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Békéscsaba az Alföld délkeleti szélén fekszik,pontosan 
annak az egyenesnek felezésipontjában,melyet a Tisza csapi kanyaru-
latától annak ószrlánkeméni torkolatáig huzhatunk.Mindkét helytől 
2oo38oo kim.-re vanÍAz a hajdan mocsaras és egészségtelen vidék,a-
hol ma Békéscsaba épül és gyorsan fejlődik,már Krisztus születése 
előtt lakott hely volt»Röviden és nagy vonalakban végighaladva a 
településtörténeti szempontból vizsgált terétleten a követhez- né-
pek megjelenését és eltűnését figyelhetjük meg.Legrégibb lakói a 
kelták voltak,akik után csakhamar jöttek a dákok.Különösen sok dák 
emléket találtak Békéscsabán a felsővégi homokbányában ős a Vessze-
lyi hidnálf+A dákok távozása után a vandálok és a gótok rövid ural-
ni" következett .A hunok is csak tiszavirág életű birodalmat alapitot 
tak s az utánuk jöv" néphullámok sodorták ezen területen keresztül 

_j j a gepidákat és az -varokat.' 
Amikor a magyarok meg jelent éksxezen területen bolgá-

rok laktak.Ezek elűzése után hamarosan,még az .árpádok idejében ma-
gyar település létesültt+++Békéscs-abának,mint magyarországi tele-
pülésnek történetét települések szerint három korra oszth tjuk.Az 
első kor i legrégibb időktől a török megszállásig tart," második x 
kor a török megs zallc.s a lstti és az azt követő idők települése és 
végül " harmadik kor - tótok idetelepítésével veszi kezdetét és 
tart a mai napig. 

Ha kérésük omrk okát,hogy miért telepedtek az emberek 
évezredek óta ezen - helyen,"Zt találjuk,hogy itt vezetett el az 
az ut, ael. nyugatról j 'vet Szolnoknál átlépve Tisztát,a arcs 
völgyén ment Erdélyen keresztül.fs amint ez ősember cs-pásain ha-
ladtak az utána jöv" korok és épitették a rómaiak nagy müut.jaikat, 
ópugy épitik ma a le ̂ modernebb laüutakrt és vasutakat nagyjából u-
gyanazon helyen.Ilyen nagy átvonulási útvonal volt az is ,amely 
mellett Csaba létesült és lett először utraenti település,később ut 
és vasúti csomópont. 

Hogy nevét honn-n vette ez - város azt pontosan megálla-
pitaui nem lehet,azonban már az írpádek idejében Csaba néven emli-
ti az 1235.-ik év körül • nagyváradi regestrum,mely"Situs exploran-

. +Banner Benedek:Békéscsaba földrajza.128.oldal. 
++Haan LajosíBékésC'saba Mezővárosa.7.oldalon kézirati bejegyzés. 
+++Haan LajossBékés v-'.rmegye h"jdana.Kézirat, 12 oldal. 
++++Hann Lajos: U.o. 14.oldal. 



dae vérit \tis per iudidcíiim ferri cadentis et aquae buHentis" si-
men isaeret.es.Ebben t? Iái juk,hcgy Guda nevű zuduvai lakes lopás őrt 
Zod és Benő nevő csabai lakost bevádolta. "Gudc.,de villa. Suduv ,in-
petit Zoá et Bantun de villa Ch.aba, pro damn о о et о mar carum violen-
ter illat©,indice Paulo,curiaIi comité de Bihar,prist aid© Laurentio 
de eadem Bih r.Gtid it- ue combustus est.'* 

, A nagyvár- di schematizüus Csabát-*, mint 11 parochir antiquis-
s.im t" emliti 1332-ben,r.mikor Pál nev'.' papj hat garast fizetett 
p.ápai idő fejebenlг* 

A f lu virágzásának tetőfokát v lészinüleg IV.Béla idejé-
ben érte el,azonb n ezt is mint n többi alföldi falut a tatárjárás 
elsöpörte. A vih r elmúlt ával azonb au ismét szép település létesült. 
Egy 155oöol szárúzó térkép Csabát falunak tünteti fel,azonban ami-
kor Petra.f bas - 1566-ban óriási sereggel felvonult Gyula vára ellen 
Csaba lakossága is elmenekült.Bihar rengetegeiben bujkálták,majd 
Békésem és a környező falvakban telepedtek, le.így pusztult el má-
sodszor. Csaba, ahol pedig a török megjelenése előtt 99 család éltt++ 
Az a néh íny enber, ki itt. *radt,folyt опор zakl tásnak volt kitéve, 
minek következtében f.alu lakossága elszökdösött és n török kive-
rése ut 'n embert alig lehetett találni ezen 0. vidéken.A török pusz-
tításon kivül,talán még sokkal nagyobb volt a felmente császári se-
regek pusztítása.Itt mindenekelőtt számot kell vetni a katonai el-
nyomással; ! ezt évről- 'vre nagyszámú seregek gyakorolták,nyáron a 
dclijuj részeken,telente pedig Pozsonytól hagyszebenig szinte Lin-a . 
den lakott helyen". Az embertelenségeit tömegét, lelyét ebben az id'bei 
elszenvedett a m- -y rs g ,lehetetlen lei-rni s egyes esetek hely ott 
legyen elég egy császári tisztnek a jólismert 1. sitzor hadbírónak 
tanúságtétele, aki c. : ri qmber lévén,félhivatalos ,mmká jában igy 
emlékezik meg - magyarság szenvedéseiről;"Magyarország tele van -
német ka.ton - súg - zörny ' zsarolásaiv-l, telhetetlen exáctioival,teljes 
önkénybe lenf- rcátl nr iva.l,enberetelen összeütközésekkel,ugahagy 
ily erőszakosságok ás barbár könyörtelenségek leírásával könyveket 
lehetne megtölteni. Oda jut ott a- magyarság a katonaság elnyomás- alatl 
aaova Pacitus szerint a frisek:"Előbb ökreiket,azután földjeiket s 
végül feleségeiket és gyermekeiket kénytelenek eladni barbár rabszol• 
gaságba,hogy m uk-t német rabszolgás ágból kiválthassák; :yer lekei-
ket a töröknek dják el; s г nenet katona nem' kérdi,honnan з pénz? 
mert hisz a. kegyetlen töröknél is kegyetlenebb.||++++* 

к.'.- yvár-di legestrum;eredeti a váradi káptalani lev.tárban.Prot 7 
3e91b'++,U#otrrot.XI.78. 
,++Fr • n ' : Békés vármegye hajdana, rézirat. 7-2. oldal. 
++++,H6nan-Szekfü:hagy r tört 'net.IV.köt.249.oldal. 
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A főparancsnokságokra m-guk jártak elől rossz példával s 
féjitől biidösödik г hal elve -lapján ,biMösödött arcátlan embertelei 
séggel az egész német hadsereg,így vált lehetségessé,hogy a legki-
sebb csapat vesetője is állását "aranybányának " tart ja,tőkét gyűjt 
és az alattvalók véres verejtékéből mérhetetlen fényűzésben él,irjc. 
éaekfü Gyúl; : 

. Eiq.degyik őrség tisztje -külön vámhelyet állit fel,útleve-
leket ad ki és követel,vasbaver,botoz,elképzelhetetlen kegyetlenke-
dést visz véghez.!';-/ bánt к a magyarokkal,mint ha háborubvn elfogoti 
rabszolgák lettek volna.'* 

hem volt elég az ország három részre szakadása,a török 
emberben,anyagban és szellemi kincsekben véghezvitt szörnyű pusztít* 
sa,hanem az agyongyötört sagy-rs"gra,talán még a töröknél is aljasak 
hadsereget,szabadítottak,amely mintegy arra érezte magát hivatva, 
hogy az utolsó tőrdöfést megadja a haldokló magyarságnak.Á vagyon-
nak és az életnek ekkora bizonyt 1ansága az,amelyet az akkori poli-
tikai és gazdasági viszonyok mögé háttér gyanánt kell elképzelni, 
egy ilyen,idegen földön éveken - át garázdálkodó zsoldos hadregnek ma-
gatartását a fegyvertelen lakossággal szemben.Természetes,hogy min-
denki menekül ahová tud.Egész f Ivr.k és vármegyék néptelenedtek el. 
Ezen tényezők hatása alatt népteïenedètt el Csaba is,úgyhogy xx 1716 
ban a cs "szári összeirők néptelennek nyilvánították.' ' 

Amikor azután az ország helyreállításáról szó lehetett, 
elsősorban az elnéptelenedett vidékek lakóit kellett vi s s z ahivo gat-
nijVagy ujabb telepeseket b.etelepíteni.A telepítéssel kapcsolatban 
nem hagyhatjuk figyelmen kivül a fentebbvázolt általános helyzet .et, 
ebbe a miliőbe kell elképzelnünk az akkor egész Magyarországon meg-
indult telepítéseket.Igaz,hogy ez a telepítési jelenség nemcsak Ma-
gyarországon figyelhető meg,hanem egész Európában.Ebben az időben 
sok hugenotta hagyta el Prenciaországot.Ezekkel népesedik be Hollan 
dia és Poroszország.Ennek a népmozgásnak elültével kezdődik meg az 
a telepítési actio,amely a szegény földműves és kisipxaros Hajna-par 
ti németséget hazánkba sodorta.A francia-holland,francia-porosz és 
a magyar-német teleepités között csupán az а különbség,hogy mi,g Hol-
1 ndiáb-ty is Poroszországba politikai okokból gazdagm embereké men 
tek,addig Magyarországra gazdasági kényszerit'" körülmények hoznak 
szegény németeket. 

Szinte egy második népvándorlás indult meg Európában cs 

+.Hónan-Szekfü:i ;ogyar tört -inet.IV.k.295. oldal. 
++.Цбтап-Szekfü:Magyar történet.IV.k.25o.oldal. 
+++.Haan Lajos:Békés Csaba mezővárosa.11.oldal. 
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igy Magyarers zágon is. Magyarország olyan volt"ekkor,mint egy méhkas < 
Mozgott az egész ország.ïelepedések és telepítések történtek külfalc. 
ről,de az ország lakossága is nyugtalanul vándorolt jobb otthont ke-
reéve.Telepitett az áll ?ja, telepit ettek a földesurak és telepedtek 
maguktól is a»jobbágyok.Az ország rendjének fölbomlás? teljes volt. 
Amint minden ujjáépitésnek feltétele a teljes lerombolás és a romok / 
elt akarit ás a,ugylát s zik az ország helyreállításának is ez volt az 
első feltétele.Természetes,hogy az újjáépítés első teendője a mun-
káskéz el "teremtése, r 1-'.katlan területeke benépesítése volt. S zent 
István ót'- nem volt olyan alakalom,ahol a magyarság annyira megmu-
tathatta volna alkotó és szervező erejét,mint akkor,amikor a török 
hódoltság után az ország egyharamada lakatlan pusztaként hullott a 
regi állam ölébe. 

Óriási próblémát állitott ez a tény a magyarság elé.A prot 
láma. megoldása pedig sokkal nehezebb volt,mint ahogy az akkori vezé-
rek gondolták,Az első és legnagyobb nehézség az volt,hogy sera mód, 
sem alkalom nem veit,hegy legal'ob tervszerűen és eredményesen kezd-
hettek volna a aranka ter'véhez.Az igaz,hogy területileg három részre, 
de gondolkodásban sokkal több részre szakadozott a magyarság.Ország-
gyűlés évek óta nem volt,ahol összejöhettek volna vezető férfiaink 
terveik és az egységes munka megbeszélésére,pedig összefogásra,egy-
séges , egyöntetű munkára lett volna szükség.Itt ugyanis egy ember nem 
tudott megküzdeni a bécsi udvar,a magyar, főnemesség és a jobbágyság 
által előállított nehézségekkel.Azt nem mondhatjuk,hogy eleinte hi-
ányzott volna a magyar főurakból a jóindulat,mert többen dolgoztak к 
ujjáépitési terveket és komolyan akartak dolgozni az ország ujjáépi-
tésén*Azonban nemzetiségek és politikai felfogások szerint nagyon 
kálnbözáek voltak ezek a tervek.Olyan,amely önzetlenül a magyarság 
helyreállítását .akarta volna,csak egy volt;Eszterházy Pálé.Minden 
jóindulat ellenére a bécsi udvar && magyarellenes törekvései,de nem 
kisebb részben a Magyar főurak rövidlátása és megnemértése miatt meg* 
bukattt+* 

Ezeken a nehézségeken kivül a telepítési tervek önmagukban 
hordták halálukat,sert egységes telepitési gondolata helyett minden 
fő- és köznemes saját jobbágyainak megtartásán gondolkodott.A meg-
oldás helyett inkább azon dolgoztak,hogy saját jobbágyaikat minnél 
inkább kivonják az ilyenfajta telepitési akciókból.Sőt különféle 
kedvezményekkel sikerűit egynémelyik földesúrnak elcsalogatni a raá-

+Hóman-Szekfü:Magyar történet.IV.к.236.oldal. 
++. Ilőman-S zekfü: Magyar t ört énet .IV.k.237. oldal. 
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ifc földesúrtól a jobbágyokot.Azt mindenki jól tudta,hogy az uj föl 
desur ok kedveznek -z uj települőknek és igy misem természetesebb, 
minthogy a jobbá..;"ok elszökdöstek & régi gazdájuktól.A földesúr ön-
ként- adott kedvezményein kivül az állam is biztositott bizonyos ked 
vezfflényeket az uj telepesek számára.Lipót 17ol.-ben rendeletet a4 
dott ki,melynek értelmében az uj telepesek ált Iában 3 évi mentes-
séget kapnak adó,vám és beszállásolás alóli" Ez a kedvezmény már el 
késett dolgg volt,mert a vármegyék és földesurak ezeket а kedvez-
ményeket répen legadt "к а területükön letelepülőknek.Ezeken а ked-
vezményeken kivül néhány földesúr igazán emberségesen bánt jobbá-
gyaival,mert а háromévi mentesség után is csak igen kevés robot-na-
pot követelt,sőt ezeket a robot napokat is alacsony pénzdíjért i.iegs 
lehetett váltani. a'r..likőr elkölt '• zhettefefr,föld jét,h 'zát,szöli M jót el 
adhatta, csak mc.gr. helyett kellett uj munkaerőt állit ani.Ha ezt nem 
tette,akker az else báron év ingyen életét,amikor majdnem minden 
szolgáltatás alól mentes volt,meg kellett téritenie. 

