekete szíjon függ ar^nymarkolatú görbe kérd.
fia

:

;

:

:

:

ked

Szca. (Szentandrási). I. Lipóttól 1666-ban kapta a nemeslevelet, melyet elször Nógrád várhirdetett. Váraszón szerepeltek
1724-ben István, 1754 5-ben János.
Czímer vágott pajzs fels kék mezejében kardot tartó, balját csípjén nyugtató térdtl kiemelharczos; alsó vörös mezejében zöld hahuon három fehér rózsa sisakdisz három lándzsa taka-

rók

kékarany, vörös-ezüst.

megye

—

:

Szcs,

:

:

;

:

;

Tahy
vette.

(tahvári és tarkei). Pestvármegye srégi, nevezetes családja, mely nevét Talii pusztától
XIX. század elején Alattyánban és Monostoron bírt földesúri joggal.
Tarjáni. II. Mátyástól 1609-ben T. Demeter kapta a czímerlevelet, melyet elbb Heves vár-

Tahy.

A

megye, majd Abaúj vármegye hirdetett. Utódai köziU Demeter fiai Márton és István Alatkán, majd
Boczonádon laktak, Márton utóbb Tószögre költözött. 1724-ben János jászladányi, 1754 5-ben
István szentiváni, Mihály átányi lakosok.
Tarrúdy (Nómetszecsödi). Vas vármegyébl ered, 1456-ban nyert új adományt Tarródfalvára.
A X^^II. század elején István költözött át Hevesbe s itt mind öt, mind József nev fiát, ki 1751-ben
Alatka, Karácsond, Ludas helységekre adományt nyert, az alispáni székben találjuk. A XIX. század

Tarjáni.

—

elején kihalt, xitolsó férfisarja Bertalan volt.
Telekeasy. Múltját a Vas vármegyei kötetben vázoltuk. István gyri kanonok, majd csanádi,
végre 1699
1715-ig egri püspök.
Rákóczi-idkben nevezetes szerepet játszott,
alapította az

—

Tarródy.

Tclekessy.

A

egri papnevel-intézetet.

Teleky (Nagj'thúri). Els ismert öse Pál túri lakos 1530-ban királyi beleegj'ezóssel megvette
Hogykai Török László perkedi birtokát, 1552-ben pedig ez adományt Lörincz nev fiára ruházta át.
Ez a Lörincz a Nagythúri elnévvel czímerlevelet nyert II. Rudolftól 1582-ben, melyet a következ
évben Heves vármegye közgj'lésón hirdettek ki. 1754 5-bon Gergely és István meztúri lakosok.

Tcleky.

—

Thoésy. (Boczonádi, illetleg Miskei és Monostori). Törzsökös hevesi birtokos család. 1450-ben
ember, 1435-bcn Tamás falubíró, 1472-ben Kálmán, 1572-ben Pál egri nemes. A czímerlevelet II. Mátyástól 1618-ban Th. Györgj", neje Dékány Borbála ós társai nyerték s a Füleken tartott közgylésen Heves vármegye hirdette. Az oklevélben a társszerz György a boczonádi elnévvel
fordul olö. A fszerz György l(il9-ben Heberdnnszky Kristóf magvaszakadtával Monostorra, fivérei
Mihály és Benedek 1625-ben Miskey Lázár magvaszakadtával Miskéro nádori adományt nyertek.
Eme két birtoktól vette a család jelenleg is használt elnevét. Mindkét adományozásra I. Lipót
1698-ban Th. Rózáinak, Istvánnak, András ós Annának jus regiumot adott, melynek alapján a
jászói konxent birtokba vezette ket. István fiii közül Ferencz Vas vármegj-ébe költözött, 1744-ben
ott vármegyei fügj'ész lett, László pedig Gyöngyösre ment lakni. 1754
5-ben Antal, György,

János

kir.

—

Thassy.

Heves %árineí;ve nemes

tiSO

esaládai.

István, László szerepeltek ilonostorou. hol Arpnd, Gíza, Kálmán jelenlep: is birtokosok. A cs.ilád
számos tflgjn \is<>lt különfóle viVriiiegyei tisztséget.
Czimer kék pajzsban fiókáit tápláló pelikán sisakdisz három fehér liliomot tartó pelikán
taknrók kék-arany, vörös-ezüst.
Toldy.
Toldy. Pest vármegyébl 1700. évben költözött át Heves vármegyébe s itt jobbára Gyöngyösön
és Taron szere]>elt. 1754
5-ben Márton és három Györgj- lakott Gyöngyösön.
Tolvaij. A nemeslevelet
Tolvuy.
I. Lipóttól 1666-ban T. Demeter és Gáspár
test\érek s ezek fiai,
unokái és szépunokái nyerték s 1669-ben Heves vármegye hirdette. 1724-ben István poroszlói,
Benedek, id. és ifj. Demeter tiszaszöllösi, Ferenez és István igriezi, 1754 5-ben Benedek. Ferencz,
Györg\-. Istviin, János tiszaszöllösi, János poroszlói lakosok. A XVIII. század közepén többen
Borsod vármegyében laktak.
Tomanóczy. másként Timanóczy. Régi nemes család, mely a Pozsony vármegyei nemeseknek
az l(i7.'}.esztcndöbeli ..Regesztrimiá"-ban, jelesül ()edig az akkoriban szab. kir. Bazin városában lakott
nemesek sorába Györg>- nev tagjával volt beiktatva. .\ nemesi bizonyságlevelet, mely eredetiben Tóni- nóczy Endre ügj-véd. tiszafüredi lakos, birtokában van. Pozsony vármegye az 1821. esztend Bjteló hava 22-ik s további najijain tartott közgj-ülésébl adta ki. E bizonyságlevelet lS21-ben Nyitra
és Komárom vármegj-ékben is kihirdették, mely utóbbi \ármegyéböl. a hol Udvardon és Szemerén
volt birtokos, telepedett az újabb korban Heves vármegyébe, a hol jelenleg Tiszafüreden Ijirtokos.Tagjai közül: Ferencz 1836-ban Pozsony vármegye esküdtje. Lajos, ugyanakkor katona, 1848,'49-ben honvédszázados, kit golyó általi halálra Ítéltek, mely Ítéletet
kegyelem útján
vasban eltöltend 16
évi várfogságra változtattak, melybl négj' évet Aradon ki is töltött. Ennek fia: Endre. ügyvéd Tiszafüreden. Fivére Dezs, vármegyei tisztvisel Egerben. Ferencz fia: Béla (flSSS) Pozsony vármegyei
árvagj-ám és Gyula, elbb községi jegyz, most birtokos Alsócsöpönyben.
Czimer Hasított pajzsban ezüstben hatágú arany-csillag, aranyban ezüst Anjou-liliom.
Sisakdisz Xyilt fekete sasszárny között tóUábon álló daru, felemelt jobbjiban rögöt tart. Takarók :
kék-arany, vörös-ezüst.
Tóth. 111. Károlj-tól 1714-ben kaptak armalist T. György, Béla, István és társai.
család
Füzesabonyban. Egerben. Dormándon. Tiszafüreden. Besenytelekén lakott.
Czimer kékben hármas zöld halom felett három búzakalászt tartó vörösruhás kar ; sisakdísz
a pajzsalak karddal takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Török (Szendröi. nemes és gróf). -A. család eredetérl a gömöri kötetben tettünk említést.
Heves vármegj-ében Xyáry és Pásztói jvisson bírt földesúri joggal.
pásztói birtokot József 1740-ben
zálogba adta a pásztói ajiátságnak.
Tiircsányi. I. Lipóttól 16ö9-ben T. Illés és társai kapták a nemeslevelet, melyet 1663-ban
Gümör vármegye hirdetett. 1699-ben János árokszállási és leleszi birtokos, 1724-ben György fiai
Márton és Mihály, ülés fla Mátyás, Tóbiás fia György szentdomonkosi lakosok. 1754 5-ben Csányon
és Czibakházán és elfordul.
Czimer kékben fiókáit vérével tápláló pelikán
takasisakdísz : növekv ezüst egyszarvú
rók kék-arany, vörös-ezüst.
Vdvardy (alias Csema). Komárom vármegyébl származik.
nemességet II. Ferdinándtól
lfi25-ben Csema István és társai kaj)ták s az Udvardy nevet utólag vették fel komáromraegyei
birtokuk után. Egj-ik utóda János, a ki elbb gróf Esterházy János mérnöke volt Oszlopon, 1829-ben
Egerbe jött lakni, a hol fia László jelenleg az egri jogakadémia tanára.
Czimer: kékben, zöldalapon kétförku kardos oroszlán; sisakdisz; növekvn a pajzsalak;
takarók: vörös-rrany. kék-rrcnv.
Vgronovice (Ledeneczi). Trencsénmegj'ébl ICristóf jött Hevesbe, 1745 körül s nül vévén
VgTonorics.
Tarródy Apollóniát, birtokos lett Hevesen, Pélyen, Atányban, Kürün, Fegyvemeken s bérbe vette
a Sembery birtokrészt Nagyrédén. Fia Kristóf
- utód
ki 1766-ban a vármegye fjegyzje volt
nélkül maradt.
Urbanovszky (Urbanóí és Benyói).
Benyovszkyakkal közös törzsbl ered régi trencséni
Urbanovszkr.
család. Miklós íia Miklós nül vévén Thassy Annát, általa Monostoron birtokossá lett. Fia szintén
Miklós volt, imokája Imre 1773-ban esküdt, 1778-ban táblabíró.
Utassy. Törzsökös hevesvármegj-ei család, mely Szeuterzsébeten nagj'on elterjedt.
nemesUtassy.
Béget III. Ferdinándtól 1 646-ban kapta XJ. András. Az 1 754
5. évi összeírásban számosan szerepelnekCzimer kékben, zöld mezn három fehér liliomot tartó oroszlán sisakdisz : vörösruhás kar
karddal takaró kék-arany.
Váczy. Szintén hevesi család, melynek Ács, Fokorú és Százberek pusztákban volt valami
Váczy.
birtokrésze. Az 1636-ban megnemesített Mátyás Százbereken lakott, György és István ne\-ü fiai már
Jászalsószentgyörg\-ön.
Czimer kékben zöld alapon kardos oroszlán sisakdisz kardos kar takarók kék-arany,
vörös-ezüst.
Vadász (Gyöngyöshalászi). Eredetérl a Szabolcs- %-ármegyei kötetben tettünk említést. János
jászkisérí jegyz és ügyvéd. Szatmár vármegj'e bizonyságlevelével 1839-ben igazolta nemességét.
Fifl Károly jelenleg túrkevei birtokos.
Czimer
kékben, zöld mezn, fedetlen fej, violaruhás, vöröscsizmás és öves magyar ifjú
kivont karddal, baljában három liliom közé tett ezüst keresztet tart sisakdísz nj-ilt szárny közt a
pajzsalak, fején aranykereszttel, jobbjában napot, baljában holdat tart ; takarók
vörös-ezüst,
ezüst-arany.
Vay (Vajai és Laskodi nemes, báró és gróf). Szabolcsvárraegye régi, elkel s ma is mindhárom
ágon \-irágzó családja, melynek történetével a szabolcsi kötetben foglalkoztunk. 1676-ban; Ábrahám
Pásztón. 169;t-ben Ádám Gyöngj'ösön, Abasáron, Gyöngyöstarjánon, Csányon, Recsken, Mátraderecskén, Szent domonkoson, VLsontán, rsön, Vámosgyörkön, Xánán, Markazon, László Pásztón,
ilaczonkán, Apozon, Hasznoson bírtak földesúri joggal.
Várady. Eredetét nem ismerjük. A XVIII. század elején már Dévaványán lakott Pál, fia
György pedig, a ki az 1754 5. évi összeírásban szerepel, Tiszafüreden és Kócson volt birtokos.
1844-ben Menyhért esküdt, ennek fia Ede csendörömagj-.
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Várk-onyi (alias Sánta). Megyebeli birtokos család, mely 16öO-ben Szerzett nemességet s Monostoron. Kaiban. Erkon. Atkáron, Hevesen, Csányon terjedt el.
kókben nyilt sasszárny között szív, fölötte három aranycsillag sisakdísz: törökfös
Czimer
kék-arany, vörös-ezüst.
kard takarók
Vass (Vajki). Kyitramegj'éböl származik, s 16.50-ben nemességet, 1755-ben Verebólyen egy
udvarhelyre s Széplak és Kistéld pusztákra adományt nyert. A család Laposgyarmat, Nagyemöke,
Pán helységekben lakott, egy ága Ürményben, egy pedig Verebélyen és Nemesmiliticsen telepedett
;

:

:

;

meg. 1820 körül már Egerben élt János, kinek fia Lajos alapítványi pénztáros, unokája János
jogtudor, jelenleg a vármegye tb. fjegyzje.
Végh. II. Miksa 1572-ben adott nemeslevelet a nemes anyától származott Weég János fivérei
részére és azok sajógömöri lakóházát s a hozzátartozó javakat minden adózás alól felmentette. A
nemességszerz a törökök elleni háborúban tüntette ki magát, mikor is Zoltay szendröi kapitány
helyettese volt.
sisakdisz
ugyanaz takarók vörös-ezüst,
Czimer kékben bárdot tartó vörösruliás kar
:

;

:

;

