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E l ő s z ó . 

Gye rmekkoromtó l fogva kedvencz fog la la tossá-
gaim közé tar tozot t ku ta tn i hazámnak, Békésmegyének, 
különösen pedig B.-Csabának múl t j á t . I l lynemü k u t a t á -
saimnak gyümölcse volt „Békés Csaba mezővárosa ha j -
dani és mostani a l l apo t j á ró l " ezimii 1 8 4 5 eszt. magyar 
és tót nyelven megjelent é r tekezésem, mellyet most 
bővitve ú j ra kiadok s mellyet nem sokára „Békés -
megye h a j d a n a " czimü munkám követni fog. 

Czélom nem egyéb, mint először is polgártársai-
mat megismertetni városuk múltjával; továbbá, e hely-
nek leirása által tehetségem szerént előmozdítani a 
hazai történelmi és helyirati i r o d a l m a t v é g r e pedig 
némi csekély emléket hagyni magam után a gondjaimra 
bizott egyháznak, inellyröl megemlékezzék rólam akkor 
is, ha többé nem leszek. 

I s t e n v e l ü n k ! 

Irtain B.-Csabán 183G. Mart. 1 - é n . 

Haan Lajos. 





I. 

Fekvése. Határai. Nagysága. 

Békés-Csaba, azelőtt Európában legnagyobb falu, 
1840 olta pedig mezőváros, fekszik a' szolnok-aradi, 
vagyis tiszai vaspálya mellett, Békésmegyének délkeletre 
haj ló r é szén ' s határos é jszakról : Békéa mezővárosával, 
Doboz-Megyer, Kamut és N.-Kondoros p u s z t á k k a l ; — 
kele t ről : Gyula mező városával, Kigyós és Gerla pusz-
tákkal ; — délről: Kigyós, Bodzás, Apácza és Földvár 
pusz tákka l ; — nyugotról : Oroszháza községével, és a' 
csorvási pusztával. Maga a' város 1107 holdnyi területen 
fekszik. Öszves határterülete 61,472 hold, és a' hozzá 
tartozó Ger l a , Megyer , V a n d h á t , Szent-Miklós , Kis-
Kondoros, Sopron, Csákó, Gerendás pusz tákkal 86,074 
hold, holdját 1100 • ölével számitva, vagy is m. e. 6 • 
mértföld. 

II. 
N e v e . 

Csabának neve a' régi könyvekben, okmányokban 
és térképeken sokfélekép iratik, péld. Chaba , Choba, 
Chyaba, Czaba, Tót-Csaba. Most, más hasonnevű helyek-
től való megkülömböztetés végett, általánosan használt 
neve : Békés-Csaba. Valószínű, hogy e' nevét a' hely va-
lami Csaba nevü hajdani birtokosától kapta , a' mit erősí-
teni látszik az is, hogy a' XIII . században ezen egész 
környék Csaba mezejének, az az Csaba nevü birtokos ur 
mezejének hivatott. Lásd: Jerney magyar nyelvkincsek 
22. 1. Csaba név kétségtelenül magyar eredetű. A' Hu-
noknál személynév volt. Atillának egyik fiát is Csabának 
hivták. A' magyaroknál e' név családnévé vált. A' 
Csaba, Chaba család azoknak egyike volt, mellyek még 
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Árpáddal jöt tek be. L á s d : Horváth István Magyarország 
gyökeres régi nemzetségeiről Pest 1820. lap 50. Kihalt 
e' birtokos család a' X I V . század elején. 1280. eszt. élt 
Csaba gróf özvegye 's fiai Miklós és Mike. Utolsó ivadéka 
e' családnak volt Csaba gróf, Teritős vagy talán Téritős 
fia, — Comes Chaba filius Terytus , — ki 1291. eszt. a' 
bácsi szent Miklósról nevezett zárda felett a* patronatusi 
jógot gyakorolta. Bizonyosan e' Csabák valamellyike ala-
pitotta a' mi Csabánkat 's ez tőle kapta elnevezését, éppen 
ugy, mint Borsod Borstól, Szabolcs Zabolchtól, Csanád 
Csanádtól és a' szomszéd Gyula városa Gyulától. 

I I I . 
Néhány szó Csaba hajdanáról. 

A' legrégibb, történelemelőtti korban , e' helyen, 
hol most Csaba és általában Békésmegye fekszik, Celták, 
— ismeretlen eredetű nemzet, — laktak . Ezek 700 eszt. 
körűi Kr . előtt jö t tek Asiából Európába, később vagy 
elenyésztek, vagy más népekbe olvadtak 's ma már csak 
némi maradványaik léteznek Britanniában. Hogy itt is, 
hol Csaba fekszik, voltak telepitvényeik, mutat ják azon 
celta eredetű, cserépedények és sárgaréz kar ikák, *) mely-
lyek Csaba vidékén ittott kiásatnak. 

Utánok e' vidéket elfoglalták a' szlávfajú Dákok , 
kikről azon egész terület Tiszától a' fekete tengerig és 
Kárpátoktól a' Dunáig Dacianak hivatott. 

*) Az i l ly, földgyomrából kiásott cserépedényeket, 
hamuvedreket, korsókat széttördelni, pénzeket öszveolvasz-
tani, kard és sarkantyúkat elhányni nagy kár. Azok a1 vi-
dék múltjára vetnek világot. A ki találja, miután ugy is 
kevés hasznukat veheti, vigye el ollyanhoz, ki ahoz ért és 
az illyesmit gyűjti . Bár támadnának valahára megyeszerte 
régészeti társulatok, mellyek az illyesmit figyelemmel ki-
sérnék, ásatásokat eszközölnének, a' talált tárgyakat mu-
zeumokba elraknák és igy az értetlen előtt csekélynek lát-
szó, de a' történetbuvárra sokszor nagy fontosságú dolgokat 
a' haza számára megmentenék l 
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A' dákokat 107. eszi. Kr . után meghódították a' ró-
maiak. 'S jóllehet be nem bizonyítható, hogy Békésmegye 
területén lettek volna gyarmat ja ik ; de hogy e' vidékkel is 
voltak legalább kereskedelmi viszonyban, muta t j ák azon 
sok, különösen Tra ján , Hadr ián és Nerva idejéből származó 
régi pénzek, mellyek itt a' földgyomrából előtűnnek. 

Dákok után Vandalok és Gothok lettek e' vidék 
u ra ivá , kik csaknem kétszáz évig tar tot ták magokat . 
Végre elűzték őket 380 év körül Kr . u. a' Hunok, kik 
különösen Atilla vagy Etele k i rá lyuk uralkodása alatt 
Europa ostorává lettek. 

Hunok után Gepidák , azután Avarok foglalták el 
ez alföldi rónát 's midőn ezeket 791. eszt. Nagy Károly 
császár több véres csatákban megtörte, elgyengülve, meg-
fogyva öszveolvadtak az időközben ide nyomult szlávfajú 
Bolgárokkal. Ez utolsók egész a' Magyarok bejöveteleig 
tar tot ták magokat , miglen 896. eszt. a' magyarok a' bol-
gár birodalomnak véget vetettek. Ezen időtől fogva tehát , 
egész az 1718 évig, mint a 'mellyben a 'mostani tótok tele-
pedtek le Csabán, Csaba mindég magyar község volt. 

Hogy mikor települt az első, ős Csaba, azt homály 
fedi. Bizonyos, hogy^már az árpádházból i királyok alatt, 
mint falu, létezett. Általában a' magyarok bejövetelétől 
mostanig, Csaba községi életét három epoehalis korszakra 
lehet osztani. 

1-sö korszak: 
A* legrégibb időtől a' török lerontásáig, vagyis 1000—1566. 

esztendőről. 

E' korszakban Csaba mint falu emlittetik 1235-ik 
év körül az úgynevezett nagyváradi regestrumban. *) 
Ugyan i s , az okmány szavai szerént , 1235-ik évben 

*) Tellyes czime ez okmánynak : „ritus explorandae 
veritatis per iudicium ferri candentis et aquae bullientis." 
Kiadta először Martinuzzi György N.-Váradi püspök, ké-
sőbb Bél Mátyás. Pozsony 1735. 
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Guda nevü zuduvai lakos bevádolta lopásért Zod és 
Benő nevü csabai lakosokat. A' dolog itélethozás 
végett a' N.-Váradi tüzes vas és forró víz kezelő bíróság 
elébe kerü l t ' s itt a' csabaiak ár ta t lanoknak ta lá l ta t tak*) . 
'S valóban Csabának különösen a' XIII . század dere-
kán kellett élnie élete egyik v i r ágkorá t Bizonyít ják 
ezt IV. Bélának itt nagy mennyiségben kiásatni szo-
kott rézpénzei, mellyeknek egyik oldalán szűz Mária, 
e' körülírással : Sancta Maria; másikon két koronás, 
királyi pálczát tartó alak lá tha tó , egyik: rex Bela, 
másik rex Sts az az Stepbanus körülírással. 

1450. eszt. Csaba ismét mint falu előjö. Ezen 
évben t. i. a' kalandor életű Fekete vagy Szerecseny 
György Csaba faluban helyezte el hadseregét 's innen 
Gyulára tö rvén , azt el is foglalta. De Hunyadi János 
csakhamar visszavette azt tőle 's Szerecseny a' csatá-
ban elesett. Lásd Szerémi György emlékiratát kiadta 
Venczel Gusztáv, lap 239. 

E ' korszakba tartozik továbbá Békésmegyének 
Földváry István által 1561-ik eszt. végzett kir. com-
missariális öszveirása. Ez öszveirásból azt lehet kihozni, 
hogy Csabának földesurai vagy igen hanyagok , vagy 
igen szegények voltak. Mert midőn a' többi megyei 
birtokosok a' reájuk vetett országos adót rendesen 
lefizették , ellenben Csaba mellett ott áll : „Csoba 
omnia restat ," sőt még a' porták száma sincs bejegyez-
ve. Birták pedig ekkor Csabát a' fönebbi öszveirás sze-
rént következő nemesek: Székely Miklós és Márton **) 

*) „Guda, de villa Zuduva, impetit Zod et Benum 
de villa Chaba, pro damno octo marcarum violenter illato, 
iudice Paulo, curiali comite de Bihor , pristaldo Lauren-
tio de eadem Bihor. Guda itaque combustus est." 

**) Székely Miklós birt még Csabán kivül Csorvá-
son 7, Apáczán 7, Csákóhegyesen 9, Sopronon 7, Megye-
ren 18, Gerendáson 11, Gyomán 3, Szarvason 5 portát. 
Székely Márton Csorváson 3, Apáczán 2, Megyeren 2, 
Gerendáson 1, Pesezerőn 5, Mágoron 7 portát. Márton 
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Abrahamffy Boldisar és István *) Zterzenkovits Mátyás 
özvegye **) Turs i István és Nagy Bálás ***). 

Volt e' korszakban Csabának várként megerősí-
tett kasté lyja is , mellyet 1556. eszt. Abrahamffy Imre 

derek vitéz volt I. Ferdinand király alatt 's Géczi J á -
nossal együtt hadnagyoskodván, Szamos mellett Kisarfalu-
nál a' törökkel megütköztek 's ott Márton török rabságba 
került. 

*) Az Abrahamffy, már kihalt, család „gerlai" elő-
novet viselt 's Békésmegye legvagyonosabb családjainak 
egyike volt. Közűlök ezek ismeretesebbek: 

István és IJálint jelen voltak mint szomszédok, Tamás 
pedig mint kir. ember 1445. eszt. midőn Hunyadi János az 
orodmegyei 110 helységek birtokába igtattatott. 

István, Bálint , Tamás és László tamískodtak mint 
szomszédok, 1461. eszt. midőn a' Maróthyaknak Zeleméres 
máskép Királyság falu visszaitéltetett. 

Sebestény és János jelen voltak mint szomszédok 
1471. eszt. midőn a' budai szűz Máriáról czimzett prépost-
ság sz. Tornya birtokába bevezettetett. 

Sebestény és Péter, békésmegyei követek az 1505. 
eszt. rákosi zajos országgyűlésen. Péter, mint Zápolyának is 
a' nemzeti pártnak hive, jelen volt 1526. es / t . a ' tokaji gyű-
lésen, hol Zápolya János királynak választatott 's 1526. 
eszt. a' budai országgyűlésen Zápolya őt Békésmegye fő-
ispánjává nevezte ki. 

János, mint esperes a' krakói egyetemen tanult 
1511. eszt. 

Miklós, 1526. eszt. Czibak Imrével titeli vajda. Meg-
halt Esztergomban 1535. eszt. 

Imre, Csaba ostrománál elesett 1556. eszt. 
**) Zterzenkovits Mátyás, \ 552. eszt. huszár kapitány 

volt Egerben Nyáry Lőrincz alatt. Birt Csabán kivűl Apá-
czán 7, Sopronon 2, Megyeren 7, Gerlán 7, Gerendáson 16, 
Peszczerőn 3, Mágoron 3, Fáson 3 portát. Fessler hibásan 
nevezi Kresenkovitsnak. 
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birt . Ez Zápolya János 'Sigmondnak lévén híve, min-
dent elkövetett, hogy e' vidéket Zápolya részére meg-
nyerhesse. Erről igy ír az akkori gyulai várkapi tány 
Magócsi Gáspár Nádasdy Tamás nádorhoz : ,,Neme3 ifiu 
Abrahamffy Imre, Csaba n e v ü , ide egy mértföldnyire 
fekvő kastélyából a' jenői lázadokhoz szökött 's ezek ka-
pitányától , Pathóczy Boldisártól pénzt vévén fő j , hit-
tel kötöt te le m a g á t , hogy O IS J a nos király fiának 
pár t já ra áll, 's abban egyeztek meg, hogy a' csabai kas-
télyt megerősitvén, a' népet és egyebeket magok részé-
re vonván, e' sík vidéket meghódí t ják , Gyulát több 
izben megrohanják ; ha lehetséges lesz, a' várost föl-
gyú j t j ák , hogy igy aztán magát a' várat hatalmukba 
ejthessék. E n , mihelyt kémeim által értesültem czél-
j a ik ró l , őket megelőzendő, rögtön öszveszedtem tüzé-
reimet és ugyanazon éj je l , meliynek napján szándé-
k u k a t megtudtam, valamennyi lovas, gyalog, lövész és 
hajdú katonáimmal megrohantam a' csabai kastélyt 's 
azt egész éjen át ostromoltattam és lövettem, mert kő-
falakkal és bástyával jól megvolt erősítve, végre mi-
dőn kihajnalodot t , sok vérontás u t á n , ostrommal be-
vettem 's maga a vár ura, ifiu Abrahamffy Imre, harcz-
közben, néhányad magával megöletett. Ezután a' fala-
ka t és a' bástyát tövig leromboltattam, a' sánczokat 
behuza t tam, a' kastélyt pedig meggyújtat tam. Ugyan-
ekkor egy más, Megyer nevü kastélyt is, néhai Székely 
Benedek fiainak birtokát, lerontattam. Mert tartani le-
hetett ettő! is, minthogy ehhez közel van." Lásd P r a y 
epistolae procerum regni Hung. III . 90. A' helyet, hol 

***) Nagy Bálás szintén Egerben volt kapitány 1552 
eszt. Dobé István alatt. Midőn Dobó a' vár lerongált falait 
homokkal, földel, töltött zsákokkal és hordókkal betömette, 
Nagy Bálás vezette ezen védelmi munkálatokat, de egy 
ágyúgolyó által védelem közben leterittetett. Birt még 
Csorváson 6, Apáczán 4, Csákéhegyesen 2, Sopronon 1, 
Megyeren 2, Girlán 9, Gerendáson 3, Mágoron 2, Szarva-
son 5 portát. 
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ezen vár ha jdan ál lot t , a' nép meg ma is kastélynak 
hivja. A' v á r n a k egyébiránt már semmi nyoma 's csak a' 
sánczok maradványai és a' Csetnekyféle ker tben egy 
emelkedettebb hely muta t ja a' helyet, hol az valaha ál-
lott. Még most is embercsontokra, régi pénzekre akadnak 
itt ott környékén. 

