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Előszó.
Tót-Komlós községe 1895. junius 27-én tartott
képviseleti gyűlésén megbízott azzal, hogy a község és
az ágost. hitv. evang. egyház 150 éves évfordulója
alkalmából a község és egyház történetét irjam meg.
É n a község eme. határozatát, bárha egyrészt ismertem
a feladat nagyságát, másrészt pedig ismertem erőm
csekélységét, magamra nézve parancsnak vettem.
A feladatot rám nézve erőm korlátoltsága mellett
nehézzé azon körülmény is tette, hogy sem a községnek, sem az egyháznak rendezett levéltára nincsen,
időhöz és helyhez kötött hivatalos elfoglaltatásom pedig
annyi szabad időt nem engedhetett, hogy én más
községek vagy megyék levéltárait, -— hogy az országos
levéltárat ne is említsem, — nyugalmasan átkutathattam
volna, másrészt pedig feladatomat nehezítette az, hogy
a község részéről jött eme megbizatás a munka véghezvitelére meglehetősen rövid időt szabott ki.
Nem csekély gondot okozott tehát első sorban
magának az anyagnak összegyűjtése annyival is inkább,
mert igaz ugyan, hogy a község a képek beszerzésére
s levéltári kutatásokra megszavazott 300 forintot, de
én tudva, mennyire ki van a község pénztára meritve,
a levéltári kutatásokra csak !20 forintot költöttem el.

Midőn az anyag, u g y a hogy, már együtt volt, előállott
a másik nehézség, az ugyanis, hogy az összegyűjtött
anyagból mit vegyek fel s azt hogyan írjam meg? E s
itt tekintetbe kellett vennem azt, hogy e kis müvecske
leginkább a tótkomlósi nép számára lesz irva, tehát
igyekeznem kellett lehetőleg azon anyagot dolgozni fel,
mely e nép társadalmi, foglalkozási s felfogási körének
leginkább megfelel s igyekeznem kellett azután lehetőleg
egyszerűen, világosan s minden czikornyát óvatosan
kerülve, írni, hogy azok, a kiknek Íratott, megérthessék.
Mert ha a történelem nemcsak a múltnak megszemélyesítője, hanem a jelennek oktatója s lelkesítője is, akkor
kell, hogy azok, kik a történetet olvassák, értsék is,
mert lelkesülni csak azon lehet, mit az ember szivével
és lelkével felfoghat.
Innen van, hogy e műben, különösen a hol a
közgazdasági dolgokról van szó, egyrészt oly részletek
is foglaltatnak, melyek a történetíró előtt csekély vagy
talán éppen semmi becscsel nem birnak, de a komlósiak
előtt, mert apáikról van szó, közvetlen érdeküek; másrészt pedig, hogy oly részletek elmaradtak, melyek a
mű történeti becsét emelhették volna.
Ezekben némileg rámutatok magam e mű némely
hiányaira, melyek érzem és tudom, számtalanok, de a
melyeket mindazonáltal sem erőm csekélységével, sem
hivatalos teendőim sokaságával teljesen igazolni nem
igyekszem, mert ugy vagyok meggyőződve, hogy ha
valaki önmagára vállal egy vagy más munkát, kivált
hogyha azt n e m anyagi érdekből, nem pénzért, hanem
népe iránti önzetlen szeretetből, minden jutalom nélkül
teszi, annak a tehetség netáni hiányát szorgalommal,
az idő rövidségét pedig kettőzött munkával kell pótolnia.
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Ki kell még jelentenem azt is, hogy e mű sem
eredetiségre, sem tudományos mű czimére igényt távolról sem t a r t : a forrásokat, melyekből az adatok egy
részét meri tettem, egytől-egyig felsorolom s a mit
azokból szórói-szóra átvettem, azt az úgynevezett csillag
alatti megjegyzések mellőzésével idézőjelek közé tettem,
a levéltárakból kikeresett adatok pedig a pragmatieohystorikai feldolgozást sok helyen nélkülözik.
Tót-Komlós községe, az ágost. hitv. ev. egyház,
továbbá Békés- s Osanádvármegye levéltárán kivül,
forrásokul többé-kevésbé a következő részint kéziratban
levő, részint nyomtatott műveket használtam:
1. Tót-Komlós községe jegyzőkönyvei.
2. A tótkomlósi ágost. hitv. ev. egyház anyakönyvei.
3. Ugyanazon egyház presbyteri és közgyűléseinek
jegyzőkönyvei.
4. Ugyanazon egyház canonica-visitationális jegyzőkönyvei.
5. Wallaszky Pálnak a latin kéziratból általam
magyarra forditott s a békésmegyei régészeti és
mivelődés történelmi társulat 188 2 / a -ik évi évkönyvében
megjelent: „Adatok Tót-Komlós egyházának s községének történetéhez" czimü munkája.
6. Dr. Karácsonyi János: „Békésvármegye története" czimü müve.
7. Békés vármegyei régészeti és mivelődéstörténelmi
társulat 188 2 / 3 -ik évi évkönyve.
8. Haan Lajos: „Békésvármegye hajdana."
9. Dr. Csánki Dezső: „Magyarország történeti
földrajza,"
10. Zsilinszky Mihály: „Szarvas város történelme."
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11. Veres J ó z s e f : „Orosháza."
12. Benka Gyula: „Szarvasi főgymnasium története."
13. Iíj. J a n k ó J á n o s : „Tót-Komlós" (magánrajz).
14. Horváth Sámuel: „Kalászok" Tót-Ivomlós múltjából és jelenéből.
15. Földtani társulat kiadványa: „ Szárazér geologiai
kutatása."
Az itt felsorolt forrásokon kívül a közelebbi múltra
nézve élőtanuk, Komlós idősebb lakosai szolgáltak
adatokkal, igy a község érdemes jegyzői s elöljárósága,
egyesek közül különösen a 48-iki eseményekre vonatkozólag, Csermák Kálmán lelkésztársam, Machan Márton
és Maiiga Pál egyház tagok, kik közül az utóbbiak magok
is részt vettek a szabadságharcz küzdelmeiben. Az
1882-ik évtől napjainkig terjedő történetre nézve pedig
saj at tapasztalataimra s följegyzéseimre támaszkodtam.
Fogadják mindazok, kik szóbeli vagy Írásbeli adatokkal szolgáltak s igy munkámban segítettek, őszinte
köszönetemet!
Az pedig, ki egyesek és nemzetek sorsának intézője,
adja, hogy a nép, melynek ezen, bár hézagos, de több
jóakarattal, mint szakértelemmel megirt munka, szánva
van, örömmel olvassa e müvet s necsak községe és
egyháza múltjának képét ismerje meg, hanem a jövőre
nézve tanúságot és lelkesedést is merítsen belőle s
akkor az én fáradtságom bőven meg lesz jutalmazva.
Tót-Komlós, 1896. szeptember 20.

Gajdács

Pál.

I. F E J E Z E T .

A község neve, belterülete, népessége, földrajzi fekvése,
határa s ennek kiterjedése.
/

E d e s m a g y a r hazánknak m a Tót-Komlós neve alatt
ismeretes azon virágzó községe, melyről a történetirók
eddig vajmi keveset irtak s melyről a földrajzírók is
csak annyiban emlékeztek meg, hogy felemlítették,
miszerint a község mintegy 8—9 ezer lakosa földn"iiveléssel, baromtenyésztéssel s némi háziiparral foglalkozik,
Komlós nevét azon pusztától nyerte, a melyen 1746-ik
évben telepíttetett. Magának a pusztának elnevezése,
mely sokkal régibb keletű, az annak előtte e vidéken
nagy mennyiségben vadon t e r m e t t komlótól származhatott. Az ágost. hitv. ev. egyház volt derék lelkésze,
Horváth Sámuel állítása szerint a jelen század elején,
sőt derekán is elég vad komló volt látható a szőllők
árkaiban. A „tót" jelző pedig a község törzslakosságának anyanyelvére vonatkozik- Volt azonban idő, a
mikor e község Békés-Komlósnak neveztetett, mi azon
történeti alappal bir, hogy egyrészt itten azelőtt is
létezett község, mely szóhagyomány s n é h á n y hitelt
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érdemlő okirat szerint Békés-Komlósnak hivatott, —
másrészt pedig hogy Békés és Csanád vármegye e
község birhatásáért ennek keletkezése óta folyton versengvén egymással, midőn végre az elkeseredett s
mindkét részről hevesen folytatott per Békésvármegye
j a v á r a dőlt el, ez, hogy a per t á r g y á t képezett község
jövőben is necsak tényleg, de névleg is m é g jobban
legyen a megyéhez kapcsolva, Békés-Komlósnak nevezte ; magok a község lakosai is, kik e küzdelemben
mindenkor jobban vonzódtak Békéshez, szivesen vették,
ha községök Békés-Komlósnak neveztetett. Innen van
az, hogy az 1795-ik évben befejezett templom déli
homlokzatán az ajtó felett „Eeclesia Ev. A. 0. BekesKomlosiensis", valamint az 1838-ban öntött egyik harangon „Békés-Komlósi á. v. evang. egyház" felirat
látható.
A község belterülete 380 kat. hold, mely területen
1446 háztelek létezik, a lakóházak száma azonban több,
a mennyiben több háztelek van, a hol két, sőt három
kisebb lakóház is, részint testvéri osztozkodás, részint
a telek egyik vagy másik részének eladása következtében épült. E belterületen a legutóbbi népszámlálás
szerint 9636 lélek lakik és pedig vallásra
nézve a
következő s z á m a r á n y b a n :
8857
78
423

Ágost. hitv. evang.
Ev. ref
Róm. kath
Gör. kath
Gör. nem egyesült
Örmény .
Izraelita

20
101

Összesen

1
156
9636
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Nemzetiség, illetve anyanyelv
ség következőleg oszlik m e g :

szerint a népes-

Magyar
Tót
Német
Oláh
Horvát
Egyéb nyelvű
Összesen .

.

700
8697
37
3
1
198
. 9636

Tót-Komlós általános földrajzi fekvése a 38° 24' k. h.
és 46° 25' é. sz. fokok közé esik; tengerszine feletti
magassága az ev. templom küszöbénél 95-14 m., az
úgynevezett bánáti részben pedig 92-60 m . ; órakülönbözete pedig a budapesti időhöz viszonyitva 6 perez
és 40 másodpercz.
Közigazgatásilag a község Békés megyének orosházi
j á r á s á b a van bekebelezve s a m e g y e legdélibb csúcsában,
mélyen beszögelve Csanád vármegyébe, fekszik. Ezen
földrajzi helyzete éppen ugy a régibb, mint a legújabb
időben is, nevezetesen 1893-ik év tavaszán, midőn némely csanádmegyei urak biztatására azon mozgalom
indult vala meg, hogy Tót-Komlós Csanádmegyéhez csatoltassék, e mozgalom vezetőinek kezében egyik legfontosabb fegyverül szolgált, annyival is inkább, mert Békésmegyéhez csupán az északkelet felé eső Szőllőspuszta által van kapcsolva.
A község határa eleinte, a mint arról egy másik
fejezetben részletesebben szólunk, sokkal nagyobb, majdnem m é g egyszer akkora volt, mint ma, a mennyiben
1754-ik évig a község határa 15,556 kat. holdat t e t t
ki, de az emiitett évben a kincstár, a csanádi püspök-
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ség és a Károlyi grófok mintegy 7000 kat. holdat pereltek el belőle. A mai határ kiterjedése 9 7 47 1557 / 1600
hold s következőleg van b e o s z t v a :
7965im/iöoo

Szántóföld

Kert

84 878 /i«oo

Rét

107

21

Szőllő
Legelő

89
716

72

/i6oo

Nádas

/ieoo
42
/ißoo
1201556/i6oo

Terméketlen (beltelkek és utak)

6641054/i6oo

Összesen

. . 97471557/ieoo

Az itt részletezett s a község népességéhez viszonyitva, aránylag csekély kiterjedésű határon kivül a
komlósiak még m á s megyék és községek h a t á r á b a n is,
különösen az u j a b b időben t ö r t é n t földvétel következtében, birnak földbirtokkal, igy Csanád és Csongrád
megyék határában, nevezetesen Bánhegyesen, Kaszaperen, a makói és vásárhelyi határban. Az idegen megyék és községek határában levő komlósi birtokok
körülbelül 2023 kat. holdat tesznek ki.
Maga a tót-komlósi határ termékeny róna s a
mintegy 3 méter magas, úgynevezett Bartahalmon
kivül, mely a h a t á r legdélibb pontján van, minden
észrevehetőbb emelkedést nélkülöz. A h a t á r n a k mégis
valamivel emelkedettebb része n y u g a t felől a szőllők,
délkeleten pedig a „ Telek"-nek nevezett, az ev. egyház tulajdonát képező s a Szárazér mellett, Mezőhegyes
felé vezető úttól balra fekvő papi és tanitói földek, ott
a hol a X V I . — X V I I . században falunak léteznie kellett, a mint azt a békésmegyei régész-egylet által 1883-ik
évben ottan eszközölt asatas is kétségtelenül igazolja.

A község eme határát északról gróf Károlyi István
Gyulamező s Takaros nevü pusztája, északkelet felől
gróf Wenkheim Frigyes 8 ezer holdnyi szőllősi birtoka
és a kaszaperi puszta, délfelől Mezőhegyes és N.-Majláth községének határa, nyugatról a csanádi püspökség
kopáncsi uradalma, Sámson és Vásárhely határa veszi
körül. —• Legközelebbi községek pedig, a melyekkel
Tót-Komlós körül van véve, éjszak felől Orosháza (17-17
kilométer), északkeleten Puszta-Földvár (15*17 kilóm.),
keleten Apáoza (20 kilóm.) és Tót-Bánhegyes (15-80
kilóm.), délen Mezőhegyes (12-48 kilométer) és N.-Majláth (2*91 kilóm.), nyugaton Makó (29-55 kilométer),
Vásárhely (35-20 kilóm.) és Sámson (11 -30 kilométer),
mely községek közül különösen Orosházával van élénk
összeköttetésben, utalva lévén erre nemcsak Orosházának messze vidéken ismeretes hetivásárai, hanem azon
körülmény által is, hogy Komlósnak Orosházán van a
szolgabirósága, járásbírósága, adóhivatala, telekkönyve
s közjegyzősége. E közlekedést hatalmasan fokozza az
1887-ik évben létesült távirdai, az 1893-ik évben megindult vasúti s az 1895-ik évben berendezett telephonösszeköttetés is, mint oly tényezők, melyek a fejlődés
egyéb föltételeivel biró községekben ugy a jólétet, valamint a közmivelődést is hatalmasan mozditják elő.
Komlós határáról szólván, nem szabad említés nélkül hagynunk az úgynevezett Szárazeret sem, mely
bárha kulturális tekintetben nem is oly jelentékeny,
mint más községek vagy városok nagyobb vizei vagy
folyói, községünk közgazdasági szempontjából mégis
számottevő tényező, a mennyiben medrében évenként
40—45 ezer kéve nád és káka terem s miután Komlóson nemcsak a tanyákon, de bent a községben is a
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házak többnyire még mindig náddal vannak fedve, igy
nem megvetendő azon gazdasági előny, melyet a
Száraz-ér községünk lakosságának nyújt, annyival inkább, mert a mit magok a községbeliek saját szükségletökre fel nem használnak, a termett nádnak körülbelül a felerésze kiviteli czikket képez s részint a csabaiak, részint pedig a vásárhelyiek és makóiak sok
ezer kéve nádat visznek el évenként tőlünk. A káka
pedig házi iparunk egyik ágának, az úgynevezett
korczkötésnek s ruhaszáritó kötél fonásának anyagául
szolgálván, sok szegény embernek mellékjövedelmet
biztosit.
E Száraz-ér, vagy a mint dr. Ortvay „Magyarország
régi vizrajza" czimii müve szerint a régi okmányokban
neveztetik, Zarazer, Zarrazer ugyancsak Ortvay idézett
munkája szerint már „1247-ik évben a csanádi és orodi
káptalanoknak jelentő okiratában, m a j d pedig IV. Bélának a Csanád nemzetségbelieknek birtokosztályozását
helybenhagyó 1256-ik évi okiratában" emlittetik. —
E folyócska, ha igy lehet neveznünk, Arad, Csanád,
Békés és Csongrád megyék területén haladva, nagyobbára eső csapadékból összegyűlt vizét Hódmező-Vásárhely és Makó között a Tiszának adja át. Községünk
határát keletről nyugat felé nagy kanyarulatokban haladva, csaknem két egyenlő részre osztja. E Száraz-ér
aszály idején, száraz esztendőkben, miként a 60-as
években volt, teljesen megfelel nevének, nedvesebb
esztendőkben azonban vize a káka és náderdő sűrűjén
átszűrődve, csendesen folydogál s ilyenkor a nádiveréb rikácsolása, a szárcsa büff'ögése s a vadrucza
sápogása belevegyülvén a békák konczertjébe, élénkké
s hangossá teszi az alkonyi tájat.

A mi a határ faunáját, flóráját, geologiai és légköri viszonyait illeti, azokról majd külön fejezetben
szólunk, itt általánosságban csak annyit emiitünk meg,
hogy Tót-Komlós az ország egyik legáldottabb vidéke
s ugy az állattenyésztésre, mint a föl dm ívelésre általában igen kedvező s alkalmas.

II. F E J E Z E T .

Néhány történeti adat az 1746-ik év előtti időből.
B vidék régibb, 1746-ik év előtti múltját illetőleg
kevés megbízható történeti adatunk van, egyszerűen
azért, mert a törökpusztitás idejében az egykoron itt
létezett községekkel azoknak irott emlékei is nagyobbrészt elpusztultak. Maga a tudományosan képzett, hírneves Wallaszky Pál, ki a tót-komlósi ág. liitv. ev.
egyháznak 1769—1780-ik évig volt lelkésze, a maga
emlékiratában ezt m o n d j a : „Hogy annak előtte Komlós
határában falu és egyház létezett, azt a Pécska felőli
oldalon a Száraz-ér folyócska mellett talált templomromok és a mások szokása szerint a föld alá v á j t
kunyhók helyei bizonyítják. Hogy azonban minő nemzetiségűek s vallásúak valának a lakosok, v a g y a falu
az egyházzal mikor pusztult el, a legfáradhatlanabb
k u t a t á s d a c z á r a mitsem valék képes földeríteni. —- B
felől egykor m a g a m kérdezősködtem Méltóságos Földesurunknál, ki azonban válaszolá, h o g y erre vonatkozót
a család levéltárában mitsem lehet találni."
Azon történeti a d a t o k közül, melyek e vidékre s
annak volt birtokosaira vonatkoznak s melyek rendelkezésemre állottak, im egynehányat felsorolok;
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1451-ben Margit, Keresztesi N. özvegye, a ki később Keserű J á n o s nejévé lőn és fia, Keresztes J á n o s
Komlós egy részét leánynegyed fejében átadja mostoha
leányának, Keresztes Ilonának, Kölkedy J á n o s nejének.
(Békésm. okltr. II. 60.) Ezt azonban Kölkedy János és
neje csak két éven át birják, a mennyiben részüket
már 1453-ik évben Hunyadi J á n o s kormányzónak 60
magyar aranyforinton adták el. Hasonlóan cselekedtek
egy év múlva, azaz 1454-ik évben özv. Fejéregyházi
Benedekné szül. Simonkereki Margit és leánya Erzsébet,
a mennyiben ők is a magok részét Hunyadi Jánosnak
100 tiszta arany forinton eladták. (Békésm. okit. I. 66.)
A Hunyadi János által megvett birtokok kiegészitő
részét képezték a szentandrási nagyuradalomnak, melyet még Zsigmond király adományozott Hunyadi J á nosnak s mely nagy kiterjedésű uradalom 1456-ban
Szent-András, Csabacsüd, Szentetornya és Királyság
községekből és az ezekhez tartozó pusztákból, valamint
a Hunyadiak más uradalmaiból hozzácsatolt birtokokból,
melyek közé tartozott Donáttornya, Komlós és Ötvenablak, állott. — így, a mint ebből is látható, Komlós
egykoron a dicső emlékezetű Hunyadiak birtokát képezte,
innen van, hogy 1464-ik évben I. Mátyás király a végre,
hogy a Kállay-családot Ivasza-Pereg birtokába iktassák,
királyi emberekül kijelölhette: „Blasius de Komlós sive
Michael de eadem-t." (Kállay lt. a Nemz. Muzeumban)
— Az itt emiitett Blasius de Komlós össze nem tévesztendő azon Komlósi Buday Balázszsal, a ki a Kállayaknak Kasza-Pereg birtokába való harmadszori beigtatásakor, 1466-ban mint szomszéd van jelen s ki ugyancsak
1469-ben mint királyi ember megvizsgálja a Kasza-Peregen elkövetett azon erőszakoskodásokat, (Kállay lt.)
Tót-Komlós története
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hogy ugyanis a Kovácsházi, másként Szentdemeteri
Bessenyei-család egyik tagja, Benedek szintén jogot
formált magának Ivasza-Pereghez s követelte annak jövedelmét, mivel pedig szép szerivel nem adták, erőszakkal vette azt el.
A szentandrási roppant uradalmat, melyhez, a mint
az előbb elmondottakból kiviláglik, Komlós is tartozott,
Mátyás király eladományozta anyjának, Szilágyi Erzsébetnek eltartására, ki is, a mint arról az Orsz. lt. Dipl.
oszt. 18387. sz. okirata tanúskodik, komlósi jobbágyait
1480-ik évben megfeddi azért, hogy az ő szentandrási
ispánjának, Varjasy Jánosnak nem engedelmeskedtek.
E birtokról (Dr. Karácsonyi „Békésvm. tört.") Szilágyi
Erzsébet Szentetornyát 1471-ben a budai prépostságnak, majd ismét 1477-ben az ó-budai Szent-Erzsébet
kápolnának adományozta. Kevéssel azután Szentetornya ismét a szentandrási uradalomhoz visszacsatoltat o k , ugy, hogy már 1484-ik évben az egész birtok
ismét a Hunyadi-házé v o l t ; erre vall azon körülmény
is, hogy Mátyás király 1484-ben a Hunyadi-ház komlósi
részbirtokán lakó jobbágyokat felmenti az idegen bíróságok alól s csak a saját elöljáróik bíráskodása alá
rendeli őket. (Orszg. lt. Dipl. oszt. 19943.)
Ez évben történt, hogy özv. Hunyadi Jánosné,
később pedig Mátyás király is az egész szentandrási
uradalmat s igy a Hunyadi-ház komlósi részbirtokát
is Corvin J á n o s n a k adományozta, ki azonban csakhamar túladott raj ta, a mennyiben az egészet Dobosi
Dánfy Andrásnak, Mátyás király egyik vezérének ajándékozta, ki ismét a „könnyen szerzett birtokot", (Dr. Karácsonyi „Békésvm. tört.") miután örökösei nem voltak,
1490-ben elosztogatta, minek folytán Komlós egy része
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Szent-András, Osabacsüd, Szentetornya s Otvenablakkal
testvérének, Mártonnak j u t o t t . Ennek halála után a
szentandrási uradalom négy részre szakadván, a negyedik rész, melyhez Komlós is tartozott, 1512-ben Toldy
Mihály kis fiának, Miklósnak jutott, később azonban,
1520 körül Getyei János alnádoré lett. (Dr. Karácsonyi „Békésvm. tört.")
1525-ben Komlós egy részét „Földeáki és Somogyteleki" nevű pusztákkal Orosházi Komlósy Ferencz
birtokában találjuk, ki arra u j adományt nyer, (Orsz.
lt. Dipl. oszt. 80352) 1545-ik évben pedig egy részét
Kovács Gergely özvegye birja. (Évkönyv XVI. 62.)
Hogy Komlós már ez időben mint község létezett,
arra vall azon körülmény, hogy lakosai 1552-ik év julius
havában elfutottak a török elől, minek folytán a következő 1553-ik esztendőben üresen állott. (Orsz. It.) —
Ugyanezen évben, rövid időre bár, birtokosa is más lett,
a mennyiben a Getyey (eredetileg Hunyadi-féle) részt
Kaczkíi György, a szentandrási birtok 2-ik részének
1539-ik év óta birtokosa foglalta el, de Nádasdy Tamás nádor közbenjárására visszaadta. Később Zay Ferencz is, ki a szentandrási birtok 2-ik részére szintén
jogot formált magának, némi követelésének biztositására
szintén lefoglalta a Getyei-részt, de azután ő is visszaadta. A Getyei-féle rész 1559-ik évben Getyei Gergely
vejére, Ujlaky Sebestyénre szállott, de csak „una domus deserta"-ból állott (Orsz. lt. Nádasdy levelek).
Ez időtől kezdve azonban Komlós mint község
szerepel, bárha 1557-ben a falu még csak 9 házból
állott s hogy lakosai magyarok voltak, bizonyitja a
Török defterek II. 196. számú okirat. — Hogy azonban
körülbelül hány család lakhatott ez időben Komlóson,
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azt csak hozzávetőleg azok adójából lehet következtetni. Ugyanis 1558-ban Komlós lakosai fizettek adóba
a magyar király számára 7 frtot (Dical. conscript. Oottus
Ohanad.), 1560-ban pedig Jász Lukács, Eszes Kelemen,
özv. Komlósy Kálmánná, Köblös György, Bánrévy Peter mint akkori birtokosok itt lakó jobbágyai fizettek
2—2 kapu után, a mi dr. Karácsonyi János kiváló történetírónk szerint a családok számát legalább egy harmaddal
többre véve a kapuk számánál, körülbelül 13—14 családnak felel meg. Hogy a következő években e családok szaporodtak, kiviláglik abból, hogy már 1562-ik
évben özv. Glésán Lászlóné, ki Komlósy lány volt,
jobbágyai 3 kapu után, Jász Lukácséi 4 kapu után,
Köblös Györgyéi 2 kapu után, Eszes Kelemenéi 3 kapu
után fizettek adót, Rárósy Péter és Kovács Demeter
jobbágyai annyira szegények voltak, hogy adót egyáltalában nem fizethettek s 1564-ik évben lakosai már 20
kapu után fizettek adót, megjegyeztetvén, hogy földesuraik ekkor is ugyanazok voltak. (Dical. conscript. cottus
Ohanad.) Hogy a falu még tovább fejlődött s a háborús
idők daczára lehetőleg berendezkedett, annak kétségbevonhatlan bizonyitéka az is, hogy meglehetős templommal is birt, melynek alapfalai mai napig megvannak. Meddig állott fenn s mely évben pusztult el
maga a község, arra nézve határozott adataink nincsenek, valószinü azonban, hogy a XVII-ik század elején
mint sok más községe a megyének, ez is a törökök
pusztításainak esett áldozatul s a szép fejlődésnek indult község alig egy félszázadnyi fennállás után pusztává lőn. Annyi kétségtelen, hogy 1648-ban már puszta
volt, melynek egyik részét Széki Péter birja, 1662-ik
évben pedig ennek fiai, György és J á n o s és leánya
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Katalin kapták örökségben. (Haruckern-lev. a gr. Károlyi
lt.-ban). Az itt elősoroltakból világosan kitűnik tehát, hogy
a jelenlegi Komlós határában már létezett egy község,
mely a XVI-ik század derekán létesült s mintegy 50
évi fennállás után elpusztult. Az irott emlékeket, melyek a volt községre vonatkoznak, egyébként hatalmasan támogatják a néma kövek, a békésmegyei régészegylet által 1883-ik év szept. 20-, 21- és 22-én eszközölt
ásatás alkalmával felkutatott templomromok, vagyis inkább a templomnak napfényre került alapfalai. E templomromok ugyanis kétségbevonhatlanul bizonyitják, hogy
a Száraz-ér mellett Mezőhegyes felé Komlós határának
azon részén, hol ma a papi s tanitói földek vannak,
már létezett egy virágzásnak indult község, hogy azonban minő vallású volt e község népe, arra nézve a
leletek semmi hiteles adatot n e m nyújtanak. Valószinü
azonban, hogy itt is, mint a körülfekvő községekben
is, reformált vallású nép lakott. Erre vonatkozólag
Wallaszky Pál ezeket m o n d j a : „Valószínűleg ns Jaksits
Péternek özvegye Nagylakról, kinek e vidék nagyobb
része birtokában vala, első alapított e tájakon evang.
egyházakat s azokat széltében-hosszában terjészté. Hogy
ezt tette Komlóson is, annyival is hihetőbb, mert Nagylak,
hol e nemes úrnőnek székhelye volt, mely székhelynek
nagyszerű vár- és templomromjai még fennmaradtak,
csak két óra járásnyira van innen."
Emiitett ásatás alkalmával a templom alapfalai
között s azok közelében találtunk tömérdek emberi
csontvázat, sőt néhány ép sírt is, de fájdalom azokban
semmi olyan emlékre nem akadtunk, a mely az itt
lakott nép vallására tisztább fényt deríthetett volna,
Hogy a volt község lakosai némi földmiveléssel is,
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de leginkább baromtenyésztéssel foglalkoztak, az valószínű. A török pusztifcás idejében, nem lévén soha
biztonságban, s nem tudván mely perczben ütnek rajtok
a duló ellenség csapatai, inkább olyan foglalkozás után
láttak, mely egyrészt nem kivánt oly nagy befektetést,
másrészt pedig, mely az üldöztetés esetén megkönynyitette nekik a menekülést.
Összevonva a volt községről mondottakat, tény,
hogy a mai Tót-Komlós határában volt már község,
tény, hogy e község a XVI-ik század derekán keletkezett s a XVII-ik elején elpusztult; tény, hogy a
XVlII-ik század elején már itt semmiféle község nem
létezett. E z t látszik erősiteni Wallaszky Pál is, ki a
maga emlékirataiban ezeket emliti: „A vásárhelyiek
tanúsága szerint, kik a gyulai bégnek alattvalói lévén,
oda gyakran el-eljártak, élt közöttük még 10 év előtt
is egy asszony, ki saját teste keresményével szokta
vala adóját a bégnek meglizetni s ki azt vállá, hogy
már akkor Gyula és Vásárhely között egy falu sem
létezett. Sőt magok a csabai testvéreink is, kik 1715-ben
telepedtek le Csabán, sem találtak Szolnok és Arad
között falvakat. a — Ennélfogva e vidék már a XVIII.
század elején, ha nem is éppen lakatlan, mégis alig volt
egyéb pusztánál, melyet a régibb időben Armeniából
ideszakadt rom. kath. vallású örmények e puszták akkori
birtokosaitól béreltek s gulyákat tenyésztve itten, meglehetős kiterjedésű marhatenyésztést folytattak. Ezen
örmények ivadékai mai napig is itt gazdálkodnak s
egyik-másik éppen azon pusztának birtokosa, melyet
egykor nagyapja vagy szépapja bérelt s ha őseik egykor
kiváló állattenyésztők valának, ugy ők ma kiváló szakértelemmel s képzettséggel űzik a földmivelést.

III. F E J E Z E T .

A mostani Komlós alapítása s fejlődése a mult században.
Az előző fejezetben emiitett régi Komlós t e h á t
elpusztult anélkül, hogy n é h á n y kődarabnál s porladozó
csontváznál egyéb ffenmaradt volna utána. Ezek azonban
éppen ugy, m i n t a néhány reá vonatkozó okirat, semmi
t á m p o n t o t n e m n y ú j t a n a k arra, h o g y népének akár
vallási, akár közmiveltségi viszonyaira biztosabban
következtethetnénk. Sokkal részletesebb s megbízhatóbb
adataink v a n n a k azonban a jelenlegi Komlósra v o n a t kozólag. Mielőtt azonban ennek alapításáról s fejlődéséről szólnánk, szükségesnek látom n é h á n y szóban megemlékezni arról, hogy alapitójának, báró R u d n y á n s z k y
Józsefnek miként j u t o t t birtokába a komlósi puszta,
melyen a község létesült.
Dr. Karácsonyi szerint „a szentandrási uradalomnak, melyhez Komlós is tartozott, egy negyedét a P a k s y
család birván, ehez való j o g á t a török hódoltság alatt
is megtartotta. Később azonban állítólag a 17-ik század
végén a család íiágon kihalván, a királyi kincstár rendelkezése alá került. E z ellen azonban a család női
ágon leszármazó örökösei tiltakoztak s bár eleinte perrel

—

24

—

akarták a kincstárt megtámadni, később ettől elállván,
egyezségre léptek a kincstárral olyformán, hogy az
egész Paksy-birtokért fizetnek a kincstárnak 32 ezer
forintot; ez egyezséget 1702. I. Lipót király erősítette
meg. Ilyen formán a Paksy-család összes birtoka a
család női ágon leszármazó örököseinek kezére jutott.
Ez örökösök egyike Paksy Annának, Daróczy Zsigmondnénak az unokája, Daróczy Katalin, ki a hétszemélyes
tábla egyik birájához, Száraz Györgyhöz ment férjhez.
Ez kifizetvén emiitett egyezségnek a szentandrási uradalomra eső részét, a birtokba 1719-ik, majd másodizben
1731-ik évben iktattatott be. Ez időben a szentandrási
birtokhoz Szentandrás, Csabacstid, Szentetornya és
Komlós tartozott. Száraz György e birtokot eleinte nem
maga kezelte, hanem Tolnay Istvánnak, Békésvármegye
pénztárnokának adta ki bérbe, ki azonban kegyetlenül
bánt a szentandrásiakkal, ugy, hogy már 1725-ben
megverette őket. Ezen kegyetlenkedése miatt a megyénél
be is panaszolták őt s 1734-ben bosszút forralva a
rajtok elkövetett kegyetlenkedés miatt, magtárát két
izben is felgyújtották. Azt hiszem, hogy azon elégedetlenségnek, mely azután az úgynevezett Pero-féle lázadásban culminált, nagyrészben Tolnaynak azon emiitett
kegyetlenkedése volt a közvetlen oka. „Daróczy Katalin
férjének, Száraz Györgynek halála után el is vette
Tolnaytól a bérletet s 10 évre Klósz Mátyásnak, a
megye alispánjának, adta zálogba. Száraz Györgynek
maradt volt ugyan egy kiskorú fia, de ez is nemsokára
meghalván, a szentandrási birtok három leányára Annára,
Prennes Mihálynéra, Erzsébetre és Juliannára maradt.
Az elsőt rendkivtili tékozlása miatt anyja kitagadta,
Erzsébet, ki három izben is katonatisztekhez ment nőül
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s mint ilyen, lakhelyét gyakran változtatván, az uradalom
igazgatásával nem foglalkozhatott. — B körülmények
folytán Száraz György né halála után, a mi 1743-ban
történt, az egész szentandrási uradalom Juliánnára
szállott." — Ez Dezséri Rudnyánszky József septemvir
nejévé lön s e réven jutottak a nagy kiterjedésű birtokok
a Rudnyánszky-család kezére. így a komlósi puszta is
1746-ban legnagyobb részben az ő birtokához tartozott.
Később azonban a többi Paksy örökösök a Száraz
örökösök ellen pert indítottak s így körülbelül a birtok
felét a Jármy-család, a Daróczy-család és Paksy László
örökösei nyerték. Erről azonban egy másik fejezetben
részletesebben fogunk szólani, itt csak annyit emiitünk
meg, hogy a komlósi birtok, a mint az előbb emlitettekből is látható, később több család tagjai, illetve örökösei között oszlott meg, a község alapitása idejében azonban báró Rudnyánszky József kezében volt s igy a község egyedüli alapitója gyanánt méltán őt tekinthetjük.
A mi magát a község alapítását illeti, az 1746-ik
évben történt. Ugyanis a XVIII-ik század második és
harmadik tizedében Gömör, Nógrád, Nagy- és Kis-Hont
megyékből ág. hitv. ev. tótok telepedtek le Csabán,
Szarvason s 1740 körül Szentandráson. Itt földesurok,
b. Rudnyánszky József engedelméből vályogból épitettek
magoknak egy szerény imaházat, a hol könyörgésre
Mravik Péter nevü tanitójuk vezetése alatt szoktak
volt egybegyülekezni. Ünnepek alkalmával s az Urvacsorájának élvezése végett pedig a közel fekvő
Szarvasra jártak át. Egyideig a többi szentandrási más
felekezetű s nyelvű lakosokkal békében éltek ugy a
lelkiekben, mint a z anyagiakban szépen gyarapodván.
Később azonban az innen is onnan is egyre szaporodó
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rom. katholikusok és az evangelikus tótok között vallási
villongások támadván, ez utóbbiak lakhelyöket odahagyni kényszerültek. Földesurok látva ugyanis a
felekezeti súrlódást, hogy a további békétlenségnek
elejét vegye, különösen Markovics Mátyás szarvasi ev.
lelkész tanácsára ev. jobbágyainak felajánlotta, hogy
komlósi pusztáján telepedjenek le. Ok azonban a nekik
felajánlott pusztát nagyon távolinak találva, inkább
a szintén n a g y részben Rudnyánszky báró birtokához
tartozott Csabacsüdöt kérelmezték, mire földesurok
előbbi ajánlatát visszavonta, okul adva azt, hogy velők
tehernél egyebet alig vállalna magára. — Erre azután
némelyek Csabára, mások Szarvasra és Berénybe széledtek el, legtöbben azonban gróf Károlyi György mágocsi uradalmának Szeg vár ott lakó tiszttartójához fordultak s ott részesekül szegődtek be azon reményben,
hogy az uradalomtól benépesitendő pusztát nyernek,
mire a valószínűleg irántok jóakarattal viselkedett tiszttartó némi kilátást is nyújthatott.
Ezt hallva Rudnyánszky báró, ki szentandrási tótjait szorgalmuk s példás magokviselete által szerette,
megváltoztatván határozatát, komlósi pusztáját újból
felajánlotta nekiek s ők nehogy a bizonyosat a bizonytalanért elszalaszszák, most már az ajánlatot szivesebben
fogadták s földesurokkal a telepítésre vonatkozólag
alkudozni kezdtek. A telepítésre vonatkozó szerződést
1746-ik év január 8-án meg is kötötték, a mint szószerint következik:
„En alább irt ezen Oontractusomnak erejével adom
tudtára mindeneknek, az kiknek illik, hogy Komlós nevü
s T. N. Békés Vrmegyében lévő Pusztámat meg-akarván
szállítanom, mely okból is, minthogy Sz.-András nevü
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Helységemben ekkoráig volt Lutheránus valláson lévő
Jobadgyaimnak a Szük Határnak mivolta miatt Sz.Andráson maradások nem lehet, ugyanis azokat a'
megnevezett Pusztára Lakójul bé-bocsátottam — alább
irt Oonditiók a l a t t :
1-mo. Tartoznak, sőt árra is keményen kötölözik
magokat, hogy Jámbor, Istenfélő jó Gazdákat fognak
magokhoz kapcsolni és meg-irt Komlós nevü Pusztámat
a jövő Tavasszal e szerint meg-szállani is.
2-do. Minthogy a Pusztáknak bére azon Nemes
Vármegyében nagyon nevekedik és magok is jól
tudják azt, hogy úgymint Pusztából sokkal nagyobb
hasznot várhatnék, nem mint az eő meg-szállitásokkal
reménylhettem, mindazáltal azt nem tekintvén, azon
Pusztának mindennémü beneficiumokért, nemkülönben
Jobbágyi kötelességnek váltságáért fognak Esztendőnként kész Pénzül Hét-Száz Rhénusi forintokat fizetni;
Azomban konyhára való egy akó olvasztott Tehén
Vajat s Ajtón hizott Szalonnát adni, ugy tudniillik,
hogy a meg-irt Summának hason felét Szt.-György
napján, másik felét Szt.-Mihály napján Esztendőről
Esztendőre a nevezett Naturálékkal együtt tartoznak
minden fogyatkozás nélkül Pestre administrálni.
3-o. Mindennémü Veteményekből azon kivül az
Uraságnak járandó kilenczedet tartoznak igazán ki-adni,
azt összve hordani.
4-o. Minthogy pediglen ezen Puszta ekkoráig
Arendába vala, és csak a jövő Szt.-György napján az
Arendátornak Esztendői ki-telnek. Az pediglen azon
időre is már előre 500 Rhénusi forintokat le-tett, azért
ámbár az Pusztát azonnal a jövő Tavasszal meg-szállnák
is, mindazáltal a következendő 1747-dik Esztendőben
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essendő Szt.-György napig semmi egyebbet nem fognak
adni, csak azon 500 forintokat az Arendátornak megtérítsék, és ezen most fojó Esztendőben az egy Akó
Vajat és egy Szallonnát az Uraságnak megadják, azért
tudniillik, hogy úgymint jövővények jobban épülhessenek.
5-o. Mindennémü Birságiumokat és Földes Uraságot
illető jussokat, nem külömben magon szakattaknak
javait, Határban találandó tévelygő Marhát az Uraság
magának föntartja és az illyeneknek eltagadása kemény
büntetés alatt tilalmaztatik.
6-o. Az Pusztának régi Határjaira nemcsak vigyázással lenni, hanem azokat szomszédok ellen minden úttal
móddal oltalmazni is tartozni fognak és minthogy ezen
Puszta a' Szt.-Andrási Jószághoz tartozandó légyen,
azért az ott lévő Tisztartónak mindenekben engedelmeskedni és ha mit parancsol, szavát fogadni köteleztetnek.
7-o. Az Istenni szolgálat és magok módjok szerént
való exertitium is ott leendő Lakosoknak szabadon
engedtetik. Mindezeknek megtartására pediglen edgyül
és egyik és mindnyáj ok nevében itt alább subscribált
személyek szentül lekötelezvén magokat ezen Contractust
saját keresztvonásokkal is magok részéről erősitik. E n
ellenben annak számokra való kiadásával subscribálom
s pecsételem. Költ Pesten, 8. Jan. 1746. Rudnyánszky
Jóseff m. p. (L. S.)
Az itt közölt szerződés megkötése után azonnal
előkészületeket tettek az áttelepüléshez szentandrási
ügyeik rendezése által s m é g azon év, ugyanis 1746.
április havában, Szt.-Györgynap táján le is jöttek a
komlósi pusztára, összesen mintegy 80 család, magokkal
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hozva a pestmegyei fóti egyházból meghívott lelkészüket,
Szarkóczi J á n o s t és a már egyszer emiitett iskolamestert, Mravik Pétert is. A tehetősebb lakosok nevei
Wallaszky Pál följegyzései szerint a következők: Lénarth
Mihály jegyző, Vajas Márton biró, Czerovszky György
albiró; esküdtek pedig: Roszkos András, Tóth Mihály,
Ribárszky Pál, Bugár György, Bancsik Péter, Szugyiczky
András, Urban György, Roszkos György, Bogár Márton,
Pavlik György. A többi tehetősebbek pedig: Urban
Jakab, Urban János, Tóth Pál, Mótyovszky András,
Domanovszky Ágoston, Bartossik Simon, Varga Benő,
Varga András, Turcsan Máté, Legindi Mihály, Adamik
György, Ancsin Mihály, Maczai András, Bogár András,
Lehoczky Pál, Pokoradszky János, Tuska András,
Kelemen Máté, Pirovszky János, Sárkány Mihály,
Süveges András, Szabó András, Seres Máté, Makai
Jakab, Rimovszky J a k a b stb. — E nevek, kivéve a
Bartossik nevet, mely valószínűleg a magyarosabb
hangzású Bartosra változott át, azután Pirovszky,
Sárkány, Maczai neveket, melyek már kivesztek, még
mind léteznek ma is.
A Szentandrásról ideköltözöttek letelepedvén, első
gondjuk vala nemcsak községileg, hanem egyházilag is
szervezkedni, miért is hozzáláttak az építéshez, épitvén
mindenek előtt egy házat, melynek előrésze a, lelkész
lakásaul, hátsó része pedig imaházul isteni tiszteletre
rendeztetett b e ; úgyszintén gondoskodtak azonnal
iskoláról s tani tói lakról is. — Ne képzelje azonban a
mai nemzedék, hogy ez építkezés valami nagyszerű
lehetett, de ne is gondolkozzék kicsinylőleg e törekvés
felől: építkeztek ugyanis ugy, miként csekély erejökhöz
mérten építkezhettek, Kultsár nevezetű uradalmi tiszt-
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tartó vezetése mellett, kinek Komlós községe sokat
köszönhetett, két utcza jelöltetett ki, s kiki saját
erejéhez s szükségletéhez képest építeni kezdett, ugy
liogy már 1746. s a következő év tavaszán az uj
telepitvény hasonlított azon méhkap tárhoz, a hol minden
méhecske, hord, épít, ragasztat. — A szóhagyomány
ez időből azon különös ténynek tartotta meg az emlékét,
hogy midőn a beltelkek kijelöltettek, a letelepedettek
egyike-másika a czövekeket, mikkel portája kijelöltetett,
éjnek idején beljebb ütögette le s igy portáját szűkebbre
vette, részben azért, hogy ne kelljen nekie oly nagy
tért körülkerítenie, részben pedig azért, hogy szomszédjához közelebb legyen. Bezzeg akkori időben nem volt
annyi perpatvar a szomszédok között, a miatt, hogy
egyik-másik a szomszéd portájából néhány négyszögölet
jogtalanul elfoglal magának.
A község azonban alapítása első éveiben a haladáshoz s tovafejlődéshez okvetlenül megkívántató békét
s nyugalmat nem élvezheté. Alighogy letelepedtek a mi
tótjaink, azonnal megújult és pedig sokkal nagyobb
erővel Csanád és Békésvármegye között Komlós birhatásáért azon küzdelem, mely két évvel előbb Komlósért
mint pusztáért vívatott, s mely abból t á m a d t , hogy e
pusztát mindkét megye magáénak tartván, midőn a
hadi felkelés költségeinek fedezése végett a megyék a
pusztákra, illetve azok bérlőire is kivetették az adót,
Balta Péterre, m i n t a komlósi puszta akkori bérlőjére
Csanád is, Békés is kirótta az adót. — Ez természetesen
két helyen fizetni nem volt hajlandó, Csanádnak megfizette, de Békésnek nem. E miatt azután Békésmegye
lefoglaltatta egyik ökrét s azt adó fejében el is adatta,
egyúttal pedig Csanádvármegye ellen pert indított a
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nádor előtt. Az, hogy Rudnyánszky József szentandrási
jobbágyainak egy része letelepedett a komlósi pusztán,
a pert éppen nem szüntette meg, hanem még inkább
fejlesztette, elkeseredettebbé tette. A két megye minden lehetőt megtett, régi levéltárakat kutatott fel, tanukra hivatkozott, régibb keletű királyi adomány-leveleket s okmányokat nagy szorgalommal hordott össze,
csakhogy kétségtelen bizonyítékokkal igazolja, hogy
Komlós hozzátartozott. Igy midőn Osanádmegye előállított három-négy tanút, kik eskü alatt vallották, hogy
Komlós mindenkor Osanádmegyéhez tartozott légyen,
Békésmegye ugyanannyi tanura hivatkozott, kik szintén
eskü alatt épp annak ellenkezőjét bizonyítják; ha Osanádmegye hivatkozik az 1552—ö4-iki összeírásokra,
hol Komlós mint Osanádmegyéhez tartozó szerepel,
Békésmegye kimutatja, hogy az más Komlós volt s
nem az, a mely a per tárgyát képezi. A nádor mindezek daczára Osanádmegye javára döntött s Komlóst
1746-ik év deczember havában Csanádnak Ítélte oda.
Ez ugyan érzékeny veszteség volt Békésmegyére, de
maga a főispán Haruckern Ferencz sem tehetett ez
ügyben többet, minthogy tanácsolta a megyének, miszerint folyamodjék ő felségéhez az ítélet felfüggesztése
s a per megújítása iránt. Miután a nádor ítéletébe
Komlós népe sem akart belenyugodni, de maga a
földesúr sem találta méltányosnak s igazságosnak azt,
Békésvármegye a per megújítása iránt folyamodott s
bár a helytartó-tanács 1747-ik év márczius havában
sürgette a már ez ügyben egyszer hozott Ítélet végrehajtását, Békésmegyének sikerült azt az uj per eldőltéig megakadályozni. Ez időben Békésmegyének ügyésze Haász József vala, „ki a többi között azon fontos
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pénzügyi okot hozta fel, hogy Csanádmegye nem sokat
vészit, legfeljebb 20—30 forintot, a mi eddig a komló si pusztáért fizettetett, de Békésmegyére nézve kiszámíthatatlanul nagyobb veszteség lesz, ha a Szentandrásról Komlósra költözöttek adóját elveszíti. E pénzügyi
argumentum előtt a nádor is meghajolt s Komlóst
1748-ik év elején Békésmegyének Ítélte vissza, a megye
pedig 7 szép hintós lovat ajándékozott a nádornak".
A mint ezekből is kitetszik, a küzdelem mindkét
megye részéről hevesen folyt s Komlós népe a két
versengő fél harczában sok zaklatásnak volt kitéve.
Mindkét megye roppant terheket rótt reá, katonákat
szállásolt el nála, sőt Osanádmegye 1748-ban annyira
ment, hogy a komlósiak imaházát lepecsételtette s a
községben az istenitisztelet tartását, bárha ez nekik
szerződésileg biztosítva volt, betiltotta. Ezt látva, Békésmegye sem maradt hátra, nehogy a maga jogáról
lemondani látszassék, a maga pecsétjét szintén az imaházra ütötte, sőt magát a lelkészt is fogságra vetni
akarta, ki azonban álruhában elmenekült. Azután hoszszabb ideig a közelebbi egyházakban bujdosott, de azért
gyakran meglátogatta hiveit is s Wallaszky szerint az
Ur vacsoráját éjnek idején majd Tóth Pál, majd Karkus
Márton istállójában szolgáltatta fel, miközben nem szűnt
meg hiveit erősíteni a hitben s vigasztalni őket szebb
s boldogabb jövő reményével, mely kecsegtető remény
három évi huza-vona után végre teljesült is, s a midőn
a fentebb ecsetelt per a helytartó-tanács Ítélete ellenére a nádor által Békésvármegye javára döntetett el,
a komlósiakra derültebb napok virradtak. Az imaházakra
ütött pecséteket Torma nemesi biró feltörvén, azt az
egyházközségnek rendeltetési czéljára átadta. Hogy

Utcza-részlet.
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pedig a komlósiak imaházukat istenitiszteletre zavartalanul használhassák, a nemeslelkü földesúr jobbágyai
számára nemcsak biztonságot kért Bécsben mélt. Nádasdy gróf kanczellártól, hanem teljes szabad vallásgyakorlatot is sürgetett ő felségétől, Mária Terézia királynőtől, de ez utóbbira nézve a szóbeli Ígéreten kivül
alig nyert egyebet.
A két vármegye közt elkeseredetten folytatott perből származott kellemetlenségek még tovább is tartottak, mig végre 1754-ik évben az utolsó hullámok is
elsimultak. Ezzel azonban a komlósiak ürömpohara
még be nem telt, a mennyiben most már a határfeletti
villongások háboriták nyugalmukat. Az uj község határai kezdetben a Mihály-Deáknak nevezett halomtól
Ivopáncs felé annak templomromjaihoz közel valának
kijelölve, innen Tót-Kutas község felé azon romokon
át, melyek a vásárhelyi ut mentén valami kápolna
maradványai, egészen Szőllős faluig a Nagy-Hajlásnak
nevezett csárdán tul mind Komlóshoz csatoltatott, mi
elég terjedelmes határnak mondható, a mennyiben ez
15,556 kat. holdat tett ki. Azonban ugy a magas kir.
kamara, valamint a Csanádi püspök, mint Makó ura,
nemkülönben pedig mélt. Károlyi gróf, mint Vásárhely
földesura, pert inditottak a község határának ilyetén kiterjesztése miatt s azt meg is nyertek, minek folytán
a község határából mintegy 7 ezer kat. hold szakittatott el s azon rész, melyet a magas kir. kamara nyert,
Székegyháznak neveztetett. Ezt azonban a község, miután előbb évek hosszú során át bérelte, 1876. évi julius hó 10-én Pécskán kelt s a magss pénzügyministeri umnak 36,242. sz. a. 1876. jul. 28-án jóváhagyott
szerződés szerint örök áron 157,771 frt 22 krért, de a
Tót-Komlós története.
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mely összeg a kincstári illetékkel, nyugtabélyegekkel s
kamatokkal 182.421 frt 57 krra emelkedett, m e g v e t t e
s igy Komlós határához visszacsatolva, azt 774 1231 / 1(J00
kat. holddal gyarapította. Az utolsó részletet 1881.
jan. 9-én törlesztette, fizetvén 35 ezer frt és 93 krt.
A község határából elperelt makói rész Kopáncshoz, a
vásárhelyi pedig Tót-Kutashoz csatoltatott. Az emiitett
s Komlós földesurára kedvezőtlen kimenetelű határvillongáson kivül még a Fecskés falu felé eső határrész is perrel támadtatott meg, de itt a község földesura maradván nyertes, a község határa ez oldalról
nem csorbittatott.
Az itt röviden ecsetelt versengések és villongások
között magok a komlósiak szenvedtek legtöbbet s rajtok éppen nem bizonyodott be azon latin közmondás:
„inter duos litigantes tertius gaucletsőt
ellenkezőleg, rendesen ők fizették meg a hadisarczot, mihez
azután még néhány évnek terméketlensége is járulván,
a község alapításának első évtizedében nagyon is érezhetően volt kénytelen a kezdet nehézségeivel küzdeni.
Hogy mindezek daczára a komlósiak ugy az anyagiakban, mint a lelkiekben egyre gyarapodtak, számban
és erőben folyton emelkedtek, azt az ember sorsát intéző s végetlen szereteti! Isten kegyelmén s magok
munkás, józan, takarékos életén kivül ugy az irántuk
ezentúl is kegyesen viselkedő Békésmegyének, valamint jóakaratú, nemesen érző, mindenkor atyai szeretetet tanusitó földesuroknak köszönhetik. A község
levéltárában van Rudnyánszkynak egy 1750-ik s egy
1754-ik évről keltezett levele, mely két levél is fényesen igazolja, hogy mennyire szivén viselte komlósi
népének jólétét s boldogulását s mely két levél fényes
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tanúbizonysága annak is, hogy a nemesen érző sziv, midőn mások boldogitásáról van szó, a maga érdekeit
nem latolgatja.
Igy nemcsak a föld kitűnő voltának, mely igyekezeteket Isten áldása mellett bőven jutalmazá, hanem
a földesúr ily nemes gondolkozásának is tulaj donitható
azon valóban meglepő körülmény, hogy a kÖ7ség alig
két évtized alatt a mindenfelől folyton idetelepülőkkel
400 házra s 500-on felüli családra szaporodott. Rudnyánszky azonban népének nemcsak jelenéről, hanem
annak jövőjéről is gondoskodni kivánt, a mennyiben
szivökre kötötte ugyanis, hogy róni. kath. lakosokat
ne bocsássanak magok közé, mit azért tett, nehogy a
vallás miatti villongások, melyek Szentandráson is
annyi bajt és keserűséget okoztak nekiek, Komlóson
is megújuljanak; s ha netán róm. katholikusok óhajtanának
közöttük letelepedni, az ilyeneket, úgymond, utasitsák
Szentandrásra, hol kényelmesen lakhatnak s munkálkodhatnak. Innen van, hogy sok éven keresztül s anynyi ezer lélek között egyetlen egy róm. katholikus nem
találtatott.
Ezenkívül a község és egyház eleitől fogva szerencsés volt nemcsak azon tekintetben, hogy a mint
láttuk, atyai szivü földesura volt, hanem abban is,
hogy vezető férfiai, lelkészei, egyházi és községi elöljárói az egyház és község javát mindenkor szivükön
hordozván, ennek ugy anyagi, mint szellemi előhaladásán lankadatlanul buzgólkodtak, s a mit a község
és egyház jóléte s haladása megkívánt, azt lelkiismeretesén teljesítették is. Nem csoda tehát, hogy ily vezető férfiak mellett a község s vele együtt az egyház
is nemcsak vagyonilag, de szellemileg is s a lelkek
3*
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számát is tekintve, hatalmasan emelkedett, ugy, hogy
a község alapításának 30-ik esztendejében, vagyis
1776-ik évben eszközölt összeírás alkalmával Wallaszky
állítása szerint a pusztán számmal jelölt házak 450-re,
a családok száma körülbelül 700-ra s a lelkek száma
pedig 3468-ra emelkedett.
Ez emelkedés azután tovább is haladt. E tekintetben talán nem lesz érdektelen a mai nemzedék előtt,
ha idejegyezzük, hogy 110 év előtt, tehát 1786-ban az
azon évben eszközölt összeírás szerint azon 114 á / 4 urbarialis telek föld a lakosok között hogyan oszlott
m e g ? Az emiitett összeírás házszám szerint sorolja elő,
mi csoportosítva adjuk a következőkben:
s/g

telekkel bírt

1 gazda j
=
1
5
3
»
/s
"
)
' = 283/4
V 115
74
= 40
V 80
»
74
3
= 18
V 24
»
U
= 17
1 egész „
n 17
V
=
33/,
V) 3
»
174
.
4
=
6
v
V
17 2
»
2
Összesen 247 gazda 114 / 4 telekkel birt.

Ugyanazon összeírás szerint volt a községben lábas
jószág: ökör 1229, tehén (2 éven felül) 1666, borjú
625, ló (2 éven felül) 1540, csikó 174, juh 5741 és
sertés 2341 darab.
Ugyancsak ezen összeírás szerint az akkori bírónak, Mótyovszky Andrásnak számadása és pedig tételről-tételre közöltetik. Mi azonban csak a foglalatját
adjuk, a mint következik:

Extvactus.
Perczeptiója az Bírónak tészen . . . 14,736 frt 24 l / 2 kr.
Erogatiója vagy is Ki adása . . . . 13,880 „ 58
„
Ezen Summát defalcalván m a r a d t
az Cassában

885 frt 261/2 kr.

Revisae per me Baronem J o s e p h u m Juniorem
Rudnyanszky m. p.
(p-)
Az itt közölt számadás kiadási rovata négy fejezetet foglal m a g á b a n :
1-TYio.

Contribationalis

adó fejében :

N. Békés Perceptoralis cassában
. .
N. Csanád Perceptoralis cassában . .
N. Csongrád Békés és Csanád egyesült
Várni. Perc. cass

Il-mo.

Mtsgos

Uraságnak
árendát:

628 frt — kr.
116 „ — „
93

„ 30 „

Beneficiumokért

>

Esztendőbeli Arenda Mtságos Uraságnak
fizettetett
Az urbarialis robottokért fizettetett .

Ill-mo.

A Puszták

árendája

3150 frt — kr.
399 „ 40 „

fejében:

Földvári pusztáért
Székegyházáért

IV. A Hely ségb éli közönséges
Erogatiók.

6200 frt
1000 „

Szükségre

tett
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Ezen, 158 tételből álló kiadásnak utolsó tétele igy
hangzik: „Oskola Gyermekeknek Dióra Examentnek idején 48 kr." E számadás tehát arról tanúskodik egyrészt,
hogy azon időben ugy a földbérletért járó összegekről,
valamint a község körül felmerült összes költségekről
a biró tartozott számolni, másrészt pedig, hogy az
ilyen birói számadásokat a földesúr mindenkor felülvizsgálta s reá vezetett záradékkal jóváhagyta.
Ugyanazon összeirás házról-házra névszerint feltünteti azt is, hogy ki mennyit fizetett a házért, menynyit a földért s mennyit a jószágért az uraságnak s a
puszták évi bérlete fejében. Mi azonban nem közölhetvén az egész registert tételről-tételre, szorítkozunk csupán csak a végösszegnek idejegyzésére, mely is 8835 frt
45 krt teszen ki.
Ez összeirásból kitűnik az is, hogy a komlósiak
ez időtájban n e m csupán községük határára szorítkoztak, hanem idegen pusztákat is béreltek már. — Az
anyagi jólétet hatalmasan mozdította elő tehát azon körülmény, hogy a komlósiak, mikor a mint láttuk, határukból mintegy 7000 kat. hold elpereltetett s igy
csaknem felényire olvadt le, másutt kerestek kárpótlást, abban ugyanis, hogy pusztákat béreltek, igy egyebek között a szent-tornyai pusztát, Kaszapert s más
egyéb pusztákat is. Ezen bérletekről Tót-Komlós krónikása ezeket í r j a : „1791/92-ik évben kezdette TothKomlós Szent Tornyai P u s z t á t árendálni leginkább
Tekintetes Mondbach Ferencz ur kegyes jóv'oltábul;
ezen nemesen gondolkodó Uraság megvetvén minden
mellékes hasznokat, idegen ajánlásokat, csak egyedül
a mint kellett, hogy népét boldogítsa, Tóth Komlóst
Szent Tornyai Ourialis Pusztának birtokában először

is bé helyhezte. E jeles szép pe'ldát követték Boldog
emlékezetű M. Szentgyörgyi Horváth Zsigmond Ur,
T. N. Békésmegye Néhai Fő Ispánja Eő kegyelmessége
—- T. Barkóczy, Rosti s egyéb kegyes szivü J ó földes
Uraságaink. — A Szent Tornyai Puszta ál összvessen
23275 Holdakbul és 67 • öllekbül: ennek nagyobb
részét Komlós bírja árendába — de a Szent Tornyai
Pusztán kívül birja még Komlós Kaszapert s egyébb
Pusztákat is árendába — valamint az egész helység
árendába birja önmagát."
Az anyagi jóléttel emelkedett egyúttal a nép miveltsége is, minek biztos mérve egyrészt azon körülmény, hogy az imaház időről-időre szűknek bizonyulván, nem egészen egy félszázad alatt háromszor (elsőben 1746-ban, azután 1776-ban s végül 1792—95-ig)
kellett építenie Istennek hajlékot, a hol a hivek közös
ájtatosságra, Isten dicsőítésére összegyűlhessenek; —
másrészt pedig azon tény, hogy míg letelepedésük alkalmával egy tanítója s egy iskolája, addig már
Wallaszky Pál lelkész idejében 3 tanítója s 3 iskolája
vala az egyháznak, a miről nevezett lelkész emlékirataiban igy olvasunk :
„A tanítók a három iskolában az egyre szaporodó
számos ifjúsággal saját kötelességüket híven teljesítik.
A nagyobb fiuk tanítója a télen 70—80, a kisebbeké
140—150, a leányok, oktatója 200 növendéket számlált.
E sokaság oka a tanulásra kedvező alkalomban keresendő. Az bizonyára boldog emlékezetű Markovics
Mátyás alesperes és szarvasi lelkész érdeme, ki az öszszes tiszántúli egyházakat oda vitte, hogy a tanítók a
község pénztárából fizettessenek, a szülőknek a könyvek beszerzésén kivül mi fizetni való sem maradván.
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Ezen üdvös szokás, jóllehet azt némely bírák el akarták törölni, a lelkész fáradozása folytán mostanáig
fenmaradt."
A mint ezekből is látható, Komlós iskolái s egyháza, mint a közmivelődés tényezői, a múlt században
fokozatosan fejlődtek. így, a mi az iskolaügyet illeti,
miután erről egy másik fejezetben részletesebben fogunk szólani, itt csak annyit emiitünk meg, hogy a
község alapításának már tizenkettedik esztendejében,
azaz 1758-ban annyi iskolai növendék volt, hogy a
mindkét nemű gyermekek oktatására egy tanitó nem
volt elegendő, miért is a leányok tanitása végett a
volt tanitó mellé segédtanitó alkalmaztatott. Alig 8
évre rá, azaz 1766-ik évben a leányok számára uj iskola épült, majd megint 8 esztendő múlva, azaz 1774ben, miután a fiuk tanitója valamennyi figyermek tanítására elégtelennek bizonyult, a kisebb fiuk mellé uj
tanitó hivatott s ennek számára a következő évben
lakás és iskola épittetett. A mi pedig az egyházat illeti, miután erről is egy másik fejezetben részletesebben szólunk, szintén csak annyit emiitünk meg e helyen, hogy a komlósiak, a mint az már érintve volt,
idetelepedésük idejében egy házat épitettek, melynek
egyik része a lelkész lakásaul, másik része pedig imaházul rendeztetett be. Ez azonban csakhamar szűknek
bizonyult s különben is csak vályogból, tehát hitvány
anyagból építtetvén fel, nemsokára oly állapotba jutott,
hogy midőn egy izben a földesúr megtekintette, megijedt, hogy összedűl. E miatt magának a földesúrnak,
valamint Békésvármegye akkori alispánjának, Hrabovszky Lászlónak tanácsára s azok engedelmével s
Békésmegye jóváhagyásával Szt.-Mihály napján az uj
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s égetett téglából építendő imaháznak alapját letették.
Az imaház 14 öl hosszúságban s 6 öl szélességben
felépíttetvén, egy év múlva, azaz 1767-ben Szt.-Mihály
napján ima és egyéb isteni tisztelet által más egyházak jelen volt lelkészei és számos nép jelenlétében
szenteltetett fel. Ez azonban alig 25 esztendeig szolgált az istenitisztelet s ájtatosság helyéül s különösen
nagyobb ünnepek alkalmával nem volt képes a hívek
sokaságát befogadni. Ez arra indította a már megizmosodott egyházat, hogy a 6-ik lelkésze, Sexty György,
lelkészkedésének első éveiben, voltaképpen 1792-ik évben többé nem imaház, hanem rendes templomnak
alapját vetette meg. Az építkezéshez 1792. junius 6-án
fogtak s miután az egyház, a község s egyesek vallásos buzgósága három esztendeig munkálkodott eme
építészeti tekintetben a mai korban is kiváló helyet
foglaló nagy műnek felépítésében, 1795. november 8-án
felszenteltetvén, szent czéljának s rendeltetésének ünnepélyesen átadatott.
A földmivelésről, iparról és kereskedelemről szintén más fejezetben részletesebben szólandunk, e helyen
ezek mellőzésével tehát még csak a mult századbeli
közmiveltségi állapotról akarunk röviden megemlékezni
s itt szintén Wallaszky P á l emlékirataira támaszkodunk, a ki a maga korának itt tapasztalt közmiveltségi állapotát következőkben ecseteli : „A külső rend
(értem a községben, de különösen az egyházban) elég
jó, kivéve a mindkét nemű fiatalságnak hozzá nem
illő s az isteni tisztelethez nem méltó suttogását vasárnapokon, mi azonban, a mennyire lehetséges, irtatik. Az egyházi fegyelem, melynek érvényt a községi
elöljáróság saját közegei által szerez, figyelemmel ki-
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sérvén s büntetvén az éjjeli csavargókat s Istent káromlókat, saját hatáskörében a kor kivánalmai szerint
átható. A bűnök egyébként, mint másutt, mind közönségesek, főleg azonban a káromkodás, részegség és
lopás, melyeknek kevesbitésére, hogy ne mondjam, kiírtasara a lelkész eleget soha sem tehet."
Az itt közölt rövid jellemzésből világosan kitűnik
hogy a komlósi nép nemcsak számban, nemcsak vagyonilag gyarapodott, hanem közmiveltség tekintetében
is egyre emelkedett, mi nagyrészben a volt lelkészek
fáradhatlan buzgóságának érdemül tudható be. A lelkészek, mint a lakosok és hivek vezérei, lelkiatyái,
nemcsak a templomban, a szent beszédekben és a
szentségek kiosztásában érintkeztek a magok hiveivel,
hanem otthon is gyakrabban meglátogatván őket s
tudakozódván a család szellemi állapota, netáni szükséglete avagy erkölcsi fogyatkozásai felől, a netán tapasztalt durvaságokat gyomlálták, a gonosz indulatuakat dorgálták, a resteket buzdították, a szomorkodókat vigasztalták, a kishitüeket erősítgették, szóval a
népnek nemcsak prédikátorai, hanem valósággal hü
pásztorai, lelkiorvosai valának. A lelkészek ezen nemes
munkájának hatékonyságát nagyban fokozta a községi
elöljáróság jóakaratú támogatása, a mi ismét onnan
van, hogy abban az időben még nagyon is élénk emlékezetében volt a komlósiaknak a földesurokkal kötött
úrbéri szerződésnek első pontja, mely a mint tudjuk,
így szól: „Tartoznak,
sót arra keményen
höte-

Lezik is magokat,
hogy Jámbor, Istenfélő
jó
Gazdákat fognak magokhoz
kapcsolni,"
miből
természetszerűen következik, hogy előljárókul is mindenkor jámbor, istenfélő egyéneket választottak, a kik-
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nek a reájok bízott tisztség nem szolgált egyéni hiuságuk legyezgetésére, hanem a kik kötelességüknek
ismerték el, nemcsak az administratio pontos és lelkiismeretes közegeivé, hanem a népnek valláserkölcsi
tekintetben is elöljáróivá lenni. Innen van, hogy azután a közerkölcsiség éber őreiként szigorúan ügyeltek
arra, hogy ugy a községben, mint az egyházban mindenek
ékes rendben menjenek s a modern világnézlet szerint
talán tulszigoruan, de a magok erkölcsi felfogásához
híven minden kihágást annak módja és rendje szerint
megbüntettek. Ennek azonban meg is volt azután az
a jó hatása, hogy valami czégéresebb bűnök vagy nagyobb mérvű kihágások nem igen fordultak elő és
hogy a komlósiak más községek lakosai előtt a tisztelet a
földesuraik előtt pedig a szeretet t á r g y á t képezték.