:

kék-arany,

Végh (Tassi). Régi pestvármegyei család, mely a XVIII. század második felében Tiszafüreden, Tiszaörsön, Szentimrén bírt földesúri joggal.
Végh. Borsodvármegyéböl származik és 1663-ban kapott czímeres nemeslevelet, melyet ugyanez évben Borsodban és Végszendrn hirdettek ki. 1815-ben Hevesben és Szolnok vármegyében
igazolta nemességét a neniességszerz Jlihály és általa fia Tamás és mostohafia Csongrády Ferencz
és ennek családja. Mária Terézia alatt telepedett Heves vármegyébe. 1848 eltt Tiszaszentimrén
és Jladarason volt birtokos. Tagjai közül András (t 1886.) megyebizottsági tag, községi tanácsos.
Ennek unokája József, tiszafüredi ügyvéd és lapszerkeszt.
Czimer kékben, zöld alapon álló magyar\'itéz, jobbjában török fn átütött görbe kardot tart.
Sisakdísz: a pajzsalak növekven. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
Vincze.
1633-ban megnemesített armalista család, mely idvel nagyon elszaporodott a
:

:

Leleszen, Egerben, Füzesabonyban lakott, majd egy ága Szentesre, Kevemesre és
Battonyára költözött.
Czimer kék pajzsban zöld halmon lép szarvas, szarvai között kis fekete madár sisakdísz
kiemelkedn a pajzsalak takarók vörös-arany, fekete-ezüst.
Vratarics (Pápai). E birtokos nemes család veszprém-vármegj'ei eredet ugyan, de a XV II.
század elejétl Heves vármegyében vert gyökeret. Lipót királj-tól 1667-ben Vr. Péter és testvére.
Mihály és János adományt nyertek a tolnamegyei Essi falura, Pápán egy kházra, a zalamegyei
Örvenicsenésa veszprém-vármegj'ei Igaron egy-egy malomrészre, a zaUimegj'ei Aszóf ön és asomog"^
megyei Szántón több rendbeli szlre. Volt a családnak czímerlevele is, de ez a X\T:II. század elején
akkor kallódott el. midn Heister generális Pápa várát ostromolta. A 3 testvér közül Slihály Gyrbe
tette át lakását. Péter fia Farlcas Bécsben az udvari kanczellárián ágens volt 1708 táján. A harmadik
testvérnek
Jánosnak
fia János, mint nemes ember és esküdt Heves vármegj-ében tnt fel,
az se a jelenleg él nem1714-ben Domiánd t^-ét birta s a birtokos nemesek közé lett sorozva.
zedéknek. Fia Farkas már Vezekényen is földesúri joggal bírt s itt a család jelenleg is birtokos. Számosan \iseltek megyei tisztséget 1708-ben János, 1824-ben András, 1835-ben Lajos, 1828-ban
László esküdtek. 1735-ben Farkas, 1766-ban György. 1845-ben József, lS24-ben Károly, 1837-ben
Lajos szolgabírák, 1831-ben Lajos, 1823-ban Károly, 1841-ben Jószef táblabírák. Jelentsebb szerepet játszott a vármegyei közéletben Károly, ki elbb a líatonai pályára készült, de aztán mégis a
47-ig a megye fjegyzje
polgári pályán maradt, 1808-ban ügyvédi oklevelet szerzett, 1828
volt. Fiai József (1818
86.) táblabíró és szolgabú-ó és Ödön (1826—80.) Ennek fii: Lajos m.
tiszt\isel, vezekényi birtokos. Gyula a hevesm. takarékpénztár fkönyvelje, vezekényi birtokos.
Czimer kék pajzsban fiókáit vérével tápláló pelikán, a pajzs fels sarkaiban 1 1 aranykék-arany, vörös-ezüst.
takarók
csillag sisakdísz nyilt sasszárny között követ tartó daru

vármegyében
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Wiczmándy (Buthkai). A Guthkeled nemzetségbl származik. Wiczmándy Tamás kvári
fia Mátyás egj-ike volt azoknak, a kik I. Ferdinándtól 1559-ben a kihalt Vesenyi család

kapitány

nagyrédei birtokait adományba kapták. A család múltját a zempléni
kötetben már tárgj'altuk.
Zúbráczky (Szadai). II. Lipóttól 1790-ben Z. József vegliai jjüspök s testvérei, István egri
tanácsos, János karczagi tanácsos s István fiai Ferencz, József és Ist-\-án, János fia Elek, nemeslevelet
ugyancsak
kaptak 1800-ban pedig a Szadai elno\et. 1802-ben Ignácz és Antal gyöngyösi lakosok
a püspök tesvérei
nyertek armalist a Szadai elnévvel.
baljában
kardot,
pajzsban
hármas
halom
felett,
jobbjában
Czimer ezüsttel és zölddel vágott
író-tollat tartó zöld-ezüst oroszlán; sisakdisz :J2 ezüst-zöld elefántormány között kiemelkedn a pajzs,
alak takarók
ezüst-zöld.
Zay (Csömöri). A Woya nemzeteégböl ered család, melyrl a nyitrai kötetben már említést
tettünk. 1550. Ferencz egri kapitány, 1552-ben szolnoki fispán, 1552-ben Kinizsy Pál magvaszakadtával Saas és Kewrth, 1559-ben a Vesenyi család kihaltával Hegyesbor, Szurdokpüspöki, Nagyréde birtokokat nyerte.
Zákai. I. Ferdinándtól Balázs szarvaski vámagy 1553-ban Alattyánban, Burán nyert birhegyesburi, szurdokpüspöki,

;

—

—

:

;

:

tokrészeket.

—

Források Nagy Iván Magyarország családai. Nagy Iván családtört, értesít I III. Dr.
Illéssy— Pettkó királji könyvek. Turul I— XXV'II. Siebmacher.s Alig. Wappenbuch. Dr. lUésy
1754 5. évi nemesi összeírás Dr. Aldásy A M. N. Muz. Czímeresleveloi. Orosz Ern Heves és a
volt küls Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Csoma József Abaúj Torna várm. monogr.
Kszeghi S. Nemes családok Pestvármegyében. Magj-. Nemz. Zsebk. I. Frangú családok. II. I.
Nemes családok. Levéltári anyag. Heves vármegye levéltárának teljes anyaga. A ra. kir. orsz. levéltárban tett kutatások. Egj-es családi leveles ládák oklevelei. Családi közlések.
:

—

:

:

:

:

:

Vésh.

Végh.

TARTALOMJEGYZÉK.
Oldal

Oldal

^^I

Elszó. Irta Szederkényi Nándor
Heves vármegye természeli viszonyai
Irta Kalovils Alajos dr
Heves vármegye községei. Irta «//.
Reiizig Ede dr
Eger. A város leírását írta Türk Frigj-cs. a város közigazgatását Pitchlin Lajos
Gyöngyös. Irta Török Kálmán
Halvan. A történeti részt írta ifj.
Reiszig Ede dr., a többit Haraszlhy Lajos
.
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dr..
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94—110
111
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194—220
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— 268

221

271
281

—278

— 293
— 355

294
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422
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— 431

Lesko József

Heves vármegye skora. Irta Bartalos
Gjaila ; Tariezky Endre adataival
kiegészítette a szerkesztség

1815-töl Orosz

A

432

— 444

honfogla-

Nagy Béni

dr.,

Emö

445—644

Heves vármegye nemes családai. Irta
Orosz

gazdaságok

Emö. Bevezet

részszel el-

látta ifj. Reiszig Ede dr
Tartalomjegyzék;
Betüsoros név- és tárgj-mutató.

Vendé Aladebró-parádi hitbizományi
dár.
uradalmat ismerteti Éble Gábor.
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lástól 1815-ig irta
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645

— 681
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Heves vármegye térképe (Elkép.)

—

Eger várának ostroma (Mmelléklet) 514 515
Az egri fszékesegyház (Mmelléklet.) 558 559
Utczai csata Hatvanban. (Mmelléklet.) 630—631

—

Az Imókö
Részlet a siroki völg>bül
Tiszai tájkép Tiszafürednél

— Haraszty Tivadar úrilaka
— Szent-lvány rkts úrilaka ....
— Bárczay Elemér úrilaka
Atkár. — Györfy Kálmán úrilaka
Boczonád. — A Gosztony-féle kastély ....
Csány. — Halász Aladár úrilaka
Detk. — Beökönj-i Viktor úrilaka
Dormánd. — Engel Lajos úrilaka
Ecséd. — Fáy Zoitán úrilaka
Egercsehi — Beniczky György kúriája
Erdkövesd. — özv. gróf KároljT Viktomé
örököseinek kastélya
kastélya
Erdtelek. — Kovács József
Erdtelek. — Papp-Szász Lajos úrilaka

Adács.
Apcz.
Átány.

.4

Torday Ányos. .4 sajtót és színészetet
ismertet részt írta Breznay
Imre

Az

168

leírásával kiegészítette

KÉPEK

és vadászatot Elek István.
lekedés-ügyet Puchlin Lajos

Közegészségügy. Irta Turtsányi GjT.üa
dr. .4 parádi gyógyfürd ismertetése:
Bréhm János dr. adataiból
Törvénykezés. Irta Csutorás László dr.
Heves vármegye közoktatásügye. A
népoktatást írta Alpáry Lajos. A
középiskolákat Kassuba Domokos. A
jogakadémiát Udvardy László dr.
.4 theologiát Bozsik Pál

— 178
—
179 193

Emö

Menyhért
Heves vármegye gazdasági viszonyai.
A mezgazdaságra és áliattenyésztésre vonatkozó részt írta gróf

szlgazdaságot és gyümölcslermeUst Veress István. Az erdészetet
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Irodalom, tudomány, mvészet. Irta

Dobóczky Dezs,

a közigazgatási részt
Vilmos

Gyula.

— 15

16—93

történeti részt irta MaPásztó.
tuszka Jlihály, a többit Kiss
Tiszafüred. Irta Végh József dr., kiegészítette Milesz Béla
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Bíró Lajos dr. kastélya
Gyöngyöshfllász.
Winterberg Gyula úrilaka
Hort.
Ivády Béla úrilaka
Ivád.
A Beretvás-féle kastély ...
Karácsond.
Id. Széplaky György úrilaka
Karácsond.
Mares László úrilaka
Karácsond.
Id. Beökönj-i Viktor úrilaka ...
Ludas.
Kilián Ern ürilaka
Xagyfüged.
Gróf Károlyi Mihály kastélya
Párád.
Pótervására. Gróf Keglevich Gyula kastélya
A róra. kath. temiiloni
Pétervására.
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437
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Név-

Bakos család 76.
Baksa nemzetség 646.

Alsócseple 47.

Alsóhuta 45.

Balassa család 36, 54, 56, 75.
Balassy Bálint 363.
Balássy család 21.

Alsójeges 89.

Alsólegyend 58.
Alsómajor 87.
Alsónyiget 27.
Althan család 36.

Amadé

Balássy Ferencz 363.
Balázs család 58,

Ambrosovszky Mihály

Ambrus István

362.

413.

362,

Balkay Béla
Balku család

362.

Andreko\-ics

41.

56,

Angolkisasszonyok 339, 342.

Annamajor 61, 67.
Anonymus, Heves vármegj-éröl
446.

Apcz 21.
Apocz nemzetség
Aranyos

41,

54,

56.

Ern

646.

Bánom

420.

Bányaház

86,

Barchetti Károly 293, 413.

594, 625.

Asbótli család 654.
14.

Barcsay család 174.
Bárczay család 655.
Bárczay Elemér 22.
Bárczay Elemér birtoka
Bárczay tanya 23.
Bárczy család 80, 88.
Bárdos család 655.

Ásvánj'os vizek 4.
Aszalay József 362.
Aszói tanya 85.

Átány

22.

Atkár 21.
Auersperg Anna

89.

Babik József 362,
Babocsay Sándor

292,

293,

644.

Baditz Zsigmond 152.

Bakó

41,

77.

77,

362.

család 22, 58.

Bakocs-kódex 479.

Bakó László

421.

413,

Barnatanya 57.
Bárón Jónás 364.
Bársonyt anya 57.
319,

32.5,

Bartha család

Belánszky Mór 293.
Beleznay László 412.
Beleznay Etelka 342.
Bellyényi család 75.
227.

348, 364. 426.

41.

Barthos Károly 108.
Bartók család 655.
Bartók István 364.
Barkassy cs. 84.
Barkóczy család 67. 154, 655.
Barkóczy Ferencz 37, 80, 310,
344, 353, 354, 578.

646.

Bekölczei család 23.

Bartlia Ferencz 364.

654.

57, 58, 656.

Bekölcze 23.

44.

.3.39.

311.

45.

Bekény család
Bék nemzetség

Bartalos Gyula 364.

család 83.

Baj pa. 148.
Bajza család
Bajza József

Barnamalom

Method

Békefi Lajos 188.

Bartakovics Béla 284. 295. 318,

Bagolyvár 41.
Bagossy család 84.
Bajcsy család 654.
Bajnay család 654.

Bajom

420.

414.

47,

Bécsi béke 527.

Békástó

Barna család 655.
Barna Gábor és fiai 257
Barna Jen 415.

Babics Béla 293.
Babics család 654.
Babics István 283,

32,

88.

Beitler
133.

Ásványok

Árvaügy

18.

család 56, 67.

,

23.

A.spermont család 654.

pa. 26.

Armális nemesek 543.

Batta család 45, 89.
Battik család 68, 87, 655.
Batthyány család 18, 47, 89.
Batthyány László 47.
Batthyány Tivadar 89.

Becz család 655.
Bedekovics család 656.
Begovcsevich Róbert 430.

67.

Bányászat 483.
Bányász Sándor

41.

64,

76, 488.

56,

42, 53, 55,

67.

67.

Bayer Henrik 108.
Bazsán István 267.
Bebek család 18, 31,

153.