Hogy ezen korszakban Csaba reformált vállású 
község vol t , kétséget nem szenved. Hogy is lehetett 
volna ez máskép, miután a' körülötte lévő helyek, u. m. 
Békés, Doboz, Gerla, Gyula, — hol a' XYI. században 
virágzó evang. főiskola volt, — mind elfogadták a' re-
formátiót? — Ember Pál ,,história ecclesiae reformatae 
in Hunga r i a " czimii munkájában Csabáról ugy emléke-
zik, mint ha jdan virágzó reformált egyházról, de melly 
már az ö korában, a' XVII . század elején, elpusztult volt. 

Ezekből látható, hogy Csaba ez első korszakban 
nem azon helyen feküdt , a' hol most, hanem az ugy ne-
vezett kastélyi részen ; ez a' rész pedig, hol most a' vá-
ros közepe van , hol a' templomok és a' piacz ál lanak, 
akkor gyep volt. 

2-ik korszak. 

Csabának ezen második korszaka kezdődik a' 
török berontásával 's tar t annak kiüzetéseig. Per taf basa 
némellyek szerént 60, mások szerént 80, sőt Forgács 
Ferencz szerént 123 ezernyi hadsereggel 1566. eszt. 
Jul . 4. érkezett Gyula falai alá. Jövetelének hirére 
a' földesurak itt hagyták bir tokaikat , a' föld népe pedig 
szétfutott részint Biharba, részint a ' megerősített helyek-
re, nevezetesen Gyulára és Békésre. így pusztult el az 
ekő, ős Csaba. Azon maroknyi nép, melly itt maradt , 
folytonos zaklatásnak volt kitéve, a' törököt fuvarra l , 
élelemmel kellett ellátnia, minek következtében a' falu 
annyi ra megfogyott, hogy midőn a' török innen kiűzetett 
és a' megye új ra megalakul t , az 1716. eszt. öszveirás 
Csaban már ceak 22 magyar, reformált vallású családot, 
vagy is mintegy száz lelket talált, kik marhatenyésztés-
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sei fog la lkoz tak , földalatti kunyhókban lak tak 's itató 
k ú t j u k ott volt, hol most az evang. nagy templom áll. E ' 
kunyhók közül 12 a' mostani alsóvégi paplak helyén *) 
és fel egész a' mostani u j emeletes városházáig feküdt, a ' 
többi 10 pedig a' másik oldalon, ott, hol most a' rka th . 
templom és paplak áll. Az emiitett 22 családok követke-
zük vo l tak : Bánszky György biró, Kökény, Veres, Tóth, 
Mészáros, Behan, Both, Bende, Kálmán, Fazekas , Lévai, 
Vas, Móré, Török, Nagy, Molaár, Tőke, Juhász, Varga, 
Cser, Szabó, Szabó. E ' családok közül még most is létez-
nek Csabán Bánszkyak, Behanok és Kálmánok, vagy a ' 
mint most hivják : Kámánok. Volt pedig akkor ezen la-
kosoknak b i r tokában: ökör 12, tehén 20, ió 2, sertés 12, 
őszi vetés 11, buza 23, árpa 12, köles 5 köböl, készpénz 
12 frt . mellyeknek öszves becsértéke az akkori becslés 
szerént tett 605 forintot. Milly roppant külömbség, ha az 
akkori Csabát a,' mostanival, — pedig azolta csak 150 év 
folyt le — öszvehasonlitjuk ! 

3-ik korszak. 

Csabának ezen harmadik korszaka az 1717. év-
vel kezdődik. Ezen évben tudniil l ik, három felföldi, 
vallásért üldöztetett evang. családfő u. m. Duna Mit-
náról, Szekerka Hradistyéről és Valent Csaliról, lejöt-
tek az alföldre 's magokat a' szegedi kamarai igazgató-
nál jelentvén, engedélyt kér tek arra, hogy mind ők, miüd 
a' még utánok leérkezendő fa j -és vallásrokonaik Csabán 
letelepedhessenek. Nem csak az engedély megadatott, de 
a' szabad vallásgyakorlat is biztosittatott részükre. Ez 
örömhirrel a' fentnevezettek visszamentek a' felföldre, 's 
a' jövő tavaszon, mint a' ra j , ugy jött le minden oldalról 

*) Midőn 1862. eszt. a' mostani alsdvégi paplak fun-
damentumait ástuk, körül-belöl négy lábnyira a' földben le-
hetett kivenni egy illy földalatti kunyhónak vert falait, sőt 
még a' helyet is, hol valaha a' kerek sárkemencze vagy úgy-
nevezett boglya állott. 
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az evang. tótság. Hol most az ó városháza van, ott akkor 
még erdő volt. Ennek tövében kifogták lovaikat 's megpi-
hentek, azután pedig a' kamarai mérnök által k iméret tek 
házhelyeik. Megvették a' magyarok kunyhóit is *) 's he-
lyeikre szebb házakat épitettek, a' magyarok pedig el-
költöztek fajrokonaikhoz Dobozra, Békésre , Gerlára. így 
alakult az 1718. év tavaszán a' mostani Csaba. 

Midőn Har ruckern János György 1720. eszt. egész 
Békésmegyét megkap ta , nem csak megerősitette őket 
lakhelyeiken, de szabad val lásgyakorlatukat is bizto-
sította. 

Az u j telepnek első gondja volt, magát egyházilag 
szervezni. Ugyanazért vesszőből öszvefontak s sárral 
ki tapasztottak egy épületecskét, melly öt évig imaházul 
szolgált s még azon év végén meghívták rendes papjokúl 
Suhajda Jánost. A' község csupa ágostai hitvallásuakból 
állott s csak 1750. tá ján jöt tek a' mostani rom. katholi-
kusok, kiknek azután az uradalom külön házhelyeket és 
szántóföldeket osztatott. Onnan van, hogy a' rom. katho-
likusok most is külön, egy csomóban laknak, a' felső vé-
gen 's szántóföldjeik is együt t vannak a soproni pusztán. 
Egyébiránt a' község, alakulása olta, nevezetesebb ese-
ményei közé sorozza a' következőket : 

1720. Csaba, mint község, a' megyébe kebeleztetett 
's pecsétet nyert, mellyben hátulsó lábaira ágaskodó orosz-
lány szemlélhető, melly első lábaiban három buza ka-
lászt tart , az alatta lévő folyamban pedig hal úszkál. 

1723. Az első templomnak helyén vályogból u j 
templom építtetett. 

1728. Ezen templomba Budáról oltár hozatott, melly 
most az ó szölöbeli imaházban van. 

*) Többek közt, családi hagyomány szerént a' Bohus 
Monyis család okkor vette meg harmincz vonásért az az 
forintért azon kunyhót, melly a mostani Ostaszféle ház 
helyen álloti 's e házat birták is Bohusék egész a mostani 
század elejeig, a' midőn azt az Ostasz családnak eladták. 
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1729. épült az első paplak. 
1733. Beszterczebányáról orgona hozatott. 
1735. Május 1-én a' Pero vezérlete alatt felzendült 

ráczok kirabolták Csabát. Ez a' Pero a' pécskai határ-
őrző ráczok kapi tánya volt. Az egykorú Ball a Gergely a ' 
„nagykörösi krónikában" azt áll í t ja, hogy e' lázadásnak 
oka volt az, hogy a' kormány a 'nem egyesült keleti vallá-
suakat a' rom. kath. egyházba visszatéríteni igyekezett. 
De bizonyos, hogy a' mozgalomnak más, politikai czéljai 
is voltak. Mert egy az, hogy a' lázadók Rákóczy Ferencz 
nevét használták jelszóúl 's a' népet azzal biztatták, hogy 
Rákóczy Törökországból hadsereggel már útban van, 
nem tudván, hogy az akkor már meghalt volt. Más az, 
hogy a' mozgalomban nem csak ráczok vettek részt, de 
mindjár t hozzá szegődtek a' békésmogyei magyarok is. 
Ezen lázadók Csabát is u t jokba ejtették, a' község pénz-
tárát utolsó fillérig kirabolták, a' lakosságot mindenéből 
kifosztották, az akkori lelkészt, Burián Sámuelt, ki elő 
lük a' templomba menekült, onnan kihúzták 's vele illet-
lenül bántak, végre a' szomszéd megyék fölkelt seregei 
által Erdőhegynél részint szétverettek, részint elfogattak 
és lekonczoltattak. 

1738. kettős csapás érte Csabát. Ugyanis Apr. 14. 
tüz támadt, melly 22 házat elhamvasztott ; Juniusban pedig 
pestis dühösködött, mellynek 65 személy esett áldozataul. 

1745. Apr. 26. a' mostani ó templomnak alapköve 
letétetett 's ugyanaz Nov. 10. fölszenteltetett. 

1748. sok csabaiak Mokrára költözvén, ott egyház-
zá alakultak. 

1751. megalakult a' helybeli rom. kath. egyház. 
Ugyanez évben a' Canalis innenső par t ján létezett te-
metőbe kezdtek temetni. Ez évig a' temető a' templom 
körül volt. 

1753. nyolczszáz csabai, berényi és szarvasi család, 
csabai pap, Vandlik Márton vezérlete alatt Szabolcsba 
költözött 's ott a' nyiregyházi egyházat alapitották. 

1755. Apr. 25. nagy tűzvész, melly az egész alsó 
véget elhamvasztotta. 
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1765. a' felső végi „legrégibb" szőlők kiméret tek. 
1769. fölépült a' mostani rom. kath. templom 's ki-

hasi t ta t tak a' „gödrön tuli" szőlők. 
1773. az ó templomhoz a' két oldalszárny hozzá 

épittetett , mi által ez keresztalakot nyert . 
1775. az úrbér behozatván, a' szántóföldek szabá-

lyoztattak. 
1776. a Canálison tuli temetőbe kezdtek temetni. 
1783/5. épittetett az ó torony. 
l785 /6 . épittetett az alsó végi, 1862. évben ledöntött 

paplak. 
178%. épittetett a' középponti iskola. 
178%. épittetett a' felsövégi, 1855. eszt. ledöntött 

paplak. 
1807. sz. Háromság utáni 19-ik vasárnap hétfőjén a' 

nagy templom alapja letétetett. 
1810. a' Canaiisontuli és kastélyi szőlőskertek ki-

osztat tak. 
1^16. iszonyú fe rge teg , melly az alföldön nagy 

pusztitást tett. 
1817. olly drágaság , hogy a' búzának köble száz 

forintjával kelt. Sok erdélyi és aradmegyei, éhségtől ide 
hajtott oláh az utczán meghalt. 

1820. fölépült a' rom. kath. torony. 
1821. megalakult a' görög n. e. egyház. 
1823. épült az alsóvégi iskola. 
1824. Jun ius29 . az uj nagy templom fólszonteltetett. 
1830. igen nagy hó és szinte siberiai hideg. Föl-

épült a felső végi iskola. 
1831. Ju l . 9. Aug. 27-ig cholera. Meghalt ágost. 

hitvallású 1651, rom. kath. 306, ó hitű 51, zsidó 11, ösz-
vesen 2019, kik a' Canalison tuli temetőben vannak el-
temetve. 

1834. délelőtt 10 — 11 óra közt földindulás, melly 
a' nagy templomot igen megrongálta. 

1837. reggeli isteni tiszteletkor a rom. kath. tem-
plomba menykö ütött, a' tornyot levetette, de egyéb k á r t 
nem tett. 
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1839. felső és alsóvégi temetők fölszenteltettek. 
1840. Csaba mezővárossá lett. 
1841. fölépült a' görög nem egyesült templom. 

Himlő nagy mér tékben dühösködött. 
1842. épit tetet t a' kastélyi és felsőtabáni 's felállít-

tatot t a polgái'i felső iskola. 
1843. az u j templom kijaví t tatot t 's tornya rézzel 

befedetet t . 
1844. az alsó végen nagy árvíz. 
1845. Dec. 31. déli 12 órakor megköttetet t az u ra -

dalommal a' legelő szabályozási és úrbéri váltsági szer-
ződés. A' vál tsági öszveg 802 ezer p. fr't. 

1846. fölépült a' zsidó synagóga és a' tabáni korcs-
ma iskolává á ta lakí t ta tot t . 

1848. a' forradalom következtében a' csaba iaknak 
több ízben ujonczokat kellett adniok, fuvarozniok, élelmi 
szerekkel szolgálniok, mint nemzetőrségnek két ízben 
Becskerekre menniök. — Nov. 22. a' kastélyi temetőbe 
kezd tünk temetni. 

1849. cholera, mellyben m. e. 900 egyén meghalt . 
1850. fölépült a' szőlőbeli most paplakúi szolgáló 

iskola. 
1853. épült a ; gőzmalom és az u j varosháza. 
1855. cholera, mellyben m. e. 400 egyén halt meg. 
1856. fölépült a' felsővégi u j paplak. 
1857. épült a' középtabáni iskola 
1858. épült a' t rháni iskola. November elején meg-

nyílt a' vaspálya. 
1859 /c(c ki javí t tatot t az ó templom 's létesült a' ren-

des magyar isteni tisztelet. 
186°/ i- épült a szőlőbeli imaház. 
186%. épült az aisóvégi paplak és a' körösmelléki 

iskola. 
1863. Rendkivüli aszály é- i i>i;g. A/. algymnasium 

szerveztetett , és a' korház létesítie:ett 
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IV. 

Csabának határrészei. 
1. Fövenyes. 

Csaba és Gyula közt. Egy része Csabához, más ré-
sze Gyulához tartozik. Emezen a' gyulai úrbéri földek, 
amazon a' csabai fényesi szőlők és szántóföldek vannak. 
A' csabai részt ketté vágja a' Körös csatorna. Azelőtt a' 
Körös kiáradásainak lévén k i téve , az ezáltal oda hor-
dott fövénytől kapta nevét. Most hibásan nevezték Fé-
nyesnek. 