IV. F E J E Z E T .

A község története a jelen században 1848-ik évig.
Ama szerződéses viszony, mely 1746-ik évben
keletkezett a komlósiak és földesurok között, addig,
mig a birtok jóformán osztatlanul a R u d n y á n s z k y a k
kezeiben volt, főbb tételeiben alig változhatott valamit, legfeljebb hogy a föld értékének emelkedésével
az évi kötelezettségök összege is emelkedhetett. Későbben azonban, nevezetesen Br. R u d n y á n s z k y József
halála után a terjedelmes birtok több család között
oszlott meg. Ezek a z u t á n időről-időre külön-külön kötöttek szerződést a m a g o k részbirtokára nézve, bizon y o s korlátozással azonban, a mint arról az 1810. okt.
1-én Szent-Andráson t a r t o t t urasági széknek végzései
is tanúskodnak, a hol egyebek közt 3-ik pont alatt
ez áll: „ha valamely urasság Zselléri Házakat mai
naptól szaporítana, azokat szabadon többi földes Urasságok eldönthetik és 2000 Rf. vinculurnot rajta megvehetik. Szaporított Házakat minden földes Urasság
addik megtarthatya, mégien az első Tzikkelyiben tárgyul vétetetett uj urbarialis rendszabás bé nem fog
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hozattatni." A szentandrási uradalom, melyhez Komlós
is tartozott, özv. Száraz Györgyire szül. Daróczy Katalinnak 1743-ik évben történt halála alkalmával J u liannára, br. Rudnyánszky József nejére szállott, természetesen azonban a többi Száraz-örökösök, nevezetesen Száraz Erzsébet gyermekei jogainak fenntartásával. Mig a földbirtok értéke csekélyebb volt, ezen
többi örökösök nem igen törődtek azzal, hogy e nagy
birtok kinek kezén van, „mihelyt azonban a földbirtok
értéke emelkedett, felszólaltak a többi Paksy-örökösök
az ellen, hogy a szentandrási uradalom csupán Daróczy Katalinra, Száraz György nejére, ki Daróczy Zsigmondnak és Paksy Annának unokája vala, szállott."
Mig Rudnyánszky József élt, a támasztott per
daczára meg tudta tartani a birtokot a többi követelő
örökösök ellenében, mihelyt azonban meghalt, „a többi
Daróczyak, Jármyak s az 1562-ben élt Paksy László
ivadékai" újra felvették a per fonalát s azt oly szerencsével folytatták, hogy meg is nyerték s 1795-ik
évben, november 6—12. napjai között az uradalom
fele nekik adatott által. E réven azután a komlósi birtok is több család ivadékának kezeire jutott, ugy, hogy
e század elején a Száraz-család örökösei mellett a
J á r m y - és Daróczy-család és Paksy László örökösei
is mint birtokosok szerepelnek. Az egész, előbb Rudnyánszkyak kezén volt birtok 3024 részre osztatván,
ebből a Rudnyánszkyak kezén maradt 1571/ÖO24:> A
Jármy-családnak 6(Jl/yo24 rész, a Daróczy-családnak
rt sz s
288
/3024
^
Paksy László örököseinek pedig 504 / 3024
rész jutott osztályrészül.
E birtokok ismét több kisebb birtokrészekre oszlottak, nevezetesen a Rudnyánszky
ah, mint a Szá-

—

46 —

raz-örökösök 1571/3024 r ^sze, kétfelé osztatott
rész b. Száraz
Julianna
leszármazóinak

meg, a másik részen pedig Mayer

7852/4

/3024
maradt

Francziszha

Mondbaeh Ferenczné, mint br. Száraz Erzsébet leánya
és Nedeczhy
Anna,
Barkóczy R o s t y Pál neje, valószínűleg mint Száraz Erzsébet u n o k á j a osztozott m e g
akképen, hogy egy-egy félnek 3923/4/3024 r ^ s z jutott. A
Rudnyánszkyak gyorsan szétágazván, a szentandrási
uradalomnak azon 1/4-de, mely az ő kezökben maradt
volt, már 1815-ik évben 14 birtokos között oszlott
meg s miután három év múlva, vagyis 1818-ik évben
két R u d n y á n s z k y leány s két Rudnyánszky fiu a magok jutalékát Szentgyörgyi Horváth Zsigmondnak eladták, a Rudnyánszky-birtok még kisebb határok közé
szorult.
„A Jármy-cs&lád részét Szentgyörgyi Horváth
Zsigmond m é g 1815-ik év előtt zálogba vette."
A Daróczy-család
részbirtokára nézve annyit j e g y zünk meg, h o g y ez Daróczy-lstvánnak négy gyermeke
szerint négy főrészre oszlott. Erre nézve szórói-szóra
idejegyezzük a „Tóth-Komlós helységének közjavát tárgyazó Jegyzőkönyv"-nek erre vonatkozó adatait, a
mint következnek :
„A Tekintetes Daróczy Familiát illető Uri Birtok
A Szent Andrási 's Tóth Komlósi Uradalomnak 288/3024"^
Részét teszi: mely Birtok négy Öreg ágra osztatik feli:
I-ső Öreg Á g Daróczi
Ferenoz.
II-ik Daróczy Julianna, ki helyett vétel által succedált Daróczi Anna,
Kis Sándorné.
III-ik Daróczi
Borbála.
IV-ik Daróczy Rosalia;
kiknek egyiknek egyiknek
72
/302-i Rész Birtok j u t o t t :
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I. Daróczy

Proportió

No.

I.
II.

III.
IV.

Ferencz.

Daróczi Lajos . . .
Daróczy Anna Kis Sándorné
1., Kis Ignátz . . .
2., Kis János . . . .
3., Kis Sándor . . .
4., Kis Zsófia Gálné .
5., Kis Julianna Desőffiné
6., Kis liosália Skerleczné
Daróczi Susanna Rosti
Istvánná
. . . .
Daróczi Francsika Horváth Ferenczné, később Csúzi Gáspárné
1., M. Sz. Györgyi Horvát Zsigmond . .
2., Sz. Györgyi Horváth Ferencz. . .
3., Sz. Györgyi Horváth Ignátz, Imre .
4., Sz. Györgyi Horváth Zsófia Sixtiné
5., Sz. Györgyi Horváth Anna, Varasdiné
6., Csúzi Pál, Jósi, Vigyázóné és Halassi
Károlyné
. . . .
Summa . .

Meg vette örök áron

18

/3024

M. Horváth ur

3

/3204

V M. Horváth ur

3

/3024

'/3024

nr

3

/ 3024

T. Atz él Ant.

3

/3024

M. Horváth ur

3

/3024

Nedeczkié

18

/3024

ebbó'l

3

/3024

M. Horváth ur

3

/S024

3

/3024

3

/3024

Sixti Fer. s Judit

3

/3024

M. Horváth ur

3

/3024

72

/3024

13

/3024

Horváthé
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II. Daróczi

Proportió

No.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kis Ignátz : fiai Ferencz, József . . .
Kis Sándor
. . . .
Kis János
Kis Zsófia Gálné . .
Kis Julianna Desőfiné
Kis Rosalia Skerleczné
Summa

III.

II.
III.
IV.

^ V 3024
12

/s024
12
/8024
12// 3024
12
/3024
12/3024
/

. .

M. Horváth ur

Atzél Antal ur
M Horváth ur
Nedeczkié

Borbála.
Proportió

Summa

)

~/3024

Daróczi

Harazin Família :
1., Iiarazin Ágoston .
2., Harazin Jósef . .
3. Harazin
Magdolna
Benené
4., Harazin Cristina Való vits né
5., Harazin Mária Beliczayné
Csepregi Károly s testverei
1., T. Pétsi Káptalan .
2., T. Csepregi Károly
Zlinszki Familia. . .

Megvette örök áron

7

. .

No.

I.

Anna.

Megvette örök áron

33/

V3024
3024

3

W3024

Virágos Sándor ur

33/ 5

' /3024

3

W3024
18

/3024
W3024
33/5
/3024
18
/3024
72//3024

14

Executió által
Oppositió által
M. Horváth ur

Részlet a főutczából.

ÍJ I i l ü l UE-
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IT. Darőezi

—

Rosalia.

No.

I.
II.

Proportió

Csik Péter
Tasnád Szántói Becski János Elek Gábor
jelenleg
Summa

. . .

3024

3

%024

72

/3024

72

/3024

jR ecapitiilatió.
I.
II.
III.
IV.

Daróczi
Daróczi
Daróczi
Daróczi

Ferencz
Anna
Borbála
Rosália

7

Summa

. . .

V3024

72

/3024

7

V3024

288

/3024

De m i n e k u t á n n a Néhai M. Szent Györgyi Horváth
Zsigmond Feo Ispány ur E ő Excellentiája, Daróczi
A n n a Kis Sándorné és több Uraságok külömb külömb
R á t á k n a k örök áron való m e g vásárlása által ezen
Szent Andrási és Tót-Komlósi Uradalomban n a g y Változást okoztak v o l n a : az T. Daróczi Familiát illető
Birtok Major Gábor Mérnök úr által e következendő
Hét Rátákra osztódott feli: melyek az 1812-ik Évben
az alul tisztelt Uraságok által biratatnak :
No.

I.
II.

Proportió

<

M. Horváth Famüia Rátája
Daróczi Ferencz Rátája

.

^

1., M, Horváth Zsigmond Eő Excell. .
2., Horváth Ferencz
Tót-Koralós története.

09

/3024

V3024
3

/3024
4
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Proportió

No.

3., Horváth Ignátz Imre
4., Horváth Sőfia Sixtiné: Sixti Fer.
Judit
5., Horváth Anna Varasdiné, most M.
Horváthné
6., Csuzi Pál, Jósi, Vigyázőné, Halassiné
Summa
III.

Daróozi Anna
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,

Csepregi
Harasin
Harasin
Harasin
Harasin
Harasin

.

.

.

"V3024
"V3024
18

/3024

15

/4024
/3024
15
/3024
15
/3024

15

15

/3024

75

/3024

Rátája

Károly ur
Ágoston
Jósef
Magdolna Bene Jósefné . .
Cristina Valovits Antalné .
Mária Beliczai Jósefné . .

18

/3024
^ / /3024
33 5
/ /3024
33//s
/3024
3 3/
' V3024
33 5
/ /3024
35

.

36

T. Csepregi Károly ur kis Rátája .
T. Pétsi Káptalan Rátája
. . . .
Daróozi Rosália
Rátája

S3 5

Summa
V.
VI.
VII.

.

Kis Ignátz ennek fiai Ferencz s Josef
Kis Sándor
Kis J á n o s
Kis Sőfia Gálné, most Atzól Antalé
Kis Rozália Kerleczné most Nedecky
birja ezt

Daróozi Borbála
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,

.

"V3024

Rátája

Summa
IV.

.

3024

.

.

/3024

/ /3024
l*Vö/3024
36

1., Csik Péter
2., Becski János

/3024
/3024

36

Summa

.

.

.

'"/3024

llecapitula

tió.
Proportió

No.
I. M. Sz. Györgyi Horváth Família
II. Daróczi Ferencz . III. Daróczi Anna
IV. Daróczi Borbála
V. Osepregi ur
VI. T. Pétsi Káptalan
VII. Daróczi Rosália
Summa

.

.

69

/3024
/3024
75
/3024
86
/3024
33/5
/3024
14®/5/3024
72
/3024
18

. . .

288

/3024

Készítetett A u g u s z t u s l-jén 1818.
A most idézett jegyzőkönyvben További Felvilágosítás czimén említtetik, h o g y „Daróczi Borbálának
Egész Uri birtokjában succedált Zlinszky Imre és kapott
72
/ 302 4 R á t á t az egész Tót-Komlósi Uradalomban : Zlinszki
Imrének ezek az u t ó d a i :
I. Zlinszki Ferencz,
ennek succedált a Harasin Família, s ennek pedig T. Virágos Sán18
dor ur
/ 3024
II. Zlinszky Erzsébetiig ettiil származik Theresia Antal Osepregi Mihály Urnák Hitvesse
s ettül származnak Osepregi Károly Ur és
18
két leány Testvérei
/3324
III. Zlinszky Antal,
ennek egész R á t á j á t zálogba birta Osepregi Károly Ur bizonyos
Pretensiók fejében; de m i n e k u t á n n a Zlinszky
Antal erre a Rátájára S u m m á s a b b adóságog o k a t tett a Tekintetes Pétsi K á p t a l a n n á l :
t e h á t a Pétsi Káptalan m é g 1809-ik évben
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ezen Rátának 4 / 5 Részében azaz 142/5/3024
Részben magát executio által bé iktattatta
visszafizetvén Osepregi Károly urnák Pretensióit 's követeléseit — ekkor tehát ebblil
a Rátabúi csak 1/5 maradott még fent Csepregi Urnák az az — 33/5/3024 Rész — végre
1819. Junius 3-ikán Executio által ezen
V 5 -ét, azaz 33/5/AO24 Részt .is ell vesztette
Osepregi Károly ur és igy az Zlinszki Antal egész Rátája a Tek. Pétsi káptalan tulajdona lett
IV. Zlinszki Imre,
ezen Rátát örök áron meg
vette a M. Horváth Familia
Summa

.

.

18

/3024

1s

/'óo2í

72

/3024

Ugyancsak ezen „Tóth-Komlós helységének közjavát tárgyazó Jegyzőkönyvben", a Zlinszky-családra
vonatkozó Fellvilágositás czimen Csepreghi Károlynak
Apostagról 1812. okt. 25-kéről keltezett következő' levele foglaltatik :
„Isten áldja meg kegyelmeteket! Az Communitás
irtt Levele és Requisitiója szerint tudtára adom Daróczi Borbála successorait.

1., Zlinszky

Ferencz,

a kit most Volovitsnak

hivnak, a ki actu Possessoriumban van.

2., Zlinszki

Imre,

a kit most Fekete Pálnak és

Volovitsnak liivnak, kik Portiójukat megholt Horváth
Zsigmond Eő Excellentiájának ell adták.
3., Zlinszki
Antal,
a melly J u s t Zálogba mink
4
birtunk, de ebb ül / 5 Rész az Pétsi káptalan által
exequáltátott és igy tsak 1 / 5 Rész, a melybe opponál-

tam magamat, vagyunk birtokosok.

—
5., Zlinszhi

53

Erzsébeth,

—
a kinek successorai mink

Osepregiek vagyunk — Ezzel maradok kegyelmeteknek
Apostagon 25-a ootobris 1812 Földes Urok Csepreghy
Károly m. k."
Miután már szóllottunk a Rudnyánszky, a J á r m y
családról, meg kell emlitenünk a negyedik résznek,
mely mint emiitettük az egész birtoknak 504 / 3024 -ik részét képezte, birtokosait is s ezek Paksi László utódai.
Ezek e század elején a következők valának: Szentkátolnai Cseh László, Csabai Antal, Tótváradi Korniss
Sándor és Egerer Ferencz.
íme e négy családnak itten felsorolt ivadékai között osztatott fel a szentandrási és az ennek tartozékát
képezett komlósi birtok. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy bárha ezek nem a h a t á r o k a t vagy a községekben
létezett házakat darabolták szét egymás között, mégis,
a mint érintve volt, a magok részbirtokára, illetőleg
birtokhányadára külön-külön kötöttek szerződést; igy
Mondbach Ferencz 1793. Sept. 23-kán, Egerer Mária
1803. Mart. 3, Rosti Albert 1803. Máj, 31, Cseh László
1804. Nov. 28, Meyer Francziska 1805, Aug. 13, Idősebb Kiss Jókai Szakáll J a k a b 1816. April 25-kén. —
Ez utóbbi vétel utján j u t o t t a szenttornyai s komlósi
birtokhoz, a mint erről az emiitett szerződés következő
bekezdése is tanúskodik : „Alább Írattak adjuk tudtokra
a kiknek illik ú g y m i n t : Elsőben is én Idősebb Kiss
Jókai Szakáll J a k a b b ezen Tettes Nemes Békés Vármegyében helyheztetett Tót-Komlós Helységben és
Szent-Tornyai Pusztában F e k v ő rész Jószágaimat, melyeket Mltságos B. Rudnyánszky Rosália, néhai Tettes
Szent-Péteri Málik Ferencz ur özvegyitől és Nagyságos
Fa Erzsébeth néhai B. Dezséri Rudnyánszky Pál öz-

n^BHRR:

—
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vegyi tol, ugy Mitsgos B. Rudnyánszky Sig. úrtól
örökössen vettem és a melyeknek teljes Birtokokban vagyok, ugy egyszersmind Mltságos Báró Rudnyánszky Sig. úrtól szerzet azon tizen hat Hold Földeket, melyek Nékie Osztálykor Mltgos B. R u d n y á n s z k y ^
György Proportiójából imputatiójul adattak kiadtam
T.-Komlós Helysége Oommunitásának a következő Feltételek allat tudniillik." stb.
Alább közöljük az 1836-ik évben fenállott összes
szerződéseket azok időtartama, bérösszege s egyéb feltűnőbb feltételei szerint. Itten még csak azt emiitjük
meg, hogy a földesurak a közös uri jogaik nyilvántartása czéljából közös uradalmi tisztet tartottak s részint ezen közös ügyeik elintézésére, részint a községek
javára czélzó intézkedések végett időrül-időre közös
tanácskozásokra gyűltek össze Szent-Andráson s határozataikat, uradalmi rendeletek czimén jobbágyaikkal,
illetve szerződményeseikkel innen közölték. Ilyen tanácskozást tartottak egyebek között 1810-ik év Okt.
l-jén is, melynek határozatait, mint olyanokat, melyek
világot derítenek arra, hogy a földesurak nemcsak a
magok hasznát, hanem jobbágyaik javát is figyelemmel
kisérték s szivükön hordozták, ide igtatjuk, a mint
következnek ;
A M. Szent-Andrási Uraságok 1-a okt. 1810-ik
Évben Szent Andráson tartatott Ooncursussában rendeltetett :
Először : Mind Szent András, mind Tóth Komlós
Helységek számadásai, a mennyire bé nem volnának
adva, azok jövő Szent András Hava 1-ső napjáig ell
készittessenek és m e g vizsgálás végett Horváth Uraságok Helybéli Tisztyének bé adattassanak értetődvén

—
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az, hogy azon Tisztünket azon parantsolatunknak tellyesitése végett tudósítván a számadások censurája iránt
rendeléseinket okvetetlenül ki fogjuk a d n i : ha pedig
abbéli Rendelésünk a meghatározott időre nem fog
tellyesitetni, mind a Helységek Elöljárói, mind pedig
a Notáriusok is kemény és Törvény értelme szerint
tartózó feleletre fognak általunk vonatatni.
Másodszor:
Hasonlóképpen az Árváknak Vagy ony a iránt is ugyan az a Parantsolatunk : mert bizonyos az, hogy mind ekkoráig nevezett Helységek az
/

M

Árváknak dolgait, Ügyeit és Vagyonyjait a Földes
Uraságok tudta és hire nélkül igazgatták: tartoznak
tehát Helységeink mind azon Vagyonukról, kész Pénzekről s más egyébb értékekről, melyek Árvákat illetnek, és eddig magok gondviselések alatt tartattak, a kiszabott idő alatt számadolni : ennek utánna pedig
Helységünk Elöljárói kötelesek lésznek, mihelyest vagy
egyik, vagy másik Helységünkbe neveletlen gyermek
Attya halála után Árvaságra marad, azt helybéli Tisztyeinknek minden idő halasztás nélkül az Árvának
minden Vagyonát feli irni, meg betsülni, hiteles 's barátságos kéz alá bizni: hogy az Árva emberkort érvén
Attyáról reá maradott javakbúi nem tsak feli neveltessék ; hanem jövendő sorsának jó lábrai állítását is
eszközölhesse —

Harmadszor:

A meg halálozott Lakosok ma-

raddékjai között semmi osztály ne tétessék : ha tsak
a Földes Uraság Tisztye jelen nincsen: ki az ilyen
osztályokat végbe vinni és mindenkor Írásban foglalni
tartozzék —

Negyedszer:

Helységeinknek,

's

Pusztáinknak

Határit legalább mostani Csendes mivoltában meg tar-

—
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tani fő szükségnek t a r t y n k ; azért ezeknek hü fentartását szivére kötyük nevezett Helységeinknek, kellt
mint feil ebb — kiadta Mansperger Fridrik m. k. A o
tuarius. a
Az ilyen Uradalmi rendeletek nemcsak a közös
tanácsból származtak, de néha egyik vagy másik földes ur a maga nevében is t e t t olyan intézkedéseket,
melyek a lakosok jólétét, vagyon biztonságát szilárditani voltak hivatvák. így, hogy csak egyet emlitsünk :
Szentkátolnai Oseh Ferencz 1818-ik évben Szentandrásról keltezett s Komlósnak szóló következő uradalmi
rendeletet adja ki :
„Minthogy nem kevés szomorú példákkal, az Utzákon és Takarmány körül való szabad pipázásból
történhető rettentő félelmes, 's káros következések
nyilván bébizonyithatók : és minthogy a Helység utzáin
keresztül széltibe, Gazda, szolga, sőt gyermekek is szabadon pipáznak minden tartózkodás nélkül, melly esetbül ámbár Isten Különös gondviselésébül, hogy ezen
falú eddig, ekkoráig a Tűz pusztító ereitől ment volt,
építeni nem lehet; hogy minden szoros fellvigyázás
nélkül, ezentúl is az Isten menten fogja tartani. —
Gerjesztetődjünk téhát Tóth Komlósi érdemtellyes Elöljárók ! E leg szükségesebb Tárgy iránt olly szoros
fellvigyázás, rendszabásaira, másokon meg történt szomorú példák után, mint a mellyekre, a Tűz által végpusztulásra jutott sok szegény Helységek, Városok,
tulajdon saját Károkon gerjesztetődtek ; mert igaz közmondás az : Jobb mások példáján, mint tulajdon maga
kárán tanúlni. — Arra való nézve igen szükségesnek
látom, és az annélkül is Ügyes Tóth Komlósi Elöljárókat ezennel emlékeztetni Kívánom : hogy a most

—
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következő tavaszi szeles napok előtt Hittes Jegyző Urak
által Vasárnapokon a Templom előtt a Népet intessék
és emlékeztessék a pipázás vigyázatjára, az Utzákon
és a Takarmány körüli pipázást testi büntetés által is
tilalmaztassák ;
Másodszor:
A Házas Gazdákat, Gazdasszonyokat, különösen a Kováts és L a k a t o s mestereket a Ház
és méhely kéményeiknek jó karbani tartásra emlékeztessék, és ezen hirdetést esztendő által t ö b b izben is
ujjittassák. De nem elég jó, üdvös Rendeléseket adni :
hanem szükséges azoknak magatartását is eszközölni :
arra való nézve a Pipázás tilalmát által hágók ellen
kivánom és akarom : hogy ha az Komlósi Lakos akár
légyen az Gazda, akár szegény, minden kifogás nélkül
testiképpen szigorúan megbüntetetni rendeltessen —
Ha pedig Ur, vagy külföldi keresztül utazó, a vagy
Tiszt azon Rendelést által hágni találná, minden tisztességgel ezen rendelés adattasson nékie tudtára, és
kérettessen a Pipa le tételére a faluba.
A kik pedig a Házaikon rossz kéményeket tartanak, azoknak az kéményei le rontatni büntetéssül rendeltessen.
Ezen gondoskodásaimat a Helység érdemes Elöljáróival kivánom a végett közleni, hogy ennek következéseibe hathatós rendeléseket mi elébb tenni és azokat szigorúan szentül meg tartani az Helység köz javára 's boldogságára ell ne mulaszszák, külömben sem
tselekedvén. Kelt Szent Andráson Bojt elő Hava 7-kén
1818-ik Évben — Szentkátolnai Cseh Ferencz m. k.
T. N. Békés-Megye Tábla Bírája."
Ez időtájt körülbelül a fentebb felsorolt családok
ivadékai valának a kiterjedt szent-andrási uradalomnak

birtokosai. Maga az egész tót-komlósi határ 12442 hold
405 5 / D-ölet tett ki s régibb urasági összeirás szerint
következőleg oszlott meg :
Rudnyánszky családnak 57 gazdaháza 29 3 / 8 telek földje
293/ 8
Rosti és Mondbach csal. 65
»
253/
Horváthnak a régi rátán 60
8
»
»
Daróczi Ferenc utódainak 6
»
»
7
„
Rosália
„
5
»
»
2 / 8 V)
7
„
Borbála
„
6
n
n
2 /s
Cseh családnak
20
»
V
7Ve D
3
Csabai
„
7
»
V
2 / 8 V)
6
Kornis
„
15
»
4 /s r>
Ketzer, később Horváthnak 12
»
V
4 6 /s »
4
Összesen . . 253 gazdaház 114 / 8 telek földje
j?

JJ

Ehez jön azután
Papi föld
. . . .
Tanitói
Praeceptori
Jegyzői
Községi
Postahivatali .

1
1
4

/s
1
3
22/8

telek föld
»

V
JJ

v
»
»

»

»

»

»

1200 D W e l számitva
A község területe . . . 336 h.
4000 „
KözlegelŐ
9 »
Telek körüli ér
. . .
172 ,
Utak
259
Szőllők
»
Kenderföldek
. . . . 232 ,
Kérdés alatti remanentia
12 »
Egyházi szőllő
3
Epreskert
5?

400
171

»
»

918 »
116
681 V
3 telek
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Ez összeírásból azonban kihagyatnak a 9 kapásra
való dézsma nélküli szőllők. Az összes szőllők 1770-ik
évről 468 kapásra szólók.
Később azonban a fentebb közölt földesurak névsorához uj birtokosok nevei csatlakoztak, a mint arról
a község úgynevezett lakositási könyve tanúskodik. E
lakositási könyvben 1836-ik évről az összes szerződések bennfoglaltatnak, a mint következnek:
Komlós

22 Xb = vis 886.
Kivonata az ez idő szerint létező, ugy a
községre, mint a szenttornyai puszta
árenddlis
részleteire vonatkozólag
kötött bérleti szerződéseknek, melyek szerint az évi drenda
fizetendő.
Ks, Horváth János és József
urak.
A szerződés

1836. April. 24-étől—1842.

April. 24-ig szól. Évi árenda . . 37,000 frt v. cz.
Két részletben fizetendő, az
első részlet Máj. 15-kén, a 2-ik
részlet Okt. 20-kán évenkint.
Jegyzet. Ezen pénzbeli bérleten kivül
a szerződés értelmében évenként a
következő naturálék szállitandók:
1., Két hizott sertés Sz. Andrásra .
125 frt — kr.
2., E g y akó ménesi aszú
. . . .
300 »
400 »
3., 50 köböl buza
»
250 r>
4., 50 köböl zab Sz. Andrásra . . - .
125 V
5., 25 köböl árpa
„
. . .
V
66 V 40 „
6., 2 mázsa faggyú
„
. . .
7., 60 szekér széna
„
. . .
600 V
V
170 »
8., 6000 tojás Pestre
n
80 r>
9., 2 hosszú fuvar Pestre
. . . .
»
Összesen . . 39,116 frt 40 kr.
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Ms. Rosti Albert

ur.

Az e g y e z s é g köttetett az itteni
részletre a regálékon kiviil s tart 1848-ik
év Sz. György napjáig. Ezen egyezség szerint a regálékra vonatkozó rész
csak 1837 April 24-ig szól, ezekért
fizetendő
félévi részletekben előre.

JVs. Daróczy
A
kozik
szerint
összeg

József

ur.

községben levő részletre vonats a 12 évre kötött egyezség
1848 April 24-ig szól. (Itt az
nincsen feljegyezve. Szerző.)

JVs. Baizdth

György

A községben levő részletre, még
Bernrieder ur által kötött szerződés
szerint 1833 April 24-étől—1837 April 24-ig szóló évi bérösszeg . . .

Jegyzet:
kint előre

Tts

786 frt 48 kr.

ur.

750 frt — kr.

A bérösszeg fe'lévenfizetendő.

Horváth Gábor ur utódai, úgyszintén
Ttes
Cseh Lászlóné és Ttes Dóry
Julianna

részéről kötött s ugy a helybeli, mint
a szenttornyai részletre vonatkozó
szerződés megujittatott 1833-ik év
Sz. Mihály napjától—1837-ik év Sz.
Mihály napjáig. Evi bérösszeg . . .

Jegyzet:
kint előre

A bérösszeg félévenfizettetik.

4400 frt — kr.
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JVs. Csabay Antal
A szerződés, mely a helybeli és
a szenttornyai részletre vonatkozik,
6 évre köttetett, azaz 1836 Sz. Mihály
napjától—1842 Sz. Mihály napjáig.
Évi bérösszeg, mely félévi részletekben
előre
fizetendő

Jegyzet.

ur.

2000 frt — kr.

Az 1835 Okt. 5-kén

előre adott 1000 frt csak az utolsó
évbe tudatik be.
(E szerződés felemlitésénél záró
jelek között e sokat mondó megjegy-

zés van: „Ahogy aharta,

ugy csi-

náltaSzerző).

JVs. Komis

Károly

részéről a helybeli és a szenttornyai
részletre vonatkozó szerződés 6 évre
ujittatott meg, ugyanis 1836 April
24-étől—1842 April 24-ig. Évi bérösszeg, mely szintén félévi részletekben előre
fizetendő

ur

1200 frt — kr.

JVs. Durcsáh Jánossal és nejével Komis
val kötött s ugy a helybeli, mint a
szenttornyai részletre vonatkozó szerződés 6 évre, nevezetesen 1836 Apr.
24-től—1842. April 24-ig köttetett. A
szintén félévi részletekben előre fizetendő évi bérösszeg

Theresiá-

1200 frt — kr,
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Ttes Szakáll

—

Jaliabb

A szerződés, mely csupán a helybeli részletre vonatkozik, 8 évre köttetett és pedig 1833. Apr. 24-től—
1841 April 24-ig. A félévi részletben
előre fizetendő évi bérösszeg . . .

JVs. Kiss Sándor

és JYedeszky

ur.

1500 frt — kr.

György

ur.

(Bérlők P a p J á n o s és Jeszenszki Pál).
A helybeli és a szenttornyai részletre vonatkozó szerződés 5 évre köttetett, ugyanis 1833. Sz. Mihály napjától—1838 Sz. Mihály napjáig. Az
évi bérösszeg, mely szintén félévi részletekben előre fizetendő

Ttes Virágos

Sándor

A szerződés, mely szintén a helybeli és a szenttornyai részletre vonatkozik, 6 évre köttetett, ugyanis
1834-ik év Sz. György napjától—
1840-ik év Sz. György napjáig. Az
ugyancsak félévi részletekben előre
fizetendő évi bérösszeg

Mltsgos

Gróf

2000 frt — kr.

ur.

250 frt — kr.

Forgáts-né

a községben levő részbirtokát eddig
bérelte B. Rudnyánszky Mihály, ennek
halála után ns. Bernrieder úrra ment
át, ki is a nevezett báró ur özvegyét
nőül vette. A szerződés k é t évre köt-
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tetett volt, mely szerint fizettetett
evenként
de e szerződés már 1836-ik April
24-kén megszűnt.

A pécsi

400 frt — kr.

káptalannak

a községben és a szenttornyai pusztán
létező részbirtokát ugyanazon báró
Rudnyánszky Mihály bérelte, kinek
halála után ugy mint az előbb emiitett birtok, Bernrieder úrra ment át.
E szerződés szintén 2 évre köttetett
volt, mely szerint fizettetett évenként
de e szerződés is megszűnt 1836-ik
év Sz. Mihály napján.

JVs. néhai

Csepreghy Károly

600 frt —• kr.

ur

A szerződés, mely a helybeli és
a szenttornyai részletre vonatkozik, 6
évre köttetett, ugyanis 1837. April
24-étől—1843 April 24-ig. Évi bérösszeg

Jegyzet.

utódai.

225 frt — kr.

Három évre t. i. 1837

April 24-től—1840 April 24-ig a bérösszeg előre fizettetett ki.

JVs. Aczéll Antal

ur.

A szintén a helybeli és a szenttornyai részletre vonatkozó szerződés
8 évre köttetett és pedig 1830 April
24-étől—1838 April 24-ig. Évi bérösszeg

850 frt — kr.

—

64

—

(Itt a következő s alig érthető
jegyzet foglaltatik: De ez különös
egyezség [hiszen az az Ur m a j d tudtul adja és meghívja, ha ez ügynek
vége lesz stb.] A szerző.)

Ns. Böcshey

János

után

maradt

A szerződés ugy a helybeli, mint
a szenttornyai részletre vonatkozólag
három évre, ugyanis 1836 April 24-étől
—1839 April 24-éig köttetett. Évi
bérösszeg, mely félévi részletekben
előre fizetendő

özvegy.

1000 frt — kr.

Sixty Ferenczné és Judith, Halasi item Csuzy
Pálné, Horváth Ignácz, Imre és Ferenez, Vigyázó Ignátz és Taliánné
utódai.
E szerződés szintén a helybeli
és a szenttornyai részletekre vonatkozott, de a megujitott szerződés,
mely szerint ezen apró részletekért
fizettetett évenként
már 1835-ik év April 24-kén megszűnt.

JVs. líosty

Zsigmond

180 frt — kr.

urnáit

a szintén ugy helybeli, mint a szenttornyai részletre (mely részletről néhány év előtt Horváték lemondtak,
de most megvenni szeretnék azt) vonatkozó előbbi szerződés szerint fizettetett évenkint

180 frt — kr.

Részlet a föutczából.
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Bene Magdolna

ntdn

Harazin Rozália V5, Virágos ur 1l3, Harazin
özvegy Vő rész.
Ezen részletekre vonatkozólag
1840 April 6-kán köttetett meg a
szerzó'dés 10 évre és pedig 1839 Sz.
György napjától számitva. Az évi
bérösszeg

utáni

40 frt — kr.

A szerződés keltekor 1839 és
1840-ik évekre fizettetett egyszerre
80 frt.
A tartalmuk szerint itten közölt szerződésekből
világosan kitűnik, hogy a föld értéke már ekkor hatalmasan emelkedett volt s a komlósiak csak mint
boldog időt emlegették azon kort, mikor apáik a komlósi határért, 15,556 kat. holdért 700 rhénusi forintokat
fizettek. Ha a fentebb elősorolt s földesuraknak fizetett
évi bérösszeghez hozzávesszük a Székegyházi pusztáért
évenkint fizetett 9706 frtot s az érte Csanád vármegyébe adó fejében fizetett 698 frt és a körülbelől 7000
frtra rugó egyéb kiadásokat: éppen nem fogunk csodálkozni azon, ha az emiitett 1836-ik évnek bérleti főösszege 92,546 frtnak jeleztetik.
A midőn ez összegnek fedezetéről van szó, a már
emiitett lakositási könyv igen érdekes statisztikai adatokat nyújt, a melyekből képet alkothatunk magunknak arról, hogy a baromtenyésztés mellett a földmivelés is fokozatosan emelkedett. Ugyanis az évi béröszszeg kivetés utján fedeztetett és pedig következőképen:
Tőt-Komlős története.

—
1-ször : A
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szenttornyai

kuko-

riczafölelek

1836-ik évről, a melyekért ősszel lesz fizetendő, mikor már
búzával be lesznek vetve, 1499 láncz
8 frtjával
11992 frt — kr.

2., A tavaszi

alá

1836 Mart.

2. kiosztott szenttornyai
földek,
melyekért szintén ősszel lesz fizetendő, 579 láncz 8 frtjával . . . .

4632 frt — kr.

3., Mult évi szenttornyai
kukoriczaföldek,
a melyekben ez évben buza volt és a melyekért 1837-ik
év tavaszán fizettetik s újra kukoriczafüldekké lesznek, 1188 láncz 8
frtjával

4., Székegyházi

árpa-

és kö-

lesföldek,
melyek 1836-ik év tavaszán osztattak ki s melyekért 1837
tavaszán lesz fizetve 1048 láncz 9 forintjával
Ugyanott 99 láncz dinnyeföld 3 frtjával

5., Székegyházi

kender

297 frt — kr.

„

2061 frt — kr.

földek,

melyek szintén 1836 tavaszán osztattak ki, 54 láncz 3 frtjával . . .
7., A szintén 1836 tavaszán kiosztott zabföldek
91 láncz 9 frtjával
8., Korcsmák
átlagos jövedelme

9., Mészárszék

9432 frt — kr.

kukoricza-

földek,
melyek 1836 Mart. 30-kán
osztattak ki, 229 láncz 9 f r t j á v a l . .

6., Székegyházi

9504 frt — kr.

„

162 frt — kr.
819 frt — kr.
6000 frt — kr.

1000 frt — kr.
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10., Maimoh
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átlagos jövedelme

11., Bolt, vendégfogadó
12., Bordézsma
13., Szállok,

—

melyek

„ "

500 frt — kr.

1836 Jul.

l-jén számba vétettek s melyek a diilő
utak és árkok kivételével tesznek 242
holdat 1100 EP-vel számitva, m ' n d e n
ilyen holdért 5 frt 30 kr
14., A községi összeírás szerint
4
1836-ban 114: I8 ur barialis
telek,
tanyai földek után 80 írtjával . . .

15., Zsellérek

1000 frt — kr.

egész ház

1331 frt — kr.

9140 frt — kr.

után

7 frt 30 kr., i/ 4 , i/ 3 és i/ 2 ház u t á n
5 frt 30 kr., zsellér ház nélkül 4 frt 30
kr., a mi legkisebb számítással teszen 2680 frt — kr.
16., Községi összeírás szerint egy
forintjával fizetnek 1338-an . . . .
1338 frt — kr.
17., Ugyanazon közs. összeírás szerint 1836-ik év jul. 4-kén találtatott a
községben ökör 798 db., tehén, tinó
és üsző mint számos 1677 db., u g y a n csak ló 2051 db. számos, összen t e h á t
4526 számos, dbjátöl 3 frtot számitva 13578 frt — kr.
— Ugyancsak ezen összeírás szerint

borjú és csikó

808 db., darabjától

1 frt 30 kr
— Ugyanazon összeírás szerint talált a t o t t 10,463 db. j u h ; gazda
juhok

1 frt, zsellér

1212 frt — kr.

juhok 20 dbig 1 frt,

húszon felül 1 frt 20 kr.,
juhászokéi
10 dbig 1 frt, azonfelül 1 frt 30 kr.,
a mi együttvéve teszen
10636 frt 30 krt
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— Ugyancsak ezen összeírás szerint
találtatott 2149 db sertés 1 í r t j á v a l . 2149
Ehez azután járultak m é g a következő
Több esztendőkről deducált Diametralis Calculus szerént különféle
346
Tárgyért jövedelmek
. . . .
573
Termesztményékből .
193
Puszta bírótól és legelőért
197
Kocsisoktól forspontozásban
500
Különféle jövedelmekből .
Összesen

frt — kr.
tételek:

frt
„
„
,
„

43 kr.
03 „
„
— „
— „

88551 frt 13 kr.

Ezekből látható tehát, hogyha a község a multakhoz viszonyítva nagy évi haszonbért fizetett is, annak
kellő fedezetéről gondoskodni is tudott, ugy, hogy e
részben hátrálékban még n a g y csapások idején sem
maradt, mert ha másként n e m tehette, ugy az egyes
tehetősebb lakosoktól rövid időre kölcsön vett összeggel elégítette ki a földesuraságokat.
Az azonban gyakrabban megtörtént, hogy egyikmásik uraságnak az évi árendátkét-három évre előre lizette
ki, sőt igen gyakran volt rá eset, hogy egyik-másik
földesuraságnak 10—12, sőt 20 ezer forintot is kölcsönzött s ez összeg kamatja az évi haszonbérbe t u d a t o t t
be. Éppen ez oknál fogva a komlósiaknak soha sem
volt földesuraikkal valami különös bajuk vagy kellemetlenségök. Annál nagyobb kellemetlenség érte őket
azonban a kaszaperi Ivállay-féle birtoknak 1805-ik évben történt kibérlése alkalmával. Az ugyanis onnan
származott, h o g y a komlósiak nevezett birtokot 1805
Sept. 16-kán 1807-ik esztendő Sz. György napjától számítandó 10 egymásután következő évre kibérelték évi
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24000 Rforintokért, Nagy Kállai Kállay Miklóstól „ a z
egész Famíliának
képekben1'. Előbb azonban megkináltattak a puszta akkori bérlői, nevezetesen „ a z

öregebb Arendans
Lukáts
János, a kiben a5.
Famíliának
legnagyobb
seeuritássa
lehetett
volna"

és Lukáts Antal. Előbbi az „ 1 8 0 5 - i k

tendőben Karátsony
havának
Tettes Ns. Szabolcs Vármegyének
Városában

tartatott

Uri szék"

Esz-

29-ik
napján
JV. Kálló nevil
végzésének tanu-

sága szerint „ az Uri szék előtt

deelarálta,
hogy
azon Conditiók alatt, a mellyekre
magokat
a
Komlósiak
ajánlották,
a Kaszaperegi
Pusztát
meg nem tartya s le mond az árendárul
s
egy átalyában
le is mondott„Lukáts
Antal
pedig terhesnek tartván azt, hogy az seeuritásnak okáért előre fizetendő 24000 forint
Summának interesse esztendőnként
az
Arendának
fizetésében nem fogna betudódni,
időt
kivánt
ezen feltétel iránt való további
gondolkodásra",
s miután a kért 15 nap alatt nem nyilatkozott, hallgatása lemondásnak vétetett. A mint azonban a komlósiak már a .24,000 frtot lefizették, a Lukácsék megbánva lemondásukat, bevádolták a komlósiakat Csanád
vármegye előtt, mintha ezek őket mint olyanokat, kiknek emiitett bérlethez elsőbbségük volt, alattomos uton
ki akarnák a bérletből túrni, minek az lett a következménye, hogy bárha a komlósiak a Lukácsék által
felhozott vádakat a Méltóságos Kállay Familiához 1806
Aug. 30-kán küldött védiratukban teljesen és kétségbevonhatlanul megdöntötték, mégis 1807 tavaszán, mikor
már a komlósiak fel is szántották, be is vetették a
bérleti földet, Csanád vármegye brachiummal hajtotta

/
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ki őket onnan. — Ugy az ü g y érdemét tekintve, valamint nyelvészeti szempontból is igen érdekesnek tartván az emiitett védelmet, egész terjedelmében ide igtatjuk :
„Méltóságos Familia !"
„Böltsön méltoztattik Méltóságos Familia tudni,
melly igaz uton és módon vette a mi szegény Communitásunk az el-mult 1805-ik esztendőnek vége felé
az Kaszaperegi Pusztának, még tsak 1807-ik esztendőben Kezdendő Arendálásának Oontractusát és mitsoda
tehernek válalásával nyerte ki az Méltóságos Familiatul: Méltoztattik egyszersmind arrul is emlékezni, hogy
az óltátul fogva, tsupán tsak Ifjabb L u k a t s János és
Antal uraktul minémü viszontagságokat és az Nemes
Csanád Vármegyén való hurtzoltatásunkat kéntelenitettünk tapasztalni. Mellyeknek továbbra való elhárítása végett mi Tettes Nrns Vármegye közbenj arasa
mellett a Fölséges Királyi Udvari Magyar Tanátshoz
folyamodván, azon Instántiakra a most tisztelt Királyi
Tanátsnak ezen párban sub •/. ide zárt Kegyelmes parantsolatja Nemes Csanád Vmhez érkezett s az annak
e folyó hónak 28-kán Makón tartatott Közönséges
Gyűlésében fel olvastatván reá a végeztetett, hogy az
Declaratio végett Közöltessen az Méltóságos Kállay
Famíliával és Kérettessen meg Tettes Nemes Szabólts
Vármegye, hogy a maga utján, Méltóságos Famíliának
adandó Declaratioját a kivánt Informatió helyett az
fent Tisztelt Nemes Csanád Vrnek megküldeni méltóztasson.
Melyet minek előtte talán még venne az Méltóságos Familia ezen ki küldött Deputátussaink által Kívántuk Méltóságos Familianak előre olly alázatos ké-
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réssel tudtára adni, hogy addig is az Méltóságos F a mília nékünk szegényeknek, mint maga továbbra is
minden időben tapasztalandó hűséges Arendatorainak
pártfogásokra, minden előre való hozzá Készületet megtenni méltóztasson, előadván mi is itten az mostani
Ürmény Arendatoroknak Nemes Csanád Vrmhez ellenünk
be adott s itt párban meleslegelt Instatiajokra való
némely meg-tzáfoló j e g y z é s ü n k e t :
1., Azt állítják Instantiajoknak első pontjában az
ifjabb J á n o s és Antal Lukátsok, hogy 87 esztendeje
már, miolta megyebéli Kaszapereg nevezető egész pusztát, mint a Fölséges Kamara, mint idő folytával az
Méltóságos Kállay Família tulajdonossága alatt, elei,
's ők is folytába arendába tartják.
Már pedig ki nem látj a, a ki ezen dologban valamit tud, ez melly vakmerő álitás legyen. Mely continuált Arendális usus külömben ha az Arendának megtartására valamelly J u s t tulajdonithatna is nékik, de
épen tsak azért sem tulajdoníthatna, mivel épen ellenkezőképen légyen a dolog, minthogy idő Szakaszonként azon Pusztát a közelebb való időkben is ő kivü/

letek hol egy, hol más tartotta Arendába, úgymint
Andrásy, Kuvrik, Gangaházy s nevezetesen ezen Méltóságos Familiátul Komlós helysége is árendálta 1776tul—1779-ig.
2., Azt hozák elő, hogy a Méltóságos Famíliával
két ízben kötött Oontractusainak nevezetesebb fel tétele
az, hogy eltelvén az Árendás esztendők, az újra való
kiárendálásra nékik úgymint a kik ezen Uri Famíliát
a Fiscus ellen folytatott pörben a pusztának hamarább
való megnyerésére nagyobb summa költsönzött pénzel
segétették, más akárki felett elsőségbe!i jussok légyen.
/
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Mely második punctumra nézve igaz ugyan, hogy
az 1773. esztendőben nékiek három esztendőre való
Contractus adatván sub •///. ottan obiigáltatott nékiek
az Arenda ki teltével való praeemtió, de ezzel éltek é
vagy élhettek é az Árendás idő lefolytával avagy sem,
az se honnan ki nem tetszik. Azonban hol voltak ők,
hol nem voltak egész 1797-ig, ők magok tudják, hanem akor adván az Méltóságos Familia nékiek 10 esztendőre való Árendás Oontractust, abban az Méltóságos Familia részérül nékiek expressis verbis legkisebb
emlékezet sem tétetett, a praearendatiónak obligatiója
eránt, hanem a midőn a maga részéről kiadott Contractus tenorának stilusát az Méltóságos Familia elvégezte, a mint azután az előre ki tett conditióknak
/

telésétésére, magokat az Arendátorok obligálták azon
felválalt le kötelezéseknek be irtt stylusában tsak ők
maguk tettek futólag magoknak egy kis mezételen reservátát, a jövőre való praeemtió éránt a nélkül, hogy
azt elegendőképen kimagyarázták vólna, hogy a Conditióknak akar melly változások esetiben is kivánák a
praeemtiót fen tartani. Már pedig ezen mostani Arendának le folytában való előre tett intézeteknek alkalmatosságával, a Oonditiók igen nagyon változtak, mert
a Pusztának Arendája majd nem duplára hágott. Az
éránt a mostani Arendátorok az Urasságnak sub — V.
ki adott Declaratiója szerént Két izben az jövendőbéli
Arenda Oonditióinak meg értésére meg hivatattak, s
többnyire m e g nem jelenvén, a midőn megjelentek is
az Arendalis Conditiókat ő általok acceptáltatlanoknak
declarálták, a mint erről Öregebb Lukáts Jánosnak,
mint Fő Arendatornak mint maga, mint L u k á t s Antalnak, a kinek az 1797-ik esztendőben ki adott Con-
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tractusban is mint annak Plenipotentariusa is egyszersmind subscribálva vagyon, tehát szinte ugy most is
annak nevében is itten VI. kiadott Declaratiója bizony/
ságot tészen, Ámbár alattomban a Közös meg egyezessen túl, az Principális Arendatornak Lukats Jánosnak a Sz. Egyházba lépte alatt, Ifjabb Lukáts J á n o s
és Antal 1805. 29-ik X-ben az ő hire és akaratja ellen
más félre való útra tértek legyen is.
3., Ugyan azon Instantia]'okban, azzal akarnak
bennünket nyomni, mint ha mi tudván az ő Arendájoknak közelítő le folytát alatomos uton és módon
sürgetük volna a Puszta Arendájának Kezünkre való
kerétését. Azért is Ígértük volna ő reájok a 24000 Rftokat. De ezen szemrehányásokban is igen nagyon csalatkoznak, beniinket épen ártatlanul vádolván. Mert mi
valóságai valhatyuk azt Méltóságos Família előtt, hogy
az Contractusnak közelgető lefolytjárul semmit sem
tudtunk, egyenessen Tettes Vidovics Mihály, Báró
Boldza Nemes Békés Vármegyei Uradalmának Praefektusa által szóiitatván meg, azon puszta kiárendálhatásának alkalmatosságárul, minthogy minket arra
nem a pusztábul való nyerekedésnek kívánása, hanem
Helységürikbéli Lakossainknak az mivelő föld éránt
való gondolkodássunk, köz kötelességükben ál ott, ugy
Kapván az alkalmatosságon Kerestük meg az ki árendálás végett az Méltóságos Famíliát, hogy ha valami
módon az Arendát meg nyerhetnénk.
Ilyen szóbeli utasítást vévén tehát, a szükségtől
kénszeritve indultunk meg a dologban, azt is vévén
tekintetben, hogy tanátsosabb és hasznosabb vólna
nékünk a Pusztát az örökös Birtokos Uraktul Arendába venni, mintsem azt egy részben a mennyire szán-
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tás alá vagyon az Ürményektül subárendálni, es mégis
ugy is az egész Pusztának Arendáját az Ürmények
helyett a magunk erszényéből fizettni, hogy ugy eddig
is az Arendát mediate egészen mi fizetvén, mégis nem
az Örökös Urak, hanem az Ürmény Arendátorok mellettünk ingyen élvén a pusztán uralkodnának rajtunk,
a kiket az Arenda lefizetésén felől még Kereskedéseknek folytatásában is nagy summára menő költsön
pénzzel szoktak Lakosaink csak azért tartani, hogy az
ő nevek allatt vagyon a puszta ki árendálva. —• Ezen
álitásunkat mostani Arendátorok magok sem tagadliatyák, kölömben ha tagadni akarnák, könyen lehet
specificus Calculust tenni.
Az Instantiájoknak több haszontalan előadásit tekéntetre méltónak nem vévén, a mellyek szinte ugy
mint az előbeniek fundamentom nélkül való mende
mondák, itt tsak azzal fejezzük be ezzen meg jegyzéseinket, hogy fel vévén az Méltóságos Familia maga
valóságos álapotjában az dolgot, egyszeriben rnéltóztattik élés által látásával elitélni, hogy eddig is az
Ürményekkel stipulált Arendára nézve hol fektitt az
Méltóságos Famíliának securitása ? Bizonyossan az
Ürmény Árendás Urak tsak nevet viselő Oautio gyanánt voltak, hanem az Méltóságos Famíliának valósságos Cautiója mindég az Komlósi Communitásnak népségében volt helyheztettve. Ok Szántották Kaszaperegnek nagy részét, ők fizettek azért az Ürményeknek
summát és Arendával felérő pénzeket, ők adtak az Ürményeknek élelmekre a termésből hetedet, azonfelől ők tartották őket kereskedéseknek folytatására költsönös pénzekkel's egy szóval Komlós helysége vóltaz ő minden szükségéig segélésének depositoriuma. Az Ürményekbe ma-
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gokba hármokba is valamely változás idején igen tsekély
lett volna a securitás, mert pedig az Öreg J á n o s egészen
lemondván a Pusztárul, a két ifjabbakba meg anynyival kevessebb securitás helyheztethetik. Hogy tehát továbbra az ilyetén méltatlan Uradalmi forma hatalom
gyakorlásának ezen Helységünk többé ki ne légyen
téve, leggaláb az Méltóságos Urassággal kötött Oontractusnak le folytáig, hanem hogy a mivel tartozunk,
azt immediate adjuk az élető Méltóságos Urasságnak
tulajdon kezibe adhassuk, Méltóztasson a közlendő F.
Királyi Udvari Magyar Tanáts parantsolatyára adandó
Declaratióját részünkre nézve oly igazságos kegyességgel adni, hogy az árra következendő F. Királyi Resolutiót nékünk valósságos hasznunkra és reménységünknek meg nyugtatására bizodalmasson várhassuk, hogy
annak következtében mi is Méltóságos Famíliához való
Arendatori igaz hüvségünket időről-időre jobban jobban
bébizonyithassuk. A kik is örökös mélly tisztelettel
vagyunk Az Méltóságos Famíliának alázatos szegény
szolgái s Arendátori — TKomlóson 80. Aug. 1807.

TKomlós

Helységnek

egész

Communitdsa.