89,

27.

Barkóczy Zoltán 26.
Básthy család 76, 655.
Básthy Ignácz 154, 166.
Básthy Ignácz birtoka 232.
Básthy-tanya 154.
Bátor 23.
Báthory család 34, 38, 41,

Bay

416.

Bánffy család 27, 28.
77,

Barkóczj'tanya

Batthyány Tivadarné

Balogh István 282.
Balpüspöki csárda 21.
Balpüspöki pa. 21.

Baranyay család 655.
Baranyay István 415.
Baranyay Miklós 88.
Bárány Géza 108. 420.
Bárány Károly 285.

Árenda

58,

67, 655.

Bán-féle gombgj'ár 66.

85.

Aranyosi tanya

421.

73,

419,

154.

Kálmán

Bán

Antaltanya 79.
Apaffy család 174.
Apátságok 464.

Ger

83.

Balogh család

Ballá

Barkóczy István-tanya
Barkóczy László 425.
Barkóczy Sándorné 56,

66,

Balla Károly 418.

174.

család

61, 67.

Aradi

110.

Ballá család 89.

47.

Andréssy család

78, 654.

Baldacci család 21, 28, 51, 55.

Amerikai szölötelepek 254.
Anderle Róbert 51.
Andortanj'a

75,

Balázs Miksa 152.
Balázsovich család 76, 77, 655.
Balázsovics Oszkár-tanya 27.

645.

család

Andor József

685

tárg\-imitató.

és

Bél nemzetség 646.

Belsömajor

33.

Bemer László

425.

Benczetanj-a 83.
Beiidótanya 79.

Bene család
Beniczky
Beniczky
Beniczky
Beniczky

656.

család 22, 32, 77, 656.

György 32, 33,
György birtoka
Zsigmond 32.

Benkö család
Beökönyi
Beökönyi
Beökönyi
Beökönyi

228.

31.

család 657.

tanya

46.

Viktor 27, 46, 54.
Viktor (id.) birtoka

234.

Beöthy család

34. 47.

Berezel család 21.

Berecz család 656.
Berecz Ferencz 284.
Bereczky család 67.

Berek

75.

187.

Berekalja pa. 87.

686

Név-

Berektanya 52.
Berényi család 154, 656.
Beretvás Endréné 51.
Beretvás Endréné birtoka 233.
Beretvás tanyák 51.
Bergmann Ágost 337, 338.
Berkó Aladár 290. 291.

Bcrky család 41.
Bernáth család 22,
154,

G4, 84, 88,

185.

Bernáth Félix 31.
Bernáth felsotanya 32.
Bernáth Gáspár 367.
Berta Gj-örgy 367.
Bertha család 54.
Bertha István 291.
Berthóthy család 26, 32,

34, 64,

67, 75, 87, 656.

24, 41, 61,

78, 83, 656.

Besenytelek

23.

Besze család 656.
Bethlen Gábor 528.
Beust Ödön 79.
Bévárdy József 367
Büiary Ferencz 312.
Bikavér 252.

Bik család 35.
Bíró Comélia 24.
Bíró család 61, 75, 80, 656.
Bíró József 61.
Bíró Lajos 38, 367.
Bíró Lajos birtoka 231.
Bíróságok ügj-forgalma 292.
Biscliitz Artúr 79.
Bisclútztanya 64.
Bitskey Andor 291.

Blaha Lujza

35, 421.

Blasko\-ich család 35, 656.

Blasko\-ich~GjTala 282.

Blasovich Oszkár 152.
Blauer család 77.
Blazsejovszky Ferencz 342.
Blumenthal Béla 151.

Bobory család 657.
Boborj' Györgjné 85.
Bocskay család 32.
Bocskay István 527.
Pjczonád 24.
Bodó család 57.
Bódiliát 84.

Bodon József
Bodony 25.
Bodzás

415.

Emma

Brunswick Teréz 295.
Brünauer Bálint 293.
Brünauer Emil 293.

Borhy család 17. 22. 657.
Borhy György 41, 44, 89,

Buttlcr család 34,
Buttler János 605.

84.

421.

Bogdán Sándor 142.
Bokor József 419.
Bolváry Antal 286.
Bolyalápa 56.

227,

Burián család 26.
Biitalj pa. 45.

35, 658.

Buzásnyiget telep 56.
Büdöskuti tanya 68.

89.

Bükk
185.

Borsiczky család 174.
Borsos család 67, 657.
Borsos Flóris 193.
Bortermelés 251 253,

Cebrián család 90.

73,

77,

232.

Csákhalom
Csalatanya

553.

88, 89, 174, 657.

644.

Csanády család
Csány 26.

64..

78,

658.

Csathó család 85.
Csathó Lajos 293.

János 367, 413.
358.

Braun Kálmán 56.
Braun Károly 108, 256.
Braiui Mátyás 73.
Braun Sándor 34, 154, 232.
Brauntanya 64.
Breznay Imre 367, 414, 415.
34,

46,

657.

Brezovay Sándor 62.
Bródy Sándor 368.
Bronzkorszak 441.
Brudern család 17, 27,

89.

Császár család 53,
Császlód 67.

187.

22,

Csány i József 31.
Csányitanya 32.
Csapánzúg 187.
Csapó család 658.
Csapópuszta 67.
Csárdahalom 84.
Csárdamajor 68, 79.
Csárdatanya 41.
Csárdatelep

657.

Bölnn Alajos 290, 291.

88, 658.

32.

Csányi család 61, 90, 658.
42.

Bozsik Pál 367.

Bölcselet

187.

Csalittanya 21.

27,

17,

Bóta család 24, 657.
Bótatany a 4 1
Botka család 64.
Bottyán János 122,
Bosó család 26.
Bozik család 657.
Bozó család 34, 78,
Bozóky Géza 367.

Bögzúg

154.

birtoka-

Családi állapot 203.

—

család

64,

Coburg-tanya 23.
Csákberektanya 43,

Bory család 657.
Bory Iván 34.
Bossányi

2.

Bülíkhegység erdi 262.
BiUikszék 25.
Bükkszenterzsébet 25.

Coburg Fülöp herczeg
Coburg Fülöp herczeg

Boroviczényi Kálmán 90.
Borpiaczok 253.

47,

28.

Búzás Gyula 291.

Boro\"iczény család 61.

Böhm

Budaháttanya
Bugát Pál 368.

293.

Bornemisza család 80, 90,
Bornemisza Gergely 507.
Boromisza István 414.
Boronkay család 67.
Boroshát 187.
Boross Lajos 22.
Borossy János 143.

44,

Buday család 166.
Buday Gerö 414.

Buttler Lajos 309.

Borhy Gyia 286
Borhy Kálmán 285,
Borhy László 47.
Borhy László-tanya
Borhytanya 44, 87,

Brezovay család

187.

Bodzásháti tanya

Boér

Bólyapuszta 78.
Bónis család 31.
Borászati intézmények 254 553.
Borbás család 67, 657.
Borbély család 154, €57.
Borbély Géza 86.
Borbély IMiklós 282.
Bordás .Tózsef-tanya 27.
Borértékesit intézmények 253.

258.

Berze\-iczy család 38. 80, 113.

Besenyei család 23,

és tárgymutató.

Csattag 187.
Csávolszky Lajos 188.
Csehfah'y Rezs 286.

Cselédügy 574.

Cselháza pa.

83.

Csemegeszl

254.

Csépán család, 658.
Csépány Géza 152.
Csépánytanya 28.
Csepreghy Ferencz 151.
Cserba Károly 165.
Cserepestanya 44,
Cseri-lak

42, 53,

76.

21.

Csernus család 34, 47, 658.
Csernus Sándor 34.

XévCseröi

család

Cserköz

Debreczeni Károly 188.
Debreczeny Miklós 285.
Debrei család 36, 48, 63, 85.
Debrö-Parádi uradalom 235

21.

86.

Csertanya 25.
Cservenicz Mihály 290.

Dely család 661.
Dém nemzetség 646.

Csiga pa. 84.

Csikós Balázs-tanya 27.

Deme

Csikósház 84.
Csiky család 46, 658.

Csiky Sándor 420.
Csülag Mór 368.
CsUlik Balázs 368.
76.

Csingetanya 52.
Csizmadia család 35.

Csobánka család
80,

112,

17,

48,

18,

Drasko\'ics család 28,

Dudás Adolf 415.
Dudástanya 61.
Dúl család 661.
Dvorszky György né

Derszib

összeírások

Czobor család 23, 58.
Czövek család 41, 61.
Czukorgyártelep 148.

DadánjT család 77.
nalünnep 644.
Danió Oszkár 413.
Dancs Gyula 291,

498,

370,

Dobi puszta 80.
Dobiczmalom 37.
Dobogóhát 84.

Dobó

414.

369.

Dankó család 658.
Dankó Ferencz 282.
Dapsy család 25, 83,

család 31, 54.

Doboczky család

63,

31,

154,

165,

41,

44,

90,

369,

Egercsehi köszénbánya 75.
Eger egyesületei 110.
Eger gazdasági \'iszonyai 109.
Eger hitelügye 109.
Eger ipara 109.
Eger kereskedelme 109.
Eger közigazgatása 107.
Eger ostroma 503.
Egerpatak 4.
Eger pri\Tlegimnai 556.

Egerszalók 33.
Egerszalóki család 33, 66.
Egerszólát 33.
Eger vára 97, 98, 99, 471, 499,
500, 501, 502, 503, 504, 512,
513, 515, 538.

Eger város háztartása

Dobó-szobor

97, 644.

Egészségügj- 271

108.

—278.

Dobótag 154.
Dobrányi Lajos 291.
Dobsa Géza 291.

Egey Szdárd

Dóka család 661.
Dombos vidék 222.
Dómján tanya 84.

Egressy Gábor 419.
Egri érseki tanya 44.
Egri fögimnáziiuu 304 328.
Egri György 370.
Egri káptalantanya 80.
Egri pasalik 514.
Egri püspökség 449.
Egri reáliskola 335—339.
Egri székesegyház 94.
Egri vilajet 518.
Egj-ed István 142.
Egj'házpuszta 61.
Egyházi javadalmak 559^

Domoszlai család

Domoszló

27.

Donnánd

28.

Dorogffy család
256,

—

sireniléke 99.

Éghajlat
Egi-essy

254.

14.

Ákos

419.

—

412.

24, 27, 33, 52,

89.

80,

Ecséd 31.
Eger 94 110, 556, 557.
Eger a török korban 516.
Eger az irodalomban 360.
Egerbakta 32.
Egerbocs 32.

Dobó István

Domokostanya 90.
Domonkosok 465.

61, 62, 83, 661.

Deák család 51, 63,
Deák Ferencz 632.
Deák Péter 420.

22, 42,. 64. 87,

154, 661.

Dominkovics Mária
661.

134.

Egercsehi 32.

547.

Danielik János 369, 411, 429.

János

492,

Doboczky Dezs birtoka 232.
Dobóczky-tanya 23.
Dobó István 493, 494—507,

Czóbel család 93.

413.

54.

166.

Czóbel Viktória 24.

Debreczeni

család 89, 661.

Doboczky Dezs
311—328.

21,

45.

27.

416.

46.

Darvas család

108.

Dinnyésháti tanya 84.
Diószegi Mihály 369.
DluliopolszkjBertalan

és Bertalan 24.
Czigánj-tanya 85.
Czigányháti tanya 67.
Cziner Szüárd 46.

DanUo\-ics Pál

Ödön

44,.

Drisnj-ey család 661.

499, 529.

Czakó Kálmán

38,

46, 51, 55, 77, 87, 89, 90.

Derszib Ferencz 285.

Dikális

143.

96,

4.5,

Dreisziger Ferencz 414.

Dézsmakert

Csurgay Adél 421.

Czisztercziek

Györgj- 369.

Diákkongresszus 644.

Csutorás László 369, 412. 413.

Czinnertanya

család 76, 661.

Dencstanya 47.
Derecskej- János 291.

Dévay

Csnhay Sándor

család 46.

Demkó
Demkó

Csomor Kálmán

Csörgeö család 154.

22.

Drágfi család 36.

Detki család 18, 27. 51, 89, 153.
Deutsch Adolf 62.
Deutsch Adolf ifj. 142.
Deutsch Bernát és József 147.

Csomortányi család 658.
Csonkástanya 77.
Csoór Gáspár 412.
Csorba család 26.
Csórhegy 25.
Csöke család 658.

147.

87,

Dozler család 53.

Draskóczj' család 23, 75.
Draskóczy István 291.

Detk

415.

Dósa család

31.

90.

Demeház 187.
Demjén 27.

Csókás István 293.
Csókáspuszta 89.
Csóka Sándor 420.
Csorna család 78, 79, 685.
Csomor István 267.
369,

Dorogi család

Döry

család 84.

Dessewffy család

471.

470,

Dorogházy család

Döbrentey család
Döry Béláné 22.

247.

Cserny Berta 421.

Csinia család 35,

68T

és tárgj-mutató.

31, 32, 76, 661.

Dorogháza 28.
Dorog puszta 31.

.S^^.

Név-

688
Elok család 85, 661.
El.-k István S5, 2-21. 235, 370.
Elek János 34. 35, 154.
Elek János birtoka 231.
Elektanya 43.
Elemi csapások 593, 594, 598,
208.

Fáy Bertalan 591.
Fáy család 22. 28.

Eljegyzés 215.

Endrész család 661.

Endrey Gyula 370,
Endi-ödy Géza 370.
Énekes Imre 370.

412.

78.