Ilyen kedvezmények mellett is nagyon nehezen haladt a tele-
pit és, mert a visssahóditott tervletek legnagyobb részéből koronabir-
tok lett,melyet a király ősi jogon eladoninyozhetott.Ezeknek a terű-
leteknek igaz,akkor alig volt értékük,mért a török hódoltság és az 
azt követő háború a lakosság számát nagyon megritkították.A kulturá 
lis és gazdasági fejlődés teljesen elakadt ,a.z elvadult vidékek várr 
koztak - jobb viszonyokra .Sajnos а császári politika mellett a magyar 
földesurak jogai és érdekei teljesen háttérbe szorultak s a revindi-
calt ora-zá -részek betelepítése nem a magyar királyi,hanem a német 
császári érdekek szeiuieltart .s'.val tört ént. Ez igy volt III.K'roly 
idejében is.Iíéha azonban saját érdekeiket szeaielőtt tartva mégis a 
magyarság javára tettek,ralikor idegen főuraknak adták birtokaikat, 
akik annyira megszerették а magyar fajt,hegy több jót tettek a ma-
gyarság talpraállítása érdekében,mint itthon a iaagukbasüppeát ma-
gyar főurak,akik magyar gőggel és durcássággc.l mégcsak akadályozták 
a nagy újjáépítés munkáját. 

+ .Hóuan-Szekfü :h gyar történet .IV.k".254*oldrl. 
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Ha nagy viharok után megnézzük га okozott kárt,akkor 
körülbelül következtetni tudunk arra »hogy mekkora erők m;'ködtek ott, 
A aa^ság felett elvonuló nagy török vihar után III.Károly is vilá-
ros к'pet akart nyerni a pusztításról és ezért elrendelte 171'-ban 
a török megszállás alatt volt területek összeirását.Számunkra is i-
'•en értékes adatokat tartalmaz ez az összeírás,aert az óri si pusz-
títás kontúrjait ez в néhány Békés-vármegyére vonatkozó .statiszti-
kai adat élesen kiemeli.Békésnegye iapopulatiojr 1716.-ik évben a 
kövekező:+ 

В é к R e s e n . • • • • • • • • cs alád. 
с s a Ъ n -

M _ 
D 0 b 0 z 0 -

JLL _ 
G e r 1 R 

CL n . . . . . . 34 -
и _ 

G У u 1 R a n -
n _ 

V EL r i b -
и _ 

L a d r a n У b .a -
M _ 

Ö с s ö d ö -
tt _ 

S z e g h a 1 m о n . . . . . . .loo -
Il _ 

Y Г e s z t Q - 2 -

G У a r El a t 0 -
n _ 

Sgész Békés-vármegyében 522 család. 
Ezen összeírás szerint Csabának 22 családja»körülbelül 11a lakos-, 

sa volt.Ezek a családok földalatti kunyhókban lakt-^Elgondolhat-
juk szegénységüket és igénytelenségüket,ha tudjuk,hogy ez a nedves 
és egészségtelen vidéken még a földalatti kunyhókkal,az úgynevezett 
bégárházakknl is . egeiégedtek.Markovics Mátyás a következőket irja 
erről r vidékről:"Annyi a szúnyog,légy,lóbogár és mindenfajta ro-
var,hogy a magánosan legelésző marhának vérét szivják,ugyho -y az 
elpusztul és a nyári hónapokban csak ugy lehet útra kelni,hn a lo-
vakat szövetbe varrják,a lakosság pedig ugy védekezik a rovarok el-
len, hogy házuk előtt esténkint sz Imát égettek;azonkivül rozsda,pe-
nész, a moly és a rothadás csakhamar mindent megemészt s mindennek 
oka a talajból felpárol ;6 -egészségtelen gőzök sűrűsége.A lakosság 
SZÍVÓS természetét oiutatj azonban,hogy ily kedvezőtlen viszonyok 

+Haan LajossBékés váraegye hajdana .Kézirat.78.oldal. 
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között is egyik-másik olyan matuzsálemi kort ért el, min"vei a 
mai kor embere nem d i с s eke dhet ik.Pl: Hude с z Katalin és Gazsó János 
11 ofMaxin Ilona H3,'-onczos györgy 115, és Galisz Bal zs 135 évet 
éltekt 

A földalatti bogárház ?k közül 12 a mai alsóvégi ag.hiv.e-
vángélikas lelkészlaktól ,Szent István tér 2o számtól a mai Csaba 
szállóig; a többi tiz pedig a másik oldalon a mai római katolikus 
templomtól о városházáig húzódott.írdekes,hogy ma ezen a helyen 
van Csaba legszebb része a zent István tér,mely egészen nagyvárosa 
jellegű.ügy látszik ezekből a bogárházakból nőttek ki azok a szép 
nagy emeletes épületek,melyek minden idegen elé nem-várt képet tár-
nak.Ezen a néhány bogárházon és egy kúton kivül nem volt egyéb, 
amikor Békés-megye területéről kiszorították a törököket és néhánj 
család visszamerészkedett régi lakóhelyére,Csabára. 

Ezen a helyen nyomorgott az 22 család ,kiknek nevét Haan 
pontosan kinyomozta...évszerint a következőkíBánszky György biró, 
Kökény György,Veres Pál,Tóth Mátyás,Вehan András,Mészáros Pál,Tóth 
Mihály,Bende Gáspár,Kálmán János,Fazekas György,Lévai Bálint,Vas 
György,Móra János,Török János,Nagy Gergely,Molnár János,Tőke János 
Juhász György,Varga István,Cser István,Szabó Mátyás,Szabó László. 
A Bánszkyak,Behanok és ü-'luánok még ma is megvannak,igaz,hogy Kál-
mánokat Kámánoknak hivjákt 

Elég nagy szegénységben éltek,azt láthatjuk,abbéi is,hogy 
az összeírás alkalmával összesen 12 ökröt,2© tehenet,2 sertést 
találtak náluk.Buzából 11,tavaszi buz-'ból 23,árpából 12,kölesből 5 
köböl földjük volt bevetve.Készpénzük összesen 12 forint volt.Az 
összeirók az összes ingó és ingatlanaikat 6o5 forintra becsültékí++ 
uzxnte azon CS0£ áikozunk,hogy miképen tuxdtak ilyen sivár körülaér 
nyek között aegélni.Talán lassú beletörődés által,mert a pusztítás 
nem egy nap alatt történt,hanem a török másfélszázados ottléte hoz-
ta meg a mindennapi keserűséget.Azt jól tudjuk,hogy amerre a török 
járt ott pusztulás és romhalmaz jelezte utját.Igy került ilyen mi-
liőbe az a néhány magyar család,akik itt maradtak a török dúlás 
alatt vagy visszajöttek régi lakóhelyükre.Efcy ilyen visszovándorlás 
alkalmával hoztak magukkal két szláv nevű családot,akikről szláv 
nevükön kivül egyebet sem tudunk.Talán nem is voltak szlávok csak 
a nevük volt az.Azonban,hogy milyen körülmények közepette térhettek 
visaza egy egy földönfutás után arra a helyre,ahol a török dúláson 

+ .Haan LajosîBékés Csaba hajd ááról és mostani-állapot'ár ól.35.oldal. 
++.ü.o.11.oldal. 
+++.U.0.12.oldal. 
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kivül az Alföld két legnagyobb veszedelme a sok viz és az aszály 
szabálytalanul váltakozva garázdálkodtak,azt nem tudjuk.De annyit 
gond olhatunk,ho gy. az elpusztított falu és körülötte az óriási mo-
csár nem sok biztatást engedett számukra.A nép igénytelensége,Ott-
mar adásra, az ősi földhözvaló ragaszkodása munkára késztette őket 
és óriási nehézségek leküzdése árán megváltoztatták a tájat. 

Amikor rátérünk Békéscsaba történetének tárgyalására,ráil-
leszthetjük Karácsonyi János Békés-megyéről, adott általános jellem 
zését:"Ha hü képet akarunk rajzolni Békés- .egye kialakulásáról,akkor 
majdnem egészen figyelmen kivül hagyhatjuk a legrégibb tröténetét, 
mivel népességi viszonyainak mai kialakulása csak a hódoltság utáni 
időkben veszi kezdetét."Békéscsabának a tul- jdonképeni tröténelme 
is a hódoltság után,1727-tel kezdődik,mikor a felvidéki tótság kezd 
leszivárogni Cs bára.áogy miért jöttek és jöhettek a tótok,annak az 
általános népmozgáson kivül az volt az oka,hogy a tótság a felvidé-
ken leginkább állattenyésztéssel foglalkozott,még akkor is,ha értett 
a földműveléshez,mert kevés volt a földművelésre alkalmas hely.Tej-
termékeiket., gyakr n az Alföldön értékesítették,ahov- fábólkészült 
használati tárgyakat,hordókat,villákat, stb.-t hordtak.A keresked-
tem kezdetleges formáját gyakorlták,mert áruikért nem pénzt kértek, 
hanem élelmet,igy módjukban volt megismerni az Alföldet.Azonkivül 
nyári munkára is lejártak s : felvidék sivár zabos .kenyere helyett 
szép ,fehér kenyeret és bőséges élelmet kaptak.Természetes,ho.gy nem 
sokat kellett őket hívogatni a számukra eldorádóként emlegetett Al-
földreÍBzen kivül Békéscsabára vallási incidensek miatt is jöttek . 
Sok kútfő ezt az okot tartja az idetelepedés principális causajának. 
Az tány ,hogy voltak közöttük ,akik megtagadták - cujus regio,illius 
religio elvét és inkább otthagyták otthonukat,de legtöbbjüket а jobb-
lét után való vágy hajtott egy ismeretlen világba.Szerencséjük,ho.-
igénytelenek voltakéért különben a csalódás keserűségét kellett vol-
na átélniök. 

: Vallásuk miatt tulajdonképen először 3 evangélikus családfc 
fcért letelepedésre engedélyt a szegedi kamarai igazgatótól.Ebben a 
Vr'" benne foglaltatik az is,hogy több fajtestvérük is ,hason-
16 okba szeretne távol - elvidéktőlxleteÍepedni.Haan Szerint ez -
3 tót a következő volt:Cze fcerka,Hr-distyeről;Duma, titnáról;és Valent 
Csallrólfí Letelepedési engedélyen kivül szabad vallás gyakori 's $kg»l 

+H6manSzekfü:Magyar történet.IV.k.468.oldal. 
++.Iíaan Lajos:Békés Csaba mezővárosa. 12,oldal. 



délyen kivül szabad vallásgyakorlás engedélyét is megkapták.Örültek 
a. tótok,hogy békességes helyre kerülhettek és itt nyugodtan gyakorol 
hattük vallásukat.örömmel fogadták kérésülcet Szegeden is,hisz éppen 
akkor kezdett egyre égetőbb preblé i/v lenni • h l l l m tor n fa к be-
népesitése.S-z-inta kapóra jöttek a tótok és kérésük teljesitése 

után még azt a megbizüst is kapták,hogy rainnél több telepest hezzana 
magukkal.Ezzel az örömhírrel tértek vissza a Felvidékre. 

A következő év .tavaszán 1718-ban"mint a raj lígy jöttek" le 
minden felől az evangélikus tótok.Akkor Csabám a régi városháza 
helyén né g erd'-cske 'llott.Itt ? "-is erdő szélén fogták ki lovaikat 
itt pihentek meg s jelentkeztek r birónül,aki szívesen fogadta őkett 
A teíenités tervszerű lefolyását mutat ja,hogy addig le sem rnkh.nt-
'táv ingóságaikat,»ig a kamarai mérnök.ki nfem mérte házuk helyét. 

Azt kérdezhetnénk,hogyan fogadták a régi lakosok -z uj tele 
' paseket?Vál , • ik kiesé z ry ort ' ;;/ volt ez .: '.r kicsinyben ' " 02 
íis,hogy a nemzetiségek szőritott"ák ki a régi lakosságot.Megvették 
t"lük rossz kis kunyhóik t és helyükre szebb házakat építettek.A 
tótok eleinte né katolikus tótokat- sem,nemhogy magyarokat tűrtek 
volno meg maguk közоtő. 

így kezdett kial kulni Csh-'ba 1718-ban.Uj telepesek jönnek, 
- réri lakossá.;: elmegy, tz az első kép,? ait a ai telepitésr "! ma-
gunknak alkothatunk.Harruckern J-nos György a vidék későbbi földes-
ura ezt később v,?J próbálta helyrehozni,hogy magyar telepesek szá-
mára külön települési helyet jelölt ki és kedvezményekkel segítette 
elő meggyökerezősüket. 

К i y o l t И r r u с к e г n p á r 6 ? 
• 

Amikor 1664 március 25.-én ocxheckenfeldenben Harruckern 
takács mesternél fiu gyermek született,senki sem gondolta,hogy ez 
a szegény gyermek bárói család alapit-ójr lesz,aki sok sok ezer em-
ber gondját fogj: viselni s halála után a bécsi Szent István b ?zi-
lika kriptájában fog örökre :iegnyugodnií+Azonkivül,hogy szerencsés 
csillagzat alatt született és a szerencse kegyeltje volt,egész éle-
tén át rendkivül megbizhat(^szorgalmas és jólelkű ember volt. egbiz-
hatóságáv 1 megnyerte a császár tetszését és bizalmába férkőzött. 
Becsületességére jellemző,hogy a telepítéseinél is szem előtt tar-
tott- a települők élni akar?" s át és nem kizsákmányolni, hanem a föld-

+.Haan L:Békés Csaba mezővárosa.12.oldal. 
+'+.Kismarjai Konrád Emil:Harruckern János György báré és telepitései 

11.oldal. 
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hoz való r aga.s zkodásra «kàrxt a őket szoktatni. ír zeke volt az enhe -
.rek kicsinyes ügyeihez,hisz maga .is szegény sorhői nőt ki s csak s 
ezzel a lelkülettel tudta munkáját ugy végezni,amivel kiérdemelte 
az utókor szájából "be'kés-^egye atyja" cimet,amit nem az irodaion, 
hanem a nép adott neki.Szülei szegénységük miatt nem tanittatták a 
tehetségesnek Ígérkező ifjút.Végre neveltetését és tkjaittatását 
egy jólelkű, esperes-plébános nagybátyja vállalta megára.Papét a-
kart belőle neve Iii,és ezért Steyerbe vitte,ahonnan azután Linzbe 
került filozófiai t-nuira nyok céljából.De nem sok hajlandóságot mu-
tatott a papságra.Araikor a papi pálya gondolatát teljesen elejtette 
és nagybátyjának is bele kellett nyugodnia abba,hogy kívánság- nem 
valósult meg,jó nevelő módjár- nem vette le továbbra se a fiúról a 
gondját.Harruckern ekkor már 25 e'ves volt.Pályát kellett választa-
nia.Mivel pap nem smart lenni,azért egy szerény hivatalba tette be 
nagybátyjr.Innen került azután pap bátyja révén az alsóausztriai 
udvari kamarai számvevőség hivatalába,ahol nem sokára felvették a 
sz '.mtisztek sorába .Az egyszerű sorsból kikerült fiu atyjának becsü-
letességével és munkaszeretetével dolgozott.Peljebbvalói figyelmét 
csakhamar magára vont-± becsületes munkájával.Innen 1692-ben császá 
ri élelmezési biztosító címmel a hadiélelmezéshez helyezték át.Tu 
lajdonképen ekkor kezdett szerencsecsillagzata emelkedni és itt ad-
ta fényes bizonyságát becsületességének és megbízhatóságának. 