Sió rét felöli tá jékán, a' gyulai szántóföldek közt, 
találkozik egy hát. Ezt néhány év előtt a' tulajdonos fel-
ásván, abban téglákból és terméskövekből épitett sírbolt-
ra talált, melly tele volt embercsontokkal. Többek közt 
talált egy három láb magas, tetején beváj t homokkő osz-
lopot is, melly alakjáról ítélve, keresztelő vagy szentelt-
víztartó lehetett. Valószínű, hogy a' sírbolt felett valaha 
templom emelkedett 's ennek maradványa a' kő oszlop. 
Kocsiszámra vittek el innen téglát és termés köveket. 

A' XV. század végén Fövényest Mátyás király fia, 
Corvin János herczeg birta. Ennek halála után özvegyére, 
Frangepán Beatrixre szállott, ki később György, bran-
denburgi határgrófhoz menvén fér jhez , Fövényes is a' 
határgrófé lett. Azonban nem soká bir ta Fövényest 
György, mert már 1516. eszt. oda adta azt gyulai Gál 
Ispán vagy Is tvánnak egy Gyulán létezett házaért *) a' 
honnan a Gálok ezen ága „fovényesi Gá loknak" nevez-
tetett. Némelly gyulai lakosok foglalásokat tévén a' Gál-
féle fovényesi, kászmáni és kerekegyházi birtokokon, en-

*) Az érintett curiális nemes házat két udvartelekkel 
együtt Hunyadi János kormányzótól kapta hú s olgálatiért 
Gál István. Az utcza, mellyen e' ház állott, mozstis Gálut-
czának hivatik. 

2 
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nek 1556. és 1561. eszt. ellenemondott Gál András a' 
maga és György, István, Bertalan fivérei nevében. 

1561. eszt. Fövenyes Gyula várának appertinentiája 
lévén, a' vár körüli közmunkákat tellyesiteni tartozott. 
Birtokosai voltak ekkor : Jász Lukács, *) Gál András **) 
és István. 

2. Vesze. 

A' gyulai határ mellett fekvő puszta. Egy részét 
gyulaiak, más részét csabaiak bir ják. A csabai részen, 
hajdan, mig az anyakörös arra folyt, voltak Csaba köz-
ségének vízimalmai. Most ugyanott van az evang. egy-
háznak 27 holdnyi szőlőskertje. 

Vesze, vagy a5 mint most hivatik, Veszej, ezen nevét 
a5 r a j t a termő sok korczvesszőktől kapta 's eredeti neve 
Vessző lehetett. 

1561. eszt. a' király birt Vészén 10 nádori portát, 
mellyek után 11 frt. adó fizettetett. 

Vesze hajdan reformált vallású község volt, de 1680. 
eszt. Kiba és Tökölyi itt garázdálkodott ráczai annyira 
elpusztították, hogy a' lakosok, a' nélkül is a' Körös foly-
tonos kiáradásainak kitéve lévén, innen elköltöztek. A' 
mult század elején a' református tractus kívánta ugyan 
hamvaiból föléleszteni és reform, lakosokkal népesíteni, 
de azt a' helyt, tanács meg nem engedte. 

*) Jász Lukács 1566. eszt. Kerecsényi László alatt 
hadnagyoskodott Gyula várában. Reá és Földvári Istvánra 
volt bizva a' vár egyik oldalának védelme. 

**). Midőn Pertaf basa a' gyulai várat 1566. eszt. 
Kerecsényi Lászlóra megszállotta, ezen András, a' török 
táboron keresztül élete nagy veszélyével Kerecsényihez á t -
szökött, parancsot vivén annak a' királytól, hogy a' vár fel-
adásával ne siessen. Ezért és más hű szolgálatiért Radecz 
István váradi püspök a' váradi hegyen sok szép szőlőket 
ajándékozott neki, Posonban 1572. eszt. Apr. 4. kelt leve-
lével. Bnday polg. lex. II. 82. 
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3. Vandhát. 

Gerla és Vesze közt, a' már beiszapolt Körös men-
tében. Egy részét a1 csabai közlakosok birják, más részét 
gróf Apponyi György, kinek itt derék tiszti és gazdászati 
épületei vannak. 

A' puszta ezen nevét vette valószinüleg azon hát-
tól, melly az Apponyiféle Yandháton végig húzódik 's 
minthogy ez emberi kézzel csinált vagy Vont hát volt, 
eredetileg neve nem Vandhát, de valószinüleg vonthát 
lehetett. Hogy itt valaha falu lett volna, arról okmánya-
ink nincsenek, de mutat ják az itt kiásatni szokott ősi ido-
mú, mázatlan cserép edények. Ez évben is akad tak egy 
női csontvázra, mellynek nyaka fehér, zöld, veres üveg-
kalárisokkal volt köriilfüzve, sőt egy bizonyos területén 
a' hol csak ásatások történnek, mindenütt embercsontok 
tűnnek elő. 

4. Gerla. 

E' pusztának a' régi fehér Körösön inneni része a ' 
csabaiak, a Körösön tuli pedig gróf Wenckheim Károly 
ur birtokában van. 

Gerla ezen nevét bizonyosan az erdejében fészkelő 
sok gerliczétöl kapta . Sehol e' vidéken annyi vadgalamb 
és gerljcze nem tenyész, mint a' gerlai erdőben. 

Osi birtoka volt Gerla a Békésmegye nagy részét 
birt gerlai Abrahamffyaknak, kiknek itt kastélyuk és ha-
lastavuk volt, mellyet Hunyadi Mátyás király korában az 
alföldön sokat garázdálkodott Macedóniai Pál, gyulai 
földesúr kirabolt és földúlt 's ezért a' király által kemé-
nyen megdorgáltatott. 

1533. eszt. az Abraharaffyak Gerlán fényes zárdát 
építtettek 's azt a' sz. Ferencz rendén lévő szürke bará-
toknak adták által. E' zárda azon helyen állott, hol most 
az úgynevezett „monostor ere" van 's tornya legmagasabb 

2* p 
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volt a' vidéken *) százados tölgyek árnyékolják be most 
e' helyet, 's a' zárdának csak fundamentomai látszanak a' 
föld gyomrában. Valószínűleg itt volt az Abrahamffyak 
családi sírboltja 's ki tudja hány derék vitéz porlik e* 
romok a la t t ! Mult évben Gerlának birtokosa gróf Wenck-
heim Károly ur ásatásokat tett itt. Kár , hogy azok jobb 
felügyelet alatt és rendszeresebben nem történtek. Talá l -
tat tak némi csekélységek, mellyek a' tisztelt gróf gyűj-
teményében vannak. Az ásatásból egyébiránt kitűnt, hogy 
e' falak már nem első ízben voltak háborgatva. A1 már 
föld gyomrában talált ablak és ajtókövek czifrázatai 
egyebiránt azt mutat ják, hogy a' zárda a' XVI. század-
nál korábbi építmény volt. Minélfogva valószínű, hogy 
azt az Abrahamffyak 1533. eszt. nem építették, hanem 
csak a' meglévőt hamvaiból felélesztették, megújították 
és uj alapítványokkal adományozták. 

Gerla, hajdan két, alsó és felső Gerla nevű faluból 
állott. 

1340. eszt. egy gyulafehérvári káptalani okirat sze-
rént alsó Gerlát bírta gerlai Abrahamffy Dénes osztályos 
rokonaival. 

1508. eszt. gerlai Abrahamffy Ferencz fia János, 
Gerla, Csaba, Mezőmegyer, Vésztő, Mágor, Fás, O Ge-
rendás, Csorvás, Apáti, két Sopron, Csákóhegyes más-
kép Eördöngös, békésmegyei 's némelly aradmegyei rész-
birtokait elzálogosította 8 ezer arany forintokért Harasz-
thy Györgynek. **) Talán ugyanazon Abrahamffy János 
volt az, kiről a' krakóí egyetemi anyakönyv emlékezik, 
hogy mint esperes 1511. eszt. a' krakói egyetemen tanult. 

*) „Olim coenobio claruit amplo et formae augustae, 
cui turris inaedificata fűit ista regione altitudinis inusitatae." 
Bél Mátyás kézirata. 

**) Vagy testvére, vagy atyjának testvére volt azon 
Haraszthy Ferencz, ki 1486. eszt. orodi főispán lévén, 
az alföldön temérdek jószágokat birt. N êje volt Dóczy 
Sofia, testvére pedig János. Nagy Iván M. 0 . családai VI. 52. 
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A' wittenbergai egyetem matr ikulájában is be van 
jegyezve egy Gerlai János nevű békésmegyei fi — Joannes 
Gerlai békessinus, — mint ollyan, a' ki 1596. évben ezen 
egyetemen tanuló volt. 

1561. észt. Gerlának földesurai voltak : 
Nagy Bálás birt portát 9 fizetett adót 9 f r t . 90 den. 
Székely Márton „ — „ „ — „ — „ 
Abrahamffy Is tván „ 6 „ „ 6 „ 60 „ 
Zterzenkovits Mátyás 7 „ . „ 7 „ 70 „ 
Lajos Imre \ 
Abrahamffy Boldisár > elszegényedett nemesek. 
Székely Miklós J 

Gerlát sem a' török, sem a' rácz dúlásai nem voltak 
képesek semmivé tenni, talán azért, mert részint a' sűrű 
erdő, részint a' Körös kiáradásai természetes védői vol-
tak. Fenállott mint falu egész 1736 esztendeig, 's midőn 
a' mostani tótok Csabán telepedtek, mielőtt saját papjuk 
lett volna, gyermekeiket a' gerlai reform, pap keresztelte. 
De az egyház igen csekély lehetett, mert az 17 N . eszt. 
öszveiráe már csak 21 családot talált. 

1713. eszt. a' csatári zsinaton Uj laky János rendel-
tetett Gerlára papnak. Utána pappá lett a' gyulai szüle-
tésű Gyulai János, kinek papsága alatt a' község a gya-
kori árvizek következtében egészen elpusztult, a lakó-
sok fölszedvén sátorfaikat Gyulára, Dobozra és Békésre 
költöztek. Maga a' lelkész is Gyulára ment 's itt halt meg, 
mint gyulai pap 1770 eszt. 

5. Mezőmegyer. 
Részint Csabának, részint Doboznak bir toka. Emez 

Dobozmegyernek, amaz Mezömegyernek hivatik s' ra j ta 
a' csabaiak szántóföldjei s szőlőskertjei vannak. A' X V I I I . 
század elején a' megyeri puszta egész Csaba középéig ért. 
Nevezetesen a' gymnasialis épület inegetti utczáiskán vé-
gig egy árok volt húzva, mellyen túl, már a megyeri ol-
dalon, az 1738. eszt. pestis alkalmával a veszteglő há-
zak voltak felállítva 'sazon időbeli lelkész Burián Sámuel 
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az árkon át hosszú póznán nyújtotta az ott bezárt gyónó 
betegeknek az oltári szentséget. 

Mező-Megyernek jelenleg három határrésze van, 
u. m. 

a.) Megyer. 
b.) Telek, melly onnan kapta nevét, hogy azelőtt itt 

lévén Csabának marhalegelője, ez a' hely csupa telek 
vagy is t rágya. 

c.) Peres máskép Szvinjarka. Az első név származik 
onnan, hogy az 1845. eszt. tagositás alkalmával a' lakos-
ság soká pörölt egymás közt a' felett, hogy ez a' város kö-
zelében fekvő darab szántás alá méressék e' ki, vagy to-
vább is legelőnek hagyassék ? A' másik név onnan ered, 
hogy ez volt és most is Csabának sertéslegelője. 

Megyer igen régi hely. Már első királyaink alatt 
falu volt. Mint illyen említtetik az 1219 évnél a' nagyvá-
radi regestrumban. *) 

1200. eszt. birta Megyert valami Péter nevü földes-
úr. Ennek halála után özvegyére és Prys nevü fiára 
szállott, kiktől e' birtokot Boleszló váczi püspök 1214. 
eszt. megvette 's I I . András király által megerősített vég-
rendeletében a' premontrei rendnek adományozta. Ha 
birta is e' rend egy ideig Megyer t : az 1241. eszt. tatár-
járás onnan bizonyosan kizavarta. 

1450. Megyer ismét mint falu előjő. Ugyanis ezen 
évben Szerecsen vagy Fekete György Mezőmegyeren ál-
lította fel táborát, innen Csabára, azután Gyula alá ment 
's azt elfoglalta. 

1508. eszt. Megyernek egy részét birta Abrahamffy 

*) „Fulcus de villa Megyer impetiit Vosodum, Ste-
phanum, Nicolaum, Pec etalios de villa Gestest pro quatuor 
marcis in eorum fideiussione cuidam eorum convillano ac-
commodatis, iudice Forcossio curiali comite de Bihor, 
pristaldo Bencia de villa Quenes. Homo praedicti Fulcus 
portato ferro iustificatus est." N.-Váradi regestr. §. 117. 
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János 's más birtokaival együtt elzálogosította Harasz -
thy Györgynek. 

Az 1561. eszt. öszveirás szerént Megyert a követ-
kező családok b i r ták : 

Székely Márton birt portát 2, fizetett adót 2 ft . 20 den. 
Zterzenkovits Mátyás özv. „ 7, „ „ 7 „ 70 „ 
Lajos Imre . . . „ 8, „ „ 8 „ 80 „ 
Abrahamffy István . „ 3, „ „ 3 „ 30 „ 
Nagy Bálás . . birt portát 2, fizetett adót 2 ft. 20 den. 
Székely Miklós . . „ 18, „ „ 19 „ 80 „ 
Abrahamffy Boldisár ) . , 
Békéssy Péter | szegeny nemesek. 

Miután pedig ezen öszveirás szerént Megyer, mint 
40 nádori portából állott test említ tet ik: onnan azt lehet 
kihozni, hogy tekintélyes falu lehetett. 

Feltűnő Megyeren egy halom Szemian Sámuel jegy-
ző ur tanyáján, mellynek környékén koronként régi pén-
zeket I. Ferdinand korából és különféle vasnemüeket ás-
nak ki. E' halmon vagy környékén állhatott I. Ferdinand 
idejében a' megyeri vár, mellynek 1556. eszt. Székely 
Benedek *) fiai, Márton és Miklós voltak birtokosai 's 
minthogy Abrahamffy Imre csabai földesúrral szövetkez-
tek Ferdinand ellen, Magócsi Gáspár gyulai várkapi tány 
azt a' fentnevezett évben leromboltatta. 

*) Székely Benedek igen derék vitéz 's Zápolya Já-
nosnak egyik fővezére volt. Az egykorú Szercmi György, 
— mennyire rosz latinságából érteni lehet, — azt irja róla, 
hogy Abrahamffy Sebestyénnek özvegyét vette nőül 's Abra-
hamffynak egyetlen örököse, Miklós, Esztergomban ifjúi 
korában meghalván, az Abrahámffy jószágok Benedekre 
szállottak. Kapzsi ember volt Benedek 's az egyházi jószá-
gokra is rátette kezét, a' miért Isten azzal büntette őt, hogy 
szélhüdésbe esvén, teste öszvezsugorodott, mint a' tönk. 