Fáy
Fáy
Fáy
Fáy
Fáy
Fáy
Fáy
Fáy

Engel Hermann 227, 415.
Engel Jónás 28.
Engel Lajos 28, 34.
Engel Lajos birtoka 228.
Eösz család 26.
Eötvös család 62.
Eötvös József 291.
Eperjessy Fcrencz 370.
Eperjes tanya 26.

25,

48,

56,

Erdödy Gábor

308,

422,

571,

575, 578,

Erdkövesd

34.

Ficsor család 662.

Filimes puszta 90.

Fincicky Béla 142.
31, 45, 52,

174, 662.

Fischer István 35, 347, 422, 423,
592.

Fiskalitáshuta 45.

József 31, 225.

József tanya 32.

Fleischmau Vilmos
Floch-tanya 41.
Fodor-tanya 22.

László 34, 35.
Zoltán 31.

Foglalkozás 203.
Foglár György 295, 309, 310,

József birtoka 228.

Folyók

2,

3,

4.

Fonóka 213.
Fonyó Pál 414.
Fóra család 23. 662.
Forgách család 17, 42,
67.

Forgách János 77.
Forgách Simon 509, 510.
Forgách Zsigmond 550.
Forgón család 26.
Forray család 662.

Feigl L. H. 142.

Fkáptalan birtoka

Fejér család 662.

Földes-tanya 43.

Erds Jen

Fejes Mihály 371.

Földváry család

110.

Fejér Miklós 371.

34.

Erhardt testvérek

Erk

188.

35.

Erlach Sándor 293.
Érsekség 422—431.

Érsekuradalom erdbirtoka 257,
262.

Erzsébettéri tanya 21,

Esterházy család

17, 22, 27, 28,

38, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 64,
73,

77,

87,

89,

90,

Esterházy Károly

154,662.

55,

80,

84,

295, 310, 311, 330, 343, 347,
354, 355, 422, 423, 579.

Eszényi család

32.

Esztétika 358.

Etthre család

EvUa

77.

Fábrj- Béla 142.

Fáczányos
Fagyai 85.

1

54.

Dezs

370.

Faluvéghalma

187.

Falcsik

Fancsal

45.

Felsjeges

89.

84.

22.

41, 45, 46, 76,

662.

Földváry Ferencz 371.
Földváry Iválmán 371, 412,
415.

Földváry Vilmos

Fispánok

62.

474, 475, 526, 539.

Földy család

77.

Fölsinger Ferencz 22.

Francsics Norbert 338.

Franczia háború 589.
Frangepán Ferencz 489, 490,
491.

Franki István 371.
Fráter család 173, 174, 663.
Fráter György 490, 492, 500,
501.

leányiskola 340.

Felslengyend

231.

Freizeizen család 22, 42, 64, 76,
58.

Felsömajor 87
Felsötárkány 37.
Fenesy György 307, 352.
Fenj'vessy Ferencz 371.
Feny^'essy Sándor 293.
Ferdinánd I. 487.
Ferenczrendiek 100, 126, 330—
334, 466.

68.

Faragótanya

Felshuta

Felsbb

Cselebi 514.

Ezsiás család 26.

Fabó Mihály-tanya

Fejérpataky család 67.
Fejérváry József né 134.
Fekete Árpád 291.
Fekete család 85, 662.
Fekete Ferencz 371.
Fekete Károly 109, 371.
Feketeréthát 187.
Feketetanya 68.
Feldebrö 36.
Feleky Miklós 421.
Felnémet 36.
Felnttek oktatása 304.
Felscseple 47.
Fels- és Alsó-Magyalos 88.

44, 53,

77, 90.

Erdöniajor 84.
Erds Aurél 370.

Erdtelek

10.

342, 354.

35, 61.

Fehérakla 67.
Fehér család 22, 38, 44,
Fehércserepes 84.
Fehér GjaJa 371.
Fehér Ferencz-tanya 27.
Fehértanya 64.
Fehérváry család 154.

1

Foltin János 110, 371, 430.

35.

Fedémesi család
Fegyverjog 559.

63,

Ferk Miklós 254.
Fest Aladár 371.
Festetich Andor 421.
Festetich család 18, 89.

fels- és alsótanya 32.

Fedémes

662.

74. 85,

173,

79,

Ferenczi Gellért 331.

Filagóriástanya 187.

Zoltán birtoka 228.
Zoltán-tanya 32.
Fazekas család 662.

Erdélyi család 661.
Erdélyi József 370, 411.
Erdészet 256—263.

Erdödy család

Farkas család 34,64, 89, 185. 662.
Farkas Kálmán 291.
Farkas Pál 291.
Farkas Szidónia 342.
Farkassy Tamás 1 1 2.
Farkastanya 57.
Farnosi család 23.
Farszky Ferencz 370.

609, 619, 629, 631.

Életmód

és tárgymutató.

Ferenczffy család 44.

80,

154.

Fridi Gj-ula 108.

Fridrich Gyula 413.
Fridrici család 663.

Frinth László 371.
Fuchs Ferencz 295, 372, 423.
Furtiny család 46.

Fülöp család 663.
Fülöp József 293.
Füzesabony 37.
Füzfakúti tanya 31.

Név-

Gaál Damascén 372.

Galambos család 68, 663.
Galambos Dániel-tanya 84.
Galambos István 293.

Graefl

Gellérháti tanya 85.

Gelléry család 26.

108.

Glöclisberg család 22,

34,

63,

154.

41,

44,

45,

46,

51,

53,

54,

73,

74,

75,

78,

80,

87,

88,

89,

93,

113, 663.

Gosztony-féle viradalom 228.
Gosztony Ferencz 134.

Gosztony István 35.
Gosztony Kálmán 24, 35.
Gosztony Kálmánné 25.
22.
46, 664.

Göncz j' Pál 51.
Gönczy -tanya 51.

llaKvarorszáff

VármeRjéi

78.

272,

—

274

56,

58,

31,

54,

45,

76, 664.

469.

Halászat 227, 482.
Halász Aladár 26, 27.
Halász Aladár Tairtoka 228.

Halász Aladár-tanj^a 27.
Halász család 26, 664.
Halász Ferencz 297, 336.
Halászy Caesar 373.
Haller család

518,

Halmay
131,

Hamar

Hám

142,

143.

Gyöngyös lakossága 124.
Gyöngj'ös ref. temploma 131.
Gyöngyös sajtója 133.
Gyöngyös szölömívelése 135.
Gyöngyös város háztartása 143.

lirmogyc.

42,

28,

Imi-e 420.

család 22,

38, 664.

János 134, 373, 423, 425.

Hámtanya

Gyöngyös izr. temploma 131.
Gyöngyös kálváriája 126.
Gyöngyös kereskedelme 138.

373.

22,

154, 664.

Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák

Gyöngj'össy Györgj' 373.
Gyöngyössy János 373.
Gyöngyössy Pál 373.

17,

44, 46, 55, 61, 73, 79, 87, 88,

Haller Zsigmond 44.

133.

közigazgatása

76,

664.

80,

Gj^öngyös ipara 136.

vii

75,

Gyümölcstermelés 255, 256,

Hamvay

Heves

79.

család

Gyöngj'ösi iskolák 132.

G}'öng5'öshalász 38.

és Víirosai:

Gyürky

79,

278.

Gyöngyös fgimnáziuma
328—335.
Gyöngyös hitelügj^e 141.

Gyöngyössy Sámuel

148.

Gyurkótanya

89,

Gj'öngyös

185.

G3Tircsányi család 34, 58, 76.

Hadügy

Gyöngj'ös fekvése 124.

38,

Gj-ulay család 44, 80,
Gyiilamajor 56.

Hagymástelep 76,
Hajdú Gábor-tanya 67.
Hajdú Imre-tanya 67.
Hajduska Rezs 253.
Halasy család 17, 58, 61,

Gyalogi János 372.
Gyárfás Tivadar 151.
Gj'armaty család 21.

Gyöngyös egyesületei

28,

85.

152.

520.

46.

Gorove János 42.
Gosztony Alajos 24.
Gosztony Apollónia 24.
Gosztony Béla 22.
Gosztony Béla birtoka 227.
Gosztony család 22, 24, 27,

Görbeér

Groffcsik János 45.

József

22.

Györffy Kálmán birtoka 227.
Györffy-tanya 22.
Györgyey Antal 76, 84.
Györgj'ey Antal birtoka 234.

Györgyey Kálmán
Gjörky család 22.

Gretkovics-tanya 41.

—

67.

Gombos család 31,
Gombos József 291.
Gonda Pál-tanya 84.

Béla 291.

147, 664.

Gyönge család 26.
Gyöngyös 111 143, 557.
Gyöngyös a török korban

28.

Gez

36,

Gresko\dts-tanya 26.

Gyógy^-izek
64.

család 56,

család 28,

21,

68, 86,

Gyenes család

Gócza család 663.
Gódor Géza 152.
Goldstein Jakabné

Góth

53, 56, 63,

Kálmán

Gj'örffy

Antal

43.

Gj-öngyöstarján 44.

Györffy család 38, 664.

234.

Gunyhóstanya 28.
Guta József 341, 342.
Gyagyovszky Tivadar 416.

419.

Gesztes Lajos 263.
Glósz család 663.

GosztonjTiiajor

birtoka

Grüssner M. S. 55.
Gulyás András-tanya 84.
Gtilyás Ferencz-tanya 84.
Gulyástanya 46.
Gunicstanya 79.

14.

Gerely József 414.
Gere\ács Emü 339.
Gergely Sándor 285.

Gólyatanya

227, 256.

Grassalkovich család 21, 25, 26.
Greskovios család 75.

Grün

Gencsy család 663.
Gencsy Hona 188.

Gomba

Gyöngyössolymos

66,

Groszhauer József 338, 339,
Grósz Jakab 88.
Grósz Jónás 78.
Gröber Béla 108.
Gröber Ferencz 110.
Grúsz Antal 372.

Gellerffy család 34.

85,

62,

Grassalkovich

76.

Kálmán

Gyöngyösoroszi 41.
Gj-öngyöspüspöki 43.

66.

Graefl Károly 66.

—

Glósz

Jen
Jen

Graefl

Gazdasági egj-esület 227.
Geczö János 267.

Gerfi Andor

Gyöngyöshalmaj 41.
Gyöngyöspata 41.

Graefl család 664.

Gáspárdy család 52, 74, 663.
Gáspárdy Elemér 46.
Gáspárdy Géza 293, 412.
Gáspárdy GjTila 412, 420.
Gáspárdy-tanya 46.
Gazdaságok leírása 227 235.

—

Andor

Graefl

Gál család 22, 68, 663.
Gachal család 663.
Gáhy Ferencz 285.
Gárdonj-i Géza 372, 421.

Geológia 5

689

tárgjinutató.

Görbefenék 187.
Görcsvölgy 56.
Gráf Sándor 78.

€íaál család 663.

Géczy család

és

41.

család 42,

77,

Gyula 107.
Kolos 18, 254, 374,
Mihály 374.
Sándor 285, 286.

Hanczkófi család 66.
Handler Ignácz 309.
Hanisz Imre 133.
Hanisz Inu-éiió 3S.
Hanulik család 38.

Hányi

90.

család 665.

pa. 34.

Harangi család 665.
Harangitanya 23.
Haraszty család 665
Haraszthy Károly 413.
Haraszthy Oszkár 89.

415.

Xév-

690
Haraszt hy Oszkár birtoka 235.
Haraszti pa. S", 90.

Haraszty Tivadar

Hámias

'21

187.

Haniios Albert lö2.

Karmos család
Háromság 187.
Hasznos

22.

44.

Hasznosi vár 45.

Határtanya 84.
Halasy család 55.
Hatliáztanya
Hatvan 144

—

Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Hatvan

52.

152.

a török korban 516.

tár-rx'iimtató.

<^s

Huszka család 22.
Huszthy család 79.

Heves ipara 162.
Heves kereskedelme 165.
Heves közigazgatása 166.
Heves lakossága 159.
Heves mezgazdasága 159.
Heves szlmvelése 162.
Hevesugra 45.

Hutatelep
Iliász

83.

Gábor

Kálmán

Hevestíjvári ispánság 451.

Illés

Heves vára 159, 449.
Hevesvezekény 46.

Ilonamajor

Hevesi János 374.
Hevesi Lajos 374.
Hild Petes ^lária-tanya
Hillebrand Ferencz 152.

319, 374.

Gyz

Iklódy
412, 414.
Ilkamajor 26.
152.

77.

Imre család 666.
Imre János 377, 423.
Imre Miklós 293.
27.

Ina^iiskolák 301.

cz\ikorgyára 151.

Himfy Géza 416.
Hünfy József 293.

Inczédy család 666.
Inczédy Dénes 377.
ínség 593, 609, 629.

egj-esülctei 152.

Hirhng Gy\üa

Ipar 483, 553. 574.

bevétele 512.

152, 415.

Hirsch Ignácz 152.

Iparos-inasiskolák 301.

fekvése 144.

Hitelélet 517, 551.

IpoljT .\rnold 429.

ipara 151.

Hittudomány

Irodalom 356—421.
Isaák család 62, 666.
Isaák István 62.
Isaák László 282, 283.
Isaák Mártha 377.

615.

elfoglalása

hitelügj-e

Hodossj- család 665.

152.

Hoffmann János

lakossága 14S.

mezgazdasága

Hatvani országgj-ülés

357.

151.

144.

Hatvan területe 148.
Hatvan vára öl.
Hatvany-Deutsch család 665.

Hatvány -Deutsch Sándor 147.
Hatvány Deutsch Sándor és

Holub Emil

Hóman

József 148.