Savoyai Jenő vezérnek sok nehézséggel kellett megküzdenie 
a felszabadító háborúkkal kapcsolatban.Az ellenségen és - természe-
tes akadályokon kivül s- ját hadseregével is szembe kellett szállni 
Seregében/elégedetlenség ütötte föl a fejét.A hosszas háborúskodásé 
kivül,amit már katonái is nagyon untak élelmezési nehézségek ís s 
porítottak gondj-it.Savoyai gyökeresen akart a dolgokkal eljárni 
az összes élelmezési tisztet* ellenőrző számadásra szólított- fel. 
A vizsgálat eredményéből kitűnt,hogy 23 közül egyedül ő kezelte be-
csülettel я rábízott összegeket.Egyedül a kenyér-ellátás volt zavar 
talán,amikői Harruckern gondoskodott.Amikor felettesei látták bocsa: 
letes munkáját ,aránylag kicsi fizetését erkölcsileg és anyagilag 
kárpótolni akarták.Császári biztossá nevezték ki.Ez lényegesen e l ő -
kelőbb állás volt és nagyobb jövedelemmel járt.Ekkor fontos megbí-
zást kapott.Őt bizták meg az aradi vár felépítésével.l7ol-ben volt 
Aradon,ahol alkalma volt megismerni és megszeretni a magyar tájat, 

za 
és 

i. 
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a magyar életet és lekiséget.Valószínűleg már ekkor elhatározta, 
- j-

hogy Magyarországon fog letelepedni! 
• A spanyol örökösödési háború megakadályozta elhatározá-
sának kivitelében,mert Savoyai magával vitte Olaszországba és a dé-
li hadsereg élelmezési hivatalának igazgatójává tette ezredesi rang-
gal. 17 08-bon a francia támadások idején Németalföldre helyezték át, 
mint élelmezési igazgatót.Itt ,mint hadbiztosság helyettes főigazga-
tója ,öt évig intézte a sereg ellátását és közben 171o-ben elnyerte 
a császári-udvari kamarai tanácsosi cinét. 

Alig tért haza már is megkezdődtek a felszabadító háborúk 
utolsó felvonásai.A hadi intendantura igazgatójóként helyezték is-
mét Savoyai mellé.Itt már azon dolgozott,hogy a katonaság élelmezé-
sét átreformálja.Először csak Savoyainak tárta föl tervét,mire az 
kivitte,hogy a császári és királyi udvari kamara felszélitotta Har-
ruckernt,hogy állitson össze egy uj élelmezési tervet,melynek beve-
zetése esetén - kamara kiadásai megfoggyanak. 

Harruckenr vállat a a nehéz feladat ©t,, mert évek óta úgyis 
dolgozott rajt--."ágy látszik rossz-akarattal találkozott,mert ismé-
telten vis zautásították tervét,mindaddig mig Savoyai erélyesen föl/ 
nem lépett védettje érdekében s követelte az új módszer bevezetését, 
Ennek eredménye az lett,hogy III.Károly 1716 október 15.-én kiadta 
"Einanconferencial decretumát",mely a hadsereg élelmezését Herrücken 
módszere szerint egvxltoztatta.Rendszerének bevezetésével-a kamara 
évente több millió forintot takarított ne g.к arruckennek ezzel sike— 
rült magára irányítani III.Károly figyelmét és megszerezni jóindula-
tát.A császár,érdemei jutalmazására,1718-ban német-római birodalmi 
lovagságot adományozta neki.Az ujabb kitüntetések na yban növelte 
marruckern önbizalmát s fölbátorodva eddigi sikerein 1719-ben 5ű é-
ves korában,anyagi jutalmazásért folyamodott III.Károlyhoz.Kétség-
telen,hogy Savoyri maga is támogatta kérését, sőt valószínű ,hoy az 
ő biztatására adta be folyamodványát,melyben l agyarorszagra y-üó 
végleges letelepedési szándékát jelenti be és magyar birtokot kér. 
Ebben a felfolyamodásában elmondja,hogy 2o éve szolgálja hűséggel a 
császári és királyi udvart.mintegy 27 hadjáratban vett részt,18 éve 
hadi élelmezési biztos,..stb.Elmondja,hogy 1695-ben 23 élelmezési 
biztos ellen vizsgálatot indítottak s egyedül őt találták ártatlanná 
hiv-tkozik Savoyai hercegre,kinek tanúskodása szerint az Olasz had-

+«]'ble:A Harruckern és Károlyi család . 1-16.oldalig. 
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járatok alkalmával egy millió hasznot hajtott a kincstár javara.Mind-
ezek elsorolása után el "terjesztette kérd г..''-t-j melyben '''rá fáradozá-
sa jutalmául -a budai hővizmalmot ,a hozzátartozó szöllőkkel a maga 
és utódai szá; ára.Kérelme igy hangzott "Die in Ofen befindlich! 
; -rseé-J as smrixihlg nebs dem daran liegenden ./eingi rtel .it aller 
Jurisdiction und Freiheit für sich und seine Descendenten"t 

Ha pedig ez hem lehetséges,akkor a császár és királyi ud-
vari kamara szegedi kirendeltségéhez tartozó békés-megyei fiscusi 
birtokok-'t Békést, Os ab-'t,Dobozt, Gerlét, Gyarmatot »Gyulát ,Kőrösladányt 
öcsödött,; zeghalnot,Vésztőt,val uint az ezekhez tartozó pusztákat. 

Hogy milyen kis értéket képviselt ez a terület,azt mutatja 
az is,hogy egy vízimalom és szőlőskerttel szemben csak másodsorban 
kerülhetett szóba. 

Amikor Harruckem 1819-ben julius 29.-én megkapta III.Ká-
roly placettal ellátott levelét,melyben 24 ezer forinttal jutalmaz-
ta eddigi fáradozását és ennek fejében megkaphatja a békés-negvei 
birtokot, zon megszorítással,hogy azt előbb a szegedi kamara felbe-
csüli és,h negh.rl.adj - 24 ezer forintot,akkor est készpénzbe be 
kell fizetnie a kincstárba.' 

A becslés megtörtént Harruckern javára,de aá udvar nem 
volt megelégedve,mert ugy gondolta,hogy károsodás éri ly csekély ér-
tékűnek nyilvánít ott-'к a kért birtokot.Az udvar: karaara u .jr becslést 
kért.Than ídáia becsüs,a szegedi jószágigazgató,e felszólításra tett 
jelntéstétele szomorú képét festi a békósmegy.ei viszony oknak. Midőn a 
becslés helyes voltát akarja bizonyítani arra utal,hogy az ittlakó 
nép oly szegény,hogy 3-4 embernek kell összeállni,ha egy szekérbe 
vagy ekébe be akar fogni,mert tiz embernek nincs összesen б ökre. 
Megemlíti,hogy az ittlakó jobbágyok nagyrészt szökevények,akiknél 
gyakori eset,ha hirét veszik,hogy régi uraik keresik őket e*.'vszerű-

+++ * ° w ' 
en tovább szöknek. 

Hosszas huzavona után 172o-ban zálog gyanánt / inspripcio-
naliter / Harruckern megkapta a kért birt«k®tí++Égyelőre csak zálog 
gyanánt,ha a kincstár visszafizeti a 24 ezer forintot,akkor a bir-
tok visszamegy a kincstár tul-jdonábc.Az udvar állandó pénzzavara 
azonban mentesítette Harruckernt minden ilyenfajt- aggod,alomtél 
Annyira bizto* volt dolgában,hogy még - gyulai uradalmat is meg akar 
ta szerezni.Ehhez azonban indigenatusra volt szüksége,mert'király 
sem adományozhat idegennek a korona birtokból,márpedig Gyula az vol" 

+Haan L.:Békés vármegye hajdana.kézirat. 4o,lap. 
++. Kár о ly i le vé It á.r, H arruck ern. В , 3. 
"r,'+«Károlyi 1 ev-é l-t ár.Harruckem. B.3. 
++++.Kismarjai.K.Eml:Harruckern.J.Gy.báró és telepítései.16.oldal. 
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Miután 1722-23.ik évi országgyűlés Harruckern honfiu-
sitását be cikkelyezte,пен volt már nehéz keresztülvinnie,hogy III. 
Károly örökjogon neki adja a gyulai uradalmat.1723 a-'.jus 3.-án ál-
lították ki a királyi1 "lomáynlevelet és ugyanazon évi augusztus lo... 
én Bezerédy József királyi "biztos és Névay János nagyváradi kanonok 
nint káptalani megbízott ,a gyulai uradnlmoba beiktattákí Harruckern 
tudta,hogy ennek nz uradalomnak birtokbavétele nem megy simán s 
azért s. birtok mellett azt is kérte,hogy a kincstár védje meg min-
den követelődzővel szemben.A kincstár teljesítette kérését és biz-
tosította Harruckernt rról,hogy az ellentinditott birtokpereket ma-
gára veszi.Talán még a birtoknál is többet ért ez az Ígéret,meri en 
nélkül aligha tartotta volna meg а birtokot.Ennek а hatalmas birtok 
Щ к ,mely Békés-megye területének,több ^mint 5/6-át tette ki,megtar; 
tása sem volt könnyű dolog.A megye területén hajdan birtokos csalá-
dok egyre-másra támadták Harruckerntaz elfoglalt birtokért. 

Az a hatalmas uradalom,melyet Harruckern 172o-bon birto-
kába vett ,1 katl-n pusztasághoz hasonlított,ahol lo-2o mérföldön 
sem lehetett egyebet látni,mint bozóttal benőtt területeket,vizzel 
borított részeket és kihalt,fölégetett falvak romjait.Békés-megye 
népességé ok megvilágítására talán elegndő a 6. oldalon felállitot" 
statisztika,mely szerint 522 család élt az egész megye területén. 
Mégha a szokásos cs-ládonkinti 5-ös lélekszámot vesszük szorzószám-
nak, akkor is négyzetkilómét erenként 1*7 embert kapunk. 

Harruckern erős gyakorlatiérzékkel,nagy szervező tehets< 
gével és igen nagy igyekezettel azon volt,hogy a birtokába jutott 
óriási pusztaságot benépesítse,értékesebbé tegye,községeket alapitv-
a vidéket fellendítse,r.miáltal jövedelme mégszapordva,sok száz meg-
elégedett jobbágynak adjon családi tűzhelyet és kenyeret.A maga meg-
gazdagodást akarta,de i'gy,hogy ezáltal sok ezer embernek is emberi 
életet biztosítson. 

+.Kismarjai K.ü.:Harruckern J.Gy. és telepítései.17.oldal. 
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д é к é. s сза о а • u e t e l e p i t é s e . 

Abban az időben az emberi munkaerő mindennél fonmtosabb 
•olt.Harruckern,hogy kitűzött célját elérje,munkáskezekre volt szük-
sége.Shuróczy Miklós tanácsára,nki isp '4ja volt és később Csabán 
telepedett le,felhivást intézett Magyarország lakosaihoz,különösen 
a felvidéken vallásuk miatt zaklatott evamgelikus tótokhoz,akik kő-
ül mát többen Csabára menekültеЦÍgérve,a birtokán letelepülőknek e-
elgendô földet és mentességet néhány évre az úrbéri terhek alél, 
stb biztositva a vallás szabad gyakorlatátt 

A felszólításra tömeges bevándorlás indult meg a megyébe, 
nemcsak a szomszédos,hanem távolabbi területekről is.Különösen nagj 
számú bevándorló jött azokról a vidékekről,ahol a protestánsokat 
nera sziveiték,Sok helyen becsapták a telepeseket,igérve nekik füt-
fát és amikor a tetthelyre értek nem ko.pt - к s emit. Itt azonban nem. 
jártak rosszul,mert jé atyát kaptak földesurukban.A báró jóságos 
szeretete megnyilvánul azon szavában,melyekben Harruckern az ellen« 
felhozott támadásokkal szemben igy védekezett :"ín őfelségétől 
az adó beszedése't nem más okból kértem,mint azért,hogy szegény adó 
zó nép a sok mértékenfelülvaló zaklatásoktól megszabadítva,szűnjék 
meg kiköltözni,sőt az elköltözöttek is visszatérjenek;mert tényleg 
azon idő óta,hogy - vármegyei tisztviselők száma leszállitatott s 
a 3cösadó,mely mostmár alig több 9-lo ezer forintnál /előbb 15 ezer/ 
általam hajtatik be,a családi tűzhelyhez sokan visszatértek s igy 
beköltözés által-úgy látszik - a nép is szaporodik...... E dogokban 
nem a magam,hanem az ország javát keresem,mert minden esetre az or 
szág érdeke,hogy !,++ 

A vallásuk miatt elköltözött jobbágyok természetesen anyagi 
jólétet is szerettek volna maguknak biztositcni.Harruckern,ho:-y mi 
nél több családot kapjon szétküldte embereit,akik mindenfelől hivo 
gatták a jobbágyokat,azonban ő nem ugy tett,mint sok más földesúr, 
sokat igért,de keveset adott,hanem Írásban lefektetett kedvezménye 
ken kivül még a humanitas szellemében sok kedvezményt adott emberei 
nekjPl.Ha telepesei nem tudtak adót fizetni, akkor Saját'iából köl-
csönzött nekik,Ha valaki oly területet kapott,mely árterületre eset 

+Kismarajai K.E. : Harruckern J.Gy.és telepitései 21.oldal. 
++.ür.íble Gábor::A Harruckern és a. Károlyi család.58,oldal. 
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jelentős kedvezményben részesítette. 
A földön és geatfl vallás gyakori; ton- kivül ?. következő ked-

vezmény eket к adta a birtokén települteknek: 
Úrbéri szolgáltatásoktól való mentesség két esztendőre. 
Sőt kivitte,hogy a jobbágyok " a tekintetes vármegye részé-

ről úgy a porciókbon,mint minden másban teljességgel ne terheltes-
senek" » 

A két év letelte után sem kellett többet beszól .gait at ni о к, 
mint azt"az országnak és másoknak gyakorlati szokása tamitja". 

Megenged te, hogy malmot épitsenek s ennek jövedelmét a. köz-
ség élvezze.Kocsmák,mészárszékek,halászat és.más úrbéri jövedelmek 
tekintetében,mint más településeknél is a tekintetes vármegyéknek 
adatnak bjrbe és tetszés szerint megegyeznek, miután megszűnt a men-
tesség ,bizonyos összegben kiegyeztessék. 