24 

Megy er hajdan reformált vallású község volt 's 
Kolosváry György esperes jegyzékében azon református 
egyházak közt fordul elő, mellyeket 1680. eszt. táján az 
itt garázdálkodott ráczság tönkre tett 's mellyek többé 
föl sem éledtek. 

6. Szent-Miklós. 

Szinte Csaba birtokához tartozó a' szarvasi ország-
út jobbik oldalán fekvő, terjedelmes puszta, mellyen ré-
szint a' csabaiak szántóföldjei vannak , részint némelly 
földesurak, különösen gr. Apponyi György birtokához 
tartozik, kinek itt példánygazdászata és jeles uradalmi 
épületei vannak. 

Szent-Miklós hajdan két külön faluból állott. Az 
egyik feküdt ott, hol most Mudrony Sámuel ur földjei 
vannak. I t t néhány évek előtt nagy sirgödörre akadtak , 
mellyben különféle korú és nemű egyének csontjai ösze-
viszsza hányva találtattak. Valószínűleg ollyanok voltak 
k ik pestisben elhaltak, s kik itt egy sirba temetettek el. 
Ez t igazolja azon körülmény is, hogy itt ott még mészda-
rabok is tűntek elő. 

A' másik Szent Miklós a' Karassiay Istvánféle bir-
tok Kamut felé eső részén feküdt. Itt még most is sok 
téglát hánynak ki a' föld gyomrából, nagyszerűbb épüle-
teknek fundamentomaira akadtak, sőt egy emelkedettebb 
helyet a' köznép még most is kostoliskónak, az az tem-
plomhelynek nevez, miből világos, hogy a' templom fen-
állott romjai csak azolta pusztulhattak el egészen, miolta 
e' vidéket a' tótok lak ják . E ' templom Szent-Miklós püs-
pöknek lehetett szentelve 's onnan vehette nevet a' falu is. 

Hajdan Szent-Miklóst a' régi jeles Maróthy család 
bírta. Ezeknek a' Szilágyi örökösök ellen indított hatal-
maskodási pöre is 1461. eszt. Ölvödi Mihály és Györkéi 
János békésmegyei alispánok elnöklete a la t t , Maróthy 
Lajos és Mátyás 's több mint száz szomszéd birtokos ne-
mesok jelenlétében Szent-Miklóson tárgyaltatott és elin-
téztetett . 
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A' Maróthyaknak Maróthy Lajosban a' X V I . szá-
zad elején magva szakadván, Szent-Miklós a' királyi fis-
cusra szállott. De már 1561. eszt. az egyik szent Miklós-
nak birtokosa volt L y György özvegye, a' másiknak pe-
dig Zupák — vagy Bél Mátyás kézirata szerént Grupák 
— András. Amaz birt 17 nádori kaput 's fizetett 16 f r t . 
80 den. emez 7 nádori kaput 's fizetett 7 fr t . 70 dénár 
adót. 

1654. Eszt . I I I . Ferdinand király az egyik Szent-
Miklóst adományozta Krechich Györgynek , Balog Mi-
hálynak és Fodor Ferencznek; a' másik Szent-Miklóst 
pedig 1655. eszt. Krechich Györgynek, Nagy Balásnak 
és Somogyi Jánosnak 's mindkét nemű örököseiknek. 
Miután pedig ezen adománylevelekben Szent-Miklós még 
falunak neveztetik, onnan azt lehet kihozni, hogy ezt is 
1680 év táján az itt kegyetlenkedett ráczok pusztíthat-
ták el. 

7. Kis-Kondoros. 

Csaba és Szarvas közt fekvő terjedelmes Kondorosi 
puszta, most nagy és kis Kondorosra oszlik. Amaz Szar-
vas , emez Csaba területéhez tartozik. Némellyeknek 
péld. Hellebranth Jánosnak *) az a' véleményök, hogy 
ezen hely valaha a' Kunsághoz tartozott 's ezért nevez-
tetik a' régi oklevelekben Kúndorosnak. Ezen állítás azon-
ban nem áll, mert azt semmi okmányból bebizonyítani 
nem lehet, hogy a' Kunság valaha idáig terjedt volna. 
Azután nem is Kúndoros annak neve a' régi okmányok-
ban, hanem Kunduros, és igy régi nevében az ó minde-
nütt uvá változik. De a' régieknél az rendesen ugy van, 
hogy az ó helyett u-t használnak péld. Almus Almos 
helyett, Zomus Szamos helyett, Budrug Bodrog helyett. 

*) 1. Szarvas városáréi értekezett Hellebranth János. 
Pe?t. 1822. 
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Sokkal természetesebb Kondorosnak nevét származtatni 
azon sasnemtől, mellyet a' magyarnép most is Kondornak 
vagy Kondorsasnak nevez 's melly madá r f a j , mig e' 
pusztának földjei szántás alá nem vétettek, nagy mennyi-
ségben tanyázott Kondoroson. 

Kondoros, mint falu, létezett már a' XI I I . század 
elején 's mint illyen â  békési parochiához tartozott. 
Ugyanis a' n.-váradi regestrumban az 1216 évnél emlit-
tetik : pristaldus Micou de villa Cundurus in parochia 
Békés. 

Hogy ez a' Kondoros tekintélyes falu lehetett, mu-
ta t ja az 1561. eszt. kir. commissarialis öszveirása, melly 
szerint akkor a' kir. Felség birt Kondoroson 80 nádori 
kaput s ezek után 88 fr t . adó volt fölvéve. 

Hogy meddig állott fen a' falu'? mellyik helyen fe-
k ü d t ? azt homály fedi. 

8. Csákó. 

Egy része Szarvashoz, má3 része Csabához tartozik. 
Régi időkben neveztetett -Eördöngösnek, most máskép 
Csákóhegyesnek. Különös, hogy az alföldi paraszt a pá-
ros, jármos ökrök egyikét hívja Csákónak, másikat He-
gyesnek. Vájjon miféle öszvefüggés lehet ezen elnevezés 
és a1 csákóhegyesi pusztának neve közt ? 

A' mi hajdani birtokosait illeti, Csákó is azon he-
lyek közé tartozott, mellyek egy részét 1508. eszt. Abra-
hamffy Ferencz fia János elzálogosított Haraszthy György-
nek. 

1561. eszt. Csákónak birtokosai vol tak: 
Nagy Bálás birt portát 2, fizetett adót 2 fr t . 20 dénárt. 
Abrahamffy István „ 5, „ „ 5 „ 50 „ 
Székely Miklós „ 9, „ „ — „ — „ 

azon kívül birtokosok voltak még Csákón : Székely Már-
ton, Zterzenkovits Mátyás, Békéssy Péter özvegye, Abra-
hamffy Tamás özvegye és Abrahamffy Boldisár: kik-
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nek neveinél azonban sem a' porták száma, sem az utá-
nok kivetett adomennyiség bejegyezve nincs, valószínű-
leg azért, minthogy a birtok olly elpusztult ál lapotban 
volt, hogy az után adót kivetni méltányosnak nem lát-
szott. 

A' falu valószínűleg a' török világ alatt pusztult el. 
1851. Olta esmeretesebbé tette Csákót a' csákói va-

dásztársulat. Ezen évben t. i. a' vadásztársulat eszméje 
a' lovagias báró Wenckheim Béla ur által felelevenittet-
vén, miután e' czélra gr. Battyányi László a' társulatnak 
átengedte csákói pusztáját é í ottani épületeit, sőt azon 
még több, e' czélra szolgálandó épületeket, névszerént 
egy izléstellyes vadászlakot áll í t tatott: azolta hazánk fő-
urai rendesen 8—10 hetet töltenek Csákón 's Csákó ú j r a 
megélénkült. 

9. Csorvás. 

Csaba és Orosháza közt. A gyulaiak bírják, de 
van itt egypár csabainak is tanyája . Néhány év előtt falu 
települt itt, mellyben most már vendégfogadó, cs. kir. 
postahivatal, több boltok is diszes uri házak 's ker tek 
vannak. Öszves területe tesz 10,742 holdat, lakosainak 
száma m. e. 600 lélek. 

A' török berontása előtt Csorvás népes falu lehe-
tett. A templom és a falu helye, sőt még az egyes házak 
nyomai is meglátszanak mindekkoráig. Hol a' templom 
állott, most is egész rakás tégla van, a' mostani fulutól 
nyugotnak, Stojanovits Szilárd ur birtokán. Mindezek 
oda mutatnak, hogy e' hely nem olly nagyon régen pusz-
tulhatott el. Valószinüleg ezt is az 1680. eszt. körül itt 
garázdálkodott rácz csoportok semmisítették meg. 

Említtetik Csorvás a' nagyváradi regestrumban az 
1217 évnél. Ekkor Csorvást valami német ember bírhatta, 
mert az idézett helyen az mondatik, hogy a' csorvási né-
metnek Baghia nevü jobbágya vétkesnek találtatott. 
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1171. eszt. midőn a' budai várban lévő szűz Mária 
templomának prépostja a' szenttornyai birtokba igtatta-
tott, jelen volt mint tanú és szomszéd a' csorvási biró 
Elekes György. 

1508. Csorvásnak egy részét birta Abrahamffy 
János 's azt több más részbirtokaival együtt elzálogosí-
totta Haraszthy Györgynek. 

1561. évben Csorvás birtokosai voltak : 
Zterzenkovits Mátyás özv. birt port. 7, fizet, adót 7 ft. 62 d. 
Székely Miklós „ „ „ 7, „ „ 7 „ 70 „ 
Nagy Bálás „ „ „ 6, „ „ 6 „ 65 „ 
Abrahamffy István „ „ „ 6, „ „ 6 „ 55 „ 
Székely Márton ,, „ „ S, ,, „ 3 ,, 30 „ 
Békessy Péter özvegye „ „ „ „ — „ — „ 
Abrahamffy Boldisár „ „ — „ „ — „ — „ 

10. Sopron. 

A' csabai határ legvégén, Szarvas és Orosháza felé. 
Midőn 1750 eszt. a' rom. kath. lakosság Csabán telepe-
dett le, nem lévén már másutt kiosztható föld, Sopronnak 
végcsúcsán adatott ki részük 's még most is itt bir ják 
földjeiket tisztán elkülönítve az evangélikusok földjeitől. 

Sopron a' régi időkben két külön, de egymás mel-
lett fekvő faluból állott 's a' régi okiratokban mindég igy 
említ tet ik: két Sopron. 

Az árpádkori királyok idejében Sopront a' szék-
csői Herczeg család birta. 'S miután a' Herczeg és a' 
Héderváry család egy közös törzsből ; a' Gejza vezér 
alatt Magyarországba jött Volfger és Hedrik hennebergi 
grófoktól eredett: valószínűleg ezen a' jogon adományozta 
'Sigmond király 1437. eszt. Sopront Hédervári Lőrincz 
nádornak és fiainak, de a' beigtatásnak ellene mondott 
székcsöi Herczeg Ráfáel, a' maga és testvérei nevében. 

Később Sopron a' korona birtokába jött, mert V-ik 
László azt Í455. eszt. Hunyadi Jánosnak és fiainak ado-
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mányozta 's Hunyadi e' bir tokba minden ellenmondás 
nélkül be is igtattatott 1456. feb. 24. 

1508. Eszt . Sopronnak egy részét birta a' már több-
ször emiitett Abrahamffy János 's azt más részbirtokai-
val együtt Haraszthy Györgynek elzálogosította. 

Ekkor Sopron , Komlóssal, Sámsonnal és Vásár-
hellyel együtt Csanádmegye területéhez tartozott, a' mint 
egy 1556 esztendei budai pénzügyigazgatóság levéltárá-
ban 1555 szám alatt létező öszveirás mutat ja . 

1561. eszt. ismét Békésmegyében ta lá l juk 's ek-
kori földesurai vol tak: 
Zterzenkovics Mátyás 2 porta után fizetett 2 f r t . 20 den. 
Székely Miklós 7 „ „ „ 7 „ 70 „ 
Békéssy Péter — „ „ „ — „ — „ 
Abrahamffy István 3 „ „ „ 3 „ 23 „ 
Nagy Bálás 1 „ „ „ 1 „ 20 „ 
Abrahamffy Boldisár 1 „ „ „ 1 „ 10 „ 

és igy csaknem egytől egyig azok voltak birtokosai, a' 
kik Csabának. Nem sokára azután, u. m. 1566. eszt. be-
törvén e' vidékre a' török, Sopron is elpusztult, legalább 
azontúl, mint falu, elő nem jő. 

11. Gerendás. 

Gerendás ezen nevét valószínűleg valami nagyobb-
szerü, gerendázattal ellátott épülettől vette, éppen ugy, 
mint a' tőle nem messze fekvő Pitvaros valami pi tvarral 
vagy előcsarnokkal díszített építménytől. 

Gerendás 1846 előtt legnagyobb részben Csabának 
közlegelője volt : de ezen évben létesülvén a' legelő el-
különzés, egy része a' csabai lakosoknak jutot t , más ré-
sze a csabai compossessorátusé lett. Legnagyobb részét 
b i r ja gróf Apponyi György, kinek birtoka fákka l van kö-
rül ültetve, derék tiszti és gazdászati épületekkel ellátva. 
Sőt 1862. évben a' nemes gróf Gerendáson csinos, to-
ronnyal ellátott templomocskát építtetett 's egy iskolát 
létesített. 
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G-erendás völgyes-halmos hely. Legmélyebb völgye 
az úgynevezett hajduvölgy, melly az apponyiféle Geren-
dáson húzódik végig. Legmagasb háta azon halom, mely-
lyen Beliczay Rudolf ur szélmalma áll. Nevezetes Geren-
dáson az apponyiféle tisztlak melletti tó, melly legna-
gyobb szárazságban sem szokott kiszáradni 's mondják, 
hogy a' Körös vizének állása szerént árad vagy apad. 

1508. Eszt . is más részbirtokaival együtt zálogba 
adta Abrahamffy János Haraszthy Györgynek 's miután 
a' záloglevélben az Abrahamffyféle Gerendás ó Geren-
dásnak neveztet ik, hihető, hogy a' XVI . század elején 
két Gerendás nevü falu lé tezet t : ó és uj. 

1561. Eszt . Gerendás birtokos urai vo l tak : 

Békéssy Péter özvegye — 
Székely Miklós 11 porta 
Abrahamffy István 18 „ 
Zterzenkovits Máty. 16 „ 
Nagy Bálás 3 „ 
Székely Márton 1 „ 
Abrahamffy Bold. 2 „ 

után fizetett 12 frt. 10 den. 

n n n 

Miután pedig Gerendás ezen öszveirás szerént 51 
nádori kapuból állott, innen látszik, hogy 's tekintélye-
sebb faluk közé tartozott. Hogy minő sorsban részesült 
később, azt homály fedi. Bizonyosan e' virágzó hely is a' 
törökkeli háborúk áldozata lett, legalább a' csabaiak, mi-
dőn 1718. Csabán letelepedtek, már semmi épületet nem 
találtak Gerendáson. 