Az itt közölt ügy egyetemes történeti szempontból sokkal csekélyebbnek tűnik fel, mintsem hogy történelmi följegyzésre méltó lett volna, hanem egy oly
községnek történetében, mely egyébként a további fejlődéshez megkívántató ugy physikai, mint morális alapokkal birt ugyan, de a melynek határát mindjárt kezdetben felényire reducálták, egy oly pusztának bérlete,
mely a község határát kiterjedésben jóval felülmulta,
életkérdés volt s mint ilyen méltó, hogy megemlékezzünk róla. Életkérdésnek vették magokra nézve a kom-
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lósiak is s éppen azért minden megengedett módot és
eszközt felhasználtak arra, hogy a nevezett pusztát
bérbe birhassák s nem kiméivé semmi fáradtságot s
nem riadva vissza semmi költségtől, végre is czélt értek s a pusztát több éven keresztül egész az 1850-ik
esztendeig zavartalanul bérelték. El kell azonban ismernünk, hogy ez ügyben Békésmegye is jóakaratulag tám o g a t t a a komlósiakat s m a g a a Kállay-család is részükön látszott lenni, a mint erről a család hol egyik,
hol másik tagjától irt s a község levéltárában őrzött
levelek is tanúskodnak. Megjegyzem, hogy az ezen
évekből fenmaradt okiratok, egy-két nyugtát kivéve,
többnyire mind ez ügyre vonatkoznak, vagy azzal szorosan összefüggnek.
Közgazdasági tekintetben tehát lényeges tényezőképen szerepel Kaszaperegnek bérlete a tót-komlósiak
történetében s anyagi érdekeiket hatalmasan mozdít o t t a elő. Kaszaperen kivül, a mint érintve volt már,
Szent-Tornyát is bérelték egész 1855-ig, ennek azonban nagy részét legelőnek használták s itt meglehetősen kifejlett marha- és juhtenyészetük volt, a mely
tetemes hasznot hajtott nekik, a mire annyival inkább
utalva voltak, mert iparuk nem igen vala kifejlődve
s gabnatermésüket pedig csak messze piaczokon, Aradon,
Makón vagy Gyulán értékesíthették csupán. Éppen ez
oknál fogva a gabonatermelést alig fejlesztették tovább,
mint a mennyire a magok szükséglete által utalva
voltak.
Anyagi érdekeik mellett azonban nem feledkeztek
meg a szellemiekről sem, gondoskodtak ugyanis arról,
hogy a miveltség egyre áthatóbb befolyást gyakoroljon
a kedélyekre s e végből iskoláikra nagy gondot for-

ditottak, tanítóiknak fizetését odáig fejlesztették, hogy
azok az anyagi gondoktól mentek lévén, egész idejüket az ifjúság kimivelésére fordíthassák. Erre nézve
„Tóth-Komlós helységének közjavát tárgyazó Jegyzőkönyvben" ezeket olvassuk : „Tóth Komlóson vágynák
az Evangeliusoknak rendes négy iskolái, melyekben a
nevendék flu s leány gyermekek az iskolai Evek lefolyta alatt szorgalmasan oktatatnak a Hit-Tanban,
hogy igy idővel jó keresztyének s polgárok váljanak
belőlök; valamint tanitatnak mindazoki 'a, a melyek
nélkül az egyes Polgár sem lehet el, ha tsak kimiveletlen állapotban nem akar maradni. A Tanítókat az
Oommunitás fizeti. Az oktatásra 's tanításra való fő
fellvigyázat a Lelki Pásztorok tisztje — Az mostani
országos Rendeletek következtében az Magyar Nyelv
is kitűnő szorgalommal taníttatik — különösen Dicséretére válik a komlósi Népnek az, hogy majd mind
Magyarul beszélni tud, és talán egy sintsen, a ki az
Magyar szót nem értené." A magyar nyelv terjesztésére nézve igen sokat tett nemcsak a községben, hanem az egész megyében is a tótajkuak között Bende
Károly tkomlósi ág. hí tv. ev. lelkész „Magyar nyelvvezér
tót iskolák számára" czimü müve, mely 5000 példányban nyomatott s osztatott ki.
A mi pedig a közerkölcsiséget illeti, arra szigoruan ügyeltek, a kicsapongásokat s erkölcsiségbe ütköző magaviseletet szigorúan fenyítették, a miben nagy
érdeme volt magának a községi elöljáróságnak is, melyről Komlósnak már többször idézett krónikása ezeket
mondja : „Dicséretére szolgál az ide való Elöljáróknak
az, hogy minden kicsapongások iránt a legszemesebb
vigyázattal vágynák s szigorú fenyíték által azokat
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eredetben eil fojtják — 's kiirtják —• valamint az is,
hogy a kegyes királyi parantsolatoknak buzgó 's gyors
végrehajtói! — u Ebből kitetszik, hogy magok az elöljárók nemcsak a felettes, törvényes hatóság parancsainak végrehajtásában s azok iránti engedelmességben,
hanem az erkölcsiségben is előljártak, mint a hogy az
másképpen el sem képzelhető oly elöljárók mellett,
kik a lakosok legérdemesebbjei közül választattak. Az
elöljáróknak ezen választása pedig minden évben a
minden-szentek n a p j a utáni vasárnapon akképen történt, hogy az uradalmi közös tiszt azok közül, kiket
legérdemesebbekig ajánlottak neki, vagy kiket ő maga
ilyenektil ismert, négyet jelölt ki a birói hivatalra s e
négy közül azután a nép „szabad voksolás szerint"
választott b i r ó t ; ily módon választott a biró mellé törvénybirót, perceptort, egy gazdát s 8 esküdtet, a kik
azután a templomban a megyei tisztviselő s az egész
egyház előtt, tehát ünnepélyesen tették le a hivatalos
esküt. Az ilyen elöljárók azután a templom látogatásában is jó példával jártak elől, a minthogy nem volt
reá eset, hogy az elöljáróság vasár- vagy ünnepnapokon jegyzővel az élén meg nem jelent volna az isteni
tiszteleten.
A nép között pedig a szeretet és békesség, mint
minden haladásnak lényeges tényezője, honolt. Igen
jellemző, a mit a félszázad előtti komlósiakról ir az
emiitett krónikás: „Ha a szeretet az, a mi által egyé
kell olvadni a keresztény sziveknek s ha a Békességes
egyeség s egy mást ell tiirés nyilván való jele annak,
hogy az emberek szivén a Religio uralkodik; ugy nyilván Tóth-Ko.mlóst s ennek becsületes Lakosait azon
jó keresztyének sorába lehet helyeztetni, a kik Krisz-

tus Lelkétől indíttatván a leg nagyobb egymás között
való megegyezésben Helyheztetik boldogságokat: már
szinte egy század folyt le, hogy a Lelki Pásztorok,
Tanítók, Birák s a Köznép között a legszebb csend, s
egyezség, keresztényi türedelem s a szép egyet értés
uralkodik — E n esztet szemlélvén, tiszta lelki örömbe
merülök, valamint a keresztényi ájtatosság látásán s
tapasztalásán annak, hogy ezen hely mentt legyen még
mind azon vétkektől, gonoszaktól, a melyek a Városokat már ell foglalták, 's melyek pedig az Isteni büntetésnek okai szoktak lenni."
A népnek ilyen erkölcsi állapota s miveltségi foka
mellett nem csoda, hogy ez a nép, daczára a nagy
terheknek, melyeket viselt s daczára azon csapásoknak, melyek itt-ott sújtották, nemcsak anyagilag, de
számban is egyre gyarapodott. Ez utóbbira vall azon
körülmény is, hogy a komlósiak, mint a kaptárban
megszaporodott méhecskék rajt raj után bocsátottak,
igy Apatelekre, későbben, különösen 1844-ben a csanádmegyei Albertibe, alapítván ottan községet, mely
azóta szintén virágzóvá lett.
A mi a község lakosságának számát s egyházi
viszonyait illeti, arra nézve a már többször emiitett
krónikás igy í r ; „Tóth-Komlós az idei 1846-ik népélyes összveirás szerint számit 6973 Lelkeket, kik mind
Evangelicusok," a miből nemcsak az tűnik ki, hogy a
nép, daczára annak, miszerint a században több rajt
bocsátott ki magából, mégis elég tekintélyes számot
képviselt, de kitűnik az is, hogy a község alapi tójának
intelméhez szigorúan ragaszkodva, a nép ez időben
tisztán evangelicusnak maradt meg.
Az anyagi jólét mellett annyira kifejlődött a kom-
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lósiak függetlenségi érzete is, hogy mihelyt meghozat o t t az országgyűlésen az 1839/40. évi úrbéri 7. t.-cz.,
mindjárt gondolkozni kezdtek a felől, hogy miképpen
váltsák meg magokat földesuraiktól. Ebben hathatósan
kezök ügyére járt maga egyik földesurok, a szabadelvüségéről nemcsak a megyében, de az országban is
előnyösen ismert Rosty Pál, ki szabadelvüségét nem
szavakkal fittogtatta, hanem tettekkel bizonyította be.
0 volt az első, ki jobbágyaival egyezkedni kezdett s
a komlósiakkal 1844. J u n . 27-kén örökváltsági szerződést kötött. — Nemcsak Komlós községe egyik kiváló történeti eseménye, de e földesúr nemes gondolkodásának bizonysága gyanánt is méltó, hogy azt
egész terjedelmében ide igtassuk, a mint következik :

Örökváltsági

szerződés !

melyet mi alólirottak és ugyan egy részről én Rosty
Albert, mint Tekintetes Nemes Békésvármegyébe kebelezett Tót-Komlós helységének egyik közbirtokosa,
másrészről pedig mi Tekintetes Barkóczy Rosty Albert
Táblabíró Urnák tót-komlósi jobbágyai, ugy is mint a
többi ezen részhez tartozó jobbágy társaink megbízott
képviselői, az Úrbéri jobbágy tartozások, szolgálatok s
adózások örökös megváltása eránt hosszabb megfontolás s egyezkedés utáni szabad s eltökélt akarattal,
minden jövendőségre változhatatlanul az 1839/40 : 7.
t. cz. engedelmével s értelmében egymással a következő módon kötöttünk s állapítottunk :
1-ször. Vagyon nékem Rosty Albertnek a tótkomlósi helységben :
a., Negyvenegy — 15 telket b i r ó — j o b b á g y o m :
egy egész telkes jobbágy pedig köteles évenként szol-

Tanya,
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gálni a hosszú fuvar helyetti napszámmal együtt az
úrbéri 7 t. cz. szerént 54 két marhás napot s igy 15
sessióra esik évenkint 810 napi marhás szolgálat, minden igás napot 20 ezüst krajczárjával véve, ezen földes
uri illetőség pengőpénzbe 270 frtot.
b., Zsellérház van 41, melyek 18 gyalog napjával
számitva adnak 738 napot, minden gyalog napot 10
pgő krba számítván, ád évenként 123 frtot.
c., Úrbéri ház van 82, melyeknek mindenike egy
évi füstpénzül egy ezüst forintot fizetvén, ád évenként
82 frtot.
cl., A 30 hold és 233 D ° kenderföldből járó kilenezed minden holdra 48 pgő krba megállapittatván,
esik érette évenként kerek számba 24 frt.
e., Az úrbéri földekből minden egész telekre vétetik kilenczed fejében 4 1 / 2 köb. búza és"4 l /2 köb. árpa
s igy 15 telekre 67 V^ köböl buza és 67 ^ köböl árpa,
az őszinek köblit 2 pgő forintjával számitván, a tavaszinak köblét 1 pgő forintjával vévén, ád évenként
202 frt 30 kr.
Tészen tehát ezen előszámlált jobbágyi adózásoknak és szolgálatoknak egy évi értéke összesen 701 frt
30 krt, mely 6 száztóli kamatnak tekintve, felér tizenegyezerhatszázkilenczvenegy forint és negyven krajczár, azaz 11691 frt 40 kr. tőkepénzzel ezüstbe. Mint felebb mondatott, áll a szerződés tárgyául felfogott földes uri úrbéri Birtok 15 jobbágyi telkes ülésekből és
41 házas zsellérekből, melyekből az úrbéri törvények
értelmében nyolczat egy egész telekre számitván, tészen az összes birtok 207s sessiót, mely számmal az
úrbéri jövedelem tőkéjét, azaz a feli ebb kiszámított
11691 frt 40 krokat elosztván, esik egy egész jobbágyTőt-Komlős története.
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telekre örökös váltságul tőkébe fizetendő Ötszáznyolczvan frt 57 Y2 kr. (580 frt 5 7 k r . ) ezüstbe, három oly
húszast 1 frtba számítván, melyekből 60 db egy finom
coloniai marcát tészen, melyeket is mint örökös váltságbért ezennel elfogadom s megáilapitom. Azonban
jobbágyaimnak könnyebbségökre átengedem minden
felszámolás nélkül azon haszonvételt és részt, mely a
különben is szük legelőből engem az Úrbéri törvények
értelmében leendő elválasztás esetében netalán illetni
fogna, ugy hogy azt egymásközt vagy felosztva vagy
pedig együtt in Concreto használhassák. Közhírből és
tapasztalásból tudván azt is, hogy tót-komlósi szőllők
szűken terenmek, annál fogva a 44 hold szőllőből nékem járó bordézsmát is jobbágyaimnak minden számolás nélkül örökre általengedem. A házat biró tótkomlósi Jobbágyokon kivül vannak még házatlan
zsellérek is, kik évenként 12 napokat tartoznak szolgálni, ezek felszámolását elhagyván, az ily szolgálatok
követelésétől örökre elállók s jobbágyaim könnyebbségükre azokat az illető háztulajdonosoknak által engedem. Mindezen előszámlált és jobbágyimnak örökösen átengedett úrbéri tartozások, szolgálatok és adózásoktul tehát ugy, mint minden néven nevezendő
marhás s kézi robottól, házbértől s minden nemű földi
s szőllőbeli termesztmények uri kilenczedétől, a közlegelői illetőségemtől örököseim nevében is és mostantól fogva minden időre elállók s azoktól szerződő
jobbágyaimat (mely nevezet al att a zselléreket is értem)
közösen s egyenként, nem különben Utódikat örökre
felmentem, feloldom s feloldottaknak ünnepélyesen nyilatkoztatom, bizonyossá tévén őket, hogy sem én, sem
örököseim sem tőlük, sem Utódiktól bármily néven
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nevezendő úrbéri tartozást, szolgálatot vagy adózást
nem fognak követelni, sem nem is követelhetünk;
tiltván ezt az igazság és az 18 3 %o-ki 7 t. cz. és csak
az Uri törvényhatóság maradván fen a törvények értelmében. Végezetül az előszámlált jobbágyaimra örökre
átszálló úrbéri haszonvételekért örök váltságul lekötelezett 11691 frt 40 krokat a következő szakaszokba
kivánom pontosan és hátramaradás nélkül általok s
utódaik által lefizettetni, ugy mint ezen folyó esztendő
Jul. 4-kén fizetődik 691 frt 40 kr., folyó évi Sept.
29-kén 2000 frt., a jövő 1845. év April 24-kén 3000
frt, 1845. Sept. 29-kén 3000 frt és végtére 1846 April
24-kén 3000 frt mindenkor ezüstben.
2-szor. Mi a t. Földesuraság tót-komlósi jobbágyai
s jobbágy társaink megbizott képviselői magunkat, jobbágytársainkat s általunk minden nemen levő maradékinkat a törvények legszorosabb értelmében arra
kötelezzük s pedig egyikünket a másikért s mindnyájunkat egyikünkért, hogy az előszámlált úrbéri tartozásunk, szolgálatunk s adózásunk, jelesen minden vonós
és kézi munkáknak, házbérnek, bármely földi s szőllőbeli kilenczedszedésnek, szóval mindazoknak, melyekkel
mi az 1832/6 úrbéri 7 t. cz. értelménél fogva Földes
Uraságunknak tartoztunk, a f. esztendei Sept. 29-étől
való örökös megszűnésére váltságul megállapitott 11691
frt 40 krt ezüstbe oly móddal és szakaszokban, valamint ezek már feljebb a T. Uraság által ki szabattak,
Neki és maradékinak lefizetni fogjuk és utódink is
lefizetni fogják, ellenkező esetben teljes jogot és szabadságot adunk a t. Uraságnak s maradékinak, hogy
ezen váltságbért rajtunk s maradékinkon 1832/6 15.
20 s 1840 : t. cz. értelmében található javainkból ezen
6*
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T. Nemes Megye akármelyik Járásbeli szolgabirája és
Esküdttársa előtt, szóbeli per utján minden néven nevezendő költségeivel együtt megvétethesse, Mely állandóbb voltára kiadjuk jelen örökös szerződésünket
Neveink aláírásával és élő pecsétünkkel megerősítve
négy egyenlő párban.
Kelt Csabacsüdön, J i m . 27. 1844.

Előttem :

Eördögh

Rosti

Antal

Pipis

Előttem :

Omazta Ferencz
. - jegyző
rr, ,>.,., híres
Tkomlofn
Gesehen

Amt.

Arad am 28. 1851

Albert,

s. k.

Pál

Stirbicz
András
Povázsay
Sámuel
. 7 ,. u
. ,
7
mindnyáján
' mint 1 ele.
Rosti Albert táblabíró ur
tótkomlóst jobb ágyainak
megbízott

képviselői.

A ki ily szerződést képes vala jobbágyaival kötni,
éppen nem csodálkozhatunk, ha az 1845 Jan 20-kán
kelt levelében, a mint arról Dr. Karácsonyi János Békésvármegye történetében megemlékezett, irja, hogy
m a g á t életfogytáig önkénytesen adó alá veti, mert
„mélyen érzi azon igaztalanságot, mely hazánk adózóin
az egész nemesi birtok adómentessége által századok
óta elkövettetik."
Miként a Rosty-féle ráta jobbágyai, ugy a többiek
is egymásután megváltották magokat, igy 1845. Okt.
8-án Kornis Páltól, 1846. Apr. 6-án Kornis Lászlótól,
1846. Jul. l-jén annak örököseitől, 1846. Jim. 6-án
Ősik Imrétől, 1847. Márcz. 22-én Daróczy örökösöktől,
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1851. Nov. 26-án Virágosi családtól, 1854. J u n . 9-én
Osepregi Károly örököseitől, 1854. Jun. 15-én Sixti
Ferencz —, Október 7-én br. Rudnyánszky Sándor
örököseitől, 1857. Junius 29. Bernrieder Józsefnétől, 1862. Aug. 26-kán Harazin testvérektől, 1863.
Márcz. 18-án Szakái Páltól, 1872. Márcz. 24-én Dőry
családtól, 1872. Aug. 23-án Osabay Antal örököseitől, stb.
Ezáltal közgazdasági tekintetben más, egészen uj
viszonyok állottak elő, bárha a komlósiak jobbágysága
nem is volt oly természetű, mint másutt, a mennyiben ok földesuraikkal szerződéses viszonyban lévén,
inkább bérlőkül, semmint jobbágyokul tekintettek, anynyival inkább, mert ők mindazon szolgálatokat, miket
a jobbágyok másutt vagy személyesen vagy igáikkal
teljesíteni tartoztak, pénzül fizették. Mégis miután mindazon haszonvételeket, jogokat is megváltották, melyek
eddig a földesurak jogai közé tartoztak, magok uraivá
lettek s ezáltal reájok uj korszak hajnala derült fel. —
E hajnalra következett azután 1848-ban a teljes nappal, mely nemcsak közgazdasági, de társadalmi s honpolgári tekintetben is uj korszakot alkotott, meghozva
a sokáig elnyomott népnek is a szabadság, egyenlőség,
testvériség áldásos korszakát. Miután azonban a 48-iki
események nemcsak Komlósra, de egész magyar hazánkra is korszakalkotók valának, Komlósnak ezután
következett történeteit a következő fejezet tárgyául
hagyjuk fenn.

V. F E J E Z E T .

A község története 1848. évtől napjainkig.
A negyvennyolczadiki szabadságharca, illetve az
akkori országos események részletesebb leírása ezen
igénytelen kis m u n k a keretén kívül esvén, csak anynyiban érintjük ezeket, a mennyiben a m e g t á m a d o t t
szabadság, m e g t á m a d o t t haza védelmében a komlósiak
is részt vettek, egyik része mint rendesen besorozott
honvédek, másik része pedig mint őrsereg ; ez utóbbiak
Nagy-Becskereken, Lukácsfalván, Angyalkuton szállottak táborba.
Az ő szereplésök, m i n t őrseregé, mindössze hat
hétig tartott. Velők volt egyik lelkészök, Horváth Sámuel is, ki itthon is buzdította, lelkesítette őket. —
E g y i k ilyen buzditó, hazafias lelkesedéstől duzzadó beszédét ki is n y o m a t t a , mi azonban üldöztetését, fogságát s szenvedéseit v o n t a maga u t á n . A világosi
fegyverletétel u t á n ők is visszatértek övéikhez valamennyien. E g y i k közülök azonban hazaérve, az ott
k a p o t t seb következtében nemsokára meghalt. A rendes honvédekül besorozott mintegy 230—240-en azonb a n több viszontagságon mentek keresztül, több csa-
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tában vettek részt s néhányan közülök életükkel áldoztak a haza oltárán.
Komlós mellett, talán éppen azért, mert egyáltalán nem stratégiai pont, sem vize, sem hegyei nem
lévén, ütközet sem volt. Hadtestek, hadcsapatok vonultak ugyan keresztül a községen, különösen emlitésre
méltó, hogy midőn 1848-ban Julius elején a hadügyminister felhivta Békés vármegyét, hogy a déli részeknek védelmére nemzetőröket küldjön, a Gyuláról kiindult nemzetőrök Jul. 12-kén Tót-Komlóson egyesültek
a többi megyénkbeli nemzetőrökkel.
Későbben Nagy Sándor és Damjanich hadtestei
is erre vonultak át, s a szabadságharcz leveretése után
Kossuth Lajos családja, menekülvén, szintén Komlóson
át vette útját.
A szabadságharcz gyászos kimenetele után Komlósra is gyásznapok borultak, éppen ugy, mint egész
hazánkra. Községünkre annyival gyászosabbak, mert
azokon a közös zaklatásokon kivtil, melyeknek az ország összes lakossága a német, cseh, morva s fájdalom, ínég magyar beamterek részéről is ki volt téve,
számára még külön keserűség pohara is jutott. Ugyanis
Komlós 48 után hol Csanádba, hol Békésbe osztatott
be, vagyis jobban mondva, löketett. így 1849—61-ig
Csanádhoz tartozott, 62-ben visszatért Békéshez, de
már 63. 64 és 65-ben ismét Csanádban találjuk s végre
1866-ban ismét Békéshez kapcsoltatott s azóta állandóan Békésben van.
A mint ebből látjuk, Komlósnak a 2-ik százada
is azzal kezdődött, a mivel az első, ugyanis, hogy hol
Csanád, hol Békésmegyébe vándorolt. Ezen a községre
nézve a nélkül is elég kellemetlen s valóban semmi

alapos okkal nem igazolható, t e h á t inkább önkényes, sem
mint törvényes intézkedések meglehetősen zavarólag
hatottak a község fejlődésére, sőt határozottan nagy
kárt okoztak neki, a mennyiben éppen ugy, mint egy
század előtt, sokszor Csanád is, Békés is megadóztatta,
mi annyival érzékenyebben sújtotta, mert az absolut
kormány is részint a 48-—49-ki háborúból keletkezett állami adósságok törlesztése, részint az uj meg uj hivatalok
elláthatása végett ugyancsak hatalmasan működtette az
adóprést, úgyannyira, hogy egy izben az ország legtöbb helyén az adófizetést határozottan megtagadták s
a kormány kénytelen volt katonai executiót alkalmazni. A kormánynak az ilyen föllépéssel nemcsak az
adóbehajtás, de az a be nem vallott ozélja is volt, hogy
a népben a függetlenség érzetét kiirtva, a szabadság
utáni minden törekvést csirájában elfojtani képes legyen. Hogy ez azonban éppen nem sikerült, sőt hogy
a nyomás, melyet az országra gyakorolt, nem hogy
kioltotta volna a függetlenség érzetét, de még a kevésbé bátrak szivében is bizonyos fokú daczot, vagyis
jobban mondva, bátorságot ébresztett, ennek világos
példája épen Tót-Komlós. Ugyanis az ág. hitv. ev.
egyház 1860. évben a központban levő, már közveszélyes s roskadozó régi helyett uj iskolát akart épiteni,
de azt a battonyai cs. k. szolgabirói hivatal betiltotta,
mire az egyház Jul. 24-én ekképen válaszolt : „Tetszett
a t. csász. kir. szolgabirói hivatalnak az építkezési
rendszabály 5. §-ára hivatkozva, iskolaépitési müveietünkben minket gátolni. Ünnepélyesen kijelentjük, miszerint az 1790—1. 26. t. cz. különösen pedig 2. 5.
pontjánál fogva, mely a szabad iskolaépítkezést biztosítja számunkra s melynek a rendes használatába ő
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Felségének Május 15-iki leirata által helyeztettünk
vissza, semmi eféle megszorító rendszabályokat elfogadni nem tartozunk. Ha tehát volt is ezelőtt rendszabály, annak a kötelező ereje május 15. óta ránk,
autonom evangélikusokra nézve végképen megszűnt.
Különben is egyházunk önkormányzati joggal birván,
mint olyan, semmi eféle gyámságot nem fogadhat el.
Ne vegye ezt a t. es. kir. szolgabírói hivatal daczolásnak, hanem igen is vegye annak, a mi valósággal,
tudniillik : legszentebb törvényes jogainkhozi tántoríthatatlan ragaszkodásnak. Sern pedig azt. ne kívánja,
hogy mi, mint ez úttal legszentebb jogaink egyikének
gyakorlatában gátolt fél, az egész magyarhoni ev. egyház szine előtt vérző szívvel fellépni s a hegedő sebeket újból felszaggatni kénytelenittessünk. Megadjuk
a mi a császáré, a császárnak ; de az Istennek is megakarjuk adni, a mi az Istené és pedig, mint ev. keresztyének, minden kül-beavatkozás nélkül."
A szolgabírói hivatal a betiltást daczára ez önérzetes s jogos föllépésnek, többször ismételte, az egyház azonban mitsein hajtott erre, az építkezéshez
hozzáfogott s éppen midőn a szolgabíró személyesen
megjelent a betiltás végrehajtása iránt, az iskola építésénél foglalatoskodott kőművesek s napszámosok száma
aznap 20-szal szaporodott, kik a szolgabíró szemeláttára folytatták a munkát.
Egyébként Komlóson a forradalom után ugy társadalmi, mint közgazdasági tekintetben is egészen uj
viszonyok keletkeztek. Ugyanis 48-ig a község lakossága csaknem tisztán ág. hitv. ev. volt, ó hitűek s
lielv. hitvallásnak s néhány római katholikus volt ugyan
már negyvennyolcz előtt is, de ez oly elenyésző cse-
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kélység volt, hogy Komlóst valóban tisztán ev. községnek lehetett mondani. A szabadságharcz lezajlása
után azonban a zsidók is kaptak engedélyt a letelepüléshez, minek következtében mindjárt 1850-ik évben
két család, a következő években négy család telepedett le s 18.54-ik évben pedig számuk annyira felszaporodott, hogy már hitközséget is alakithattak. Ezek
többnyire kereskedéssel foglalkozván, az eddig volt
egy üzlet helyett csakhamar 4—5 keletkezett.
Meg volt ennek a maga üdvös hatása annyiban,
hogy a kereskedelem a keletkezett verseny következtében élénkült, a forgalom nagyobbodott, de meg volt
a maga káros következménye is, a mennyiben ezzel
az egyszerű s maga egyszerűségében oly megkapó falusi életet, különösen a földmives népnél a fényűzés
váltotta fel. S ha eddig csak a tehetősebb parasztgazdák lányai s asszonyai viseltek selyem kendőt, most
még azok is, kik napszámból vagy szolgálatból éltek,
selymet, bársonyt aggattak magokra, a minek ismét
szomorú következménye lett az eladósodás. Nem egy
leány czifra ruhájának szegése apját háza szegésétől
fosztotta meg.
De közgazdaságilag is nagy átalakuláson ment
keresztül Komlós. Ugyanis a nép szaporodásával a
már emiitett országos adó is egyre szaporodott, holott
a föld, mely eddig oly hasznot nyújtott nekik, hogy
daczára a roppant terheknek, miket viselniök kellett,
mégis vagyonilag egyre emelkedtek, éppen nem szaporodott, hanem egyszerre nagyon is megcsappant. Az
ötvenes évek elején telt ki a szenttornyai s kaszaperi
bérletök, mert mind a két birtok eladásra került. A
komlósiak ugyan képesek lettek volna akár mind a
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két pusztát megvenni, de fájdalom éppen abban az
időben oly bírája volt a községnek, a kinek jelszava
v o l t : gondoskodjék kiki magáról, s igy a község a jó
alkalmat elszalasztotta, Kaszaperből ugyan vett a község köztulajdonul egy pár száz holdat, nevezetesen
1861. Decz. 13-kán Kállay Józseftől 119 12u0 / 1600 holdat 17,425 frtért, 1862. Szept. 3-kán 1521550/1600 holdat
Kállay Lőrincznétől 40 ezer forinton s 1869. Február
19-én L ő v y Jánostól 206 i ( ) % ß 0 0 holdat 42,500 frton,
de Szenttornyától egészen elesett. Miután tehát kevesebb földnek több népet kellett eltartania s miután a
terhek évről-évre szaporodtak, kénytelenek voltak intensivebb gazdálkodás után látni. A szenttornyai bérlet megszűntével a baromtenyésztés egyszerre annyira
megcsappant, hogy a földesgazdák e tekintetben jóformán csak annyira szorítkoztak, a mennyi jószág éppen
a földnek megmiveléséhez okvetlenül szükséges volt.
Azok a szép czimeres ökrök, azok a szép juhnyájak,
melyek addig a komlósiaknak ezreket meg ezreket
hoztak be évenként, csak emlékezetben maradtak meg.
A felföldi tótok, kik a közösen eladott gyapjúért évenkint lejártak, nem hoztak többé vékás zsacskókban
pénzt, mert a mely gazdának előbb 50—100 darab
juha volt, 5—10 darabot hagyott meg magának levágásra. A baromtenyésztés megszűntével nagyobb gondot kezdtek forditani a földmivelésre, annyival is inkább, mert a búzának ara a multakhoz képest hihetetlenül magasra szökött. Ez volt közvetlen oka annak
is, hogy 1857-ik évben a közlegelő felosztatott s mivel és alá vétetett s ott, a hol előbb a gulyás s juhászbojtár furulyájának s a nyáj andalító kolompjának
hangját az alkonyi szellő hordta szét a tájon, ezután
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az eke után lassan ballagó szántóvető füttye s állandó
társának, a pacsirtának kedves éneke hangzott. Komlós határából, az utakat kivéve, nem maradt egy talpalatnyi fold sem felszántatlan s bevetetlen. A tizedrésznyire leapadt gulyák, ménesek s tehéncsordák
részint a Kaszaperen vett birtok egy részére, részint
pedig a székegyházi puszta legelőnek fentartott részére
szoritkoztak. Az igy leolvadt marhaállomány az 1861—2-ik
évben nagy mértékben pusztított marhavész következtéijen még kisebbre olvadt le, ugy annyira, hogy ez
időben azon gazda, kinek négy ökre s egy-két tehene
volt, nagy gazda számba ment. Erre következett a
63-iki nagy aszály s inség, tiz évre reá, vagyis 1873-ban
ismét uj csapás nehezedett a komlósiakra, ugyanis az
epemirigy, mely ismét nagyon megtizedelte a község
lakosságát; egyik évben ismét a késői fagyok, más
évben ismét a gyermekek rémének, a torokgyiknak
pusztítása, mind oly érzékeny csapások, melyek a köz. ség haladására nagyon is károsan hatottak. Mindezen csapások daczára azonban Komlós községe nagy
haladást tett az utolsó 50 év alatt, a mi első sorban
az emberek s népek sorsát intéző Isten kegyelmének,
másodsorban pedig Komlós népe józanságának, törekvésének köszönhető. E haladás pedig ugy a közgazdaság, mint a közmivelődés terén tapasztalható.
A mi az elsőt illeti, csak azt említjük meg, hogy
u g y Komlós községe, mint az ágost. hitv. ev. egyház,
tekintélyes földbirtokot szerzett. A község — a mint
láttuk — megvette Kaszapernek egyik részét s megvette az úgynevezett székegyházi pusztát. Az ev. egyház pedig megvette a Dőri-féle birtokrészt. Azonkívül
a község lassanként valamennyi volt földesúrtól meg-

váltotta a regale-jogokat s igy teljesen függetlenné
lett, s szerzett magának oly tekintélyes vagyont, hogy
daczára annak, miszerint a haladd kor szelleme évrőlévre többet követel, még eddig az úgynevezett községi adót a község lakosai csak híréből ismerik. Ezen
közvagyon jövedelme képesitette arra is, hogy középületeit részint oly karba helyezte, részint pedig oly
diszes uj épületekkel gazdagította, hogy azok más,
sokkal nagyobb és sokkal régibb községeknek is díszére
s dicsőségére válnának, de képesitette arra is, hogy a
közmivelődés követelményei elől sem kellett elzárkóznia, hanem annak oltárára is áldozhatott. De nemcsak
a község, hanem egyesek is vagyonosodtak, a menynyiben különösen a nyolczvanas években más községek határában több ezer holdnyi birtokot vásároltak,
— s hol apáik annakelőtte csak mint bérlők a volt
tulajdonosokkal időről-időre szerződtek, most ottan ők
magok mint tulajdonosok szerepelnek.
A közgazdaság és igy a közvagyonosodás érdekeit hathatósan támogatja a községben létező két pénzintézet, az 18T2-ik évben alapított „Takarékpénztár" s
az 1890-ik évben létesített „Népbank", valamint az
1893-ik esztendőben épített Mezőhegyes—Szarvasi viczinális vasút, melynek létesítéséhez Komlós községe
100,000 forinttal járult oly formán, hogy ennyi összegű
törzsrészvényt vásárolt. Ez ugyan egyelőre oly befektetés, mely közvetlenül ugyan nem hozza be a kívánt
kamatot, de közvetve azáltal, liogy a gabnakereskereskedést s általában a kereskedelmet, mely sokszor
a rossz utak következtében teljesen megakadt, megkönnyítette, illetve teljesen biztosította, máris a közvagyonosodás lényeges tényezője gyanánt tekinthető.
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Mindezen tényezők végeredményeként el kell ismernünk azt, hogy ha akadnak is egyesek, kik részint
különös elemi csapások vagy szerencsétlenségek, részint pedig saját magok könyelmüsége folytán el is
szegényedtek, a nép általában vagyonosabbá lett s a
mi ezzel jóformán karöltve jar, a közrniveltség tekintetében is nagyot haladt.
A közmiveltséget illetőleg nem szükség csak arra
utalnom, hogy mig a községnek több mint egy századon át csak négy iskolája vala, addig az utolsó ötven
év alatt azok száma megháromszorozódott, a mennyiben jelenleg 12 iskola létezik a községben : tiz ágost.
hitv. ev., egy római kath. és egy zsidóiskola.
Azonkivül van egy tűrhetően berendezett óvodája is s
ha ehez hozzávesszük azt, hogy négy ismétlő iskolája,
egy három osztályú ipartanoncz iskolája van, továbbá
ha megemlitjük, hogy van a községben három olvasó
kör is, ugyanis az úgynevezett „Polgári olvasó kör",
(casinó), az iparosok olvasó köre és a keresztény földmivelői kör, s végül ha megjegyezzük, hogy alakult
az utolsó két évtized alatt dalkör, magyar leányiskolái
társulat s fiók veres kereszt egylet, be kell vallanunk,
hogy Komlós közrniveltség tekintetében is igyekszik a
kor szellemével lépést tartani.

VI. F E J E Z E T .

Emlékezetesebb évek.
A történelmi résznek mintegy kiegészítéséül a község és egyház történetében előfordult s a község fejlődésére vagy előnyösen vagy pedig éppen gátlólag
hatott emlékezetesebb éveket időrendben elősoroljuk.
Midőn azonban Tót-Komlós történetének emlékezetesebb éveiről néhány szót ejtünk, senki ne gondolja,
hogy azok oly mérvben lettek nevezetesekké, miszerint
ezeknek kihatása a világtörténelemben, v a g y akárcsak
hazánk történetében is érezhető lett volna. Komlós
sem stratégiai, sem m á s tekintetben nem oly kiváló
pont, hogy itt az események hullámai szélesebb körben is észrevehetők lennének. Komlós egész fejlődése
hasonlít a zajtalanul tovacsergedező patakhoz, mely a
merre halad, életet támaszt, üdülést n y ú j t ugyan, de
azt távolról sem igényli magának, hogy hullámai mint
a n a g y folyamok v a g y tengerek, nehéz hadi hajókat
hordozzanak vállaikon. így a történetében előforduló
fontosabb események hasonlítanak a csendes tó tükrébe dobott kavics által előidézett apró huliámgyürükhöz, melyeknek mozgását a legközelebbi partok is alig
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érzik meg. De mintán e történet leginkább Komlós
népe s azok utódai számára Íratott, nem lesz tehát
érdektelen, ha a kiválóbb évek közül legalább néhányat kiemelünk.
A legfontosabb s első helyen emlitendő nemcsak
a chronologiai rend szerint, de kiváló fontosságánál
fogva is az 1746-ik esztendő, a mikor is, mint már említtetett, e község népének ősapái a komlósi pusztán
letelepedve, itten községet s egyházat alapítottak,
építvén nemcsak önmagoknak, hanem annak is hajlékot, a ki őket ez áldott Kanaánba vezérlé, építvén egy
imaházat, a hol imára, Isten igéjének hallgatására, a
lelkiekben való épülésökre hétköznapokon is, de különösen vasárnaponként egybegyülekezének.
Ez imaház húsz esztendeig állott fenn, de részben
roskatagsága, részben pedig a nép arányának meg nem
felelő volta miatt 1766-ban lebontatott s helyébe égetett téglából 14 öl hosszban és 6 öl szélességben uj
imaház építtetett. Ez imaház a következő, tehát 1767-ik
évben Sz.-Mihály napján más egyházak jelen volt lelkészei és számos nép jelenlétében szenteltetett fel.
Wallaszky szerint „a reá fordított költségek részint az
egyházi jegyzőkönyvbe vezetett jótékony adakozásokból, részint a község pénztárából kerültek ki s kézimunkán és fuvaron kívül 1500 frtra rúgtak."
Említésre méltó év az 1770-ki esztendő is, a mikor is Wallaszky Pál lelkész gyakori ösztönzései s
buzdításai folytán Komlós népe a földes uraság beleegyezésével a határ nyugoti emelkedettebb s igy alkalmas
részén szőllőket ültetett mely szőllők, bárha azok nagy
része egyrészt régi koruknál fogva, másrészt pedig az
ujabb időben itt is elszaporodott ülloxera romboló munkája

Tanya.
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következtében kipusztult, máig is léteznek. Igaz ugyan,
hogy a komlósi szellőkben sem tokaji, sem ruszti aszú
nem terem, de egészben véve az sem áll, a mit dr.
J a n k ó János, a különben jeles kis müvében „Tót-Komlós magánrajzá"-ban említ, hogy az itt termett bor
savanyu. Terem itt kiváló asztali bor is ; megengedem,
hogy terem savanyu is, mely utóbbinak oka azonban
nem a föld talajában, sem netán a fajok hitvány voltában, hanem azon körülményben keresendő, hogy némely szőllős gazda nem h a g y j a jól megérni szőllőtermését, s a pinczében való kezelése is nemcsak Iliányos,
hanem határozottan rosz. A ki nem azt nézi, hogy
csak sok bora legyen, bármilyen rosz is, hanem hagyja
teljesen jól megérni a szőllőt, pinczéjében az edényeket,
a hordókat tisztán kezeli, borát rendes időben lefejti,
itt is olyan borra tehet szert, mely más bortermő vidékek borával is vetekedik.
Nevezetes forduló pontot képez a község történe-

tében az 1777-iki

esztendő

is. Wallaszky Pál emlék-

iratai szerint „eddig

az egyház terheit
nagyobb
részben a községi pénztár viselte, ez azonban későbben egyéb rendkívüli kiadások következtében nagyon megterheltetvén, más egyházi jövedelem forrásról
kellett gondoskodnunk. E végből részint kegyadományok, részint kölcsön u t j á n beszerzett pénzen az ev.
egyház használatára lisztre és köleskására berendezett
száraz malom „a kézi munkán s fuvaron kívül
mintegy 273 frtnyi költséggel építtetett." — Ez év
egyébként azért is említésre méltó, mert ekkor a község több mint 50 házzal szaporodott.
A mult század nevezetesebb éveinek koronájául

tekinthető az 1795-iki
Tőt-Komlós története.

esztendő.

Ekkor szenteltetett
<
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fel a még m o s t is fennálló diszes templom. — Alapját
1792-ik év Június 6-án tették le, s miután teljes 3 esztendeig dolgoztak rajta, 1795. Nov. 8-án ünnepélyesen
szentelték fel. E templomról, mint Komlós legnevezetesebb
épületéről más helyen lévén szó, itt egyelőre csak
annyit emiitünk meg, hogy hossza 22 öl, szélessége
10 öl, magassága 7 öl, tornya pedig, mely nemcsak
az Alföldön, de csinosságát, szépségét tekintve, az országban is ritkítja párját, 30 öl magas s e tornyot körülbelől 25 ölnyi magasságban igen diszes s a mellett
szilárd vasrostélyos erkély futja körül, honnan nemcsak
a községre, de a messze vidékre is szép kilátás nyilik.
Tót-Komlós történetében a jelen század nevezetesebb éveit az 1816-ih esztendő
nyitja meg. Erről
Tót-Komlós krónikása ezeket jegyezte fel : „1816-ik
évben hirtelen kiütött 's példa nélkül dühöngött, kegyetlenkedett ama nagy F e r g e t e g ; mely által meg
fogytak s ell-emésztettek sok lovak, csikók, számos
marhák, rugottak, anyabirkák, birka Tokjók, öreg sertések, süldők : —
Nevezetes ezen 1816. évi n a g y fergetegről az is,
hogy akkor egy Fő Hadnagy egy század Huszár Katonákkal Komlóson lévén és ki masirozván, de az
Fergeteg erejétől széjjel kergettetvén, némely része a
száraz érben lelte enyhelyét, egy része közülök Lovastul megfagytanak és a szerentséssen meg maradtak
tsak harmadnap múlván érhettek be kitűzött Helyre,
Holdmező Vásárhelyre, a hova menni szándékoztak."
— E fergeteg Jan. 28- és 29-én dúlt, a krónikás által
emiitett huszárcsapat tulajdonképen Orosházáról indult
el Hódmező-Vásárhelyre s a borzasztó zivatar őket
egészen Komlós alá a Sámson felé kanyargó Száraz
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érbe hajtotta, egyik részök valahogy megmenekült, de
25 ember és 50 ló elpusztult s csak napok múlva találták meg őket az érben megfagyva.
Az 1829-ik esztendőt a község és egyház történetében az teszi nevezetessé, hogy az ezen év Aug.
29-én 39 évi hivataloskodás után elhalt Sexty György
lelkész helyébe Bende Károly s egy évvel későbben Csermák J á n o s választattak m e g rendes lelkészekül. Eddig
ugyanis egy lelkésze volt az egyháznak, de a presbyterium, tekintve az egyházhivek felszaporodott számát
s tekintve azt, hogy egy lelkész a körülbelül 5—6000
léleknek gondját kellően nem viselheti, régebben foglalkozott már azon gondolattal, hogy két lelkészi állomást létesit, a mit azután a mondott évben keresztül
is vitt s azóta a komlósiakat a lelkiekben állandóan
két lelkész gondozza.
A fentebb röviden ecsetelt s szokatlan fergetegéről emlékezetes 1816-ik évnél sokkal gyászosabb vala
még az 1831-ik esztendő. Ez Komlósori éppen ugy,
mint általában egész Magyarországon sötét betűkkel
van a történet lapjaira irva. Ugyanis Ázsiából Oroszországba már 1830-ik esztendőben jött be ama rémes
vendég, a cholera, mely nem százakra, de ezrekre s
milliókra szedte áldozatait. Még ugyanazon év végén
Nagy-Lengyelországba, onnan 1831. Február havában
Galicziába, innen pedig Május hó elején átlépve a Kárpátokat jött át Magyarországba, maga előtt rémületet
keltve, maga után pusztulást és siralmat hagyva. í j á b a
nyomát, a merre elhaladt, sirdombok jelezték. Az alföldön ugyanis: Szolnokon J u n . 24-én, Szarvason Jul.
2-án, Orosházán és pedig a lebuki csárdában Jul. 16-án
s itt Komlóson Jul. 28-án lépett f e l ; első áldozata bi7*
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zonyos Seszták Erzsébet nevű özvegy asszony vala.
A sötét rémes vendég itt mindössze 44 napig időzött,
de ezen 44 napi itt tartózkodása alatt 724 életet oltott ki. Ijesztő volt a fellépése is, mert első nap egy,
másodikon már 7, harmadikon már 10 s negyediken
már 20 ember halt meg cholerában. Legvehemensebb
dúlása azonban Aug. 6-ka és 17-ke közti napokra esett,
a mikor is a napi halottak száma alig szállott a 40-en
alól, legtöbb halott volt azonban Augusztus 11-én,
a mikor is az ág. hitv. ev. egyház halotti anyakönyvének tanúsága szerint 61 halott volt, mely szám, tekintve azt, h o g y akkor a lakosok száma csak 5—6000
között lehetett, elég tekintélyes. Egyébként ez évben
más betegségben, különösen váltólázban is sokan haltak el. Az utolsó cholerás halott éppen az 1111-ik folyó számra esett s az év utolsó napjáig a halottak
száma 1323-ra emelkedett, vagyis cholerában elhalt
724, egyéb betegségben 599. Igy ez évben Komlóson
csaknem minden 4-ik ember meghalt. Az akkori kormány, a megye és a község, mielőtt a borzasztó rém
megjelent volna, minden lehetőt megtett, hogy ú t j á t
állja, s midőn minden óvintézkedések daczára mégis
beköszöntött, hogy tovaterjedését megakadályozza, minden kigondolható eszközhöz folyamodott. Ha az ember
a megyei s községi jegyzőkönyveket nézi, meggyőződik róla, hogy az akkori admmistratió jóformán
egyébből sem állott, mint a cholerára vonatkozó jelentésekből s intézkedésekből. Ez intézkedések között
voltak olyanok is, melyek a népnek zokon estek, de
a melyek ilyen rendkívüli időben okvetlen szükségesek valának, igy, hogy a templomok bezárattak, hogy
a halottak eltak ar j tasa a lehető legegyszerűbben, más
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körülmények között talán éppen visszatetsző módon
történt. De a komlósi nép, belátva az ilyen rendkívüli
intézkedéseknek szükségét, szó nélkül engedelmeskedett s Istennek ezen nemcsak reá, de jóformán az
egész országra nehezedett csapását, megadással fogadta.
Orvosok tekintetében a komlósiak ugyan nem valami jól
voltak ellátva, kivált azon idő alatt, mig a helybeli, Margitay István nevü, chirurgus, ki szintén beleesett volt a cho1 érába, ebből fel nem épült. Csak a járvány vége felé
jött valami Koselay nevü chirurgus a pesti egyetemről, de ez, valahányszor beteghez hivták, többnyire
csontszaggatásban szenvedett. így ha mégis néhányan
azok közül is, a kik a járványba estek, megmentettek
a haláltól, azt nem a m o n d o t t orvosnak, hanem Isten
kegyelmén kivül a községi elöljáróságnak s a lelkészeknek köszönhetik, kik a kormány által ajánlott szereket magok nyújtották a betegeknek. A most leirt
cholerában elhaltaknak 40 ezüst forinton két siremlék
is állíttatott: egy az alsó végen, a mostani úgynevezett ó temetőben, egy pedig a felső végen, a zsidó
temető mellett, a következő magyar és tót felirással:

Itt nyugszik áldozat a az 1831-ik év Augusztus
havában Komlöson dult cholerának, mely 800
embert ölt meg. Ezen emlékoszlopot emelé Komlós cholerában kimúlt Fiai és Leányai
Tetemeinek 1838.
Az itt emiitett két siremléken feltüntetett szám
ugyan 76-tal több, mint általam emlittetik ; de e két
szám akképen egyeztethető ki egymással, hogy az általam emiitett számban csak azon halottak vannak
feltüntetve, kik a lelkészi hivatalnak is be voltak jelentve, holott a siremlékek számában bizonyára azok
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is benn foglaltatnak, kik a közeli vidékről vagy pusztákról, a nélkül, hogy a lelkészi hivatalnak bejelentettek volna, eltemetés végett Komlósra hozattak.
A most leirt gyászos emlékű év után alig 5 évre Komlós községét oly csapás, oly katasztrófa érte ismét, melyre
azok, a kik azt megérték, csak borzalommal emlékeznek vissza, leirásához pedig a történetiró csak félve nyúl.
Ilyen volt az 1836-ih év, mely nemcsak azért gyászos emlékű a komlósiakra nézve, mert a nép a folyton tartott aszály következtében a lehető legsilányabb
termés folytán aggodalommal tekintett a jövőnek elébe,
hanem azért is, mert az ezen évben dühöngött tűzvész
Komlósnak t ö b b mint egy harmadát hamvasztotta el.
A féktelen vihar által korbácsolt elem elpusztította a
két paplakot, a négy iskolából h á r m a t hamvasztott el,
számtalan lakóházat s gazdasági épületet, az azokba
behordott terményekkel együtt megemésztett. — A
templomot részben azon körülmény, hogy a szél nem
egyenesen arra hordta az égő csóvákat, részben pedig
a Mezőhegyesről érkezett két hatalmas vízipuska mentette meg. A tűzvész által okozott kár a lakosságot
annyival érzékenyebben sújtotta, mert a mi csekély
termése volt, az mind be vala már hordva s az is a
lángok martalékává lőn. A tűz Beliczey Antal akkori
póstamester házában, mely a község közepén, a nagy
utczán a templomtól alig száz s egynehány ölnyire
vala, Sept. 9-én délutáni 2 és 3 óra között ütött ki.
Keletkezése okául némelyek ottan a magtár építésénél
dolgozott ácsok vétkes gondatlanságát mondják, mások
ellenben állítják, hogy említett póstamester pipázva
nézte volna a mestereket s a vihar kikapván pipájából
a tüzet, ettől gyuladt volna meg az ilyen építkezésnél
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rendesen felhalmozódni szokott forgács. Valószínű, azonban, hogy a ttiz vétkes gondatlanságnak volt a következménye, mely feltevésünket igazolni látszik az is, hogy egy
pár év előtt állítólag- Budapesten meghalt egy ácsmester, ki halálos ágyán megvallotta volna, hogy az
1836-iki tót-komlósi tűzvésznek ő volt, bár nem szándékos, de könyelmü okozója, mint a ki az emiitett
magtárépitésnél szintén mint legény dolgozott. A vihar
által élesztett tűz csakhamar a szomszédságban levő
egyik paplakra s a következő perczben már a másikra
is átcsapott s a mi a szél irányába esett, egész a falu
legvégső házáig, mind elhamvasztotta. — Mint megfejthetetlen csodát emiitik s most is mutogatják azt a
házat, mely daczára annak, hogy ez is a tüzár irányába esett s daczára annak, hogy ez is, mint a többi
mind, náddal vala fedve, sértetlenül maradt meg. A
tűzvész délután 2 óra u t á n keletkezett s pusztított
egész estig, sőt az egész éjszakán át mindaddig, mig
mindazt, a mi elégethető vala, hamuvá nem tette,
mert a nagy viharban oltásról szó alig lehetett. Azt
azonban, hogy valamely ember esett volna a tűz áldozatául, nem emiitik. Több mint 400 ház és számtalan gazdasági épület pusztult el s mintegy 2 ezer
ember lett rövid pár óra alatt hajléktalanná. A felebaráti szeretet azonban igyekezett a szerencsétlenek
nyomorán enyhíteni, nemcsak a szomszédos, hanem a
távolabb fekvő községek is, mint Csaba, Szarvas, MezőBerény kocsikon hordtak a szerencsétlen komlósiak
számára élelmi szereket s pénzzel is segélyezték őket,
ugy, hogy egy év leforgása alatt Komlós újra felépült
hamvaiból. A mélyen sújtottaknak nem volt hiányuk
a lelki vigasztalásban sem. Mező-Berényből a küldött
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segítséggel néhai Bonyhai Benjámin, megyénknek egykori kiváló féríia levelet is küldött, mely az őszinte
részvétnek hangján fájdalmát fejezi ki a szerencsétlenek gyászos sorsa felett, Selmeczbányáról pedig Szeberényi J á n o s akkori superintendens, ki alig két hónappal előbb az akkori canonica yisitatió alkalmával
lelki gyönyörűséggel látta a virágzó községet s egyházat, irt megható, vigasztaló, bátoritó szép levelet.
A mező-berényi levél a község, a superintendensi levél
az egyház levéltárában őriztetik. De jóllehet ugy anyagi
segélyben, mint lelki vigasztalásban egyaránt részesültek a komlósiak, mégis örökké szomorúan emlékezetes
leend nekiek a pusztulás eme gyászos n a p j a : 1836.
Sept 9-ike.
Szomorú emléket hagyott maga után Ivomlóson
az 1841. és 1842-ih év is. E két évben ugyanis a
halál öldöklő angyala a gyermekek között pusztított
kegyetlenül, a mennyiben csupán a himlő 258 gyermeket ragadott ki az édes szülők karjaiból.
Az 184:4-ik évet emlékezetessé teszi az, hogy ekkor Komlós községe rajt bocsátott magából, mely raj
Csanád vármegyében Alberti községnek s egyháznak
v e t e t t e meg alapját.
Tót-Komlós történetének nevezetesebb éveiből nem
szabad emlités nélkül hagynunk az 1846-ih
esztendőt
sem, a mikor is a község és egyház 100 éves évfordulóját ünnepelte, mely alkalommal Csermák Jánoslelkész
tót nyelven, Horváth Sámuel lelkész pedig magyarul
szónokolt. Ugyanezen alkalomból szabad adakozás utján egy finom, veres bársonyból készített, sárga paszománttal és rojtokkal díszített oltárteritő, kehely- és
szószék takaró vétetett. Ugyancsak ezen 100 éves év-
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forduló emlékezetére Benyo András és Süveges A n n a
házastársak költségén egy, Megváltónk arczképével
ellátott, diszkötésü emlékkönyv is készíttetett, melybe
a kegyes adakozók nevei igtattatnak be.
A kedves emlékezetű évet ismét nemsokára szomorú emlékű évek váltották fel, igy az 1848
és
1849-ihi
esztendő is fájdalmasan emlékezetes lesz
Komlóson. Emlékezetessé teszi e két évet a komlósiak
előtt nemcsak azon általános politikai helyzet, melynek ecsetelése a jelen mii keretén kivtil esik, de azon
különösen Komlóst érintő körülmény is, hogy ez években is igen sok halottja volt a községnek. Ugyanis
1848-ban a halottak száma 832, s ekkor is a himlő
szokatlanul pusztitott, a mennyiben 246 gyermek esett
e betegségnek áldozatul. Az utána következett 1849-ik
év még felülmúlta elődjét e tekintetben, a mennyiben
ekkor a halottak száma 950-re rúgott. Ez évben is
eleinte a gyermekek között himlő pusztitott, kioltva
77 gyermek életét, későbben pedig a Jun. 23-ától—
Okt. 27-ig pusztitott epemirigy 446 embert döntött a sirba.
Az 1851-ik évet feleinlitésre méltóvá teszi azon
körülmény, hogy ez évben hasitattak ki a község délkeleti részén az úgynevezett kenderföldek, minden beltelkes ház után 240 O 0 méretvén ki, összesen pedig
237 681 /no(j hold.
Az 1854-ik év nevezetessé lett azáltal, hogy ez
évben a község körül létezett úgynevezett „aklok",
melyek nemcsak a háziállatok tanyáiul, hanem a szegényebb sorsuak számára lakásokul is szolgáltak s
melyek onnan vették nevöket, hogy kerítésük többnyire holmi dudvából, ugy miként az az akloknál szokott lenni, állott, ez évben romboltattak szét.
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Ezen aki ok folyószámmal is meg valának jelölve,
mely folyó szám kezdődött a község északnyugati részén, hol a száraz értől az orosházi utig terjedőleg 70
ilyen akol"találtatott, két akol, a 80. és 81-ik számú
a mostani vásártéren, három 82—84 az orosházi és
pusztaföldvári u t közötti, 85—140-ik számig a pusztaföldvári és csabai ut közötti, öt, 141—145-ig a
csabai és aradi ut közötti, 146—216-ig a község
keleti oldalán, az ar adi és mezőhegyesi ut közötti részen, egy, a 21 T-ik számú a község déli részén levő
gödör mellett, s 218—229-ik számig bezárólag az emiitett gödör s az ó temető közti részen, összesen tehát
229 ilyen akol létezett. Ez aklok leromboltatván s helyükön beltelkek jelöltetvén ki, ott utczasorok keletkeztek s az aklokból kiszoritott lakosoknak részint azok
helyén, ré&zint pedig az úgynevezett bánáti részben
nem ugyan ingyen, hanem jutányos áron a közlegelőből jelöltettek ki házhelyek, miáltal a község körülbei ől 410 házzal szaporodott. Az aklok helyén kihasit o t t háztelkek árverésen, a bánáti részben kihasítottak
pedig megállapított áron adattak el.
Az 1855-ih évben ismét betévedt Komlósra a
cholera s az év 536 halottja közül 137-nek ez asta
meg a sírját. -—• Ez év azonban azért is emlékezetes
marad, mert ekkor a komlósi egyház ismét uj rajt bocsátott a bánhegyesi pusztára, mely raj azóta TótBánhegyes név alatt virágzó községgé s egyházzá vált.
Az 1857-ih évet különösen közgazdasági tekintetben emlékezetessé teszi azon körülmény, hogy a
falut körülövező s nyomásnak nevezett közlegelő, miután előzőleg 1856 Sept. 20-án közös megegyezéssel
békés uton elkülönittetett, ekkor osztatott fel s véte-
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tett mivele's alá és pedig ugy, hogy í / 2 ház után
975 D0, egy egész ház után 1 350 / 160 0 D 0 és egy negyed
telek után 2 k. hold és 700 O 0 hasittatott ki.
Az 1861-ihév
azért említendő e helyen, mert ez évben lettek az úgynevezett nádas erek kiosztva, mindössze 1380 és pedig minden ház után 114 •'> hasittatott ki.
Egyébként a 60-as
éveli szintén nem nagyon
kedves emléket hagytak magok után, a mennyiben
mindjárt az 1861. és 1862-ih év közgazdasági tekintetben meglehetősen nagy csorbát ejtett a komlósiak
érdekein. Ugyanis ez években nagy mértékben pusztított a marhavész, úgyannyira, hogy nemcsak az apróbb lábas jószág, hanem különösen ökrök és tehenek
nagy számban pusztultak el, mintha csak előérzetök
lett volna arra nézve, hogy nem lesz érdemes a következő 1863-ik és 1864-ik évet megérni.
Yralóban szomorú emlékezetben van Komlós lakosainál éppen ugy, m i n t a nagy magyar alföld más községeinél is az 1863-iki
száraz, illetve az 1864-ihi
Ínséges
esztendő, a mikor is ember, állat egyaránt az éhínséggel küzdeni volt kénytelen. Komlóson is az egész tavasszal és nyáron át t a r t o t t aszály következtében még
a vetőmag sem térülvén meg, számtalan család az
éhhalálnak nézett elébe. Azonban a keresztény felebaráti szeretet ez alkalommal is kinyújtotta mentő
kezét, sietett az éhínséggel küzdők nyomorának enyhítésére, ugy hogy Komlóson az akkor már több mint
7000 lélek közül éhhalállal egyetlen egy ember sem pusztult
el. Az irgalom gyakorlásában maga a község jó példával
járt elől s mintegy 35 ezer forinton szerzett be gabonát s
azt az ínségesek között hosszabb tartamú kölcsön fejében
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osztotta ki, azonfelül népkonyhát állított fel, a hol naponként több mint 300 embernek levest, főzeléket s
kenyeret nyújtottak. Azonban egyes tehetősebb gazdák is az akkori derék lelkészek, néhai Csermák János
és néhai Horváth Sámuel lelkes felhívására és nemes
példájára felbuzdulván, vetekedtek a keresztény felebaráti szeretet s irgalmasság gyakorlásában. Az utókor
hálás emlékezetben fogja tartani azok nevét, kik az
irgalmasság cselekedeteiben fáradhatatlanok valának.
Hogy ezek közül legalább egynehányat említsünk, a
fentebb említett két lelkészen kivül az akkori tanítók :
Gaal Dániel, Kovács Mátyás, Chrenka Sámuel és Hegedűs Károly, a község lelkes elöljárósága Soltész
/
Ádám és OsÖrfoly L a j o s jegyzőkkel, Karkus András
bíróval az élén, továbbá Tatay János, Nagy György,
Stirbicz J á n o s , Lászik Pál, J á n o s és Márton, id. Lehoczky J á n o s , Machan György, Petri Sámuel, Franciszti György és Mihály, Pipis András, Hovorka Pál,
Hovorka Gergely, Lehoczky Mátyás, Racsko Ádám,
/

Fischer testvérek, Leipnik Ábrahám, Ten 11 er Ignácz,
akkori regalebérlő, dr. Bende Albert, Papíi Ignácz,
Számuel Márton, id. Lehoczky Mátyás (ez utóbbi hetenkint 10 n a g y kenyeret süttetett, különösen a házába bejáró szegények számára) és még számtalan
mások részint közvetlenül házaikban, részint nyilvános
adományképen közvetve n y ú j t o t t segítség által tették
magokat az utókor méltó hálájára érdemesekké. De a
mily Ínséges volt ez esztendő az emberekre, éppen
olyan, vagy talán még inségesebb volt a szegény oktalan állatokra nézve. Takarmány nemcsak községünkben, de messze vidéken is, drága pénzen sem volt kapható
s igy a szegény jószág közül nem egy éhen pusztult el.
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Tatay J á n o s „Egy emléklap Tót-Komlós közel
múltjából" czimü s a békésmegyei régészegyletnek
1882/3-iki évkönyvében megjelent dolgozatában erről,
mint szemtanú ezeket irja : „Az 1863-iki sivár kikelet
után a mindent kiégető folyton tartott aszály a mezők
gyepszőnyegét virágaival s az érlelő nyár arany kalászait elhervasztva, a kopár letarolt föld táplálék nélkül
hagyta állatait éhezni. A reá következett télen elfogyván azon kevés szalma, a mi előbbi évekről csekély
készletben volt, már a nyár vége felé más legelő hiányában idő előtt, a máskor alomnak használt gaz,
dudva s elkorhadt, összepenészedett kukoriczaszár jutott táplálékul ezeknek is; mely nyomorult eledelen
csont-bőrre lesoványodva, ijesztő kinézésével tetézte a
gazdának különben is gondterhes lesújtó helyzetét. —
Ekkor történt m e g az is, hogy községünknek úgynevezett bánáti részében, hol a szegényebb néposztály
kukoriczaszárral fedi házacskáját, az 1864-ki tavasz
kinyiltával egész házsorok voltak ezen 7—10 éves elkorhadt, megrothadt, penészes kukoriczaszár tetőzetétől megfosztva, nézvén a tetőzettől megfosztott szarufák mint megannyi csontvázak ég felé, mely leszedett
fedélzet takarmányul használtatott fel. Volt eset, hogy
egy ilyen rothadt, inkább dudvának való tetőzetet
30—40 forinton vettek meg ; volt eset, hogy a gazda
nem tudván lovainak mit adni, elcsapta magától a
szabad pusztába, egy nyakába kötött czédulára ráírván, hogy a ki megtalálja, vigye e l ; mig ismét mások
többi elvesztett házi állatjaik közül, minek egy részét
potom áron pocsékolták el, mig másrésze az éhségtől
hullott el, csakhogy legalább másrészét, disznait megmentse, a már különben is lesoványodott lovakat szúrta
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le s húsát megfőzvén, evvel táplálta sertéseit. Soha
nem volt annyi kecske községünkben mint akkor, mert
a ki csak tehette, lovát és tehenét takarmány hiányában eladta, de hogy mégis egy kis tej legyen a háznál, kecskét vett, mint a mely csekély takarmánynyal
is beéri."
Ehez azután csatlakozott az 1866-ih esztendő, a
mikor is a késői fagyok a vetést csaknem egészen
tönkre tették s hozzá a nyár folyamán beköszöntött
epemirigy rémitgette a község lakosait.
Volt azonban a község történetében a hatvanas
években is olyan esemény, mely kiválik a többi közül s mely szintén emlitésre méltó s ez az 1862-ifo év
JVov. 29-ihe. Ugyanis az ágost. liitv. ev. egyház presbyteriuma e napon tartott gyűlésében határozatul
hozta, hogy tekintettel arra, miszerint a községben a
magyar ajkú ev. hivek egyre szaporodnak, ezek lelki
épülésére évenként négyszer tartassék magyar isteni
tisztelet, mit az azután következett lelkészek nemcsak
megtartottak, de tovább is fejlesztettek s nem a lelkészek jóakaratán, hanem fájdalom a magyar hivek
közönyösségén múlik, hogy ez ügy tovább fejlesztése
lassan halad, mert nem egyszer megtörténik, hogy a
lelkészek 3—4 embernek s az üres padoknak prédikálnak.
De ha a 60-as évek nem a legkedvesebb emlékkel búcsúztak el, ugy a 70-eseh sem valami kedvesen
köszöntöttek be, a mennyiben az 1871 és 1872-ih esztendőben a föld szokatlan nagy árja következtében a
lapályosabb helyek mind viz alá kerültek. Mondják,
hogy egy bizonyos Antal Mátyás tanyáján az egyik
béres tréfából egy botot szúrt le a szoba közepére s
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midőn kihúzta, felbugyant a víz s egy par ora alatt
kiperelte a bent voltakat a szobából. Az ilyen nedves
eveknek természetes következménye, a számtalan váltóláz el nem maradhatott.
Ez azonban csak elöljárója val a az utána következett 1873-ih évben fellépett cholerának, mely szintén hatalmasan megtizedelte a lakosságot, bárha korántsem lépett fel oly vehementiával, mint az 1831-iki
nagy cholera. Mert mig amaz 44 napi pusztításában a
lakosok közül 724-et, addig emez, t. i. a 73-iki 103
napi itt időzése alatt 540 egyént ragadott ki az élőksorából s mig 1831-ben a napi halottak száma néha
60-on felül is emelkedett, addig 1873-ban a legmagasabb napi szám 29-nél nem vala nagyobb.
Komlós legújabb történetében, mint emlékezetesebb évek megemlitendők az 1887 és 1889-ihi
esztendő. 1887-ben
ugyanis a község Orosházával és
Mezőhegyessel távirda által köttetett össze. Ugyanebben az évben alakult az úgynevezett „Magyar leány
isk. társulat" azon czélból, hogy a hazafias szellem
ápolása s a magyarosodás czéljából egy leányiskolát
tartson fen. Ugyancsak ez évben rendezett a községben
a békésmegyei gazdasági egylet állat- és iparkiállitást,
mely az általa addig rendezett többi kiállításoktól
annyiban különbözött, hogy ugyanis mig amazok
rendesen deficittel végződtek, addig emez közvetlen
anyagi hasznot is hajtott az egyesületnek, a mennyiben az összes költségek (beleértve a pályadijakat is)
levonása után a rendező még 123 frt felesleget küldött be az egyesület pénztárába. Az 1889-ihi esztendő
pedig annyiban lett nevezetessé, hogy ez évben az
egyes lakosok, részint a kincstártól bánhegyesi pusz-
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tán, részint egyesektől Kaszaperen és a makói határban közel 2000 holdnyi földbirtokot vásároltak.
Az / 8 9 3 - i h esztendő a község történetében kiváló helyet foglal egyrészt azért, mert a *régi, még 181 T-ik
évben épitett községháza részint a nép szaporodása,
részint a közigazgatás szélesebb körű fejlődése folytán
szűknek bizonyulván be, lebontatott s helyébe a már
több év óta tervezett, a kor kívánalmaihoz képest
czél szerű berendezésű uj községháza mintegy 20 ezer
forintnyi költségen építtetett, —- másrészt s főleg pedig
azért, mert ez évben teljesült a község egyik régen
táplált óhaja, az ugyanis, hogy vasutat kapott. — A
község már ezelőtt 10—15 évvel folytatott tárgyalásokat magánvállalkozókkal egy Komlós és Orosháza
között létesítendő vasútra nézve, de miután a vállalkozók mindig tulnagy követelésekkel állottak elő, a
vállalat mindannyiszor meghiúsult. Végre aztán Békésvármegye vette át az ügyet s maga részéről egy Mezőhegyestől Szarvasig vezetendő vasútra 400 ezer forintnyi hozzájárulást ajánlott fel, Tót-Komlós községe pedig
a vállalkozók által kért 100,000 frtnyi hozzájárulást
az 1890-ik évben Dec. 2-ik napján t a r t o t t képviseleti
gyűlésen 43-ik számú határozatával egyhangúlag megszavazta. Ezen ugy a megye, mint a község által felajánlott hozzájárulás azonban ugy értelmezendő, hogy a
kitett összegig törzsrészvények vásároltatnak. A haladás
barátjainak szivét végtelen öröm töltötte el, midőn az
első kapavágás megtörtént, s midőn látták, hogy a
község régi v á g y a végre teljesedésbe megy. Kiépülvén
a vasút, Október hó 20-án ünnepélyesen nyittatott
meg, még pedig az igazgatóság, a kormány kiküldöttje,
a megye főispánja s más érdeklődő notabilitások jelen-

Vasúti indóház.

létében. Valóban lélekemelő volt látni, a mint a községnek minden rangú és rendű lakosa, kicsinyje és
nagyja sietett a Komlós történetében korszakot alkotó
esemény megtekintésére. Nagyon természetes, hogy itt
is éppen ugy, mint másutt szokott lenni, a szokásos
áldomás el nem maradt. E nap Komlósra nézve nevezetes főleg azért, mert ha eddig, különösen az őszi és
tavaszi rossz utak idején, gyakran hetekre, sőt hónapokra el volt zárva a világtól, a vasút által az egész
világgal összeköttetésbe lépett.
Végül a nevezetesebb évek sorából nem hagyhatjuk ki az 1895-ik esztendőt sem, melyet különösen
két igen fontos tény tesz emlékezetessé, az egyik
ugyanis az, hogy a megye a maga községeit, igy Komlóst is telefonhálózat
által egymáshoz közelebb
hozta, s ha Francziaországnak királya, midőn a spanyol trónra V-ik Fülöp anjou herczeg ült, elmondhatta,
hogy nincsenek többé Pyrenéek, u g y mi békésmegyeiek
is a megye községeinek a központtal és egymással
való érintkezését illetőleg elmondhatjuk, hogy nincsen
többé távolság.
A másik nevezetes tény, mely szintén a megyének dicséretes ténye, de tisztán komlósi érdek, az,

hogy a megye községünknek két utczáját,
házit
és csabait,
ez utóbbit egészen
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a
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kiköveztette, a községháza előtt pedig az utat ugyancsak 5 méter szélességben s 100 méter hosszban, valamint a „Komlóshoz" czimzett szálloda és a templom
között szintén oly szélességben és hosszaságban kiaszfaltiroztatta. Ugyanezen alkalommal a szárazéren
át vezető régi kőhidat lebontva, helyébe igen, csinos
vashidat, mintegy 8 ezer forintnyi költséggel épittetett.
Tót-Komlós története.
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A nemes vármegye ezen tényével fényesen megczáfolta némely polgártársainknak a megye felől eddig
táplált azon balhiedelmét, mintha Komlós községe a
megyének csak mostoha gyermeke volna s most már
azok is, a kik éppen ezen hiedelemnél fogva idegenkedni látszottak tőle, helyesebb meggyőződésre jutván,
több bizalommal vannak iránta.