Temlemépitésre ingyen kapnak anyagot. 
Házaik felépítésére is kapnak fát. 
Tüzelőnek szedhetnek --Щ :t az erdőben! 
Természetesen ilyen kedvező feltételek mellett csoportosan 

jöttek az ország minden részéről telepesek,sőt külföldről is.így 
telepitette le áezőberényben a nála jelentkező evangélikus némete-
ket s igy hozta le a mai Gyulának németeredetű katolikus lakosságát ; 
a Majna-Melletti Frankfurt vidékéről/4" 

Általában véve Harruckern telepitési politikájának főjellem-
zője,hogy az egyvallásu és egy-nemzetiségű lakosságot a többiektől 
elkülönítve,mindig egy helyre,telepitette le,hogy azok egyrészteyy-
másközt élve, s-, ját szokásaiknak megfelelően könnyebben me, ;szoldi.-s-
snnak uj hazájukban,másrészt elejét vegye az akkori időkben igen 
gyakori vallási súrlódásoknak.Azért telepitette azonnal Mil' n Csa-
bán is az evangélikus tótokat a mai Szent István térre, a katolikus 
tótokat pedig a falu nyugati részére. 

Az első la tol bas telepesek 1747-ben jelenték ieg Csabán, 
Nyitra-megyéből, bár a lakosság sok kellemetlenséget okozott nekik, 
mindamellett megmaradtak/++Megaaradásuk főleg a megye és a földesúr 
pártfogásának köszönhet c/+4*+Zülön házhelyeket és földet M-ptak.On-
nan van az,hogy a katolikusok még mai is külön egy csomóban laknak 
a mai harmadik kerületben és szántóföldjeik a sopronyi pusztán.Val-
lásuk miatt ezek is sokat szenvedtek,de a szenvedés csak közelebb 

+Haan L:Békés-megyei oklevéltár.259.lap. 
++,Kismarjai K.E.:Harruckern J.Gy.báró és telepitései.25.oldal. 
+++. U.o, 29.oldal. 
++++,1747 évi jegyzőkönyv.VIII.755.oldal. 
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hozta őket,еЪ iéjitette vallás os ságukat.Még na is a hajnali misék 
után ,szürke téli reggeleken csak úgy hömpölyög s katolikus tótok 
tömege a III»ker''let titcáim,:iig ••. város többi része , akkor né g tel-
jesen nozdulat1an. 

Helyzetük azonban nagyon kellemetlen volt kezdetben.Mindunta-
lan ki voltak téve \ az evangélikus lakosság zaklatásának.Ezért e-
leint-e külön váro-st és külön testületet alkottak "Comunitas Catho-
licaAt,de n.% közterhek viselésében osztoztak az evangélikusokkal. 
Jó idő nulva a különállás megszűnt s на azt mondhatjuk,hogy a fele-
kezeti békét s.ensi sem veszélyezteti.A felekezeti villongás csak 
kárára lenne mindkét tábor»,:k,éppen ezért legjobb elkerülni,mind-
két tábor nély vallásos széliemnél van eltöltve,úgyhogy н vallásos 
nép békességben él egymás mellett,hiszen nyelvben,foglalkozásban 
és mélységes vallásosságban egyformák és igy csak rosszindulattal 
lehetne megzavarni csöndes,szorgalmas,igénytelen és vallásos életü-
ket. 

Thurózy fölhívásának meglett az eredménye,mert a következő 
esztendőkben sokan jöttek telepedési szándékkal Csabára.Odaérkezé-
süknek pontos dátumát nem lehet negáálapitani,nerf Thurózynok nen 
az volt a fontos,hogy honnan és mikor jöttek,hanem,hogy hányan jöt 
tek .Neki tal "a pontosan föl volt jegyezve., hogy ki honnan jött,saj-
nos zonban ezeket • följegyzéseket nem hagyta az utókor számára. 

Az igaz,hogy az első települők főleg Göftör-negyéből jöttek 
és tótok voltak,de mán itt hangsúlyozni kivámon,hogy nár kezdet-kezde-
tén - szomszédos területekről magyarok is jöttek,akik hasonlóan el-
szántak voltak uj hazájuk elfeglalásában.1718-ban letelepedett tót 
családok közül Szeleséről 14,Rim-bányáról 4,Rimsoreznáról 4,Csereny. 
csényről 3,Pelsőpokorágyról 1 ,Runócáról 1, család jött.Ezen :f lval: 
a Rima és a Szuha fölsőfolyásánál fekszenekt 

Kezdetben Nógrád-,legyéből jöttek legtöbben,ezért a nógrádme-
gyei à± tót dialektus honosodott meg+ а nép között.ta Külön-külön 
megállapítani,hogy ki honnan jött nagyon nehéz,szinte lehetetlen. 
Haan szerint a települők zon község nevét vették föl,-honnan jöt-
tek.Eleinte egy egy csoportot jelöltek igy azután át eut családi néi 
vé,azért találunk annyi felvidéki faluról elnevezett embert Csabán. 
Pl..-A Zelenéről származókat ,ma Z e1enyáns zkynak,Z ah©ranyr ó1 -Zah©-

» bolyról-Prih© jszky, Susanról—Su-

+.Karácsonyi J.:Békés-vármegye története,II.k.2o2.oldal. 
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Drienevdról-Dríehysvszky+mak hívják. 
• Ha el is fogadjuk Haannak ezt a feltevését azoan 1 ellent-

mondásra találunk,mert pl.Zelenérôï származik Boros,Feledi András, 
Kaokd András,KIenent,Kovács,Lustyák,Miklo ,Opodi János,Sosziár,Such, 
Szaszák,Jakab,és Zelenyánszky.T hát ebből a faluból származik 12 
ember és a 12-ből csak egy ax Zelenyanszky.Egészen téves utakon 
járnék,he e nevekből próbáin'm az illető származási helyét megálla-
pitani-,de nemcsak az előbb kisüt et ott tévedés miatt,hanem,mert a 
nevek gyakran változnak Csabán.A szláv népeknél szokás gyuny vagy 
megkülönböztető nevet adai.Ijfenek: 

Szlávik Salát György. 
Tímár Lukovszky J nos. 
Talent Bálint György. 
Cservenák Miimárka /Vörös/ János 
Szlávik II о r ny ' \k/P eis с végi/György 
Kazár Olejbár /©lajos/ Béter. 
Szombati Kuruc Bálint. 

Azonkívül a nagy családok tagjait is cgynás-között gúny-
nevekkel leülönböztették ieg.Pl«: a Lipták család tagjait igy külön-
böztették meg: 

Lipták Pegó 111 'ly, 
Lipták Szviten János, 
Lipták Zajac György, 
Lipták Pikó J"nos, 
Lipták Lu' • esik Péter, 
lipták Molnár György, 
Lipták' Vrábely György, 
Lipták Obsuszt János, 
Lipták Goló Mihály, 
Lipták Miсsnyák János, 
Lipták Irhán György. 

A kovács család tagjait pedig igy: 
Kovács Péter , 
Kovács Puchár M, 
Kovács Piseus Ж, 
Kovács Zemen H, 
Kovács Ludoven II, 
Kovács Fáber P, 
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Kovács Rod'.".к Ii, 
Kovács Szegény Ж, 
Kovács Mázán I, 

A Boimsokat pedig igy különböztették meg: 
Belms Kr a. jő /Fal du/ Ж, 
Belms Magyar Ж, 
Jáohus Katója M", 
Bonus Monyis Ж, 
Bohus Urbán Ж, 

Сsab Ma a családi nercből azért sem lehet pontos következtetést 
levonni az illető család számazási helyére vonatkozólag,mert a z 
elnevezések a következő szempontok szerint történtek: 

1 ./Szárnazr• sihely• Pl. : Zsilinszky, Zsolnárólvaló/magyárul Zsol-
nai ./ 

2./Foglalkozás szerint.Pl. :'rres jár /magyarul Tinár/,Pivovarcs 
/каgyarul S erfő z ő./ 

3./Valamilyen testi-lelki tulajdonság szerint :Pl.:Melis,aki 
kicsi ember volt Meliskónak nevezték el.Grobati/magyarul Sánta/. 

4./Hossz szokás szerint.Pl.:Pribojszky János sokszor használ-
ta beszéd közben ezt г Met szót :...hogy a.Elnevezték Hogyó-Priboj-
s zky J án о s nak. 

5./На valaki jónevü с alá.dba nősült be,felvette felesége le-
ánykori családnevét : pl. chim György elvette frankó Juditot,azután 
Áchim-frankó-György lett. 

A fenti fejtegetésből világosan kitűnik,hogy nem lehet a 
nevekből következtetve, pontosan megállapítani és bizonyítani а szár 
mazási-helyet,de nemcsak azért,nert пей mindenkit származásihelye 
szerint neveztek el,amint azt föntebb láttuk,hanem mégha származás:. 
helye szerint nevezték is,nem tudni később пег kapott e giínynevet. 
Mert,ha kapott esetleg eredeti nevét teljesen elvesztette és csak 
a : Any neve radt ne y v.- -y forditv . "a pl. akit Va lent nak hivn k 
azt valamikor Bálintnak hivták.Arra vonatkozólag,hegy milyen név-
változások vannak Csabán minden hivatalos actus nélkül azifaz .alább:, 
néhány pregnáns példával fogom illusztrálni: 

Régen: ма: 
Borovszky Pál, Djanis Pál, 
Zadari, . Hentes, 
Zahoranyszky Zahoran, 
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Régen Ma 
Baukovszky Baukő 
Gyurkov/je S zekerica 
Timár Lukoviszky 
Ferkó Cserovszky 
Michal Кокaveсz 
Jelosovan Szlávik 
Boros Patay 
Pohoradszky Gsftrép, 
Ordinecz Mekis 
Brezovszky Milecz. 
Azonkivül,hol as.gyárul,hol tótul irt-'k és használták a ne-

veket,kinek hogyan tetszett.Sohasem lehet tudni,hogy melyik volt 
i 

az eredeti név,mert sok igazi magyar nevet Írtak tótul és sok tót 
nevet lefordítottak magyarra/ 

A nevekből megállapitani azt,hogy melyik család honn-m jöt 
teljesem illuzórikus ,azért komoly forrásokból kell kiindulnunk,ha 
pontos munkát akarunk végezni.Mindenekelőtt az akkori anyakönyveket 
néztem $,azonban a szár.xazési helyekre vonatkozólag közvetlenül 
nem találtam komoly nyomokat.Azonban az anyaköayvelméi sokkal érté-
kesebb segitségre találtam az első csabai evangélikus lelkészek 
félhivatalos egyházi naplójukban,ahol az anyakönyvi adatokon kivül 
a.halott vagy házasulandó rövid életrajzát le jegyezték.Pőleg CUh j-
da János /1717-1725/,Szalay János /17251728/,"Buri-m Sámuel /1728-
1744/,Tes@edik Sámuel /1744-49/,Vandlik Márton /1749-1753 /,és Gyúr-
esek János / /1753-178о/ lejegyzései igen értékesek. 

Azonkívül,hogy Haan pontosan kimutatta Duna családnak 
SlitnárÓl, S zekerka с aládnak Iíradistyéről, Valent ö s aludnak Csaliról 
való sz rnazásá.t,akik elsőknek kértek letelepedési engedélyt,sikerüjt 
a lelkészi naplókból kiásni,ho y Békéscsaba 258 fője 2o negye 123 
helységéből jött.A következőkben felsorolom,hogy ki honnan jött és 
milyen összefüggésben szerepelt a lelkészinaplókban* 

V-+ Haan La j ©s ;Békés cs aba tört паеte.Muzeu . példány.23.oldal. 
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Abelova. 

Ereznioka 
Boraany: 

Eradistye: 

.no: 

Kocistye: 
Legond: 

Lest: 
Liberóse: 
á.ladzovo: 
Kacsán;: i 
Poltár: 

Szov: 
Szelezsén: 

1./Viczjan A. 
2./Valuch A. 
l./Sajben Márton 
1./Machó 
2./Gohér 
1./Bankó János 
2./Baukó Mihály 
3./H-nké János 
4./Kovács 
5./0rdinecz 
6./Pepc András 
7./ üveg J.'nos' 
8./ ZEKEREA 
3./Tok "r István 
1./Bakos 
O / r, T.» '7. '"! .. \J . , j J.J7 ... 

3./Ribár Mihály 
l./Bartó Mária 
1./Turesan 
2./Kovács Puc&a P 
3./Sikovanecz 
l./Brezsnik 
l./l elich 
l./üaukÓ Tamás 

- iklós /magyar ./ 
l./Baukó Ádám 
7./Lananaj 
3./F'e jér 
4./Kovács 
5./Kovács Zenen J 
6./Janik 
7./Laukó 
8./Uhrin György 
9./Val:rusz Mihály 
l./Szovszky János 
l./átef-.nik János 

1757 
+ 1784 
+1783 
=1755 
+1788 

=1761 

+1783 
+1789 
=1759 
=1758 
+178o 
=17 6 o 
+r 
+17' 9. 
="'.767 
+1783 
+1789 
+178o 
=1759 
•+179o 
=1754 
+1784 
=1777 
+1785 
+1786 
+1789 
=1773 
*1746 
=1758 
+1796 
=1764 
=176o 
+178© 
+1782 
+1788 
+1781 

házasságkötés jele 
elhalálozás jele 
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ii Ó G R .... D _ л M G Y E 
. Sziigy: l./Adrjaik В +1787 

2./Сsjak Tamás +1783 
З./Ког'-vszky J nos +1785 

Pastas i : 1,/Banzsal =1777 
2»/Dudás Péter +1784 
3./Jánosok +1796 
4./Kojnok +1782 

Tosnica: l./Galisz +1797 
Rovne: 1 ./l. ilntinszky +1782 
• Sj es zk©v: l./Zsjak András =176o 
VIdefalu: l./Hnics jav =1759 
Z ah or any : l./Andó János Ф1784 

2»/Bartók Mihály =1767 
3«/Zah©ran János +1784 

Zelenôvo : 1,/Boros J 'nos =1776 
2./Peledi András +1797 
3«/KackÓ András. +1797 
4 ./ICLej lent János =1767 
5./Kovács György =1755 
б./Lustyák Pál - +1787 
7./Mikia J nos +1796 
8./0podi János +1788 
Э./ROSZjar János =1766 
lo./Such Mihály =17 6 о 
ll./Szaszák Jakab +1796 
12./Zelenyanszky +1783 

Málnapatak: l./HajtMan György +1783 
2,/Titis Pál +.1785 

Losonc : 1./Stoveсz Pál =1755 
2./GUDÍS Jakab +1789 

nagyliberese : 3./Chorvat =1759 
Kislibcrcse: 1./űrben János =1774 

Alsó és Felső l./Racskó Mihály =1771 
Sztregova: 2./Urban Pál =1764 

üharszka:- l./Havran János +1786 
2,/Henzsely Jakab +1795 

= házasságkötés jele 
= elhalálozás jele. 
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H o n t - v á r m e й У e. 