291.

Holecz család 26.
Hollner család 665.
Hollner Ervin 35.
Holló család 665.
Hollós Xándor 291.
Hollóy Károly 152.

Iskolák 554, 625.
Iskolatanya 27.

Istenmezeje
Istvántanya

Ottó 335.

Istványi József 26.

Hausiuann V. 414.
Haj-nald Lajos 429.
Házasság 215.

Homor

Hazugba család

26.

1 7.

Héder%-árj- László 351.

Heflány család

23.

Hegeds család
Hegeds János

665.
285.

Hegjesy Béla 142.
Hegjessy Mari 420,
Hegj-ségek

421.

1, 2.

Hellebronth Béla 637.
Hellebronth család 57, 61, 78,
79, 80 665.
Hellebronth Géza 110, 165,
166.

Hellebronth Gézáné 166.
Herczeges pa. 87.
Herczegtag 154.
Hering János 84.

Herkály család 76.
Hétéves háború 579.
Hévért anya 79.

—

Heves 153 167.
Hevesaranyos 45.
Heves egv'esületei 167.
Heves fekvése 153.
Heves forgalma 165.
Heves hitelügj-e 165.
Hevf-s hivRtP.lai

166.

27.

István 374.

Honvédelem 526, 614.
Horánszky Xándor 282,
Hordód 67.
Horkay család 665.
Horkay Lajos 285.
Horner István 374, 415.
Hort 46.
Horty József-tanya 27.

374.

76,

90,

154,

174, 665,

Ivád 47.
Ivády Béla 47.
Ivády Béla birtoka 233.
Ivády család 47, 56, 64, 78, 666.
Ivády Miklós 282.
Ivády Rudolf 165, 377.
Iváni család 52.
Ivánszkj'

.Ajital

377.

Ivánszky János 378.
Ivanych család 666.

Hors'áth Béla 374, 415.
Horváth család 32, 35, 46, 58,

Horváth Ferencz

21.

Istvántelek 67.

325.

Homoktanya 79, 90.
Homonnay család 44, 66.
Homonnay Ferencz-tanj'a

Hatvány KároljTié

47.

666.

509.

Jabloniczky Ignácz 378.
Jablonszky Sándor 285.
Jacsótanya 57.
Jakab Lajos 420.
Jakcsy család 52, 153.

Román

Hor\-áth István 90.
Hor\-áth József 293.

Jakabfah-j'

Hor\-áttanj^a 61.

Jákófi család 35, 61.

Horváth Zsigmond

Jakobdombi tanya

321, 325.

Hosszvihát-tanya 52.
Hosszúveröi pa. 26.

Hrubos Árpád

Jámbor 187.
Jámbor Géza

378.
88.

67.

Jámborpuszta 67.
Janka Jen 291.

412.

Hubay Ferencz
Hubay Gusztáv

285.

Jankovics Adolf 293.

419.

Janko\'ich család 77.

Hunyadi család
Hunyor Sándor

17.

Jankovics

Hury

17,

38,

74, 77, 78, 88, 89.

Husziták 471.

107. 109, 110,

Janko\-ics-tanya 38.

család 38.

Huszár család

Dezs

290, 420.

290.

42, 73,

Jánositanya 68.
Jánostanya 21.
Járásbíróságok 291.

Név-

Járások

Jámiy

17.

16,

család 666.

Jászai Mari 421.
Jászberényi család 666.

és
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tárgj-mutató.

Kápolnai csata 615.
Káposztássy Jusztiiiián 325.
Káptalan 462, 463, 488, 548,

Karácsond 48.
Karbula Emil 380.
Kardoss Kábnán 290, 291.
Károly Ambrus 423.
Károly Lajos 142.

Jogszolgáltatás 469.

KároljT család 66, 88, 93. 667.
Károlyi György 21, 25, 53, 86,

Jogtudomány 358.
Joó János 378.

21.

Kép\-iselválasztás 619, 629,
630, 632, 634, 636, 637, 643.

Kerecsend 51.
Kerekes Arvéd 381.
Kereskedelem 484, 553.

551.

Jászberényi Miklós 378.
Jekelfalusy család 78.
Jeszenszky család 46, 154.
Jezerniczky család 77.
Jogakadémia 342 351.

—

Kenyérvárpuszta

Kereskedö-inasiskolák 302.
Kresztelési szokások 213.

Kérészy Barna 381.
Kertészet 480.

Keszler József 381.
Keszlerffy János 381.

274.

Jósa Mihály-tanj-a 27.
Józsa család 26, 185, 666.
Jósvay Gábor 378.
Jovanovics János 412.

Károlj'i Györgj-né 63.

Keszlerffy József 381.

Károlyi Gyula 63, 274.
Károlyi Mihály 21, 25, 27, 28,

Két patakköz

25.

Kettöspuszta

84.

Józseftanj-a 21, 41, 47.

75, 86, 87, 88, 225, 257.
Károlyi Tibor 274.
Károlji Viktorné 25, 34, 65, 87,

József II. 583.

Juhász család 26.
Juhász József 267.
Juhász Norbert 319, 378.
Juliász Sándor-tanya 27.
Jungreisz A. 142.

Justus Gyula 188.

36, 48, 53, 56, 63, 67, 73, 74,

262.

Károlyi Viktorné birtoka 231.
KárolyA'ár 41.
Károsi Simon 331.
Karsay Vilmos 45.

Karthauziak 465.

Saan

Sanixi 273.

Kacsics nemzetség 647.

Kacsondy család 23.
Kádár Miksa 142.
Kajdacsi József 379.

Kakas család 90,
Kaki család 66,
Kál

174.

Kalandja-telep 45.
Kállay család 35, 46, 83, 666.
Kállay Iván 412.
Kállay Józsefné 22.
Kállay Rudolf né 166.
142,

KaUómalom

37.

Ivisbátony 58.

Kisbátor 23.
Kisbodzás 187.
Kisbudapuszta 38.
Kiscsókás 84.

342,

ICisdy

Benedek
148.

Keglevich család 23, 32, 52, 57,

Kispaphalma

Kispánczélos 85.
84.

Ivisijatkós 487.

64, 75, 87, 667.
65.

Gyula 65, 380.
Keglevich Gyuláné 148.
Keglevich Károly 65.
Kegle\-ich

64.

Kisrédepuszta 62.
Kisrókás 187.
Kiss Balázs 291.
Kiss Béla 382.
Kiss család 21, 667.
Kiss Ern 254.
Iviss István 381, 412.
Kiss László 382.
Iviss

Kelemen család 57, 667.
Kelemen Lajos 380. 414.
Kelemen László 417.

Mihály 420.

Kiss Zoltán 382.
Kistag 85.

Kandra Kabos 379.
Kanyartanya 52.

Keleti Lajos 381.

Kistanya
Kistóhát

Kemechey Jen

Kisvillongó 187.

Kanyó

Kemény Ferencz 337.
Kemény János 143.
Kemény Ödön 416.

család 154' 667.

Kanzsó Györgj- 88.
Kapácsy Dezs 379.
Káplnny .\iital 379.
Káplány Géza 285, 379.
Káplány József 143, 380.
Kápohia 48.
Kápolncjniszta 67.

352.

Kisgj-örk 87.

Kisház 83.
Kisköre 52.
Kisnána 52.

Kégl György 79.
Kekécs József 44.
Kekécs-tanya 44.
Kékessy Dezs 188.

család 667.

61.

Kisasszon3rt ér-tanya 53.

Kisgombos

Keglevich Miklós

Kánitz Dezs 110.
Kánitz Géza 110.
Kánitz Ödön 22.
Kanizsay család 63.
Kanjárás 187.

Ern

Kimuzsikálás 220.
Királj-i birtokok 449.

Kisdedóvás 298.
Kisdombpuszta 44.

család 667.

Kanázsvár

Kandó

Kilián

Kazinczy család 79.
Kecskeméti család 56.
Keczely család 185.
Keczer család 174.
Keglevich Béla 633.

Kalo\ács Alajos 379. 414.
56.

Kiegj-ezés 629.

Kisfüzes 52.

Keglevich Gábor 64,

227, 634.

Káló Miklós 291.
Kálosi tanya 23.

67.

Kisczinér 61.

380, 414.

Kazay

48.

Kállay Zoltán 110,

Kassuba Domokos 380.
Kaszap Bertalan 282.
Kaszap család 45.
Kászonyi Antal 285, 290.
Katinszky Gyula 303, 339,

Kétútköz

381, 412.

Kempelen Béla 285.
Kempelen Rudolf 322,

381.

41, 54, 67. 77.

187.

Kivándorlás 199.
Klampaczkj- Alajos 382.
Klasánszky Alajos 382.
Klasánszky László 412.
lOein Aladár 233.

Kendelényi család 18, 47, 89.
Kendercssy csalátl 31, 667.

IvJein-féle ipartelep 67.

Kengj'elhát 187.

ICliiuó Pál

Klein József 382.
142, 382.

Név-

G9-2

Klug Lipót 3S2.
lvi\au Gábor 152.
Ivnau Lajos 152.
Kiiézich Károly 97.
Kobza Lajos 2S5.
Kócspuszta 33.
Kocsi puszta 180.
Kodolányi Antal 382.
Kohárj' család 17, 18, 21, 42,
44, 45, 47, 79, 89.

Kohlmann Lajos
414.

Kolerajárvány 271, 699.
KoUer János 22, 272.

KoUertanya 22.
Kolossy Gusztáv
Kolosváry László

Laposhalom
Lapostanya
Laskó 4.

Láz-telep 56.

Kömlö

Ledniozky család 668.
Ledniczky Ipoljf 387.
Ledniczky István 79.
Ledniczky István birtoka 234.

54.

285.

Lederer Gjaila 188.

45.

Demjén

Légmann Imre

384.

Kövér Gjrula 297.
Kövesdy család 668.

Kompolthi család

Követi utasítások 587, 597, 599,

36, 42, 45, 48, 51, 52, 53, 54,

607, 608, 609.

55, 63, 73, 74, 76, 77, 79, 80,

Közbiztonság 545.

83, 85, 86, 88, 89, 90, 153, 470.

Középnemesek

471.

Kondé család 32.
Konrád Géza 415.
Konrád Gjnila 152.
Konsch Ambrus 142.
Koós család 84.

Középujáget 27.
Közgazdaság 359.

Kopacsek József

Közoktatás 294 355, 584.
Községek 16—93.
Községi élet 472.

Közjegyzk

Közlekedés 265—268.

77.

Koppély Géza 152.
Korcsmáros család 26.
Korcsmáros Alajos-tanya 27.
Korcsmáros Andrásné-tanya 27.
Korcsmáros Ferencz-tanya 27.
Kórházak 272.

Közutak

486.

—

265, 638.

Ivrálik Ferencz 384.

Krassy Félix 384.
Ivi-atucsek Antal 384.

Korlát 187.

Kriston Endre 384.
Kuljinyi család 21, 56, 67, 668.
291.

57,

Kúthát pa. 84.
Kutos pa. 36.
Kürthy Antal 282.
Kürthy család 22, 80,
Kürthy Ferencz 283.
Kürti Menyhért 384.
Kürtösy család 21.

231.

Laczkó Antal

154.

285.
335, 425, 429.

Ligárt János 416.

Lipcsey Ádám 387, 412.
Liposey Árpád 188.
Lipcsey Attila 188.
Lipcsey család 25, 84, 185,
Lipcsey Imre 186, 188.
Lipcsey Imre örökösei birtoka
234.

Lipcsey József 188.
Lipcsey Péter 283, 285, 293.
Lipcsey Tamás 188, 387.

Lipkay Kálmán 293.

84, 668.

Kürt-telep 56.

78, 84, 87, 89.

Kovács Ignácz 285.
Kovács József 34, 35.
Kovács József birtoka
Kovács Kálmán 282.
Kovács Mátyás 423.
Kovács Mihály 165.
Kovács Mór 419.
Kovács Pius 383.
Kovács-tanya 57.

Kúiilialmok 443.
Kunics Ferencz 384.

Kussanyics Gj-örgy 343.

Kovách család 668.
Kovách GjTila 383.
Kovách KáUnán 28, 266.
Kovách László 383.
Kovách Miliály 383.
Kovács család 22, 26, 53,

Lévay család
Lévay László
Lévay Sándor
Liczeum 95.

671.

Ivrecsányi Ignácz 419, 420.

Kormos család 667.
Kosa család 667.
Kosa Kábnán 285, 286,
Kóti József 77.
Kotróhát 187.

Lengyel Miklós 430.
Leskó József 387.
Lesskó GjoJa 291.
Lesskay András 420.
Lévay Borbély Kornélia-tanya
154.

293.

Közmveltség

420.

Légrády család 34, 668.
Légrádytanya 57.
Lendvay Márton 419.

84.

Konipolthy Ábrahám 382.

Koplaló

76.

Költészet 359.

4.30.

87.

435, 440.

Körtvélyes

291.

52,

Köleshát 187.

Körö.sy

17, 18, 22, 27,

41.

187.

Lászlómajor 148.
Lászlótanya 47, 02.
Lászy Vilmos 419.
Latabár Endre 419.

Köröspuszta

285.

Kolonics 510, 555.
Komáromy János 80.
Komáromy -tanya 51.

419.

Lányi Ern 384.
Lapispataky család

Kozma-család 28, 668.

Kozma Endre 291.
Kozma Károly 384,
Ködmön család 26,

77.

Láng Boldizsár
Láng Jen 384.

Kovásy család 668.
Kovásy Kálmán 188.
Kovács Károly 325.