>

VII. F E J E Z E T .

Egyházak.
1. Az ág. hitv. evang. egyház.
A községben jelenleg létező felekezetek, illetve
egyházak történeti m ú l t j á t illetőleg voltaképpen csak
egyről, ugyanis az ágost. hitv. evang. egyházról lehet
szó. E n n e k azonban alapítása, fejlődése a község alapításával s fejlődésével annyira összeesik, hogy a kettőt egymástól elváltán külön tárgyalni alig lehet a
nélkül, hogy a község és egyház eseményeit egybe ne
zavarnók, annyival is inkább, mert miként érintve volt
már, csaknem három évtizeden keresztül az egyház
összes költségeit is a község közpénztára viselte, sőt
még a legutolsó időkig is a község minden nagyobb
vállalatnál, építkezésnél készségesen segiti az egyházat.
Ezen viszony kellően indokolt m a g y a r á z a t a abban rejlik, hogy Komlós egészen az 1848-ik évig tisztán ág.
hitv. ev. község vala, s igy Komlóson a község és
egyház fejlődése nem volt egyéb, m i n t két egymásba
folyt pataknak egy ugyanazon mederben való továbbhaladása, nem volt egyéb, mint egy ugyanazon törzs
8*
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két ágának nem egymás rovására, de egymás támogatására való terjeszkedése s virulása. Itten a község
és az egyház a legújabb időkig szerető testvérek ül tekintették egymást, a hol is a község az erősebb, a
tehetősebb b á t y á t s az egyház a gyengébb, de mindig
bizalommal s szeretettel viselkedő nővért képviselte.
E s a tehetősebb bátya nem tehernek, de dicsőségnek
tekintette azt, ha a gyengébb nővérnek segithetett, ez
pedig ismét azzal igyekezett e tettekben nyilvánuló
szeretetet viszonozni, hogy iskoláiban, templomában
iparkodott nemcsak az egyháznak jámbor, istenfélő
hiveket, fiakat és leányokat, de a községnek is derék
polgárokat s a közügyek iránt érdeklődő tagokat nevelve, az egyház és a község jövőjét biztosítani; igyekezett a békesség, az egyetértés, a testvéri szeretet
szellemét ápolni. A község és egyház ezen ritka szép
viszonyának, ezen, mondhatni érdekközösségének köszönhető azon történeti tény, hogy Komlósnak 150
éves történetében nincsen egyetlen egy eset sem, a
hol a község és az egyház, vagy pedig a községi s
egyházi elöljáróság és a nép között nagyobb mérvű
egyenetlenség t á m a d t volna. S ha itt-ott fel is emelkedett, különösen választások alkalmával, a szenvedélyek hulláma, a mederből soha ki nem csapott, választás után, mint a tó tükre a lezajlott vihar után, csakhamar elsimult.
A mint tehát mondjuk, Komi oson az ev. egyház
története a község történetével éppen a most ecsetelt
testvéri viszonynál fogva, szorosan összefügg. Midőn
tehát mi most az ág. hitv. ev. egyház történeti múltjára visszatekintünk, az nem igen lehet egyéb, mint
némi kiegészítése annak, a mit eddig az egyházról a
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község történetével párhuzamosan mondottunk. Miután
azonban a lelkész működése különösen az alakuló egyházak életének és fejló'désének lényeges tényezője, a
mennyiben gyakran ettől függ az egyház felvirágzása,
esetleg annak szétzüllése, s a mennyiben ennek neve
körül csoportosulnak az egyház fontosabb mozzanatai:
azt hiszem nem vétünk a történetírás szelleme ellen,
ha e fejezetben az egyház történetét kiegészíteni akarván, az abban eddig működött lelkészek életrajzát
adjuk.
1. Első lelkésze volt az egyháznak
Szarkóczy
János. A komlósiak őt a pestmegyei fóti egyházból
még Sz.-Andrásra hívták volt meg s vele és Mravik
Péter nevű tanítójukkal együtt jöttek le a komlósi
pusztára. Az egyház ezen első lelkésze Wallaszky szerint példányszerü és az egyház iránti érdemekben
gazdag vala. Lelkészi teendőit hiven teljesité, az egyházhivek lelki gondjait lelkiismeretesen hordozá, minek
bizonysága nemcsak az, hogy mindjárt az egyház keletkezésésétől ugy a szülöttek, mint az eskettekről és halottakról rendes anyakönyvet vezetett, hanem az is, hogy
midőn Békésmegye a szomszédos Osanádmegyével
Komlós birtokáért folytatott versengésben el akarta
fogatni, álruhában menekült s egy ideig más egyházakban bujdosott ugyan, de azért gyakran meglátogatta
hiveit s az Uri szent vacsorát nékiek éjnek idején
szolgáltatta fel s hiveit a megpróbáltatások nehéz napjaiban nem szűnt meg a hitben erősíteni. Midőn pedig
az egyházra s községre nyugalmasabb napok derültek,
híveinek a gazdálkodásban s takarékosságban is vezetője
vala. Miután a komlósiak lelki gondozását 8 és fél éven
át hiven teljesítette, meghalt 1754-ik év Nov. 1-én.
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> 2. Helyét 1755-ik év J a n . 24-én a turóczmegyei
származású Klecsányi
János foglalta el. Erről Wallaszky szintén mint tudós, kegyes és buzgó férfiúról
emlékszik meg. Klecsányit, miután éppen akkor a bányakerületi superintendensi hivatal üresedésben vala,
Bárány J á n o s nevü főpéczei lelkész szentelte föl. —
„Alatta" — ú g y m o n d — „kezdett az egyház és a község jobban terjedni, ámbár, hogy mely utezák s melyik évben épittettek, a szemtanuk hiányos emlékezete
folytán biztosan meghatározni nem lehet." — Lelkészkedése alatt történt az is, hogy a még 1746-ban csak
ideiglenesen összetákolt imaház, miután a nép arányához képest már szűknek bizonyult, akképen bővittetett
s újíttatott meg, hogy a tetőt felemelve s megtámasztva,
a falakat lerombolták s az imaházat hosszban és szélességben is egy-egy öllel megtoldották. Az egyháznak
ezen érdemekben gazdag lelkésze 7 évig s 9 hónapig
t a r t o t t hivataloskodás után meghalt 1762. Október
26-án.
3. Hivatalában követte őt a nagy-honti szúdi Sztanhovics Sámuel, ki 1762-ik év vége felé hivatván meg
lelkésznek, helyét 1763-ik év J a n u á r 3-án foglalta el,
miután előbb uj év napján Riedel András garamszegi
lelkész s akkori bányakerületi superintendens által a
lelkészi hivatalra fölszenteltetett. Sztankovics idejében,
itteni hivataloskodásának mindjárt első évében a régi
haranglábnak lebontása után ugyancsak fából uj harangláb építtetett, melyre három érczharang helyeztetett.
A legkisebb, körülbelül 70 fontos, azon harang, melyet
a komlósiak még Szent-Andrásról hoztak volt magukkal, s melyet ugyanottani tartózkodásuk alatt 60 frton
és azon 7 db aranyon vettek volt, melyet ő Felsége
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a király ajándékozott volt nekiek azért, hogy a porosz
háború alkalmával vitézül viselték magokat azon katonák ellen, kik Tur tájékán tisztjeik ellen fellázadva,
azok közül sokat lekaszaboltak volt. — Ugyancsak a
mondott évben, miután eddig csak az imaházhoz volt
a lelkész lakása csatolva, uj paplak is épittetett. A
lelkésznek azonban nemcsak saját lakása, de az Isten
hajléka is kiváló gondját képezte s hiveit nem szűnt
meg lelkesiteni mindaddig, inig csak 1766-ik évben a
nép számának többé meg nem felelő s a mellett már
annyira rozzant, szinte düledező régi imaház le nem
bontatott s helyébe égetett téglából sokkal tágasabb
imaház a kézi munkán s fuvaron kivül mintegy 1500
frtnyi költséggel nem épittetett. — Sztankovics 1769-ik
év Nov. 28-kán, miután a komlósi egyházat 6 éven s
11 hónapon át vezette, Szarvasra távozott lelkészül,
innen pedig későbben a pestmegyei maglódi egyházba
hivatott meg, hol azután áldásteljes életét be is fejezte.
4. Az egyház negyedik s egyik legkiválóbb lelkésze „ Wallaszky Pál, született 1743. Jan. 29-én Hont
megyének Bagyan nevü falujában földműves szülőktől.
A t y j a Wallaszky J a k a b és anyja Tomischovicz Mária
nagy figyelmet forditottak a kiváló szellemi tehetséget
és ellenállhatlan tudvágyat mutató gyermekük nevelésére. A szülőhelyén befejezett elemi tanulás után tizenegy éves korában, azaz 1753-ban a közelfekvő Selmeczbányára vitték őt a gymnasiumi cursusra. Marcsek
András és Severini J á n o s tanárok oktatása tett reá
legnagyobb h a t á s t ; már ott kiváló előmenetelt tett a
latin nyelvben, a földrajzban és históriában, mint leglényegesebb tudományokban. Selmecz azonban tót város volt, Wallaszky pedig szüleinek beleegyezésével
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oly városba kívánt menni, hol a tót nyelv mellett a
magyar nyelvet is lehetne elsajátítania. Igy került
1756-ban Rimaszombatba, m a j d a következő évben
Pozsonyba. Itt rhétornak vették fel. Sztrecsko György
két évig tanította a görög és latin litteraturában,
Tomka-Szászky János, Benczúr József és Karlovszky
J á n o s a filozófiában, theologiában, egyetemes históriában és a keleti nyelvekben. Ez volt az úgynevezett
bölcsészet-theologiai tanfolyam. — Á nemzetiségi versengés akkor még ismeretlen v o l t ; a nyelvet mindenki csak eszköznek tekintette a társadalmi és tudományos élet köztársaságában s ennélfogva azt tartották a legjelesebb embernek, a ki a két classicus nyelven kívül minél több hazai élő nyelvet beszél. Wallaszky már tanuló korában beszélt latinul, magyarul,
németül és t ó t u l ; értett görögül és zsidóul. Tudományos ismereteinél fogva némi tekintélyre tett szert
tanulótársai között. Tanárai pedig azáltal tüntették ki
iránta elismerésüket, hogy 1761-ben — t. i. theologiai
tanpályája végén — a felvidéken hazafias gondolkodásáról ismeretes felső-szúdi Sembery-családhoz küldték
nevelőnek Losonczra. Itt uj alkalma nyílt Wallaszkynak a magyar nyelvben való gyakorlásra és a felső
körökben való gondolkodásmódot megismerhetni. Két.
évig volt nevelő Semberyeknél s mint ilyen ment tanítványával, Sembery Andrással újra Pozsonyba az
ev. gymnasiumhoz, hol a tudós tanárok barátsága ismét szélesebb kört nyitott meg előtte a tudományok
terén. Wallaszky 1767-ben engedélyt nyervén a m. kir.
Helytartótanácstól arra, hogy külföldre mehessen, Lipcsébe utazott, hol hittudományi szakmáján kivül nagy
buzgalommal tanulmányozta a bölcsészetet, a régi

Wallaszky Pál, ev. lelkész.
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nyelveket es a történelmet. E mellett hallgatta a természettudományi, a mathematikai és törvénytudományi
előadásokat is. Három évig volt Lipcsében. Tanárai
voltak : a bölcsészeti szakban Bél A n d r á s Károly, a
hires magyar történésznek, Bél Mátyásnak a fia, ki kir.
udvari tanácsos v o l t ; továbbá Gellert és Zwanziger.
A történelemben Böhme, Burscher és Geiszier. A természettudományokban Winkler és Bortz ; a theologiában Crusius, Barth, Stempler, Erneszti, Schmidt és
Dathe, az egyházjogban Hömel. Lipcsét 1768. nyarán
a szomszédos Haliéval cserélte fel. -—- Itt megismerkedett Semmlerrel és Nösselttel, a hires theologusokkal,
Segnerrel, a magyar eredetű mathematikussal, Mayer
és Klcsz bölcsészekkel. Elragadtatással szemlélte a
Pranke által alapitott roppant árvaházat, az óriási
nyomdát, melyben 1712-től 1767-ig 1.525,285 egész
bibliát és 651,114 uj testamentumot nyomtak ki. Nemcsak látogatta, hanem szorgalmasan búvárolta is a
helybeli főiskolai könyvtárakat, irodalmi gyűjteményeket. Haliéból átment Wittenbergbe és Berlinbe, hol a
gazdag könyv- és levéltárakban a magyar egyházra
és történelemre vonatkozó igen értékes adatokat gyűjtött. Mikor Wallaszky visszakerült hazájába, már akkor jó hirneve el volt terjedve nemcsak a tudomány
emberei között, hanem a gyülekezetek egyszerű népe
között is. Tót-Komlóson éppen ezen időtájban Sztankovics Sámuel távozása folytán megüresedvén a lelkészi állomás, a már akkor virágzó gyülekezet sietett az
egyetemről hazatérő 27 éves Wallaszkyt papjául megválasztani 1769-ben. A meghivás öröme még Németországban találta őt, ki csak október közepe táján
indult haza, útközben meglátogatván Jénát, Koburgot,
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Bamberget, Nürnberget, Regensburgot, Passant és Bécset. Itthon azután Pohl Mihály bányakerületi superintendens szentelte fel pappá, áldást kérve papi működésére. Mint pap csakhamar a köztisztelet tárgyává
lőn; de a papi szolgálat, bármily magasztos feladatot
telj esitett is, bármily lelkesen hirdette is az igét templomban és azonkivül, nem foglalta el annyira idejét,
nem töltötte el annyira lelkét, hogy azonfelül kedvencz
tárgyát, a magyar irodalom történetének mivelését elhanyagolta volna. Egyébként mint pap, mint a nép
tanitója és vezére éppen oly buzgó és fáradhatatlan,
mint a minő az irodalmi tevékenység mezején volt.
Neki a legcsekélyebb papi functió is elég jelentékeny
volt arra, hogy a nép erkölcsi és vallásos érzületére
maradandó hatást gyakoroljon. Hivei tisztelték, szerették, ugy is mint jeles szónokot, úgyis mint bölcs tanácsadót, u g y is mint saját hitvallásának és egyházának mindenkor kész védelmezőjét. Ily lelkiismeretes
munkásság mellett nem csoda, hogy hivei között elismeréssel találkozott u g y Komlóson, mint későbbi állomásain is. Magaviseletében oly szerény volt, hogy minden kitüntetést elhárított magától, de külső megjelenése
nemes magatartása, tekintélyes alakja, hosszú arcza,
értelmet kifejező m a g a s homloka és komoly szelidsége
önkénytelenül is hódolatot parancsoltak. Egyházának
tagjai ragaszkodással vették körül, de betegeskedése
miatt azon meggyőződésre jutott, hogy neki az alföldi
levegő nem való s ekként tiz és félévi szolgálata után
Komlóst elhagyván, a pestmegyei Czinkotára költözött
át. Itt különösen azért szeretett lakni, mert közel volt
a fővároshoz és igy könnyebben érintkezett az irodalmi
körökkel. Azonban egészsége ott sem volt kielégitő.
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Alföldnek nézte Pestmegyét is s mihelyt alkalom nyilt
arra, hogy a felföldre mehessen, azonnal lemondott
ezen állásáról is. Gömörmegye Jolsva városa, illetőleg
ev. egyháza volt utolsó papi állomása, hol még 40
évig működött nemcsak saját hiveinek, hanem a róm.
kath. előkelő köröknek tisztelete mellett is. Jellemző e
részben az, hogy a róm. kath. hg. Koháry, mint Jolsvának földesura, évenkint száz aranyat küldött Wallaszkynak ajándékul közhasznú működésének némi jutalmául. Oly kitüntetés volt ez, minővel kevés halandó
dicsekedhetett. 1819. Nov. 27-én advent első vasárnapján ünnepelte meg papi hivataloskodásának 50 évi
jubileumát Jolsván, mint gömöri esperes „számtalan
világi és egyházi uraságok részvételével, hivatalához
illő fényességgel". Az egyház iránt szerzett érdemeiért
a tiszai kerület az által kivánta jutalmazni 1822-ben,
hogy Szontagh Sámuel halála után superintendenssé
akarták megválasztani, ele ő a megtiszteltetést 80 éves
korára való hivatkozással elfogadni vonakodott. Két
év múlva, vagyis 1824. Szept. 29-én teljes elgyengülésben 83 éves korában meghalt, három leányt hagyván
maga után. Ugyanis Wallaszky megnősült 1771. J u niusban, özvegygyé lett 1816-ban. Volt 8 gyermeke,
kik közül azonban csak három maradt életben, u. m.
Teréz, Benkárné, Erzsébet, Uhrinyi András b.-csabai
ev. lelkész neje és Krisztina,
Péteri György jolsvatapolczai prédikátor felesége".
Az itt közölt jelesnek életrajzát jeles történetírónk
Zsilinszky Mihály „Wallaszky Pál* emlékezete" czimü
s a békésmegyei régész és mivelődéstörténeti társulat
1883-iki évkönyvében megjelent kitűnő jellemrajzából
vettem át azon őszinte vallomással, hogy e jelesnek
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érdemeit az én gyenge tollam ugy sem lett volna
képes oly méltóan ecsetelni, illetőleg őt kellően méltányolni. A m a g a m részéről a fentiekhez mintegy kiegészitésül s itteni működése némi. megvilágításául
csak annyit csatolok, hogy Wallaszkynak kiváló gondját képezte a község és az egyház ugy anyagi előmenetele, mint azoknak erkölcsi állapota. E végből
mihelyest 1769-ik évben, advent 2-ik vasárnapján
Gyüresek J á n o s csabai és Sztankovics Sámuel szarvasi
lelkész által hivatalába ünnepélyesen beigtattatott, azonnal megismerkedett az itteni gazdasági viszonyokkal
s látva a közgazdaság egyik lényeges tényezőjének, a
szőllőmivelésnek hiányát, ösztönözte, buzdította híveit
arra, hogy szőllőket ültessenek, mi azután 1770-ben csakugyan meg is történt, a mint ő m a g a mondj c l J J falu
legnagyobb hasznára." — De figyelmét kiterjesztette
az imaház fogyatékos berendezésére is, s igy mindjárt
1 TT 1 -ik évben Fanacsek Károly orgonakészitő által
orgonát készíttetett, mihez kegyes adományokból gyűjtött pénzt, a hiányzó, mintegy 200 frtra rúgott összeget
pedig a község pénztára fedezte. Gondja volt azonban
arra is, hogy az iskolák ügye is az egyház méltóságához képest megfelelő figyelemben részesüljön, mi
végből 1774-ik évben Tomka tanító számára lakást
építtetett s a tanító mellé, miután egymaga az összes
figyermekek
oktatására n e m volt képes, a nógrádmegyei Kis-Zellőről származott Zsingori Péter személyében segédtanítóról gondoskodott. A következő 1775ben lakást és iskolát s 1776-ban Vágner Péter tanitó
számára lakást építtetett.
Wallaszky lelkészkedése alatt s valószínűleg az ő
kezdeményezése folytán részint kegyadományokból,
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részint kölcsön utján beszerzett pénzen, miután a község pénztára rendkivüli kiadások következtében nagyon is meg volt már terhelve, a biráknak és különösen e végből összehívott egész községnek beleegyezése
mellett az egyház jövedelmi forrásául lisztre és kására
berendezett malom épittetett és pedig a kézimunkán
és fuvaron kívül 273 forinton.
Ilyen gondos s mindenre kiterjedő figyelmet tanúsító lelki pásztor s a mellett kiváló egyházi és községi elöljáróság vezetése alatt az egyház egyre izmosodott, ugy hogy Wallaszkynak Komlósra jövetelekor
volt 500 család részint természetes szaporulat, részint
uj meg uj települések folytán 700-ra emelkedett. A
lelkek száma az előző vagyis 1776-ik évben eszközölt
összeírás szerint 3458 vala.
Szóval áldásteljes volt eme kiváló lelkész itteni
működése s elképzelhető, mily igazi fájdalommal váltak meg tőle a komlósiak, midőn 1780-ik év Junius
19-én bucsut mondott az egyháznak.
5. Hivatali utódj a a zólyomi születésű s pestmegyei Csővárról meghívott Janek
Mátyás,
kiről
életére vonatkozó adatok hiányában csak annyit jegyezhetünk fel, hogy a komlósiak lelki gondozásában
9 évig s 11 hónapig munkálkodott s ugyanitt 1790-ik
év Máj. 27-én meghalt. Öt követte a lelkészi hivatalban a nagyszlabosi egyházból meghívott
6. Sexty György, ki ugyanazon 1790-ik évben
Sz.-Háromság utáni 4-ik vasárnapon Szimonidesz János
akkori esperes és Gyurcsek A n d r á s körlelkész által igtattatott be hivatalába. Sexty György szül. Köviben,
Gömör vármegyében, Sexty Mátyás és Nandraszky
Anna nemes szüléktől. Tanulmányait szülőhelyén kezdte

meg Osernyanszky Illés tanító vezetése mellett. Három
éven át Dobsinán Gotthardt Jánostól nyert oktatást.
Modorban 4 évig tanult Walther Godofred alatt, aztán
pedig Pozsonyban Struttko J á n o s György igazgató
alatt befejezte főiskolai tanulmányait. így mint kellően
elkészült s az egyetemi előadásoknak haszonnal való
hallgatására érett ifjú, kegyes pártfogóinak, különösen
Mandelik János nevü holicsi molnárnak támogatásával
meglátogatta Wittenberget, hol két évet töltvén és
tanulmányait elvégezvén, a nagy-szlabosi egyház által
lelkészül hivatott meg. Ottan Isten segedelmével 6 évig
működött, azután pedig az akkor 3128 lelket számláló
tót-komlósi egyházba hivatott meg s állomását Sz.Háromság utáni 4-ik vasárnapon foglalta el. Sexty
szintén tevékeny lelkésze vala az egyháznak. Az ő
idejében s az ő vezetése alatt építtetett a most is
fennálló monumentális templom, melynek épitésénél
nemcsak a szilárdságra, hanem a külső csinra is n a g y
gondot forditottak. Fájdalom azonban, hogy a belső
berendezés nem u g y eszközöltetett, mint a hogy azt
nemcsak a jó izlés, hanem az ilyen épületeknél lényeges szerepet játszó acustica is megkövetelte volna.
Mert ha diszes tornyát s külső impozáns alakját tekintve a tót-komlósi templom ritkitja párját nemcsak
az alföldön, de az egész országban is, ugy a belső berendezés czélszerütlenségét s helytelenségét tekintve
is alig akad párjára. Igazán vas constructiójunak s
különösen elpusztíthatatlan tüdejünek kell lennie azon
lelkésznek, a ki képes e templomban egy vagy másfél
óráig beszélni v a g y énekelni a nélkül, hogy a köhögés
elő ne vegye. S e x t y idejében a tót-komlósi egyház
két izben is részesült a püspöki látogatás (canonica
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visitatio) megtisztelő szerencséjében, első izben ugyanis
1798-ik év Sept. 9-én, a mikor is főtiszt. Hamaljár
Márton akkori superintendens, másodízben pedig 1810-ik
év Aug. 28 -an, a mikor meg főtisztelendő Lyci Keresztély superintendens, nagy tiszteletű Szimonidesz J á nos esperes és tisztelendő Milecz Mihály esperességi
jegyző kíséretében látogatta meg. Ennek jegyzőkönyvéből néhány adatot kivonatosan idejegyzűnk : Az
egyház anyaegyház Békés-Komlós községében. A lelkek száma 4843. Az egyházi szent edények : hehely ;
nem réz, miként az első püspöki látogatás alkalmával
volt, hanem két aranynyal befuttatott ezüst kehely,
nagyobb és kisebb csészékkel és szelenczékkel a következő felirattal: „ I n usus Ecclae Ev. B. Kom-

losiensis

fieri

curarunt

ejates matronae

1806"

Az egyház jövedelmét képezi az 1802-ik évben épített
két malom, az 1803-ik évben felállított olaj malom és
az 1807-ik évben berendezett kásamalom, az egyházi
szőllő, kegyes adományok. Hogy mindezek mennyit
hoznak be, bizonyítják az egyházi építkezések s az
egyház tőkéje. Harangozástól nem szedetett semmiféle
dij sem. Az egyház pénztárának állaga 1809 November 29-én volt 12,225 frfc 05 kr. Az egyház gondnoka
már akkor is „inspector"-nak neveztetett s az egyház
által évenkint választatott. A presbyterium, mely már
akkor is 60 tagból állott, gyűléseit rendesen a templomban tartotta. Az úgynevezett cathesisatio (az iskolákból már kikerült fiatalságnak a templomban oktatása) a sz.-háromsági vasárnappal kezdődött s tartott
őszig. — A mindennapi isteni tisztelet a bevett
szokás szerint tartatik, a mikor is az imába az uralkodó királyért s minden szükségesekért való fohász-
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kodás is bennfoglaltatik. A keresztelések a reggeli
istenitisztelet után végeztetnek. Az Úrvacsora a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepek alkalmával s Sz.Mihályhoz közelebb eső vasárnapon, mint hálaadó ünnepen szolgáltatik fel a hiveknek. Az anyakönyvek
ugy a szülöttek, mint a halottak, valamint az eskettek
anyakönyvei pontosan vezettetnek. A lelkész fizetése :
1., Egy sessio szántóföld. 2., E n n e k megmivelése váltságául 50 frt. 3., Consipationalis búzából 600 pozsonyi mérő. 4., Nyolcz kocsi széna. 5., Három ünnepi
offertorium (körülbelül 24 forint). 6., Gyónási pénzül 50 frt. 7., Öt öl tűzifa. 8., Esketésektől circa 70
frt. 9., Egyházkelő asszonyok avatásáért 314 frt.
10., Temetésekért 76 forint. 11., Kakasokért 25 forint.
12., Harmincz font faggyú. — Ezen egyház-látogatás
idején a következő három tanitója vala az egyháznak :
Büro Dániel, Bartholomeidesz Dániel és Dlhy Márton,
mind a három körülbelül egyforma fizetéssel, csupán az
első, mint főtanitó, kapott 20 mérő búzával s egy fertály földdel többet, mint a másik kettő egyenként.
Ugyanebben az időben volt az egyháznak 4 felesketett
bábája s egy sirásója. A szegényekről pedig akképen
gondoskodtak, hogy volt egy külön arra berendezett
szegények háza, a hova nekik élelmet, miután erre a
szószékről lettek a hivek felszólítva, vittek, a házanként! koldulást azonban eltiltották. A mi a visszaéléseket illeti, azokra nézve a visitationalis jegyzőkönyv
azt mondja, miután nem sokat ártanak, türetnek, a
hova tartoznak a halotti torok, a költséges keresztelési lakomák stb. — E jegyzőkönyv végén a következők a j á n l t a t n a k : 1., Gondoskodjék az egyház a lelkész és tanítók özvegyei számára menedékházról. 2., A

Sexty György, ev. lelkész.
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lelkész a presbyteriummal egyezkedjék a fagygyura, az
egyházi földek mivelésére és az egyházi consipatió helyes mértékeire nézve. 3., A bábák vizsgáztatandók.
4., Gyermekágyasaktól a bábák 30 krt, elsőszülésnél
azonban 1 frfcot kapjanak. 5., Enekszóvali temetésektől 15 kr. fizetendő. — Sexty lelkészkedése idejében
a fenntebb érintett monumentális templomon kivül még
más, leginkább az egyház jövedelmének szaporítását
czélzó építkezések történtek. Igy 1797-ben építtetett
a paplak a templom építéséből fennmaradt anyag felhasználásával, mintegy 497 frtnyi költségen. 1800-ik
évben 600 frton és 15 köböl búzán toronyóra szereztetett be, Lusonczy József körösi mesternél ; 1802-ben
két malom, 1803-ban olajmalom, 1804- és 1805-ben
több mint 30 öl hosszaságu iskola 2384 frt 52 krnyi
költséggel, 1806-ban pedig uj iskola s ugyanakkor még
a harangozó számára egy házacska 108 frtnyi költséggel épült, 1807-ben pedig a nagyobb iskola körülkerittetett 587 frt 53 krnyi kiadással. Igy e század első
tizede a komlósi egyháznál jóformán építkezéssel telt
el, a mi arra vall, hogy Sextynek nemcsak szenvedélye volt az építkezés, hanem arra is, hogy roppant
tekintélyt és hatalmat képviselhetett liivei előtt, mert
különben alig képzelhető, hogy ennyi építkezésbe bocsátkozott volna az egyház közvetlenül akkor, mikor
oly nagy templomot is épített. De valóban tény is,
hogy Sexty nagy tekintélynek örvendett nemcsak hívei, hanem a környék s különösen a mezőhegy esi urak
előtt is, a kikkel igen gyakran érintkezett. Nyilt házat
tartván, hajléka jóformán nap-nap után látott vendéget,
mihez egyébként kellő eszközöket n y ú j t o t t neki az
akkori időben is számot tevő lelkészi gazdag fizetése.
Tót-Konüós története.
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Élemedett korában, különösen midőn élete hetvenedik
évét elérte, nagyon meggyengült, ugy, hogy egymaga
teljesen képtelen volt a már akkor közel 6000 léleknek gondját viselni. Miért is segédlelkészül maga mellé
a később utódjává lett Bende Károlyt hivta meg, ki
aztán vele egészen 1829. Aug. 29-én bekövetkezett
haláláig osztozott az egyház lelki gondozásának terheiben. Sexty tehát 1829-ik év Aug. 29-én 75 éves korában halt meg s Sept. 1-én az akkori esperes Machula Gábor és Gaál József szarvasi lelkészek s Kristóf! Sámuel nagylaki lelkész által az egész egyház s
környék részvétele mellett temettetett el. Az ő halála
után az egyház régebben táplált óhajához képest két
lelkészt kívánt választani s ekkor megállapítva a csekély módosításokkal most is érvényes lelkészi hiványokat, először is megválasztotta a már öt év óta
Sexty oldala mellett a hívek teljes megelégedésére
működött

7. Bende

Károlyt.

Ez született 1798-ik év Jan.

28-án Nagy Szelezsényben, Bars megyében, Bende
András de Hodos ottani lelkész és Eördögh J o h a n n a
de Lászlófalva nemes szülőktől. A tudomány első elemeit otthon a szülői házban, azután pedig Záturcsban
és Hatvanban nyervén, további kike'peztetése végett
Selmeczbányára ment, hol Bernovúcs Mihály, Szlatkai
Sámuel, Severlay Máté, Rojko J á n o s és Kanka Dániel
jeles tanárok vezetése mellett tíz éven át tanult. Innen átment a pozsonyi főiskolába, hol két éven át
Sztaniszlaidesz Dániel, Kovács Martini Gábor, Grosz
János, Zsigmondy Sámuel és Bilnyicza Pál (a későbbi
superintendens) kitűnően képzett tanárok keze alatt a
lelkészi pályára készült. Az ő sorsa iskolai evei alatt,
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miután szüleit korán elvesztette, saját vallomása szerint az árvák sorsa volt, mely azonban későbben az
Ormocsky-családnál elfoglalt nevelői állás, valamint a
Róth-Teleky-féle stipendiumnak, úgyszintén a Szkanicsay és Jeszenák-féle eonvictus elnyerése, illetve élvezése által tetemesen megkönnyebbült. A candidaticumi
vizsga letétele után a pozsonyi tanárok ajánlatára a
gróf Teleky de Szék családhoz Erdélyben az ifjú Miksa
gróf nevelőjéül ment, erre nemcsak anyagi szűk viszonyai, hanem azon körülmény által is utalva lévén,
hogy azon időben a theologusoknak Németországba
menniök tiltva volt. Ottan eltöltött 2 év után már a
bécsi theologiai intézetbe mehetett. Innen visszatérve,
Tápió-Györgyén, báró Prónay Simon családjánál foglalt nevelői állást s innen hivatott meg a tót-komlósi ev.
egyházba Sexty György oldala mellé segédlelkésznek,
mely állásban 5 évet töltött „nem csekély kellemetlenségeket lévén kénytelen különös természetű főnökétől
szenvedni." Sextynek, eme máskülönben nemcsak a
tót-komlósi, de más egyházak előtt is nagytekintélyű
férfiúnak halála után a tót-komlósi egyház nem annyira
uj lelkész meghívásáról, mint inkább uj papi állomás
szervezéséről gondoskodván, az orosháziak tanácsára
két lelkészi hiványt állapított meg, mely hiványok az
esperesség által meg is erősíttettek. Az így megerősített hiványok egyikének átnyújtása mellett az egyház
Bende Károlyt előbb tett Ígéretéhez hiven egyik rendes lelkészeül megerősítette, ki is 1829-ik évben
Szt.-Háromság utáni 19-ik vasárnapon Gaál József
szarvasi és Haán J á n o s csabai lelkészek által hivatalába
ünnepélyesen beigtattatott. Bende e hivatalát 15 esztendeig hiven és lelkiismeretesen betöltve, elég fiata9*

f
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Ion, életének 46-ik évében 1844. Aug. 1-én jobb létre
szenderült. Temetése ugy az egyház, mint a szomszédos egyházak számos képviselőinek jelenléte s részvéte
mellett Aug. 3-án ment végbe, mely végtisztességnél
Kristóffy Sámuel akkori esperes, Mikolay István orosházi lelkész, ki magyarul szónokolt az elhunyt felett,
Zajacz Dániel nagylaki lelkész, ki tót beszédet tartott,
továbbá Brozman Dániel csabai, Molitórisz Lajos pitvaros!, Jeszenszky László vásárhelyi lelkész s mások
működtek közre. Bende idejében érték volt a községet
és az egyházat azon nagy csapások, melyek egyrészt
a lakosság számát apasztották meg nagyon, másrészt
pedig tömérdek anyagi kárt okoztak; e két csapás
volt az 1831-ik évi nagy cholera és az 1836-ik évi
nagy tűzvész. Bende lelkészkedése alatt már rendben volt a templom, a két paplak, az iskolák, a
malmok, csak m é g , ú g y m o n d , mint elefánt hátán
a légy, ott állott a templom chorusán a kicsike s
még a régi imaházból fennmaradt szegényes orgona,
melyet későbben az egyház a pitvarosi egyháznak
300 váltó forinton adott el. A lelkészek, különösen
Bende, három egész éven át nem szűritek meg híveiket buzditani, lelkesíteni, mig végre 1833. Nov.
26-án az egyház Komornyik Benedek nagyváradi
orgonakészitővel egy uj orgonának készítése ügyében
szerződésre lépett, mely szerint nevezett orgonamester
2320 ezüst forintért vállalta magára elkészítését azon
orgonának, mely bár azóta többször javítva, máig is
szolgál. Egyebekben pedig Bende lelkészkedése, voltaképpen annak kezdete, az egyházban a lelkészi hivatal
tekintetében forduló pontot képez.
Ugyanis az egyház 1829-ik évben, közvetlenül

Csermák János, e v . lelkész.
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Sexty halála után, két lelkészi állomást szervezvén,
mindjárt a következő évben, tehát 1830-ban, felépitette
a második lelkészlakot is, mely a község által e czélra
adott téglán és más egyéb segitségen kivül 2484 frtba
került. A második parochia felépitése után az egyház a
második parochusról is gondoskodott. E végből egyik
közgyűlésen többeket jelölt, de csak Geduly Bogyoszló
gutái, Kaszav N. tót-gyürki lelkészek próbáztak, ezek
mellett alkalmilag meghallgattatott Csermák János, azon
időben Uhrinyi András csabai lelkész oldala mellett
működött segédlelkész is, ki is azután minden további
próba nélkül meg is iiivatott lelkésznek szintén olyan
hiványra, mint kartársa,

8. Cserwidh

János

szül. 1802. Decz. 1-én Szarva-

son. A t y j a Csermák Mátyás tanitó, anyja Povázsay
Anna vala. A szülői házban atyja oldalánál gondosan
neveltetvén, a grammatikát is otthon végezte. Ennek
befejezése után, különösen, hogy a magyar nyelvben
még inkább megerősödjék, Szentesre ment, hol a syntaxisnak szorgalmas tanulása mellett szorgalmasan
gyakorolta magát a magyar nyelvben is, ugy, hogy
ottan eltöltött egy év után már kifogástalanul beszélt
magyarul. A poetai és rhetori, vagyis a középosztályokat 1814—1818-ig a mezőberényi gymnasiumban, a
bölcsészeti osztályokat, valamint a theologiát is Pozsonyban Kovács Martini Gábor, Staniszlaidesz Dániel,
Grósz János, Zsigmondy Sámuel, Bilnyicza Pál (a későbbi superintendens), mind megannyi jeles tanár vezetése mellett 1818—1822-ig végezte. Innen hazatérvén, Tisza-Földvárra tanítónak hivatott meg, hol egész
három esztendeig és 7 hónapig hiába várakozott arra,
hogy a németországi egyetemekre szabadon mehessen.
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Elhagyva a tanítói pályát, a bécsi theologiai intézetre
ment, honnan visszatérve a tápió-szelei leányegyház
levitái állomását fogadta el s itt 1827. Sept. 26-ától—
1830. Február 21-ig működött. Ez időben Csabára hivatván meg segédlelkészül Uhrinyi András lelkész
oldala mellé, ugyanazon év Febr. 27-én Főtisztelendő
Lovich Ádám bányakerületi superintendens által a
lelkészi hivatalra felszenteltetve, az egyházba Bende
Károly komlósi és Molitorisz Lajos szentesi lelkész
által Sexagesima vasárnapján vezettetett be. Mint segédlelkész csak 10 hónapot töltött Csabán, a mennyiben a tót-komlósi egyház által ugyanazon, vagyis 1830.
év végén rendes lelkészül választatott meg, mely hivatalába 1831-ik évben újév utáni vasárnapon Simon Sámuel
szarvasi lelkész s békés-bánáti esperes és Molitorisz L a jos szentesi lelkész által igtattatott be. Ezen hivatalát
42 éven keresztül lelkesedéssel, atyai jósággal s apostoli szelídséggel és buzgalommal viselte, mint azoknak
egyike, kikről méltán el lehet mondani, hogy Isten lelkéről szakasztott férfiak. Mint lelkész kötelességtudó, lelkiismeretes, hű pásztora népének, mint társadalmi egyén
a társaságnak kedvencze, csupa k e d é l y ; sziporkázó
élczeivel s anekdotáival a folytonos derültségnek kifogyhatlan forrása, miben bámulatos emlékező tehetsége hatalmasan támogatta őt, ugyanis a mit egyszer
hallott vagy olvasott, azt évek múlva is oly hiven, a
mint hallá vagy olvasá, reprodukálni tudta. Ezen fiatal
kedélyét megtartotta egész haláláig, mely 1871. Sept.
12-én következett be. Temetése másnap, azaz Sept.
13-án az egész egyház őszinte fájdalma s részvétele
mellett történt s ez alkalommal magyar beszédet Torkos Károly orosházi, tót beszédet Achim Ádám alberti
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lelkész tartott felette. Csermák J á n o s lelkészkedésének
idejében több említésre méltó esemény történt, igy 1831 -ik
évben a nagy cholera, 1836-ban a Szeberényi J á n o s bányakerületi superintendens által végzett canonica visitatio s ugyanabban az évben a nagy tűzvész, 1846-ban
a község és egyház 100 éves jubileuma, ezt megelőzőleg
1844-ben az örökváltság, 1848-ban a szabadságharcz,
későbben uj iskolák épitése, mind oly mozzanatok, melyeket átélt s melyekben ő is részt vett. — Buzgalomban
s apostoli hűségben méltó hivataltársa volt
9. Horváth Sámuel, a ki született 1812. Aug.
24-ben Sajó-Kazán, Borsodmegyében. A t y j a Horváth
Mátyás ottani tanitó, a n y j a pedig Stubner Zsuzsanna
vala. Három éves volt, midőn szülei Diósgyőrbe mentek át, hol szülei részéről a leggondosabb nevelésben
s oktatásban részesült. Nyolcz éves korában pestmegyei
Aszódra menvén, itt végezte a grammatikát s a syntaxist. Innen Selmeczbányára távozott, hol a poétikai,
rhetorikai és philosophiai osztályokat végezte. Theologiai ismeretek gyűjtése végett Pozsonyba ment, mely
tanulmányainak végeztével mint házi nevelő Méltóságos
gr. Zay Károlyhoz került, hol egy évet és 2 hónapot
töltött. Innen a bécsi theologiai intézetre ment, honnan
egy évi ottlét után Aszódra hivatott meg segédlelkésznek Mikulás Dániel lelkészhez, kinek oldalánál
2 évet és 2 hónapot töltött. Aszódról a tisza-földvári
egyház hivta meg rendes lelkészeid, hol 7 évig működött. Itt érte őt a tót-komlósi egyház meghívása, a
hol lelkészi működését 1844. Okt. 20-án kezdte meg,
ünnepélyes beigtatása ugyanazon év Decz. 15-én Advent 3-ik vasárnapján Ivristóffy Sámuel nagylaki lelkész és békési esperes által történt. Horváth Sámuel
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egyike volt a tót-komlósi ev. egyház legbuzgóbb papjainak, mely buzgóságban egész halála napjáig nem
lankadt el, minek bizonysága az is, hogy midőn 1873-ik
év Advent 3-ik vasárnapján lelkészi hivatalát letette
s az egyháztól, mint annak lelkipásztora bucsut vett,
ezzel nem szüiit meg az egyház élő tagjának lenni.
Annak, hogy ő élőtagja maradt ezután is egyházának,
melyet 29 éven át mint lelkipásztor liiven gondozott,
fényes tanúbizonysága az időről-időre névtelenül részint az egyház, részint a szegények számára n y ú j t o t t
kegyadományai és hogy mint presbyter az egyház tanácsaiban élénk részt vett s hosszú éveken át az egyházi élet terén szerzett tapasztalatait s azokon alapult
tanácsait az egyház javára mindenkor szivesen értékesítette. A mily buzgó pap, éppen olyan lelkes hazafi
is vala s midőn 1848-ban a szabadságharcz kiütött, ő
is a tót-komlósi őrsereggel Ecskára és Lukácsfalvára
ment, honnan azonban h a t hét múlva a többiekkel
együtt szerencsésen visszatért. De szabadságharczi szereplésének volt egy szomorú epizódja is. Ugyanis ő a
szószékről is lelkes, hazafias beszédekben hirdette a
szabadságot, buzdította hiveit. Ezen beszédei közül az
egyiket kinyomatta s ez sok keserű órát szerzett neki.
Feljelentés folytán ugyanis kiadatott ellene az elfogatási parancs s igy neki menekülnie kellett. Néhány
heti bujdosás után azonban önként jelentkezett Gyulán
s ott azután fogságba is került, honnan azonban híveinek sok ide-oda utánjárása, könyörgése s folyamodása után kiszabadult s még 25 esztendeig gondozta
hiveit. Az ő és hivatal társának, Csermák Jánosnak
lelkészi ténykedése alatt az egyházban több üdvös intézkedés történt, ugyanis az iskolák szaporittattak, az

Horváth Sámuel,

ev. lelkész.
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egyház 1864-ben „Obilnica" néven takarékmagtárat
létesített, a községgel együtt 1868-ban gőzmalmot épített, előzetesen meg földbirtokot vásárolt, szóval ugy
az anyagiakban, mint a szellemiekben gyarapodott.
Horváth Sámuel 1855-ik év Sept. 18- és 19-ik napján
Tót-Komlóson tartott esp. gyiilés alkalmával az ezen
évben cholerában elhalt Placsko István szarvasi lelkész és
volt esperes helyébe esperesül választatott, maga mellé
véve az éppen azon időben a hallei egyetemről hazájába visszatért b.-csabai születésű Achim Ádámot, ki
is ezen állását ugyanazon év Sept. 25-én el is foglalta.
Horváth Sámuel az espéresi hivatalt három évig viselte. Ugy ezen, mint általában lelkészi hivatalában
jellemezte őt fiatalos tűz, lelkesedés, túláradó buzgóság, nem egyszer éppen a kellő tapintat és körültekintés rovására. Ennek tulaj donitható azután, hogy a
mindig legtisztább meggyőződés s legjobb akarat sugalta szavai nem egyszer eredménytelenül hangzottak
el. Egyházi beszédeiben ritkán szállott le a dogmatikai
igazságok fejtegetéseinek mélységéig s bár a positiv
hit alapján, mégis többnyire csak morális leczkéket
tartott híveinek. 1873-ik évnek vége felé lelkészi hivataláról lemondva nyugalomba vonult, melyet mint a
kötelességét mindenkor hiven teljesitő szolgája az Urnák méltán megérdemelt. Ezen nyugalomnak 20 évi
zavartalan élvezése után 1893. Nov. 30-án 81 éves
korában örök nyugalomra szenderült. Az egyház s a
környék élénk részvétele mellett másnap történt temetése alkalmával Csermák Kálmán s Gajdács Pál helybeli lelkészek fungáltak, amaz magyar, emez pedig tót
beszédet mondott felette.
10. Hogy a tót-komlósi ág hitv. ev. egyház meny-
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nyire méltányolja s mennyire becsülni t u d j a elhalt lelkészeinek érdemeit, azonkivül, hogy emlékezetüket
nemzedékről-nemzedékre megőrzi s nevüket tisztelettel
emlegeti, bebizonyította azzal is, hogy midőn az 1871-ik
év Sept. 12-én elhalt Csermák János lelkész helyére
uj lelkészt kellett választan ía, a három jelölt között a
boldogultnak fiát, Csermák Kálmánt, akkori ochtinai
lelkészt, egyhangúlag s közlelkesedéssel választotta meg
utódjául, mint olyat, ki megboldogult atyjának minden
jó tulajdonságait: mint lelkész annak apostoli buzgóságát, szónoki tehetségét, erős pozitív hitét, mint ember pedig annak szelidségét, derült kedélyét s társadalmi közkedveltségét is örökölte. Csermák Kálmán
született 1837. Mart. 4-én Tót-Komlóson Csermák J á nos helybeli lelkész és Simon Amália szülőktől. —
Első neveltetését a szülői háznál s a helybeli iskolákban nyerte, hol m á r a latin nyelvben is némi előmenetelt tett. 1847-ben a szarvasi főtanodában a második
osztályba vétetvén fel, ott tanulmányait 1853-ik évig
folytatta s bevégezvén az első bölcsészeti osztályt, a
soproni főtanodát látogatta meg. Itt 1854-ik év nyarán
gymnasiumi tanulmányait befejezvén, szive sugallata
szerint jövendő pályájául a theologiát választá s igy
ugyanazon "év őszén ugyancsak Sopronban a theologiai
fakultás növendékei közé Íratta be magát. Kedvelt
szakának szorgalmas tanulása mellett tevékeny tagja
volt a Kis János superintendens által alapított „Magyar nyelvmivelő egylet"-nek is, hol egy éven át mint
pénztárnok, egy éven át pedig mint jegyző működött.
Befejezvén 1856-ban a theologiai tanfolyamot, szeretett tanárai ajánlatára a dunántuli ev. kerület által
Sopronban pótló tanárrá választatott s mint ilyen a gym-
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nasium osztályaiban két éven át tanitá főleg a magyar nyelvet, azonkivül a földrajzot, történelmet és
számtant. Ismereteinek és tapasztalatainak bővitése
czéljából 1859-ben külföldre utazott. A hallei egyetemen másfél évet töltött, honnan mint vendég, meglátogatta a lipcsei, jénai, berlini és göttingai egyetemeket. Külföldről hazajővén, 1860. Nov. 13-án boldog
emlékezetű dr. Székács József bányakerületi superintendens által ennek oldala mellé segédlelkészszó szenteltetett fel s e jeles férfiú mellett bő alkalma nyilt
magát a lelkészi teendőkben gyakorolnia. Ez állomásról 1861-ben az ochtinai (Gömör) egyházba hivatott
meg lelkészül, hol mint közkedveltségii lelkész 12 éven
át működött. Mint ochtinai lelkész több éven át viselte a körlelkészi s később esperességi jegyzői hivatalt. 1865-ben a miskolczi egyház által lőn a Dobsinára
távozó Máday Károly superintendens helyére rendes
lelkészül megválasztva, minthogy azonban akkor Miskolczon az egyháztagok között nagy meghasonlás
uralkodott, bár megválasztatása törvényes volt s mint
ilyen az esperesség által meg is erősíttetett, a néki
felajánlott hiványt nem fogadta el. 1868-ban mint esperességi jegyző kisérte a fenntnevezett superintendenst
midőn az a tátraaljai esperesség egyházaiban végezte
főpásztori egyházi látogatását. Nemsokára ezután egyházkerületi jegyzőül választatott meg s mint ilyen mindaddig működött, mig a tiszai kerületet el nem hagyá.
1873-ik év Máj. 4-én a tót-komlósi egyház választá
/

meg boldogult édes atyja helyére. Éppen akkor költözködött az alföldre, midőn a rettenetes cholera a legnagyobb mérvben szedte áldozatait. Ugyanazért beigtatását is Szt.-Háromság utáni IX-ik vasárnapon csak

—

140 —

helybeli pap társa Horváth Sámuel kiérdemült esperes
végezte. Itt a békési esperességben is körlelkész volt
a csanádi dekanátusban s mint, pénztárnok 13 éven át
kezelte a köz- és özvegy árvaintézeti pénztárakat. A
helybeli egyházban Isten segedelmével mai napig folytatja áldásteljes lelkészi működését. Ugy Ochtinán
mint itt, szabad idejét irodalmi munkásságra is felhasználja. A még Sopronban és Pesten nyert benyomások
folytán, különösen a költészettel foglalkozott. Eredeti
költeményei és fordításai megjelentek régebben a „ H á z i

és Lelki Kincstár"-ban,

ujabban a „Protestáns pap"-

ban és más lapokban; egyházi énekei a Haán Lajos
által szerkesztett és kiadott „Énekes könyv"-ben jelentek meg. Leforditá a nagy német költőnek, Schillernek „Das Lied von der Glocke" czimű remekművét,
mely műfordítása a Kisfaludy-társaságban felolvastatott.
Ugy ezen irodalmi, valamint különösen lelkészi s általában pedig társadalmi működését illetőleg csak anynyit jegyzünk meg, hogy midőn a komlósi ev. hivek
1873. Máj. 4-én a megboldogult apa helyébe annak
fiát választották meg lelkészükül, nemcsak kegyeletes,
de magokra nézve is szerencsés dolgot cselekedtek.
11. Midőn 1873-ik évben Horváth Sámuel lelkész
s kiérdemült esperes lelkészi hivataláról leköszönt, utódául az egyház ugyanazon év Nov. 30-án tartott közgyűlésén Zsilinszky
Mihály csabai segédlelkészt, a
jelenlegi vallás- és közoktatásügyi államtitkár, Zsilinszky
Mihály unokaöcscsét választotta meg. Zsilinszky Mihály
szül. 1847. Mart. 21-én Zsilinszky György és Uhrin
Ilona földmives szülőktől Békés-Csabán. Elemi ismereteit az ottani népiskolákban nyerte ; 12 éves korában
felvezettetett az ottani algymnasium első osztályába,

Csermák Kálmán,

ev. lelkész.
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hol szelíd magaviselete és szorgalma által tanárainak
kegyét megnyerte. A csabai algymnasium mind a négy
osztályának sikeres befejezése után a szarvasi főiskolába ment át gymnasialis tanulmányainak folytatása
végett. Itt a négy főgymnasiumi osztálynak bevégzése
s az érettségi vizsgának letétele után az 1864/5-ben
különösen Haviár Dániel akkori esperes fáradozása
folytán létesített első évi theologiai tanfolyamot is
1868-ik évben ott végezte. Ez év őszén Pozsonyba
menve, a Il-ik és III-ik theologiai cursus után a candidaticumi vizsgát letéve, 1870-ik év Október havában
Németországba a jénai egyetemre távozott, hol egy
évet töltött. Innen szülőföldére visszatérve, dr. Szeberényi Gusztáv akkori espereshez segédlelkésznek hivatott meg s dr. Székács József bányakerületi superintendens által fölszenteítetett. Csabán az időközben superintendenssé lett Szeberényi Gusztáv oldalánál mint
segédlelkész 2 évet és 2 hónapot töltött. 1873. Nov.
30-án mint csabai káplán megválasztatott a tót-komlósi egyházba rendes lelkészül, hol 1881. Nov. 29-én
bekövetkezett haláláig sikeresen működött az Ur szőllőjében. Szerény föllépése s érczes, férfias, erőteljes
hangja s szelid modora által mint lelkész és mint ember egyaránt kivivta maga részére híveinek szeretetét
s tiszteletét. — Hivatali utódja, e sorok irója, régi
iskolatársa s barátja
12. Gajdács Pál. Született 1847. Decz. 23-án
Gajdács J á n o s és Zelenjánszky Dorottya földmives szülőktől. Az egyszerű, de kegyes és vallásos szülők ezen
öt élő gyermekeik között a legfiatalabbat éppen ugy,
mint a többi négyet is, isteni félelemben nevelték. —
Miután az ap a többnyire gazdálkodással volt elfoglalva,
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a gyermekek nevelése leginkább a szelíd, vallásos
kedélyű anya g o n d j á t képezte. Mint a többi testvérei,
ugy Pál is úgyszólván az édes anyai tejjel szivta magába azon mély vallásos érzületet, mely életpályájára
oly határozó vala s melyet sem a világ anyagias fölfogása s törekvése, sem a rationalisták okoskodásai
lelkéből ki nem törölhettek soha, Mint alig öt éves
gyermek a boldog emlékezetű Willim J á n o s tanítóhoz,
kit az Isten haló porában is áldjon meg, vezettetett
fel, nagyobb testvéreitől már otthon megtanult irni és
olvasni, ugy, hogy midőn m á r a harmadik évre az iskolába ment, már akkor a Vl-ik elemi osztály összes
tantárgyait tanulta s miután a hat évet okvetlenül ki
kellett járnia a népiskolában, három éven át a tanítónak távollétében nem egyszer mint aféle veterán, ő
vezette a sokszor 300-on felüli gyermeksereget. Tizenegy éves korában átment a csabai algymnasium első
osztályába Styaszny Sámuel tanár keze alá. Itt eleinte
különösen az első félév alatt, miután a magyar nyelvben még kellő jártassággal nem birt, kissé nehézkesen
haladt, de a népiskolában az elsőséghez szokott tanulónak fájdalmasan esett az, hogy hátul kullogjon. Ezért
fokozott szorgalommal odáig vitte, hogy az első tanév
végén már az elsők között foglalt helyet, miben nagy
segítségére volt egyrészt az emiitett nemes ambitió,
másrészt pedig az Istentől nyert könnyen felfogó s
emlékező tehetsége is. A II., III. és IV. osztályban az
algymnasium legszorgalmasabb tanulójával, Endrelfy
Jánossal, a kinek vas szorgalmát csodálattal bámulta,
versenyzett az első hely felett. Az V. és VI. osztályba
Szarvasra ment át, hol különösen a latin classicusok
remek művei, de kivált Zsilinszky Mihály jeles tanár

kiváló szakértelemmel s szintén a szónoklás magaslatáig emelkedett történeti előadásai voltak nagy hatással a költészet felé hajló s a történelem kiváló alakjaiért hevülő lelkére. Innen a YII-ik osztályba leginkább
a felföldnek megismerhetése, de másrészt az országos
hirü Breznyik J á n o s akkori lyceumi igazgató nagy híre
által vonzatva, Selmeczbányára ment. Itt csakhamar
nemcsak megismerkedett, de szorosabb barátságba is
lépett a már akkor is költészettel foglalkozott s azóta
hírneves költővé lett Mikszáth Kálmánnal, kinek az
önképző körben elért sikerei ő reá is nagy befolyással
voltak. Itt kezdett ő is versirással foglalkozni s miután
egyik ódája s a „Csolnakos" czimü költői elbeszélése
az önképző körben, melynek elnöke Solcz Vilmos tanár
vala, oly figyelemben részesült, hogy az „Érdemkönyv "-be ajánltatott, ez oly buzditólag hatott reá,
hogy ezentúl mindig több és több időt szentelt a költészetnek s be kell ismerni, a többi tantárgyak rovására is. VIII-ik osztályba ismét Selmeczre menvén, az
év elején az önképző kör alakuló gyűlésén egyhangúlag a kör jegyzőjévé választatott s mint ilyen a „Korány" czimü ifjúsági lapnak szerkesztőjévé lett. Az
önképző körben ez évben két pályadij is volt kitűzve:
egyik Kunoss versei, a másik Arany J á n o s összes
költeményei albumszerü diszkiadásban. Mindkettőt Gajdács nyerte el, amazt egy kis dallal, emezt pedig
„Gyuri bácsi halálára" czimü s az önképző kör örömünnepén elszavalt humoros költeményével. Abban az
évben ünnepelte Breznyik J á n o s igazgató tanárkodásának 25 éves jubileumát, mely alkalommal a polgárság a tanuló ifjúsággal együtt fáklyásmenetet rendezett a jubiláló tiszteletére s az ünnepi beszéd meg-
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tartására Gajdács kéretett fel. Az érettségi vizsgának
jó sikerű letétele után lelke hajlamát követve, a pozsonyi theologiára ment, hol Lőrinczy (Lehr) Zsigmond, Lichner, Kámory, Osecsetka és Boleman jeles
tanárok előadásait hallgatta. A theologiai komoly tanulmányok mellett kedvencz múzsájának, a költészetnek is áldozott s három éven át a theologiai fiatalság
által négy izben kitűzött pályadijakat mind a négyszer
ő volt szerencsés a maga verseivel megnyerni. — Ez
időben jelent meg a Jókai Mór által szerkesztett „Üstökös "-ben az első verse nyomtatásban. A theologiai
önképző körnek működésében tevékeny részt vett. A
három évi theologiai tanfolyam befejezése s a candidaticumi vizsgának letevése után 18?9-ben részint hogy
theologiai ismereteit bővitse, részint hogy a protestáns
szellemnek az életben való nyilvánulását közvetlenül
szemlélhesse s abból jövendő pályájához lelkesedést
meritsen, külföldre, nevezetesen a berlini egyetemre
ment, hol különösen a liirneves s már akkor 80 éves
Twestennek előadásait nagy szorgalommal hallgatta s
jegyezgette. Itt a templomokban vasárnaponként hallott hirneves egyházi szónokok beszédei, a protestáns
életnek a maga egyszerűségében is megkapó nyilvánulása, Berlinnek s muzeumainak nagyszerű műkincsei
s hozzá azután a porosz népnek a francziákon vett
diadalából származott örömmámora maradandó benyomást tettek reá. 1871 -ik év tavaszán Berlinből átment
a hallei egyetemre, hol a világhirü theologusnak, a
már akkor 80 éven felüli Tholucknak előadásait s minden kételyt s hitbeli ingadozást teljesen meggyőző
egyházi szónoklatait igazi lelki gyönyörűséggel hallgatta. A három hónapi szünidőt ismeretek s tapaszta-

^

Gajdács Pál, ev. lelkész.
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latok gyűjtése végett utazással töltötte el, beutazván
Angol- és Francziaországot és a kies Schweiznak egy
részét. Londonnak colossalis építményei, Párisnak
pezsgő élete, Schweiznak természeti szépségei, mind
oly dolgok, melyek a fogékony kedélyekre maradandó
benyomást gyakorolnak. Visszatérve utazásaiból, melyeknek egy csekély részét a Mikszáth által szerkeszt e t t „Néplap"-ban közölte, ismét Flalleba ment, majd
a negyedik félévre ismét a berlini egyetemre iratko/

zott be. Itt a semester végén érte Achim Ádám szarvasi
lelkésznek meghivó levele, ki őt maga mellé sege'dlelkészűl kivánta. S bár szándéka volt még egy évet,
a harmadikat is külföldön tölteni s bár a Szirmay-féle
600 tallérnyi stipendium meg is volt már igérve neki,
azt a szerencsét, hogy egy oly jeles ember, jeles lelkész oldala mellett kezdhesse meg lelkészi pályáját,
mint Achim, nem akarta elszalasztani s igy a meghívást elfogadva, 1872-ik év J u n i u s hava végén visszaindult már két év óta nem látott kedves hazájába,
útjába ejtve azonban Bajorországot is, hol figyelmét
különösen a müncheni képtárak műremekei kötötték
le. Hazaérve s a boldog emlékezetű Székács József
superintendens által felszenteltetve, 1872. Sept. 3-án
elfoglalta segédlelkészi állomását Szarvason. Itt teljes
hat évig működött. Főnökének theologiai mély ismerete, kiváló szónoki képessége s a lelkészi teendőknek
legapróbb részletekig menő lelkiismeretes teljesítése,
uj, magasabb iskola gyanánt szolgált az ő tudvágyának.
1878-ik évben megválasztatott a b.-csabai polgári leányiskolához tanárnak s miután ez intézet igazgatója mint
katona távol Boszniában volt, az igazgatói teendők ideiglenes ellátásával is megbízatott. A polgári leányiskoTót-Kotalós története.
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1 cl I) cl cl candidaticumi oklevél alapján s azon az alapon,
hogy már mint segédlelkész, is a szarvasi főiskolában
kisegítő tanárképen többször működött, lett megválasztva. E g y évre rá, azaz 1879. Sept. havában azonban Budapesten a kerületi tanárvizsgáló bizottság előtt
vizsgázván a történelmi s nyelvészeti szakból, tanári
oklevelet is szerzett magának. Mint csabai tanár megnősült, nőül vévén Ohovan Zsigmond szarvasi tanitó
s jeles orgonista Berta leányát. 1881. J a n . 29-én az
elhalt Szemian Dénes szarvasi tanár helyébe az esperességi egyházak összes szavazataival a szarvasi főiskolába választatott meg tanárnak, hol a néhai Tatay
István igazgató, Benka Gyula, Ohován Károly, Delhányi Zsigmond s más jeles tanárokkal való érintkezés
oly képzeleg hatott reá, hogy azon évre, melyet Szarvason tanári minőségben töltött, mint olyanra emlékezik
vissza, melyben ismereteinek köre nem annyira könyvekből, mint inkább a tudós férfiakkal való gyakori
érintkezés folytán nagyobb mérvben szélesbedett. Itt mint
tanár csak egy évet töltött, mert 1882. Febr. 12-én
az elhalt Zsilinszky Mihály helyébe megválasztatott a
tót-komlósi egyház rendes lelkészeül, hol azóta Isten
segedelméből működik. Hivatalos teendői közben a mi
csekély ideje marad, azt az irodalomnak szenteli.
Az itt közölt névsorból tehát látható, hogy a tótkomlósi ev. egyházban keletkezése óta mostanáig tizenkét rendes lelkész működött és pedig 1830-ik évig
egy, azóta pedig két rendszeresített lelkészi állomáson.
Időközönként egyik-másik lelkész oldala mellett segédlelkészek is működtek. í g y
első segédlelkész volt Bende Károly,
a ki 1824-ik
év Aug. 26-án Sexty György oldala mellé jött s mint
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ilyen 5 évig működött. Főnökének halála után, a mint
a közölt életrajzból is láttuk, ugyanitt rendes lelkészül
választatott meg.
E z u t á n csaknem 30 éven keresztül nem működött
segédlelkész az egyházban, csak akkor, midőn Horváth
Sámuel lelkész 1855-ben esperessé választatott meg,
jött hozzá segédlelkészül
Achim
Adám,
kinek életrajzát röviden azért közöljük, mert hiszen a tót-komlósi egyháznak büszkesége az, hogy oly jeles férfiú bárha csak két esztendeig is, működött kebelében. Született B.-Csabán 1830.
Sept. 1-én Achim György és Kerepeczky J u d i t földmives szülőktől. Vallásos és gondos szülők lévén,
életben maradt 10 gyermekeket, 8 fiút és 2 leányt, a
legfiatalabb Ádámot is Isten-félelemben nevelték fel.
Elemi iskoláit Vozárik Pál vallásos kedélyű tanitó vezetése alatt végezte. Ennek tanácsára, hajlamot érezve
magában a tanuláshoz, szülei Szarvasra a gymnasiumba
vitték a fiút 1841-iki Sept. elején, hol hat osztályt végezett Benka György, Molitorisz Adolf, Vajda Péter,
Bloch Móricz és Petz Gyula tanárok alatt. A tanulás
eleinte nehezére esett, mert a magyar nyelvben gyenge
kezdő volt. Ez akadályt szorgalma által legyőzve, hajthatatlan kedve t á m a d t a t u d o m á n y o s pálya folytatására, még pedig nem — mint tanárai a jó iró, rajzoló
és számoló ifjúnak tanácsolták — a mérnöki szakban,
hanem a mihez gyenge gyermekkorától határozott
kedve volt, a theologiai pályán. Előbb azonban 1847.
őszén Eperjesre ment a gymnasium 7. és 8. osztályának bevégzése czéljából, hol a többi közt Vandrák
Endre és Hazslinszky Frigyes voltak tanárai. Az utolsó
évet az 1848-ban kiütött szabadságharcz miatt csakis
10*
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szakadozottan végezhette, közben résztvett az eperjesi
polgárság és önkéntes tanuló ifjúság csapatával a kassai hegyen Schlick osztrák generális ellen szerencsétlenül vivott ütközetben. Csabára kerülvén, 1848. nyarán Makón és N.-Becskereken tanyázott egy ideig a
népfelkelők hadával. A forradalom lezajlása után 1850
tavaszán Gyulán megyei irnok volt. September hóban
felment Pozsonyba kedves theologiai tanulmányainak
megkezdésére, hol 3 évet töltött, hallgatván Michnay
Endre, Schimko Vilmos és Boleman István tanárok
előadásait. Ittléte alatt 1852-ben vesztette el mindkét
feledhetetlen s poraikban is áldott szülőjét. 1853-ban.
candidaticumi vizsgát t e t t Komáromy superint. administator előtt Miskolczon. Oszszel Bécsbe ment fel,
minthogy némethoni egyetemekre útlevelet kapnia nem
sikerült, hol a theol. facultáson Stöhlin, Kuzmány, Otto
és Roskoff tanárokat hallgatta. A tanév végeztével,
sikerülvén időközben útlevelet szereznie, — egyenesen
Némethonba, nevezetesen Haliéba ment, honnan még
azon nyáron a jenai és göttingeni egyetemekre tett
kirándulásokat s felkereste a Luther életével kapcsolatban örökké emlékezetes városokat. A hallei 1854/5-ki
tanév alatt különösen Tholuck és Müller hires tanárok
lábainál hallgatta és szivta magába a keresztény bölcsek boldogitó s egész életére üdvösen kiható élő és
elevenitő tudományát. Mielőtt Magyarhonba visszatért
volna, meglátogatta Berlint s az útjába eső historikus
nevezetességű helyeket. Csabáról 1855 őszén az akkor
esperessé választott Horváth Sámuel tótkomlósi lelkész
által esp. káplánul kapott meghivást, hol mint kezdő
a gyakorlati papi pályán, meglepően kedves fogadtatásban és figyelemben részesült minden oldalról. Kom-
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lósról átment 1857 őszén B.-Csabára Szeberényi Gusztáv és Haán Lajos lelkészek közös káplánjának, hol
az időt vér- és hitrokonai körében nagy munka és
íiditő szórakozás közt töltötte az 1860-ki év május hó
elejéig, amikor is mint választott lelkész csanádmegyei
Albertiben telepedett le, hol 1881-ki Nov. végéig lelkészkedett békességben és megelégedés közt. Onnan
az isteni gondviselés őt a szarvasi nagy egyházba helyezte át, hol pap társai és káplánjai segitségével mindezideig sok önmegtagadással egyháza szolgálatában viseli
az Ur gyönyörűséges igáját. Több évig mint az esperesség pénztárosa s legutóbb, nem kevesebb mint 18
esztendeig az ország legnagyobb esperességének buzgó
s tapintatos esperese, vezetője, közbecsülést és köztiszteletet vivott ki magának. Mint ember minden jó
és szépért nemesen hevülő s áldozatkész, mint lelkész
erős, positiv hitből táplálkozó kedély, alapos tudományu theologus, ki remek egyházi beszédeiben nem fél
a legnehezebb dogmatikai igazságok fejtegetéseinek
mélyére is leszállani, mindenkor azonban hallgatóinak
felfogásához mért alakba öltöztetve azokat.
3-ik segédlelkészül mindkét lelkész oldala mellett
Brocken Lajos működött két éven át, mig aztán
1859-ik évben szintén segédlelkészi minőségben Miskolczra távozott s néhány év előtt mint domonyi lelkész halt meg.
4. A Miskolczra távozott Brocken helyébe
Matej desz Károly jött segédlelkészül, a ki itten 1862-ik
évig működvén, innen Y u k o v á r a választatott meg
rendes lelkésznek, hol máig is működik.
5. Wágner Dániel 1864-ben jött ide a két lelkészhez közös káplánul s administrátorul s egy évi itt
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működése után Pitvarosra választatván meg lelkésznek, egy pár évi áldásos működés után ugyanott el
is halt.