12. Furis. 

A' csabai szántóföldek azon részét hivják Fur isnak, 
melly a' gödröntuli szőlők és a' csorvási puszta közt van. 
I t t voltak a' legrégibb szántóföldjei Csabának 's a' ga-
bona közt temérdek volt a' fürjfészek. Valószinü, hogy 
a' név innen ered 's az eredetileg nem Furis de Fürjes 
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lehetett. Hogy itt valaha falu állott volna, arról történeti 
okmányaink nem emlékeznek. 

13. Kerekegyháza. 

Fekszik Kígyós felé 's ra j t a a' csabaiak úrbéri föld-
jei vannak. A' mint neve is mutat ja , ha jdan egyháza, az 
az temploma volt, melly minthogy kerekformáju lehetett, 
a' falu is onnan neveztethetett Kerekegyházának. Egy 
régi templomnak fundainentomai csakugyan meglátsza-
nak még most is Kerekegyházán csabai lakos Gajdács 
János tanyáján. A' temlomhely közelében néhány év előtt 
kis római hamvedret ástak ki, jeleül annak, hogy e' hely 
már az ős korben lakott volt. 

1463. eszt. Hunyadi Mátyás király Kerekegyházá-
nak felét, továbbá Dombegyházát, Krupá t vagy Kupát , 
Battonyát, Donát-Tornyát, Szent Tornyát és Nagyfalut 
édes anyjának Szilágyi Erzsébetnek adományozta, ház- és 
udvartartásul. 

A XVI . században az eperjesi Pathóczy *) család 
birtokába került Kerekegyháza 's már akkor puszta volt 
'a mint illyet, Pathóczy Ferencz beleegyezésével I. Fer-

*) Az eperjesi Pathóczy család nagy befolyást gyako-
rolt e' vidék történeteire a' XVI. században. Ósi székük 
volt Eperjes, — most Kigyós szomszédságában fekvő pusz-
ta, — hol a' Pathóczyaknak várként megerősitett kastélyuk 
volt, mellyet 1550. eszt. elfoglalt a' török, 1595. eszt. pedig 
azt a' magyarok visszafoglalták 's hogy a' töröknek menedé-
kül ne szolgálhasson, lerombolták. E' kastélyban hároni fő-
ispán született u. m. Miklós aradnak, Boldisár Zarándnak 
és Ferencz Békésnek és Zarándnak főispánja : Utolsó iva-
déka e' jeles családnak volt Szádvár hős védője Pathóczy 
Sófia, Bebek György neje. Most Eperjes csekély puszta 's a' 
Pathóczyak kastélyának fényes termeit a' szántóvető vasa 
hasogatja. Sic transit glória mundi! 
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dinand király 1557. eszt. a' über regius 136. lapja sze-
rént G-yula városának adományozta. Másik részét e' pusz-
tának 1562 eszt. bir ták gyulai Gál András, István, Ger-
gely és Bertalan. A' hosszas török háborúk alatt ez is 
elpusztult. 

Mindezekből immár világos, hogy miután a' XVI. 
században minden Csaba körül lévő puszta külön, önálló 
falu vol t : Csabának határa hajdan sokkal szűkebb lehe-
te t t mint most, 's alig egy nyolezadrészét tette azon terü-
letnek, mellyel Csaba most bir. 

V. 

Vidéke 's éghajlata. 

Csabának vidéke csupa sikság, majd halmosabb, 
majd völgyesebb, különösen a' gerendási pusztán. Ezen 
egész vidék valaha tengerrel volt borítva, a' mi kitetszik 
onnan is, hogy 7 — 8 ölnyi mélységben a' föld retege csupa 
apró csigaházakból áll, a' mint erről meggyőződtünk, mi-
kor a' gőzmalmi kút ásatott. E ' szerént a' hol mi most 
j á runk , kelünk valaha, évezredek előtt czethalak és a' 
tengernek más szörnyei úszkáltak. E ' sikságon csak itt 
ott láthatók némelly dombok vagy halmok, mellyek, al-
kotásuk és az azokban található földréteg után ítélve, 
részint ollyanok, mellyeket maga a' természet szült, ré-
szint ollyanok, mellyeket emberi kéz rakott . Az utolsók 
közé tartozik nevezetesen a' Furison lévő kamut i ut mel-
lett fekvő ugy nevezett földvári hármas halom. 

Csabának természetes folyóvize nincs, de a' várost 
keresztül folyja a ' Köröscsatorna, mellyet a' csabaiak ere-
detileg 1750 év körül ástak 's melly a' veszei hidnál kez-
dődvén, félholdforma kanyarulatot tesz és a' békési sző-
lőknél a' fehér Körösbe szakad. Ezen eredeti csatorna 
később a 'Körös szabályozása folytán beiszapolódott és ki-
száradt, minél fogva az Ínséges 1863. évben, hogy a' népnek 
itt is keresetmód nyujtassék, most már a' pili csatornától 
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kezdve, a gyulai határon át ú j ra kiásatott és folyóvá té-
tetett. A' csatornának hossza 7300 öl, szélessége 10 öl. 

Még ket évtized előtt, — ha a' furisi és kerekegy-
házi t anyáka t kivesszük, — Csabától egész Szarvasig és 
< )rosházáig csupa mezőség ter jedt 's az ember csak itt ott 
látott a' messze távolban egy-egy gulyát, ménest vagy 
karcsú kútgémet. Ellenben Kígyós, Gyula és Békés felé 
tavasszal és ősszel mindég olly vizek borították a' határ t , 
egész a' városig, hogy a' város azok közt mintegy úszni 
látszott és e' szomszéd helyekkel a' közlekedés többnyire 
Csak csónakon volt lehetséges. Most az álló vizek lecsa-
poltatván, a' folyóvizek pedig szabály oztatván, hol aze-
lőtt mértföldekre terjedő rétségben halak úszkál tak, a' 
legszebb tanyák diszlenek és a' legbujább gabona terem. 

Nagy előnyére szolgál Csabának a' nyugoti oldalon, 
a' város és az ó szőlők közt vonuló szolnok-aradi vagy 
tiszai vaspálya, melly 1858. eszt. ősszel nyílt meg. 

Azonban jóllehet a' csabai vidék merő sikság, az 
még sem olly unalmas a' szemnek, mint a' hegységekhez 
szokottak képzelik. Kellemessé teszik azt azon öt rend-
beli szőlőskertek, mellyek a' várost minden oldalról kör-
nyezik, diszitik a ' lakosságnak száz meg száz csinos ta-
nyai épületei, mellyek sok helyütt annyira egy csomó-
ban vannak, hogy szinte falukat képeznek. Ide tartozik 
végre a' városi mulató erdőcske, melly az ó temetőből 
alakít tatott azzá, mellyben a' majalesi mulatságok szok-
tak tartatni 's mellyben van a' gőzmalom, kórház, szesz-
gyár, gőzfürdő 's az ezzel kapcsolatban lévő nyári ven-
dégfogadó. 

A' mi Csabának éghajlatát illeti, az mérsékelt . Em-
lékezet olta legkeményebb tél volt az 1829/30, legforóbb 
nyár az 1840-ki. A' légnek egésséges volta kitűnik ré-
szint a' népességnek évről évre való tetemes szaporodá-
sából; részint onnan, hogy a' csabaiak élet fonala jó hosz-
szúra szokott terjedni. I t t 70—80 éves ép, erőteljes, mun-
kabíró öregeket, 50 éves házasokat látni épen nem rit-
kaság. Csupán csak az utolsó három évben azevang. egy-
ház halottas anyakönyvében előfordul 59 olyan, a' ki 
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40 — 50, 19 a' ki 50 —60ig, egy a' ki 62 és egy a' ki 64 
évig élt házasságban első nejével, illetőleg férjével. Nem 
lesz érdektelen, ha az anyakönyv szerént ide állítok tiz 
évet a' mult, és tiz évet a' mostani századból, hogy az ol-
vasó lássa, milly arányban szaporodott a' lakosság akkor 
's milly arányban szaporodik az most. Megjegyzem, hogy 
1738. eszt. a' pestis, 1849 és 1855. években pedig a' cho-
lera uralkodott Csabán. 

év született meghalt év született meghalt. 

1730 98 47 1848 1069 859 
1731 105 99 1849 985 1996 
1732 80 96 1850 1071 625 
1733 109 33 1851 1003 540 
1734 99 67 1852 1193 540 
1735 92 43 1853 1082 816 
1736 93 41 1854 1197 939 
1737 85 45 1855 1045 •1214 
1738 88 242 1856 1086 606 
1739 96 71 1857 1133 780 

Öszves. 945 856 10864 8955 

Ebből látható, hogy korunkban aránylag sokkal na-
gyobb a' szaporaság, mint a' mult században. Ugyanis 
az 1730 — 1739 években az evang. egyháznak lakossága 
volt 9000 lélek 's ez tiz év alatt csak 89-et szaporított : 
ellenben az 1848—1857 években volt tizszer annyi vagy 
is 20 ezer lélek, és ez nem tizszer, de húszszor annyit sza-
porított t. i. 1909-et. 

A' hólyagos himlőn — variolae humanae — a' vör-
hönyön, — scarlatina — és a' kanyaron, — morbilli — 
kivül, mellyeknek 1847. évben 800 gyermek esett áldo-
zatul, más ragadós nyavalya nem igen szokott uralkodni 
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Csabán. Most már ez is szűnni kezd. Tagadhat lan érdeme 
van e' részben a' város derék fő orvosának Dr . Ré thy 
Pál urnák, ki a' himlőt évenként m. e. ezer gyermeknek 
szokta beoltani 's ez által e' ragá lynak elejét vette. Az 
] 863. évben felállított 's most' 2 2 ágygyal biró kórház is 
leginkább az ő érdeme. 

Az előtt, mig a' vizek lecsapolva nem vo l tak , a' 
leggy a korább betegségek voltak a' félbenhagyó lázak. 
Most már ezek, a' lég egésségesebb volta következtében 
csak nem egészen megszűntek, valamint a' tüdősorv is 
— phtisis pulmonaris — a' r i tkább nyavalyák közé tar-
tozik. Leggyakrabban fordulnak elő a' megle t teknél : 
vizkor, aszkór, fuladozás, és a' gyermekeknél : sorv, bél-
lob, álgörcs — trismus. — 

Egyébiránt 1728. évtől mostanig az evang. közt 
ötven egyén élt 90 é v e t ; — három 91 ; — tizenhét 92, 
— tiz 93, — kilencz 94, — tizenkettő 95, — nyolcz 96, 
— hét 97, — kilencz 98, — négy 99, — tizenöt 100, — 
nyolcz 101, — hét 102, — nyolcz 103, — négy 105, — 
hat 106, — kettő 109 évet. A' legmagasabb kort ért 
egyének vol tak: Gazsó János és Tludecz Katalin 110, 
Maxin Ilona 113, Konczos György 115, Kurdics Lőrincz 
120, és Galisz Bálás 135 éves. Öszvesen 137 év alatt 185 
egyén. Ezek közt férfi 109, nő 76. 

VI. 

Földje és termékei 

Csabának földje leginkább fekete homokkal és hasz-
nálható székkel vegyes televény 's általán véve gazda-
gon termő. Ennélfogva nem csuda, hogy azelőtt , mig 
vnsuták nem létében kivitel nem volt, a' legszebb buza 
csekély áron kelt . E ' század harminczas éveiben lehetett 
venni köblét vagy is két posonyi mérőjét 30 garasával, 
az arpaét pedig 15 garasával. Ezek voltak azon évek, 
mellyekről azt mondja a' csabai, hogy akkor az üres zsák 
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drágább volt, mint a' teli. Egy fertály földnek ára volt 
akkor kétszáz p. forint, 's ezen ár 1862. évben három-
ezer p. fr t ig emelkedett. 

Legfőbb és legjövedelmezőbb gazdasági czikkei Csa-
bának a' buza és a' dohány. Egy hold évi termése egyre 
másra tiz posonyi mérőre számíttatván, az öszres csabai 
ha tá r m. e. 350 ezer p. mérő búzát terem. Az 1863. ínsé-
ges évben azonban alig 60 ezer p. m. termett. A' dohány-
ból középszerű évben m. e. 250, jó évben pedig m. e. 350 
ezer forint árú terem. Lóhere leginkább a' rétben, repcze 
csak nagyobb birtokosok által termesztetik. Azonkívül 
termesztetni szokott kukuricza és árpa bőven, zab és 
köles kevesebb. Szép jövedelmet hoz a' kender is, mely-
lyet a' csabai nők kiválólag szeretnek termeszteni, ma-
gok fonják föl, szövik, fehérítik 's csak az eladatni szo-
kott zsákokért és ponyvákért évenként több mint 12 ezer 
forint foly be. — A' csabai bor karczos, asztali bornak 
m e g j á r j a 's jó gondviselés mellett 3—4 évig is eltartható. 
D e a' szőlőskertek lassanként ki ir tatnak, mert a' nagy 
fogyasztási adó és a' csekély ár mellett nem fizetik ki a 
reá jok forditott munkát . Pár évtized olta a' gyümölcsfa 
nemesités is lábra kezd kapni 's itt ott a' tanyákon szép 
gyümölcsöket láthatni. Szép érdemeik vannak e' részben 
Szemian B. Pál, Sztraka Károly, Csorba Mihály, Wilim 
János és Nóvák Dániel evang. tanítóknak, kik szorga-
lommal űzték és űzik a' gazdászat ezen ágát 's az egész 
vidéket ellátják nemesitett gyümölcsfa fajokkal. Még 
többet várunk idővel a' békési gazdasági egyesület mü-
kertészétől. 

Mi az állatokat illeti, azelőtt mig a' vizek lecsapol-
va nem voltak 's Csabát rétség környezte, vadruczák és 
vadlibák ezerenként repkedtek a' város körül. Látni le-
hetet t mig a' becses kócsagokat is. Most nyúlon, foglyon, 
túzokon és őzen kivül más vad nem találtatik nálunk. 

Ha mar elgondoljuk, hogy a' fölvidéki paraszt kény-
telen földjét minden évben trágyázni, minden vetés alá 
k é t s z e r , háromszor szántani és mégis ennyi fáradozás 
u tán földje sokszor a' bevetett magot sem adja vissza: 
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itt ellenben vannak olly földek, mellyek 150 év olta szán-
tatva, soha t rágyát nem lát tak és mégis kedvező évben 
egyszeri, nem mondom: szántás, de felkarczolás, sőt csu-
pán csak vasboronával való fogasolás után is, bőven meg-
teremnek mindent, ugy hogy soha még csabai éhen meg 
nem ha l t ; valóban reánk illenek a' szentírásnak ama 
szavai 5 Mos. 8. v. 7. 8. ,,a' te Urad Istened beviszen té-
ged jó földre, buza, árpa, szőlő és méztermő földre, olly 
földre, mellyen a' kenyeret fogyatkozás nélkül eheted és 
semmi nélkül nem szükülködöl." 

VII . 

Lakosai 

1. s z á m u k . 