König Ede 291.
Köporossy József
Körber család 46.

293.

Lakom

Kovács Zoltán 383.
Kovacsóczy Gyula 51.
Kovacsóczy-tanya 51.

Kkorszak

188.

Kolacskovszkj' János 382, 412,

tárgymutató.

és

90.

Laczkovics család 54, 62.
Lajostanya 61.
Lakatos György 384.
Lakodalmi szokások 216.
Laki pa. 67.
Lakner Aladár 152.

Lipkos József 282.
Lippay György 352.
Lipthay család 23, 67, 80.
Lipthay Endre 291.
Lipovniczky család 671.
Lipo^^liczky

Kálmán

46.

Lipovniczkytanya 46.
Liszkay család 56, 67, 671.
Liszkay Lajos 254.
Logipuszta 25.
Lojko Mihály 387.
Lonovics József 387, 423,
425.

Losonczy család
42,

113,

44,

55,

17, 31, 32, 38,

63,

153, 488.

74,

77,

90,

NévLosonczy Mihály 86.
Lósy család 22, 174.
Lósy Imre 352.
Lovczányi Pál 415.
Lörinczfi János 412.
Lorincztanya 57.

Lövey testvérek

Löwy
Luby

693
Méhitanya

Mannsberger .Jakab 419.
Marcsa-tanya 1.54.

62.

Ignácz 42.

Lubik család

és tárgymutató.

-Maros László 51.

!Meleg Béni-tf.nya 84.

Mares László birtoka 233.

Melegli család 672.

Margitnoajor 62.

Meleg Sándor-tanya

Mária Terézia 577, 578, 580.
Máriássy Gábor 429.
Máriásy István 389.

Menyhárt csalátl 26.
Menyhárt Mihály 26.
Merász István 291.
Mérges puszta 61.

Markaz

166.

57.

Mélyérhát 187.

55.

Mester István 390.
Mészáros család 84.

Liidánvi család 38.

Markolt család 58.
Markovics család 22.
Marko\"ics János 285.

Ludányimalom

Márkus

Meszlényi család 67.
Mezey család 34, 46.

család 154.

Lubytanya

62.

Ludas 54.
Luga László

44.

387, 412, 413,

414.

Maczki Béla 267.
Maczki Emil 165,
Maczkitanya 154.
Maczki Valér 110.

Maczonka

166, 416.

család 41. 53, 61.

Majzik Imre 389.
Majziktanya 79, 83.
Majzik Viktor 61, 110.

79.

166.

389.

22. 46, 671.

389.

.Makay Lajos 46.
Makay Lajos birtoka 233.

Makaytanya

46.

-Makkay Antal 423.

Maklár

55.

Mátraaranybányaház

Miklóshalom 187.
Miklóssy Ferencz 422.

^likófalva 57.
.Mikola

41.

67.

Mátra területe 221.
Mátramindszent 56.

Amél

Malomhegjtanya
Malomtanya 88.
Malvina-tanya

62.

75.

Árpád

416.

Mikovinyi Jen 291.
-Alilesz Béla 390, 416.
:Milith

Györgj' 352.

Millennium 635.
Minaret 97, 525.
Mindszenty Gedeon 391.
Minoriták 97.
Miskolcz nemzetség 647.
.

Miskovics Flóris 291.

390.

ílitusovics család 5S.

Mátrai Gábor 390.
Mátray Rudolf 390.

-Mlinko család 24. 46, 672.

Mátray Sándor 420.
Mátravezekény 65.
Mátsár István 390.
Matuszka Mihály 390.
Mátyus-tanya 57.
Mátyusi család 76.
Mattyasovszky Miklós 89.
Mattyasovszky Miklós birtoka

Mlinkó Zsigmond

-Mlinkó-tanya 23, 46.

76,672,

Mocsán.--tanya 23.

Móczár József-tF.nj-a
Módly Lá.szló 391.

27.

Moldováiiji Béla 266.

Molnár család 31, 34.
Monostordombi-tanya

család 672.

51.

21.

Jlontedegói Albert 297.

Monyorósy család 57.
Moravánszky Jlihály
Móré László 113.
Móricz család

64.

Megyei törvényszék 544.
Meggjes 187.

Morotva 187.
Morotvaköz 187.

Megj-crendezés 624, 627-

Morotvajjart 187.

Méheskertpuszta

Morvay János

Vármefryéi ps Varosai: Heves v.irmcKy

88.

Mocsái-j- család 34, 41.

Jlono.storok 464.

Mednyánszky

-Macvarorszáj;

Mihályi-tanya 154.
Mikespuszta 79.

2.

Malmok

480.

472.

Michalek Jlanó 390.
MUialek család 21.

Miklós-tanya 47.
Miklovics család 45.

1,

Malatinszky család 45, 87, 672.
Malatinszky Györgj- 142, 188.

Malniostanya 187.

552.

56.

Mátra

Mattyasovszky Miklósné
Mauthner József 151.
Mayer Guido 291.
Medgj'estanya 43.

142.
32.

221—247, 479,

Elemér 46.
Mihálytanya 46, 80.

233.

Makra Géza
Maksatanya

család 86.

^Mezgazdaság, állattenyésztés

Miliálji

:Mátrai

282, 389, 632.

Makey család
Makay Dezs

22, 57, 78.

Mátracser 65.
Mátraderecske 56.
Mátra denib\ndék erdi 261.
Mátrai erdk 256.
Jlátrai tanya 88.

671.

Makáry Györgj-

291.

421.

Mártonffy család 672.
Mártonffy György 412
^lártonffy Ignácz 390.
Mártonffy Károly 390.
Mártonffy Lajos 293.
Masszatanya 187.

Mátrabánya

142.

67.

Mez

Kálmán

Meztárkány
Mezvárosok

Mátraballa 56.

Majtliényi család 62.
80,

672.

76,

54.

Mátraalji síkság 197.
64.

Magjar Ferencz 389.
Máhr Károly 31.
Majka pa. 87.
-Alajzik

56,

Mátra-alja 224.

család 31.

Mágócsi-Porkoláb család
Mágóchy Gáspár 509.
Magj'arád

Marsó család
Marsó Lörincz
Marssó László

Márton család

388.

54.

Mágócsy Imre

Markovits Rókus 389.
Marosi Sándor 414.
Marsalkó Constantiii 316.

Martinides Alfrédné 51.

Madarassy család 671.
Madarassy Ferencz 423.
Madarassy IClotild 388.
Madarassy Pál 388.
Madarász Flóris 388.
Máder Miksa 165.
Máder-tanya 154.

Maghy

-Mészáros

.József 293.

84.

33.

108.

188.

(ÜM

Xi>v-

és tárgymutató.

Xonizetorség 613.

74.

76.

77.

Miinkásviszoiiyok

'2'2\. '22'i. "i'Jti.

Nemzeti

89.

90,

113,

Murajda Xándor
MvoKidi's 485.

.t!H.

Xépesség 5.55.
Xépjellem 209.

Oszkármajor 85.
Ott Péter 293.

Xép

Ottlik család

Mossiiozy .lános

Mii\észet

'29'.i.

;?5r>.

Náday Foronoz 421.
Xádasdy család Ö7.

87.

Xádori gyiilósek 543.

Xagy Alajos 391.
Xagy Albin 286.
Xagy állás 67.
23.

Xagj'bátony

Xováky

58.

Xagj- Boni 392.
Xagj- család 31. 38 57. S4. 87.
90.

Xagycsókás 84.
Xagj- Géza 392.
Xagy János 110,
Xagj' Károly 90.

77,

418.

392.

85, 88.

78. 79.

Xyáry Pál

392.

Xagyfejeö család 673.

Örsi

Pajzs Gyula 79.
27,

28,

1.54.

673.

01.

44.

87.

472.
()4.

N^yitratanya

Páldy Mihályné 331.

43.

Pálffy család 87.
Pálffy

György

Pálffy

Tamás

420.
352.

Pálházi pa. 31.

28.

17.

51,

55.

673.

61.

Xagj-telek 148.
Xagj-úti>uszta 48.

OUé László

XagJ•^•illongó 188.
673.

Xászai Luiza 392.
Xeczpáli család .54.
285.

Xekcsei család 42, 63.
93.

454.

Xémet Albertné-tanj-a 154.
Xémet Antal-tanj'a 57.
Xémet Béla-tanya 57.
Német család 42, 73, 88.154.673.
Német Györgj- 419.
Xémet .József 420, 421.
Xémet Lajos 154, 166.
Xémet Lajosné 166.
Németh Lajos birtoka 232.
Németek 456.

Kelemen 394.
Páhna Pál 423.
Pálmay Ilka 421.
Pallér

Palócz László 394.
Palóczok 195.
Pálóczy család 31. 34. 47. 61,
64,

76,

488.

80.

285.

Pap

család 75, 674.

Orczy Clierubin 79.
Orczy család 17. 22.

25.

27.

Pai)halom 148.

28,

34,

38,

45,

46,

öl.

53.

Vap Kálmán

55,

56,

63,

64,

66,

67.

73.

Papijallag pa.

83,

87,

Orczy István

79.

f)rczii-

89,

Papp .József
Pap Sándor

46.

51,

134, 332, 333,

52.

152.

291.

Papp-Szász család

25,

79,

83,

84, 674.

Pappszász György-tanya 23.
Papp-Szász Lajos 34, 35.
Pappszász Lajos-tanya 23.

család. 77, 88, 674.

44.

23.

Papnevelés 550, 581.

79.

Orosz Ern 393.
Orosz Mihály 291.
Orosz Tibor 267.
Oroszlánk vára 28.
Országh család 17. 22.
42.

.

394.

Orlovszky István 336.
Orinányi család 57.
Orniay Sándor 338.
Orosz Ádám 393.
Oro.sz

674.

394.

Pap Melkizedek

154,

Lörincz 393.

Orczy Szeráfné

63.

Pankotay család 185,
Pánthy Endre 430.
Pápay család 67.
Pápay Sámuel 395.

Ónodj- család 26, 673.

78, 79,

167, 291.

Palla család 674.

Pálosok 465.
Pál OS vörösmart
Pály Elek 419.

75. 174.

4.5.

Oláh Miklós 497.
Oláhtanya 22.
Olcsváry család 47.
Olgamajor 21.

Xagytálj-a 62.

Nemesség szerepe

84, 87,

'Oláh család

Xagj-réde 61:

Xemes család 34, 56,
Xemes Vinczéné 86.

.

Paksy család 25.
Palabánya 263.
Palágyi Lajos 421.
Pál család 76.

Okolicsányi Ignácz 51.
Okolicsányiné-tanya 154.

43.

Kemcsik Kálmán

154.

Pajzs Gyula birtoka 232.

Nyelvészet 358.

512.

Óhalász 86.
Olialászi révház 67.
Uliati apátság 180.
Okolicsányi család 23. 52. 80,

Xékám Ede

45.

Palik Titusz 291.

148.

Xánássy c-salád 185.
Xánássy Ignácz 283.

85.

Pájer Antal 393.

Xagj'gombos
Xagyiván 61.

Xagytályai család

546.

Összeírások 582.

Xagj'fiiged 58.

Xagyparlag

j)a.

Öt házhuta

Ocskay család

Xagj-miháiyi család
Xagj'pánezélos 85.

ss,

674

Örvény 62.
skor 432—444.

Xag>-fejeö ilihály 392.

Xagj-lucsei család

86.

174.

393.

Önkormányzat

Xyireö család 154.
Xjáry Lajos 415.
Xyizsnyay Gusztáv 392.
X'yizsn\-ay Iván 393.

Xag>- Pál 392.
Xagj- Zoltán 392.

83.

1.53.

Orsi család 85.

József 134, 424.

Xovotha család 73.
Xyáry család 17, 22,

79.

31.

Ottlik Iván

42, 44, 46. 51, 52, 63, 73. 74.

154, 672, 673.

Xagy Zsigmond

külseje 204.

Xépniulatságok 219.
Xépoktatás 294—304.
Néprajz 104—220.
Xépszámlálás 627.
Xépszaporodá.s 199.
Népszokások 210. 219.
Xépvándorlás 444.
Xeveléstan 357.
Xikolsbnrgi béke 528.

Xádiijfalu 58.

Xagyaszó

ellenállás 641.

Papp-Szá.sz Lajos birtoka 231.

27, 36.
61,

73.

Paptanya 28, 67, 84, 154.
Párád 63.
Párád gyógyfürd 273 278.
Párád üx'eggj'ár 63.

—

Xév- és
Paraszt vármegye 521.
I'arizsa

János 414.

l'arlagliy család

44.

31,

o95

ttiriry mutató.

Placliy család 174.

l'usztaliaiiyi telep

Platty Adorján 395. 416.

Pusztaliatrongj'os 64.

Platty család 26, 45, 173, 174.

Piisztahídvég 68.

3.3.

I'arochiális rendszer 4()3.

Plebánia-tanya 85.

Pusztahort 47.

Pár\y Alajos

Pliscíika Norbert

Pusztai Péter-tanya 27.

394.

142.

Pásztó hitelügye 178.

Podmaniczky család 21, 42,
Podmaniczky Gyuláné 77.
Pogány Lajos 99.
Pogatschnigg Guidó 395.
Pogoiiyi Nándor 3G5.
Pohárnok család 35, 1 3.
Póka család 89, 675.

Pásztó kereskedelme és ipara

Poksányi család

Pár\T|"

család 674.

Párvy Sándor 394,
Pásztó 168—178.

43tl.

Pásztó egj'háza 171.
Pásztó egyesületei 17S.
Pásztó erssége 171.