6. Margócsy

Kálmán

mint segédlelkész 1870-

és 1871-ik évben működött itten Csermák J á n o s lelkész oldala mellett. Azután Pestmegyébe távozván,
ottan a duna-egyházai egyház választotta meg rendes
lelkészül, hol azóta mai napig gondozza az Ur nyáját.

7. Endreffy

János

1872-ik évben jött Horváth

Sámuel lelkész oldalához káplánnak, mely minőségben
1873-ik év deczemberéig működvén, innen a pestmegyei esperességbe ment át szintén segédlelkészi minőségben. Itt előbb fóthi, majd dcmonyi egyház lelkészéül lett megválasztva, s mint domonyi lelkész a
felső-szelei lelkésszel, Szilárd Jánossal egyházat cserélvén, azóta Felső-Szelén munkálkodik hiven az Ur
szőllejében.
8. Endreffynek távozása után ismét 20 esztendeig
nem volt segédlelkész az egyházban alkalmazva. 1893.
Okt. havában azonban Povázsay
György jött segédlelkészül Csermák Kálmán lelkészhez. Ez 1 évi s 4
havi itt működés u t á n ugyancsak segédlelkészi minőségben Csabára távozott.
Ezzel kimeri tettük ugy azon lelkészek, valamint
segédlelkészek névsorát, a kik 1746-ik év óta napjainkig
működtek azon egyházban, melynek történelmi fejlődése folytán felmerült főbb mozzanatait részint a község történetével, részint a lelkészek életrajzával kapcsolatosan s chronologikus rendben felsoroltuk. Ezen
történelmi résznek mintegy kiegészitéseül még a következőket kell felemlítenünk: Ugyanis az egyház létesítése óta négy canonica-visitatiót élt át, nevezete-
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sen 1798-ban Sept. 9-én Hamaljar Márton, 1810. Aug.
28-án Lyci Keresztély, 1836. Jun. 23-án Szeberényi
J á n o s és 1877. J u n . 24-én előbbinek fia, Dr. Szeberényi
Gusztáv bányakerületi superintendens által látogattatott
meg. Ez utóbbi püspöki látogatás jegyzőkönyvéből
érdekesnek találjuk a következőt kiemelni: az egyház
ekkor 6798 lelket számlált; az egyház jövedelme előző
évben 9761 frt 79 krt, a kiadás 6981 frt 46 krt t e t t
ki készpénzben, gabonában pedig a bevétel 1018 h. 84 1.
89 clt., a kiadás 944 h. 48 1. 64 clterre rúgott. Kamatozó tőkepénze volt az egyháznak 5022 frt 61 kr.,
adóssága nem volt egy krajczár sem.
Ugyanebben az időben 6 iskolája volt az egyháznak, hova 778 gyermek járt. Ezen kivül még meg kell
emlitenünk azt is, hogy az evang. egyház, a mint az
itt közölt adatokból kitűnik, az utolsó 1836-ban történt
püspöki látogatás óta, bárha időről-időre nagy csapások
is érték, s bár az egyházi adó nagyon mérsékelt, mégis
nemcsak lélekszámban, de vagyonilag is gyarapodott,
a mennyiben daczára annak, hogy kiadásai egyre fokozódtak, mégis képes volt magának birtokot szerezni.
Ugyanis a Dőry-féle birtokrészt, 71 holdat, megvette
1861-ik évben 130 frton holdját; igaz ugyan, hogy
holdját 20 frttal olcsóbban vehette volna meg 3 évvel
előbb, de akkor azt mondották: ilyen áron semmi áron
nem kell. Később azonban 20 frttal drágábban is szivesen megvették. E mellett még tőkepénzt is gyűjtött,
mely a mint láttuk, 1877-ik évben 5022 frt 61 krt tett ki,
mi mindenekelőtt Istennek kegyelme, ele másodsorban
a működött lelkészek s egyházvezetők érdeme. — Ez
azonban távolról sem akar talán elitélő czélzás lenni
az egyház mostani elöljáróságára, mely ily anyagi
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eredményt n e m m u t a t h a t fel, mert ha tekintetbe veszszük azt, hogy az egyház azóta 3 iskolát épitett, s
négy tanítói állomást rendszeresített és egy oly emeletes
épületet szerzett, mely az épitett három iskolával együtt
legkisebb számitás szerint legalább 25—26 ezer forintot
képvisel : akkor az elfogulatlanul itélő kénytelen bevallani, hogy a tót-komlósi ev. egyház még mindig
előre halad. Hogy előre halad, bizonyítja azon körülmény is, hogy 1877 óta, tehát 19 év alatt, a lelkek
száma 2456-tal szaporodott, a mennyiben 1877-ben a
lelkek száma 6798 volt, holott az 1890-ik évben eszközölt népszámlálás 8857 ág. hitv. ev. lakost tüntet fel,
mihez ha hozzáadjuk az azóta keletkezett s a születési
és halotti anyakönyvek összevetéséből bebizonyítható
szaporulatot, 397-et, 1896 April 24-én az ágost. hitv.
ev. lelkek száma 9254-et tett ki. De az egyház haladását m u t a t j a az is, hogy mig 1877-ben az egyháznak
csak 6, addig ma már 10 iskolája van, akkor az
iskolás gyermekek száma 778 volt, ma meghaladja az
1200-at is.
A mi pedig az anyagiakat illeti, e tekintetben
igaz ugyan, hogy az egyház a régi s már kevés hasznot
hajtott szőlleit, valamint a volt száraz malmait, melyek
a gőzmalmok keletkezése óta nem haszonnal, hanem
valóban kárral jártak, eladta : de beltelkei s azokkal
iskolái s általában pedig épületei szaporodtak, földei
pedig éppen ugy, mint az 1877-ik évben valának, azon
egy-két holdnyi területen kivül, melyet a vasút kisajátított, csonkitatlanul megmaradtak. Ennek alapján az
egyház ingatlanai a következők :
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1. A templom, a hozzátartozó
templomtérrel
622 • öl
2. Az egyházi épület, melyben
a földszinten van az 1894-ik
évben létesitett közös lelkészi iroda és az egyházi
magtárak, emeleten pedig a
presbyteri terem s gondnoki
hivatal és a tót-komlósi Nép66
bank helyisége
. . . .
3. Az alsóvégi paplak
. . 545
4. A felsővégi paplak . . . 600
339
5. A Horváth-féle iskola .
288
6. A Szokolay-féle „
7. A Pavlovics-féle „
. . 257
8. A Botka-féle
„
. . 271-5
9. A Ohován-féle
„
. . 271-5
10. A Kovácsik-féle „
. . 337
11. A Lengyel-féle (olajmalmi)
639
iskola
12. A Bukovinszky (bánáti) isk. 616
479
13. A Povázsay-féle iskola
428
14. A Trnovszky-féle „
15. Az olajmalmi iskola mellett
Lehoczky György háza me195
getti kis beltelek . .
5954 •

öl =

3 h.

16. Teleki földek:
a) lelkészi
42
b) tanitói
41
c) az egyház használatában . . .
16
Oldalösszeg
. 103 h.

1154

/Í600

71
47

7l600

65

m

/l600
/l600

/1600

—

154

—

Áthozat . . . 103 h. 160/I600
17. Nyomási földek (közlegelői):
a) lelkészi
19 » 1 1 3 7 l 6 0 0
bj tanítói
18 n U43/l600
18. A mezőhegyesi ú t melletti egyházi föld 27 » 642/l600
19. Dőry-féle ráta
48 55
/I«oo
20. Felsővégi temető
19 55 1 5 4 7 / l 6 0 0
21. Alsó végi temető
18 55 7 6 5 / l 6 U 0
22. Kenderföldek :
a) lelkészek haszonélvezetében
948 • öl
b) tanítók haszonélvezetében
1316 „
Az egyház birtokában van t e h á t :
beltelkekben
3 kat. h. 1 1 5 4 /iöoo
külterületekben . ' . . . . 253 „ »
/i qo
Összesen . . 257 kat. h. 1122 / 1600
• öl terület, mely területből a Dőry-féle rátán levő
48 k. h. 1572 / 16 OO • öl, a mezőhegyesi ú t . melletti 27
k. h. 5 4 2 / 1 6 0 0 O öl, és a teleken lelkészi s tanítói földek
között levő egyházi föld 1 6 k. h. / i 6 0 0 D öl, összesen
92 kat. h. 5 7 9 /igoo D öl. az egyház által közvetlenül
akképen használtatik, hogy 5—5 kis (1100 • ölj holdas
rátákban 3—3 évre árverés u t j á n bérbe szokott kiadatni, mely földek évi bérösszege a buza árak hullámzása szerint hol magasabb, hol alacsonyabb. Volt rá
eset, hogy ezen földek évi bérletét 1100.D öles holdanként 18 frt 10 krtól egészen 30 frt 10 krig is felverték, most azonban a legkisebb évi bér 12 frt 60 kr.
s a legnagyobb 20 frt 60 kr. s így, míg 4—5 év
előtt a holdanként! átlagos évi bér 24 frt 10 krt tett
ki, addig ma az átlag csak 16 frt 60 krra rug, mely
1572

1 5 6 8

6

6 5
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csökkenés az egyház bevételeiben mintegy 1050 frtnyi
apadást von maga után. A temetői földeket pedig az
egyház akképen használja, hogy azok egyik részét
kaszálónak hagyva meg, a lelkészek s tanitók szénadeputátumát onnan látja el, másik részét pedig részben
100 • ölenként dinnyeföldeknek adja ki, részben pedig
luczernával bevetve, ezt szintén 100 • ölenként felméri
s minden kaszálást külön-külön véve, a luczernát igy
árverezteti el, — a mi az egyháznak szintén nem megvetendő jövedelmet biztosit. Az egyház többi földeinek
haszonélvezete pedig a lelkészek s tanitók részére hiványilag biztosittatott.
A mi már most az egyháznak, mint vallás-erkölcsi
intézménynek jelen állapotát, illetve működését illeti,
itt ki kell terjeszkednünk első sorban az isteni tiszteletre, mint olyanra, hol a hivek vallásos érzülete nyilvános kifejezést nyer.
Az isteni tiszteletet épen ugy itt Komlóson, mint
általában a többi protestáns egyházakban, a minden
czikornya nélküli egyszerűség jellemzi s mint a többi
prot. egyházakban, ugy itt is az egyház keletkezése óta
az oltár gyertyái csakis sátoros ünnepek első napján
s Urvacsora-osztásakor g y ú j t a t n a k meg. Jellemzője
egyébként az isteni tiszteleteknek a szép összhangzatos
éneklés, melynél összhangzóbbat az egy szarvasi egyházat kivéve, az alföldi ev. egyházak egyikében sem
észleltem. Ugyancsak jellemzi az isteni tiszteleteket
azon mély csend és figyelem, melylyel a hivek az Isten
igéjét hallgatják, — ugy hogy az úgynevezett kusztosoknak, kik a fiatalság mellé a rend fentartására állíttatnak, egyáltalában mi dolga sincsen.
Az isteni tisztelet itt is három részre oszlik: a
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mindennapi, a vasárnapi és ünnepi isteni tiszteletre.
Az isteni tisztelet nyelve általában t ó t ; 1862-ik év
óta azonban magyar nyelvű isteni tiszteletek is tartatnak. Ezeken kivül temetések, esketések s keresztelések alkalmával, valamint az Úrvacsora felszolgálásánál, a magyar nyelvű functiók a kivánsághoz képest
gyakrabban is fordulnak elő. Német nyelvű functió
azonban nem igen akad.
A mindennapi
isteni tiszteletek, úgynevezett
könyörgések, mindenkor a reggeli órákban tartatnak,
nyáron ugyanis ö1/^ órakor, télen pedig 7 3 / 4 -kor egy
negyed óráig t a r t ó harangozás után egy reggeli és egy
megfelelő időszaki (karácsonyi ciklusban a karácsonyi,
böjtben a böjti stb.) ének elzengése után a lelkész egy
hosszabb, prózában irt, egy rövid verses, továbbá betegekért való és végül az Ur imáját (Mi Atyánkot)
mondva el, a netáni halottakat meghirdeti s áldással
bocsátja el a hiveket, mire ezek egy reggeli énekvers
eléneklése közben a templomból távoznak, előbb a nők
s azután a férfiak. Ezután ha vannak keresztelések,
azok végeztetnek s szerdán és szombaton pedig az
egyházkelő asszonyok avatása fejezi be a könyörgéseket.
A rendes vasárnapi
isteni tiszteletekre háromszor
szólal meg a hivó harangszó, először nyolcz órakor a
legnagyobb h a r a n g
óráig integet, azután félkilenczkor szintén
óráig a második hivogat, végül azután
9 órakor valamennyi harang buzditgat, s ez az úgynevezett beharangozás. E háromszori harangozás alatt
gyűl össze a hivek serege és pedig ugy, hogy az oltártól
jobbra és balra a padokban az éltesebb férfiak, a
karzat alatti padokban az éltesebb nők, az oltár előtti
és a templom fő- és keresztutján a menyecskék és
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hajadonok ; fent a karzaton a szószékkel szemben az
orgonától jobbra és balra a középkorú férfiak, a templom két végén lévő karzaton pedig a legények foglalnak helyet. Ekkor a lelkészek bemenvén a már többnyire hivekkel megtelt templomba s egyikük az oltár
elé menve, arczczal oltár felé fordulva, az ünnepi félévben vO Jézusunk"
s a sz. háromsági vasárnapokon
a „ Jövel Isten" bekezdő éneket kezdi meg s a chorus
a hivekkel felállva tovább folytatja. Ezután következik
az első ének, rendesen a megfelelő ünnepi ciklus
„Kyrie"-je, utolsó előtti vers alatt a liturgizáló lelkész
ismét az oltár elé megy s az ének utolsó verse alatt
arczczal a hivek felé fordulva, a „Pán Buh budiz s
várni" (Dominus vobiscum) üdvözlet után, melyre a
chorus azt feleli: „I s duchem tvym" (Et cum spiritu tuo), elénekli a collectát (rövid oltári ima) s azon
szentirási szöveget, melyből abban az évben prédikáltatik s a melyet a hivek állva hallgatnak meg. Ezt követi a 2-ik, vagyis a predikátió tárgyára vonatkozó,
rendesen a lelkész által kijelölt ének. Ennek utolsó
előtti verse alatt a liturgizáló lelkész ismét az oltár
elé megy s ismét a fenti üdvözlet után recitative elénekli azon evangyelmi vagy epistolai szöveget, melyből abban az évben nem prédikáltatik, mire következik
a 3-ik ének, rendesen a megfelelő ünnepi ciklus „ Credo "ja. Utolsó előtti vers alatt a másik lelkész, rendesen
az, kinek a hete kezdődik, mert a szolgálat hetenkint
felváltva történik, felmegy a szószékre s rövid fohász
(suspirium) és bevezetés (exordium) után, az „Uri imát"
elmondva s a beszéd alapjául szolgáló s azon vasárnapra egyházilag kijelölt Sz. igéket felolvasva, elmondja
szabadon beszédjét. A beszéd végeztével a főima, mely-
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hez esetleg a betegekért való ima is csatoltatott, következik. Ezt követik a szokásos hirdetések : házasulandók, netáni kegyadományok, ünnepek, egyházi tanács (presbyterium) gyűlései, v a g y egyházi közgyűlés,
esetleg más egyéb, az egyházi élettel kapcsolatos dolgok, végül a halottak meghirdetése ; mindezek befejezéseül következik az áldás. Áldás után a kimenőre kijelölt éneknek első verse alatt a lelkész lejön a szószékről, azalatt a másik az oltár elé megy s ismét a
szokásos responsorius
üdvözlet után, elénekli a hálaadó
/
collectát s Aroni áldás után, melyet a lelkész recitative
mond el s a hivek állva fogadnak, az ájtatos közönség
a befejező ének 2-ik verse alatt kivonul a templomból
és pedig szintúgy, mint hétköznap, elsőben a nők s
azután a férfiak. Midőn a nép kivonult, következnek a
keresztelések, melyeket rendszerint a liturgizáló lelkész
végez. A vasárnapi délutáni isteni tisztelet szintén könyörgés s a mindennapiak formája szerint megy végbe
azon egy különbséggel, hogy ekkor első énekül a délutániak közül, másodikul a megfelelő ciklusból egy
kimenőre pedig az esteli énekek valamelyikének egyik
verse vétetik.
Az ünnepi isteni tisztelet kevés különbséggel ugy
végeztetik, mint a rendes vasárnapi, csakhogy itt négy
ének énekeltetik. Az első ének után a liturgizáló lelkész,
ki az első három ének alatt el n e m távozik az oltártól,
arczczal oltár felé fordulva, énekli a „Sláva bud' na
vysosti P á n u Bohu" (Dicsőség Istennek a magasságban), melyre azonnal következik a 2-ik ének, a megfelelő ünnepi ciklus vJEt in terraÄ-ja. E n n e k befejeztével a lelkész a nép felé fordulva, a szokásos üdvözlet
helyett énekli az ünnepre kijelölt antifonát, melyre a
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chorus válaszol, azután éppen ugy, mint máskor, következik a collecta és szövegolvasás, illetve recitálás.
A 3-ik, vagyis a sz. beszédre vonatkozó ének s üdvözlet
után a másik szöveg, ugy mint rendes vasárnapokon,
következik. Az éneklést befejezi a 4-ik ének, a „Credo".
A szent beszédben csak annyi különbség van, hogy
az exordium után egy vagy két énekvers, mely a beszéd tárgyára vonatkozik, énekeltetik el, egyebekben
ugy megy azután, mint közönséges vasárnapokon.
Sátoros ünnepek alkalmával, karácsony, húsvét és pünköst első ünnepén, a délutáni isteni tiszteleten két
ének (egy délutáni s egy alkalmi) után szent beszéd
tartatik, mit annak előtte egyik vagy másik tanitó
mondott, most azonban egyik vagy másik lelkész végez.
E nagy ünnepek első napján a reggeli isteni tisztelet
után a lelkészek és tanitók, második ünnepen s ez
alkalommal a fiatalság az oltár körül menve, az egyház javára offertorium tartatik, mely azonban hovatovább mindig szegényesebb és szegényesebb eredményt
mutat.

A mi az alkalmi,

nevezetesen : az

urvacsorai

isteni tiszteletet illeti, az mindenkor a rendes isteni
tiszteletet megelőzőleg történik és pedig ugy, hogy
első harangozás után azon lelkész, a kinek hete végződött, bemegy a templomba s ugy mint más prot.
egyházakban, oltár mellől a hívekhez rövid, bűnbánatra
s megtérésre intő beszédet tart, azután az absolutio
megadása s a Mi Atyánk és a szerzési igék eléneklése
után az Ur sz. vacsoráját kiosztja. Ez az egyházba
régebben behozott szokás szerint rendesen az adventi
vasárnapokon, karácsony 2-ik ünnepén, újévkor és vízkeresztkor, azután egy-két vasárnapon, továbbá nagy-
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pénteken s húsvét másodünnepén, áldozó csütörtökön
(magyar nyelven), pünköst másodünnepén, Szentháromság vasárnapján s utána négy vasárnapon szokott
tartatni s rendesen egy év leforgása alatt 2000—2500-an
szoktak élni az Urvacsorával, azonkivül, hogy az a
betegeknek otthon szolgáltatik fel. Legtöbben nagypénteken szoktak járulni az Ur asztalához, a mikor is
nem egyszer különösen kedvező időben 500—600 communicans is van. Az alkalmi isteni tiszteletekhez sorolhatjuk az eshetésehet is, a mennyiben ezek is rendesen
a templomban végeztetnek, még pedig rendszerint
kedden és csütörtökön a reggeli könyörgés után, bárha
az utolsó időkben igen gyakoriak a délutáni esketések
is, a minek azon magyarázata van, hogy a mi népünk
belátja a hosszantartó lakodalmaknak nemcsak czélszerütlenségét, hanem határozottan káros voltát is. Az
alkalmi isteni tiszteletekhez csatolandó végül a gyermekek eonftrmálása
is, melyben azok itt is ugy,
mint más prot. egyházakban, életök 12-ik évében részesülnek. Ugyanis a böjti időben arra kellően előkészíttetvén s megoktattatván, zöld csütörtökön confirmáltatnak s első izben járulnak az Ur asztalához. A
confirmált gyermekek száma az utolsó tiz év átlaga
szerint a 180—200 között váltakozik.
A templomba való járást, a templomnak a hivek
részéről való látogatását illetőleg el kell ismernünk,
hogy a komlósi nép szorgalmas templomlátogató; a
mindennapi könyörgéseken 60—200-ig, a rendes vasárnapi Isten-tiszteleten 2000—2500-ig, ünnepeken, különösen pedig ó-év estéjén 4000-ig gyűlnek össze a
hivek. Ilyenkor m á r csakugyan szük a templom, nem
marad talpalatnyi tér sem betöltetlenül. Szóval a kom-

Az ág. hitv. ev. egyház gondnoksága.

Farkas András
Kmetykő János

Motyovszky Pál
Molnár György

lósi nép vallásos s a kilenczezer lélek között alig akad
két-három egyén, a ki nem szivesen látogatná a templomot s igazán lélekemelő látni, a mint vasárnap harangozáskor ünnepi diszben vonul a nép kicsinyje és
nagyja a község minden tájáról az Isten házába; ilyenkor szinte hallani véljük a nagy zsoltáriró szavait:
„Örvendek, mikor nekem azt m o n d j á k : Menjünk el az
Ur házába" (122. Zsolt. 1. v.). Fájdalom azonban, hogy
be kell vallanunk azt is, hogy inig a vasárnapi Istentiszteletek elég magas niveaun állanak, addig az otthoni isteni tisztelet nagyon is kiveszőben van már.
Néhány évtized előtt, ha vasárnap ebéd után végig
ment az ember az utczán, itt is ott is hallani lehetett,
a mint a családfő a maga családjával s cselédjeivel
énekelt egy vagy két szent éneket s imádkozott velök ; most azonban e szép, üdvös szokásnak csak emlékezete maradt meg.
Az isteni tisztelethez kiegészitőleg még meg kell
jegyeznünk, hogy a tanitók hetenkint váltakozva orgonálnak, a minek meg van azon jó oldala egyrészt,
hogy igy a teher nem egynek vagy kettőnek vállaira
nehezedik, hanem valamennyi között egyformán oszlik
meg, másrészt pedig, hogy valamennyien egyformán
gyakorlatában lévén az orgonálásnak, e részben az
isteni tiszteletnél fennakadás nem állhat be soha.
Az egyház kormányzását
illetőleg a következőkre kell szorítkoznunk. Az egyház kormányzását az
egyházi tanács (presbyterium) a mindenkori igazgatólelkésszel s felügyelővel az élén, vezeti. Ezen egyháztanács a szükséghez képest evenként többször tart üléseket, rendszerint vasárnap a délutáni isteni tisztelet
után az úgynevezett presbyteri teremben, mely ülések
Tót-Komlós története.
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tartása templomban a szószékről hirdettetik ki. —
Az egyháztanács az 1891—93-iki zsinati törvények
idevonatkozó 49—53. §-ai értelméhez képest hivatalszerinti és választott tagokból alakult s az ugyanazon
zsinati törvények 56. §-a, illetve a 16. és 48. §-ában
körülírt hatáskörében mozog s az egyház kormányzásába vágó összes jogokat a közgyűlésnek fennhagyott
lelkész-, tanitó- s egyháztanácsi tagok választását kivéve, gyakorolja s az egyházkormányzás összes teendőit végzi. A jelen egyháztanács következő tagokból áll:
Csermák Kálmán igazgató-lelkész, )
-r-t • / t
n -i..
w,
} mint elnökök,
Haviar Lajos teiugyelo,
)
Gajdács Pál lelkész,
Ohován József tanitó,
Povázsay Gábor tanitó s egyháztanácsi jegyző,
az egyháztanácsnak hivatal szerinti tagjai. Választott
tagjai pedig az 1895 J u n . 13-án felvett választási
jegyzőkönyv szerint a nyert szavazatokhoz képest, mint
rendes tagok a következők :
1. Lehoczky György
14. Mótyovszky Pál
2. Korim András
15. Pipis Pál
3. Franciszti Mihály
16. Kmetyka György
4. Mótyovszky Pál
17. Mótyovszky Pál
5. Számuel Márton
18. Antal Pál
6. Molnár György
19. Farkas András
7. Karkus Mátyás
20. Gutyan Mihály
8. Boros Márton
21. Karasz Márton
9. Mótyovszky András
22. Lehoczky J á n o s
10. Lehoczky György
28. Matejdesz Pál
11. Lehoczky György
24. Roszkos András
12. Szokol J á n o s
25. Karkus György
13. Hrivnák J á n o s
26. Molnár J á n o s
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Povázsay J á n o s
Franciszti István
Karkus Sámuel
Machan István
Matajsz Pál
Venyercsan János '
Karasz Mihály
Rusznák György
Lászik András
Sovány Mihály
Benyo Pál f
Pavlik András
Hovorka György
id. Lehoczky János
Tuska J á n o s
Meleg J á n o s f
Kmetyka J á n o s
Mi-nt

1.
2.
3.
4.
5.

id. Farkas Pál
Ribárszky György
Tóth András
Lauko István
Osjernik Pál

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

—

Kocsis György
Pipis J á n o s
Schlesinger J á n o s
Hirka György
Molnár Márton
Machan Mihály
Karkus Pál
Lászik Mátyás
Karkus J á n o s
Somogyi J á n o s
Tóth Pál
Hovorka Pál
Gyurkovics J á n o s
Franciszti András
Povázsay Mihály
Farkas Pál (Dóbisz)
Antal István.

p ó t t a g o k :
6.
7.
8.
9.
10.

Tuska J á n o s
Racsko Pál
Lászik J á n o s
Karkus András
Hovorka János.

Ez utóbbiak közül azonban, miután a rendes tagokból Meleg J á n o s és Benyo Pál elhaltak, a két legelső : id. Farkas Pál es Ribárszky György a rendes
tagok sorába léptek.
A gondnoki hivatal, melyet a presbyterium évrőlévre, és pedig az egyházi év kezdetén választ, most
a következő tagokból áll : Farkas András főgondnok
(inspector), Kmetyka János gondnok, Mótyovszky Pál
11*
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egyházfi. Az eddig volt sáfári állás, melynek hatáskörébe tartozott a takarékmagtár kezelése, ez év elején
megszüntettetett s ennek teendője a gondnok hatásköréhez csatoltatott.
A gondnoki hivatal az egyház gazdasági részének
kezelésével, az egyház jövedelmével s terheivel foglalkozik, illetve annak bevételeit s kiadásait számadás és
felelősség terhe alatt vezeti.
A sáfárra
a takarékmagtár kezelése volt bizva.
E takarékmagtár annyiban önálló intézmény, hogy ennek
bevételei egészen más természetűek, mint az egyház
másik magtáránál, s czélja is nem az egyházi hivatalnokok fizetése, hanem szükség idején kölcsönnyújtás
által a szegényebbek segélyezése. Annyiban azonban
mégis az egyház másik magtárával, illetve pénztárával
összefügg, hogy a kamatokból vagy netán tőketörlesztésből befolyt gabona, a mennyiben uj kölcsönül ki
nem adatott, évenkint eladatik s ez összeg a főgondnoknak kézbesittetvén, ennek számadásaiban egyik bevételi tétel g y a n á n t szerepel.
A mult 1895-ik évre vonatkozó számadása a következő főbb tételekben van kifejezve.
Buza bevétel
807 h. 33 1. 59 cl.
„
kiadás
743 „ 92 „ 25 „
maradvány . .
63 h. 41 1. 34 cl.
Pénz bevétel (buza eladásból) . .
215 frt 73 kr.
„
kiadás (a főgondnoknak átadva) 215 „ 73 „
maradvány .
— frt — kr.
A gondnok az ugyneA^ezett egyházi adót, a hová
a párbér s a birtokra kivetett adó tartozik, kezeli. Az
adókulcs, mely szerint jelenleg az egyház adója a Ilivekre ki van vetve, a következő :

1. házzal es földdel bíró pár fizet 46 1. 12 e \ búzát;
2. 1 kat. hold után fizettetik 5 1. buza;
3. zsellér fizet 30 1. 75 cl. b ú z á t ;
4. földdel biró özvegyek fizetnek 60 krfc;
5.
„ nem biró „
„
30 „
6. házzal „
„ „
„
20 „
Az 1895-ik évi gondnoki számadás főbb tételei:

Buza bevétel
„

kiadás .

.

.

.

2126 h. 56 1. 24 cl.
1241 „ 25 „ 66 „

maradvány

.

.

885 h. 31 1. 18 cl.

.

.

.

Pénz bevétel
„

1202 frt 60 kr.

kiadás (a főgondnoknak kézbesítve)
maradvány
.

1202 „ 60 „
— frt — kr.

A fő gondnok az egyháznak csak pénzbeli bevételeit és kiadásait kezeli. A bevételek részben közvetlenül a főgondnok kezeihez, részben pedig a sáfár és
gondnok kezén át, folynak be. A közvetlenül hozzá
befolyó jövedelmek : a föld évi bérlete, az offertoriumok, a pompa harangoz tatásért s gyászkocsiért szedett
dijak, temetői sírhelyekért megszabott összegek, (ha
például valaki külön helyet kiván) a községtől iskolai
czélra felajánlott évi segély s m á s egyéb vegyes bevétel.
Az 1895-ik évi számadás a következő főbb tételekben nyert kifejezést :

Bevétel
Kiadás

13541 frt 11 kr.
. . . . . . . 13197 „ 47 „

Maradvány . .
343 frt 64 kr.
Az egyház iskoláiról, mint Isten országának veteményes kertjéről, a Ivözmivelődési tényezők czimü
fejezetben részletesebben lévén szó, ezeket itt mellőzve,
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a községben már létező, vagy alakulóban levő hitközségek történetére térhetünk által.
Az 1890-ik évi általános nép-összeirás tanúsága
szerint más felekezeteknek is vannak Tót-Komlóson
hivei.
2. Az ev. ref. egyház.
Az ev. református
egyháznak is van 78 lelke;
ezek tulaj donképen a sámsoni ev. ref. egyház gondozása alá tartoznának, de a sámsoni ev. ref. és a komlósi ev. lelkészek között régebben oly egyezség történt,
hogy az ágost. hitv. ev. hiveket, a kik Sámsonban
laknak, az ottani ev. ref. lelkész, azon ev. ref. híveket
pedig, kik Komlóson telepednek le, az itteni ág. hitv.
ev. lelkészek fogják .gondozni s ez az állapot az ev.
ref. hivekre nézve ma is fennállván, a lelkiekben az
itteni ev. lelkészi hivatal által gondoztatnak.
3. A róm. kath. egyház.
A róm. hath. egijházncili a községben 423 hive
van, kik eddig inkább diasporaként az orosházi róm.
kath. plébániai hivatal gondozása alatt állottak, most
azonban filiává szervezkednek, miután már iskolát létesítettek, a hol is 87 tanköteles közül 27 járt ez évben
iskolába. Az itteni róm. kath. hivek zömét a czigányok
képezik, kik a falu keleti oldalán alacsony kis putrikban laknak s kupeczkedéssel s tapasztással, némelyek
pedig zenével foglalkoznak. A többi hivek az iparosok
köréből valók, kikhez még azután egy-két intelligens
család is járul. A hitközségnek elnöke ez idő szerint
Endrődy István gyógyszerész, tanitója pedig Molnár
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Vendel, ki egy év óta tanítóskodik itten. Első tanitója
1894/5-iki tanévben volt Sperlagh Antal. Az iskola egy
bérbe vett házban van ideiglenesen elhelyezve.
4. A görög nem egyesült és gör. kath. egyház.

Van a görög nem

egyesült

egyháznak is 101

hive, a kik Vásárhelyhez tartoznak s ha máskor talán
a távolság miatt nem is, de nagy ünnepek alkalmával
oda járnak isteni tiszteletre s gyónásra. Egyébként
gyermekeik az ág. hitv. ev. egyház iskoláiba járnak.
Görög hatholikus is van a községben 20 lélek,
a kik a makói görög katholikus lelkész gondozása alatt
állanak s a kik, miután többnyire szegény napszámosok,
szintén esak nagy ünnepek alkalmával mehetnek át
isteni tiszteletre s gyónásra.
5. A zsidó hitközség.

A zsicló hitközség

történetét következőkben ad-

juk : Tót-Komlós községében, ennek alapittatása óta,
több mint egy századon keresztül egyetlen zsidó sem
telepedhetett le s bár a szépen fejlődő községet már
a mult században is felkeresték a makói kereskedő
zsidók, de itt tartózkodásuk egy napnál hosszabb időre
nem terjedhetett, miután az éjszakát a faluban tölteniök nem volt megengedve. Csak a jelen század derekán, különösen az 1848-ki szabadságharcz lezajlása után
kaptak engedélyt az itteni letelepüléshez s igy mindjárt 1850-ik évben két család telepedett l e ; elsőben
L ő w y Sámuel s nemsokára utána Hübsch Salamon
családja. Ezeknek letelepülését a község lakosai nem

—

168

—

szívesen látták, tartva attól, hogy a kereskedelmet
magokhoz ragadva s az egyszeri! közvetítés s az ebből
eredő jogos haszon korlátait átlépve, túlkapásokat engednek m e g magoknak s a nép zsarolóivá lesznek. Ez
aggodalom fokozódott, midőn uj meg uj családok telepedtek le. í g y nem csekély küzdelmébe került W e b e r
Ferencznek és K'rausz Sámuelnek, mig a királyi biztostól nyert engedély daczára is itteni lakosokul befogadtattak. — A következő években ismét uj családok,
köztük Ujhely, Fischer, Iritz és Leipnik családok kerestek itten otthont s letelepedvén, részint kereskedéssel,
részint pedig földbérletekkel foglalkoztak.
Már az 1854-ik évben számuk annyira felszaporodott, hogy a hitközséget megalakíthatták, mi meg is
történvén, elnökül
Leipnik Ábrahámot, metszőül s tani/
tóul Pollák Ábrahámot választották meg. Eleinte bérelt
magánépület volt imaházuk, mely azonban a hivek
szaporodtával csakhamar szűknek bizonyulván be, uj
imaház s iskola épitésének szüksége állott be s igy az
1860-ik évben 1000 frton vásároltak egy beltelket,
mely összeghez egyes hivek adományaikkal járultak,
igy egyebek között Fischer Lipót 100 frtot adományozott e czélra. Miután azonban az adományok vajmi
csekély, alig egy tized részét képezték a telekért fizetendő árnak, Benyo Pál nevezetű ev. ember felajánlotta
a hitközségnek ez összeget s ők azt neki azután négy
év alatt fizették vissza. Hálából a hitközség nevezettnek sirkövet állittatott. Az imaház és iskola tehát az
emiitett telken levő házba tétetett át s 24 éven keresztül a zsidók isteni tiszteletükre itten gyülekezének össze.
E 24 ev alatt a zsidó hitközség tagjai megizmosodtak,
imaházuk s iskolájuk azonban éppen olyan arányban
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hanyatlott, egyre kényelmetlenebbé Ion. E n n e k folytán
uj templom és iskola építésének gondolata s g o n d j a
foglalta el őket s miután e czélra különösen Grósz
Bernát, hitközségi elnök, ki 1868-ban telepedett le itten,
buzgólkodása mellett 8000 frtot g y ű j t ö t t e k össze s ez
összegen épült fel a mostani imaház, iskola s tanitói
lak 1884-ik évben s ugyanezen év A u g u s t u s havában
L ő w Immánuel szegedi és Fischer E n o c h makói rabbik
által ünnepélyesen felszenteltetve, rendeltetésének átadatott. Az imaház benső berendezése nagyobbrészt a
hivek áldozatkészségéből került ki. í g y többek között
Ujhely Izrael és Grósz Bernát az imaház csillárjaira
g y ű j t é s t rendeztek s azokat a g y ű j t ö t t összegen szerezték be, Ujhely pedig 1889-ik évben a thóra 200 frt
értékű ezüstnemliit ünnepélyes alkalmakkor való használatra a hitközségnek, a tulajdonjog fentartása mellett,
átengedte. Példáját mások is tehetség- s áldozatkészségükhöz képest követték s követik, a mennyiben adományaikkal folyton gazdagitják az imaház belső berendezését, igy Ujhely József ezüst lakodalma alkalmával
gyermekei s veje, dr. Schaffer Soma, ezüst kelyhet,
Sajó (Silberger) József nejével szép függönyt (perauchetot) adományoztak, — Brül J á n o s pedig egy thórát,
ez utóbbi szintén a tulajdonjog fentartása mellett, eng e d e t t át a hitközségnek.
A tót-komlósi zsidó-hitközség 1884-ik évig a makói
zsidó-egyházhoz tartozott, azon évben azonban a korm á n y törvényes intézkedése folytán az orosházi egyházhoz, hová is lOOfrtnyi évi illetéket fizet, csatoltatott.
A hitközségnek megerősített alapszabályai Amannak,
melyek szerint bevételét s ügyeinek vezetését önállóan
rendezi be. Jelenleg a hitközségnek, mely 32 családból
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s mintegy 180 leiekből áll, elnöke Herczog Károly,
kinek családja 1857-ik évben telepedett le, pénztárosa
s jegyzője Lővinger L i p ó t ; választmányi t a g j a i : Grosz
Bernát, Ujliely József, Fischer József, Iczkovics Lipót,
Krausz L á z á r ; ez utóbbi az iskola-ügy referense is.
Az iskolaszék következőkből áll: Krausz Lázár mint
elnök, Kuliner Sámuel, Iczkovics Lipót, Iritz J . János,
Nádor Adolf tanitó, mint tagok; ez utóbbi 1887-ik év
óta működik itten mint rendes tanitó. A hitközség
kántora s metszője 1893-ik év óta Glück Móricz; templomszolga pedig 1891 óta Ackermann Ignácz.
Ami a hitközség vagyoni állapotát illeti, az eléggé
rendezett, a mennyiben az emiitett ingatlanon: imaházon, iskolán, tanitó- s kántor-lakáson kiviil, 1000
frtot haladó megtakarított tőkéje van, mi nagyrészben
Grósz József érdeme, ki a hitközségnek ügyeit kellő
ügyszeretettel, igazi buzgalommal és dicséretes tapintatossággal elnöki minőségben hét éven át (1885—1892)
vezette s a ki a hitközségnél elévülhetetlen érdemeket
szerzett magának. Ezenkívül 1880-ik évben megalakult
az úgynevezett Ohevra-Khadisa (Szent egyesület), melynek czélja szegények s betegek ápolása s gyámolitása
s melynek elnöke keletkezésétől fogva Leipnik Ábrahám. Ez egyesületnek vagyona ez idő szerint 800 frt
készpénz, mely a helybeli „takarékpénztár"-ban gyümölcsözik. Ez összeghez adományaikkal járultak egyebek között Ujhely Izrael, ki elhalt fiának, Illésnek emlékére 50 forintot s Herczog Sámuel s neje örökösei,
szüleik emlékének megdicsőitésére 150 forintot adományoztak.
A hitközség iskolájának felszerelése kielégitő s a
millenium alkalmából 80 frt értékű szemléltető eszkö-
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zökkel gyarapodott. Az iskolába ez évben 30 tanuld
járt, köztük 9 más hitfelekezethez tartozó gyermek is.
A mi jelenleg Tót-Komióson lakó zsidók társadalmi
életét illeti, nagyobbrészt kereskedéssel foglalkoznak s
a többi hitfelekezethez tartozó lakosokkal békességben
s zavartalan egyetértésben élnek.
Ezzel Komlós községében létező egyházak, illetve
felekezetek s hitközségek történeteit, bárha részletesebb
adatok hiányában csak hézagosan, k i m e n t e t t ü k volna.
Ezen szakasznak befejezéseül csak annyit emiitünk,
hogy a ki figyelemmel kiséri Tót-Komlós különféle
felekezeteit, kénytelen bevallani azt, hogy ezek között
sem súrlódás, sem valami felekezeti türelmetlenség eddig
nem tapasztaltatott, a mi leginkább az itten vezérszerepet vivő ág. hitv. ev. egyház érdeme, mint a mely
a többi apróbb hitfelekezetek jogait tiszteletben tartja,
őket vallásos meggyőződésükben nem háborgatja; de
el kell ismerni azt is, hogy a kívánatos béke fen tartásához eddig a többi hitfelekezetek is szerény fellépésükkel hozzájárultak. Ha valaki azonban jogtalan vagy
túlhajtott követelésekkel az áldásos békét felbontja, az
az egyenetlenség s ezzel együtt a kárhozatos átok
magvát elhinti, mitől Komlós községe felekezeteit a
Mindenható óvja meg.

VIII. FEJEZET.

Közmivelődési tényezők.
1. A

népiskolák.

A közmivelődés tényezői között első sorban említ e n ü n k kell a népiskolákat azon okból, m e r t valamely
község történetében a legfontosabb fejezetek egyike
— a tanügy, a mennyiben ez mintegy hévmérője az
általános miveítségnek. U g y a n i s a mely községnek v a g y
egyháznak iskolái elhanyagolt állapotban v a n n a k s
inkább koldus putrihoz, semmint a miveltség fölszentelt templomaihoz hasonlítanak, ott ama nép miveítsóge,
ha ugyan lehet ottan ilyenről szólani, a lehető legalacsonyabb fokon á l l j de a hol az iskolák és a tanítói
lakok rendben s tisztán t a r t a t n a k , ott a nép elérte m á r
a miveítségnek azon fokát, mely tiszteletet igényel s
tiszteletet szerez.
Nagyon természetes t e h á t , hogy mi is Tót-Komlós
történetét t á r g y a l v a , a t a n ü g y e t , illetve az iskolákat,
m i n t a közmiveltség v e t e m é n y e s kertjeit figyelmen kívül
n e m h a g y h a t j u k s hagyni n e m is akarjuk, nem lévén
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ok arra, hogy népiskoláink s tanügyünk állapotát a
világ Ítélete alá ne bocsássuk.
Nem állítják, hogy a mi iskoláink a fejlettség azon
fokát elérték már, a hol többé nincsen fejlődés, a hol
többé kívánni való nem marad hátra. De azt is nemes
Önérzettel elmondhatjuk, hogy Komlós, illetve ottan
az ágost. hitv. ev. egyház a tanügy tekintetében nem
zárkózott el soha a haladás követelményei elől. Iskoláit
időről-időre fejlesztette s az iskolák ügyét, a mint arról
a község és az egyház jegyzőkönyvei is tanúskodnak,
mindenkor figyelemmel kisérte s egyik legkiválóbb
gondjának tekintette. A komlósiak is meg lévén győződve arról, hogy a népiskolákban tétetnek le a jövő
számára a legelső alapok, mindjárt ide településök
idejében gondoskodtak nemcsak imaházról, de iskoláról is.
Az egyház első tanítója Mravih Péter volt, kit
még Szent-Andráson választottak volt meg tanítójuknak, s ki velők együtt j ö t t le a komlósi pusztára.
Hogy mily gondot fordítottak iskolájukra s különösen
arra, hogy ott gyermekeik Isten félelmében, erkölcsös
egyháztagokká neveltessenek, annak egyik bizonyítéka
az is, hogy egy bizonyos Chrapan nevezetű egyént
hívtak volt meg tanítójuknak s ezt lelkészül is akarták
felszenteltetni, de kihágó élete miatt azután elbocsátották, valamint szintén hasonló ok miatt 1758-ban

Beszterezei

Mátyás

nevű tanító is hivatalától fel-

függesztetett.
Emiitett évig, vagyis 1 758-ig mindkét nemű gyermekek egy ugyanazon iskolába jártak. Ekkor azonban
az iskolába járó gyermekek, részint azok nagy száma
miatt, részint pedig a tanítás s nevelés biztosabb
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sikere végett kétfelé osztattak, fiuk külön s leányok
is külön iskolába osztatván be. Amazok tanítására a

turóczmegyei folkusfalvi Tomka

Mihály

tanitó hiva-

tott meg 1758-ik Aug. havában; emezek, ugyanis a
leányok iskolájába a nógrádmegyei kis-zellői Vágner
Péter
segédtanító állíttatott be még előbb, vagyis
1758 Máj. 18-án. E két tanítónak működését Wallaszky
röviden akképpen jellemzi, hogy „feladatát s hivatását
mind a kettő lelkiismeretesen betöltötte". — Valószínű, hogy eleinte a két iskola egy ugyanazon épületben volt elhelyezve, később azonban, nevezetesen 1766-ban, midőn uj imaházat emeltek, egyúttal
egy uj iskolát is építettek leányok számára. Hogy
azonban a község az egyre fokozódó közterhekkel
szemben is az iskolák ügyét mily figyelemben részesítette, bizonyítja azon körülmény is, hogy már 1771ben Tomka tanitó számára uj lakást épített s miután
a tanulók egyre szaporodtak, ugy hogy már az összes
figyermekek
oktatására Tomka tanitó egymaga nem
volt képes, 1774-ik évben a nógrádmegyei kis-zellői

Zsingori

Péter

adatott melléje, ki a kisebb gyerme-

keket olvasás és Írásra tanította. Ez az állapot, hogy
ugyanis egy ugyanazon tanteremben két tanitó tanítson, nem maradhatott sokáig, azért már a következő
1775-ik évben uj iskola és a tanitó számára lakás
építtetett. Igy már volt három iskolája s két tanitó
számára uj tisztességes lakása. Ez azután arra indította az egyházat, voltaképpen a községet, mert eddig
az összes terheket a község viselte, hogy a már roskadozó s a tanítói hivatás méltóságának már meg nem
felelő hajlék lebontása után Vágner Péter számára is
uj lakást építtetett.
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Ezzel a község iskoláinak ügyét az akkori kor
követelményeihez képest kellően ellátta, lévén a községnek már három kellően felszerelt iskolája s három rendes tanitója, kik az egyre szaporodó ifjúság nevelése
körül hiven teljesítették kötelességüket, Tonika Mihály
1758-tól 1803-ig, tehát 45 esztendeig, Vágner Péter
ugyancsak 1758-tól 1794-ik évig, tehát 36 esztendeig
s Zsingori Péter 1774-ik évtől 1793-ig, tehát 19 esztendeig munkálkodván a népnevelés gyakran tövises
mezéjén. — Hogy a népiskolákban itten, éppen ugy
mint másutt is abban az időben valami rendszeres tanításról szó sem igen lehetett, való szinti, s a vallástanitáson, irás, olvasás, számoláson és éneklésen kiviil a
tanitás alig terjedhetett egyébre; bár másrészről föltehető az is, hogy egy olyan tudományosan képzett
férfiú, mint volt Wallaszky, nem igen érte be azzal,
hogy a gyermekek csak irni, olvasni, számolni s énekelni tanuljanak, hanem bizonnyára arra is figyelt,
hogy még más, a gyakorlati életre vonatkozó dolgok
tanítása is bevonassék az iskolai nevelés körébe.
Az itt elősorolt három iskola mintegy 30 évi fennállása után 1805—6—7-ben újra építtetett. E három
iskolába jártak a gyermekek egészen 1831-ik évig.
Miután azonban különösen a leányok iskolája tulnépes
volt úgyannyira, hogy egy tanító valamennyi leánynak
oktatására képtelen volt, a mondott évben uj iskola
csatoltatott az eddigi három iskolához. Igy már az egyháznak négy rendes iskolája s négy rendszeresített
tanítói állomása is volt, és pedig olyan beosztással,
hogy a kisebb fiuk és kisebb leányok külön-külön s a
nagyobb fiuk és nagyobb leányok szintén külön-külön
iskolába jártak. — Ezen időközben azonban a tanítói
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karban is változás történt, ugyanis 1793-ik évben Zsingori Péter, 1794-ik évben pedig Vágner Péter hivataláról leköszönvén, amannak helyére alnói Büro
Dániel, emennek helyére pedig O-Turáról Szameez
Ádám
választatott meg. — Ez utóbbi azonban csak 9 évig
működött itten, mert 1803-ban megválasztatván Nagylakra, odatávozott. A következő évben pedig Tonika
Mihály aggkorára való hivatkozással 45 évi itteni tanítóskodás után szintén leköszönt hivataláról. Az igy
megüresedett tanitói állomások akként töltettek be,
hogy a nagyobb fiuk tanitása az itt működött Buró
Dániel tanítóra bízatott, a távozás és leköszönés folytán megüresedett tanitói állomásokra
Bartholomeidesz Dániel a kisebb fiuk s Delhy Márton pedig
valamennyi leány mellé állíttatott be tanítóul. Ez időből a község levéltárában fenmaradt egy pár okirat,
mely arról tanúskodik, hogy Bartholomeidesz és Buró
tanítók között nem a legjobb kartársi viszony állott
fenn. Ugy látszik, hogy gyakran izetlenkedtek egymással s ügyes-bajos dolgaikat nem egyszer a községi
elöljáróság elé is vitték. Ennek tulaj donitható Burónak
azon elkeseredése is, melynek következtében 1814-ik
évben hivataláról lemondott. Utódjául Zatroeli
András
orosházi tanitó választatott meg. Ez azonban mindössze 9 évig tanítóskodott, mert már 1823-ik év Sept.
12-én 42 éves korában elhalván, helyét
Hegedűs
Márton foglalta el. Az összes leányok tanítója Delhy
Márton 1831 Aug. 8-án áldozatul esvén a dühöngött
cholerának, utódjául JYováh Pál választatott meg.
Ez azonban valamennyi leány oktatásának a legjobb
akarat mellett sem felelhetvén meg, melléje még azon
évben épített uj iskolába Tonika Károly
segédtani-
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tói minőségben állíttatott be. — Az egyház 1834-ik
évben 2320 frton uj orgonát épittetett uj templomába
s így uj orgonistáról is kellett gondoskodnia s gondoskodott is Theil Sámuel személyében, kit tanitónak s orgonistának hívott meg. •—- Theil Sámuel született 1792-ik évben Szepes-Iglón Szepesvármegyében
Theil Mihály ottani tanitó és Korabinszky Rozália szülőktől. Iskolai tanulmányait Liedemann Sámuel tanár
idejében Lőcsén fejezte be. Innen nevelőnek ment kosztolányi Kosztolány Lászlóhoz Barsmegyébe. Azután
tanítóvá lett Merényben s 2 év és 4 hónapi ott hivataloskodás után átment Szepes-Remetére, hol 16 évig
tanítóskodott. Innen Nagyváradra j u t o t t tanítónak, hol
egy évet és tíz hónapot töltött. Itt érte őt a komlósi
egyház meghívása. Itteni hivatalát 1834-ik évben foglalta el, a mikor is a kétfelé osztott leányiskolában a
kisebb leányok mellé állíttatott be tanítónak, a nagyobb
leányok vezetése Nóvák Pálra bízatván. Theil mint
tanitó is, de főleg mint kitűnő orgonista kedves emlékben maradt a komlósiak előtt. Az ő, különösen az
egyházi zenében való jártasságának köszönhető nagy
részben a tót-komlósi népnek mai napig is megmaradt
szép éneklése. Meghalt 1851 Febr. 11-én. Egyébként
kartársa Nóvák Pál is igen szorgalmas és lelkiismeretes tanitó vala, 24 éven hiven munkálkodván a népnevelés terén, mindaddig, míg 1855-ik évben megtébolyodván, az egyház által nyugalmaztatott. -— Bartholomeidesz Dániel 1835 Május 30-án 32 évi itt tanítóskodás után elhalván, ennek helyét a már négy év
óta segédtanitói minőségben itt működött Tonika Károly foglalta el mint rendes tanitó, ki azonban látva
azt, hogy az egyházi hivek bizalmát és szeretetét elTót-Komlős története.
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vesztette, tanitói állásáról 1840-ik évben önkényt lemondott. — Hivatalában felváltotta őt Kovács
Mátyás, ki született 1817-ik évben Febr. 6-án B.-Osabán
Kovács Mátyás és Jánovszky A n n a szülőktől. Elemi
tanulmányait szülőhelyén, a gymnasiális tanulmányokat
részint Mező-Berényben, részint Szarvason végezte be.
1834 Dec. 10-én a szemlaki egyházba választatott meg
tanítónak, hol 6 évet töltött. Innen pedig 1840 Dec.
11-én a tót-komlósi ev. egyházba hivatott meg a kisebb
fiuk tanítójának, hol 34 éven keresztül áldásosán működött. 1874-ben ugyanis félfizetésre nyugdíjaztatott s
1878 Mart. 16-án meghalt.
A 40-es évek elején kiváló gonddal kezdték tanitani az iskolákban a magyar nyelvet is, s e tekintetben igen jó szolgálatot tett Bende Károly tót-komlósi
ág. hitv. ev. lelkész által szerzett s Békésmegye által
5000 példányban kinyomatott „Magyar nyelvvezér tót
iskolák számára" czimű népiskolai tanköny, mely a tót
iskolákban csakhamar kedvencz könyvvé s gyorsan
elterjedvén, a m a g y a r nyelv terjesztésének egyik hatalmas tényezőjévé lett.
Ez időben az alsóbb osztályokban taníttatott az
olvasás t ó t és m a g y a r nyelven, írás, számolás, éneklés,
továbbá bibliai történetek, káté, példabeszédek, szentírási idézetek (dictumok) s egy kis természetrajz. A
nagyobb iskolákban pedig hittan, a reformatio története, Magyarország földrajza és története, természettan
s egészségtani szabályok versekben. Igy hatalmasan
gyarapodott a népiskolák tananyaga, de az iskolába
járók száma is fokozatosan emelkedett. Az egyháznak,
mint fentartó testületnek elöljárósága nagyobb buzgalommal kezdte a gyermekeknek iskoláztatását szorgal-
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mázni. Az 1848-ki események után következett osztrák
uralom, bárha sok tekintetben fájdalmas emléket hagyott
maga után, a népoktatás terén üdvös eredményeket
mutathat fel. Ugyanis annak közegei szigorúan követelték, hogy minden hat éves gyermek bevezettessék
az iskolába s az e tekintetben hanyag szülőkre szigorú
büntetéseket szabott. Ennek természetes következménye
volt, hogy az iskolába járó gyermekek száma hirtelen
felemelkedett s hol előbb 90—100 gyermek járt egy
iskolába, ott azután 300—400 gyermekkel volt kénytelen bajlódni a tanitó. Ez állapot azonban nem maradhatott igy sokáig, a fentartó egyházaknak uj iskolákról
kellett gondoskodniok. így történt ez Komlóson is, hol
a lelkészek és velők a presbyterium tagjai is dicséretes
buzgalommal szorgalmazták a gyermekek iskolába járat á s á t s alig tartatott presbyterialis gyűlés, a melyben
ez ügy szóba ne hozatott volna, sőt 1857-ik év Nov.
15-én tartott presbyteri gyűlésen határozatul hozatott,
hogy a hanyag szülők, kik gyermekeiket nem küldik
az iskolába, 1 frt pénzbirsággal sújtassanak, minden
alapos ok nélkül mulasztó gyermek minden egyes mulasztásért 1—1 krfc fizet.
Az ily szigorú eljárás következtében Komlóson is
az iskolába járók száma rohamosan emelkedett s igy
itt is szükségessé vált, hogy az egyház mentől előbb
uj iskolát épitsen. Ennek folytán 1857-ben az úgynevezett bánáti részben uj iskolát létesitett, eleinte bérelt
házban helyezve azt el, kibérelvén iskolának s tanitói
laknak Ondrejo Mihálynak házát 1 évre 40 forintért.
Később azonban, nevezetesen 1859-ik évben Kemény
Mihály, akkori csabai mérnök terve szerint 3824 frtnyi
költséggel uj tantermet s tanitói lakott épített s ez
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iskolába tanítóul Nagylakról Dvoracsek Adolf hivatott
meg, ki is állását 1857 Okt. 3-án foglalta el. Két évre
ra az egyház ismét a központban levő már nagyon is
düledező Hegedüs-féle iskolát épitette fel és pedig ugy,
hogy az egyik vége iskolának s tanitói laknak, a másik
vége pedig gyógyszertárnak s gyógyszerészi lakásnak
lett berendezve, hogy igy az épület ezen része némi
jövedelmi forrásul szolgáljon az egyháznak. — Ez
iskola építésénél történt az, hogy a battonyai cs. kir.
szolgabírói hivatal valami építészeti rendszabály 5-ik
§-ára való hivatkozással az építést be akarta tiltani.
Az egyház azonban, amint arról már e mű egyik fejezetében megemlékeztünk,-hivatkozva az 1790—91-ik
évi 26. t.-cz. 2. és 5-ik pontjaira, az építést tovább
folytatta s azt 1861-ik évben szerencsésen be is fejezte.
Ez iskola-építésnél az összes költségek 10,385 frt 70
krra rúgtak.
Az egyháznak ezen öt iskolája még nem volt elégséges az évről-évre egyre szaporodó tankötelesek befogadására. Ennélfogva az egyháznak megint nemsokára
uj iskoláról kellett gondoskodnia, mit meg is tett,
midőn 1870-ik évben az úgynevezett „Olajmalmi" iskolát
felépítette, tanítóul Horváth Bélát hiván meg oda. —
Ezáltal az egyház iskoláinak száma 6-ra szaporodott
fel s az iskola-ügyet a fejlődés ezen stadiumában találta
az 1877-ik évben megtartott canonica visitatio is, melynek jegyzőkönyvében a tanitói karra, a tananyagra,
tankönyvekre, iskolába járó gyermekek számarányára
s egyéb iskolai ügyre vonatkozólag a következőket
találj uk felj egyezve:
A tanítók kivétel nélkül mind képzett, részint
theologiát, részint jogot, részint pedig tanitói képezdét
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végzett egyének. Erkölcsi magokviselete kifogástalan;
a reájok bizott iskolákat hiven vezetik, ugy magán,
mint nyilvános életök feddhetetlen. A gyermekek oktatásában szorgalmasan járnak el, a tanitásra kiszabott
órákat nem mulasztják, tanitván naponként 6 órát; a
szent énekek begyakorlására, valamint a szent irási
mondatok emlékelésére nagy súlyt fektetnek ; a gyermekek szivébe a vallásosság, isteni félelem, becsületesség és erkölcsösség érzetét csepegtetni, őket a szentirással, főleg pedig az uj testámentommal megismertetni
tőlük telhetőleg igyekeznek. A valláson kiviil tanitják
az irást, olvasást, fejbeli és számjegyekkel való számolást, az uj mértéket, természetrajzi és természettant,
földrajzt, bibliai és egyházi történetet, alkotmányt és
más a nagytiszteletii esperesség által megjelölt és kiszabott tárgyakat. A gyümölcsfa nemesítésben és gondozásban a nagyobb iskolásokat Horváth Béla tanitó
vezeti és oktatja e czélra kijelölt kertben.
A mi a tankönyveket illeti, ugyanazon főpásztori
látogatás jegyzőkönyve szerint, a következők használtattak : Horváth Károly-fele: Slovensko-uhersky slabik á r ; Szeberényi Lajos-féle: Kis m a g y a r ; Gönczi-féle:
Olvasókönyv; Dr. Luther Márton: Kis kátéja és a nagyobb káté Achim és Gál-féle magyarázatokkal; Tranoscius, cantional, funebrál, uj testámentom, Skolnik,
Dejepis Uherska (Magyarország története).
Az iskolába 1876-ik évben járt gyermekek száma
következő: Hegedűs Károly iskolájába 167, Gál Dániel
iskolájába 104, Ohrenka Sámuel iskolájába 173, Tusjak
György iskolájába 114, Horváth Béla iskolájába 124,
Ohován József iskolájába 96, összesen 778 gyermek járt.
A gyermekek, főleg pedig a leányok Szt.-Mihály-
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nap körül, de a fiuk, különösen a nagyobbak csak Okt.
végén, sőt némelyek csak újév körül vezettetnek fel
az iskolába. A tanév rendszerint Sept. 1-én kezdődik.
A nyári vizsgák Május végén tartatnak. Az iskolai
mulasztások leggyakoribb okai a temetések, lakodalmak,
disznótorok, mezei munkák, télen pedig a nagy sarak.
A szorgalmi idő rendszerint 9 hónapig tart, szünidő
a három nyári hónap s azután vasár- és ünnepnapokon
kiviil hetenkint szerdán és szombaton délután.
\
A gyermekek nem szerint vannak elválasztva, kivéve az olajmalmi s a bánáti iskolát, mint a melyek
vegyesek. Az iskoláknál érzékenyebb hiányok nem igen
találtatnak, kivéve a Chrenka-féle iskolát, mely tultömött, s melynek kibővitése nagyon kivánatos volna;
egyébként e dolgon sokkal jobban volna segitve, ha
ugy az alsó, mint a felső végen egy-egy iskola épittetnék, a minek szükségét az egyház már régibb idő
óta érzi.
S valóban az egyház érezte is annak szükségét,
hogy iskoláit ismét szaporítsa ; de másfelől érezte az
uj meg uj iskola-épitések által reá nagy mértékben
nehezedő teher súlyát is. E z t látva a község, mint jó
testvér, sietett az egyház terhein akként könnyíteni,
hogy 1879-ik évben egy felső elemi községi magyar
iskolát létesitett, abba tanitóul Kuliczi Nándort hiván
meg. Azonban ezen községi iskola, mint ilyen, nem
nagyon segitett a bajon, a többi iskolák tultömöttségét
éppen nem szüntette meg, mert a három zsidó gyermekkel összesen 7 növendék iratkozott be. Részben az
első kisérlet eme sikertelensége, részben pedig azon
közóhaj, hogy a mint arról az 1871 Aug. 20. és az
1879 Jun. 21-én tartott presb. gyűlések jegyzőkönyvei
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tanúskodnak, az egyház is egy felsőbb elemi iskolát
állitson fel, oda terelték az ügyet, hogy a község és
egyház között az iskola átadása, illetve átvétele iránt
tárgyalások indultak meg, melyek eredményre is vezettek oly értelemben, hogy az egyház ez iskolát, mint
felső elemit átvéve, magyar iskolává teszi, hol a valláson kivül minden tantárgy magyarul fog előadatni.
Időközben pedig, nevezetesen 1879 J u n . 26-ki képviseleti gyűlésen, a község kötelezte m a g á t arra, hogy
az egyháznak tanügyi czélokra, tulajdonképpen pedig
az emiitett iskola tanítójának fizetése, az iskola tatarozása s ismétlő-iskolák ellátása czéljából évenként 1000
frtot fizet. A vármegye közigazgatási bizottsága eme
transactióba beleegyezett azon föltétel alatt, ha az oda,
mint községi iskolába beválasztott tanítót, eme állásában az egyház is meghagyja s ha az iskola magyar
iskola lesz.
Azonban a felső elemi iskola az egyház fenliatósága
alatt sem tudott felvirulni, az 1880-ik évi nyári vissga
alkalmával is csak néhány növendékkel vizsgázott a
különben is jeles képzettségű tanító. Az elemi felsőbb
iskola ily állapota az egyházat, mint fentartó testületet
oda hangolta, hogy ez iskola jellegének megváltoztatásáról kezdett gondolkozni, a mi azután meg is történt olyan formán, hogy az iskola megmaradt ugyan
magyar iskolának, de a felső elemi jelleget levéve,
egyszerűen V—Vl-ik fiosztályuvá alakította át. A hat
osztályú fiiskola ennek folytán következőleg osztatott
b e : I—II. osztály Ohrenka, III—IV. osztály Gál és
V—Vl-ik osztály Kuliczi vezetésére bízatott. Miután
azonban az egyház, midőn a községtől az iskolát annak
tanítójával együtt átvette volt, az utóbbira nézve ki-
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mondotta, hogy ugyanazon kötelességeket tartozik
teljesíteni, mint a többi tanítók, Kuliczi, hivatkozással
arra, hogy az egyházi functiókban nem járatos, ezek
alóli fölmentetését kérelmezte, mit az egyház egy évi
időtartamra m e g is adott. E g y év leteltével ismét szemeinek gyengeségére hivatkozva, kérelmezte a presbyteriumnál, hogy a kántori teendők alól mentessék fel,
mit azonban a presbyterium tovább megadni nem volt
hajlandó; — e miatt azután Kuliczi 1880 Sept, 19-én
állásáról lemondott s a községből végleg el is távozott.
Helyébe azután nemsokára Sept. 26-án megtartott közgyűlésen Botha
József,
akkori időben orosházi segédtanító, közfelkiáltással választatott meg.
Azáltal, hogy az egyház a fentebb érintett módon
osztályozta a íiiskolát, azaz, hogy a Kuliczi-féle előbb
községi, azután egyházi, felsőbb elemi iskolát egyszerűen V—VI. osztályura szállította le, az iskolák túltömöttségére nézve lényegesen javult az állapot, mert
mig a Kuliczi-féle iskolában volt 6—7 növendék, addig
most már ugyanazon iskolába mindjárt 70 növendék
iratkozott be.
De bárha egyidőre segítve lett a dolgon, az évrőlévre, különösen a k o r m á n y azon szigorú elj arasa folytán, hogy a mulasztásokért a szülők érzékeny birsággal
sújtattak, az iskolába járók egyre emelkedő száma ismét
szükségessé tette, hogy az egyház uj iskola építéséről
gondolkozzék. — Gondolkozott s gondoskodott is, mert
a felső végen 1884 Mart. 30-án megvette bizonyos
Mótyovszky György és Franciszti J á n o s nevű lakosok
közös p o r t á j á t 2000 frton, s itt mindjárt a tavasz nyiltával az egyik házat lebontva, oda iskolát épitett s a
másiknak házát pedig tanitói lakásul rendezte be. Az

—

185 —

itteni állásnak hiványát az egyház tisztességes, szabad
lakásban s 600 frt készpénzben állapította meg. Ekkor
a bánáti iskolából az uj iskola Szokolay Pál tanitót
promoveálta, s helyébe a bánáti iskola tanitójául Kovácsik Gábort választotta meg.
Ezáltal az egyház tanitóinak s rendszeresített iskoláinak száma 8-ra szaporodott fel s egy időre, bárha
az iskolák még eléggé tömöttek maradtak, az egyház
az iskolák szaporításának terhétől felmentetett, mely
pihenési idő alatt azonban tétlen nem maradt, amenynyiben 1889-ik évben templomát újból fedette s kívülről
a toronnyal együtt meszeitette. A tankötelesek számának emelkedése azonban újra csak figyelmeztette arra,
hogy ismét iskolát építsen. így 1890-ik évben, bárha
a mult évi templomjavitás meglehetősen kimerítette
pénztárát, uj iskola építéséhez fogott, miután iskolatelkül a mezőhegyesi ut mellett levő üres malomtelket
a község kegyes volt neki ajándékozni. — Az iskola
felépíttetvén s hiványa 500 frt s 5 hect. búzában állapíttatván meg, oda tanítóul Lengyel Gyula helyeztetett
át a bánáti iskolából, emebbe pedig Bukovinszky István
választatott meg.
Azonban még ezzel sem lett a tót-komlósi evang.
egyház ügye odáig fejlesztve, hogy a növendékek számát
illetőleg a tanügyi törvénynek teljes mértékben eleget
tehetett volna, bárha más tekintetben a tanítók nemcsak az országos törvény, hanem saját lelkiismeretök
törvénye szerint is igyekeztek kötelességöknek megfelelni, ugy az idősebbek, mint a fiatalabbak is, mely
utóbbiakhoz az utóbbi időben nevezetesen Gál Dánielnek 1892 Nov. 30-án bekövetkezett halála után 1893ban megválasztott Povázsay Gábor is sorakozik, —
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A megye közigazgatási bizottsága több izben figyelmeztette az egyházat a kir. tanfelügyelő által a fentebb
érintett hiányra, melyet az egyház ezen
figyelmeztetés
nélkül is élénken érzett. De az egyház pénztára kimerülve
lévén, halasztást kérelmezett. Ekkor azonban a közigazgatási bizottság, miután az egyházzal mint autonom
testülettel nem rendelkezhetett, iskola épitésre nem
szoríthatta, a községnél kezdte szorgalmazni, hogy ez
építsen uj iskolát. E k k o r a presbyterium tekintetbe
véve azt, hogy ha a község épiti, akkor is csak ugyanők viselik a terhet és az iskola mégsem lesz az egyház
fenhatósága alatt, elhatározta, hogy ismét iskolát épít.
E határozatáról értesítette a községet azon kérelemmel,
hogy a volt, úgynevezett Maliga-féle száraz-malmok
üres telkét iskolatelkül adományozza az egyháznak. A
község, mint jó testvér, de meg azért is, hogy igy
ezen uj iskola felépítése által a kifogásolt túltömöttség
meg lesz szüntetve s ő maga nem fog uj iskola építésére szoríttatni, a kért telket szívesen bocsátotta az
egyház tulajdonába. E telken azután 1895-ik év Okt.
havában fel is épült az iskola és a tanítói lakás. Ennek
hiványa tisztességes szabad lakás, 400 frt készpénz, s
20 hect. búzában állapíttatván meg, tanítóul az egy pár
év előtt itt segéd-tanitóskodott Trnovszky J á n o s albertii
tanító választatott meg, ki is állomását December hó
1-én el is foglalta.
Igy az egyháznak már most 10 rendes tanítója s
ugyanannyi rendszeresített állomása van, s ha hozzávesszük a róm. kath. és az izraelita iskolát is, akkor
látni fogjuk, hogy Tót-Komlóson az iskola-íigy az utolsó
50 év alatt hatalmas lendületet nyert, mert mig negyvennyolczig csak 4 iskola létezett, addig ma már 12
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iskola áll és működik a népnevelés szolgálatában. —
A mi ez iskolákban a tannyelvet
illeti, az a zsidó,
a róm. kath. és egy evangelikus iskolát kivéve, még
nagyobbára tót, hanem azért a magyar nyelvnek ismerete egyre terjed s tért foglal, mert nemcsak hogy
kivétel nélkül valamennyiben és pedig kellő sikerrel
tanittatik az, hanem az iskolákban évről-évre mindig
több és több tantárgy adatik elő magyar nyelven, ugy
hogy már most sem kénytelenek a komlósi szülők gyermekeiket a magyar nyelv elsajátítása végett úgynevezett „magyar szóra" más községekbe adni.
Az iskolák szellemét illetőleg, történetirói objectivitással mondhatjuk, hogy itt a gyermekek nemcsak
hű egyháztagokká, hanem a hazának hű fiaivá és leányaivá is neveltetnek, mire nézve a tanitóknak ugy
egyháziassága, mint kifogástalan hazafiassága biztos
kezességet nyújt.
A népiskolákról szóló fejezetünk kiegészitéseül ide
jegyezzük legalább kivánatosan s legalább azon tanitóknak az életrajzát, kik az 1877-iki canonica visitatio
alkalmával és azóta működtek s működnek az egyház
iskoláiban.
Az 1877-ik évben itt működött s azóta ide választ o t t tanitók életrajza megválasztatásuk időrendje szerint
a következő :

Hegedűs

Károly,

szül. 1824 Jan. 7-én Csornádon,

Pestmegyében, Hegedűs Márton és Chudovszky Johanna
szülőktől. Életének 6-ik évében Komlósra jött atyjával,
ki ide tanitónak választatott volt meg. Elemi iskoláit
itt végezte, azután pedig magyar nyelv elsajátítása
végett Vásárhelyre ment, hol egy évet töltött. Gymnasium! tanulmányait Szarvason és Selmeczen végezte.
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1845-ik évben ideiglenes tanítónak Nagylakra hivatott
meg, hol 10 hónapig működött. Innen Vukovára hivatott meg 1846-ban rendes tanítónak, hol 5 évig tanítóskodott. Itt érte őt a komlósi egyháznak meghívása,
melynek következtében 1851-ik évben az itteni egyik
iskolának tanítójává lőn, mely hivatalát egészen 1879
Máj. 2-ik napján bekövetkezett haláláig viselte.