Hogy mennyire megszaporodhatik rövid idö a la t t 
egy város népessége, ha rend, béke, jólét és egyéb körül -
mények kedvezöleg öszvedolgoznak, annak példája Csa-
ba, mellynek lakossága számban, időről időre, lehet mon-
dani, amerikai arányban növekedett. Ugyanis : 

1716. Eszt. volt Csabán 110 lélek. 
1745. „ „ „ 2740 „ 
1798. „ „ „ 10,692 „ 

— l f l l ű . — „ „ „ 13,826 „ 
1816. „ „ „ 17,128 „ 
1836. „ „ „ 21,757 „ 

- t t f r „ ^ „ 26,705—s-
1865. év végén van 30,892 „ 

Az utolsó, 1857. évben bevégzett országos öszveirás 
Csaba lakosságát következőleg találta : 
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I. Vallásra nézve. 

romai 
kath. 

görög 
kath. 

nem 
egyes. 

agostai 
hitvallású 

helv. 
hitvall. zsidó öszvesen. 

4274 69 (524 20,841 307 590 26/705 

I I . Hivatásra nézve. 

J PaP 
hiva-

talnok katona művész 
ü g j -
véd, 

jegyző 

egésség 
ügyi 

szernél} 

föld-
birto-

kos 

jára-
dék 

birtok. 

ipar-
ííző 

6 58 13 1 7 4 1229 1 295 

keres-
kedő 

gaz-
dasság. 
segéd 

iparos 
segéd 

keres-
kedő 
segéd 

szolga napszá-
mos 

férfi 14 
éven 
felül 

nő és 
gyer-
mek 

öszv. 

28 2951 199 13 197 2514 503 18,686 26,705 

r 
III . Állapotra nézve. 

nőtlen házas özvegy hajadon férjezett özvegy öszvesen 

7409 5626 348 6941 5710 671 26,705 

IV. Nyelvre nézve. 

magyar német tót oláh czigány zsidó öszvesen 

4856 50 £0,671 501 201 426 26,705 
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V. Korra nézve, 

a) finemüek. 

születést. 
6 évig 

6 - 1 2 
év ig 1 2 - 1 4 14 —lőj 16 

éves 17 18 19 

2507 1996 679 565 285 225 243 255 

20 
éves 21 2 2 - 2 4 

1 
2 4 - 2 6 2 6 - 4 0 

1 
4 0 - 6 0 

60 éven 
felül öszvesen 

228 153 428 427 2495 2224 673 13,383 

b) nőneműek. 

születést 
6 évig 6 - 1 2 1 2 - 1 4 1 4 - 2 4 2 4 - 4 0 4 0 - 6 0 60 éven 

felül öszvesen 

2454 1943 648 2868 2758 2093 558 13,322 

VI. Tartózkodásra nézve. 

Jelenlévő Jelen nem lévő öszvesen 
ti nö fi nö 

öszvesen 

12,708 12,869 675 453 26,705 
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VII . Főöszveg. 

Jelenlévő honos 
ti és íiö Távollévő fi és nő I d e g e n 

25,577 1128 2288 

Végszám : 28,993-

2. Lakhelyeik, származásuk. 

A' csabai közlakosoknál kettős épitési modort lehet 
észrevenni: ót és ujabbat . Az ó modorú házak utcza fe-
lől előre nyúló nádtornáczczal vannak ellátva. Er re nyá-
ron ponyvát akasztanak, a' nap heve és a' por ellen 's a' 
nők itt v a r n a k , fonnak, ugy hogy e' tornácz mintegy 
nyári szobaúl szolgál. Szabadabb kinézése van az ujabb 
modorú házaknak, ámbár ezek sincsenek keskeny tornácz 
nélkül. 

A' csabai szeret minden épületfélét egy fedél alá 
szoritani 's ezért a ' házak szerfelett hosszúk. A' felosztás-
nál többnyire ugyanazon egy modor követtetik. Elöl az 
utcza felöl van a' tornácz, azután az első szoba. Ez t kö-
veti a' tágas konyha. Konyha után jő a' hátulsó szoba, 
mellyböl ajtó nyilik a' többnyire bolthajtásozott kama-
rába. A' pincze a' kamara alatt van. Ezek után jő még 
egy nagyobb kamara, 's ebben van a' padlásra való feljá-
rás. Az egészet berekeszti a' tágas kocsiszín, az istálló és 
az ólak. Rendes lakszoba a'hátulsó. Az utczára néző csak 
ünnepélyesebb alkalmakkor vétetik igénybe. Ez utolsó-
ban a' magas, mennyezetes ágy 's azon sok, különféle 
szinti párna, a' csabai asszonyok büszkesége! A' fal pol-
czal van beszegve, mellyen a' tányérok ta r ta tnak 's róla 
20—30 kancsó lóg. A' szegletet egy kis almáriom fog-
lalja el, mellyben Biblia és más vallásos könyvek. Alatta 
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tölgyfa asztal és fapad 's ezen oda irva a' gazda neve és 
az évszám. Végre a' két ablak közt tükör 's körülötte 
csemege tányérok. Mind a' szobák, mind a' konyha igen 
tisztán t a r t a tnak . Ritka ház, melly akászokkal kürülül-
tetve ne volna s udvarán egy két eperfa ne diszlenék. 
Néhány év olta ugyancsak szép parasztházak kezdtek 
emelkedni Csabán. Cserépfedeleket, redőnyös ablakokat , 
festett, padolt szobákat látni épen nem ri tkaság. 

Egyébiránt Csabának lakosai leginkább Pest, Hont , 
Nógrác1, Zólyom és Gömör megyékből származnak. Leg-
több a' nógrádi család, azért a' nógrádi tájbeszéd és szo-
kások még most is észrevehetők Csabán. A' rom. katho-
likusok 1750. év táján jöt tek, leginkább Nyitrából. Az 
oláhok, — kik közül egyébiránt ma már egy sem tud 
oláhúl, — azon erdélyieknek, Bihar és Aradmegyeieknek 
utódjai, kiket az 1816. eszt. drágaság és éhség hajtot t 
ide. 

Ezen most tót családok közt vannak eredeti ma-
gyar fajok péld. Barta és Szabó Szabadszálásról, Bartos 
és Zsiros H. M.-Vásárhelyről, Fabian Mezögyánról, Gu-
lyás Nagykátáról , Máté Gyulaváriból , Szoboszlay Szo-
boszlóról. Német eredetű kettő van u. m. Keller Bazin-
ból és Flender majnai Frankfur tbó l . 

3. Táj beszédjük, erkölcseik, viseletük. 

A' csabai köznép, jóllehet mind tót, de mégis ritka 
férfi, ki magyarul ne beszélne; a' nő pedig legalább meg-
érti a' magyar szót. Vannak a' csabai tájbeszédnek sok 
olly sajátságai, mellyek a' csabai tótot a' körülfekvő tót 
községek lakosaitól megkülömböztetik. így például a' 
csabai a' főnevek végén i helyet e t mond. Nem mondja : 
krawy, woly, psy, hanem : krawe, wole, pse. A' szó vé-
gén az m-t n-né és az n-t m-mé változtatja péld. j a son 
bow, a' helyett j a som bow és tem 51owek a' he lyet t : ten 
Slovek. — Ha a' szó végén st van, akkor a' t betűt rende-
sen kihagyja péld. Iis a' helyett, hogy list. — Szó végén 
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az l-t mindég w-nek ejti péld. kostow, a' helyett, hogy 
kostol. — Azon szót: bizony! nem ejti ugy ki, mint más 
tótok: weru, hanem war. — Az éj felkiáltás helyett ezt 
használ ja : ow! például : ow war j a ne jden! Ha r á k i á l -
tasz, nem azt feleli: co ? d e : how ? Ha valakit sajnál, 
azt jámbornak nevezi, péld. war tem jámbor ma dost bj-
ede! Ha valakihez bizalmasan szól, azt bracekoweinak 
hivja, például: bracekowei, pán t á t ik ! A' ki közte nőtt 
fel, azt többnyire keresztnevén ismeri péld. pan Guszti, 
pan Bérezi. A' városok és családok neveit többnyire el-
ferdíti péld. Hojza, a' helyett hogy Haas, Henger a' he-
lyett, hogy Hengmüller. Nagyváradot hivja stary Arad-
nak, Aradot pedig maly Aradnak. Az eljegyzésről azt 
mondja: ideme do knasow. A' napnak állását petrencze-
rudak szerént méri péld. este je slnce na dwa drúke. A' 
furfangos eszű embert doktornak nevezi péld. ne bow to 
dobry doktor, co ho rok ja opleco! Sürün használ magyar 
szavakat péld. kete lovat , wizgálowat, kipwiselow, dilis, 
bintetis stb. Népmeséje mindég így kezdődik: kde bolo, 
tan bolo, lem wo swete bolo, w seden desjatej sjedmej 
kraj ine ai pow, ale tú pow nerátali, iba wetron sjali, ba-
langowon bránili, w kochu wjali. Bow edo: raz edon kral 
's a t . Vannak sajátságos hasonlatai stb. Vannak sajátsá-
gos hasonlatai is péld. cisty ako oko, holy ako dlan, plny 
ako peniaz, zakwitnuty ako plachta, samotny ako prst, 
spadowako wrece, ocernewako súkno, peknátvvarako misa. 

A' mi a' csabai nép házi életét illeti, az merő patri-
archalis. Néhol egy házban három osztatlan család is el-
lakik, szeretetben, egyetértésben. A' házat rendesen a' 
család legidősb tagja igazgatja, kit a ' többiek, kivált a' 
nők, jelen nem létében is kendeznek. A' cseléd nem ugy 
tekintetik, mint cseléd, hanem mint a' család tagja. Együt t 
eszik, együtt alszik a' gazdával. A' gazda, ha fiatalabb, 
cselédjét kendezi, ez viszont a1 gazdát tézi. Mig a' csabai 
gazda ifjabb, ugyancsak hozzá lát a' munkához, jobban, 
mint bármelly bérese : de ha egy két fiát megházasitotta, 
akkor már nyugalomba helyezi magát 's C3ak igazgatja 
a' többieket és minden nap a' templomba eljár. 
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A' csabai politikával vesződni nem szeret. É r d e k -
kel hallgatja ugyan, hogy mi történik a' nagy vi lágban; 
de r i tka, ki politikai hirlapok olvasására adná magát . 
Ellenben szereti olvasni a' vallásos könyveket. Van oly-
lyan, a' kinek 20—25 könyvből álló gyűjteménye van. 

Dolgosabb népét a' csabainál alig találni az ország-
ban. Munkaidőben képes két nap és két éjszaka egymás-
után dolgozni 's alig egy két órára hunyja be szemét. A' 
szomszéd Csanád és Aradmegyei pusztákat is leginkább 
a' csabaiak munkál ják. Sőt munka után elmegy a' csabai 
Bánátba és a' határőrző vidékekre is. 'S miután: „minden 
gonosznak kezdete a' heverés szeretete" a' csabait épen 
ezen munkássága tar t ja visszz a' bűntől. Itt , több mint 
harminczezernyi nép közt, nagyobb bűn, péld. lopás, rab-
lás ri tkán fordul elő 's ha igen, azt is többnyire idegenek 
teszik. Megyei börtönben csabait látni ritkaság. 

Kiemelendő továbbá a' csabai nép r i tka vallásossá-
ga. A' nagy templom, mellybe m. e. nyolczezer halgató 
elfér, vasárnaponként mindig tele van 's abban az egy-
házi beszéd alatt példás csend uralkodik. A' hétköznapi 
isteni tiszteletet rendesen 600 — 1000 halgató látogatja. 
Az ur vacsoráját évenként m. e. 15 ezer hi vőnek osztjuk 
ki. Az iskolában a' csabai legnagyobb súlyt fekte t ar ra , 
hogy gyermeke a' vallásban kellő oktatást kapjon, neve-
zetesen ininél több vallásos éneket megtanuljon. Sőt ke-
resztelési, házassági, halotti tori lakomái is mindig val-
lásos ének , ima és szónoklatokkal vannak öszvekötve, 
mellyeket mindég egy a r r a kiválasztott egyén vezet. Ez 
a' vallásosság teszi, hogy a' csabainak kevés igényei van-
nak, a' világi hiúságok után nem kapkod, sorsával meg-
elégszik, 's ha súlyos betegség vagy akárminö ba j éri, 
ugy nézi azt, mint Istennek akara t já t , a haláltól nein fél, 
sőt legnyugodtabban néz végórája elé. 'S ezen vallásossá-
got a' csabai tettleg is gyakorolja. Itt például egészen fe-
leslegesek volnának az árvaápoló házak. Ha valaki után 
árvák maradnak, azokat rendesen szétszedi és magaéi 
gyanánt fölneveli a' derék csabai nép, akár rokon, akár 
nem. 'S hány olly példát lehetne előhoznom, hogy a' fel-
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földi, leikiesméretlen szülök által itt hagyott apró gyer-
mekeket a' csabai gazda felfogadta, fölnevelte, kiházasi-
totta, sőt miután a' gyermekeknek neve sem tudatott, sa-
já t családi nevét reá ruházta 's végrendeletében is róla, 
mint gyermekéről , megemlékezett. Ditcséretes továbbá 
azon bárátságos viszony, mellyben itt a' különféle vallás-
beliek egymásközt élnek 's melly tudtommal, még soha 
meg nem zavartatott . Adja Isten, hogy mindezeket e' nép-
ről száz év múlva is jó lelkiesmérettel elmondhassa hiva-
tali utódom! 

A' csabai, mint altalában minden szláv, nagy ked-
velője az éneklésnek. Isteni tisztelet előtt néha egy-két 
órával is a ' nép már a' templomban van 's ott saját éne-
keseinek vezetése mellett, orgona kiséret nélkül énekel. 
Szombaton estve az egész város, mezei munkák alkal-
mával pedig az egész környék viszhangzik az énektől. 
Sőt nem történik a' városban valami nevezetesebb ese-
mény, mellyet maga a' nép, gyakran a' leányok is, ver-
sekbe ne foglalnának, dalokban, romanczokban meg ne 
énekelnének, pedig jól mondja Schiller : 

Wo man singt, da lass dich ruhig n ieder : 
Böse Menschen haben keine Lieder. 
Egyébiránt a' csabai férfi rendesen szőke ábrázatú, 

nagy kék szemű, késő 's r i tka szakálú, piros, posgás, 
vidor, kerek arczú, szép termetű, széles vállú, erős, cson-
tos testalkatú. Öltözete: fekete posztó dolmány vagy rö-
vid börködmön, melly a' gazdagabbaknál feketével van 
prémezve, nagy, czingombos fekete mel lény, szíjjal a' 
testhez szorított fekete nadrág, lobogós ing, nyakkendő, 
hosszúszárú csizma magas patkóval , széles kar imájú 
kerek kalap, télen pedig báránybőr kucsma. A' nők k i -
válólag szeretik a' tiszta fehér és a' kék színt. 

VII I . 