Almási: 1,/baczkó Mátyás =1774 
Alső-Zsenber : 1,/Csjaky Jakab +1796 
Alső-Sipiék: l./Kopenicza =1755 
Bát : l./Szák Tál =1772 

2./Szék Ferenc +1786 
Csánk: 1./Aradszky András +1793 

2./С s ankovszky ' +1789 
. 3./Cselovszky +1781 
4./Durk6 =1764 
5./rabul - Mihály +1783 
б./Lipt к =1776 
7./Vr-bely =177o 

Cselovec: 1./Bartók =1775 
• 2,/0p vszky +1789 

З./Szovszky =1761 
4./Volent Simon +1789 

Drienovo l./Zsjgk Mihály +1783 
Felső-Szkáras: . 1./Pásztor Juli,inna =1$68 
Коciha: 1./Duna +179© 

Keroona: 1./banner +179o 
Kislibercse: ' 1,/Urban =1774 
Medoverce : 1 ./Klimént +1784 
Selmecbányád 1./hotter =1776 

2./Kraiesоvies Emil =1774 
3./Vandlik Mátyás +178o 

Semuer: 1. /3sent e czky Mátyás +1782 
Szelec: 1./С s eтаá i Mihály +1793 

2./Szlávik Pál +1784 
Szkáros: %l./Andó András +1795 

2./Czepójü Pál =1754 
З./Gyeraj Mihály =1764 
4./Kelle +1799 
5./Ma ;yar Ferenc +1785 
6./LThrin Pál +1760 

Szántó: l./Vida János +1755 
Szó с : 1,/Hataj Jánes +1795 

л. 

= házasságkötés éve 
+ elhalálozás éve. 



H o n t - v á r s e g y e 
Szelcsa: . ' 1./V alach Gy ö rgy +1785 
Terpény: í./Povázsay.Tamás =1757 
Zsibritov: l./Zsibritovszky András=1781 

E M i s h о n t - V á r : a e g y e 

Bányai. 1./В aka s Jakab +1792 
2./Cserős János +1793 

Borzává: l./Djanis Mihály +1787 
Hursa: l./jöellya =1758 

2. /liur s an A a datés +1798 
З./Klinár Pál =1755 
4./Racskó Pál +1785 
5./Stefanik István +1781 

-Pond el ok:* l./Ga jdáce Mátyás =1754 
2./Juhász Istv 'n =1775 
3 ,/Krsu.j ak =1761 
4-. /S z ar V a s Gy о r gy +1754 
5./Zrah György +1794 
6,/Zuba Mihály +1782 

Rimavcke: l./Prakas János +1781 
Varbók: 1./Darida András +1789 

2./P Ibi n György +1786 
3./Kvasz György +1784 
4./Maczák Mátyás =1759 
5,/Marik János +1796 
6./Simon =1759 

Volovec: 1./Kártyás Jakab +1785 

G ö a ö r - v á r r n e g y e 
Hruzs• 1./Но,gyen Péter +1797 
Liker: 1./Kudlàk Mihály =1759 

2,/Tcmnskó J nos =1778 
l./Osgyán György +1782 

Rimabúaya : l./Szlavik János =1778 
2./Kes j; r Mátyás +1784 
З./Zsírkó Jakab =1768 

= házasságkötés éve 
+ elhalálozás éve. 
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G ö m ö r - V á r .1 e g 3 * e 

Rimaszombat : 1./Bobály Mihály +1796 
2./S»labile Pál +1778 

Z 6 1 у о ж - V á г л e g У e 

Detva: l./Ruman János +1789 
Brezing: li/Boros =1764 

2./Pilipimyi Pál +1795 
3,/Hronecz » +1784 
4./Hudeсz Pál =1754 
5./Varga +1795 
6./Zsilák Mihály +1781 

Besztercebánya: l./Chovan János =176o 
* 2#/Laczó András +179© 

З./Szinovics +1782. 
4./Vijnár =177o 

Magy-Bre sno : l./Filyó Mihály +1797 
2./Ноjesik János =176o 

Сserény : 1./ "má С S +1785 
Hrabova: l./JDedkő =1755 
Zólyom: 
——, «., ,JU„— - l./D©rkovics =1757. 

N y i t r a - v á r a e g У e 

Chrástyam: l./Machó J nos +1781 
Vxrbovce: 2./Gábor Tanár =1774 

3./Nоvák Jáno s +1787 
4./Vrbovszky János +1781 

Prjevidza: 1./rácsok András +1784 
T r e n c s ó n - v à. r ;i e Ж У ' e 

Pekli.no. : l./Horods Pál =1772 
L i t ó - v á r e g V e 

Lipt#: 1./Fer j nes Márton =1777 
H e V e s - V г к о т r e 

Körzsen: 1./ i s s György =1773 
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T u r ó с - V i r ia e tr y g 

Biszticska: 1./Karula János =1776 , J 
Prjeкора: 1./Krális Mátyás +1786^ 
S zklabina: 1./Kecskó György +17 9 о 

2»/Sinkovicz Pál +1782 
Neepá1: 1,/Т оranyi Márton =1764 
S zuc ány : 1./Тонка +1788 
TcStlipcse: l./Povizsay Máté +1785 

Tűrőс s zent nárt on: l./lizely =1764 
2 »/Kisetуkó Györgj/ +178? 
3./Milecz Máté +1781 
4./Szvitok =176© 

P e s t - V á r m e g y e 
Acsa: l./Dobrodszky +1781 

2,/Kis Pál +1789 
3./1 ihusik +1^82 

Alberti : l./Antovszky György+1785 
2,/Aradszky Mihály +1796 
3»/Galló Tamás =1769 

* 4./Havran János +1785 
5#/Hricz =1759 
6,/Hudák =1761 
7./Hűlik András +1783 
8./Ко 1 lár©vszky Tr más+1785 
9./Seszták János +1794 

lo./üntinszky =1759 
11./Varga =1761 

Aszód: 1./Kovács =1772 
2./Tóth György +1781 

Cinkota: 1./Achim János +1787 
2,/Krizsan Ml. +1785 

Су 611 : l./He itea I.átyás +1785 
Kersztufc: 1,/Ostasz =1767 
Kiskőrös : 1./Gutym =1777 
Maglód: 1»/Bu1ovinszky =1763 
Nagykáta: l./Gulyás András +1795 

= házasságkötés jele 
= elhalálozás jele. 
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r 

P e s t - v á r ж e a 
— "' > - ' I-...,.—-,••,., 

Л 
Pilis: 1,/Batovszky =1754 

2,/Csernok =1754 
3./franciáéi +177о 
4./Kerepecky Mátyás +1784 
5 ./• .ürucs =177о 
6,/Kues era =1754 
7./Sipiczky =1754 
8./Szelscsán =1759 
9./Vantara =1755 

le./Vereskó +1785 
ll./Zsibritovszky +1784 

Zsidó: l./Petrovszky Mihály +1781 
S z ab ad s záll ás. 1 ./S z г Ь 6 !.. át у á s =1757 

В a r s - v á r m e т у о 
ЛШШ JU.. ,. УТ—..... 

Szódé: 1, /Janesek György +1792 
В о r s d - v r l e g y e 

"'"Г""" »'•"" — -"••"• •"> , ..... -».-м—. 1 Bisztor: l./Gservenák +1789 
A b a u j t о r n a - v á: г ж e g у е 

Perdikovee: l./Cselovs zky +1797 
К о *i í г о m - v á r rî е 7 У е. 

Kisbér : 1./Kohut =1759 
Gut a : 1./Varga =1756' 

M á r * a r o s - v á r a e g у е 
Hohó : Г./Volent =1778 

S s a b © 1 с s - v г за e g у -е 
Nyiregyhása: 1./Szekeres Sámuel +1788 

С s a n d - v á r a e ; y e 
Makó : 1. /'Mart in с s ok iát é +1789 

C s o n g r á d - v á r а е м „I е 
Hódraez"v:'.aárhely: l./Darida =1754 

2 ./Ka chai с z =1763 
З./Zsiros =1746 
4./Bartos =1747 
H о n t - v á r m е & y е 

Bpzok: l./Sajben Márton = 1748 
B é k é s - m e r 7. е. 

Gyulavári : 1./Máté Balázs =1764,2//Korin Vince =1766. 

= házasságkötés jele 
= elhalálozás jele. 
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Szükségesnek tartjuk hange z at at ni ,hogy amikor Thuróczy 
fölhivására a felvidékről megjöttek az első telepesek,az ittál'lt 
lakosok ,kettő kivételével»magyarék voltak és az első telepesek 
között is legel ".üb 3o / -.agyar volt • Gönör-mregyéből jött osai 'dek 
közül magyar volt Adámi és Fekete.Hont megyéből jöttek közül .-Szar-
vas ,Farkas»Magyar »Pásztor,Péntek,Koncos »Császár,Csermai,Pábri,üá-
b©r,Kártyás,iviokos,magyar,Pest-me ;yéből 36 család jött le:Bátai, 
Gulyás,Kiss,Kurucz,Osztás,Tóth,Ábrahám,magyar voltEzenkivül Abauj 
Borsod-,Csanád-,Pihar-,"leves-,Kcnáros-, Liptó-megyéből és ismeret 

+ len dunántúli helyekről jöttek Csabára". 
Az emiitett magyar családok később békében eltek sokkal 

nagyobb számú tótság mellett,a vallás és a foglalkozás azonosság, 
az ellentéteket eloszlatta,sőt azt eredményezte,hogy a » m magyar 
családok is eltóiosedtak.Igy lehetséges az,hogy sa a ZsÍres,Kovác 
Lepény,Veres,Faragó és mis aa^yarnevü családok tótoknak.vallják 
magukat,aivei az idők folyamán a tőt környezet és a magyar iskolák 
hiánya totokká tette őket,vagy mint az itíalált lakósok egyrésze 
akik magyarok voltak"legnagyobb részt,elköltöztek más vidékre. 

e g g y ö k e r e z é s 

Az idetelepültek mind földműveléssel foglalkozó jobbá-
gyok voltak,Értettek azonban s. famankáhez is.Kezdet ben a földműves 
és iparososztály egy volt.Az úgynevezett értelmiségi osztályhoz 
tartozó részt csupán a lelkész,tanitó az uraság néhány tiszti 
j e „oclko tta,. 

Az eis települők vesszőbőfont és sárral tapasztott háza 
kat építettek hosszú időn át4fnkémémnvel,elől az utca felé nádból 
készült tornáccal ellátva.A tornác már belenyúlt az utcába.Csabán 
még ma is van méhány ilyen nádfödeles-tornácos ház.Különösen étde-
kes példányokat találunk a ladách utcában.írdemes megfigyelni el-
helyezésüket .Bem az utca síkjával párhuzamos az. elejük,hanem egy 
bizonyos szögbe el vannak fordítva,hogy kedvező napot kapjanak,A 
tornác alatt van a két kis ablak,de a régebbieken csak egy veit. 
A tornácot derékigérő rácsos,diszes kerités zárja el.Az előreugró 
fedél előrésze le v m csapva s alatta a deszkafal díszesen van ki-
+ .Dr.Karácsonyi János : Békés-vár,: ;egye története.II.k. 245. oldal. 
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képezve.A tornác alatt a fal szép tiszte, és diszesem festett» 
Áz első utcák rendetlenek és görbék voltok,я házáéi össze-

vissza vannak• épitve,egyik küjeDb,:uásik beljebb ,anime': az oka, 
hogy ez a terület javarészben mocsara» lévén,a ház odakerült,ahol 
az építkező egy kis száraz földhátat talált,a nedvesebb részt pe-
dig udvarnak hagyta.Eniatt sok zsákutca keletkezett. 

Ahol ma. » Szent István tér parkírozott része van,ott volt 
a falunak a boros pincéje,-z úgyneveze 11 "Gádora2 Téglafala 12© ce. 
nyire'emelkedett a föld fáié,apró ablakokkal, a teteje földdel 
behányva és füvei benőve.Ez volt a falu ősi kocsmája,ahol a falu 
nótáriusa és elöljárói,©sekély készpénz fizetésük ï.-.ellett»illetmé-
nyeik fejében ellátást élveztek.Közel hozzá a Mai Csnba szálló fe 
lé állott egy nagy gémeskút vályúval, késő Db ez a kut á. v:;r@s rende é 
zés miatt jelentőségét vesztette és betömték. 

A telepítés szakszerűen folyt le.A lakosság csakhamar gyö 
keret vert és szorgalmas munkájával szervezett községi életet terej я 
tett.1720-ban Csaba,mint .község ünnepélyensen a megyébe kebelezte-
tik s megkapja pecsétjét! A pecsét-lap*közepén fél koszorúval öve-
zett cimert ábrázol,melynek Ш±хх£ххх. leirásarovál címerpajzsban 
jobbról báltanéző »ágaskodó oroszlán,mely első lábaival hárem szál 
búza,kalászt tart;alatta folyóvízben körbekerített hal.Azt akarja 
ezzel kifejezni,hogy a mocsaras ,vizes terület hatalmas erőkifej-
tés révén hogyan lett jó gabonatermő földdé.A pajzsot leeresztett 
rostélyu sisak és ezt szölőfürtökkel terhelt szőlőtő koronázza, 

A vallásuk miatt zaklatot evangélikus tótok első dolguk -
volt »magukat egyh 'zilag szervezni.Vesszőbőlfont és sárral kitapasz-
tett házat használt-к öt évig imaházul.Mindenesetre kedvező szín-
ben tünteti föl a tótokat az a tény,hc ;y községük első közös épü-

lete a templom volt.1723-ban a helyére vályogból Új templomot épi-
tettek.Igazán példaadó az a: vflységes vallásosság,vaely a tótok köd 
ma is megnyilatkozik.Vallásosságuk e ;ész életükön át»gyermekkoruk-
tól kezdve egész a sirig elkíséri őket.Nemcsak vasárnap,nemcsak a 
templomban,hane a mindennapi élet ezer bajában áz igázán szépen 
és vallás©san élnek.Ettől a becsületes és mélyen vallásos osztály-
tól élesen el kell válsztani azt a tótul beszélő réteget,mely az 
1900-as években vándorolt be és csak itt tanult meg tótul.Ez egy 
napén sem említhető a régen bev "ndoorlt tótokkal. 