Gál Dániel

szül. 1824 Nov. 11-én pestmegyei

Domonyban Gál Mátyás ottani tanító és Kadasi Mária
anyától. Elemi iskolába Szt.-Mártonban, Kátán és Gödöllőn járt, gymnasiális tanulmányait Aszódon kezdte
és Selmeczbányán végezte. 1845/6-ik évben Késmárkon
a jogot, Pozsonyban pedig a theológiai tudományokat
tanulta, hol a candidaticuini vizsgát is letette. 1847-ik
évtől 1851-ik évig nevelősködött, a mikor is azután
1851-ik évben a czeglédi egyház hívta meg őt tanítójának, hol azonban csak egy évet töltött, mert a
következő évben a vásárhelyi egyház meghívását fogadta el. Itten töltött egy év után, azaz 1853-ik évben
ide a komlósi egyházba költözött, hol 1892 Nov. 30-án
bekövetkezett haláláig hivataloskodott.
Chrenha Sámuel, szül. 1825 Decz. 12-én Miaván,
Nyitramegyében, Chrenka Mihály és Viszkidenszky Karolin szülőktől. Zsenge gyermekkorában szülőhelyétől
távol Acsakürtön kezdett iskolába járni. A gymnasiális
nyolcz osztályt Selmeczen végezte, a hol a jogot is
tanulta. 1850-ik évben Verbóczra ment tanítónak, honnan
néhány év múlva Szemlakra jutott. Itt azonban csak
egy évet töltött, mert azután 1855-ik évben Komlósra
hivatott meg tanítónak, hol 1887 Máj. 11-én meghalt,
ugy is mint ember, ugy is mint buzgó tanító, kedves
emléket hagyva maga után.
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Ticsjak György, szül. 1850-ik év Máj. hó 12-én
Szarvason, Tusjak Mihály és Bartyik Ilona földmives szülőktől. Ugy elemi, mint gymnasiális tanulmányait szülőföldén végezte, s oklevelet nyervén, Szarvason segédtanítóvá lett, 1871-ik évben pedig Pitvarosra hivatott
meg rendes tanitónak. Innen 1874-ik évben a komlósi
egyház hivta meg, hol 1882-ik év Okt. 11-én hosszas
betegség után meghalt,

Horváth

Béla,

szül. 1850 Aug. 13-án pestmegyei

Albertin Horváth Károly ottani tanitó és Alexa Amália
szülőktől. Mint kis gyermek jött le Szarvasra, hová
atyja tanitónak választatott meg. Elemi és gymnasiális
tanulmányait Szarvason végezte, valamint a tanitóképző
tanfolyamot is, melynek végeztével oklevelet nyervén,
Leszich Dániel ottani tanitó oldala mellett segédtanitóvá lett. 1870-ik évben a tót komlósi egyházba megválasztatván rendes tanitónak, azóta a nagyobb leányok
tanitásával s nevelésével foglalkozik.
Chován József szül. 1842 Jul. 22-én Szarvason
Chován Zsigmond ottani tanitó és Fialka J u d i t szülőktől. Ugy elemi, mint gymnasiumi tanulmányait
szülőhelyén végezte. A gymnasium 8-ik osztályából
Komlósra hivatott meg segédtanitónak Kovács Mátyás
elaggott tanitóhoz, honnan félévi segédtanitóskodás
után ismét visszatért Szarvasra, hogy tanulmányait
befejezze. Midőn ez megtörtént, 1865-ik évben Antalfalvára altanitónak, 1866-ik évben pedig Ambrózfalvára
rendes tanitónak hivatott meg, hol 9 évet sok nélkülözés között töltött el. Innen Komlósra 1867-ik évben
hivatott meg, hol elsőben a bánáti, később az úgynevezett „olajmalmi", végre 1884-ik év óta az egyik központi iskolában működik.
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szül. 1859 Mart. 7-én Nagylakon,

Csanádmegyében, Pavlovics János és Domanovszky
J u d i t iparos szülőktől. A t y j a elhalálozván, anyjával
Tót-Komlósra költözött. Elemi tanulmányait Tót-Komlóson és Makón végezte. 1869-ik évben Szarvasra m e n t ;
ott agymnasiális osztályokat befejezvén, 1874-ik évben
a soproni tanítóképző növendéke lett, hol a tanfolyamot bevégezve, 1877-ik évben tanitói oklevelet nyert.
Elébb Nagylakon mint segéd egy évig, majd Gyopárhalmán mint rendes tanitó szintén egy évig működött.
1879-ik év Jul. 13-án a tót-komlósi ág. hitv. ev. egyház által rendes tanítónak megválasztatván, tanitói
hivatalát ugyanazon év Aug. 9-én elfoglalta s azóta
előbb a bánáti, azután az olajmalmi s 1887-ik év óta
az egyik központi iskolában működik.

Botha

József

szül. 1854 Jul. 26-án Szarvason,

Botka József és Molitórisz J u d i t iparos szülőktől. Elemi
iskolák végeztével ugyancsak Szarvason a főgymnasium
növendéke lett. Gymnasiális tanulmányainak végeztével
a gymnasiummal kapcsolatos tanitóképzőben 1875-ik
évben tanitói oklevelet nyert.. Mint okleveles tanítójelölt, a gymnasium egyik jeles tanára, Korén István
ajánlatára a trencsénmegyei osztrolukai Osztroluczky
Géza nagybirtokos házához került nevelőnek. 1876-ik
évben a „Magyar athleticai club" által kitűzött s
10 db. es. k. aranyból álló jutalmat „A magyar labdajátékok rövid ismertetése" czimü művével megnyervén,
ez buzdításul szolgált neki arra, hogy az irodalommal
tovább is foglalkozzék. Ez időben nevelésügyi dolgozatai sűrűn jelentek meg a „Néptanítók lapjá"-ban. —
Negyedfél évi nevelősködés után Orosházára került,
hol majd helyettesi, majd pedig segédtanitói minőség-
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ben másfél évet töltött. Itt érte őt 1880-ik évben okt.
20-án a tót-komlósi egyház meghívása, megválasztatván egyhangúlag az V—Vl-ik fiosztály tanitójául. —
„Utazás a föld körül" czimü s az ifjúság számára irott
műve Stampfel Károly kiadásában jelent meg Pozsonyban. „A vallás oktatás bibliai alapon" czimü értekezését a „Békésmegyei tanitói egyesület" 25 frttal jutalmazta. — Komlóson állandóan az V—Vl-ik fiosztályt
és pedig már 16 éve vezeti.
Szoholay
Pál szül. 1863. év Sept. 6-án Szokolay
Pál és Kliman Rozália iparos szülőktől. Öt elemi osztálynak a helybeli iskolákban történt befejezése után
a szarvasi főiskolába ment, hol 1875-től 1883-ig tanulva, a gymnasiumi nyolcz osztály bevégzése után
letette az érettségi vizsgát, egyúttal pedig a tanítóképzőben a tanitói oklevelet is megszerezte magának.
Hazatérve a művészi, nevezetesen a festői pályára akart
lépni, melyért nemcsak kiváló képességénél, de költői
lelkületénél fogva is gyermekkora óta lelkesedett. Komlóson azonban éppen akkor Tusjak György halálos betegen feküdt s biztos kilátása volt arra nézve, hogy
üresedés esetén rendes tanitónak meg fog választatni.
Igy szinte gyermekkora óta táplált tervétől, bárha fájdalmasan esett megválnia, mégis egyrészt szegénysége,
másrészt pedig özvegy édesanyjának s testvéreinek
anyagi helyzete arra birták őt, hogy 1883 Sept. 1-én
elfogadja a neki felajánlott segédtanitóságot Tusjak
György oldala mellett. Főnöke azonban két hónap
múlva elhalálozván, helyettes tanitóvá, majd meg 1883
Dec. 16-án rendes tanitóvá lett, eleinte a bánáti, majd
a felsővégi és az olajmalmi s végre 1893-ik őszén az
egyik központi iskolába került. Tanitói hivatása mellett,
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melyet 13 év óta tölt be, mint dillettans a festészettel,
kertészettel és méhészettel is foglalkozik.

Kovácsih

Gábor szül. 1863 Dec. 13-án Szarvason

Kovácsik J á n o s és Králik J u d i t iparos szülőktol. Elemi
s gymnasiumi tanulmányait szülőföldén végezvén,
ugyanott 1882. év Jun. 22-én tanitói oklevelet kapott.
Ugyanazon év Sept. 3-án Halásztelekre m e n t nevelőnek
s két havi nevelősködés után Tót-Komlósra hivatott
meg Ohrenka Sámuel tanitó oldala mellé segédtanitónak, 1884-ik évben pedig J u l . 8-án ugyanott megválasztatott rendes tanitónak a bánáti iskolába, m a j d
azután egy év múlva a felsővégi iskolába helyeztetett
át, hol azóta állandóan működik. Tanitói hivatala mellett, melyet 14 év óta visel, a kertészettel és méhészettel is foglalkozik.

Lengyel Gyula, szül. 1863 Decz. 28-án Szarvason, Lengyel György és Pap Julianna iparos szülőktől.
Elemi iskoláinak végeztével ugyancsak Szarvason a
főiskola növendéke lett s gymnasiális és a főiskolával
kapcsolatos tanitó-képzői tanfolyam bevégzése után,
1883-ik évben tanitói oklevelet nyert. Mint okleveles
tanitój elölt 1883 Sept. 1-én Paál Sándor gazdatiszthez
Tompára nevelőnek került, hol egy évet töltött. Innen
1884-ik év Sept. 1-én Tót-Komlósra j ö t t Chrenka Sámuel tanitó oldala mellé segédtanítónak, 1886 Okt.
24-én pedig a csanádmegyei Ambrózfalván rendes tanitónak választatott meg. Itt egy évig hivataloskodván,
1887 Sept. 1-én Tót-Komlósra jött át tanitónak a bánáti iskolába, innen pedig 1890-ik évben az alsóvégi
uj iskolába, m a j d pedig 1893-ik évben az olaj malmi
iskolába helyeztetett át, hol azóta működik.

Lenével Gyula,
Horváth Béla,
Csermák Kálmán,
Gajdács Pál,
Chován József,
tanitó tanitó
lelkész, iskolasz. elnök
lelkész
tamto
Bukovinszky István, Povázsay Gábor,
Szokolay Pál,
Kovácsik Gábor. Paulovits János, Botka József,
GaalJános
tanitó tanitó tanitó tanító tamto
tamto
tanuo

Ágostai hitv. evangélikus lelkész és tanítói kar.
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István,

—

szül. 1870 Aug. 3-án Tót-

Komlóson, Bukovinszky János és Vajgel J u d i t iparos
szülőktol. — Elemi tanulmányait szülőhelyén végezve,
1882-ik évben a szarvasi főiskola növendéke lett, hol
1890-ik év Jun. 28-án VIII-ik osztályról szóló osztálybizonyitványt és tanitói oklevelet nyert s azon év
Aug. 31-én Tót-Komlóson a bánáti iskolába rendes
tanitónak választatott meg, hol azóta állandóan működik.
Povázsay Gíábor, szül. 1870 Decz. 26-án Szarvason, Povázsay János és Brauner Anna földmives szülőktől. Elemi iskoláit szülőhelyén s felsőbb tanulmányait szintén ott és az eperjesi tanitóképzőben végezte.
1890. év November havában az intézet igazgatójának
ajánlatára — mint harmadéves tanítóképzői növendék
— a szentesi ev. egyház iskolájához, mint segédtanító
ment, a hol a tanév végéig maradt. 1891 Sept. 1-én
megválasztatott a kondorosi ev. egyház újonnan épített iskolájába tanitónak, hol 1892. Nov. 15-ig működött, időközben, azaz 1892. Sept. 7-én tanitói oklevelet
szerezve magának. -— Innen Csabára ment, hol helyettesi minőségben működött addig, mig őt atót-komlósi
ev. egyház 1893. Febr. 19-én rendes tanítójául meg nem
választotta. A tanév végéig a Gál Dániel elhalálozása folytán árván maradt iskolában működött, azután
pedig az alsóvégi uj iskolába helyeztetett át, hol azóta
állandóan hivataloskodik.

Trnovszhy

János,

szül.

1868

Sept.

14-én,

Trnovszky Sámuel és Maginecz Zsuzsánna iparos szülőktől. Elemi és gymnasialis tanulmányait Szarvason
végezte s ugyanott 1889-ik év J u n . 30-án tanitói oklevelet nyert. 1890-ik évben Apatelekre mint rendes,
1891-ik évben pedig Tót-Komiósra Gál Dániel mellé
Tót-Komlős története.
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segédtanítóul ment. 1891 Sept. 20-án pedig a csanádmegyei alberti ev. egyházba rendes tanítónak választatott meg, hol 1895 Nov. 30-áig volt alkalmazva.
Ugyanazon év Decz. 1-én pedig, mint rendesen megválasztott tanító átjött Komlósra, hol azóta működik
s tanitói hivatala mellett, kertészettel és selyemhernyótenyésztéssel is foglalkozik.
Molnár Vendel r. kath. tanitó, született 1874
Márcz. 22-én, Vásáros-Dombon, Baranyamegyében, Molnár Mihály és Markovics Mária iparos szülőktol. Elemi
tanulmányait Döbröközön, Tolnamegyében, középiskolai
tanulmányait pedig Pécsett végezte, ugyanott a tanítóképző első osztályába iratkozott be, később Szegeden
és Nagyváradon tanult s ez utóbbi helyen tanitói
oklevelet is n y e r t 1894 J u n . havában. E g y évig Zsibón,
Szilágymegyében tanítóskodván, onnan Tót-Komlósra
hivatott meg tanítónak, hol 1895 Október havától
mint rendes tanitó, a szülők közmegelégedésére működik.

Nádor

Adolf

izraelita tanitó.

Született

1863

J a n . 25-én Penczen Nógrádmegyében, Neumann Manó
és Zipser Julianna kereskedő szülőktől. A népiskolát
s a gymnasium négy alsó osztályát Váczott végezte.
Azután a tanitói pálya iránti hajlamát követve, a budapesti izraelita tanítóképzőbe lépett, hol három évet
töltött. Majd hat évi nevelősködés után 1887 J u n i u s
havában az egri érseki rom. kath. tanítóképzőben tanitói
oklevelet nyert, s még ugyanazon év Augusztus havában
tanitói állomást is nyert s meg is nősült, nőül véve
Holländer F a n n y okleveles tanítónőt. Emiitett 1887 év
óta állandóan a tót-komlósi izr. hitközség vegyesnemü
6 osztályú elemi iskolájában, — tanítván évenkint
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25—30 növendéket — a hitközség tagjainak teljes megelégedésére működik.
Az itt rövid életrajzi vázlatokban közölt tanitók
mind képzett s tanitói oklevéllel képesitett tanférfiak,
kik mint ilyenek, kötelességeiket a reájok bizott gyermekek tanitása és nevelése körűi híven teljesitik, mint
társadalmi egyének kivétel nélkül kifogástalanok s mint
hazafiak nemcsak a magyar nyelvnek, de a magyar
hazafias szellemnek is hű terjesztői s bajnokai. Ezzel
a népiskolákról szóló fejezetünket befejezhetjük azon
őszinte kijelentéssel, hogy Tót-Komlóson a tanügy
hivatott kezekben van letéve, s hogy boldog azon
község vagy egyház, melynek gyermeknevelése ilyen
kezekre van bizva.

2.

Intézetek.

Az előbbi szakaszban közölt népiskolákon kivül
ezek mellett Komlóson időről-időre még más, részint
társulati iskolák, illetve intézetek keletkeztek, melyek
azonban részint hatósági beavatkozás, részint pedig
pártolás hiánya miatt néhány évi tengődés után megszűntek. így a 80-as évek elején, nevezetesen 1881-ik
évben, bizonyos Némethi Malvin, tanitónőképzőt végzett
kisasszony, elemi és kézimunka iskolát nyitott, mely
iskola két évi fennállás után megszűnt. Utána azután
szintén hasonló jellegű iskolát nyitott bizonyos Czernill
Róza kisasszony, de ezen iskola is alig három évi fennállás után létezni megszűnt, m e r t a megyei tanfelügyelő,
mint oly iskolát, a melynek tanitónője tanitói oklevéllel
nem birt, zugiskolának jelentve ki azt, beszüntette.
Később, nevezetesen pedig 1887-ik évben létesült
13*
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társulati magyar leányiskola, melynek történetét,
illetve „annak keletkezését s fejlődését vázlatosan bár
ecsetelni akarván, kénytelenek vagyunk Tót-Komlós
helyi, illetőleg nemzetiségi viszonyaira reflektálni". Erről
az 1889-ik évben közrebocsátott „Értesítő" igy í r :
„Tót-Komlós nagyobbára tótajku köznépe nem akar
elzárkózni a mivelődés és haladás szelleme elől s igy
leány gyermekeinek neveltetésére s tanittatására is kezd
nagyobb gondot forditani. E végből, hogy leánygyermekei
is a magyar nyelvet, mint a nemzeti mivelődés egyik
eszközét, elsajátíthassák maguknak, azokat az elemi
iskolák végeztével úgynevezett „magyar szóra" a szomszéd községekbe, v a g y cserébe, vagy szolgálatba adja,
hol azonban azok kellő szülői gondozás hiján, sajnos,
sokszor olyat is elsajátítanak magoknak, ami azután
egész életükre káros befolyással lehet. Éppen azért
Tót-Komlós községe néhány lelkesebb, a gyermek, illetőleg a leánynevelés iránt melegebben érdeklődő tagja
részint, hogy Tót-Komlós köznépének leánygyermekei
itthon sajátíthassák el magoknak a magyar nyelvet,
részint, hogy, a mennyire lehet, szülői gondos felügyelet alatt nevelkedjenek s amellett még a nőnek
annyira szükséges kézi munkákban is jártasságot s
ügyességet szerezzenek magoknak, megindította ez
irányban a mozgalmat s 1887 Aug. 2-án, s később
Aug. 7-én t a r t o t t előzetes értekezletén az eszme megvalósításának módozatairól tanácskozott. Az ügy további
fejlődésére vonatkozólag álljanak itt az 1888. év Jul.
22-én tartott közgyűlés elé terjesztett elnöki évi jelentés
következő szavai: „Midőn magyar leányiskolánk s társulatunk első évére visszatekintünk, önkéntelenül elébünk
állanak ezen nemes vállalatunk fejlődésének összes
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fázisai s eszünkbe j u t ama latin közmondás: „omne
initium durum". Sajnosan kellett nekünk is eme közmondás igazságát tapasztalnunk, mit nem annyira a
lelkesedés hiányának, mint inkább az általános nyomasztó anyagi helyzetnek kell betudnunk. Bizva azonban abban, hogy az oly nemes ügy, mint leánygyermekeink gondos, czélszerü nevelése s a hazafias
érzület ápolása, késó'bben több és több ügybarátot s
pártfogót leend szerencsés a maga részére nyerni, községünk néhány lelkesebb s a jövő nemzedék czélszerü
nevelésének szent ügyét szivén hordozó tagja mult év
Aug. 2-án, majd Aug. 7-én értekezletre gyűlt össze,
mely értekezletek eredménye az lett, hogy egy hat
osztályú elemi magyar leányiskola létesitésének szüksége kimondatván, a társulattá való szervezkedés s a
tan- és nevelésügy barátaihoz e czélból intézendő fölhívás határozatba hozatott. Miután az utóbb emiitett
értekezlet egyúttal megjelölte az alapot is, melyen a
társulat szervezhető lenne, ugyanis, hogy egyelőre négy
évre alakulnánk társulattá és pedig olyformán, hogy
a társulat állandó alapító tagokból, kik egyszer s
mindenkorra fizetnek 30 frtot, rendes tagokból, kik
négy egymásután következő évben évenkint 3 frtot
és pártoló
tagokból, kik ugyananyi időre legalább
2—2 frtot fizetnek, taggyiijtés czéljából három aláírási
iv bocsáttatott ki. Bárha az eredmény az előzetesen több
oldalról nyilvánult óhajjal szemben nem felelt meg egészen a várakozásnak, mégis, miután a társulat tagjai közé
ketten alapitókul, 25-en rendes s 13-an pártoló tagokul,
összesen 40-en iratkoztak, számitva ugy a rendes tagsági dijakra, mint az iskolába járó gyermekek után
szedendő tandijakra, az iskola létének alapját fentebb

jelzett időtartamra némileg biztosítottnak látván, alakuló
gyűlést hívtak össze, mely ugyanazon év Aug. 22-én
meg is tartatott. Ezen alkuló gyűlés a társulattá való
szervezkedést fenti alapokon határozatilag kimondja,
tisztviselőit megválasztja és pedig elnökül: Gajdács
Pált, alelnökül: Csermák Kálmánt, gondnok s pénztárnokul: Horváth Bélát, jegyzőül: Szokolay P á l t s
iskolaszékét, mely az iskola ügyeiről a törvényszabta
határok között gondoskodni hivatva leend, szervezi.
Iskolaszéki tagokul: Osörföly Lajost, Grosz Bernátot,
Hanke Józsefet, Horváth Sámuelt, Dr. Simon Pált, Tatay
Jánost, id. Teplan Andrást választva meg. Egyúttal
a választandó tanítónő fizetését 400 frtban és szabad
lakásban, a tandijat pedig társulati tagok gyermekei
után 20 frtban, nem társulati tagok gyermekei után
pedig 25 frtban állapítja meg, nemkülönben pedig jelen
szervezkedésnek a kir. tanfelügyelő úrral való közlésére
az elnökséget, a tanítónői állomásra vonatkozó pályázatnak lapok utján való közhirrétételére a már szervezett
iskolaszéket kéri föl".
A tanitónő-választó közgyűlés Sept. 21-én tartatott
s az iskolaszék szerencsés volt Genersich Karolában
jeles bizonyítványokkal ellátott s kitűnően képzett nemcsak elemi, hanem polgári iskolára is képesített tanítónőt választani, ki is ugyanabban az időben három helyre
is meg lőn választva s ő a három között a komlósit
választotta. Ezzel a társulat oly szerencsés választást
tett, a minő ritkán j u t nagyobb fizetést nyújtható társulatnak is. Valóban, hogy az iskola, míg ő itt volt,
virágzott s rendeltetésének teljes mértékben megfelelt,
az az ő érdeme, s anélkül, hogy túlhajtanék a dolgot,
megvalljuk, hogy nagy mértékben az ő távozásának
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tulajdonitható az is, hogy az iskola megszűnt. Ugyanis
1891-ik évben az ág. hitv. ev. bányai kerület által
Aszódon felállított polgári leánynevelő-intézet megválasztotta őt tanítónőnek. Ezzel kiváló tehetségeinek
s nemes ambitiójának megfelelőbb tér kínálkozván, a
sokkal előnyösebb subexistentiát igérő és sokkal biztosabb alapokon nyugvó intézetnek tanítónői állása
között minden tekintetben oly nagy különbség mutatkozott, hogy egyáltalán, bár fájt őt nélkülöznünk,
távozásán nem csodálkozhattunk. Az iskola emiitett
megszűnésének oka a jeles tanítónő távozásán kívül
az is vala, hogy nem sikerült, a mint reméltük, sem a
községnek, sem az egyháznak átadnunk, igy a különben
is csekély társulat által nyújtható alapokon kivül biztosabb alapra helyeznünk azt. A társulat névleg ma is
fennáll s várja a kedvező pillanatot, midőn a szendergő
eszmét uj s talán maradandóbb életre keltheti, hívhatja fel.
E szakaszban említés nélkül nem hagyhatjuk az
ovocldt sem, mely 1888-ik év Márcz. 1-én mint Nádor
Adolfné, szül. Holländer F a n n y magánóvodája, 25—30
kisdeddel nyilt meg. Ily jellegű volt mintegy három
esztendeig, a mikor is azután 1891-ik évben a község
100 frtnyi évi segélyt szavazott meg az óvodára, s igy
az némileg a község fenhatósága alá került. Két év
múlva, vagyis 1893-ik esztendőben az óvoda községivé
lett s a község évenkint 520 frtot költ reá, miből az
óvónő s dajka fizetése 400 frt, óvodai helyiségért lakbér 120 frt. Az óvónő fizetését emeli az óvodába járó
gyermekek után a szülők által havonkint fizetendő
20—20 kr. csekély illeték. Az 1895/6-iki tanévben az
óvodába járt 30 fiu 40 leány, összesen 70 gyermek.
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Az óvodának helyisége egy foglalkozási, egy munka
teremmel, valamint általában egész berendezése s fölszerelése még sok kivánni valót hagy hátra. Egészben
véve az óvoda ügy Komlóson a kezdet stádiumában
van s fokozottabb mérvű fejlesztésre vár.

3.

Olvasókörök.

Az olvasókörök mindaddig, mig a hasznos ismeretterjesztő könyvek s nemesitő olvasmányok felhasználása s eszmék kicserélése által az önképzés korlátain
belül maradva, a politika tekervényes útvesztőjébe
nem tévednek, megérdemlik, hogy mint a közművelődés tényezői, tisztelettel emiitessenek. Mihelyt azonban akár egyházi, akár községi vagy országos választásoknál kortestanyákká fajulnak, a helyett, hogy használnának, inkább kárára vannak az általános közműveltségnek.
Tót-Komlóson ez idő szerint három olvasókör létezik. Fennállási éveik számáttekintve, legelső az úgynevezett Polgári Olvasókör (Casino), mely 1881-ik
évben létesült s nemcsak a honoratiorok, hanem iparosok és földesgazdákból is alakult. Alapszabályait a
minister 1882. Jul. 28-án erősitette meg. Alakulása
idejében 90 t a g j a volt, most azonban a tagok száma
megcsökkent, egészen 39-re szállott le, minek legfőbb
oka az, hogy időközben ugy a földmivelők, valamint
az iparosok is külön-külön olvasókört létesítettek. A
casino egy időben több lapot járatott, most azonban
csak a következőkre fizet elő: Egyetértés, Pesti Hirlap,
Békésmegyei Közlöny, Orosházi Újság, Orosházi Közlöny, Maros, Vasárnapi Újság, Világ Krónika, Magyar
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Gazdák Lapja, Borsszem Jankó. Folyóiratok közül az
Ausztria-Magyarország képekben czimü müvet járatja.
Ezenkívül könyvekre évenkint 100—150 frtot áldoz.
Tagsági-dij évenkint 6 frt. Időről-időre részint saját
könyvtára javára, részint pedig más jótékonyezélra
felolvasásokat s tánczvigalmakat szokott rendezni, melyek
jóformán kivétel nélkül ugy a kedélyesség, mint az
anyagi siker tekintetében, a vidék legkiválóbb mulatságai közé tartoznak. Könyvtára jelenleg 243 műből s
380 kötetből áll, helyisége, mely áll egy társalgó s olvasó, s egy könyvtárteremből, a Komló-szálloda emeletén, a diszterem szomszédságában van, minek folytán
ugy a casino, mint mások által rendezett mulatságok
esetén, melléktermekül rendesen átengedtetik. Tisztviselői alakulása idején: Elnök Csörföly Lajos; alelnök
Tatay J á n o s ; jegyző Horváth Béla; könyvtárnok Botka
József; pénztárnok ifj. Hovorka P á l ; gondnok id. Farkas
P á l ; választmányi t a g o k : Csermák Kálmán, Povázsay
Mihály, Zigury György, Hanke József, Kosztra Lajos,
Machan Pál, id. Hovorka Pál, Farkas András, Lászik
Mátyás, Malya György, Schlésinger János. — Mostani
tisztviselők: Elnök Csermák Kálmán, alelnök Tatay
János, jegyző Trnovszky János, könyvtárnok Bukovinszky István, pénztárnok Schlésinger János, gondnok
Kovácsik Gábor; választmányi t a g o k : Gajdács Pál, Povázsay Mihály, Szokolay Pál, Botka József, Horváth
Béla, Nagy György, Endrődi István, dr. Fényes Sámuel,
Pipis Pál, Pavlovics János. — Kor szerint mindjárt
az Olvasókör után következik a „ t ó t - k o m l ó s i
ker.
földmivelő olvasókör," mely 1888-ik évben Febr. 1-én
keletkezett. Alapszabályai a ministerium által 1888.
Aug. 1-én erősítettek meg. Tagjai, kiknek száma ez
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idő szerint 90, többnyire földmivelők, habár van
köztük egy-két iparos s honoratior is. Bérelt helyisége egy társalgóteremből áll, mely olvasó- és billiárdszobául is szolgál; tagsági dij évenkint 2 frt.
A földmivelők többnyire vasárnaponkint s ünnepnapokon délutánonkint szoktak ide gyülekezni, bárha, különösen a téli hónapokon keresztül hétköznapokon is
felkeresik a lapok áttekintése végett. Könyvtára 76
műből, 112 kötetből áll. J á r a t o t t lapjai a következők:
Budapesti Hirlap, Békésmegyei Közlöny, Orosházi Újság,
Maros, Politikai Újdonságok, Jogi és közigazgatási utmutató; tót nyelven pedig: Národni Noviny, Slovenske
noviny, Osernoknazsnik, Národni hlásnik. Éppen ugy
mint a casino, ezen olvasókör is szokott jótékonyczélu
s igen látogatott s igy sikeres mulatságokat rendezni.
— Tisztviselői alakulása idején voltak a következők:
Elnök Antal Mátyás, alelnök Machan István, tiszteletbeli alelnök K a r k u s Sámuel; pénztárnok ifj. Antal Pál;
gondnok Racsko A d á m ; könyvtárnok ifj. Stirbicz J á n o s ;
jegyző Karkus Péter. Ezidő szerinti tisztviselői: Elnök
Antal István; alelnök Ribárszky György; pénztárnok
Gyivicsan I s t v á n ; könyvtárnok Racskó Pál; gondnok
Hovorka Pál; jegyző Strbka András. Hirlapokra évenkint 60 s könyvekre 31 frtot ad ki. Korra nézve a legfiatalabb, de a tagok számát illetőleg legerőteljesebb

az iparos olvasókör, mely 1893-ik év Május
15-én keletkezett s melynek alapszabályai 1893. Dec.
22-én erősitettek meg. Tagjainak száma 111 és pedig
rendes tag 75, kik évenkit 2 frtot, pártoló tag 27, kik
évenkint 15 krt fizetnek. — Helyisége saját házában
van s áll egy társalgó és billiárd, egy könyvtárteremből s egy a kör gazdája számára berendezett lakásból.
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J á r a t j a a következő lapokat: „Vasárnapi Újság," „Pesti
Hírlap", „Iparügy", „Békésmegyei Közlöny", „Orosházi
Közlöny". „Mátyás Diák", „Slovenské Noviny". —
Könyvtára 85 kötet tartalmú. Lapokra kiad évenkint
50, könyvekre 25 frtot. Tagjai többnyire iparosok, de
van néhány tagja a honoratiorok közül is. Alakulása
idején tisztviselői voltak: Pavlik András elnök, Fisch
Lénárd jegyző, Karkus J á n o s pénztárnok, Gehring
Ferencz könyvtárnok, ifj. Teplan András gondnok.
Jelenlegi tisztviselői: Kovácsik János elnök, Laukó
István alelnök, Gehring L. Ferencz jegyző, Leginszky
J á n o s pénztárnok, Kovácsik Lajos könyvtárnok, Daubner András gondnok. — Ez is, éppen ugy mint a két
előbbi, időközönkint szintén minden tekintetben sikerült
mulatságokat rendez.
Ez olvasókörök, a mint az előadottakból kitűnik,
bárha külön-külön, többnyire egy foglalkozású embereket
csoportosítanak össze, mégsem alkotnak olyan válaszfalakat, hogy más foglalkozású egyének is egyik-másik
körnek tagjai ne lehetnének, s ez helyes is, mert az
ilyen olvasóköröknek is csak addig van létjogosultságuk,
mig az egyetértés, a testvériség, az összetartozandóság
szellemét ápolják s nem alacsonyodnak le a visszavonás,
az osztálygyülölködés kárhozatos tanyáivá.

Egyesületek.
Időről-időre még más czélu s más természetű
egyesületek is keletkeztek. Igy első sorban említendő
a tanitói fiók egyesillet, mely mint a békésmegyei
tanitóegylet kiegészítő része, 1883. év Jul. 2-án keletkezett s melynek tagjai a helybeli tanitók s lelkészek.
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Ez éppen ugy, mint a megye más fióktanitói egyesülete, különösen a tanitás s nevelés terén kivánatos
önképzést tűzte ki czéljául, mely czélját elérni részint
elméleti, kiválóan csak a tanitás és nevelés köréből
vett m u n k á k felolvasása és az ezek folytán kifejlődött
eszmecserék, valamint gyakorlati mintaleczkék tartása
által gondolja.
1887-ik évben, nem ugyan mint szerves egész,
hanem szintén csak mint egy nagyobb megyei egyesületnek kiegészitő része, alakult az úgynevezett gazdasági fiókegyesület. A bekésmegyei gazdasági egyesületnek azelőtt is voltak községünkből tagjai, számszerint mintegy 10—15-en, de az emiitett évben e
sorok irója a megyei gazdasági egyesület által taggyüjtésre szólittatván fel, a tagok számát 70-re vitte
fel. Ez egyesület működése különösen a már emiitett
1887-ki gazdasági és iparkiállitás rendezésében kulminált.
Ezek mellett különösen a sámsoni egyesület által
felhivatva 1890-ik évben létesült a fiók vereskereszt
egylet s egyesülve a sámsoni fiók vereskereszt egylettel, egy ideig „ a sáms on-komlósi
egyesitett fiók

vereskereszt

egyesillet"

nev alatt szerepelt. —

Ilyenné alakult pedig 1890-ik év Jun. 1-én, tótkomlósi 43, sámsoni 22, összesen 65 taggal; tisztviselősége ekképen választatván m e g : elnökök Csermák
Kálmánné, szül. Remenyik Etelka és Ozédly Györgyné,
szül. Kádas Mártha, társelnökök Gajdács Pál ev. lelkész, Kalmár J á n o s rom. kath. plébános; jegyzők:
Botka József és J ó z s a Lajos tanitók; pénztárosok:
Zigury Béla és Torkos István; bizottsági t a g o k :
Csermák Kálmán, Csörföly Lajos, Ozédly György,
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Diamand Károly, Eszes János, Horváth Béla, Hovorka
Pál, A. Kovács János, Machan Márton, Oskovics
Károly, Ringelhann Gyula, Schlesinger János, Ujhelly
Ferencz és Wolfinger Miksa. Később azonban, nevezetesen 1893. Jan. 27-én, a sámsoni egyesület ismét
különvált.
Az egyesületek sorába tartozik az 1875-ik év
Márcz. l-jén alakult „ f é r f i - d a l h a r m e l y n e k első
tisztviselői voltak: Csermák Kálmán elnök, Pavlik
András pénztárnok, Országh Lajos jegyző, Horváth
Béla karvezető. E dalkar azonban időről-időre szünetelt, majd ismét uj életre ébredt, igy 1891-ik évben,
majd 1894-ik évben, végül pedig 1896. tavaszán.
Mostani tisztviselői: Gajdács Pál elnök, Karkus György
alelnök, Hanke József pénztárnok, Lengyel Gyula
jegyző, Horváth Béla karvezető.
Mindezen egyesületek, fájdalom, nem fejtenek ki
olyan tevékenységet, a minőt kellene kifejteniük, s
a milyen tevékenység feljogosítaná őket arra, hogy a
közművelődés lényeges tényezőiül tekintessenek. Ennek
oka azonban az évről-évre egyre súlyosabban nehezedő anyagi gondokon kivül, egyrészt az, hogy a mi
községünk társadalmi életének ilyen nyilvánulásainál
jóformán mindig egy ugyanazon kör vétetik igénybe,
másrészt pedig az emberek azon általános jellemvonása, hogy lelkesedni ugyan hamar lelkesedünk, de
nem vagyunk kitartók, pedig az egyesületek működésénél ha fontos tényező a lelkesedés, tízszerte fontosabb
tényező a kitartás, mert mig amaz, t. i. a lelkesedés,
nem egyszer bámulatot gerjeszt, addig maradandó s
még az utókorra is áldásthozó m u n k á t csakis a kitartás alkot.
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Irodalom.

Midőn Tót-Komlós történetében irodalomról, illetve
az irodalomnak miveléséről beszélünk, előre kell bocsátanunk, hogy itt nem valami világra szóló munkákról
van szó, hanem csupán :'sak arról, hogy Komlóson is
voltak időről-időre férfiak, kik nemcsak élő szóval, de
tollal is igyekeztek a közmiveltséget terjeszteni. —
Ezen férfiak elseje és legkiválóbbika Wallaszhy
Pdl,
kinek életrajzát Zsilinszky Mihály jeles történetirónk
dolgozatából vettük át. A z t hiszem, hogy csak méltó
dolgot cselekszem, ha e jeles férfiú irodalmi működésének méltatását is e másik jelesnek adom át, midőn Wallaszkyra nézve az emiitett dolgozatból a következő kivonatot közlöm:
,,Tót-Komlóson a magyar irodalomnak egyik kiváló
bajnoka, Wallaszky Pál, tiz és fél esztendeig működött áldásosán a mult század második felében. Azok,
kik Wallaszky parochiája mellett elmenvén, éjfélenkint
mécsvilágot láttak nála, távolról sem gondoltak arra,
hogy a fiatal tudós pap, hivatalos óráin kivül, oly
munkán dolgozott, mely neki országos hirnevet és
becsületet fog szerezni. O maga sem számított erre.
Dolgozott, mert érezte szükségét. Ha belefáradott, uj
erőt merített azon meggyőződésből, hogy ezt a nemzeti becsület követeli. — Kazinczy Ferencz, a magyar
nemzeti irodalomnak ezen ujjáteremtője, kinek éles
szemei az ország minden zugában felfedezték a valódi
tehetségeket, csakhamar észrevette Wallaszkyt és
midőn 1817-ben már mint neves Írónak arczképét
kiadta, a „nemzeti becsület szerencsés védője" czimé-
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vei tisztelte meg. Kölcsey Ferencz, a hires szatmári
követ, az egyiránt kitűnő szónok ós költő, hasonlóképen ugy emlegeti őt, mint honának és századának
egyik kitűnő tudósát. Horváth István pedig egy
magasztaló életrajzot irt róla, melyben a magyar nemzet tiszteletre és hálára méltó fiának és tudósának
festi, „ki szerény és m a g á t sohasem fitogtató, de ősz
korában is fáradhatatlan férfiú volt", kit fényes pályafutása után is csak kevesen ismertek s még kevesebben méltányoltak.
Irodalmi munkássága „Verbőczy életrajzá"-nak
1768-ban történt megírásával, melynek teljes czime:
„De Stephano Werbőczyo jurisconculto Hungáriáé
celeberrimo dissertatio historico epistolica Generossisimo et Nobilissimo Domino Andreae Semberi de
Felső-Szud Dynastae in Nagy-Rhéde A. Sipék e c t . . .
quum X X V I . Maji. A. D. MDOOLXVIII. in Gymnasio
Evangelico Posoniensi studiis scholasticis valediceret
jus Hungáriáé anspicaturus dicata a Paullo Wallaszky
Bagyanino N. Hont Hungaro SS. Theol. et Philosoph,
cultore" veszi kezdetét. E jeles s „mindössze 32 lapra
terjedő müvecske ugy tekinthető, mint Wallaszky
tanulmányainak mutatványa. A lelkesítő hang különösen jó hatással volt és van m a is az olvasóra,."
A külföldi, különösen a hallei, lipcsei,- wittenbergi és
berlini egyetemeken kellően elkészülve, elég erősnek
hitte magát arra, hogy a magyar nemzet ócsárlóival
eredményesen megvívhasson — és megírta
Hunyadi
Mdtyds hordt tudományos és művészeti szempontból. — Ezen munka, melynek teljes czime: „Tentamen
Históriáé Literarum sub Rege Gloriosissimo Mathia
Corvino de Hunyad in Hungaria, — auctore Paullo
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Wallaszky e montanis Hungaro. Lipsiae ex officino
Sommerio MDOOLXIX.", méltó feltűnést okozott nemcsak hazánkban, de különösen a külföldi tudós világ
előtt; mert valóban úttörő munka v o l t . . . Mátyás
korát irodalmi és művészeti szempontból most már
meglehetősen ismerjük; Fraknói Vilmos, ifj. Szinnyei
József és Osánky Dezső, a legújabban napfényre hozott
adatok alapján oly képet mutattak fel nekünk, minőről Wallaszkynak csak sejtelme lehetett. De éppen ez
m u t a t j a Wallaszky vállalatának becsét; ez emeli értékét, különösen ha meggondoljuk, hogy ő több, mint
száz esztendővel ezelőtt fordult figyelmével a magyar
nemzet legdicsőbb korszaka felé. Valóban, történelmünk egy korszaka sem volt alkalmasabb arra, hogy
altala a magyarok iránt elfogult s intézményeinket és
kulturánkat ócsárolni mindig kész külföld meggyőződjék európai hivatásunknak élénk tudatáról. Wallaszky
korában a magyar irodalomról és általában a magyar
kulturáról m é g rosszabb fogalommal birt a külföld,
mint most. N e m egyszer kellett Wallaszkynak hallania
a gúnyos megjegyzéseket, melyekkel nemzetét a német földön gyalázták. Ezzel szemben egy kis tükröt
akart ama gyalázok szeme elé állítani, melyből meggyőződhettek, hogy igenis, a magyar föld már a régi
században is jeles férfiakat szült, a kik nemcsak fegyverért és mulatságért, hanem a tudományért és művészetért is t u d t a k lelkesedni. Elénk szinekben m u t a t t a
meg a világnak, hogy hazánkban a renaissance jótékony szelleme fogékony keblekre talált. Támadtak
tudománypártolók és tudománymivelők egyaránt és
pedig nemcsak a XV-ik, hanem a két rákövetkező
századokban is. Hogy mindennek daczára a magya-
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rokat tudatlanoknak tartották, az onnét van, mivel
nem volt irodalom-történetünk, mely e balvéleményt
megszüntette volna. Wallaszky ennek okát a magyar nép
azon természetében keresi, melynél fogva — úgymond
— a magyar, mint másban, ugy a tudomány terén is
mindig azon nézetnek hódolt, hogy a dicső tetteket
jobb elkövetni, mint hirdetni. — Így volt ez különösen
Mátyás korában, a mikor hazánkban Európa legnagyobb
tudósai szivesen mulattak; a mikor a hazafiak sorából
is kiváló tehetségek merültek fel és sikerrel versenyeztek a külföldiekkel, a tudós és művész koszorúja után ;
a mikor könyvtárak, hires iskolák, egyetemek hirdették a művelődés haladását; a mikor a múzsák magok
szállottak le közénk, hogy dicsővé tegyék a földet,
mely felett Mátyás jogosan uralkodott. Ezt a dicső
kort kivánta Wallaszky kiemelni a feledés éjjeléből;
ennek képe által akarta elnémitani azokat, kik a magyar nemzet tudatlanságát és barbárságát szerették
kürtölni a világnak. íme, ez volt a könyvnek ép oly
nemes, mint nagyszerű feladata." „Mátyás korának
megismertetése csak kisérlet volt, mely után egy
nagyobbszerü műve következett. Amaz a külföld
előitéletének megszüntetésére, emez inkább a hazai
igényeknek kielégítésére volt szánva. Amaz csak egy
kiszakított lapját képezte a magyar irodalom történetének; emez pedig már az egész irodalom fejlődésére kiterjesztette figyelmét. A Conspeetus teljes

czime: *^Conspeetus Keipublieae Litterciriae
in
Hungaria
ab initiis Regni ad nostra
usque
tempóra delineatus.
Posonii et Lipsiae
Apud
Ántonium Leowe, Typographum
et Bibliopolam
1785

" Bevezetésében elmondja, mi indította őt ezen

Tót-Komlős története.
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munkájának megírására. Eddig — úgymond — hiányzott a m a g y a r irodalomtörténet rendszeres megírása
s ez elég indok volt e mű kiadására. Szükséges volt
az kétszeresen, t. i. a külföld számára és a belföld
számára. A hazafiaknak is szükségök van oly könyvre,
melyből megismerik a jó és rosz könyveket, melynek
segítségével áttekintést nyernek az egész magyar
irodalom felett s megtanulják becsülni a tudomány
terén kitűnő telietségeket, nemcsak azokat, kik a régi
tekintélyeket vakon követték, hanem azokat is, kik
önálló gondolkodásra tettek szert. Az irodalom története u. m. az igazság világossága és a szellemi
szabadság anyja. Ez versenyre hív fel bennünket; de
nem kevésbé teszi ezt szükségessé a külföldieknek
azon igazságtalan eljárása, melynél fogva a magyarokat
minduntalan barbársággal és irodalmi tudatlansággal vádolják. Ezt kívánta visszaverni és elhárítani a
magyar nemzettől akkor, mikor Tentamenét a Mátyás
király idejében virágzott irodalomról közrebocsátá. —
E s sikerült is Wallaszkynak, a mennyiben a tudós
világ már kedvezőbb véleménnyel kezdett lenni hazánkról. E s ez oly jól esett Wallaszkynak, miszerint
elhatározta, hogy ugyanoly módszerrel meg fogja irni
az egész magyar irodalom történelmét, a nemzeti élet
kezdetétől fogva a maga koráig.
E mű 2-ik kiadása 1808-ban jelent meg, javitva
és bővítve. „Minő örömmel, minő elragadtatással szól
ebben — mondja Horváth — tudománybeli előmenetelünkről a, már 1768-ban megszólamlott tiszteletre és
szeretetreméltó öreg! Csak a tiszta hazafiság, csak a
nemzeti becsületet forrón szeretés fakadhat az ő szavaira. Háromszor valék — úgymond — szerencsés
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láthatni a magyar Eikhornt s mind a háromszor sűrű
cseppek hullának szemeiből a magyar nemzet tudománybeli előmenetelén s mind a háromszor munkásságra serkenté és szivből fájl alá, hogy a halhatatlan
Széchenyi dicső hazafiúi áldozata mellett ifjúi erővel nem
foglalatoskodhatok. A ki ily példásan teljesiti polgári kötelességeit, méltó az, hogy még életében tiszteltessék . . . "
„Wallaszky működése oly időre esett, a midőn a
protestáns egyház még nyomott és üldözött helyzetben volt, a midőn tehát gyakran kellett a lelkészeknek a tudomány és igazság fegyverével övezve lépniök
ki a sikra, hogy az őrizetökre és vezetésökre bizott
nyájat megoltalmazhassák. Mária Theresia a, katolicismus erős korszakát képezte, a midőn az erőszakos
térités munkája, kezdve a királyné udvarától, le az
utolsó falusi plébános parochiájáig, erélyesen folytattatott. Ezen sok összeütközést és heves harczokat
előidéző munka kétségtelenül leginkább a prot. lelkészek rovására m e n t ; és a hol a pap gyenge, vagy
a kath. földesúr zsarnok volt, ott az evang. lakosság
végtelenül sokat szenvedett, mindaddig, mig II. József
császár türelmi parancsa meg nem szüntette az állapotokat. Természetes, hogy a türelmi parancsot örömmel üdvözölték a protestánsok országszerte, daczára
annak, hogy nem törvényes uton helyeztettek vissza
jogaikba, daczára annak, hogy császári kegyelem által
csak tűrt egyház tagjainak jelentettek ki. De nem
kevésbbé természetes az is, hogy a katholikusok mindent elkövettek arra nézve, hogy a türelmi parancs
által a protestánsoknak nyújtott előnyök a valóságban
minél csekélyebb mértékre szállíttassanak le. Egész
kis irodalom támadt e kérdés felett".
14*

—
„Egy

névtelen

hegy ebnes türelmi
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hazafi röpiratot

parancs

jó

bocsátott

ki

a

következményei-

ről, ugy tüntetvén fel a türelmi parancsot, mint a
mely a nem katholikusoknak, illetőleg a protestánsoknak jogait — a szentírás és a hazai jog alapján —
biztosította. Szóval, e röpirat melegen üdvözölte
II. József szabadelvű intézkedését. E z t azonban egy
más névtelen, magát törvénytudónak jelzett író
erősen m e g t á m a d t a s hasonlóképen röpirat alakjában
kihivó modorban, hallatlan elbizakodással és nevetséges állításokkal akarta tönkre tenni ellenfelének
okoskodását".
„Ezt már nem tűrhette Wallaszky, ug}^ sem mint
prot. lelkész, ug}^ sem mint historikus. Bántotta ellenfelének tudatlansága és elbizakodása —• és hogy azt
rendreutasítsa, kiadta a türelmi parancs védelmét
tartalmazó röpiratát 1782-ben, azon meggyőződésének
adván kifejezést, hogy az igazságot védeni kötelesség
még akkor is, ha az valakinek nem tetszik. Nem
kutatja a névtelen irók kilétét, nem keresi neveiket,
felteszi, hogy mind a kettő tanult, okos ember; de a
dolgot veszi. — Megütközik a támadó lenéző modorán,
kíméletlen, kihivó kifejezésem, üres állításain s tisztességtelen eljárásain; s aztán komoly, tudományos
argumentumokkal czáfolja állításait; védi az ember természetes jogait, melyek közösek, a lelkiismeret szabadságát, mely elnyomhatatlan s dicsőíti a fejedelmet,
a ki mindezt türelmi parancsában nyíltan elismerte, a
közbékét biztosította — mely századok óta, részint
törvényszegés, részint üldözés által megzavarva volt.
E közben kitér történelmi tényekre, hogy példák által
erősebbé tegye előadását. Visszautasítja a vádat, mintha
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Luther és követői követtek volna el kegyetlen üldözéseket s ez által ingerelték volna fel a katholikusokat.
Kimutatja Luther müveiből vett idézetekkel, hogy
Luther éppen az ellenkezőre intette a Németországban
uraik ellen fellázadt parasztokat; t. i. a békére és
engedelmességre. Aztán kérdi a névtelen szerzőt, hogy
ha Németországban L u t h e r indította a parasztlázadást
— a mi nem áll - hát Magyarországban ki indította
1514-ben, mikor még Luther fel se lépett s t a n a ismeretlen volt? Visszautasítja Bocskay István pusztításai ellen emelt rágalmakat, mintha t. i. ő koronát
keresett volna, mintha templomokat rabolt volna;
holott éppen a felajánlott koronát elutasította magától
s az elrablott templomokat törvényes tulajdonosoknak
visszaadta — a mint azt kath. történetírók is elismerik. — Oda állítja pl. Krisztust, a ki arra tanította
követőit, hogy szeressék egymást, szeressék felebarátaikat, mint önmagukat s nem tanitotta azt, a mit a
névtelen hirdet, t. i. az anathémát".
„Ozáfolja a magyar törvényekből vett argumentumokat is. Magyar törvénnyé csak az lehetett, a
mit az ország Karai és Rendei a királlyal együtt
a k a r t a k ; nem is az volt a hiba, hogy a törvények
nem lettek volna alkotmányos uton hozva, hanem az,
hogy egyoldalulag, önkényesen megmásitattak
és
megsértettek — királyok és klérus által. — II. József
csak azt állította helyre rendeletileg, a mi elődei
által törvénybe volt u g y a n foglalva, de nem volt az
életbe véve; a türelmi parancs XII. §-ában épen az
áll, hogy a nemkatholikusok javára hozott törvények
érvényben maradjanak. A hivatalok elnyerésétől a
protestánsok nem tiltathatnak el. — Kimutatja, hogy a
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névtelen nem ismeri sem a történelmet, sem a törvényeket; végül kifejezi abbeli reményét, hogy a protestánsok ezen az aranynál becsesebb szabadságot ugy
fogják használni, hogy ez által a király és haza
közös érdeke és jóléte a polgárok békéje és nyugalma
s a ker. vallás méltósága és disze megerősíttessék és
gyarapittassék ".
„Mikor Il-ik József elhunyt, Wallaszky ünnepélyes
szónoklatban róvta le iránta a hála adóját, mellyel
a protestáns egyház tartozott neki. Kár, hogy e beszédet nem bocsátotta sajtó alá. Kétségtelenül méltó
párja lett volna azon beszédének, melyet II. Lipót
trónraléptének alkalmából tartott J o l s v á n 1791. Máj.
1-ső napján. Ebben a szónoklatban nagy örömmel
kiált fel Luk. II. 10-vel: „Ne féljetek,
mert nagy

örömöt hirdetek
öröme

u

lészen .

nektek,

mely az egész

népnek

A századokon át tartott üldözéseknek

már József türelmi parancsa is végett vetett; az a
templom is, melyben Wallaszky hirdette az Isten igéjét,
József türelmi parancsa folytán épült; az is szóló
bizonysága a jobb idők bekövetkezésének, és mennyi
lelkész, mennyi tanitó hirdeti József dicsőségét olyan
iskolákban, melyek részint visszaadattak, részint pedig
újra építtettek! — Ezért áldást kér a fejedelem fejére
és családjára, áldást azokra, kik — mint katholikusok
és protestánsok — a vallásszabadság létrejövetelén
fáradoztak s inti hiveit, hogy mindezekért háladatosak
legyenek az Istennek, aki mindezeket lehetővé tette,
békességben éljenek a máshitüekkel és a megígért
szabadságot u g y használják, hogy el ne bizzák magokat,
buzgóságuk m e g ne fogyatkozzék, erkölcseik meg ne
romoljanak, nehogy beteljesedjék itt is az, amit egy
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régi iró m o n d o t t : hogy a keresztények addig, mig
fakelyhet birtak, arany szivet hordtak; ennek ellenkezője be ne következzék".
„A jolsvai templom felszenteltetése alkalmával:

„Az Isten házának

jó és rosz

használatáról",

tartott beszédet 1785. Megjelent Beszterczebányán.
Textus Márk
XI., 17.' „Az én házam
imádság
házau, ennek alapján először a jó és másodszor a rosz
használatáról beszél a templomnak. — E g y évvel utóbb
„históriai jegyzeteket" adott ki, t ó t és latin nyelven
a jolsvai ev. egyházról. Nyomtatásban megjelent beszédei
között kiemelendő a Nicolai Sámuel superintendens
beiktatásakor mondott beszéde, „ a püspöki
hivatal

nehézségiről

és veszedelmirol";

és a gömöri evang.

esperesség levéltárának rendezése alkalmából mondott
szakbeszéd a levéltárak fontosságáról".
Mindezzel azonban Wallaszky egyházi irodalmi
működése még nincs kimeritve: mert még kéziratban ~
is maradtak tőle becses irodalmi dolgozatok, számszerint mintegy 11 mű, melyek közül a komlósiakat
legközelebbről érdekli az „Adatok Tót-Kom lós egyházának és községének történetéhez",
melyet a
latin eredetiből Gajdács P á l forditott át magyarra, mely
forditás megjelent a „békésmegyei régészeti és mivelődéstörténelmi társulat" 1882/83-iki évkönyvében.
A mi Wallaszky Pál irodalmi műveinek
irmodorát
illeti, arra nézve Zsilinszky Mihály azt mondja: „Irmodora
egyszerű, szerény. Nem kihivó, nem szolgai, hanem
kellő tárgyilagosságul és sima, a tárgy komolyságának
megfelelő. Nem követte azokat az irókat, akik mihelyest
latinul kellett valamit irniok, azonnal a régi szónokok
mesterséges periódusait és szónoki ékességeit hasz-
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nálták, hogy kellő művészi hatást gyakorolhassanak
előadásukkal, Wallaszky e modort tudatosan és szándékosan kerülte; e helyett használta az egyszerű oktató
előadást, mely egyedül tartalma által kiván hatni".
Bende Károly lelkész szintén azok közé tartozik,
kik az irodalommal is foglalkoztak. A magyar nyelv
terjesztésének a 40-es években jelentékeny tényezője volt, a tót iskolákban az ő „Magyar nyelvvezér
tót iskolák számára" czimü népiskolai tankönyve, melyet
a megye 5000 példányban nyomatott volt ki s mely
kivált a békésmegyei tót iskolákban sokáig volt az
egyedüli tankönyv a magyar nyelv tanitásában. Azonkívül itt említendő még róla az is, hogy mihelyest
mint rendes lelkész elfoglalta állomását, az egyház főbb
eseményeit rendes jegyzőkönyvbe kezdte vezetni s
jegyezgetni.
Horváth Sámuel lelkész irodalmi ténykedését
illetőleg annyit jegyezhetünk fel, hogy 1848-ik évben
túláradó hazafiasságtól ösztönöztetve, egyik beszédét
kinyomatta, mely azonban mint már emlitve volt, neki
sok kellemetlenséget okozott, amennyiben ezen beszéde
miatt az osztrák kormány üldözte s fogságra is vetette.
Azonkívül részint egyházi lapokba, részint a vidéki
lapokba irt egyházi és társadalmi kérdésekről tartalmas
czikkeket s végül irodalmi munkálkodásának mintegy
koronájául megirta 1880-ik évben a „Kalászok TótKomlós múltjából s jelenéből" czimü művecskéjét, mely
a község és egyház történetére vonatkozólag sok érdekes
adatot tartalmaz.
DomonGVSzky
Endre, bárha mint tanárnak s
irodalmi férfiúnak működése nem esett ugyan közvetlenül Komlós községe s egyháza körébe, mégis mint
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Komlós szülötte, kinek dicsősége Komlósra is visszasugárzott, ugy hiszem méltó helyet foglal Komlós történetének e szakaszában. Életrajzi adatait s irodalmi
működésének méltatását a szarvasi főgymnasiumnak
Benka Gyula igazgató által jelesen megirt történetéből
vesszük át. „Született 1817. Nov. 16-án Domanovszky
György és Karasz J u d i t szülőktől Tót-Komlóson. Tanulmányait a Mező-Berényből Szarvasra áttelepített főgymnasiurn első növendékei között kezdvén, Pozsonyban
folytatta. Több évi nevelősködés (Lónyaiéknál és Zichy
grófnál) után a német egyetemeken, kivált Halléban
3 éven át bölcsészeti tanulmányokkal foglalkozott.
1850-ben a szarvasi főgymnasium egyik tanszékét elfoglalván, mint tanár és mint igazgató tudományával,
emberszeretetével s a protestáns iskolai érdekek védelmében kifejtett buzgóságával sokat t e t t a főgymnasium
felvirágoztatására. Utóbb a soproni főgymnasiumhoz
meghívást kapván, 1854-től e látogatott tanintézeten,
ugy a főgymnasiumban, mint a theologián a történelmet,
magyar nyelvet és irodalmat s a bölcsészeti szaktantárgyakat világos, lelkes, szépségénél fogva élvezetes
előadásával és nyílt őszinteségével s eredetiségével az
ifjúság előtt kedvessé tette. Sopronból a nagyszebeni
jogakadémia tanszékére lett kinevezve, s ennek megszűntével Budapestre költözött, hol azóta egészen az
1895. Apr. 21-én bekövetkezett haláláig az általa kedvelt
bölcseletének élt. — Mint szarvasi és soproni tanár,
sikerrel buzgólkodott az önképző-körök életrevalóságán
az által, hogy az altala munkálkodásra szoktatott ifjúságnak szépészeti, szónoklási s irodalmi képességét a
szorosabban v e t t iskolai feladatok körén túl tapintatosan
előmozdította. — Bölcsészettörténeti nagy munkáját a
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magyar tudományos akadémia azzal tüntette ki, hogy
1871-ben levelező-tagjai közé választá. Az akadémiai
ülések és a gazdag könyvtáraknak ő volt a legszorgalmasabb látogatója".
Gál Dániel tanitó szintén foglalkozott különösen
a tanügyi irodalommal, a mennyiben a Szeberényi Lajos
által szerzett „Kis magyar" czimü tankönyvet átdolgozta
s előnyösen bővitette, úgyszintén irt egy földrajzi tankönyvet a népiskolák számára „Föld és természetrajzi
képek" czim alatt, melyet kivált a tót-komlósi ev. egyház iskoláiban sokáig haszonnal alkalmaztak a tanitók.
Csermák Kálmán lelkész különösen a költészettel foglalkozott, ugy eredeti költeményei, valamint
a német irodalomból v e t t jelesebb költemények forditasai a „Házi és Leli ti kincstárban"
láttak napvilágot, ujabban pedig a „Protestáns
pap"-ban
és
más lapokban jelent meg néhány sikerült költeménye.
Egyházi, részben eredeti, részben pedig forditott énekei
a Haan L a j o s által szerkesztett „Énekes
könyv"-ben
jelentek meg. Fordításainak egyik legkiválóbbja Schiller
nagy német költőnek. „Das Lied von der Glocke"
czimü költeménye, mely a Kisfaludy-társaságban olvastatott fel. — Műveit gondos kidolgozás és formai tökéletesség jellemzi.
Botka József tanitó a „Magyar
labdajátékok"
czimü müvével, mely a „Magyar athletikai club" által
kitűzött 10 drb arannyal jutalmaztatott, m u t a t t a be
magát az irodalom terén. Ennek megjelenése után
nevelésügyi dolgozataival gyakrabban találkoztak a
„Néptanitók lapja" olvasói. Irt azonkívül az ifjúság
számára is „Utazás a föld körül" czim alatt vonzó
és tanúságos könyvet, mely Pozsonyban Stampfel

4
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Károly kiadásában jelent meg. Ezenkivül „A vallásoktatás bibliai alapon" czimü mely gondolkodásra
valló értekezése a „Békésmegyei tanító-egyesület" által
25 írttal jutalmaztatott.