Városi elöljáróság. 
Csabán jelenleg két városház v a n : ó és uj. Az ó 

épült 1828. eszt. az uj pedig 1853. eszt. Emebben v a n : 



45 

a' városi tanács, továbbá az országos, városi és örökvált-
sági pénztárnokság. a' városi mérnöki és a' nyilvántartói 
hivatal. Amabban : a városgazdai, á rvagyámi , megyei 
esküdti , megyei biztosi, a' mértékhitelesítő hivatal és a* 
békési gazdasági egyesületi tudakozó intézet. — A' vá-
ros elöljárósága most következő tagokból á l l : egy főbiró, 
egy albiró, 16 esküdt, kik közt egy izraelita, egy városi 
gazda, három rendes jegyző, egy segédjegyző, ki egy-
szersmind levéltárnok, két irnok, egy városi és egy örök-
váltsági pénztárnok, egy országos adószedő, két árva-
gyáin, egy városi mérnök, telekkönyvi nyilvántartó, mér-
tékhitelesítő, továbbá két lovas hadnagy és két kisbiró. 

Mind a' birákat , mind a' jegyzőket csak 1727. év 
olta tud juk előszámlálni 's azolta következők vol tak : 

a) b i r á k. 

1727. Libent Máté 
1728. Szlávik Márton 

. 1729. Vrbovszky Mátyás 
1730. Molnár Illyés 
1731. Zemen András 
1732. Süveg János 
1733. Nóvák András 
1734. Dienes J akab 
1735. Molnár Illyés 
1736. Viczian János 
1737. Szikora Tamás 
1738. Varga Pál 
1739. Bolyánszky János 
1740. Viczian György 
1741. Máté János 
1742. Darida András 
1743. Hrabovszky György 
1744. Botyánszky János 
1745. Mekis János 
1746. Dar ida András 

1747. Ando Tamás 
1748. Botyánszky János 
1749. Viczian György 
1750. Medovarszky Mátyás 
1751. Dar ida András 
1752. Botyánszky Mátyás 
1753. Ando Tamás 
1754. Kovács Mihály 
1755. Viczian György 
1756. Zahoran János 
1757. Dar ida András 
1758. Ando Tamás 
1759. Máté János 
1760. Prisztavok János 
1761. Salamun Márton 
1762. Botyánszky János 
1763. Ando Tamás 
1764. Darida András 

, 1765. Zahoran János 
[ 1766. Máté János 
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1767. Ando Tamás 
1768. Varga János 
1769—1770. Prisztavok J . 
1771—1772. Zahoran János 
1773 — 1774. Sipiczky Jak . 
1775. Such András 
1776. Sipiczky J a k a b 
1777—1778. Lezinyi Ádám 
1779. Zahoran János 
1780 — 1782. Kerepeczky M. 
1783 — 1788. Gubis Mátyás 
1789 — 1791. Lesinyi Ádám 
1792 —1793. F a r a g a J akab 
1794. Gubis Mátyás 
1795 — 1798. Fa raga J akab 
1799—1801. Gécs Mihály 
1802. Gubis Mátyás 
1803—1804. Fa raga Jakab 
1805—1807. Lukoviczky J 
1 808. Fa raga J a k a b 
1809 — 1810. Lukoviczky J 
1811. Botyánszky György 
1812. Michnay András 
1813. Oros Varga András 
1814. Botyánszky János 
1815. Lukoviczky János 
1816. Botyánszky János 
1817 — 1818. Gécs Mihály 
1819. Lukoviczky János 
1820. Gécs Mihály 

1821. Kiiment János 
1822. Zsilák Pál 
1823. Valastyan Mihály 
1824. Zelenianszky János 
1825. Zsiros János 
1826. Zelenianszky János 
1827. Uhrin János 
1828. Petrovszky György 
1829. Zahoran András 
1830 — 1831. Likerecz Máty, 
1 8 3 2 ^ 1833.Zelenianszky J , 
1834. Rohoska János. 
1835—1839. Kiiment János 
1840. Zelenianszky János 
1841. Rohoska János 
1 8 4 2 - 1 8 4 5 . Milyo Mihály 
1846. Such János 
1847. Medovarszky János 
1848. Nagy Antal 
1849. létesülvén a ' rendezet t 

tanács föbiró: Ursziny • 
Andor polgárm. Szino-
vicz Lajos. 

1850 — 1851. Kvasz Mihály 
1852 — 1854. Milyo Mihály 
1855 — 1860. Nagy Antal 
1861. Such József , később 

Zsibrita János 
1862. Aradi János 
1863. Such József 

b) községi jegyzők. 

1727 —1736. AndreadesJán. 1756 — 1764. Simonides And. 
1736 —1744. Szeverini Pál 1763—1768. Király Márton 
1744 — 1752. Szalka István 1768—1789. Masnitius Tob. 
1752—1763. Bublay András 1780—1788. Horváth János 
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1785 — 1796. Frölich Mihály 
1 7 8 9 - 1 7 9 1 . Bajcsy Pál 
1788—1790. Simonides Sim. 
1788 —1802. Pankovics Jós. 
1792—1812. Jeszenszky S. 
1797—1802. Omazta István 
1802—1813. Horváth J a k a b 
1811—1832. Widovszky Ján. 
1804—1846. KoricsánszkyJ. 
1813—1848. Petrovszky M. 
1832—1834. Omazta Zsigm. 

1834 — 1848. Színovicz La j . 
1841—1847. Gaall Károly 
1847—1848. EördöghFr igy . 
1847—1860. Omazta József 
1848. Hücke József. 
1849 — 1850.KoricsánszkyL. 
1850. Szemian Sámuel. 
1856. segédjegyzö 's levél-

tárnok Haan Albert 
1861. Eördögh Frigyes fő-

jegyző 

c) országgyűlési képviselők. 

1848 — 1849. Eördögh Fr igyes 
1861. Boczko Dániel 
1865. Boczko Dániel 

IX. 

Egyházak 

Csabán jelenleg négy egyház van, u. mint agostai 
hitv. evangélikus, római katholikus, nem egyesült óhitű 
és zsidó. 

Az evang. egyház élén áll jelenleg az igazgató lel-
kész és a' száz tagból álló presbyterium. Az egyház gaz-
dászati ügyeit vezeti a' gondnok és a' négy sáfár. Van az 
egyháznak 95 hold szántóföldje, 27 hold szőlőkertje, két 
száraz malma. Egyházi adóul fizettetik minden hold után 
két itcze buza, minden pár után 50 kr. és egy véka buza, 
minden ház után félvéka buza. Mindezekből, ide nem 
értve a' hivatalnokok fizetését, az egyház évi jövedelme 
10—20 ezer forint közt változik 's ugyan annyi a' kiadás is. 

Az evang. egyháznak van két temploma a' város-
ban és egy az ó szőlőkben. A' kisebb vagy ó templom 
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1745. év tavaszán kezdett épülni 's azon évi Novemb. 11. 
fölszenteltetett. Nagyobbszerü javítás érte azt 1773. eszt. 
midőn a' két oldalszárny hozzáépittetett , 179Ys midőn a ' 
bástyaszerű torony emeltetet t , továbbá 1781, 1829 és 
1858 években, melly utolsóban u j karzatok, orgona, oltár, 
szószék, padok készültek, nagyobb ablakok vágat tak , a' 
templom kifestetett és kővel kirakatot t . Ez a' templom 
használtatik a' hétköznapi isteni tiszteletekre, vasárna-
ponként pedig itt tar tat ik a' magyar isteni tisztelet, azon 
kivül Juniustól Octoberig a' catechisatio, Octobertől Ju-
niusig pedig a' tót úrvacsora. 

Az evangélikusok másik temploma az óval átellen-
ben lévő u j vagy nagy templom. Ez egy 15 öl széles, 28 
öl hosszú, 18 öl magas, 37Va ölnyi magasságú toronnyal, 
két karzat tal , 24 változatú orgonával ellátott, 14 vastag 
korinthi oszlopokon nyugvó nagy épület. Az alföldön ez 
a' legmagasb tárgy, 's legnagyobb evang. templom uz 
egész birodalomban. Midőn e' század első tizedében épít-
tetése javaslatba hozatott, az egyház ennek következté-
ben több pár tokra szakadt. Voltak, kik azt javasolták, 
hogy két templom építtessék, egyik az al, másik a' fel-
végen. Mások egy nagy templomot k íván tak , de ugy, 
hogy a' mostani ó templom ledüttetvén, az u j annak he-
lyére építtessék 's az ó, bástyaszerü toronyhoz ragasztas-
sék. De az akkori lelkész Miletz Mihály, attól tartván, 
hogyha a' város külömbözö részeiben építtetnének tem-
plomok, az később szakadásokra szolgáltatna a lka lmat : 
kivitte azt, hogy a' templomnak azon helyeni építtetése 
elhatároztatott, mellyen az jelenleg áll. 1807. eszt. szent 
Háromság utáni 19. vasárnap hétfőjén letétetett az alap-
kő. Az épület szerencsésen emelkedett egész 1811. évig. 
E k k o r a' devalvatio következtében az egyház pénztára 
kiürülvén, sőt az egyház nagy adósságokba merülvén, az 
építkezéssel kénytelen volt felhagyni 's voltak, kik azt 
javasolták, hogy miután az egyház a' roppant költs iget 
ugy sem győzi, a' már néhány ölnyire nőtt épület szét-
bontassék. Ez ugyan nem történt, de a' templom még is 
egész négy évig félig fölépítve hevert . Végre 1815. évben, 
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Miletz halála után, akkori lelkész Uhrinyi András a' do-
log élére állván a' népet az épitkezés folytatására reá 
vette. így végre a' templom nagy áldozatokkal fölépít-
tetvén, 1824. eszt. Jun . 29. nagy ünnepélyességgel föl-
szenteltetett. Egyébiránt az orgona 10, az oltár 12, az 
öszves templom 500 ezer váltó forintba került , oda ért-
vén a' fuvarozást is. E ' templomban tartat ik a ' vasárnap 
délelőtti tót isteni tisztelet. 

A' mi végre az ó szőlőkben lévő templomot illeti, az 
1867» eszt. épült 's menybemenetel ünnepén fölszentelte-
tett 's ezolta ott is rendes hétköz — és vasárnapi isteni 
tisztelet létesült. 

Miután pedig a' város már annyira ki ter jedt , hogy 
a templomok a' lakosság nagyobb részének igen távol 
esnek, óhajtandó volna, hogy még a' fel és az alvégen egy 
egy templom építtethetnék és az egyház négy rendes lel-
késszel elláttatnék. 

Az eddigi evang. lelkészek következők vol tak: 
1716—1718. Konicsek Tamás. Ez valami felföldi 

egyházból kicsapott pap volt 's Csabát ideiglenesen szol-
gálta, mig rendes lelkészei nem lettek. Azonban még 
1738. eszt. is itt lakott 's az egyházat lelkészei ellen buj-
togatta. Ennélfogva reversalist kellett adnia 's csak igy 
türetet t meg. 

1718 — 1725. Suhajda János, csabai első rendes pap. 
Innen valami dunántuli egyházba ment. Tőle nem maradt 
fel egyéb, mint egy esketési anyakönyvnek töredéke. 

1725—1728. Szalay János. Született Jolsván 's 
Wittenbergből haza kerülvén , Csetneken csabai pappá 
fölszenteltetett. Tőle szintén nem maradt föl egyéb, mint 
egy lap, melly néhány esketést tartalmaz. Csabáról Rcs-
térre ment papnak. Nevezetes arról, hogy lovak helyett 
szeliditett szarvasokon já r t . Erről az egykorú szarvasi 
pap, Markovitz Mátyás igy énekel : 

Csabai papságban Szalay fölváltja Suhajdát, 
Egy különös dolgát a' kinek ismerem én; 
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Mert ő szarvasokat befogott kocsijába 's Csabáról 
Gyakran já r t azokon szarvasi társaihoz. 

1728 — 1744. Burian Sámuel, Aszódi tanítóból lett 
csabai pappá. Ugy látszik, sokat kellett az ország min-
den részeiből ide sereglett, rakonczátlan néptől tűrnie, 
miért is végre, türelmét vesztvén, visszament Aszódra és 
ott később nógrád-pest-békési esperessé lett. Dicsére-
tet érdemel azért, hogy ő kezdte az első rendes anya-
könyvet 's az egyház bevételeiről és kiadásairól is a' nap-
lót vezetni. 

1744—1749. Thessedik Sámuel. Csabának ezen 
apostola szül. Puchón 1710. eszt. 's Jenában végezvén 
iskolai pályáját 1737. eszt. tó tgyörki , azután alberti, 
végre csabai pappá lett, 's itt halt meg 1749. Apr. 9-én. 
Hamvai az ó templomban, az orgona alatt nyugösznak. 
Lehet mondani, hogy e' jeles férfiú hozta rendbe az egy-
házat. Mindjárt, a' mint hivatalába lépett, egyházi utasí-
tásokat készített, azokat évenként kétszer a' templomban 
felolvasta és megmagyarázta s' megtartatásuk felett szi-
gorúan őrködött. Ha valaki botrányos bünt követett el, 
először a' templom előtti kalodába csukatott, azután va-
sárnap az isteni tisztelet alkalmával az egész egyházat 
megkövetnie és javulást Ígérnie kellett. 0 hozta be az évi 
iskolai vizsgákat, a' catechisatiot, a' hétköznapi isteni 
tiszteletnél a' szentírás magyarázatá t . F ia volt Sámuel, 
szarvasi hires pap. 

1749 — 1753. Vandlik Márton, Tamassiból jött Csa-
bára. Az egyház, miért, miért nem, elégedetlen volt vele 
's ő folytonos czivakodásokban élt a' bírákkal és a' taní-
tókkal. Végre mindezeket megunván Szarvason, Csabán 
és Berényben öszveszedett m. e. 800 családot, kik az ő 
vezérlete alatt itt hagyták e' vidéket 's a' nyíregyházi 
egyházat alapították. 

1753—1780. Gyurcsek János, született Besztercze-
bányán 1710. eszt. Jenából haza kerülvén 1737. eszt. tu-
ricskai, 1745 lovinobányai, 1747 alberti, 1753 csabai pappá 
lett. Meghalt, mint pestbékési esperes, lí 
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1773 — 1785. Drozdik Samue l , született Puchón 
1724. eszt. Wittenbergben és Jenában tanult . 1753 Ozo-
róczon az Ötlik család udvari papja volt, honnan 1756 
Nagyszelezsénybe ment által. 1770 hivataláról lemond-
ván, egyideig hivatal nélkül élt, azután 1773 Gyurcsek 
oldala mellé administratornak meghivatott 's ennek ha-
lála után rendes lelkésszé lett. Meghalt 1785 Május 22. 
A r c z k é p e , unokája Dr . Nagy Károly szivességéből, a' 
presbyteri tanácsteremben őriztetik. Testvérének fia volt 
báró Drozdik Vilmos udvari tanácsos. 

1780—1798. Gyurcsek András, fenebbi Gyurcsek 
Jánosnak fia, szül. Csabán 1754. Meghalt mint alperes 
1798 Dec. 7. Az ő és Drozdik idejében épült az ó torony 
és két paplak. 