+ ,Dr. Korniss Géza íBékésósaba me 'gyeivéres története alapításétól 
napjainkig.24.©Idal. • 
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A buzgó evangélikusok vallásosságának és vallási életük 
nagyságának egyik- szép synboluma az az-óriási temple luk, ne ly Cson-
ka-Magyar ország legnagyobb evangélikus temploma.Sz azonban nem ki-
hívó jel raá s va 11 á su akk a 1 szeriben, mint némely városban ,'áhel 15-2© 
lélek Számára épitenek templomot,âf&fâévt ,hcgy ott istentisztele-

; tet tartsanak,hanem ho :;y ie ;uutássák,hogy ők is vannak. 
Az lr'50-177о között Ifyitra-ме gyéből idetelepedett katolikus 

tótok is mindjárt letelepedésük után plébániát szervezték.Az első 
plébános G-orliczky Sinon /l75o-53 /.1769-ïo -ben felépitették ten-
1 orruk"-1,do :.y> már ez nincs :ng,h-nen 19o7-ben gyönyörű,fcótstilü 
templomot építtettek.A katolikus tótok talán nég buzgóbbak,kint 
az e V s n - • é Ii 1 rus о к, A csV-i népet békeszeretet,jókedély,mély valló, s-
sosság,tisztaerkülcsi felfog 's és hagy szorgalom jellemezték á x 
múltban és a jelenben is.lehet,hogy a várnegyéről,de nincs kizár-
va,hogy az ittlakó békés emberekről nevezték el az addigi Csabát, 
Béke s ср. bárnak. 

A templom mellett hamarosan megjelent az iskola is.1717-26 ig 
tanított Csabán Matheides Lőrinc,akit a község első tanítójaként * 
jegyeztek fel.Az első években nem volt még a közigazgatásnak külön 
szerve,hanem a jegyzői teendőket is a tanító látta el. 

A megalakult község elöljáróit évente választotta,de előljá-
! ró csak ingatlannal rendelkező lehetett,nert fizetést nem kaptak, 
j A biró választás november 1.-én történt.Az első biró Libent r ,ítí 
I volt,kit 1726 november 1.-én választottak.A biró a hivatalos eskü-
j jét a templomban tette le.Volt Csabának egy adrihi; st] kai 'rr"e-
kessége,"a borbirók ".Érdekes volt a gazdák f ö l'd'b e os z t á s a. A -obon--
féléken kivül minden gazda földjéből ki volt hasítva e - vis ^é ~ _ 
zet / quart а/ a szöllőnek és kendernek.A borbirók feladata^vmlt" 
a földesuratillető kilencedet-,vagy a í m n k váltságdíját Üszedni s 
az uraságnak beszolgáltatni.A borbirckat is évenként választották 

Az utolsó borbirók 1832-ben:/chim J nos és Frees; érik J nos volt-
A szépen raef-ialult közsségben azonban minden haladás elle 

nére is sályos visszaesések figyelhetők meg.A természeti nehézség 
ken és az elemi csapósokon kivül nagy akadályt jelentett о közsó • 
fejlődésében az a lélektani vi szaesés,n*it g r(5;:i f ö l ä e ^ 
jelenese jelentett ч jobbágyság között.Ugyanis ezen jobbá-yo- el 
szökdöstél uraiktól és aost követelték őket. ' 

+K 0 r a l s s G í z a ! ^ „ a r e l T á í M törtet, á ^ t í o t ö ! a a p 3ai t ó t 
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hagyom elkeserítőleg hatott es- а jobbá ;y tömegekre.Beleszoktak 
nár abba,hogy megszabadultak uraik zsarnokQskodásától.Végre egy 
kis jobb élet állott előttük és nár be is rendezkedtek* erre az 
életre és most vissza akarták őket vinni.Mivel legnagyobbrészt 
szökdösött jobbágyok voltak,nehéz megállapítani, hcjy honnan jöttek 
stert .űnden igyekezetükkel eltitkolták,nehogy földesuraik megta-
lál j-'k új lakhelyeiken."Mig a német telepesekről,akik később jöt-
tek,na nár neg tudjuk mondani,hogy a nagy német nyelvterület me-
lyik részéről származnak,addig a magyar telepítésnél a kivándorló 
sihelyet megállapítani леи tudjukï+ 

Volt földesáraik sen nyugodtak bele a jobbágyok negszö-
késébe,mert földjeik parlagon maradtak,ezért visszakövetelték a 
szökevényeket.Követelni könnyű volt és egészen természetes is,mert 
munkás nélkül ők is éheihaltak volna,de nem tudták bizonyítani,hc-jy 
ezek valóban örökös jobbágyok voltak s ezért visszaadásukról szó 
sem lehetett.A szegedi prefecture feljegyzései szerint Gömör-,Bög-
réd- , és Hemt-vármegyék földesurai a Vay,Jánoky., és Podnaniczky 
földbirtokosok perrel kívánták vissza körülbelül 80 jobbágyukat. 
A -pernek- azonban csak ennyi lett az ered;ténye,hogy Harruckern több 
ezer forintot fizetett értők,de vissza nen adta a jobbágyokatt+ 
Az idetelepített lakosság nemcsak,hegy vissza neu ment,hanem szé-
pen kezdett szaporodni és 173© körül nár mintegy 2 ezer lelket 
számláltak,pedig a telepedés első évtizedeiben az emberi egészségr 
ártalmas környezet tömegesen szedte áldozatait.Gondoljunk csak az 
első vesszőbőlfont,sárralkitapasztott s bizonnyára nedves talajú 
földespadozatu primitiv házakra;szelőztetésre alkalmatlan ablaka-
ikra; a. rossz ivóvizekre és a falut környező állóvizek poshadó és 
levegőt fertőző,egészségtelen kigőzölgéseire s ebben a miliőben а 
rovarok és baktériumok elszaporodására, és -ind*ezenfelül még az 
orvosi kezeléstől . .indmái -való idegenkedésre s akkor érthetővé vá-
lik,hogy a község lakosságát különböző epidémiáigj -.rvámyszerűen 
megtizedelték többször,különösen a malária,amit félbehagyóláznak 
hivtak.1738-ban pestis dühöngött Csabán,1831-ben,1849-ben,1855-ben 
1866-ban, 1873-ban pdeig a cholera dühöngött.O'ly nagy szánnal szed-
te áldozatait,hogy 1849-ben ?. mai Széchényi liget helyén 6 cholera 
domb emelkedett.Ezek alatt nyugodtak azok,akiket közös sírhelyekbe 
helyeztek.A hat domb alatt 219-en nyugodtak.Ma ®é.r csak egy van 
meg egy siremlékkel, a cholera járvány emlékére. 

+ .Hóman-Szekfü:nagyar tört émet.IV.к.166.oldal, 
++.Kismarjai K.E.:Harruckern.J.Gy.é s telepítései.28.oldal, 



De nemcsak itt,hanem a falu különböző részein is voltak cholera-
doaboktiáég mai is meg van egy a kigyósi düllőknél, ahol a földesut 
bekanyarodik Csabára. 

Az i énvtelen lakossá" „inden természeti nehézséget le-
győzött és minden elemicsapást elviselt,de 1732-ben sokkal nagyobb 
veszedelem fenyegette Csaba létezését.A lágylelkü szláv lakosság 
énjének teljesség-vei tiltakozott a katonáskodástól,s annak minden 
durvaságától.A 1 kosokat nagyon elkeserítette a katonaiogdosás és 
az,hogy Csaba a főútvonal mellett fekdüvén,mindenkor sok katonát 
kellett eltartaniok,ami sok kellemetlenséget vont maga után.Hiába-
való panaszkodás tik miatt nagyon elkeseredtek s 1732-ben az egész 
község elhatározta,hogy Süveges J nos biró vezetése emellett Szá-
raz György septemvir szentandrási járására költöznek.A gyulai jó-
szágigazgató sehogysen tudta őket szándékuk megváltoztatására bír-
ni,újhegy, végül is a negye lépett közbe s rábirta a csabaiakat a 
maradásra.Erről kötelezvényt is adattak,"Rcversales com.riun.itatis c 
csabensis se ex sede sua- aliorum non ni gr •••túros " cia alatt,Mely-
ben egymásért kezességet vállatak.++ 

Harruckern .maga is megtett mindent,hogy a csabaiakat ma-
radásra birja.Miután értesült szándékukról,minden erejével azon 
volt,hogy ujabb elköltözési szándékuk ele.ét vegye s ezért 1733-
ban nekik adt a a gerendási pusztát s beleegyezett abba,hc a csa-

_{ L 
baiak azt albérletbe adják.1 Ezután még több kedvezményt kaptak a 
csabaiak,csak maradjanak és nem bánták meg,mert területi gyarapo-
dásukkal nemcsak a falu nagyságát,hanem annak gazdagságát és fon-
tosságát is növelték. 

A község 1745-ben 274o lelket számlált,28 év múlva 1773 
már megkétszereződött 6o55 főre.Harruckern telepítési programmja 
tehát befejezettnek látszőtt.Az eredetileg sivár területen ujult 
erővel indult meg a munka,virágzó falut létesített nemcsak a maga, 
hanem az országnak hasznára is. 

A Harruckern családnak sokkal nagyobb xxxárdejrie a tele-
pítésnél az,hogyfaz ujjonam települt lakosságot megtartották s a 
telepeseknek állandó lakhelyükké tették birtokukat*A települések 
már előbb is megindultak ,mert abban az időben az szinte korszüksfe 
let volt,úgyhogy Harruckern nem állitt egyedül telepítéseivel,ha-
nem ő is csak egy volt a sok közül.Azonban kétségtelen,hogy na y 
érde.iei vannak -•. telepítésben is,de .legnagyobb a ie -szervez 'sben. 
*.Dr.őorniss Géza:Békéscsaba nonográfiája.2o.oldal. 
++.Békésvármegyei oklevéltár.279.lap. 
+++.Kismarjai K.E.:Harruckern J.Gy. és telepítései. 29-.oldal. 
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Ezt pedig azzal érte el,hogy rossz termés esetén ellátta a népet 
élelemmel,előzőleg is gyakran elengedte az adótmegvette a püspö-
ki tifcedet "és jobbágyainak ajándékozte.Ezzel elírte azt,hogy job-
bágyai ragaszkodtak hozzá,ennek számtalanszor tanújelét adták,ami-
kor ." Atyjuk" le jött.\ mécsből közéjük és bajaikat orvosolta.A hely-
zethez és a viszonyokhoz mérten ujabb és unjabb kedvezményeket addfefc 
a j©bbá;gy oknak, neraúgy,nint ná.s földesurak,akik inkább elvettek a 
kedvezményekből, s eiaho ;y negt oldották volna azt »Későbbi ilyen ked-
ve znényeket is adott:"A jobbágyok senni úrbéri és jobbágyi terhe-
ket bizonyos óévekben nem viselnek.A szerződést : inkm 3 évben ле :-
ujjitják,tehát a körülmények változásával ők is változtathatták 
a f ölt ét eleket. Kötelesek szolgálni egy -hetet- székerekkel és gyalog 
huss napot,különösen az urasá ; épit.lobot nincs,A közrnmkálcat 
pedig felváltva végzik.A kilencedet néhs se ; -válthat j ák, máskor ter-
mészetben fizetik,A s zsbadköltözködéa-i joguk megvan."4 

Innen érthet 1 íz a ritka esett,ani :t zervasoh történt 1 
1777b on, amikor De bur ' á.ihály 2oo forintot hagyott y földesurára. 
De nemcsak Szarvason,"" nem z egész uradalem terület árt szeretettel 

I 
fügött a jobbá yr' ; fölácsr-rukon,úgyhogy lit alánossá lett ez a köz-
mondás :"Áldott a föld,amelyen Harruckern uralkodik."44 

H i á b a m i n d e n f á r a d o z á s . 

Harruckern minden fáradó z -.se hiábaló volt, pedig abban 
az időben kevesen tettek ángyi jót a jobbá ;yokk- l, int С .Amit ' ' 
épietett,azt lerombolta a katonaság.Ugyanis a jobbágyok vallási 
szabadságuk vélelmezésén kivül a jobbágyélet terheitől is szaba-
dulni szerettek volna.Régi helyeikről elmenekült ék, hogy -megszaba-
duljanak terheiktől,itt pedig a katonatartás nehéz terhe sújtot-
ta, őket,Hz okozta - legn: у obb kellemetlenséget és eltégedetlènsé-
get. loben az idősen ' «̂j r. azda tartozott havonkint adni a nábiy 
beszállásolt katon-nak 3 véka búzát,vagy naponta 2 font kenyeret, 
naponta egy font húst és lovanként havonta 6 véka zabot.Ha a kato-
na örségen volt a ;azda köteles volt adni egy garast »zabot és szé-
nátjvinvii az őrhelyre.A katona ruh gát köteles volt a h íziasszony 
ki:loeni.Mindemellett látták a sokatdolgozó jobbágyok a katonás-
nak semsittevését,vadságukat,erkölcstelenséglketî+Â helyzet emiatt 
ецуге-jobban érdesedett.Előszűr csak szeneikül.tűrték és na;ukba-

+ Eble: Ж Harruckern és - Károlyi CG 1 "D. 4o.oldal. 
++Dr,Héumana Jenő : оzarvas na gküzsé : története.44.oldal. 
'+++. Ha,an L : Bóké s-Vánae g;g о t ört énét e. né Zirat .79. old a 1. 
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fojtva,a keserűséget megadták - katonáknakjáró részt.Az ispánoknak 
M"Da panaszkodtak,do tehetetlenül állott a gyulai uradalom igaz-
gatója is,sőt na•• "hoz Hnrruckernhez is Mába aentek panaszra,nem 
mintha "atyjuk" nem kart voir. segíteni,hanem,mert a sera tudott 
semmit termihez ellen.Hazánknak ez az а szomorú korszaka,amikor a 
török kiverése cinén összeverődött katonaság töhb kárt okozott az 
országba*,mint a ga r. török. Bea. is csoda,ha a nép ,ho ;;g szabadul-
.j©n%zen terhektől,szökdösni kezdett. 

1724-ben a vármegye is panaszt tett a Helytartó Tanács-
nál a lakosság szökdösése -miatt.Ennek okait a vidék vakságában, a 
gyakori árvizekben,-a katonatartr'ssal járó kellemetlenségekben, a 
távoli helyekre való fuvarok.ban és abban látta,hogy kereskedő hiá-
nyában пещ képesek a jobbágyok nem képesek terményeiket eladni; 
de az adót fizetaiök kellt 

A vármegye ugyan ..indent regt et t ,ho;;y a szökdösést meg-
akadályozza. A hhtárokkai is fegyveres őrökkel őriztették,de hiábn. 
Szántás ürügye alatt szökdöstek át a szomszédos megyékbe,vagy visz-
sza a Felvidékre.Az elkeseredés megyeszerte el volt terjedve,de Csa 
bán volt a legnagyoob.agy 173o.-év körüli irat az ez >i szökevények 
számát 27o-re becsüli.Ezek közül 60 csabai voltt+Hogy megakadályoz 
za s& Harruckern а szökdösést,elvállata a főisp nságot és a nép kö-
zé költözött,hogy személyesen orvosolja а bajt.Amikor Harruckern 
1732-ben átvette Békés-vármegye főispáni hivatalát,az volt a szán-
déka,hogy közel legyen telepeseihez,akiket családtagjainak tekin-
tett .Elhagyta Bécset és Gyuára ment.Minden igyekezet mellett is 
főisponsága alatt két nagy csapás érte a megyétîaz 1735.-évi Pérő-
féle lázadás és az 1738 évi pestis járvány. 