Tatay

János

gyógyszerész azonkívül, hogy a

a megyei lapokban társadalmi kérdésekről irt alapos
czikkeket, irt a „Békésmegyei régész- és mivelődési egyesület" 1882/83. évi évkönyve számára is „Egy 6771. léh-

lap Tót-Komlós

közel

múltjábólu

ezim alatt egy

czikket, mely az 1863-iki szárazságot s a rákövetkezett
1864-iki Ínséget megragadó közvetlenséggel ecseteli.
Gajdács Pál lelkész közel 25 esztendeje foglalkozik az irodalommal. Humoros versei s humoreskjei
az „Üstökös "-ben, „Borszem J a n k ó "-ban, „UramB á t y á m é b a n s a „Békésmegyei Közlöny "-ben, komolyabb
tartalmú versei részint a „Békésmegyei Közlöny"-ben,
részint más megyei lapokban jelentek meg. — Irt a lapokba
tárczaczikkeket, társadalmi czikksorozatokat, nevelésügyi dolgozatokat: igy egyebek között egy hosszabb
tanulmányt a „Nőnevelésről", mely az „Orosházi Újság" lapjain jelent meg, azután az „Óvodákról"; közbeközbe egy-egy vezérezikket (mindig társadalmi kérdésekről), egy pár gazdasági czikket, mint pl. a „bortermelés "-ről, „trágyázásról". Azonkivül irt az egyházi
lapokba, s forditott a Haan Lajos által szerkesztett
/
„Énekes könyv" számára néhány egyházi éneket.
„Kedves az Isten hajléka" czimü egyházi beszédje, külön
füzetben jelent meg. „Beszélyei" s „útirajzai" a „Magyar
Néplap" hasábjain láttak napvilágot. Fordításokkal is
próbálkozott, igy Schiller és Lessing néhány költeményét Zchokke-nak egy pár humoros elbeszélését
igyekezett a magyar irodalomba átültetni. Lefordította
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Dumas Sándornak a „Saint-Oyri kisasszonyok" czimü
ötfelvonásos színmüvét, ez utóbbi azonban, miután
mint arról utólag értesült, már a 40-es években át lőn
magyarra fordítva, még kéziratban van. — Történelmi dolgozatokkal is foglalkozott, igy egyebek között „az 1754-iki
püspöki látogatás Szarvason", „Adatok Tót-Komlós
történetéhez", melyet Wallaszkynak latin eredetijéből
fordított magyarra.
Amint tehát ezekből látható „Komlóson is voltak
időről-időre, kik bárha nem világra szóló ambitióval s
nem is valami századokra szóló munkákkal, de mégis
igyekeztek tehetségökhöz képest tollal is a közmivelődést előmozdítani s ugy egyházuknak, mint hazájoknak
tőlök telhető szolgálatot tenni.

6.

Művészet.

Művészetről olyan értelemben, mintha Komlóson
akár a szóló, akár a képzőművészetek valamelyikének
valami kiváló mi velői akadnának, szó nem lehet. Itt
csupán műkedvelésről tehetünk említést, s e tekintetben
elég érdeklődés mutatkozik, különösen a zenét illetőleg,
a mennyiben alig van intelligens ház, hol vagy zongora
vagy czimbalom vagy pedig más hangszer nem találtatnék, s akad a műkedvelők között nem egy, aki oly precisitással játszik, hogy egy kisebb igényű hangversenynek
műsorát a helybeliek közül is kellően el lehet látni.
Maga a nép is nagyon zenekedvelő, legelterjedettebb
hangszerük a tambora, melyet többnyire magok készítenek magoknak s ugy az úgynevezett fonókákon, valamint más szűkebb körű összejöveteleiken e mellett
mulatnak. Alig van tanya, a hol ily hangszer nem

í
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találtatnék. A szinművészetet
illetőleg éppen most
v a n alakulóban egy műkedvelők társulata, melynek
tagjai már néhány igen sikerült s anyagi tekintetben
is eredményes előadást tartottak.
Más egyéb művészetnek, mint például a
szobrászat,
építészet vagy festészetneh
még műkedvelő mivelői
sincsenek. És mégis van egy művész, a kinek nevét
s életrajzát legalább vázlatban ide nem irni, mulasztás
volna, mert bárha nem itt működött, mégis miután itt
nyerte a gyermekkori benyomásokat, melyek alatt ifjú
lelke a művészet, különösen pedig a festészet felé vonzódott, s itt tanulta ismerni azon népet, melynek vonzóvilágából oly élethű, oly tőrül metszett alakokat s életképeket rajzolt mesteri ecsetje s azért is, mert dicsőségének fénye Komlósra is visszaverődik, csak kötelességet teljesitek, ha életrajzát legalább fővonásokban
közlöm. E művész nem más, mint
Jarikó János, aki született Tót-Komlóson 1833.
Nov. 3-án, J a n k ó J á n o s és Tomka Zsuzsanna iparos
szülőktől. Elemi iskoláinak bevégzése után a szarvasi
főiskolába ment, hol kiváló rajzoló tehetségével csakhamar kitűnt, ugy hogy midőn már a főgymnasiumban
volt, a tanári kar az alsóbb osztályokban a szabadkézi
rajznak tanitását ő reá bizta. Szegény szülei ugy sem
igen költhetvén reá, már szarvasi tanuló korában rajzoló ügyességével tartotta fenn magát. De ő nemcsak
rajzoló, hanem festő akart lenni s e végből majd a
bécsi, majd a külföldi akadémiákat látogatta meg. —
Azonban épen azon körülmény, hogy mint szegény
fiu utalva volt arra, hogy önmagát fenntartsa, Budapestre jött s itt egy ideig valóban küzdelmes élete
volt. Ezt a küzdelmét e sorok írójának ő maga azzal
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az ő szeretetreméltó humorával oly élénken s oly
elragadóan mesélte el, hogy szinte kedve t á m a d t az
embernek mindazt végig küzdeni, a min ő keresztül
ment. Egyszer a lapokban olvasott egy hirdetést, melyben egy uri család egy rajzmestert keresett gyermekeinek. — Mily félve s szivszorongva kereste ő fel azt a
házat: aggodalom és remény, lemondás és bizalom,
keserűség és öröm váltogatták egymást szivében. „De
mikor az az ur, úgymond, kinyilatkoztatta, hogy felfogad rajzmesterének s egyelőre 30 frtot ad havonkint,
tudod, az egész Budapesten, nem, az egész világon
nem volt boldogabb ember nálamnál!" — Ettől kezdve
azután sorsa jobbra fordult, egy pár képe feltűnést
keltett s rövid idő alatt hirneve nemcsak a fővárosban,
de az egész országban elterjedt s miután oly időben
kezdett működni, a mikor még hazánkban ilyen rajzoló
nem igen volt, a nemzeti ujraébredés korszakában
támadt ugy komoly tartalmú, mint élczlapok egyre
sűrűbben hozták Jankó rajzait. Tóth Kálmánnak „Bolond
Miská"-ja. Agai Adolfnak „Borszem Jankó "-ja, Jókai
Mór „Üstökös"-e, későbben Bartók Lajos „Bolond
Istók"-ja, mind az ő kitűnő rajzaival jelent meg. —
Nálunk a humoros rajznak ő volt a megteremtője, s a
politikai élczlapokban közölt rajzai mindenkor gyakoroltak oly befolyást s t e t t e k oly szolgálatot, mint bármelyik publicistának vezérczikkei. E s e munka több,
mint három évtizeden át tartott. A hét három-négy
napját az élczlapoknak szentelve, a többi napot üdülésre használta fel olyformán, hogy festőecsetjét vette
elő, mert régi vágyát, hogy mint festő hirneves legyen,
a folytonos munka sem tudta lefokozni. — E folytonos
szakadatlan munka annyira megfeszítette idegeit, hogy

a szélhűdés, mely néhány év előtt érte, csak természetes következménye volt e testet-lelket egyaránt
fárasztó munkának, s bár egy pár hónapi minden
munkától való tartózkodás után egészségét ugy a h o g y
visszanyerte, de rajzai már nem voltak többé azok, mint
egy pár év előtt. Betegségének nyomai ugy a tárgyak
bágyadtabb felfogásán, mint keze vonásain nagyon is
meglátszottak, de azért egész halála napjáig dolgozott,
mignem a halál 1896. Márczius 29-én kiragadta a rajzont
kezéből, nagy veszteséget okozva nemcsak a gyöngéd
apát vesztett családnak, hanem a művészetnek is,
mely benne egyik leghivatottabb mesterét vesztette.
Szülőházát a komlósiak emléktáblával készülnek megjelölni.
A festészetnek Ivomlóson egyébként mi velője
nem igen van az egy Szokolay tanitón kivül, ki a
tanitás, kertészet és méhészet által elfoglalt idejéből,
a mi néhány szabad órája felmarad, azt a festészetnek
szenteli. Azt azonban nem lehet állitani, hogy a népnek nem volna érzéke a képek iránt, mert nemcsak
uri házaknál, hanem a tehetősebb földészeknél is, bár
nem valami értékes, de mégis csinos olaj nyomatú
képeket láthatunk s a népnek eziránti érzéke egyre
fejlődik s fokozódik.
A mi a szobrászatot
illeti, sem szobrász, sem
pedig valami kiválóbb szobormű nem igen találtatik.
Van ugyan az ó-temetőben Sextynek sirján egy
homokkőből kifaragott életnagyságú géniusz, a mint
egy hamvederre támaszkodva az életnek lefelé forditott fáklyájával, hajtott fővel, arczán a bánatnak mesteri kifejezésével szomorkodik, de hogy kinek műve
ez, nem tudható. Úgyszintén a Simon-családnak sir-

—

224

—

boltján az uj temetőben van egy nagyon szép kivitelű,
márványból faragott szomorkodó angyal. Ha meg
megemlitjűk, hogy mindössze két
magánykertben
van egy-egy terracotta-szobor, ezzel a szobrászatra
vonatkozókat teljesen kimerítettük.
Az építészetnek
sincsen Komlóson az egy
templomon kivül valami kiválóbb alkotása. A mi
építkezés történik, az sem a magán-, sem a középületeknél a legszerényebb középszerűségen felül sem
emelkedik s a művészeti névre egyáltalán számot nem
tarthat. Sőt b á t r a n mondhatjuk, hogy jóllehet a házak
a nép csekély igényeihez képest elég czélszerüen épittetnek s tisztán, csinosan tartatnak, de ez az egy
tér az, a hol a komlósiak legkevesebb izlést s legkisebb haladást tanúsítanak, — pedig egy szép, Ízléssel s csínnal épített háznak éppen olyan kedélynemesitő hatása van, akár egy szép képnek, szobornak
v a g y zeneműnek, azon különbséggel, hogy ez utóbbi
talán közvetlenebbül hat az ember kedélyére.
A művészetről mondottakat összefoglalva, nem
térünk el az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy bárha
Komlóson a művészetek egyik ágának sincsen valami
tehetséges, hivatott mivelője, a népben a szépmüvészetek iránti érzék teljesen mégsem hiányzik s ez
érzék a közműveltséggel fokozatosan fejlődik.

IX. FEJEZET.

Gazdasági
1.

ágak.

Fölchnivelés.

Tót-Komlós községének 9 7 4 7 j ^ kat. holdnyi határa termékeny róna, melyet keletről nyugatfelé n a g y
kanyarulatokban haladva a Száraz ér csaknem két
egyenlő részre oszt.
Népe tehát, épen h a t á r a termékenységénél fogva,
leginkább földmivelésre van u t a l v a s a népesség
kilencztizedrészben ezzel foglalkozik is.
Eleinte csaknem egy századik túlsúlyban volt az
állattenyésztés, búzát s m á s egyéb g a b o n á t csak a n n y i t
termesztettek, mennyi a házi szükségletre épen elegendő volt, minek oka részben azon körülményben,
hogy a búzának s ezzel együtt a többi t e r m é n y e k n e k
ára még az akkori viszonyokhoz képest is csekély
vala, részint pedig azon helyi viszonyokban keresendő,
hogy ha t e r m e t t is egynek másnak felesleg búzája,
árpa vagy kukoriczája, ha abból adóra v a g y ruházatra
Tót-Komlós története.

i.
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egy kis pénzt akart összecsinálni, messze vidékre:
Makó, Gyula, Arad vagy Szolnokra kellett azt eladás végett vinnie.
Ennek természetes következménye volt az, hogy
a tót-komlósi földmives épen u g y , mint a nagy
magyar alföld többi lakosai, magában a földmivelésben
sokáig nagyon, de nagyon csekély haladást tett. Ugy
szántott, ugy vetett, ugy nyomtatott, a mint azt'apjától,
nagyapjától látta, hallotta. De nem is igen volt utalva
arra, hogy intensivebb gazdálkodást folytasson. Maga
a nép csekély igényű volt, a társadalom, az ország
keveset követelt tőle, igy a mi csekély összeg ruházatra, adóra vagy cselédbérre kellett, azt a nevelt
jószágból sokkal biztosabban s csekélyebb fáradsággal
szerezte be. — E p e n ez oknál fogva a mi csekély
termése lett, annak elmagtározása is egyszerű volt, a
mennyiben részint vermekben, részint boglyákban
helyezte el. Az úgynevezett gabonavermeket magok
vájták, semmi különös szerszámot nem használva
hozzá, csak ásót, lapátot és kapát, a földet pedig vödrökben húzogatták ki s midőn már a verem, melynek
felső részén csak akkora rés maradt, hogy egy ember
beférhetett rajta, készen volt, teletömték holmi dudvával s azt meggyújtva, a vermet belülről ezzel égették
ki. Midőn a verem igy elkészült, a gabnát beleszórták s szádájára gyékényből fontak fedőt s földdel
behányták s végül be is mázolták azt. Az ilyen vermek tűz ellen biztositva voltak ugyan, de nem a viz
ellen, ugy hogy a felesleg gabona, a mi az évi fogyasztáson felülmaradt, nem egyszer ott dohosodott s végképen ottan romlott meg.
A földmivelési viszonyok nagyon csekély

eltérés-
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sei ilyenek valának Komlóson, több mint egy századig.
A jelen század derekán azonban, különösen az 1848-iki
szabadságharcz lezajlása után nagyobb változás állott
be. Az egyre szaporodó adók, az osztrák kormány
tulkövetelesei kényszeritették a népet, hogy intensivebb
gazdálkodást folytasson. A szántóföldek kiterjedése
Komlóson is csaknem megkétszereződött, a legelők
felosztattak s mivelés alá vétettek. A gabonaárak hirtelen emelkedésével a földek ára s azok bérlete is
rohamosan emelkedett. Erre nézve érdekes és tanulságos képet n y ú j t az 1848-ik év előtti s az azután
következett évek gazdasági viszonyainak összehasonlítása. Míg 1848-ik év előtt 70—80 frton lehetett
venni holdját a legjava földnek, addig már az ötvenes
években 150—180-ra emelkedett egy-egy hold ára.
A hatvanas években azon gyászos emlékezetű esztendők folytán, melyekről már megemlékeztünk, ugyan
rövid időre csökkenés állott be, de azután még inkább
emelkedett a föld ára s ez emelkedés egészen a 90-es
évekig folyton tartott, úgyannyira, hogy Komlóson
átlag 380—400 frtig rúgott, voltak azonban a községhez közelebb eső földek között olyanok is, melyeknek
holdja 500 frton is elkelt. Ilyen arányban emelkedett
a földek bérlete is s nem ritkaság számba ment még
a 90-es évek elején is, hogy egy kis holdért 30 frt
évi bért is adtak.
A mi magát a földmivelést,
igy elsőben a szántást illeti, egészen a jelen század közepéig faekék
voltak használatba. Mikor ezeknek kora lejárt, kezdték
a vas-, különösen a Vidats-féle ekéket használni. Ezekkel
együtt azután a vasboronák is használatba jöttek. Mint
minden ujitásnak, ugy ennek is voltak Komlóson is bará15*
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tai, de voltak ellenei is. Voltak ugyanis itten olyan gazdák, a kik m é g akkor is, mikor szemmel láthatólag meggyőződhettek a vasekék előnyeiről, még mindig a faekékhez ragaszkodtak. Nagyobb ujitást hoztak be a
szántásvetésnél azután a vetőgépelt s ezek, miután
nagyobb s egyúttal drágább gazdasági gépek közé
tartoznak, nem is terjedtek el oly gyorsan, mint az
ekék. De bárha akadtak némelyek, a kik állították, hogy
vetőgép után nem sikerül ugy a vetés, mint hogyha
kézzel vetik a gabonát, mégis ezeknek előnyét sem
lehetett sokáig tagadnia a legmakacsabb maradi embernek sem s a vetőgépek el is szaporodtak, különösen a
nyolczvanas években ugy, hogy mig előbb csak nagyobb
uradalmaknál lehetett ilyeneket látni, ma már Komlóson
két-három fertályos gazdának is van saját magának
vetőgépje s áldja azt, ki a vetőgépet feltalálta.
Az aratásnál
valami lényeges ujitás nem honosodott meg az alföldön, igy Komlósan sem; az egész
komló sí határban nincsen egyetlen egy aratógép sem.
S ha mégis konstatálnunk kell itt is némi változást,
az abból áll, hogy mig azelőtt többnyire vontatókba
rakták a learatott gabonát, ma már kévékbe kötve,
keresztekbe rakják s asztagokba hordják össze. De annál
nagyobb változás, illetve haladás észlelhető a
nyomtatásnál
s itt a komlósiak az alföld minden más
községeinek lakosain tultettek. Mikor másutt még csak
az uradalmakban lehetett látni egy-egy cséplőgépet,
Komlóson egyes gazdák már cséplőgépen nyomtattak.
Az igaz, hogy az első gazdát, bizonyos Lopusny Mátyást,
ki első v e t t 1861-ik évben cséplőgépet, el is nevezték
gúnyosan masinistának. De most már 40-nél több cséplőgép zakatol cséplés idején a határban, a mi tekintve a ha-
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tár csekély kiterjedését, elég tekintélyes számnak mondható. Sőt e tekintetben már némi túlzás is tapasztalható,
a mennyiben nemcsak gazdák, de iparosok is nyakrafőre vásárolnak cséplőgépeket s mig ezelőtt 10—15 évvel
nem egynek szerencsét hoztak, ma nem egy embert
adósságba vernek azok. Ettől eltekintve azonban csakugyan óriási haladás történt e tekintetben, ha csak
35—40 évvel megyünk vissza a múltba. A lovakkal
való nyomtatás, ha volt is benne némi idyllikus vonás,
mégis csak keserves kinlódás, ember s állatkinzás volt
a mostanihoz képest. Mennyi ido s munkaerő veszteség
volt maga a nyomtatás, h á t még azután a szórás, a gazda
és béresei lesve lesték, merre húz egy kis szellőcske
s ha már meglebbent egy kis áramlat, nosza hányták
magosra lapátokkal a nagy garmadákba polyvástól
összetologatott gabonát s mikor 3—4 lapáttal feldobtak,
a szél megállt s a gabna polyvástól hullott a folőzőnek
lehajtott karimájú kalapjára; azután megint várhatták
2—3 óra hosszat tétlenül a szelet; a szérűtől messzire
nem távozhattak el, mert nem akarták az esetleg kedvező szelet elszalasztani. — Es ez egyiknél-másiknál
igy tartott nem egy pár hétig, de egy pár hónapig is,
úgyannyira, hogy a nyomtatást ott érte a kukoriczatörés s az őszi szántás is, s volt aztán kapkodás, lótásfutás; hát még ha korán állott be az őszi esős idő,
az volt még csak az igazán sanyarú állapot: a szérűn
kizöldelt a garmada, a kukoricza hetekig ott ázott kint
a szabad ég alatt, a szántás is csak lopva ment. Ma meg
az, a ki azelőtt hónapokig nyomtatott, illetve a nyomtatással keservesen kínlódott, ma 3—4 nap alatt tisztán
megrostálva teheti el kicsépelt gabonáját a magtárba,
s a mire azelőtt épen az emiitett nyomtatás miatt nem
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is gondolhatott, nyugodtan ugarolhat s nyugodtan várhatja be a kukoriczatörést. — A mostani nemzedék
nem ismerve a mult idők gazdálkodási viszonyait, el
sem tudja képzelni, mily óriási változást idéztek elő a
cséplőgépek, s ha itt-ott látni is még, a mint egyikmásik lóval nyomtat, az csak mindössze egy-két napig
tart, mig a csekély mennyiségű árpáját lóval elvereti,
ezt is csak azért teszi, mert ugy sincs egyéb dolga,
mig a gép hozzá érkezik.
A vető s cséplőgépeken kivül a gazdasági eszközök
közül a komlósi földmivesek gazdaságaiban leginkább
a szecshavágóh
vannak elterjedve, minek oka abban
rejlik, hogy a komlósiak takarmány dolgában meglehetősen szűken vannak, s igy a szükség vezeti őket
arra, hogy a takarmány hiányát szecskával pótolják.
Ezenkivül alig van valamire való gazda, a kinek rostája
s pedig nemcsak ilyen-amolyan, hanem a legelső gyárból való, ne volna. — Igen elterjedt gazdasági eszköz

a

fouhoricza-morzsoló,.

a trieur

és a

répavágó.

Egyik-másik gazdánál más gazdasági eszköz is látható,
igy némelyeknél vannak úgynevezett zúzóh, másoknál
darálóit
s ismét másoknál más gazdasági kisebb gépek.
Szóyal a komlósi parasztgazda nem zárkózik el e tekintetben sem a haladás elől s a mi jó, azt elfogadja s
alkalmazni szereti.
A mivelés rendszerét, illetve a vetés-forgást
tekintve, leginkább a kettős vetés-forgás van divatban,
buza után kukoricza, kukoricza után buza s e tekintetben körülbelül ilyen arány tapasztalható: a mely
gazdának van például 30 hold földje, abból 15 hold
búzával, 10—12 hold kukoriczával, 2—3 hold árpával
s zabbal van bevetve, 1 vagy 2 hold luczernának v a g y
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utóbbira nézve kezdenek már az utóbbi időben gazdáink
is nagyobb gondot forditani s részint luczernát, részint
takarmány-répát, részint pedig muhart s csalamádét is
termesztenek. Eddig ugyanis abban a hitben voltak a
mi gazdáink, hogy a takarmány alá hagyott föld veszteségszámba megy, de a búzaárak csökkenése s néhány
esztendő óta folyton tartó csekélysége arra vezette
őket, hogy a gabnaárak folytán szenvedett veszteséget
jószágtenyésztéssel pótolják. A gabnaárak csekélysége
másrészt arra is ösztönzi őket, hogy földjeik termőképességét részint ugarolás,
részint pedig okszerű
trágyázás által fokozzák. Csak 20—25 év előtt is a
komlósi ember, ha nem is vetette meg a trágyát, de nem
is t u d t a kellően megbecsülni, ma azonban nemcsak azt,
mit saját jószága által maga termel, megbecsüli, de
messziről drága pénzen is megveszi, mert saját tapasztalata tanitja arra, hogy a föld is olyan, mint az éléskamra vagy a jó kereskedés, ha azt akarjuk, hogy
folyton szedhessünk vagy vehessünk belőle, azt, a mi
fogyatékán van, magunknak kell ujjal pótolnunk. Es ezen
eljárás nem is marad eredménytelenül, a mennyiben
a komlósi földek ugy a régi urbariális szántó, valamint a legelő felosztásakor mivelés alá vett földek
folyton megtartják termőképességüket, ugy hogy a
máskülönben kedvező időjárás esetén a komlósi határban nem ritkaságszámba megy a 10—12 métermázsás búzatermés kis (1100 (Zl-öles) holdanként, miként volt a mult 1895-ik s részben a jelen 1896-ik
esztendőben is. Több évi átlagot véve azonban Komlóson középtermésnek 6 métermázsa vehető. A komlósi határ nemcsak jó buza-, de jó kukoriczatermő
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talaj is s itt is nem ritkaságszámba megy 20—22
métermázsa csöves kukoricza 1100 D-öles holdanként.
Az árpa már csekélyebb termést ád, bárha ez is
itt-ott a 8—10 métermázsát eléri.
A gab nat cűiar eist kisebb gazdáink
magok
végzik vagy családjukkal vagy évi cselédeikkel, a
nagyobb gazdák pedig részeseket fogadnak és pedig
rendes körülmények között 14-én, mihez azután még
az úgynevezett conventió vagyis egy pár emberre
(egy kaszás és egy marokverő) 45 liter (U/2 véka)
buza, 2 kilogramm szalonna, 1 kilogramm só jár egy
hétre. Magánál a cséplésnél is legtöbbnyire részesek alkalmaztatnak, még pedig ugy, hogy vagy
2 1 / 2 °/ 0 -ot és konventiót, vagy pedig 3°/ 0 -ot conventió
nélkül kapnak s többnyire, kik aratórészben voltak
együtt, azok verődnek össze a csépléshez is részesektil,
leggyakrabban azon kikötéssel azonban, hogy sz.
Mihály nap táján, ha. a kukoriczatörés beállt, egy-két
heti szünetet kapnak, a mit illető gazdák szivesen
is megadnak nekik, mert a részeseknek többnyire
harmados kukoriczájok is ott szokott lenni, a hol
aratórészben voltak.

A kukoriczatermelésnél is a munkaerő
alkalmazását illetőleg csaknem ugyanazon viszony van,
mint a gabona-aratásnál, hogy ugyanis a kisebb
gazdák v a g y a magok családjával vagy pedig évi cselédeikkel kapáltatják meg kukoriczájokat, a nagyobb
gazdák pedig harmadából, sőt az utóbbi időben itt-ott
negyedéből is adják ki kukoriczaföldjeiket. Vannak
gazdák, a kik harmadosaiktól semmiféle ajándékot
nem kivánnak, de vannak ismét, a kik részint napszámban, részint pedig majorságban s esetleg pénzben
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is (1 hold után 1 pár csirke, 1 frt) ajándékot követelnek, mit köznapi nyelven a nép uzsorának
nevez.
Ez ugyan sok helyütt elég nagy ajándék s valóban
uzsorának is beválik, de ennek részben magok a harmadosok okai, a mennyiben egymásra licitálnak.
A mi a munkaerőt
illeti, a komlósiak máshonnan nem igen hoznak munkásokat, sőt még inkább
ők mennek más határokba, részint aratórészbe, részint
pedig napszámba. Ebből ugyan azt lehetne következtetni, hogy talán itt a napszám csekély, de ez nem
áll, mert igaz ugyan, hogy a kukoriczatörés után
egészen tavaszig a kukoriczakapálásig 40—50 kr. a
napszám, de azontúl különösen aratásban 2 frt a
kaszás s 1 frt a marokverő napszáma; aratás után
ugyan csökken némileg, de kukoriczatörésnél ismét
emelkedik, ugy hogy I frt 20—30 krt s kosztot is
kap egy-egy munkás, mit azonban meg is érdemel,
mert nappal rendesen törik a kukoriczát, este pedig
10—11 óráig fosztják s reggel 3 órakor már a kukoriczaszárat vágják s kévébe kötik.
Terményeik elmagtározását
illetőleg a komlósiak többnyire haza a községbe szállitják buza, árpa
s kukoriczájokat, még azok is, a kiknek máskülönben
tanyáik is vannak, mert a komlósi ember az építkezésben, különösen a tanyai építkezésben nagyon takarékos. Kint a tanyán épit egy kis szobácskát konyhával s egy kis kamrával, azonkívül jószága számára
istállót s egy kis szint, hozzá egy kis ólat s ezzel a
legtöbbnek, mint gazdának tanyai igénye teljesen ki
van elégítve. — Hogy odakint gabonája számára magtárt vagy kukoriczája számára górét építsen, azt feleslegesnek tartja. E takarékosság azonban sokaknál tul-
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zásba is megy. Epen ez az oka azután annak, hogy
a legtöbb komlósinak t a n y á j a épen ellenkezője a községben levő lakásának, vagyis mig emez csupa tisztaság és rend, addig soknak a tanyája olyan, mintha
gazdája se lenne. Rendes keritéssel ellátott s rendben,
tisztán tartott tanyai u d v a r t avagy jókarban levő
csinos tanyai épületeket ritkán lát az ember. Szóval,
a mit a komlósiak itthoni lakásairól szivesen és készséggel elismerünk, hogy bárha azok nélkülözik a fényűzést, de csinosak s elég kényelmesek, nem mondhatjuk azt tanyai építkezéseikről, mint a melyek sokszor a legprimitívebb követelményeknek sem felelnek
meg. Ennek tulaj donitható tehát az, hogy a komlósi
gazda búzáját, árpáját rendesen otthon, arra berendezett kamrájában magtározza el, kukoriczáját pedig
vagy itthon összeütött góréjában, legtöbbje pedig háza
padlására helyezi el.
A mint ezekből is látható, bárha egyben-másban
még nem is érte el a fejlettség legmagasabb fokát, a
gazdálkodás, illetve a földmivelés Komlóson elég magas
szinvonalon áll s miután meg vannak hozzá a kellő
alapok: a földnek kitűnő volta és a népnek a haladás
iránti fogékonysága s hajlama, hisszük hogy hova-tovább mindig jobban és jobban fejlődni fog az.

Az

állattenyésztés.

Az állattenyésztés,
mint a gazdálkodás egyik
lényeges ága, Komlóson szintén tekintélyes tényezőképen szerepel. Igaz ugyan, hogy a mult időkhöz viszonyítva, a tenyésztett állatok számát illetőleg némi
visszaesés tapasztalható, de más tekintetben, ugyanis
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a fajok nemességére nézve, itt is haladás mutatkozik.
Az állattenyésztés iránti érzéket s hajlamot a komlósiak nemcsak Szent-Andrásról, hanem még a felföldről hozták magokkal s ide jőve eme gazdag alföldi
Kanaánba, mely nemcsak az embereknek, hanem az
állatoknak is elegendő táplálékot nyújt, bő alkalmuk
nyilt az állattenyésztés hasznothozó foglalkozását nagyobb mérvben űzni, s ők azt haszonnal is űzték eleitől
fogva. A gazdálkodás ezen ágát a komlósiak egyre
fejlesztették s már a mult században annyira vitték,
hogy csupán az állattenyésztés oly jövedelmi forrásul
szolgált nekik, mely képes volt jóformán egymagában
az összes kiadásaikat, az élelmezés, ruházkodás, cselédség s adóból származó költségeiket fedezni s alig
volt az egész alföldön oly község, melynek aránylag
oly kifejlett állattenyésztése lett volna, mint Komlósnak. Az állattenyésztés azonban virágkorát akkor érte
el, akkor állott a legmagasabb fokon, mikor a szenttornyai, kaszaperi s székegyházi pusztákat jutányosán
bérelték. Legnagyobb virágzásnak örvendett a

szarvasmarha

s juhtenyésztés.

Ugy Szent-Tor-

nyán, mint- Kaszaperen számtalan gulyáik s juhnyájaik
voltak, s itthon is a székegyházi pusztán, meg a községet körülövező közlegelőn nem egy szép tehenet s
nem egy szép juhot neveltek fel. A szarvas
marhatenyésztésnél
egyébként idegen, vagy úgynevezett
nyugati faj után nem igen kaptak, hanem a honi magyar fajt tenyésztették, mint a mely faj az alföld gyakran hirtelen változó klimáját jobban kiállja s legelő tekintetében sem oly válogatós, mint a nyugati faj. — A
szarvasmarha akképen volt elosztva, hogy itthon, tehát

a közlegelőn járt a tehéncsorda és a borjú, Szent-Torn y á n és Kaszaperen pedig a gulyák, ökrök, növendék
marhák legeltek. — A -juhtenyésztésnél legtöbbnyire
a finom, selyemgyapjas, — némelyek azonban a szintén edzettebb természetű hosszugyapjas fajt tenyésztették és ezen juhtenyésztés oly kiterjedésű volt, hogy
jóformán csak az, a mit évenként a gyapjúból bevettek, elég volt nekik, a máskülönben is csekély igényüeknek nemcsak ruházkodásra, hanem a cselédség bérének s adónak fedezésére is. A gyapjút külön senkinek
sem volt megengedve eladni, hanem közösben adta el
a község. Ugyanis mikor ideje közeledett, ki lett a
templom előtt hirdetve, hogy ekkor vagy akkor lesz
a juhnyirás, mely időre azután minden gazda lenyiratta
juhait s a gyapjút az ezen czélra deszkából épitett
raktárba vitte be. E raktárhoz, mely a mostani presbyteri épület s lelkészi iroda helyén állott, szin is volt
csatolva, a hol a gyapjú megmázsáltatván, nagy gyapjuzsákokba gyömöszköltetett össze. S mikor már az öszszes gyapjú együtt volt, jöttek a felső vidékekről, különösen Micsinyéről vevők, kik azután nagy társzekereken vitték fel, szép összeg pénzt hagyva itten érte.
A pénzt azután a község osztotta szét, kinek-kinek
annyit, a mennyi gyapjút hozott volt be. — A legeltetés ugy történt, hogy a gazdák többen álltak össze
s juliászt fogadtak magoknak, itthon a fejős birkákat,
a bérelt pusztákon pedig az ürüket, kosokat és toklyókat külön-külön nyájakban legeltették. A fejés pedig akképen eszközöltetett, hogy egy-egy gazdánál a
juhok számához képest egy, két vagy három napon át
fejték az egész nyájat, a hét egyik napján a fejés mindig a juhászé volt. A juhászokat rendesen Okt. 26-án
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Demeter napján fogadták fel, a mikor is ezután az egy
társulatot képezett gazdák nagy lakomát csaptak. Ekkor
adták számba is a juhászok a reájok bizott nyájat, de
azután Demeter napja után is mindaddig, mig a hó
el nem lepte a mezőt, legeltették azt. — Mikor a tél
beköszöntött, kiki a maga juhait tanyájára hajtotta s
ottan cselédjeivel viselte gondjukat. A felfogadott juhász azonban köteles volt hetenként más és más gazda
tanyáján az összes juhokat átvizsgálni s ha netán itt
vagy ott a riih egyik vagy másik nyájba bevette magát, azt szokott módon tisztogatni tartozott, nehogy a
gyapjú, mely nekik annyi jövedelmet hozott, veszélyeztetve legyen. Egyébként nemcsak gyapjúból, hanem
magából a juhok eladásából is sokat vettek be a komlósiak, mi szintén együttesen történt. Ugyanis a vevők
nem a községben, hanem a pusztán, ott a hol a nyájak legeltek, jelentkezvén, az úgynevezett pusztahadnagy azonnal jelentést tett a községben s akkor ment
azután kocsi-kocsi után ki a pusztára, mint hogyha
országos vásárra mentek volna. Ott alkudtak meg a
vevőikkel, a kik csak onnan a pusztáról hajtották el
a megvett nyájakat. — Szóval a juhászat képezte az
összes állattenyésztésnél a komlósiak legfőbb jövedelmi
forrását.
A lótenyésztés, bárha u g y a bérelt pusztákon,
mint itthon a közlegelőn voltak méneseik, mégsem
űzetett oly mérvben, mint a szarvasmarha s juhtenyésztés. Egyébként a község határához képest ez is
elég kifejlettnek s terjedelmesnek mondható. Legalább
erre vallanak azon összeirások, melyek időről-időre
tartattak s melyek közül az 1786-iki összeirás eredményét mi is már történelmünk egyik fejezetében
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közöltük. A lótenyésztésnél nem annyira arra tekintettek, hogy eladásra, hanem inkább hogy a gazdálkodáshoz, a földmiveléshez neveljenek magoknak lova/
kat. — Epen ebben leli magyarázatát azután azon
körülmény is, hogy a fajok kiválasztására nagyon
csekély vagy épen semmi figyelmet sem forditottak.
Nem állítjuk, hogy nem akadtak a régibb időben is
egyes gazdák, a kiknek kiváló szép lovaik nem lettek
volna s kik kiváló szenvedéllyel űzték a lótenyésztést,
de általánosságban véve az állattenyésztés ezen ága
nem részesült oly figyelemben, mint a minőt megérdemel. — Méneseik is ugy voltak beosztva, hogy a
legtöbbje kint a bérelt pusztákon nyargalt, de volt
itthon is egy úgynevezett prosty (szelid) ménesük,
hová azon lovakat csapták ki, a melyeket gyakrabban
használtak. Erre vall magának a ménesnek elnevezése is.
A s értést eny észt és a házi szükséglet körén tul
nem igen terjedt ki s ha voltak Is egyes gazdák, kik
több sertést tartottak, ez csak azért volt, hogy azután
ősszel többet foghassanak hizlalásba s hogy ezek
szalonnáját a felföldről ide lejárni szokott, vasat szállitó tótoknak eladhassák, hogy jövedelmeiket ezzel is
szaporitsák. Mint az idősebb lakosok állítják, volt
nem egy olyan két-három telkes gazda, a ki 30—40
darabot is hizlalt s mind leölette. A hust családjával
s cselédségével fogyasztotta el, a szalonna pedig eladásra került. — A mi a sertésfajokat illeti, leginkább
a szalontai fehér mangalicza faj volt elterjedve, bár
itt-ott akadt más fajoknak is egy-egy példánya s képviselője.
Van azonban a házi állatoknak egyik faja, mely
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Komlóson azelőtt sokáig, nagyon sokáig n e m t u d o t t
meghonosodni és ez a kecske. Mig a szarvasmarha s
juhtenyésztés virágzott, addig a községben egyetlen
egy kecske sem volt látható, úgyannyira, h o g y ha
megtörtént, hogy a falun keresztül hajtottak ide vagy
oda kecskéket, mint valami csodát, megbámulta a község
kicsinyje nagyja.
Hogy a baromfi tenyésztéssel eleitől fogva foglalkoztak a komlósiak, talán felesleges is emlitenünk.
Tyúk, kacsa, pulyka, galamb és a liba tenyésztése
mindig kedvencz foglalkozása volt a komlósi asszonyoknak, kivált addig, mig a n y o m á s fel n e m méret e t t ; különösen n a g y előszeretettel tenyésztették a
libáhat.
— Reggel minden gazdasszony k i h a j t o t t a a
m a g a libacsapatját egész a látóhatárig terjedő nyomásra, azután annak, ki a mezők liliomát felruházza
s ki gondot visel az ég madaraira, annak gondjaira
bizták. Senki sem t a r t o t t attól, hogy libáiból ellopnak,
vagy hogy m á s módon egyik v a g y másik elpusztul, a
m i n t h o g y a libák esténkint csakugyan szépen h a z a is kerültek. Nagyszerű látvány volt, a m i n t háromszáz-négyszáz 80—100—150 darabból álló libacsapat, m i n t egyegy óriási ezüstláncz, vonult este az előlmenő gúnár
biztató szava mellett hazafelé s tért be a m a g a , jól
ismert udvarára, No de ha szótlanul haladtak egymásután, mig haza nem értek, otthon annál h a n g o s a b b á
lett a sereg, a legkisebbtől a legnagyobbig mindenik
ide-oda tipegve k i n y ú j t o t t nyakkal hol egymáshoz, hol
a közöttük megjelent kedves gazdasszonyukhoz gagyog o t t egyszerre valamennyi, mintha valamennyinek
ezer m e g ezer elmondani valója lenne s m i n t h a mindenik előbb akarná elmesélni gazdasszonyának a maga
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napi éleményeit, — egyik másik meg-megrángatta
szép tiszta csőrével a gazdasszonya kötényének szélét,
mintha m o n d a n á : ne oda, hanem én reám hallgass.
/
E s ez igy t a r t o t t mindaddig, mig az esteli alkony az
éj sötét szárnyát rá nem borította a falura, a mikor
azután minden elnémult s csak közbe-közbe egy-egy
félénkebb ebnek a esaholása törte meg a falusi éjnek
idylikus csendjét. — Szép is volt e foglalkozás, de
hasznos is. Ezreket meg ezreket vettek be nyáron a
libatollért, őszszel pedig magokért a libákért, melyekből
ezerszámra vittek minden hetipiacz alkalmával a Makóról s Orosházáról ideszokott úgynevezett csirkések.
A liba mellett nagy kedvvel s meglehetősen nagy
mennyiségben tenyésztették a pulyfoáhat
is. Ezeket
a többi baromfiakkal, csirkékkel, kappanokkal együtt
kocsikon hordták be őszszel az aradi piaczra, a hol
azután ezek árán sót, pálinkát s más egyéb háztartási
czikkeket szereztek be.
A méhészet, bárha akadt ennek is egy-egy kedvelője, emlitésre méltó fokra nem emelkedett, a minek
természetes oka abban keresendő, hogy a komlósiak
udvarai a sok baromfi, a juhok s más házi állatok
által annyira el valának foglalva, hogy kertnek, mint a
méhek kedvencz birodalmának, hely egyáltalában nem
j u t o t t ; hozzá azután a faluban alig volt egy-két eperfa;
akáczfa, melynek virágát a méh oly végtelenül szereti,
mentül kevesebb találtatott a községben, a szántóföldek,
melyeknek fehér tisztesfüje oly kedvencz eledelét
képezi a méhecskéknek, a falutól messze voltak. Ily
körülmények között nem csoda, ha a gazdálkodásnak
ezen máskülönben kevés befektetést igénylő s mégis
nagy haszonnal járó ága Komlóson n e m virágzott.
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Ettől eltekintve azonban minden túlhajtás nélkül
el lehet mondani, hogy Komlóson a múltban az állattenyésztés általában nagyban űzetett s virágzott;
virágzott pedig addig, mig a komlósiak a szenttornyai,
a kaszaperi és a székegyházi pusztát egészben jutányosán bérelték. A mint azonban a székegyházi pusztán a kincstár községeket kezdett telepiteni, a mint
a komlósiak a szenttornyai s kaszaperi puszták bérletétől elestek s a község körül létesített közlegelő
felméretvén, mivelés alá vétetett: az állattenyésztés egyszerre nemcsak hogy csökkent, de annyira
esett, hogy egy-két év leforgása alatt e tekintetben
a régi Komlósra rá nem lehetett többé ismerni.
A tenyésztett állatoknak száma egyszerre tizedrésznyire szállott alá, mindenki jóformán csak annyi állatot tenyésztett, a mennyi földmiveléséhez s háztartásához nélkülözhetetlenül szükséges volt.
Ujabb időben azonban újra lendülni kezd az
állattenyésztés s ha számban nem is éri el a mult
idők állattenyésztését, de más tekintetben felülmúlja
azt. Ugyanis az ujabb időben ugy a szarvasmarhánál,
mint a sertéseknél, valamint különösen a lótenyésztésnél nagyobb súlyt kezdenek fektetni a fajok kiválasztására. — A szarvasmarha-nál
még ugyan most is
csak a magyar fajt tenyésztik, bárha egy-két uriháznál
szép schweizi és simenthali tehenek is láthatók, de
különösen az apaállatok megválasztására, utalva lévén
erre a megyei szabályrendelet által is, nagyobb gondot
kezdenek forditani. A lótenyésztés-néX
pedig még
határozottabb haladás tapasztalható. Okulva ugyanis
némely előrelátóbb gazdák példáján, a kik egy-egy
három-négy éves nonius, gidran, furioso vagy zsarnok
Tőt-Komlós története.
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csikót 300—400 frton adnak el, mások is igyekeznek
nemesebb fajokra szert tenni s a lónevelóst, mint
egyik nem megvetendő jövedelmi forrást tekinteni,
bárha másrészről be kell vallanunk azt is, hogy e
tekintetben Komlós még messze van attól, a hol
Mezőhegyeshez való közelségénél fogva lehetne s
lennie kellene.
A sertéstenyésztés-né\
szintén tapasztalható az,
hogy a fajok kiválasztására nagyobb gondot kezdenek
forditani, mely tekintetben a község jó példával jár
elől, a mennyiben az elöljáróság a községi köz-csürhe
számára időről-időre jó apaállatokról gondoskodik.
De a juhtenyésztés
nemcsak számban, de tenyészanyagban is határozottan hanyatlott, sőt teljesen megszűnt, mert az a három-négy darab hosszú gyapjas
juh, mely itt-ott a tanyákon a csürhe között elvétve
találtatik s melyet tavasszal a piaczon megvesznek s
ősszel a lakodalmakon leölnek, juhtenyésztésnek egyáltalában nem mondható. Helyébe azonban meghonosodott azon házi állat, mely azelőtt több mint egy
századon át alig volt látható Komlóson, ugyanis a
hecshe. — Ez azonban csak a szegényebbek udvarán,
kik tehenet nem igen tarthatnak, látható, s a községben található kecskék száma 50—60 drbra tehető.
A baromjltenyésztés
is a változott viszonyok
folytán nagyot változott. S ha nem is szűkölködnek
a komlósiak baromfi dolgában, de a multakhoz képest
a mostani baromfi, pulyka, libatenyésztés csak keserves
kinlódás. Nincsen többé a szabad székegyházi puszta,
nincsen a közlegelő, hol ezer meg ezer liba minden
pásztor nélkül ellegelt, a nélkül, hogy egy szálnyi
kárt t e t t volna. Ma, ha az udvarban elkényszeredett
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jószág valahogy kiszabadulhat fogságából, azonnal
ennek vagy annak a vetéseben van s a következő perczben már vagy zálogba vagy mint bitang jószágot
hajtja a csősz a községháza udvarára.
De határozott emelkedést mutat a
méhészet.
Egy-két tanitó s egy-két magánembernek okszerű
kezelése s ennek folytán a méhekből évenként előm u t a t o t t jövedelme, lelkesitő példa g y a n á n t szolgál
másoknak is arra, hogy a gazdálkodás eme gyakran
igen szép jövedelmet hozó ágát felkarolják s a
méhészettel, mint máskülönben is nemes foglalkozással
megbarátkozva, azt méltó figyelemben részesitsék.

í.

Kertészet.

A kertészetet némelyek a gazdászat költészetének
mondják s nem ok nélkül, mert valóban a kertészet
olyan költészet, mely nemcsak gyönyörködtet, hanem
hasznot is hajt. Történetünkben mi is m e g akarván
emlékezni a kertészetről, tekintetbe vesszük annak
mind a négy fő ágát és pedig a szőllőművelést épen
ugy, mint a gyümölcstenyésztést, valamint a zöldségtermelést és virágápolást is.
A kertészet ezen ágai közül voltaképen csak
egynek, ugyanis a szőllőmivelésjtek
van némi történeti múltja. Nagyon hihető, hogy a komlósiak már
idejövetelök idején lega 1 ább nagyjából ismerték a szőllőmivelést, bárha Szentandrásra többnyire olyan vidékekről jöttek le, a hol a szőllő már meg nem érik s igy
a hol csak egyik vagy másik kedvezőbb fekvésű kertben látható e g y - e g y példánya azon növénynek,
16*
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melynek bogyóiból bort sajtolunk. Hogy azonban a
szőllőmivelést itten nem igen űztek, nagyon valószínű,
a mennyiben erre sem külön kijelölt hellyel, sem
pedig itthon udvaraikban erre alkalmas kertekkel nem
igen birtak, a mennyiben az udvart, meg ha olyan
nagy is volt az, az állat és baromfitenyésztés teljesen
igénybe vette. Igy tehát Komlóson a szőllomivelés
tulajdonképeni megalapitójául a más tekintetben is
jeles Wallaszky P á l lelkész mondható. Ez ugyanis
mindjárt idejövetele után kezdé ösztönözni a komlósiakat, hogy a kertészetnek ezen gyakran igen jövedelmező á g á t karolják fel. Az ő buzditásainak köszönhető', hogy Tót-Komlósnak nyugatfelé esö emelkedettebb,
partosabb része, mintegy 260 holdnyi területen, 1770-ik
évben szöllővel lett beültetve. Ezen szőllőknek nagy
része, bárha a mintegy 10—12 év előtt itten is föllépett philoxera sokat elpusztított, még mindig létezik.
A mi m a g á t a szőllő mivelését illeti, ez Komlóson
egy-két szőllőt kivéve, épen n e m mondható okszerűnek, a mennyiben a komlósiak sem a fajok kiválogatására, sem pedig az ültetésre nagy gondot nem igen
fordítanak; a szőllőmetszés m e g határozottan téves.
Ugyanis az itteni szőllőkben a kadarkán és bogdáni
dinkán kivül alig találhatni más borszőllőt, ezt pedig
rendszerint oly sűrűn ültetik, hogy még a máskülönben
kedvező időjárás esetén is, sem jó, sem elégséges bor
nem teremhet. A sorok alig 2 lábnyira, a tőkék pedig 1 1 / 2
lábnyira ültettetnek egymástól s igy sem ez utóbbiak
kellő tápanyagot, sem a fürtök kellő n a p o t s levegőt
nem igen kaphatnak. A szőllőfürtök fejlődéséhez s
érleléséhez olyannyira szükséges napsugarat s levegőt
még jobban elzárják a szőllősorok közé ültetett holmi
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rossz szilvafákkal, a minek következménye természetesen nem lehet más, mint az, hogy a szőllő, a mi
terem is, soha jól meg nem érik, annyival inkább nem,
mert a szüretek többnyire szeptember hő első felében
tartatnak. Ebből azután az is természetszerűen következik, hogy a bor sem lehet valami kiváló. — A mi
pedig a metszést illeti, a mi embereink azon téves
nézetben vannak, hogy a kadarka, meg a bogdáni
dinka csak ha tőkére metszetik, terem jól, holott egykét szőllőskertnek okszerűbb mivelése gyakorlatilag
m u t a t t a meg nekik, hogy e két faj is cservesszőre is
metszve szintén bőven terem. így a mi szőllősgazdáink
fájdalom, tavasszal a metszéssel szüretelik le a legtöbb szőllőjüket s az árokpartra hányják ki.
A talaj maga elég alkalmas a szőllőmiveléshez s
igy ha sem mennyiség, sem minőség tekintetében
kellő bor nem terem, annak egyedül a komlósiak
magok az okai. Mert bebizonyitott tény, hogy azok
kik a fajok megválogatására is gondot fordítottak s
szőllőjöket okszerűen: 1—1 méterre sort a sortól s
ugyancsak: 1 — 1 méterre tőkét a tőkétől ültették, hozzá
a metszést is okszerűen végezték, a szüretet nem szeptember hó 1-ső felében, hanem október hó közepén
túl tartották, annyi s oly mustot szüreteltek, hogy a
hegyivel versenyezhetik. — Igaz ugyan, hogy a komlósiaknak a szőllőmivelés nem képezi jövedelmi forrásukat, nagy ritkán esik meg az, hogy egyik-másik
szőllősgazda eladna borából, de épen ez oka azután
annak is, hogy a mi embereink a szőllő ellenségei: a
philoxera és a peronospora iránt is meglehetősen passive
viselkednek. Ez utóbbira nézve ugyan kezdenek már
figyelmesekké lenni, saját szemeikkel győződvén meg
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a permetezés czélszerü s eredményes voltáról, hanem
a philoxera elleni védekezést, egy-két szöllősgazdát
kivéve, meg sem is kisérlik, a minek következménye
azután az, hogy a szollők rohamosan pusztulnak.
Meg kell még emlitenünk azt is, hogy a bornak
a pinczében való kezelése is itten kifogás alá esik.
Nem mondjuk, hogy nincsen egy-két gazda, a ki edényeit, hordóit tisztán tartja s a borlefejtést is kellő
időben s kellő pontossággal eszközli, de a legtöbbje
erre sem igen ügyel, a minek ismét az az elmaradhatatlan következménye, hogyha esetleg jó must is terem,
az a pinczében a hibás kezelés folytán megromlik.
Az elmondottakból önként következik, hogy ha a
komlósiak nem is valami nagy borivók, mert azt el
kell ismernünk, hogyha akad is a sok között egy-kettő,
a ki talán mértéken tul szereti a bort, általánosságban
véve mértékletesek, még sem terem annyi bor a határban, hogy a községbeliek szükségleteinek teljesen megfelelne. Épen ezért azután a komlósiak rendesen máshonnan, legtöbbnyire Orosházáról, Gyopárhalmáról s
Almásról, némelyek pedig Apatelekről s Aradról szerzik be a szükséges bormennyiséget. — Volt ugyan idő,
a mikor a komlósiak nem voltak kénytelenek máshova
fordulni bor végett, a mennyiben volt év, hogy
2500—3000 hectoliter bor is termett, de az utóbbi
időkben alig 500—600 hectoliterre megy az évi termés,
a minek oka részben abban van, a mint emiitettük,
hogy a szollők közül igen sok már teljesen elpusztult.
Igy körülbelül ugyanannyit a mennyi az évi termés,
máshonnan hoznak be.
A gyümölcstenyésztés
Komlóson, bárha a községnek régibb idő óta van már oltványos kertje, még
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mindig jóformán gyermekkorát éli. Ennélfogva kivitelről szó sincs, sőt egy-két gazdát kivéve, szükségletét
a többi mind piaczról szerzi be. Részben az aradmegyei oláhok, részben pedig a mi kofáink hoznak
piaczunkra gyümölcsöt: almát, körtét, szilvát és diót,
mely bárha sokszor selejtes is, mégis mindenkor vevőre
talál. — Azt ugyan nem állítjuk, hogy a komlósiak
már régibb idő óta nem ültetnének gyümölcsfákat, az
azonban tény, hogy a fajok megválogatására itt is
sokáig nem figyeltek. Csak az ujabb időben kezdik belátni, hogy ugyanazon fáradtsággal, minőt a selejtes
fa is megkíván, nemesebb gyümölcsre is tehetnek szert.
E tekintetben sokat tesz a lelkészek és tanítók s általában az értelmiség törekvése, kik nemcsak szóval, hanem jó példával is buzdítják a lakosokat nemes gyümölcsfák tenyésztésére. — Utóbbi években nemcsak a
községi kertből, hanem a békésmegyei gazdasági egylet
csabai kertjéből is, legtöbben azonban Unghváry László
czeglédi világhírű gyümölcsfa iskolájából szerzik be a
kitűnő fajú nemes oltványokat, s ha eddig csak a
szőllőbe.i a sorok közé ültettek néhány rossz szilvafát
vagy megy fát, ma már kezdik jobban megbecsülni a
gyümölcsfákat s külön helyet szánnak a nemes oltványoknak s jobban is gondozzák azokat, a mi nemcsak
szebb, de czélszerübb s hasznosabb eljárás is. Eddig
sajnáltak 10—15 krt adni ki egy-egy oltványért s ma
már vannak gazdák, kik készek egy-egy nemesebb oltványért 50—60 krt, sőt egy forintot is fizetni, a mi annak
bizonyítéka, hogy a gyümölcstenyésztés hova-tovább
nagyobb és nagyobb lendületet kezd venni minálunk.
A zöldségtermelés,
mint a kertészet egyik fontos ága, bárha a komlósi talaj a zöldség bármely nemé-
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nek tenyésztésére kedvező és alkalmas, szintén nem
nagy virágzásnak örvend. Mert igaz ugyan, hogy a
komlósiak részint házi kertjeikben, részint pedig hol a
községtől és az egyháztól, hol pedig egyesektől kibérelni szokott úgynevezett dinnyeföldeken termesztenek
dinnyét, uborkát, egy kis répát, egy kis petrezselymet
s burgonyát, mindez azonban oly csekély mennyiség,
hogy a házi szükségletre sem elegendő. — Épen ez
oknál fogva a komlósi piaczon igen jó keletje van az
emiitett zöldségfélének, melyet részint a makaiak és a
szomszéd nagy-majláthiak, részint pedig a bánáti svábok és szerbek n a g y mennyiségben hordanak ide. Egész
kocsirakományok vannak sokszor a legszebb zöldségből felhalmozva; a káposztát pedig Csanádról a ráczok
szállítják ide. A főzeléket, leginkább babot és lencsét,
egyébként a komlósiak magok termesztik elegendő
mennyiségben. A zöldségtermelés tekintetében is az
ujabb időben némi haladás mutatkozik, de hogy ez
valami nagyobb kiterjedést vehetne, arra nem igen van
kilátás egyszerűen azért, m e r t a makaiak, nagy-majláthiak s említett bánáti németek és ráczok által ide
szállitott zöldség valóban potom áron szerezhető be.
A mi a vir dg dp ol eist illeti, arra nézve annyit
jegyezhetünk meg, hogy a komlósiaknak a szép virágok
és kertek iránti érzéke hova-tovább mindig jobban és
jobban fejlődik. Jóformán nincsen egyetlen egy ház
Komlóson, a hol egy kis virágos kert nem találtatnék,
sőt az ujabb időben igen szép fejlődésnek indult a
rózsatenyésztés is, a mennyiben nemcsak uri házaknál,
hanem a földmivesek kertjeiben is a legszebb Maréchal,
L a Frange, Gloire de Dijon, s más egyéb nemes fajú
rózsákkal találkozunk, s a tavaszi és nyári hónapokban
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vasárnapokon alig van hajadon, a ki a templomba ne
.vinne egy-egy szép virágcsokrot, vagy egy-egy szép
illatos rózsát. Nagyobb szabású kertek azonban az egy
„Népkert"-en kivül, melyet a község megbízásából a
vasút és a község közötti téren, mintegy 16 holdnyi
területen e sorok irója tervezett, s mely ugyan még ma
csak az első fejlődés stadiumában van, nem igen létezik.
Van ugyan egy két uri háznál angol stil szerint berendezett kisebb szabású kert is; ezek azonban a terület
csekélysége miatt nagyobb fejlődést nem m u t a t h a t n a k
s valami meglepőbb hatást épen csekély kiterjedésüknél fogva nem igen kelthetnek.
Itt volna helyén az erdészetről
is egy pár szót
ejteni, de Komlóson erdőnek hire sincsen, sőt még erdei
fák (tölgy, hárs, nyirfa vagy fenyőfa) a népkert uj
ültetvényén kivül csak itt-ott elvétve találtatnak egyik
vagy másik uri kertben. Ezeknek, mint lassúbb fejlődési! fáknak, ültetése után a komlósiak nem is igen
kapnak, annyival is inkább, mert az ákáczfa, mely
nemcsak gyors fejlődésénél, hanem szilárdságánál fogva
is kedvencz fája nemcsak a komlósiaknak, 1 lanem altalaban az egész alföldnek, minden más egyéb szerszámvagy tüzelőfát kiszorit e vidékről. Az ákáczfából azonban
ugy a község belterületén, valamint kint a tanyákon
igen szép példányokat találhatunk.