1785 — 1815. dráskóczi Miletz Mihály. Jenában vé-
gezvén tanulmányait először körmöczbányai tanár , azu-
tán nyitra-zerdahelyi, czinkotai és csabai pap lett. Meg-
halt mint esper. főjegyző 1815 Febr . 4. Az egyházban 
nagy tekintéllyel bírt 's mint nemes ember a' megyei 
gyűléseken is tevékeny részt vett. 

1798—1841. Uhrin András, született Csabán 1769 
Mart. 11. f 1841 Aug. 17. Az ő és Haan János buzgó-
sága folytán épült és szenteltetett föl a' nagy templom. 

1815—1818. Boszi Mihály. Előbb pongyeloki és 
aszódi lelkész volt, azután Csabára hivatván, kicsapongó 
élete miatt hivatalától megfosztatott. Meghalt mint rima-
brezói lelkész 1847. esv,t. 

1818 — 1855. Haan János, született Abelován 1779. 
Wittenbergben végezvén tanulmányait sámsonházi lel-
kész, azután 1809 a' nemesi bandérium mellett tábori 
pap volt, 1818. évben pedig csabai lelkészsze választatott 
f 1855 Sept. 12. 

1839—1853. Brószmann Dánie l , szül. Breznobá-
nyán 1802. N.-Sz.-Miklósi papból Uhrin András mellé 
administratorrá választatott 's ennek halála után rendes 
lelkésszé tétetett . Szélhűdés következtében 1853. eszt. 
hivataláról lemondania kellett, f 1856 Dec. 15. 

4» Á 
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1853. Szeberinyi Gusztáv 
1855. Haan Lajos. 

* * 
* 

A' római katholika egyház keletkezett 1750. eszt. 
Hivei leginkább Nyitrai várm. erednek, kiknek az ura-
dalom, midőn ide telepedtek, külön házhelyeket méretett 
ki a' felvégen és külön szántóföldeket a' soproni pusztán. 
Első temploma azon a' helyen állott, hol a' mostani. Ez 
leroskadván, építtetett 1769. eszt. a' most ís fenálló tem-
plom, mellyhez 1820 a' torony i*agasztatott. Régebben az 
egyháznak patrónusa volt a' csabai közbirtokosság, melly-
től azonban, az 1846. eszt. létesült örökváltság követ-
keztében, átvette e' jogot a' város. Eddigi plebanusok 
vol tak : 

1750 — 1753. Gorliczky Simon. 
1753—1792. Budinszky György. Ezen érdemes fér-

fiúnak az egyház körül igen szép érdemei vannak. Ő 
kezdte rendesen vezetni az anyakönyveket, létesítette a' 
parochialis könyv tá ra t , építtette a' mostani templomot, 
szóval ő volt az egyháznak rendbeszedője, apostola. 

1792—1795. Adami András. 
1795—1801. Gráczai Imre. 
1801 — 1810. Thuranszky József. 
1810—1823. Bicskoss N. János. Ezen tudományo-

san képzett , kitűnő férfiú alatt építtetett a' torony. Meg-
halt mint valóságos kanonok N.-Váradon. 

1823 — 1844. Erdélyi József, szül. 1789 Május 19. 
Sáros várm. Segédlelkész volt Csabán Bicskoss mellett, 
azután lelkész B.-Sz.-Mártonban és Tótteleken, honnan 
Csabára jött . I t t czimzetes kanonokká és szentszéki ül-
nökké le t t , azután N.-Váradon deficientium praefectus, 
székesegyházi homileta, tótteleki lelkész, végre mint 
nyugalmazott pap + 1865. 
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1844—1863. Kovács János, szül. 1800 Dec. 23. 
Erdélyi után a' ládányi plébániából Csabára választa-
tott. Meghalt 1863 mint czimzetes kanonok. 

1863. Péky Antal, a' mostani közkedvességü ple-
banus. 

* 

A' nemegyesült görög egyház alakult 1821 év t á -
ján, azon románokból, kiket az 1816 drágaság és éhség 
hajtot t ide. Ezek eleinte magánházban tar tot ták isteni 
tiszteleteiket, 1840. eszt. pedig templomra, paplakra és 
iskolára külön helyet kap tak , minek következtében mos-
tani lelkész t. Vásárhán Miklós és egyházi felügyelő 
Ficsovits Sándor, segedelemgyüjtés végett, be jár ták a' 
birodalmat 's fáradozásaik gyümölcse a 'mostani templom, 
iskola és paplak. Az egyház eddigi lelkészei voltak : 

Maky András 
Petrovits János 
Vásárhán Miklós. 

* * * 

Az evang. egyházban ikerelnökség divatozván, a' 
csabainak is voltak koronként világi egyházfelügyelöi, 
kik a' lelkészekkel egyetértve vezették az egyház ügyeit, 
l l lyenek vol tak: 

1837—1853. Steiner J akab , urad. tiszttartó. 
1857—1858. Boczkó Károly, elébb esper. felügyelő. 
1861—1863. Ursziny Andor, elébb esper. felügyelő, 

Csaba városa föbirája, később másod alispán, jelenleg bé-
kési gazdasági egyesületi másodelnök. 
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X. 

Iskolák. 

Nem lehet tagadni, hogy a' tanügy az evang. egy-
házban azelőtt sokkal roszabb lábon állott, mint most. 
Ezt bizonyítja a' következő kimutatás : 

1798. eszt. volt lélekszám 8792, tanoda 3, tanoncz 657. 
1810. „ „ 11,700, „ 4, „ 860. 
1816. „ „ 14,600, „ 4, „ 1200. 
1836. „ „ 18,226, „ 6, „ 1360. 
1857. „ „ 20,841, „ 11, „ 2580. 
1864. „ „ 22,503, „ 19, „ 2867. 
Innen lá tható , hogy a' csabai evang. egyházban 

minden száz lélek után esik 1 2 % tanoncz. 
Emiitett tanintézetek következők: egy négyosz-

tályú algymnasium, — egy polgári felsőbb fiu iskola, — 
egy nőnövelde, — egy elemi magyar, — tizenegy elemi 
tót, —..két tanyai iskola és két kisdedóvó. 

Örvendetes lendületet nyert a' tanügy 1841. eszt. 
midőn egyszerre két elemi és egy felsőbb polgári iskola 
létesíttetett és 1863 eszt. midőn a' város által nagylelkü-
leg az evang. egyháznak 43 ezer forintnyi alapítványi 
töke adományoztatván 's ezen alapítvány a' n. mélt. m. 
kir. helytartó tanács által is helybenhagyatván, ennek 
alapján a 'négyosztályú algymnasium véglegesen szervez-
tetet t . Ugyanekkor a' többi egyházak is aránylag hasonló 
jótéteményben részesittettek. 

Az evang. egyházban eddigi tanitók vol tak: 
1717 — 1722. Matthaeides Lőrincz. 
1722 — 1728. Raki tka Péter. Innen, mint jobb állo-

másra, Mokrára ment. 
1726 — 1762. Fabricius,Daniel. 
1728—1732. Lezinyi Ádám. 
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1732 — 1751. Johanides Márton. 
1745 — 1751. Hajnóczi Márton. 
1750—1751. Medveczky Tóbiás. 
1 7 5 0 - 1 7 5 9 . Néhrer Pál . 
1751 — 1763. Greskovits József. 
1 7 5 3 - 1785. Gécs Mihály. 
1754—1757. Gécs Pál, elébb mokrai pap, honnan 

kiűzetett . 
1763—1796. Janovszky Mihály. 
1770. Antóni Samuel. 
1771. Blaho Samuel. 
1771—1801. Turdélyi János. 
1771 — 1811. Gasparides Vladár Samuel. 
1772. Janovszky Pál, később kobelári pap. 
1794—1805. Schiro János. 
1799—1833. Czuker Sámuel. 
1802 — 1852. Andrassovitz György. 
1 8 0 5 - 1 8 2 5 . Rolko János. 
1811 — 1818. Poszpisch János. 
1818—1856. Szemian Beni. Pál, nyugdíjaztatott. 
1821 — 1825. Bulovszky András. 
1825 - 1 8 6 3 . Straka Károly. 
1833—1864. Csorba Mihály. 
1842 —1849. Haan Lajos, polgári iskolában. 
1844—1864. Nóvák Dániel. 
1849—1850. Chován Zsigmond, polg. iskolában. 
1850 -1857 . Szeberinyi Lajos, ugyanott. 
1856—1860. Rimler Károly, u. ott. 
1856—1859. Fab ry Sámuel, nő növeldében. 
1856—1863. Kuczky Mihály , elébb egyh. kántor. 
1857 — 1864. Leszich Ede, szőlőkben levita. 
1860—1863. Mokry Samuel 
1861 — 1863. Lippert János 
1861—1862. Welky János 
1862—1863. Kemény Károly 
1860—1865. Moravcsik Sám. nönöveld. 
1 8 6 4 - 1866. Raab Károly, polg. iskoláb. 
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M o s t a n i a k . 

Ii , algymnasiumban: Horváth János, igazgató, Szo-
mora Bertalan, Staszni Samu és Melczer Kálmán. 

2., polgári iskolában : Nóvák Dániel. 
3., növöveldében: Varga Frigyes. 
4., elemi tót iskolákban: 1825 olta Vozárik Pál, 

1842 olta Wilim János, 1852 olta Endreffy János, 1852 
olta Michnay Mihály, 1856 olta Droppa Sámuel, 1864 
olta Uhrin Pál, Kunczelnik József, Brózik Károly, 1865 
olta Benka Pál, Csarejs György, Mihályi! Lajos. 

5., elemi magyar iskolában: Juhos Béla. 
6., tanyákon: Balog Mihály. A'bodzási állomás most 

üresedésben van. 

* * * 

A' rom. kath. egyházban van jelenleg egy közép-
ponti fiuiiskola Simko István vezetése alatt, továbbá egy 
elemi fiu és egy elemi leányiskola, mellyekben tanitók : 
Petrovszky Imre és Kéry János. Van öszvesen a' három-
ban 430 tanoncz. 

A' nemegyesültek iskolájában tanitó Bura Döme. 
Taní tványainak száma 36. 

A' zsidóknak nyilvános iskolájuk nincs, de gyerme-
keiket magántanítók által oktat ta t ják. Jelenleg az egy-
ház érdemes rabbija és lelkésze Hirschfeld József. 

XI . 

Csabának mostani állapota. 

Csaba városa négy tizedre oszlik u. m. alsóra, trha-
nira, tabánira és felsöre, vagy, a' mint közönségesen ne-
vezik : első, második, harmadik és negyedik tizedre. Az 
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alsónak egyik része neveztetik kastélynak, minthogy ott 
állott hajdan az Abrahámffyak fentnevezett kastélyja; 
más része sáncznak, mert ott még most is egy mély és 
széles árok létez, melly a' kastélyi tizedtől lefelé húzód-
ván, a' hajdani háborús időkben ásatott. A' trhani tized 
nevét ezen tót szótól kapta: trh, az az vásár. Ugyanis, 
ez a' tized magában foglalja a' mostani piaczot. Egy ré-
szét bogárházi résznek nevezik, azt, melly a' postán túl 
van, azért, mert egy pár évtized előtt csak földalatti put-
rik léteztek, mellyek inkább bogárházakul, mint emberi 
lakokúi néztek ki. A' tabáni tized neve ered „tabán" régi 
magyar szótol, melly régi magyar nyelven mezőséget, 
gyepet jelent. Midőn, a' mostani tótok települése előtt, 
Csaba a' kastély körül állott, ez volt ezen ős Csabának 
tabánja, gyepe. A' felső tizedben is van egy sáncz nevü 
városrész, mellyen szintén még most is észrevehetni a' 
sáncznak nyomát. Ezen városrészhez tartoznak az úgy-
nevezett legrégibb szőlők. Hajdan az anyaközségtől távol 
feküdtek, most attól csak egy utcza választja el. Végre 
ötödik tizedéül Csabának tekintetnek az úgynevezett 
gödröntuli vagy jaminai szőlők, azért neveztetvén igy, 
minthogy a' téglaégető gödrökön tul feküsznek. Szőlőt 
ott már nem igen látni: ellenben látni házat ház mellett. 
Lakóinak száma körülbelöl háromezer lélek. Az egyház 
oda egy csinos templomocskát és iskolát építtetett, lel-
készt és tanítót helyezett. Óhajtandó, bár ezen városrész 
hova elébb mind egyházilag, mind politikailag elkülöní-
tetnék és önállóvá tétetnék vagy legalább fiókbirósággal 
elláttatnék. 

A' csabai határ kiterjedése az utolsó fölmérés sze-
rént következőleg áll: 

a' város területe 1107 hold. 
szőlők „ 1860 „ 
temetők „ 99 „ 

ö szv . 3066 „ 
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személyzetén 's egypár uradalmi, városi és megyei hiva-
talnokon kivül három évtized előtt, más nadrágos ember 
itt nem lako t t : most már annyian vagyunk, hogy alig 
ismerjük egymást. Csak a' casinónak 150 részvényese van. 
Valami vonzó erővel bir ez a' hely. A' ki egyszer ide jő, 
az többé nem távozik innen, de itt települ le, földet, házat 
vesz. Gyermekkoromban Csabán csak négy csekély bolt 
volt: most a' boltok száma 60. Iskola volt hat, ugyan-
annyi taní tóval : most van 23, huszonhat tanítóval. Ter-
jedelemben a' város 40 év olta legalább egy negyedrész-
nyivel gyarapodott . Még most is élnek ollyanok, kik em-
lékeznek, hogy gyermekkorukban a' mostani zsidó tem-
plomon túl egész Kígyósig és a' felsővégi vendégfogadón 
túl Szarvas felé csupa nádas rétség terjed, és így ott há-
zak akkor még nem voltak; valamint, hogy mintegy 80 
év előtt, most már csaknem a' város közepén fekvő, felső 
mészárszéken túli Bohus Krajoféle ház volt a' legszélső 
a' városban 's Bohusékat épen ezért nevezték el Krajóék-
nak, az az város szélén lakóknak. 

Nagy befolyással van Csaba előhaladására a' város 
mellett elvonúló tiszavidéki vasút. Még nagyobb lendü-
letet fog adni az, ha a' Csabát keresztben átszegendő 
szeged-nagyváradi vaspá lya , mellynek földmunkálatai 
már megvannak, létre jővén, Csabáról a' világ mind a' 
négy sarka felé megnyilik a' kiviteli ú t ; különösen pedig 
egyik tényezője lesz egykori felvirágzásának az, ha az 
úrbéri váltsági adósságot valahára magáról lerázza. Lé-
lekben előre lá t juk száz év múlva Csabát, mint az alföld 
legvirágzóbb városainak egyikét, emeletes házaival, főis-
koláival, számos templomaival, tornyaival. Isten segítse 
nemes törekvéseiben 's tellyesitse ra j ta a' szentírásnak 
amaz igéretét : hogy fölvirúl, mint a' folyóvíz mellé ülte-
tett élőfa! 
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