Ha a Péró-féle lázadás okait kérésük,akkor megint 
azt 1át j uk,h 0 gy a bécsi udvar elhintett konkolya volt a maryar ve 
tésben.Amig a magyarok a török ellen harcoltak,mert testükkel véd-
ték házijukat, addig а bécsi udvar a nemzetiségeket dédelgette e's ki 
váltságokkal halnazta el.I.Lipót is 1691 augusztus 2®.-án kelt 
levelében a rácságot kiváltsággal ruházta fel,melyet II.R-'kóczy Fe 
renc shabds g harcénak leveréséig; tiszteletben tart ott ak. Ekkor" azon 
ban eltürülték a szerb patriarchátust,s.^/alva jóságot német par-mj 
a.ks: g alá. helyezték.Hegy a bécsi udyar ennek а/politikai sakkhuz^ 
*üc emberi szint adjon térítési názz'él díszítették ezt a gondolatot 

s-

Haan L:Békés-Váraegye története.Kétrat.81.oldal. 
' -t-.Haan L:U.o. 86.oldal. 

t 
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t 
Ugy ákarták a térítést legsimábban e lint é zni, ho gy Diakovi.cs óhi-
tű püspököt nándorfehérvári érsekké nevezték ki s .aegbizták a 
téritéssel,.Ez a bécsi udvar egyenes jellemére vall,hogy Meggyőző-
déses kereszténység helyett csellel és megtévesztéssel akartak p 
poltikai téren oper IniT 

Az új érsek nemzeti gyűlést búvott össze,melyen megjelen-
tek a vezető szerb férfiak,köztük ázegedinac Péter,akit Péró né-
ven emlegettek»Amikor az érsek vázolta a bécsi udvar tervét,az . » egybegyűlt rács 'g azonnal Tt -./vérhez nyúlt,Annyira elmérgesedett 

i' 
a helyzet,h gy Dir.kovicsnak török területre kellett aenekülni, 

Péró és a többiek jól tudták,hogy a bécsi udvar terveivel 
nem hagy-föl.Azt is látta Péró,hogy egyedül nem könnyen érhet el 
sikert,»ízért az Alföld és főleg Békés-megye népét,mely akkor ép-
pen forrongásban volt,akarta terveinek megnyerni, a szerb érdeke-
ket magyar és tót vérrel diadalra vinni .Felhasználta a., békésszent-
andrásiak elégedetlenségét azzal hitegetve őket,hogy II,Rákóczy 
Ferenc jön az ország fölszabadítására. 

Békésszentandráson a bánásmód miatt elégedetlenség tört 
ki,Péró politikai jogokat és teljes szabadságot igért siker esetén 
s állandóéa» azt hangoztatta,hegy Törökország felől nagy sereg-
gel jön II,Rákóczy Ferenc megs e git énükret+ 

iliut n Mindannyian felesküdtek 1735 április 27,-én 36-
kósszentaridr'.son,Vértesi Mihály biró megindította lázadást . Má-
jus 1.-én megérkeztek Csabára.Először fölszólították a lakossá-
got,hogy csatlakozzon hozzájuk.Amikor ezt megtagadták,a községi 
pénztárt kezdték követelni,A kétségbeesett csabaiak mindent meg-
tagadtak tőlük,aniért* a lázadok nagy pusztítást és kegyetlen-
kedést vittek végbe.Az akkori evangélikus lelkészt,Burian Sámu-
elt, aki előlük a tempiокоa menekült,onnan kihúzták és vele illet-
lenül bánta.kI++Terméézetesen a király sem nézte' tétlenül és csak-
hamar csapatokat küldött a lázadás leverésére.Miután a .gyülevész-
hadat már szétverték és Pérót elfogták,a lázadás tulajdonképen 

- el volt folytva,Orczy István királyi biztos a ueghódolóknak kegyek 
met igért,a negye mégis mintegy ezer embert vesztett,nem szánit-
va azt a roppant nagy anyagi kárt,arait а felkelők pusztításai okoz 
takt + + + 

Már a lázadók jövetelének hírére is menekülni kezdtek az 
emberek Csabáról.Nemis szólva arról,hogy sokan áldozatul estek 

+Hóraan-Szekfüí1 agyar történet.IV.k.487,lap. 
++A Békés-vár. megyei Rég.és küv. tört. Társ »évkönyve. II. köt et 14o.lar. 
+-f+.Haan L:Békés Csaba mezővárosa.14.oldal. 
++++.1736 évi jegyzőkönyv loi pontja. 
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keg^etlenkedéseiknek.Sokan pedig siegeleé ;;elték az egészségtelen 
vidéketa so" cg-gp at és - kére 1 '.zad s kegyetlenkedéseivel betel 
ve' ,visszatértek a Felvidékre,vagy másfelé bujdostak.Harruckern 
megtett mindent,hogy a szépen indult települést megtartsa és felvi 
rgozt-issn, r zonban minden jósága mellett is sokan elhagyták az 
helyüket ,ehhez j- mit aég az 1738.-ik évi pestis járvány,amely 
nagy csapást jelentett az egész lakosságra. 

A csabai települést ebben az időben még egy nagy csapás' 
érte 1738. ovi tűzvész,anely végleges pusztulással fenyegette Наз? 
ruckern oly n.-gy gonddal létesített telepítését.Később azonban iga-
zolta a történele::; Ilnrruckerdt,. .ert пел veit hiábavaló :a"r-dozása. 
Ha valaki ma meglátja Jiékéscsab't és tudja azt,hogy i volt ott 
25©. évvel azelőtt, az bisonnyára csod-Tkozik a zen, hogy ennyi idő a-
latt,hogy tudták ne;-változtatni a táj at .Ma Békéscsaba Békés-пеетге 

a IJ 
legnagyobb és leggazdagabb várоha.Óriási település,melynek vannak 
falusias részei,de vannak egészen nagyvárosias részei ie,melyek 
minden kulturigényt kielégítenek.Ez az óriási fejlődés csak olyan 
с 'Der előtt értékes,"ki ^tTr.ilyen teremészeti aJrvlályokknl 
kellett a települőknek : -.egküzdeni ,ho gy ebből a posványos „nádas te 
rillet bői jé termőföldet és kultúrt erilet et varázsol janak. Csak az 
tudja a települők szerénysé :ét és igénytelenségét értékelni,aki tu<. 
ja nennyi csapás érte ezt a helyet„tűzvész,árviz,járvány,pusztító 
hordák kegyetlenkedéseitől.Szinte értei tetlenül áll -,z ember és kér 
dez,hát miért is naradtafcés hogyan is naradtak ezen a területen ? 
Mindenekelőtt tudnunk kell,hogy nélysé ;esen vallásos emberek voltai 
az első települőt,akik hitükért hagyták el - biztosabb,egészségesebb 
otthonukat,csakazórt,aert vallásukat szabadon akarták gyakorolni 
és meggyőződésüket ne adták oda a. cuius regio,illius religio el-
véért „Másodsorban pedig ez a jólelkű,roppantigénytelen nép minden 
erejét belefektette abba,hogy ю ;ának létalapot teremtsen ol-.El-
ondolhatjuk igénytelenségétr likőr nég u- is csak vasárnap eszik 

főtételt és egész héten megvan kenyéren és szalonnán,sőt a szegé-
nyebbek kenyéren és hagymán.Omelett negbizhntó, szor-lmason végzi 
(unkáját. 

Arra«kérdésre,ho gy ni ért maradt itt a tótság ,tudmmk kell 
a rác és oláh telepítésekről,ho y sokkal értéktelenebbek voltak, 
mint a tót telepk.Sok kifő ;ás merült föl a rácok és ol "hok ellen 
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jpLijtet as á ;ruk , же g bi zhat atlans águk és vadságuk miatt, A felvidéki tőt-
ság ,amely már régebben itt élt a magyar államban ,hozzászokott a 
rendezett állami élethez.SqMc,;1 használhatóbb volt,mint a fenteali-
tett nemzetiségek.Ink bb dolgozott és fegyelmezettebben is viselke-
dett,mint m rác és oláh telepek lakói.A rácok,oláhok és а magyarok 
közöté akkora kulturáli s, lelki 's jellembeli írUlönbsé ;e:- voltai: ,к* 
azok minden kedvezmény ellenére sem tudtak beleilleszkedni az a k k o r i 

:xég elhanyagolt agyar tr sadalo. iba seia.A tótság viszont,amely mel-
lettünk nőtt fel,egész szépen tudott belekapcsolódni a nemzet ujjá 
építésébe,amiker emberi mU ikaerőre volt szükség/ 

Szekftl Gyula a telepítésekkel kapcsolatban azt mondja, 
hogy a török idők utáni telepítést,azért nem végezhette a nagyar-
ság,mert oly nagy volt и vérvesztessége,hogy жеш tudott embereket 
küldeni s ezért száporátak ugy el m ne; iz et i s é g ek.Mindem elismerésen 
elláére is b ".torkodon :te.;;ealitenî  azt,hogy erre m területre küld-
hetett volna a.z akkor szét züllesztett magyarságból, sohasem lett 
volna Békéscsaba 54 ezer lakosú város, raert az akkori aiagy ars ágnak 
жеш a vérvesztesség volt a tehetetlenségi főeka,hanem sokkal mélyei 
ben volt a baj.A sok kalandozással elszokott a .aümkától•Láttа,h© gy 
katona lettére szabd lopnia,rabolnia ezért beállt ide is oda is ka-
tonának. Az ország gazda nélkül volt,mindenki azt csinált,anit a~ 
kart,senki se vont; felelőségre és ,ha netalán rajtacsípték,akkor 
átszökött a király területéről a törökére,vagy onnan ide,vagy Er-
délybe ment,Egyebet ne mondjak,amikor az első telepsek megjelentek 
Csabán,hogy uraik elől ezen a nádas s alkörülvet t helyen megbujhas-
sanak»Csabán 22 csaladot találtak.Az új telepesek első dolga volt 
új házakat építeni és antikéhoz látni,a magyarok nemhogy szintén 
megfogták veins а kapát és versenyt dolgoztak volna,hanem össze-
szedték sátorfájukat és elmentek fajrokonaikhoz,o.hol tovább foly-
tatták visszahúzódó életüket,Adataink szerint Gerlára és Dobozra 
mentek.Tesék megnézni na Gerl.lt,Dobozt ás összehasonlítani Csabá-
val,.akkor mindé ki látni fogja s különbséget a. közeli magyar tele-
pesek és g tót telepesek között.De nemcsak Csaba,hanem Szarvas, 
Békés,Tótkomlós mind gyorsütemben gazdagszik és gyarapszik,H-e p pant 
büszkék is a tótok városaikra.Akadtak sáár lelkiismeretlen vezetők, 
akik félre akarták vezetni Őket,de hivek ..лагadtak és azt hiszem , 
ha a nekik Ígért külön állam helyett ,külön világot adnának,akkor 
sea hagynák el az annyi fáradsággal elsőrendű termőtalajjá tett 

+ .Hóna-Szekfü:.. agyar történet.IV.k.47o.lap, 
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csabai földet. ízt a népet nea szabad politikai célok és egyéni 
előretörésekre feIbaszilálni,est szeretettel lelkiismeretesen kell 
vezetni s akkor nincs vele semmi baj. 

A csabai nép elfogadta a posványokban termő keserű ke-
nyeret és édessé tette azt.A tétek átvették a környező magyar l a -
kosság szók' sait s nyelvi tekintetben is nagy előrehalad s tapasz-
talható a teljes asszimilálódás felé.Az életmód és viselkedés я 
-úr teljesen megegyező a magyar és idegen ajkú l a k e s s — között, 
csak gondolkodás tekintetében van mérni eltérés. 

A családi életük kg iái is patriarl 'lis.Az ifjú h'zasol 
is az apai házban aradnak s a vagyon csak az apa halála után ol-
tódik szét.Erkölcsi tekintetben igen magasan állnak,arai valószínül* 
régebbi rendszabályok eredményet 

aa 

m a g y a r o s o d á s 

Harruckern azok közé'az'idege4származásu feur-k Ш х 4 t~r 
tozott,akik a magyar levegővel a magyar szellemet is magukba szú 
s Ankerschmidt-goadelkodásúvá letÄemcsak jólerezte га 't M ^ u 
országon,hanen gondja volt arra,hogy az általa letelepített tóts'— 
is magyarra tegye.Főispámsága alatt bizottságot küldött ki,bo^ 7 
nagyér nyelv negkedveltetése és elterjesztése céljából tervezeted 
ke s zit s enek,A bizottság még 1738-ban beterjeszti javaslatát»ele-
mek clso részében a magyar nyelvet az őt megillető helyre emelik 
A közügyek vitele magyar nyelven történt.Utasították . községeket 

hogy csak magyarultudó elöljárókat vállaszamak;a céhek,ho^y г Щ ^ 
könyveiket ; a kereskedőket,hogy felirataikat mgynr nyelven" készitяéú 
Ugyanakkor Harruckem saját uradalmában magyar tiszteket tart és ' 

felszólítja őket,ho ;y könyveiket »leveleiket magyarul vezess — 
varmegye csak magyarnyelvű iratokat fogad el.A negye területén sem 
pap, sem tmitó-nera lehet, aki :agyarul neu tud.Ut asit ják a l e — 
torok'.t hogy az istentiszteleteket magyar nyelven végezzék,vogy — 
, ^ivaltva,magyar istentiszteleteket is tartsa—az anyaköny 

!?: d r f ^ f 1 -ólában a főbb tárgyakat ' — u l t — 
c.Kxküldenek egy bizottsé ;ot,melynek feladatává teszik,ho у eze", 

iratarozatok végrehajtását ellenőrizzed 

+Dr.Reil La j о s :Békés cs a ba népe„136.old al.Bcsaba Monogxnfiáj ában. 
++.A békés-várnegyei Rég.és küv.történeti Társ.Évkönyvei XII.k.118 lap, 

U.o.XII.k.173.oldal. 
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A magyarosító törekvéseket a katolikus egyház karol-
• 

ta fel» később.Ugyanis a katolikus papokat »ár ebben az időben sea 
választ ©tták, Ktamtw. kinevezték. Ezzel s zenben o.z v ngélikus hivek 
Önmaguk választottak és vő Is zt jak sa is lek-őszeiket, A myagváradi 
egyházmegye katolikus: papjai lelkes magyar fiukból kerültek ki, 
akik aztán, ha idegen aj loi hivek közé kerültek, minden erejükkel nek: 
feküdtek a magyaresitásnak.Muakájukat siker koronázta mert а régi 
nyáj ".lindekor követi pásztorát és ,ahhoz igazodik.. 