1

177.

Pásztói konvent 168.

Pásztó lakosai 174.
Pásztó mezgazdasága 174.
Pásztó széntelepe 177.
Pásztói

tzvész

Pásztohi család 45, 65, 90. 174.
Pásztor Bertalan 413. 42ii.
Pásztor József 394.
Pászty Rajmond 314.
Pata vára 446.
Pataki Ferencz 394.

Patkós 188.
Pauker család 41.
Pavilovics Antal 285.
286.
PaveUíó
395, 411.

351.

Pelsczi család 32.
Pély 63.
Pencz család 32.
Péntek család 68, 674.
Perényi család 25, 31, 36. 42.
56. 63, 64.

Perényi

Péter

113.

114.

487.

488. 489, 490, 491, 493. 494.

Pusztaugra 46.
Pusztavisznek 90.

Polgár József 293.
Polgár Sándorné 44.
Politzer Jónás-tanya 27.
Polyák család 675.

Rácz család

Ráday

Portális összeírás 535.

Radics család 47, 64, 154, 675.

Radnóth család 21.
Radó Vilmos 396.
Radványi Teofil 396.
Radvánszky család 86, 90.
Radvánszky József 396.

395.

Káhnán

395.

Posta 268, 675.
Pósváripuszta 25.
Posztóczky János 9i(.
Póta család 78.
Potsehuch János 330.
Pozsgay Antal 293.
Premontreiek 465.

Petlies család 22, 674.

Petheö család 22,

61,

89,

154,

675.
292, 293.
24, 675.

l'répostságok 463.

Prépost várj- Bálint 511.

Rákóezj' család 25, 48, 52, 54,

Preszler ^liklós 267.

Ödön

Prottenlioffer

147.

56, 61, 63, 66,

291.

Rákóczi Ferencz

II.

561.

571.

643.

84.

62, 93.

Protestánsok 551.
Pmsovszky István 293.
Puchlin Lajos 396, 415.

Puhltanya

674.

Rády család
Rády Endre
Rágó család

Rajner Károly 295, 423, 424.
Rákhátpuszta 52.

Prónay család

Perlaky Zeno 28.

32, 61, 62.

család 21, 31, 675.

Porubszky József

Prúnyi Békés 396.
Prókai András-tanya

55,

488.

Pyrker János László 295, 336,

Poroszló 65.

Prikkel József 152.
53,

Püspöki András 30G.
Püspökség 459, 460, 461, 487,

347, 348, 396, 424, 598.

Perestaiiya 43.
28,

25.

Pusztatiribes 58.

Polyák Sándorné 51.
Poppel GjT.ila 285.
Popper Dá\-id 88.

Peres pa. 148.
17.

malom

Polgári iskolák 302.

Prielle Cornélia 421.

89, 674.

Pusztaréti

Pusztatenk 35.

Pcrger János 429.

Perlaky család

Pusztakócs 188.
Pusztakökút 74.
Pusztaközépiván 58
Pusztanagyhát 47.
Puíztaráboly 67.

Polereezky Inna 342.
Polgár család 28. 34, 675.

Porzsolt

Gyz

Pázmán Alajos
Pázmány Péter

Pu.sztakishat rongyos 64.

Pusztaszikszó 38.

31.

Polgár Iván 395.

595.

89.

Rákóczy Györgj' I. 529.
Rákóczy György II. 530.
Rákóczy Zsigmond 21, 22,
Rákosi Szidi 421.
Rakottyás 58.

Rakovszky család

57,

61,

Péter\á.«ára 64

Piiky család 675.

Ravaics Rajmund 396, 413.

Petravich Bertalan 293.
Petravich család 675.

Pukytanya

Ráskay család

Pusztaalsóiván 56.

Rátka\--tanya 68.
Rátoldfalvi család 57.

23.

Petré család. 26.

Pusztabáb

l'usztacsány 26.

Petróczy család 38.
Petrovay család 17.

Pusztacsász 154.

Philippy

Ödön

Pinczekezelés

291.
253.

Pintér Kornél 334.
Piret

Kugénia

28.

53.

78.

Pusztadalla 74.
Pusztadarúliát 68.

73, 675.

79.

Plaolív Ciril 313.

Pusztadomaháza
I'usztafajzttt

79.

80, 87, 675.

79.

Petrin család 26

23,

24, 34. 36, 511.

85.

44.

Pusztafelsöiván 56.

Puszta felst elek 35.
Pusztafogacs 79.

31, 76.

Rátót nemzetség 647.
Ravaszparti-tanya 41.
Recsk 67.
Recsky család 56, 67, 83, 85, 675.
Rhédey Antal 397.
Rliétley család 22, 33, 56.
62,

75,

76,

87, 676.

Ref. egj-ház-tanya 188.

Refomiáczió 546.

til.

Xóv-

696
Reich Ödön 77.
Keitinami Viktor 291.

Kemenyik István

lö4.

lt>6.

Kenienyik István birtoka

"232.

Kemenyik József 167.
Kenienyik Kálmán 28."i.
Renienyik

Liiszló 28, 35.

Remény ik

Lá.szló birtoka

231.

17. 31. 03.

(ili.

Samas.sa

Sirok 68.

Sijjostanya

család 678.

Samassa János
Samassa József 284.
398.

287.

288.

414.

Rétitanja

84.

család 42, 73.

Ofi.

Reviczky család 77.
Re\-itzky Gáspárné 134.
Reviczky Márie 134.

Ré%y Ferenez
Réz József

34". 341.

397.

Rézkorszak 441.
Rezucsek Antal 317. 322. 397.
Richter Adolf 31.
Ringelhf.nn Károly 291.

Rizskásamalom 37.
Roheini Károly és
Rókahát 188.
Rónai Mihály 397.

262.

fiai

Sándor család 676.
Sankovics Bertalan 398.
Sánta család 35, 78.
Sárga pa. 154.
Sárhegyi Lajos 398.
Sarkadj- István 398.
Sárközy család 84.

Skódy József

SkuUéty István

Soltész család 677.

Solymosy család

48.

Solymosi Elek 421.
Solymossy Jen 31.

Sötér család

Scheidl család 676.

Spetykó Gáspár 399.

Schenzl Guidó 325.

Spitzer Lászlóné 68.

Schlauch Lörincz 80.
Schleiminger László 188.
Schleiminger Lá;>zló birtok.a

Spitzer

Soldos család

8(i.

154, 677.

Soldos Sándor 35.
Soldos Sándor-tanya 154.

Somló Sándor 42ii.
Somogyi Albert 22.
Somogyi Dezs 291.
Somosköy család 677.
Sorozás 214.
Sósrét-tanya 44.

Spitzer Vilmos

154.

Spitzer testvérek birtokú 232.

Sréter család 45.

Stahlberg József 410.

Stessel

Rottenstein Lajos 152.

Rovó Lajos

Schultz Imre 414.

Stillfried

Schumann Teofil 313.
Schwabenau család 52.

Strasser

Róth család

429.

174.

21,

Rottenstein család 34. 46, 676
397, 414.

Rozgonyi család
48,

.52,

53,

24. 35. 36, 38.

66.

80,

8.5.

11.3.

77.

Rozgonyi Péter 37, 43.
Rózsa Bertalan 397.
Rózsaszentmárton 67.
Rózsatanya 62.
Rozsnak pa. 74.

Schwartz Arthvir 293.
Sebk .Jen 415. 416.

Rozsnaki tanya
Rudolftanya 25.

Sennyej' család

Sebk
Sebk

Serfz Géza

Rusznyák család

54.

Rutkaj- család 56, 76,

77.

17, 28.

61.

.Sajósy Alajos 321,

410—416.

78.

326.

Szabadságharcz

18.

1848

Szabó Béla 142.
Szabó család 24.

Sándor 412, 413.

42(i.

Siketnéma-intézet 637.
80.

Sipos András 399.

—
— 628.

49-iki,

.597

34. 46, 67, 84,

677.

10.

Sina család 21. 68.

8(t.

89.

610.

Szabályrendeletek

1

400.

család 32, 58, 76, 79,

Sváb Sándorné

Simonyi Károly 293.
397.

család 47.

Zsigmond

Setét család 676.

Simon család

Saidly Ágoston 90.

Sajtó

Süt

41.

399.

Setét Sándorné

676.

Sándor 272.
János 4(»o.

Supka Jeromos

676.

17.

40(.).

Steössel család 62, 89. 90. 677,

Serháztelep 83.
Setét

Saád Henrik 397.
89,

64,

Stefanovszky Sándor
Steiner M. Mór 47.

Surányi tanya 22.
Surányi testvérek 151.

413.

399.

Statáriális bíróság 593.

Streitmann József 415.
Subich család 78, 677.

Serédy Gáspár 490.

Ruliázat 204.

Sághy család

Lá.szló

21, 20. 68.

147.

Stiller

József 399.

Semsey család

88.

100.

105,

testvérek

Scbönfeld Lipót 143.
Schreyber Ferenez 322.

142.

88, 677.

17. 38. 58,

Starhemberg család

Samu

56,

Soldos Inu'e 35.

Schmidinger Lajos 28.
Schnec család 42, 77, 677.
Scholcz Vilmos és Artúr 31.
Schossberger Henrik 24. 79.
Schossberger Henrikné 83.
Schönbrunni béke 591.

Roskoványi Ágoston 425.
Rossztemplom 107.

45,

58. 76.

Sciilichter Izidor

41.

677.

44.

Slachta család 676.

Rcsé Gyula

EmU

53.

399.

R0Ó.SZ Lajos 291.

Rosenfeld
Rosenfeld

77,

Sirok vára 68. 73.
Sivampol József 399.

Gyula 398.
Sarud 68.
Sashalom pa. 148.
Saskeöy József 398.
Sávoly család 17.
Sávoly Lajos 399.
Say család 64.
Sayhalmi tanya 07.
Say Károly 291.
Schaffner János 285.
Scheidl Ágoston 152.

234.

291.

70.

32.

Skopccz család 676.

629.

429.

Sáros>-

43ii.

()7.

Sipos Orbán 292.

398.

67. 88.

Rétay Gyula

Révay

Sipos család 31.

80.

38.

Salgó család 113.
Salmis család 147.

289. 297. 328. 339. 340. 349.

Renienyik Zsigmond 28.
Reiner Ferenez 285.
Reiner József 42.
Reiner és ^landnla czég .12.
Répássy János 397. 413. 414.

Repeczky család

család

iSalgai

Reineiiyik i-salád 67C.

íárgymutató.

(^s

147.

Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó

Ferencz-tanja

György

67.

188.

Ignácz 28. 400. 411. 412.
Ignácz-ianya 154.
János-tanva 07.

NévSzabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szaitz

Kálmán
Kálmán

és

Szeghalmy család

35.

birtoka

i.'H.

Székelj-

Dezs

Szinnyei-Merse család 41.

Szirmay család

László 400.

Székely .Jen 415.
Székely

Ödön

Szekeres István 188.

Szaitz Leó 411.
Szajla 74.

Szák József 285.
Szakái Adorján 293.
Szakái család 32.
Szakács Antal 61S.
Szakátsi Antal 107.

Tamás

Székj- család 25. 83, 678.

489.

Szalatnay család 47, 154, 677.
Szalay család 45. 67, 83, 677.
Szalay József 292. 401.
Szalay Miklós 285.

Széky
Széky
Széky
Széky
Széky

István 84.

major

Szolcsányi

Szombathelj-i család 679.

Péter és István birtoka

Szomotyay család

234.

Szeleczky család 24, 31, 93, 678.
Szeleczky Márton 24, 25.

Gábor

Szeleshát 188.

Szemere család
Szén család 22.

79.

84.

185.

28, 52. 55, 63,

90.

Szénéget

ftemplom

124,

Szkeszéli-tanya

67.

Szke-tanya 79.
Szketelep 75.
család 679.
Szölgj'émy Ferencz 334.

Szölfajok 253.
Szlgazdaság 247

125.

Szentdomonkos 75.
Szentdomonkosi család

Számonkéröszék 543.
Szana család 84, 678.
Szana Tamás 401.

154.

Szónoklat 357.
Szopeki család 74.
Szoyer Ilonka 421.

Szök

76.

Szent Bertalan

402.

Szke Jen 267.
Szke Sándor 402.

416,. 430.

Szele

57.

Hugó

Pál 83.

Péter 84.

Szalghárj- család 46, 677.

Szalmástanya

4(i2.

84.

Szalgháry Ern 46.
Szalkány család 28.
Szalkay Lajos 420.
Szalókit&nya 41.
Szalontay család 35.
Szalók nemzetség 647.
Szalóky család 33.

166.

31.

Szlovák Béla 63.
Szmida Viktor 402.
Szmetana Károly 291.
Szmrecsányi Lajos 303. 340.644.
Szmrecsám-i Pál 430.
Sznezsnitzky József 331.
Szobovics Iván 285.
Szoliner Lajos 41.
Szokolay Lajos 108. 293.

415.

Szekerka család 678.
Szekerka Miklós 188.
Székesegyház 461.
Székhelykérdés 542. 606.

Antal 400.

Szalaliázi

Ödön

Szímnüírás 359.

185.

165.

Sándor 285.
108.

697

tárgjnmitató.

75.

Szlk

— 255.

fekvése 247.

Szlömívelés 248, 480.

Szaniszló család 678.

Szent Erzsébet templom 126.
Szent-Ivány család 679.
Szent-Ivány Farkas 21. 152.

Szántai család 21.

Szent-Ivány Farkas birtoka 227,

Sztáray család 58. 73. 88, 679.