Azonban teljes nagyárosodást ez sen hozott,mert,ha leg 
is tanúin -k magyarul t tok,otthon egyrusközt csak tótul beszél-
kek,de hangsúlyozom nagyon kevés olyan ember él .Békéscsabám,aki 
neri tudn*. magyarul. 

A "protestáns: k-t a magyarosítás terén siilyos felelő-
ség terheli, lert na • r nem lehet erőszakosan magyarosítani és az 
elmulasztott két század hibáját nem lehet téppen ilyen válságos 
időkben gyökeresen legjavitani.Elégedjünk meg ma azzal,ha nem is 
beszélnek jól magyarul,de legalább magyarnak vallják magukat és 
egy pá.r tót színdarabon és prédikáción kivül mást По.-: kivárnak.Két-, 
ségtelenül nagy hibát k'vettek el a protestánsok azzal,hogy а nép-
nek hízelegve,s-ját nyelvükön szólottak hozzájuk és módot nyújtot-
tak arra,hogy a tót lakosság csak tót lelkészeket válasszon,akiket 
anyanyelvükön is negértenek, lu gyón szép volt tőlük,hogy igyekez-
tek a nép nyelvén beszélni,de ennek.következményeit akkot látjuk, 
amikor a nemzetiségi kérdések annyira kényessé váltak,hogy hozzá-
juk sea lehet ny Ini. 

Volt idő,amikor sokat lehetett hallani Békéscsabával 
kapcsolatban a külön tót állma jelszavait.Ma a történelem nár Hin-
dert igazolt és nem volt egyébb ez,mint néhány nagyravágyó és lel-
kiismeretlen vezető a gye 'si alma.M- a csabai tótok inkább szán-
ják a felvidéki tótságot,mint irgylifc önállóságukat. 

Reményünk van arra,hogy a magyar génius a letelepült 
idegenajku lakosokat előbb, utóbb negmagyarositja.Bízalonaal kell a 
jövő elé té"-inteni, iert - teljes ;y-rosodás úgyis csak idő kér-
dése.A környező magyars 'g asszimiláló ereje érvényesülni fog itt ií 
mint annyi más helyen és el fog jönni az idő,amikor Csabán mindek! 
magyarul fog beszólni és a mai tótok unokái büszkék lesznek arra, 
he gy »agyarnak vallhat j ák . ». uicat. 
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A társadalom ki --.l--kulúsa -Békéscsabán. 

A csabai nép hitéhez fanatikusan ragaszkodó lelke,a jobb 
élet után vágyódó énje,búcsút aondott szülőföldjének,hogy - tö-
rök dúlás után ,fii- és- nád-tengerré vált karos-Kőrös közén új 
otthont keresőn a .zt a területet írunlcís kezével,szorgalmával, 
kitartásával uj о ól ez • riirultúra szol;-. atába "Ilit s : , 

Felt ehetnénk - kérdést,b ;y ü'rá ront Bóké с ; bár- tele-
pedtek»: a tótok ©lyan szánban és nem Békés-megye más. helvé-
re.A válasz egyszerű:A felvidéki tótsá.;:,mint jobbágy tömeg föl-
desuraik bosszúja elől olyan helyre voltak kénytelenek menekülni, 
ahol elég távol voltak régi lakhelyüktől és elrejtőzhettek.Csa-
ba jó búvóhely volt,sert régi otthonuktól ,Iíont- és i-égrád-negyól 
2 5 0 k l E-- r e kerültek,nidassnl és iocsárral körülvett területre. 
Békéscsabákkor csupán Orosháza-felől volt Megközelíthető.Ezen a 
búvóhelyen rendezkedtek be és kezdtek hozzá a megélhetés előte-
reTéséhez.berendezkedtek az új'viszonyokra és csakhamar vir-' -zó 
települést hoztak létre.Bevándorlással és szaporodással a lnkos-
s száma rohamosan nőt.к iek bizonyítására hozom föl a követke-
ző adatokat": 

-I ol 

1717-ben. 
172e-D an. 
1723-ban. 
1728-bah. 
1957-oen 

• • 
• • 

...11© lélek 

...29® lélek 

..6©55 lélek 
•22143 lélek 
.27865 lélek 1867-ben......3oo22 lélek 

188o-ban......32616 lélek 
189o-ben 34243 lélek 
19®®-ban 371o8 lélek 
192o-baa 46633 lélek 
193©-ban 49974 lélek 
1941-ben 52296 lélek 
1944-ben..cca 54ooo lélek 

A tétok ide,mint szökött jobbágy-k jöttek,de sok kedvez-
ményben részesültek ós sokan szabadokká lettek. 1845-ben az e-v'sz 
község meg akart szabadulni az úrbéri terhektől,azonban az örök* 
váltság végzetes volt a földművelő Jakosságra nézve, naeanyiben 
1848-ьяп bekövetkezett az általános szabadulás a, jobbágya,alól 
.Csaba,mint önmagát legváltó község kénytelen volt kétszeresen 

+V-.ír®si statisztikai hivatal följegyzései, 
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fizetni,egyrészt az ur s;'. ;nak, másrészt adóba az államnak. 
Az öröváltság tartozás с у -о növekedett és igy a hatóé-'. 

i 
kényszereszközökhöz volt kénytelen nyúlni.Ekkor sokan a negyed és 
féltelkes gazd ib közül (y.-k.na) eladtál: földjüket• Megnevekedett a loo 
holdas gazdák sz l ia és nagyon megfogyott a negyed és féltelkes асах 
gazdák Száma,kik zsellérekké lettek.Amennyiben illatállományuk meg 
maradt, feles földet kaptak az uraságtól,de akinek állatait is el-
vitték a végrehajtók,azok béresnek szegődtek el.Ekkor kezdett ki-
alakulni 6sabán a paraszt proletárság,amely ла is megvan,azonban 
abban az időben nég nem jelentett szociális problémát,de később 
annal súlyosabbat.Különösen,akkor kezdett égő problémává lenni* a; 
sok elszegényedett földmunkás,amikor a gépek megjelentek a gazda-
ságban. Ezzel egyidőbem egy ásik áramlat is széles rétegben kezdetjb 
terjedni,ugyanis a gépek beállításával a gazdáknak kevesebbet kel-
lett dolgoztok és egyre inkább hajlottá.]: a kényelem és urhatn л-
ság felé.bem is gondoljak mekkora bajok elindítója lett ez ,aert 
kiéleződött a gazda és a munkásság között az anyagi és osztálybe-
li különbség.Azelőtt a földmivelő gazda és munkása között nem volt 
különbség.A cseléd családtagnak száaitott.Társadalmi különbséget 
лет képezett az,hogy kiirányit ja1 a munkát,mert a gazda és fiai 
együtt dolgoztak a munkásokkal,sőt együtt is étkeztek,azonkívül 
együtt imádkoztak és énekeltek. 

Ez a viszony később megváltozott,épugy,mint mindenütt 
máshol.A gazda nem dolgozott,hanem csak parancsolt és kezdett ké-
nyelmeskedni,ur mivoltát éreztetni.A harmados kukoricaföld negyede 
lett,mert munkás volt elég.A lakosság száma pedig egyre nőt,de a 
keserűség is egyre fokozódott.1891-ben május elsején nyilt zen-
dülés tört ki/Kialakult egy földmunkás proletár réteg, mely .lá-
zadással, elköltözéssel^. próbálkozott magán segíteni,Azonban mind-
ez nem sikerült és be kellett látni©k,hogy szeor. g.lrma munkával 
töobet érrAk el,mint az előbb felsorolt módokkal. 

Ma ez a proletár réteg egyik legbékésebb rétege a csabai 
lakesságnak.Alkalmi munkával feglalkoznek és szorgalmas munkájuk-
kal kis házat és egy pár" "okta" földet kuporgattak" össze,úgyhogy 
öreg napjaikra igénytelen életükhöz képest jól szituáltaknak mond-
hatók. 

+Dr.Korniss Géza:Békéscsaba negyeiváros története alapításától 
jaJLnkig. 34. oldal. 
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AZ első telepesek között alig találunk egy pár iparost. 
Ahogy а lak®sság igé yei nőttek,úgy szaporodtok a foglalkozási-
ágak is.A XIX.század elején látjuk az iparosod— első szárnypró-
bálgatásait .Természetesen csak kisiparosodásról lehet szé,de ez 
Már elég jelentős,legalább annyiban,hogy а lakosság szükségle-
teit el tudták l—ni. 

Váratlan fordulat állotta* be,amikor a vasutvonalak kiépí-
tésével hatalmas lendületet vett az ipar és a kereskedelem.ilj 
társadalmi réteg,a gyári smnkásság osztálya kezdett kialakulni, 
amely már jelentős szánokkal illeszkedett a földműves lakosság 
közé.A gyors növekedés olyan szánokat produkált,hegy - város la-
kossága пек győzte a munkást adni és ezért a környékbeli falvak 
szegényebb néprétegei, főleg a nők egyre nagyobb szánnal szivá-
rogtak а városba.Ez г töseg eleinte biztos kenyérhez jutott,de 
a háború ut'ni helyzet itt is ne /-teremt et te az új ,mostmár nem-
csak földműves,hanem a gyári proletárságot is.Óriási ;ond.ot o-
kozott ez a vállalatoknak,de a városnak is,amikor a több ezer 
Munkanélküli kenyeret követelt.Reményteleu helyzetükön tünteté-
sekkel próbáltak segíteni,de nem вikerült.Mérni javulás állott e-
lő a harmincas években,amikor Csaba is berendezkedett a regesen-
kitás utáni állapotra. 

A földműves proletár- • a nuit század végén részben át-nt 
a gyári munkásosztályba— alakult át a bevándorolt lakosság e-
lőször szabad kisbirtokossá,majd nincstelen zsellérré,később'föld 
műves proletárrá,íiely állapotból a gyári munkássághoz menekült 
de itt sem várt rá jobb sors,Mert évekig kereset nélkül ,-radt' 
«Sok a városi i.isé L kárkai jutottak annyi kenyérhez,aniVe] é L * 
tengették életüket. r 

Az ország megcsonkítása Csfeaba lakosságát megváltoztatta 
Вел az őstelepülőket cserélte ki.h-ne- - iH->hh n , .. , 

ujabb tenegek oeozönlésé-
vel egy menekült állami.» alkalmazet+ « 

»Wgdijas rétegét hozott be 
Olyan nagy szánban vándoroltak' be Csabára,hogy a város Kekor fi ~ 
zikailag képtelen volt befogadni.Vasúti kocsikban laktak hosszú У 
napokon,s őt ̂  éveken át,nig az államvasutak nem tudtok t ö b b — 
családot befogadó bérházakat építeni alkalmazottaik szá r - T v 
ros intern, házhelyeket adományozott a menekülte]; részére é^O Yb 
kölcsönnel felépítették szép kis házaikat. 
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Sziate elkülönülve jlnek még na is egy nauyrar n;.xi,|dí j\as réteget 
alkotva. 

A világháború előtti telepeseket kiváló vezető férfiaif 
a'több,; i£t. száz helyről összeverődött tömeget néppé forrasztot-
ta össze.Az ottélő magyarság fa magyar környezet idők folyamin 
átalakít ott a, érsele íbem . '.ágéhoz kapcsolta..ízért mondja .na г csa-
bai tót,he Megkérdezik,hogy ilyen nemzetiségű,hogy"csabai"..Se 
tótnak,se magyarnak heg nondja nagát,hanem csabainak.A csabai 
' népnek a nagyars ággal való keveredését külön is hangsúlyozni kiv 
nos,mert annyiszor támadták '.ár Békéscsabát a Felvidék rabtar-
tői cimen,holott a csabai néphez verség dolgában sokkal több kö-
ze van a magyarságnak,»ist a Felvidék elrablóinak,akik több száz. 
ezer no gyárt 'elraboltak. tjL. . 

зУГ Le*t j <•*• * 
Ha ne zetiségi szeripétnból vizsgáljuk - lakosaágot<Ergy 

172o-uo.ii a lakók valamennyien tótok voltok.2oо év ulva 192©-ban 
a lakósáág a következőképen oszlik ieg nemzetiségi szempontból: 

magyar.......214©? fő 
német 262 fő 
tót ....24710 fő 
oláh 175. fő 
egyéob .81 fő. 

Л aagyárság térhódítását,sajnos nen Írhatjuk egész ter-
jedelmében a Magyarosodás javára,Mert ennek tekintélyes része a 
város gazda« . és kulturális fellendülése következtében beván-
dorlók táborára esik.A számszerű visszaesés azonban а maga ter-
mészetes szaporodásával együtt kétségtelenül a magyarosodás kö-
vetkezménye. á 

Ilyen v "ltoz "sok és kiegyenlítődések közepette alakult 
ki a mai Békéscsaba lakossága..Érdekes,hogy nyelvben és műveltségi 
oly mes SEC állnak e .á.stól az emberek, és mégis van valami, nui 
cru-brávó teszi őket,/ к к" szükség esetén, int csabaiak, aeies 
bene >>rdinata-b u lép .ck fel tiaden olyannal szemben,-*mi • város 
és saját érdekeiket sérti. 

A Békéscsáb n letelepedett magyarság és tétság megnutat-
ta,hogy a Mocsárból és hasznavehetetlen területekből hogyan le-
het művelhető területet,virágzó ipari és kereskedelmi centrumot 
kiépíteni.Igaz,. ; "s tényezők is közrejátszottak itt,de az alapot 

с 
\ 
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5k tették le és a többi a fejlődés munkája,arait azut-— természeti 
és emberi adottsá -ok elősegítettek, vagy hátráltattak.Ilyеж ténye-
ző-volt az ország: megcsonkít ása is .Azonban Békéscsaba me gmutatta, 
hogy imiól inkább tönkre akarnak tenni,annál nagyobb erővel dol-
gozunk és annél. nagyobbat produkálunk.Békéscsaba talán sáhaő'en let"; 
volna elyan ipari és kereskedelmi centxuá,saint amilyen a h ború 
utáni erőfeszítése által lett,Eoben a munkájában Segíteni kell, 
hogy az ország építésében teváobra is példa legyen nemcsak hazánk 
többi városa előtt,hanem az országcsonkitó hatalmak előtt is. 

t 
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A rónai katolikus egyház anyakönyveit tűzvész üusztitott.a el.r - -
" ~ Эи 

hogy onnan adatokat nen tudtam szerezni. 