Szapár József 401.

Szapáry Gjiüa 620.
Szapáry József né 51.
Szapolyai János 486, 487.
Szárazbeö jia. 23.
Száraztag 84.

Szairask

74.

Szarvaski vár

74.

75.

Szathmárj--Király család 31,
84.

Szathniárj^-Király Pál 22.

Szatmári béke 569.
Szatmári püsixikség

birtoka

233.

Szathmár>- -tanya 23.
Szávoszt Frigj-es 282.
Széchenyi család 34. 38. 41, 42.

37.

Szentkirályi család 88.

Sztrincsek Vendel 45.

Szentlélek kápolna 125.

Szcs

SzentmiháljT Müiály 78.
Szentmiklóssy család 23.
Szent Orbán-templom 126.
Szent szövetség 592.
Szerdaheh-i Kálmán 421.
Szeredy Dezs 291.
Szerelem család 52. 74.
Szerelem Géza 25.
Szerviták 97.
Szerzetesrendek 465.
Szepessy Ignácz 4l>2, 423, 424.

Szucsy család

SzeiJesy c.«alád 41. 88, 154, 166,

Szcsi

Széplak_\- család

Születési szokások 213.

679.

Széplak\- Györgj- öl.

Széplaky György

44, 47. 80.

Széchenyi Pál 565.

Széohy család
Széchy János

22,

(id.)

233.
174, 678.

87.

Ferencz 293, 401, 416.
Szecskó család 678.
Szécsi

Sze<lcrkéni,-i

Szentjánosmalom

Xándor

288.

412. 642.

Szederkény puszta 47.
Szegedinácz Peró 573.
Szege<ly Ferencz 402.

4lil.

85.

Szlterület 248.
Sztáray Tasziló 88.
Sztáray Tasziló gróf birtoka 235.

679.

Szapárj- család 22, 64, 78, 154.

Szlskert

birtoka

75.
34.

Szuha 75.
Szuhahuta 76.
Szuhányi Ferencz 317, 330.
Szuhányi János 283. 285.

403.

Szülik József 414.

Szurdok

43.

Szurdokalja 77.

Szurdokmajor 76.
Szurdokpüspöki 76.

Szcs

család 84, 679.
76.

Szüret 251.
Szvorényi József 318, 319, 321,
326.

.335.

336. 403.

Széppróza 359.
Sziget 85.

Tag

Szigethát 188.

Tahy

Szíjártó család 54.

Szikér 188.

Tajer Györgj- 424.
Támár Alajos 285.

Sziklasirok 443.

Tanitóegj-esületek

Szilák család 26.

Tanító-

Szilassy család 87.

Tanonciotthon
Tar 77.

—

Színészet 416

421.

188.

család 67. 73. 78. 679.

t-s

3'-K).

tanítónök>'ii7i'L3t

'

1

.'^'^i

Xév-

tirts

Tárcsa jniszta (>l.
Tarosay család ü4.
Tardonyapusatn ÖG.
74.

7.S.

TG.

ISn.

17!t.

19:5,

Turcsányi Mátyás 285.
Turkovics család 185.
Turkovics Emil 291.

Tiszafüredi kolera 185.

múzeum
Dezs 420.

Tiszai

isii.

Túrómezö

pa. 88.

Tüdövész 272.
Türelmi rendelet 584.

193.

Tiszai rész 226.

Türk Frigyes

Tarján Béla 293.

Tiszaigar 83.

Tüzoltó-üiuaepély 644.

Tarjáui család 41. 44, 679.

Tiszanána

Tarjánkapuszta 28.
Tarkányi Béla 404.
Tarkövi család 54.

Tiszaörs 85.

Tárna 4.
Tarnabod

Tisztikar

4(13.

Tiszaszls

Udvardy család 680.
Udvary László 406.

85.

Tiszti fizetések 573.

Ugfalva pa.
Ugrai család

(iUi.

644.

Tisztújítás 581. 596, 598,

78.

öOO,

604, 606. 608, 609, 618, 626,

Tárnáméra

627,

78.

632.

635,

634,

58.

45.

17,

L'gronovics család 680.

Újlrinczfalva

86.

Újmajor 93.
Újvár 450.

637.

Titius Pius 322.

79.

406.

337.

84.

Tarnál el esz 78.

Taniaörs

'

Tiu'csányi család 78, 680.

Tiszafüi'edi emlékoszlo)) 1S7.

Tiszafüredi

Tari LöriiU'Z 168.

Tariczky Endiv

Tiszafüred területe 187.

Tiszafüredi Kos.siith-enilék

174.

108.

tiiruvimiíató.

Tiszafüi'edi egyesületek 193.

Tari család 31. 45.
77. 83. 88,

ós

Ulmann

Pál 405, 423.

család 27, 53, 56, 63,

Tamaszentniáriift 79.

Tittel

Tarnaszentmildós 81.1.
Tamay Károly 293.

Thurzó Elek 491, 492.
Thuróczy Kornél 272.

L'llniann Móricz 25, 273.

Tarnazsadány 80.
Tarnóczapuszta 27.
Tarródy család 28, 42.

Tófalu 85.

L^ngnad család

Tóhát 188.
Tokárlak 44.
Toldy Izabella 33it. 342.
Tolvay család 680.
Tomaj nemzetség 647.

Ungnad

Tomanóczy

Usz család

5.5.

51, 53

89, 679.

77,

Tarródy BertP.lan

134.

Tasspuszta 22.
Tassi-tanya 22.

Tassy család

Tatárjárás 476.

Tavasy Antal 287,
Távbeszél 638.

Torma

289.

Telekessy István 295,

3(l8,

343,

353, 404, 562.

Teleki család 21, 31, 41, 679.

Telepítések 522, 555, 557, 558.

Temetési szokások 218.

Teremtanya

52.

Természeti viszonyok

Természettudomány
Terpes

1

—

15.

358.

83.

TeriUet 221.

Tévén Zsigmond 142.
Thassy család 22, 45,

Themes

család 47.

351—355.
Thököly Imre 536, 537.

Theologia

73, 77,

84,

Tinódy Sebestyén 500.
Tipászó telep 75.
Tisza

Történet 445.

Timon Ákos

34.

404.

Tinion Béla 405.

Timon Tihamér

3,

416.

4.

Tiszafüred 179—193.
Tiszafüred fekvése 179.
Tiszafüred gazdas. viszonyai
188.

Tiszafüred hitelügye 188.
Tiszafüred hivatalai 193.
Tiszafüred ipara 188.

42,

46,

52,

62,

174, 680.

földesurak 516.
hódoltság 514 525.

—

335.

405.

Vajda
Vajda
Vajda
Vajda
Vajda
Vajda

Antal 142.
Bálint-tanya 84.
család 31.

István-tanya 84.
Lipót 152.

Ödön

326, 327, 328, 341.

Vallási villongások 114, 119.

Koiistant 406.

Vályi család 76.

Sándor 285.

Vámosgyörk
Vámostanya

Törvénykezés 281—293.
Törvényszék 291.
Tö^^ényszéki bírák 285.
Töviskes 188.
Trajtler család 87.

Trinitáriusok 107.
Tschurl Ferencz 34.

154.

Vadászlak 67.
Vágássy Gyula 407.

42.

142,

87, 680.

Vágó Ferencz 333.
Vahot Imre 406.

86—90,

Kálmán

26.

Vachott Sándor 406.
Váczy család 680.
Vadas 188.
Vadászat 263—265, 483.
Vadász család 680.
Vadász Lajos 415.

Alajos 286.

Gyula

József né 110.

Ügyvédek 292.
Ürményi család
Ürmöshát 84.

68.

Török család

József 293.

Utassy család 26,
Útbiztosok 267.

416.

család 57.

Török
Török
Török
Török
Török
Török
Török

Tihanyi család

Úry
Úry

Tomaverseny 644.
Tomay-tanya 41.
Toronyay család 76.
Tóth család 77.
Tóth István 414, 680.
Tóth József 421.
Tóth Lajos-tanya 84.
Tóth Mátyás 47, 282.
Tóth Mór 286.
Tóth Sándor 108.
Tóth Zoltán 413.
Tölgj-eshát

680.

Úrbéri összeírás 498.

Tóvölgyi Titusz 405.
80, 679.

44.

Kristóf 510.

Urbanovszky család

család 680.

Tomcsányi Ferencz
Torday Ányos 405.

58.

75.

Vámosy

86.
57.

család 26, 52. 73, 74.

Vándorfy János 407.
Vanyarcz család 61.
Vadnay Vilma 420.
Várady család 44, 680.
Várak 436, 472.
Varasfogasi család 90.

NévVáraszó

és

Verpelét

87.

Wagner József 33.
Wagnertanya 56.

87.

Váraszói család 87.
\"árfenék -tanya 52.

Vértesi Arnold 40 7.

A'arga Emil 333.

Vetésy család 66.
Vezár András 61.
Vezekényi (Horner) I.stván

Vargha család

84.

493, 494, 495.

Várkonyi család 22,.26, 154, 081.
^'ármeg.yeháza 100.

A'ármegye keletkezése 453.

Vármegje kettéválasztása 630.
Vármegyei pecsét 542.
Vármegyei székhely 526, 542,
606.

Várostanya 154.
Vasas család 681.
Vass család 681.
Vass János 407, 415.
Vaskorszak 442.
Vastanya 27.
Vasutak 267, 638.
Vasút telep 148.
Vasváry Károly 282.
Va\TÍk Béla 283, 285,

54,

56.

Werbczy

Rabánné 51.
Wiczmándy család 681.
Wind István 420.

Világo-stelep 41.

Villó puszta 58.

Winterberg Gyula 47.
Winterberg szlötelep 47.

Villongó 188.

Wurum

Vildenauer János 286.

.József 423.

Vincze Alajos 408, 413.
Vincze Ambro 408.
Vincze család 78, 681.

Xantus János

Vinczellériskola 107. 254.

Zagyva

Vinczetanya 79.
Violet Ottó 412.

Zagyvaszentjakab tlii.
Zafféry Károly 414.

Mrágh

Zákay család 681.
Zalár József 282—3.

88.

Kováeh

Visontai
286,

László

87,

Kováeh László birtoka

680.

Soma

408.

Visontay család

18, 51, 79, 89,

Mór

285.

Vitalisz család 74.
73,

41(i.

Zámorszénégetö
Zaránk 90.

Vitkovics :Mihály 409.

Zarkandy Pál
Zay család 26.
Zaytanya 26.

508.
45, 57. 174, GSl.

89.

Zerdahelyi család 17.
Zichy család 78.

Vízi csárda 37.

Zichy Marietta 28.
Zmeskál Zoltán 58.

Védelmi árkok 439.
Védelmi kövonalak 436.
Véges család 76.
Végess Sándorné 341.
Végessy -tanya 83.

Vízvári Gj-ula 421.

Zoffcsák

Vizvári tanya 68.

Zoltántanya

Vochler Alajos 409.
Völgyi család 154.

Zrubkatanya 41.
Zuar család 45.
Zudar Sándor 410. 413.
Zúgószlötelep 37.
Zri Fülöp 311, 312.
Zsadányi család 66.
Zsendoviís Endre 285.

Végh
Végh
Végh
Végh

Visznek

család 80, 681.
József 416.

Kálmán 407.
Kálmán ilátyá^

414.

Verancsics 351, 409. 508, 547.
Vérezel 159.
^'érczvereshegJ'

Veréb család

25.

89.

\'eréb Jlátyás 285.
Verebélj-i család

Völg.vi

89.

Gusztáv

412.

Völgyi Györgj^ 419.
Völgyi tanya 56.
Volf Pál 34.
Vörös bor 2.51.
Vöröskuti tanya .55.
\'rabély

Márton 322,

409.

317.

83.

Zsendovics .József
Zsiga Aladár 142

Vratarics család 28. 46, 681.

Zsiga Gyula 142.

Zsigmondtanya

Vrataricstan\a 46.

Zsivatelep 76.

Zsivora

Wagner
84.

Ödön

Vratarics Mihály 46.
174.

Veres család 185.
Veresiuarthv család

család 41, 56, 77.

Wa-iner János

23.

421).

65.

Vécsi család 87.

174".

681.

Zaleski tanya 22,

Zbiskó Alajos 291.
Zbiskó család 28, 46,
Zeisler Lajos 411.

153.

Vitális

77. 423,

4.

635.

227, 284.

Visontai

322, 325.

Zábráczky család

család 77.

Vitái :Márton 62.

58,

410.

We.stphallen

235.

44,

409.

Wesselényi család 63. 154.
Wesselényi nádor 531.

Visontai Henrik 142.

22, 26. 42,

67. 76, 174,

79.

István 47.

Werner Adolf
Werner Gyula

272.

Visontai

Vay Sándor 412.
Vay-tanya 23.
Véber János 142.
Vécs 87.
Vecsey család 34,

Weiszmantanya

Vezekényi Gyula 286.
Vida József 411, 412.
Vígh Béla 339.
Vig Vilmos 415, 416.
Világostanya 68.

Visonta

290, 292, 297.

Vay Adámné 28.
Vay család 17, 21,

Weisz Samu 42.
Weisztanya 46.

408.

\'ihnostanya 62.

Vármegj-ei tisztviselk 540.
Varnyas puszta 51.

52,

Gyula

Vértesj-

Várispánság 450, 452.
Varjú család 57,75.
Varkocs Tamás 114. 491, 492.

699

tárfivmutató.

Samu

33>t. 4i:i

64.

291.

Zsófiamajor 77.

Zsomborv család

185.

414.

(
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