Ipar.
Az iparról, mint a közgazdaság egyik tényezőjéről
szólva, különbséget kell tennünk a házi ipar és a
tulaj donképi foézmií ipar között.
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A házi ipart illetőleg előre kell bocsátanunk,
hogy a tót-komlósi nép ismert takarékosságánál fogva
az ipari czikkekből is, a mit otthon maga megkészíthet
magának, a végett n e m igen szeret máshoz, ahhoz értő
mesterhez folyamodni. Ez ugyan az egyesek egyéni
szempontjából véve, hasznos lehet, de a közipar tekintetében felette káros. Mi épen nem vagyunk azon a
nézeten, hogy bár minden ember minden a háztartáshoz
szükséges dolgot képes volna önmaga és családja számára
megkészíteni. Hiszen ezen elvnek keresztülvitele a társadalom egyik nagy osztályának, az iparos osztálynak
s ezzel a közgazdaság egyik lényeges ágának is megölője volna. Epen ennélfogva mindaddig, mig a háziipar a maga körét tul nem lépi, ennek fejlődésén örvendünk, de a iiol az a közipar munkakörébe vág, ott
részünkről csak elitéltetésre számithat.
A komlósi házi ipar legfejlettebb része a
fonás
és szövés.
Alig van ház, a melynek szövőszéke nem
volna, s valóban a komlósi asszonyok nemcsak erős
zsákvásznat t u d n a k szőni, hanem igen szép asztalkendőket, teritőket, törülközőket, függönyöket és más
egyéb a háztartáshoz szükséges vászonnemüeket is
meglehetősen fejlett Ízléssel készítenek. E tekintetben
a komlósi nők versenyeznek a szarvasi és csabai aszszonyokkal, mint a kiknek e nemű czikkei már országos
hírre emelkedtek. A fonás és szövés ismeretét, a komlósiak már a felföldről hozták magokkal, mely ügyességök kiváló fontosságú volt különösen addig, mig a
gyárak a sokszor szemre ugyan tetszetősebb, de jóság
s tartósság tekintetében sokkal selejtesebb vászonnemüekkel el nem árasztották a kereskedéseket. Több
mint egy századon keresztül a komlósiak, férfiak épen
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ugy, mint a nők, a feli érne müek tekintetében arra szorítkoztak, a mi a házból került ki, a mit otthon fontak,
szőttek; épen azért egészen a jelen század második
feléig a rőföskereskedések hiányát nem igen érezték.
Az ötvenes évek közepe táján azonban a zsidó kereskedők rőföskereskedéseket is nyitván, a komlósi aszszonyok csakhamar abba kezdték hagyogatni a fonást
és szövést s ha foglalkoztak is vele, e foglalkozás a
zsákvászon és egyéb a háztartáshoz szükséges durvább
vásznak előállitásán tul alig terjeszkedett egyébre. Hogy
a házi ipar ezen ága az utóbbi években ismét nagyobb
lendületet nyert, nagy részben az 1887-ik évben a
békésmegyei gazdasági egylet által itten rendezett ipar-,
termény- és állatkiállitásnak köszönhető, mint a melyen
különösen nagy feltűnést keltett a csabai asszonyok
igazán remek szövése. E z t látva, a mi asszonyaink
ismét kedvet kaptak hasonló czikkek előállítására s ezen
kedvüket még inkább fokozta az ezen évben Budapesten
rendezett ezredéves kiállítás, hová Komlósról is igen
sok szép háziszövés kerülvén fel, ottan
figyelemreméltó
feltűnést keltett.
A házi ipar azon részéhez, mellyel nem a nők,
hanem a férfiak foglalkoznak különösen a téli hónapokban, tartozik a czirohseprií
készitése, a szahajtó
és
az úgynevezett korczfonás.
A szakajtókat rozsszalinából, de kákából is, valamint a korczot is kákából fonják.
Ez utóbbiak részint ruhaszárító kőtelekül, részint pedig
a házak fedésénél a nácinak a szarufákhoz való korczolására használtatnak. — Ezenkívül némelyek szénvonókat, előtőket és gereblyéket faragnak. — Ezzel
azonban koránt sincsen még kimerítve a komlósi házi
ipar minden ága, sőt egyenes mulasztás volna fel-
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emlittetlenül hagyni épen azt, a miben a komlósiak,
asszonyok ugy mint a férfiak, elismerésre méltó ügyességet tanusitanak s ez pedig nem más, mint az
élelmi czikkek készitése. Mert például keny ér sütésben a komlósi asszonyok bátran felvehetik a versenyt
akár az orosházi, akár a makai asszonyokkal,
kalácsuk
pedig könnyű, mint a hab, Ízletes, mint a legfinomabb
torta, levestésztáik
a metéltke, a laska és a csigatészta messze földön ritkitja párját, befőtteik
pedig
akármely műczukrásznak dicséretére válnának. — De
ha az asszonyok ily mesterek az élelmi czikkek előállításában, a férfiaknak is van a többek közt egy
készitményök, a melyhez foghatót s a melynél izletesebbet nagy darab földön sem igen talál az ember és

ez a vastag

vagy nyári

kolbász.

— ízre nézve

nincsen az az olasz szalámi, a mely leverné, a mi
pedig tartósságát illeti, erre nézve csak annyit jegyzünk meg, hogy ez még októberben és novemberben,
tehát egy év múlva is olyan szép piros ha felszeletelik,
mint a legszebb piros rózsa. Valóságos specialitása ez
Komlósnak, épen ugy, mint Pozsonynak a Zwieback.
S hozzá azután a mi legfőbb, készítési módjának
nincsen semmi különös titka, legfeljebb az, hogy a
készítményt conserváló ingredientiákból el tudják találni
a kellő mértéket s azután a felfüstölését is helyesen
eszközlik.
A házi ipar mellett Komlóson nem megvetendő
helyet foglal az úgynevezett kézmii
ipar sem, a
mennyiben a komlósi lakosok egyik tekintélyes részének ez képezi jövedelmi forrását. — Hogy a 80 család
között, kik 1746-ik évben itten letelepedtek, voltak
iparosok is, különösen pedig csizmadiák, kerékgyártók
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és kovácsok, azt bizonyítja azon körülmény is, hogy
a komlósiak, mint földmives nép, emiitett iparosok
nélkül egy perczig sem boldogulhattak volna. Állítólag
valami Pascula nevezetű egyén volt az első kovácsmester itt Komlóson, a kinek műhelye akkor a falu
szélén, a mai mezőhegyesi uton, ott hol ma Karkus
György gépész-kovácsnak 902-ik szám alatti háza és
műhelye van, állott, s mely házról érdemesnek tartom
megemliteni azt, hogy benne a község létezése óta
folyton s minden megszakitás nélkül egész a mai napig
kovácsműhely létezik.
A község terjeszkedésével és nevekedésével gyarapodott az iparosok száma is. Eleinte, mig kevesebben
voltak, arra hogy czéhekké alakuljanak, nem is gondolhattak s ez igy tartott egészen a jelen század 3-ik
tizedéig. Magában a megyében is a mult században
nagyon kevés iparos czéh létezett, az első volt a
gyulai csizmadiáké, kik 1756-ban, azután a gyulai
kovácsok és kerékgyártóké, kik együttesen 1773-ban,
a gyulai kádároké, kik 1776-ban, a gyulai szíjgyártóké,
kik szintén 1776-ban és a szarvasi csizmadiáké, kik
1778-ban alakíthatták meg az ő czéhüket. — Ezeken
kivül ugyancsak még a mult században a gyulai szabók
1781-ben s a g y u l a i cserző vargák 1797-ik évben
alakítottak czéhet. Megyénk többi iparosai, igy a
komlósiak is csak a jelen század 2-ik és 3-ik tizedében
alakulhattak czéhekké. A komlósi csizmadiák 1828-ik
évben kapták az ő czéhlevelüket. — Későbben a
kovácsok, kerékgyártók, lakatosok és asztalosok együttesen, a szűcsök pedig külön alakították meg czéheiket,
mely czéhek egészen 1886-ik évig fennállottak. Az
1884-ik évi XVII. t.-cz. mint ipartörvény azonban az
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ipar terén uj korszakot létesitett. A régi czéhrendszer
megszűnt s ennek helyére az úgynevezett ipartestü-

letek léptek. — Igy Komlóson is az ipart estül et
1886-ik évben alakult meg s alapszabályai még ugyanazon év April hó 11-én nyertek miniszteri megerősítést;
a volt czéhek tagjaikkal, netáni vagyonukkal az ipartestületbe olvadtak be. A komlósi iparosok, kivéve az
elöregedetteket, az anyagilag netán tönkrejutottakat és
iparigazolvánnyal még nem biró iparosokat, kiknek
azonban száma csekély, mindnyájan tagjai az ipartestületnek. E testületnek jelenleg van 175 tagja, kik
beiratási dij czimén egyszersmindenkorra 2 frtot, tagsági dijul pedig évenkint 1 frtot fizetnek. Jelenlegi
tisztviselői: Elnök Karkus György; alelnök Borsi
J á n o s ; jegyző Karkus P é t e r ; pénztáros Osjernik P á l ;
iparhatósági biztos Lengyel Gyula tanitó.
S ha már most az iparfejlődés szempontjából
összehasonlítást teszünk a volt czéhrendszer kora és
a mostani szabad ipar által teremtett állapot között, ki
kell jelentenünk, hogy nem tartozunk azok közé, a kik
a multat, akár van rá ok, akár nincsen, a jelennek
rovására szeretik magasztalni, de ki kell jelentenünk
azt is, hogy Komlóson épen ugy, mint általában az
országban, ha voltak is a czéhrendszernek árnyoldalai,
de voltak érdemei is, melyek közé első sorban tartozik
az, hogy akkor, a ki a mesternévre szert akart tenni,
annak a maga iparában valóban mesternek kellett
lennie, mert addig, mig valaki nem remekelt, a czéhbe
sem vétetett fel s igy sokkal kevesebb kontár volt,
mint manapság, a mikor az iparigazolvány megszerzését
a törvény bármely nagykorú egyén számára olyannyira
megkönnyítette, hogy jóformán egyik vagy másik
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iparágat nem is kell tanulnia s mégis mesterré, illetve
iparossá lehet. De nagy érdeme volt a czéhrendszernek
abban is, hogy abban az időben és épen a czéhrendszernek befolyása következtében nem volt annyi illetéktelen tulkapás, mint most. Egyik iparos a másiknak
iparában nem kontárkodott, hanem minden ember a
m a g a ' m e s t e r s é g é t folytatta. Nem állítjuk távolról sem,
hogy az ipartörvény az ilyen túlkapásokat megengedné,
de miután megengedi, hogy egy ugyanazon egyén
két, sőt több iparágat is űzhet, az ilyen általunk jelzett s az ipar egészséges fejlődésére nem előnyösen,
hanem károsan ható túlkapások, illetve kontárkodások
alig akadályozhatok meg. — Ily állapottal, jobban
mondva, ferde helyzettel Komlóson is elégszer van
alkalmunk találkozni s hogy ez kedvetlenitőleg s
zsibbasztólag hat épen azon iparosokra, kik ügyességüket nem egy pár forintos iparigazolvány, hanem
évek hosszú során át kifejtett munka árán szerezték
meg, könnyen felfogható. — Azt sem állitjuk, hogy
nem akadnának most is egyik vagy másik iparágban
kiváló mesterek, de hova-tovább mindig kevesebb és
kevesebb azok száma, kik mesterségöket, a melyet
tanultak, bizonyos nemes ambitióval folytatnák. Ebből
azután önkénytelenül következik azon szintén gyakran
tapasztalt jelenség is, hogy nem egy iparos könnyen
odahagyja mesterségét s m á s u t t keres boldogulást, ki
vasúti őrnek, ki rendőrnek, ki napszámosnak, ki pedig
ismét más pályára megy. —- Összefoglalva az iparról
mondottakat, azt hiszem nem koczkáztatunk valótlan
állítást, ha azt mondjuk, hogy az uj aera alatt az ipar,
nem mondjuk a fővárosban, hanem a vidéken, így
Komlóson is nem indult oly fejlődésnek, mint a minő

a szabad versenyből várható lett volna. — Tartozunk
azonban kijelenteni azt is, hogy nálunk egyes iparágak
nemcsak, hogy nem fejlődtek, hanem határozott hanyatlást mutatnak, a minek oka azonban nem az ipartörvényben, melynek intentiója magában véve jó,
hanem határozottan a változott viszonyokban keresendő. így például a szűcsipar hanyatlásának oka
Komlóson határozottan azon körülményben van, hogy
most a szegény emberek is nem bőrbekecsekben,
hanem posztóruhában járnak s a szűcs mesterség pusztán a női ködmönökre s a férfi bundákra szoritkozik.
Ezzel szemben a szabómesterség nyert nagyobb lendületet. Ha azonban más iparágak mivelői között egyik vagy
másik anyagilag nem haladt, sőt talán épen hanyatlott,
azt sem lehet mindenkor a netalán kedvezőtlen körülményeknek tudni be, hanem annak oka sokszor épen
magában az illető egyénben keresendő. Mert nem képzelt, nem kigondolt, hanem a mindennapi életből vett
alakoknak képét adjuk, ha azt mondjuk, hogy vannak
fíatal iparosok, a minthogy vannak fiatal földmives
gazdák is, a kik azt hiszik, hogy ipartestületek, olvasókörök csak azért vannak, hogy az ember ottan kártya
vagy billiárd mellett eltöltse idejét, s a kik azután
nemcsak vasárnaponként, nemcsak munkaszünet idején,
hanem hétköznapokon is, egész napokat kártyázással
s billiardozással töltenek el; otthon pedig a munka
szünetel vagy legjobb esetben inasgyerekekre van bizva.
Némelyek tehát abban a hiszemben vannak, hogy nem
is mai korba való, nem is mivelt iparos az, ki legalább
ötféle kártyajátékhoz, vagy pedig a billiárdozáshoz nem
ért. Nem támadjuk mi meg a szükséges, lelketüditő,
ügyességfejlesztő szórakozásokat, de ne fajuljanak el
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azok szenvedéllyé, mert akkor azon lejtövé lesznek,
a melyen az ember nagyon h a m a r j u t el az anyagi
romlás örvényéhez. Mások m e g ismét azt hiszik, hogy
az iparosnak politikai téren is vezérszerepet kell vinnie
s igy különösen valami politikai választások idején ott
h a g y j á k a kalapácsot, a tokét, a gyalut s egész napokon,
sőt heteken á t n e m csinálnak egyebet, m i n t a kortest a n y á k o n szónokolnak. É s itt félre ne értsen senki
b e n n ü n k e t : mi n e m kárhoztatjuk azt, ha valakinek van
politikai meggyőződése, sőt m a g u n k is azt kivánjuk,
hogy minden józan gcndolkodásu, minden mivelt embernek legyen politikai meggyőződése s a szerint gyakorolja
is alkotmányos honpolgári jogait, de n a g y különbség
van e között és az olyan eljárás között, ha valaki
hivatlanul is politikai vezérszerepre vállalkozik, mert
mig amaz, ugyanis a politikai jogoknak meggyőződés
szerinti gyakorlása, honpolgári kötelesség, addig emez,
ugyanis a foglalkozásunktól minket elvonó politikai
vezérkedés, legtöbbnyire romlásunkra vezet.
De mindazon okokat elősorolni, melyek itt nálunk
is egyik-másik iparosnak anyagi tekintetben való hanyatlását előidézik, e történet keretén kivül esnék, csak
annyit jegyezünk meg, hogy ha vanűak is Komlóson
ilyen jelenségek, a komlósi iparosokról általánosságban
elmondható, hogy józan, szorgalmas s törekvő osztályát
képezik a társadalomnak s hogy az ipar bár nem rohamosan, de a sokszor kedvezőtlen viszonyok daczára is fejlődik, a mi különösen a gépész iparról
szól. Ez ugyanis odáig fejlődött, hogy egyesek már itt
Komlóson egészen önállóan nemcsak kisebb gazdasági,
de cséplőgépeket is képesek késziteni. N a g y haladást
t e t t Komlóson a malomipar is. A szélmalmok és
Tót-Komlós története.
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szárazmalmok letűntek Tót-Komlós térképéről ; az
utolsó szárazmalmok, melyek még az ágost. hitvev. egyház birtokában voltak, 1893-ik évben bontattak
le s helyükön szép házak emeltettek. Az emiitett
malmok helyett előbb a község az egyházzal közösen
1868., m a j d későbben maga a község a falu keleti
oldalán, 1875-ik évben, ugyanakkor egy consortium a
csabai u t mellett, majd pedig 1883-ban egy privát
ember épitett gőzmalmot. A társulati azonban leégvén,
többé föl nem épült. Igy ez idő szerint három jól felszerelt, a malomipar minden követelményeinek teljesen megfelelő gőzmalom szolgáltatja a finom lisztet.
Történetünk e szakaszának befejezéseül nem lesz
talán érdektelen a helybeli iparosok statisztikáját ide
jegyezni. E szerint van Komlóson: csizmadia és czipész
58, ács 15, szabó 14, kovács 11, gépész-kovács 5,
lakatos és gépész 5, szűcs 12, kőmives 7, kerékgyártó
7, asztalos 6, hentes 6, mészáros 4, molnár 4, kékfestő 2, borbély 3, pék 2, cserzővarga 2, kötélverő 2,
fazekas 2, szűrszabó 1, kéményseprü 1, czukrász 1,
kosárkötő 1, szíjgyártó 1, fésűs 1, bádogos 1, rostás 1,
kalapos 4, barkácsoló 20. Ez utóbbiakra az a megjegyzésünk, hogyha akadnak is közöttük ügyes mesterek, a legtöbbje nem versenyezhet a tanult iparosokkal, de mert többnyire olcsóbban vállalnak munkát,
a komlósiak gyakran igénybe veszik őket, a mi azonban épen nem szolgál a közipar előnyére.

5.

Kereskedelem.

Tót-Komlós kereskedelme ma sem valami nagy
kiterjedésű, eleinte azonban még csekélyebb mérvű
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volt s a község csekély kiterjedésű határán tul alig
terjedt, minek természetes oka a nép csekély igényeiben keresendő. — Ujabb időben azonban, részint a
kor követelményeinek emelkedésével, részint a közlekedési utak és eszközök fejlődésével a kereskedelem
is fellendült. Osak néhány évtizeddel előbb is, a mi a
ruházatra és a háztartáshoz szükséges volt, az néhány
czikk kivételével jóformán magából a házból került
ki. Az asszonyok magok fonták, szőtték családjok s
magok számára a szükséges fehérneműt, a világitáshoz szükséges czikkeket magok állították elő, az olajat részint repczéből, részint tök-, kender- és napraforgó-magból magok készítették, a faggyugyertyákat
magok öntötték; az élelmi czikkek is nagyobbára
magából a háztartásból kerültek ki. Ily körülmények
között a kereskedelem nagyobb mérveket n e m igen
ölthetett. A mint azonban a fényűzés nagyobb és
nagyobb hódítást tett a köznépnél is, ezzel azután
a kereskedés is nagyobb lendületet nyert. Több mint
egy századon keresztül, mert egészen 1853-ik évig,
csak egyetlen egy kereskedés volt Komlóson, hanem ez azután a subiczkos skatulától fel a legritkább kereskedelmi czikkig, magában egyesitette a
kereskedésnek jóformán összes ágait, a szó legszorosabb értelmében vegyes kereskedés s miként
másutt a megyében, ugy itt is görög kézben volt.
Az utolsó görög kereskedő Zigury, a mellett hogy
ügyes, egyúttal barátságos ember is lévén, az ő boltja
tulaj donképen casino is volt, rendesen itt j ö t t össze
estefelé az intelligentia s itt beszélték meg a napi
eseményeket, szóval e kereskedés képezte sokáig a
társadalmi élet központját. A mint azonban a 48-iki
17*
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forradalom lezajlása után zsidók kezdtek egymásután
Komlósra telepedni, csakhamar szaporodtak a kereskedések is, ezek között különösen a rőföskereskedések
indultak gyors virágzásnak gabnakereskedés s a mellett
még ma is ezek képezik a komlósi kereskedelem legjelentékenyebb részét.
A mi a gabnahereshedést,
melyet Ivomlóson
ez idő szerint öten iiznek, illeti, miután Komlós népe
legnagyobb részben földmivelőkbol áll, ez kezdettől
fogva létezett ugyan, de egyrészt, mert eleinte sokkal
kevesebb föld volt mivelés alatt, másrészt pedig, mert
helyben gabnakereskedők nem igen voltak s igy a
komlósi ember kénytelen volt messze piaczokra MakóArad- Gyulára, sőt Pestre is szállítani gabonáját, ha
értékesíteni akarta, de végül azért is, mert a régibb
időben sokkal csekélyebb értéke volt a terményeknek,
sokkal kisebb kiterjedésű volt, annyival is inkább,
mert az állattenyésztés és az ebből befolyt jövedelem
teljesen háttérbe szorította a gabnakereskedést. —
Később azonban a viszonyok változtával a gabnakereskedésben előnyös változás állott be nálunk is, s
rohamosan emelkedett, különösen 48 után. Embereink
nemcsak sokkal több gabonát termesztettek, hanem a
kereskedők szaporodtával gyorsabban és jobban is
értékesíthették azt, ugy hogy ma Komlóson a kereskedelem legfőbb czikkét a gabona, különösen pedig a
buza képezi. Eladásra kerül évenként átlag 50 ezer
métermázsa, melyből mintegy 45 ezer mázsát kereskedők, nagyobbára a szegedi s budapesti malmok,
néhány ezer métermázsát pedig Bécs, Bajorország és
Schweiz részére, mintegy 5 ezer mázsát pedig kupeczek
vidéki fogyasztásra szállítanak el. — Buza mellett a
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gabnakereskedés másik főczikke a kukorieza,
melyből a mellett, hogy körülbelül a termés fele helyi
szükségletre marad vissza, mintegy 10 ezer métermázsa
kerül eladásra és pedig mintegy 8 ezer mázsát kereskedők Arad, Szeged s Nagyváradra, mintegy 2 ezer
mázsát pedig kupeczek vidéki fogyasztásra visznek el.
Már az árpából sokkal csekélyebb mennyiség, csak
mintegy 3 ezer métermázsa képez kereskedelmi czikket
s ennek kétharmada az aradi gyárakba, egyharmada
pedig helyi fogyasztásra vétetik. — Még csekélyebb
mennyiségben kerül eladásra a zab, összesen mintegy
500 métermázsa s szintén nagyobb részt csak helyi
fogyasztásra szól. — Más egyéb termények, mint
köles, muhar, luczerna mag csak annyiban képeznek
kereskedelmi czikket, hogy a lakosok a kereskedők
kikerülésével egymástól vesznek egyik vagy másik
czikkből egy pár litert vagy kilogrammot.
Mint emiitettük a gabnakereskedés mellett leg-

kifejlettebb Komlóson a rőfös kereskedés.

Ilyen üzlet

van jelenleg Komlóson 14 és pedig tisztán rőföskereskedés 2, fűszerrel vegyes 9, bőrrel vegyes 1, üveg,
porczellán és fűszerrel vegyes 2, s köztük különösen
Újhelyi Perenczé és Újhelyi Józsefé igen n a g y forgalmúak. A rőföskereskedéseknek itten nincsen régi
múltja, mindössze 20 — 25 éve léteznek s mégis nagyobb
forgalmat csinálnak, mint a többi másnemű kereskedések együttvéve. Emelkedésük rohamosan történt
s különösen ősszel és farsangban lakodalmak idején
oly forgalmúak, hogy más nagyobb városok hasonnemii kereskedéseivel versenyezhetnek. Ezen rőföskereskedések legkelendőbb czikke't névszerint megjelölni igen bajos, a mennyiben sok olyan czikk van,
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a melyre azt lehet mondani, hogy igen kelendő. Mégis
/

ezek között is emlitést érdemel az Á r v a megyében
gyártott, úgynevezett Pamutin, mely sajátosságánál
fogva „Komlósi" néven ismeretes a kereskedelemben.
Nem kevésbé kelendő még a gyapotvászon (Mollinus),
flanell, különféle fejre és nyakravaló kendők, szines
selyemszallagok, bársonyszallagok, bekötők (Unterzieher).
Karton évenként körülbelül 800 vég, vagyis 35 ezer
méter, fekete terno körülbelül 300 vég, vagyis 6500
méter, különféle vásznak (festett, fehér, gyapot, len,
kender) körülbelül 1500 vég, vagyis 90 ezer m é t e r ;
különféle kendők (posztó, berliner, karton, czérna,
batiszt, cloth, chaschmire, kazán, barchet stb.) körülbelül 200 ezer d a r a b ; selyemkendő körülbelül 3 ezer
darab; selyemszövet körülbelül 2 ezer m é t e r ; kanavász
körülbelül 15 ezer méter; harc hetek (mosó, dupla,
piqué) körülbelül 250 vég, vagyis 10 ezer m é t e r ;
harisnya körülbelül 150 ezer darab kel el egy év alatt.
A fehér vászonnak, miután azt a komlósi asszonyok
otthon szőnek, már kisebb keletje van. Ezenkívül más
egyéb apró czikk több ezer darabban fogy el. Szóval
a rőföskereskedések Komlóson nagy virágzásnak örvendenek, a minek egyik bizonysága az is, hogy mig
20—25 év előtt a kereskedőnek magának kellett Pestre
fölmennie portékáért, ma egyik utazó-ügynök a másiknak adja a kilincset, naponként három, négy is felkeresi a mi kereskedőinket, kínálva a sok czifra rongyot, csak győzze őket a kereskedő elutasítani.
Tisztán fűszerhereshedés
Komlóson még nincsen,
hanem vegyes és fűszerkereskedés van 12 s ezeknek
legfőbb czikkeiből: a czukorból 250 métermázsa, sóból
550—600 métermázsa, finom liszt 200 métermázsa,
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petróleum 250 métermázsa, kávé 10 métermázsa, millygyertya szintén 10 métermázsa, rum 30 hektoliter kél
el egy év alatt. A fűszerkereskedéseknek is ősszel és
farsangban, lakodalmak és disznótorok alkalmával van
aratási idejök. Ha a fűszerkereskedések mai forgalmát
nem a régibb, csak a 30 év előtti forgalommal hasonlitjuk össze, ez legalább 25-szörösen múlja felül az
akkori forgalmat, mert mig 1866-ban elkelt az összes
kereskedésekben 10 métermázsa czukor, 1895-ben 250
métermázsa fogyott el, szóda ezelőtt elkelt 10—15 font,
ma elkél 40—50 mázsa, kávé azelőtt ha elfogyott
1 métermázsa, ma elfogy 20—25 métermázsa. E tekintetben is, a mint a közölt adatokból látható, nagy
haladást tapasztalunk. — De nagy haladás tapasztalható
a vaskereskedés ehet illetőleg is. Mert igaz ugyan,
hogy tisztán vaskereskedés szintén nincsen Komlóson,
hanem vas- és fűszerkereskedés van 4. Ezeknek legkelendőbb czikkét nálunk rudvas, vastengely, vasedény, sodrony és a különféle szeg képezi. Annak
előtte, mig Komlóson vaskereskedések nem léteztek,
az úgynevezett vaskereskedés azon egy boltban, mely
akkor létezett, jóformán csak a szegekre szoritkozott,
egyéb vasat a mi kellett, a felföldi tótok hordtak
nagy társzekereken a felföldi vasgyárakból, s itten a
vasat lerakva, kocsijaikat nagy mennyiségben összevásárolt szalonnával terhelték meg s igy közvetitői
voltak a vas- és szalonnakereskedésnek is. E s ez igy
tartott jóformán a 60-as évek közepéig.
Vegyes-kereskedések
czimén levő üzletek 1—2-őt
kivéve, a központtól távolabb, a község különböző
részein, kettő a bánáti részben, egy az orosházi, egy
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a földvári, egy a csabai, egy a kovácsházi és egy a
mezőhegyesi utón elszórtan közvetitik a kereskedést.
Ezeknek legfőbb czikkét a háztartáshoz szükséges
apróbb dolgok: gyufa, fénymáz, gyertya, petróleum s
ezekhez hasonlókon kivül többnyire a dohány is,
képezik.
A kereskedések sorából nem szabad kifelejtenünk
a fabereshedésehet
sem. Még a 70-es évek elején
ilyennek Komlóson hires sem volt s ha vagy tűzi, v a g y
épületfa kellett, azt kénytelenek voltak vagy Aradról,
vagy Pécskáról, vagy Nagylakról hozni. A tűzi fát többnyire Pécskáról szállitották kocsikon, az épületfát pedig
a Marosról, Nagylakról nagy fenyőszálakban hozták s
itthon fürészelték fel. Az első fakereskedést 1874.
Mártius 6. Heiszler és Pollák nagylaki fakereskedők
nyitották itten, üzletvezetőül Reichberger Bernátot
állitva ide, ki e kereskedést virágzó üzletté fejlesztette.
Hat év múlva, tehát 1880-ik év tavaszán Steiner és
Fülöp orosházi kereskedők nyitottak faüzletet,. mely
azonban 10—12 évi tengődés után 1894-ben a tönk
szélére jutott s feloszlott. Ismét hat évre rá vagyis
1886-ban Oravecz Ádám és társai helybeli lakosok
alapitottak fakereskedést, mely még ma is fennáll s
virágzik. — A fakereskedésnek hatalmas lendületet
adott az 1893-ik évben megnyílt vasút, mely évenkint
mintegy 100 vaggon tűzifát s mintegy 35—40 vaggon
épületfát szállít a meglevő két fakereskedésbe. Az évi
átlagos forgalom 15 — 20 ezer forint között váltakozik.
A kereskedések közé sorolhatjuk továbbá a mészárszékeket
s heiites-ilzleteket
is. Mintegy 40 év
előtt még a község tartott mészárszéket s voltak úgynevezett székbirái, kiknek kötelessége volt a mészár-

Paulik András
Karkus Pál

Tóth Pál
Gajdács Pál, igazg.
Horváth Béla, aligazg.
Pipis János
Lászik Mátyás
Horváth István
Lehoezki György Matejdesz Pál
Molnár János Kmetykó György

Tót-komlósi népbank igazgatósága.
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széket hússal ellátni s kik erről azután évenként Lzámolni tartoztak. Az ötvenes évek végén azonban ez
intézmény megszűnt s egyesek állitottak mészárszéket
s hentes-üzleteket, mely üzletek egyre fejlődtek, ugy
hogy ma már négy mészárszék s hat hentes-üzlet létezik a községben. — Ez üzletekben 1895-ik év Jul.
l-jétől — 1896. J u n . 30-ig összesen 152 db. tehenet,
215 db. borjut, 576 db. juhot, 181 db. bárányt, 286
db. sertést vágtak le, s 84 métermázsa s 20 klgr.
szalonnát mértek ki, a mi körülbelül 1000 métermázsa
fogyasztást tesz ki. Az itt kimutatott összegen felül
még 640 métermázsa szalonna került az emiitett idő,
azaz 1 év alatt eladásra. — Az itt számokkal kitüntetett húsfogyasztáson kivül, körülbelül még kétszer
annyi hust készitenek a komlósiak otthon, a mennyiben évenkint hozzávetőleg 2400 — 2500 hízott sertést
vágnak le rendes körülmények között deczemberben
disznótorok alkalmával. — A hízott sertéseknek száma
ez évben azonban a több mint egy év óta pusztító
sertésvész folytán nagyon leapadt, de épen olyan
mértékben emelkedik a sertéshús ára, mert mig máskor 36—38 kron lehetett kilogrammját kapni, ma már
52—54 kron adják s tartani lehet attól, hogy hova
tovább még jobban emelkedik majd.
Végül a kereskedések sorába csatoljuk a vendég-

lőhet, horesmáhat

s

-pálinha-mérésehet

is, mint

oly üzleteket, melyek az italnemüek közvetítésével foglalkoznak. — A 80-as évek elejéig, miként előbb a mészárszékről, az italról is maga a község gondoskodott,
erre választott úgynevezett borbirái által, kiknek kötelességében állott: jó egészséges italról: borról és pálinkáról gondoskodni s kik azután szintén tartoztak erről nap-
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lót vezetni s a községnek erről évenkint számolni. —
Mondott időben azonban egyesek vették ki a községtől bérbe a regálekat, a község pedig a vendéglőket,
„Komlóhoz" czimzett szállodát, a „Magyar k o r o n á d h o z
és a „Zöld p a c s i r t á d h o z czimzett vendégfogadókat
szintén bérbe adta ki. Későbben nevezetesen 1893-ik
évben, midőn az állam a regálekat vissza váltotta s
mikor már az italmérési jog nem volt annyira korlátozva, az úgynevezett depók, pálinkamérések rohamosan szaporodtak, ugy hogy ma Komlóson nem kevesebb, mint 10 italmérési helyiség van, beleértve természetesen az emiitett nagyobb vendégfogadókat is. Ezekben a helyiségekben 1895. év Jul. 1-től 1896. J u n 30-ig.
411 hecto bor, 800 hectoliter pálinka, 44 heetoliter
spiritus és 240 hectoliter sör fogyott el, a mi tekintetbe véve, hogy egyeseknek mintegy 600 hectoliter
bor a saját szöllőikben termett s mintegy 300 hectoliter
bort máshonnan szereztek be, elég tekintélyes számnak
mondható.
Mielőtt azonban történetünknek a kereskedemről
irt szakaszát befejeznők, emlitést kell tennünk azon két
intézetről is, mely nagy részben a kereskedelemnek
szolgálatában állván, a közgazdaság érdekeit itt Komlósan hathatósan mozditja elő. Ez pedig nem más, mint

a takarékpénztár
es a népbank.
A takarékpénztár
alapíttatott 1872-ik évben
1000 db. 100 frt névleges értékű részvénnyel s egyegy részvényre 30 frtnyi befizetéssel. Későbben azonban, különösen 1894. és 1895-ik évben, részint a tartalék-alap egyik részének hozzácsatolása, részint ujabb
befizetések által a részvénytőke a névleges értékig,
azaz 100 ezer forintig kiegészíttetett. Alapittatása ide-
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jében az igazgatóság következő öt tagból állott: Solte'sz
Ádám elnök, Tatay J á n o s alelnök, Osörföly Lajos
igazgató, Leipnik Ábrahám igazgató, Rosenthal J á n o s
igazgató. Választmánya pedig állott következő husz
tagból, ugyanis: Beliczay Albert, Fischer József,
Herzog Sámuel, Lehoczky J á n o s , Ondrejo János,
Számuel Márton, Teplán András, Dvoracsek Adolf,
Grosz Bernáth, Hovorka János, Ujhelly József, Maclian
Márton, Petri Sámuel, dr. Simon Pál, Farkas Pál,
Gyivicsan Mátyás, Hovorka Pál, Maclian Pál, Pipis
András, Stirbicz János. Tisztviselői voltak : Zigury
György könyvvezető, Nagy György pénztárnok. Mostani
igazgatósága:
Povázsay Mihály igazgató, Ujhelly
József aligazgató, Farkas András, Grosz Bernáth, Grosz
József, Iritz J. János, Leipnik József, Machan Márton,
Machan Mihály, Szita István, Tóth András és Ujhelly
Ferencz igazgatósági tagok; felügyelő
bizottsága:
Csermák Kálmán, Tatay János, dr. Simon Pál, Leipnik
Ábrahám és Hanke József; tisztviselősége:
Rónai
J á n o s könyvvezető, Rónai Ödön segédkönyvvezető,
Herczog Károly pénztáros.

A „ Tót-komlósi

népbank,

mint részvénytársaság"

1891-ik évben alakult és pedig 1000 db. 50 frtnyi névleges értékű részvénnyel s egy-egy részvényre 25 frtnyi
befizetéssel. Hogy mi inditotta Komlós közönségének
egy részét arra, hogy a létező takarékpénztár mellett még egy pénzintézetet létesitsen, arra a népbank alapszabályainak 3-ik §-a világosan megfelel a
következőkben: „.A társaság czélja: a hit elkér Ők-

nek lehető olesó hitelt

biztosítaniE

végből az

alapszabályokban gondoskodva van arról, hogy az alaptőke lehetőleg minden ujabb befizetés kikerülésével
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mindjárt kezdettől fogva gyarapodjék, a miért is kimondatott az alapszabályokban, hogy a kezelési költségek, a tartalékalapnak szánt és más egyéb jutalékok
levonása után fenmaradó tiszta nyereményből osztalékképen 8°/ 0 -nál több nem fizettetik ki mindaddig, mig
a részvénytőke a névleges értékig, azaz 50 ezer forintig
kiegészitve nem lesz. Igy a 8 % levonása után bármily
összeg is marad fenn, az mind a részvénykiegészitési
alaphoz csatoltatik, — mely uton a részvénykiegészitési alap alig 5 év alatt 4748 frtra szaporodván, a befizetett alaptőke közel 30 ezer frtra emelkedett. Megalakítása idejében a népbank igazgatósága
következőleg választatott meg: Gajdács Pál igazgató, Osörföly L a j o s aligazgató; igazgatósági tagok: Antal Mátyás,
Antal Pál, Boros Márton, Horváth Béla, Horváth István,
Karkus Sámuel, Kmetykó György, Lászik Mátyás,
Lehoczky György, Matejdesz Pál, Molnár János, Pavlik
András, Tóth Pál. Felügyelő-bizottsági
tagok pedrg:
Botka József, Antal István, Antal Pál, Karkus Pál,
Karkus Péter, Molnár György, Mótyovszky András,
Mótyovszky Pál, Racsko Mihály.
Tisztviselősége:
Zigury Béla könyvvezető, Franciszti Mihály pénztáros.
Mostani igazgatósága:
Igazgató Gajdács Pál, aligazgató Horváth Béla, igazgatósági t a g o k : Boros
Márton, Horváth István, Karkus János, Karkus Pál
Kmetykó György, Lászik Mátyás, Lehoczky György,
Matejdesz Pál, Molnár János, Pavlik András, Számuel
Márton, Tóth Pál. Felügyelősége:
Botka József, Antal
Pál, Karkus Pál, K a r k u s Péter, Lehoczky Mihály, Molnár György, Mótyovszky András, Mótyovszky Pál. Tisztviselősége : Zigury György könyvvezető, Zigury A.
Antal segédkönyvvezető, Franciszti Mihály pénztáros.

Molnár György
Motyovszki Pál
Karkus Pál

Bottka József Antal Pál
Motyovszki András

Racskó Mihály
Karkus Péter

A tót-komlósi%iépbank felügyelő-bizottsága.
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E két pénzintézet n e m verseng egymással, h a n e m
mind a kettő igyekszik a közgazdaság érdekeit szolgálva,
a közjót előmozdítani.
A pősta, mint a kereskedés egyik közvetítője, m é g
a m u l t században állittatott fel. Jelenlegi posta-mester
L i n s z k y József.

6. Vadászat

és

halászat.

A tót-komlósi határ az utolsó talpalatnyi földig
mivelés alatt s különben is meglehetősen kis parczellákban lévén felosztva, tanyákkal sürün van benépesítve
s igy vadban elég szegény, e miatt a vadászat
itten
nem képez valami számbavehető közgazdasági tényezőt.
Szaladó vad az egy nyúlon kivlil alig van, néha u g y a n
részint a gerlai, részint a kigyósi n a g y uradalmakból
el-elvetődik egy-egy kivert fiatal őzbak, de ez oly
ritkán történik, hogy emlitésre is alig érdemes. Repülő
vad sem igen van, mindössze egy pár csapat fogoly
s egy pár fürj, mely utóbbiak azonban a helybeli N i m ródoknak nem igen szolgálnak vadászati szenvedélyük
tárgyául. Vadkacsa és vadliba csak mint átvonuló vad
száll le néha-néha a szárazér locsogóiba, a túzok m e g a
daru csak elvonul a láthatár felett, mikor egyik n a g y o b b
pusztáról a másikra száll. A ragadozó vadak közül
csakis a róka tanyáz a szárazér nádasaiban s oda h o r d j a
a közelebb fekvő tanyákról fiai számára a csibéket és
a ruczákat. — Az előadottaknál fogva a komlósi h a t á r ,
mint vadászterület, sem a községnek mint bérbeadónak,
sem egyeseknek mint bérlőknek valami nagy hasznot
nem igen hajt. Az összes 12 ezer holdnyi határért egész
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1895-ik évig, mint vadászterületért, évenkint nem fizettek többet, mint 22 frt 50 krt, még peclig egyszerűen
azért, mert a mi kevés nyul van a határban, azt a
koloncz nélkül kóborgó tanyai kutyák elzavarják, a mi
pedig ezek elől mégis megvonul itt vagy ott egy-egy
kóró alatt, azt a sok lesipuskás, a kiknek legtöbbje
sem fegyver, sem vadászati adót nem fizet, pusztítja el.
Ez évben ugyan a határnak, mint vadászati területnek
bérletét 91 frtra verték fel, de hogy az illetők az elejtett
vadakból 91 frtot képesek legyenek bevenni akkor,
midőn egy-egy nyúlnak piaczi ára 50 kr., s egy-egy
fogolynak 20—25 kr., alig hihető. E g y pár év előtt
szervezkedett volt egy vadásztársaság
is, de épen
azért, mert jóformán nincsen, a ki az 1883. évi X X .
és XXIII. törvényczikknek érvényt szerezzen, széjjel
ment. — Nagyon idején volna már a vadállományra
nagyobb gondot fordítani, a lesipuskásokat pedig szigorúbb és éberebb figyelemmel kisérni s ez által a már
nagyon is ritkuló vadak pusztulásának útját bevágni,
mert ilyen gazdálkodás mellett nem kell csak egy pár
esztendő s bekövetkezik a komlósi határban azon állapot, hogy ha majd lő valaki egy nyulat, csudájára fognak járni az emberek épen ugy, mint hogy ha ma
valaki egy elefántot lőne itten. P e d i g lesipuskás van
elég, mert Komlóson mindössze 10—12 embernek van
vadászati engedélye, puska azonban van 60—65, melyek
ugyan ugy jelentettek be, mint biztonsági fegyverek,
de a melyek közül nem egynek a csöve több vadat
ejt el, mint azok fegyvere, kik vadászati területeket
bérelnek s vadászati engedéllyel birnak.

De ha a vadászat nem nagy, ugy a

halászat

még csekélyebb jelentőségű Komlóson, minek legfőbb
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oka az, hogy nincsen folyóvize. Igaz ugyan, hogy a
szárazérben, ha van viz benne, van egynehány ponty,
egy pár ragadozó csuka, mely utóbbiak itt is nem
egyszer 4—5 klgrm nagy ságura is felnőnek, de rendszeres halászatról itten sző sem lehet. Mindazonáltal
a komlósi piaczon nap-nap után van hal, melyet a mi
embereink Gyulamezőn a Károlyi-fele birtokon bereit
szárazeri tisztásokban éjszakákon át fogdosnak össze.
Egyébként a komlósiak télen át is halásznak az érben
olyanformán, hogy léket vágnak a jégen, s bot végére
erősitett élesre kiköszörült s horog formára hajtott
szeggel kapkodják ki a levegő után a lék felé haladó
kisebb-nagyobb halakat. Mindez azonban sokkal csekélyebb jelentőségű, sem hogy ez mint jövedelmi forrás
emlitésre méltó volna. Nagyobb szabású lakomák vagy
halestélyek alkalmával Szegedről a Tiszából kapják a
komlósiak a szép, de a mellett elég drága pontyokat és
harcsákat.
Ezzel a közgazdaságnak Komlóson ismert főbb ágait
elősoroltuk s a ki figyelemmel kisérte előadásunkat,
meggyőződhetett arról, hogy Komlóson a közgazdaság
legfőbb tényezője s mint ilyen a komlósiak legfőbb
jövedelmi forrása a földmivelés, de másrészt meggyőződhetett arról is, hogy az ipar az, mely itten intensivebb
fejlesztésre v á r ; de végül meggyőződést szerezhetett
magának arról is, hogy a kereskedelemben, a rőföskereskedések gyakran a kereskedés egyéb ágainak rovására
aránytalanul nagy mértékben fejlődnek.

X. FEJEZET.

Községi és társadalmi élet.
Miután valamely község lakosságának községi és
társadalmi élete, a n n a k ilyen v a g y amolyan alakulása
nemcsak az országos törvények intézkedéseitől s igy
a község politikai, h a n e m egyházi s igy felekezeti
viszonyaitól is, t o v á b b á a népnek physiologiai, illetve
anthropologiai alkotásától, nyelvének fejlettségétől,
máshonnan magával hozott és v a g y épségben megtartott, v a g y itt-ott az őt befolyásoló helyi körülményekhez képest módositott faji szokásaitól is függ,
vagyis m á s szóval, miután a községi és társadalmi
élet nem egyéb, mint ezen tényezők összeségének az
országos és egyházi t ö r v é n y e k s társadalmi szabályok
keretén belül való nyilvánulása; — nem fogja rossz
néven venni senki, ha e fejezetben mindezekre röviden
kiterjeszkedünk s azokat, a mennyire lehet, röviden
egyenként vagy érintve csak, elővesszük.

A tót-komlósi népbank tisztviselői.

ZIGURY GYÖRGY,
könyvvezető

ZIGURY A. ANTAL
s könyvvez.

FRANCSISZTI MIHÁLY
pénztárnok.

—

273

—

*

A) Községi élet.

1. A község

közigazgatása.

Közigazgatási tekintetben Tót-Komlós községé hivatalos jellege szerint nagyközség s mint ilyennek
administratiója az elöljáróság és a képviselő-testület
által történik. Elöljárósága
a következő tagokból
áll: biró, albiró, közgyám, pénztáros, gazda, öt esküdt,
egy adószedő, négy jegyző, segédszemélyzet, egy végrehajtó, egy rendőrbiztos, kisbirák és a fogyasztási
adót kezelő személyzetből, kikhez mint községi alkalmazottak csatlakoznak, a községi orvos, községi halottkém, községi állatorvos, községi szülésznők s egy fertőtlenítő közeg. — A képviselő-testület
a községek
rendezéséről szóló országos törvény értelmében hivatal szerinti és nem hivatal szerinti tagokból áll,
ez utóbbiak felerészben választottak s felerészben virilisek. Ez idő szerint községi elöljárók a következők;
biró: Boros Márton, albirö: Karkus Sámuel, közgyám: Szokol János, pénztáros:
Molnár György,
gazda\ Farkas Pál (Dóbisz), esküdtek, az I-ső tizedben : Mótyovszky András, Il-ik tizedben : Pavlik András,
III-ik tizedben: Mótyovszky Pál, IV. tizedben: Ribárszky György, V-ik tizedben : Kmetykó György,
adószedő'. Machan István; jegyzők és pedig a) közigazgatási: Kosztra Lajos, b) adóügyi: Németh Kálmán, c) gyámügyi: Lachata János, d) katonaügyi:
Bakos Béla; segédszemélyzet:
Kunoss István, Tabár
J á n o s és Szénfi Gyula Írnokok, Gyurkovics Pál és
Danszkay Béla napidijasok; végrehajtó:
Görbe FeTót-Komlős története.
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rencz; rendőr biztos: Vitéz Béla; rendőrök:
Biszterszky András, Bútor János, Hrivnák Gergely, Machan
György és Székács József; kisbirák:
Povázsay János,
Baczovszky Mátyás, Vladár János, Hajdú J á n o s ; fogyasztási adót kezelő személyzet:
Záluszky Pál,
Mótyovszky J á n o s és Gyuriska Mihály, ez utóbbi kézbesitő is; fertőtlenítő:
Pipis György; községi
orvos:

Dr. Simon Pál, községi halottkém s járvány orvos:
Hanke József, állatorvos'.
Such L a j o s ; községi szülésznők : Venyercsan Sámuelné, özv. Fabriczi Istvánné. — A jelenlegi képviselő-testület
tagjai: a)
hivatalból a felsorolt elöljáróság, b) nem
hivatalból, választottak'.
Antal István, Antal Mihály, ifj.
Antal Pál, F a r k a s András, Farkas Pál (Dóbisz), Gazso
Pál, Grósz József, Gutyan Mihály, Karkus György,
Karkus Sámuel, Kmetykó György, Kmetykó János,
Machan Mihály, Malya Mihály, Matejdesz Pál, Molnár
György, Molnár Márton, Ribárszky György, Szokol J á nos, Tóth András, Urban János, Venyercsan J á n o s ;
virilisek'.
Boros Márton, Csermák Kálmán, az ev. egyház képviseletében, Endrődy István, Franciszti András,
Franciszti Mihály, Gajdács Pál a népbank képviseletében, Karkus J á n o s , Karkus Pál, Lászik Mátyás, Lehoczky György, Lehoczky János, Lehoczky Pál, N a g y
György, Pavlovics János, Pipis Pál, Stirbicz János özv.
Malya Györgyné képviseletében, Számuel Márton, Tatay
János, Ujhelly Ferencz, Ujhelly József a takarékpénztár képviseletében. — Magyar kir.
anyakönyvvezetői
hivatal,
mely 1895. Okt. 1-én lépett életbe, a következőkből áll: Lachata J á n o s anyakönyvvezető, Csörföly Endre anyakönyvvezető-helyettes.
Annak előtte a községi administratió sokkal egy-
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szerübb, úgyszólván patriarchalisabb volt, mint manapság. A mult században az egész kormányzat jóformán
az egy jegyzőnek Íróasztalán koncentrálódott, ugy anynyira, hogy a községi elöljáróságtól jóformán az irniolvasni-tudás qualifikatiója sem kívántatott, a minthogy vannak okmányok, hol egyik-másik esküdt csak
keresztvonását tette a neve mellé. A jelen században
azonban az elöljárók választásánál már nemcsak arra
tekintettek, hogy az illetők, kiket a közbizalom megtisztelt, becsületes, feddhetlen életű, de irni-olvasni
tudó, tehát „tanult" emberek is legyenek. Mindazonáltal a községházi élet egészen a jelen század 5-ik
tizedéig elég patriarchalisnak maradt. Az elöljáróság
formális háztartást vitt a községházán, tagjai nemcsak
fontosabb alkalmakkor, hanem rendszerint minden nap
ott étkeztek, mi végből sertéseket hizlaltak, konyhát
tartottak s rendes gazdasszonyt fogadtak, a ki az egész
községi háztartást vezette. Ebből az időből maradt fenn
azon ráfogás, hogy valamelyik nagyobb község számadásaiban előfordult volna ilyen tétel: 100 akó bor
tentára. — Ma azonban a községházán is egészen más
élet van, ma a bírótól kezdve le az utolsó kisbiróig s
rendőrig, mindenkinek úgyszólván külön irodája van,
jóformán mindenik valami pénztárt kezel s igy nemcsak napló, de úgyszólván kettős könyvvitel vezetéséhez is kell értenie.
A jegyzői karról nem is szólunk, hiszen ki ne
tudná, hogy manapság a közigazgatás
ezer ága csak
rövid 24 óra alatt is mennyi kimutatást, jelentést, hány
felettes hatósági intézkedést v a g y pedig ministeri rendeletet hoz a közigazgatási
jegyző asztalára? Ki ne
tudná azt is, hogy az adónak
száz meg száz neme,
18*
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földadó, házbér-osztály, személy-kereseti, hadmentességi, fegyver, fogyasztási, ártéri, ut s a jó Isten tudja
miféle adó, ennek hol igazságos, hol kevésbé igazságos
kivetése s az ezzel azután kapcsolatos majd jogos,
majd kevésbé jogos száz meg száz felszólamlás, szintén
nem bársony pamlaggal kinálja az adóügyi
jegyzőt.
Ki ne tudná azt is, hogy az árvaügy
ilyen községben is mint Komlós, mennyi munkát s hozzá mily

felelősséget ró az árvaügyi

jegyzőre.

De végül ki ne

tudná azt is, hogy a katona-ügy, a rendes hadsereghez, a honvédséghez tartozó hadkötelesek s a népfelkelők nyilvántartása, a katona-üggyel kapcsolatban álló
reclamálások, továbbá a nősülések alkalmával annak
figyelembetartása, vájjon az illető eleget tett-e vagy
sem hadkötelezettségének, mindezeknek a hadügyi törvény teljes szigorának fentartása mellett való vezetése,
akkor, midőn minden épkézláb ember vagy rendes katona,
vagy honvéd v a g y népfelkelő, szintén nem megvetendő
munkahalmazt n y ú j t a hadügyi jegyzőnek. Szóval az
a jegyző, a ki manapság a közigazgatás, az adó, az árvaés a katona-ügy ezerfelé szétágazó, tekervényes útvesztőjében el nem téved s nap-nap után restantiában nem
marad, igazán derék munkát végez. Szintén el tudjuk
képzelni a mostani községi jegyzők csodálkozását, ha
olvassák, hogy például Komlósnak a mult század végén
még háború esetén is csak 14—16 ujonczot kellett állitania, máskülönben pedig 3—4 ujoncz volt az évi véradója, vagy ha a régi iratokból kikutatják, hogy e
század elején is Komlósnak az összes adója nem rúgott
annyira, mint a mennyit a mostani adónak ötös perczentje tesz ki.
De ha kijut a jegyzői karnak,

kijut ma az elől-

járóság többi tagjának is a munkából. A biró csak
győzze a tanács-ülések s képviseleti gyűlések vezetését
s a község részére beadott nyugtatványok s más hivatalos iratok aláírását; az albiró, mint a kisebb polgári
peres ügyek vezetője, bárha Komlóson még e tekintetben elég kedvező állapotok vannak, szintén eléggé
van igénybe véve. Hogy a közgyám, mint a kire a
községi árvaügy van bizva s a ki körülbelül 70—80,000
forintnyi árvapénzeket kezel, szintén nem panaszkodhatik arról, hogy nincs mit tennie, elképzelhető. A községi pénztárosnak, mint a kire mintegy 40,000 frtnak
felelőssége nehezedik, nem kevésbé fő a feje nemcsak
a munkában, hanem a gondban is, mikor minduntalan
pénzért zaklatják s a pénztár sokszor vékonyan adja.
Elég munkát nyújt azonban a gazdának is a község
házilag kezelt birtokának gondozása, a községházának
minden szükséglettel való ellátása, azonkivül a községi
épületek, járdák, csatornák és hidak jókarban való tartása. Az adószedő, kire az állami adó beszedése —
mert községi adó nincsen — bizatott, s ki ez évben
is 30,814 frt 72 krnyi összegről felelős, máskülönben
is, de kivált a fertály közeledtekor, hogy mennyire van
elfoglalva, szintén könnyen elképzelhető. Még szerencse
ránézve a törvény azon intézkedése, hogy azok, kik
100 frtnál több állami adót fizetnek, egyenesen az adóhivatalba fizetik azt, mert máskülönben még 17,401 frt
64 krral több pénzzel kellene beszámolnia. De igy j u t
ki az esküdteknek is a munkából, mert az egyik kezeli
az illetéket s helyettes gyámpénztáros is, a másikra a
tanügy és a kéménysepretési dijak beszedésének gondja
van bizva; a harmadik a fogyasztási pénztárnak s mezei csőszök bérének kezelője, a negyedik a közmunka
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pénztárával s megyei útadóval bajlódik; ötödik egyéb
esküdti teendők mellett az ebadót kezeli. A fogyasztást kezelő egyén, miután a község évenként 12 ezer
forintnyi fogyasztási adót fizet, annyi összegről tartozik számolni. Nagy összeg ilyen kis községnél, de nincs
is ebből a községnek nagy haszna, mert igaz ugyan,
hogy az 1895. év 290 frt többlettel záródott, de megtörténik az is, hogy a községnek rá kell fizetnie. —
Szóval a mostani elöljáróságra nemcsak elég munka,
de elég nagy felelősség is nehezedik. Epen ezért többé
már nem olyan nagyon kivánatos az elöljárói tisztség
sem, a mennyiben a felelősség nagy, a jutalmazás pedig aránylag igen csekély. A biró 250 frtnyi, az albiró
és közgyám 220 frtnyi, a pénztáros, gazda és adószedő
200 frtnyi s az esküdtek 120 frtnyi fizetése egyáltalában nincsen arányban az általok viselt felelősséggel.
Hozzá azután, mert jóformán mindenik bizonyos pénztárt kezel, tehát pénzeket szed be, még azzal sem kecsegtetheti magát, hogy a nép előtt szeretetet viv ki
magának s népszerűsége emelkedik, mert a pénz incassálása a legalkalmasabb eszköz arra, hogy az embert
mentől hamarább megunják. Igaz ugyan, hogy a mi
népünk csekély kivétellel pontos fizető, de azért meg
van az a gyengéje, a mi jóformán mindnyájunk közös
emberi gyarlósága, hogy a ki pénzt kér vagy szed tőle,
ha nem is tartja épen ellenségének, de nem is nagy
barátságára méltatja azt. Az előadottakból önként következik, egyébként is népünknek jellemvonása, hogy
nem igen töri magát hivatal után, mert ha van is a
sok között olyan, ki óhajtozik az után, hogy benső emberré legyen, a legtöbbje sokkal jobban szereti függetlenségét, semhogy azért a megtiszteltetésért feláldozza

—

279

—

azt. Ebből aztán természetesen következik az is, hogy
választáskor nem nagy érdeklődés mutatkozik, arra meg,
hogy valaki a maga érdekében korteskedjék vagy ittasson, nincsen eset. Igy a választás rendesen közfelkiáltással történik, s legtöbbnyire 80—100 ember gyül össze,
s ezek választanak részben a szolgabirö, részben pedig
a képviselő-testület által összeállított jelöltekből. De ha
csekély érdeklődés tapasztalható az elöljáróság, még
csekélyebb lelkesedés mutatkozik a községi vagy akár
megyei képviselők választásánál. Megtörtént
már
ugyanis nem egyszer, hogy 10—15 szavazatot nyervén,
községi vagy megyei képviselőnek lett egyik-másik
megválasztva akkor, midőn a községben 1686 szavazásra jogosult egyén van. De mikor országgyűlési képviselő választásáról van szó, no már akkor megmozdul
a mi népünk is, vagyis jobban mondva, megmozdítják
a kortesek s magok a képviselő-jelöltek, kik a mellé,
hogy nem egyszer előbb megemészthetetlen beszédeikkel, nem sajnálják azután egy kis barátságos vacsorával is megtraktálni a „mélyen tisztelt polgártársak"-at.
Erre nézve felemlitésre méltónak találom azt, hogy
néhány év előtt a komlósi választók rendesen az utolsó
emberig egy zászló alá csoportosultak, egy zászló alatt
vonultak Orosházára a választó-kerület központjába
szavazni. De fájdalom találkozott azután egy-két uri
ember, a kinek sértett hiúsága elhintette az egyenetlenség, a községi és egyházi vezetők iránti bizalmatlanság magvát s az azelőtt példás egyetértést fenekestül felfordította, úgyannyira, hogy mostanáig sem lehetett azt ismét helyreállítani. E s ne altassa magát senki
se azzal, mintha Komlóson ezen egyenetlenség netán
politikai érettségnek a kifolyása volna, épen nem, mert
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a komlósi nép ma épen ugy mint ezelőtt 15—20 esztendővel, nem szeret a politikával foglalkozni s inkább
olvas ma is vallásos tartalmú könyveket, sem mint
politikai vezérczikket s ha olvassa is a lapot, inkább
azt nézi benne, emelkedik-e a buza ára vagy esik s
inkább csak a napi hireket futja végig tekintetével.

2. A község

gazdálkodása.

Történetünk folyamán már emiitettük, hogy a község lakosai még eddig községi pótadót nem fizetnek
s igy a mi a községnek akár a közigazgatásból, akár
pedig egyéb szükségletekből folyó kiadásai vannak,
azokat még mindig, saját ingatlan és ingó vagyonának
jövedelmeiből fedezi, hogy azonban a napról-napra fokozódó terhekkel és kiadásokkal szemben ezen boldog
állapot megmarad-e sokáig, alig hihető. Mert igaz ugyan,
hogy eddig is volt adóssága, igy a szákegyházi pusztáért, valamint a vasútra vett kölcsöne, összesen 203
ezer forint, de ez csak befektetés, a melynek egyik
része, ugyanis a székegyházi pusztára vett kölcsön
már is jövedelmez és pedig ugy, h o g y az évi törlésztésen kivül 3—4 ezer forint többlet marad évenként,
a másik része pedig remélhetőleg szintén, bárha csak
későbben, meg fogja hozni a kamatot, — de az utolsó
évben már kénytelen volt 35 ezer forintnyi hosszabb
tartamú olyan kölcsönt venni fel, a mely a részint folyó, részint némely rendkivíili kiadások fedezésére szolgál. Egyébként még néhány esztendeig a községi adó
behozatala el volna odázható, ha a község mindazon
részint beltelkekért, részint lakositásért fenálló követe-
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léseit behajthatná, melyekkel még sokan tartoznak és
ha a most házilag kezelt földbirtokának jövedelmét emelhetné, valamint a most bérbeadni szokott földjeinek
bérletét a mostani viszonyokhoz arányosíthatná, a mit
kellő körültekintéssel s alapos számitással megtenni
épen nem volna indokolatlan eljárás: akkor a községnek házakban, üres beitekben, szántéföldekben, szőllőkben, faiskolában, kaszálókban, legelőkben és nádasokban levő 477,851 frt 82 krnyi ingatlan, valamint
lábas jószágban s felszerelésekben, tőkepénzek jogaiban és tőkésitett pénzeiben levő 149,304 frt 57 krnyi
i n g ó , összesen 637,156 frt 39 krnyi birtoka még néhány
esztendeig képes volna nemcsak a folyó kiadásokat,
hanem a szenvedő mintegy 238 ezer forintnyi állapotnak lassankénti törlesztését is fedezni. Sőt meggyőződésem, hogy a község még egyéb, a lakosok j a v á t
előmozdító beruházásokra is többet áldozhatna. így
igaz ugyan, hogy a község főbb utczái járdákkal el
vannak ugy a hogy látva, de van még sok utczája,
a hol sem járdának sem pallónak hire sincsen; igaz
ugyan, hogy a központban és a főbb utczákon van
egy néhány petróleum lámpa, de ráférne még a központban is, de a község távolabb eső részeiben is,
több világosság. Az itt emiitetteken kivül van még más
egyéb is, a minek beszerzése, illetve megalkotása nagyon
is kivánatos. így hogy csak egy-kettőt emlitsünk:
Szüksége van mindenekelőtt egy ártézi kútra, mert
igaz ugyan, hogy Komlóson elég tűrhető kutvizek vannak, igy a községházán meg a Horváth-féle iskola mellett, s igaz ugyan, hogy van már a községnek három,
úgynevezett Northon kútja, egy a gőzmalom udvarán,
melyet a község, egy a mostani törvénybiró, Karkus
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Sámuel udvarán, melyet az illető nemcsak maga, de
az ottani környék lakosainak számára is fúratott, egy
pedig a mezőhegyesi és kovácsházi utczák összeszegelésénél, a Povázsay-féle iskola mellett, melyet ezen iskola környékéhez tartozó lakosok adakozás utján közösen létesitettek, de egy valódi artézi kut létesitése
mégis igazi áldás volna a községre. Egy ily artézi kútnak furatása egyébként 1895-ik év Nov. 13-án tartott
képviseleti gyűlésen el is határoztatott s a pályázat
meg is volt hirdetve s a község egy ajánlatot el is fogadott volt már, de miután némelyek a község ez
utóbbi határozatát megfellebbezték, az ügy függőben
m a r a d t s várja a pillanatot, melyben a község legnagyobb javára a község ez ügyben hozott határozata
végre is hajtatik. Azután felette szükséges volna egyelőre legalább a község piaczának kiköveztetése, a mit
most már, miután van vasutunk, sokkal könnyebben
lehetne eszközölni. Szóval vannak még dolgok, melyeknek létesitése nemcsak kívánatos., de nagyon üdvös is
s melyeknek keresztülvitele a község lakosainak minden megterheltetése nélkül eszközölhető is volna, természetesen csak akkor, ha a községi birtoknak jövedelme általunk emiitett módon fokoztatnék.
Midőn a községnek, mint erkölcsi testületnek, gazdálkodásáról van szó, felemlités nélkül nem hagyhatjuk
tilzrendőri
berendezését
sein, mint olyat, mely szintén nagyobb fokú fejlesztést igényelne. Mert igaz ugyan,
hogy a községet sem 1836. előtt, sem azóta nagyobb
tűzvész nem érte, igaz ugyan, hogy a község lakosai
igen jó, úgyszólván született tűzoltók, kik gyakran életök koczkáztatásával is igyekeznek felebarátjaik vag y o n á t megmenteni s igy tűzvész esetén alig történik,
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hogy egy háznál több égjen le, s igaz ugyan, hogy a
község, lévén neki 6 darab négy kerekű s 2 darab két
kerekű fecskendője, 1 szerkocsija 12 vederrel, 2 vasabroncsos hordója négy kerekű talyigával, 5 db. csáklyája, két vihar lámpája, — tűzoltó szerekkel eléggé
jól el van látva, — s végűi igaz az is, hogy TótKomlós lakossága igen-igen vigyáz a tűzre: mégis
tekintettel arra, hogy a községnek, központját, a középületeket és egy-két magánembernek házát kivéve,
jóformán minden háza, minden épülete még mindig
náddal van fedve s tekintettel arra, hogy a község
egyre terjed, épen nem volna indokolatlan intézkedés
rendszeres tűzoltóságot szervezni, nyilt tűzi fecskendő
szineket a község távolabbi részein itt-ott felállitani,
annyival is inkább, mert ha a harangozok, kik egyúttal tűzre is kötelesek ügyelni, a tüzet keletkezése perczében is veszik észre s a harangok félreverése által
jelzik is azonnal nemcsak m a g á t a tüzet, de a tizedet
is, a hol a tüz kiütött, mégis különösen szárazság idején megtörténik, hogy mire a községházáról a vizipuskákkal odaérnek, már az egész ház lángban van s a
szomszédok a tüz tovaterjedésének megakadályozásánál csak a saját magokkal hozott dézsákra és vödrökre kénytelenek szorítkozni. •— Nem volna felesleges azután, hogy ezen felállítandó szinek ugy a toronnyal, mint a községházával telephon által köttessenek össze. — Szóval tüzrendészeti tekintetben ezek
volnának még pótlandók itt minálunk.
A falusi életet azonban széles e magyar hazában
tehéncsorda s disznócsürhe nélkül még manapság képzelni sem lehet s miután Tót-Komi ós még mindig csak
falu, igy kénytelenek vagyunk e jelen történetünkben
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ezekre is reflectálni, egyrészt statistikai, másrészt pedig
históriai érdekből is, a menyiben egyedül a tehéncsorda
és a disznócsürhe az, a mi a múltból úgyszólván változatlanul m a r a d t meg s igy mintegy a múltnak élő
s maradandó emléke s idyllikus hirdetője. Mint 50
vagy 100 év előtt, ma is épen ugy ébreszti fel hajnali
szendergéséből a gazdasszonyt a kanászok s tehenészek tülkölése. A tehéncsorda rendes körülmények között 350—360 darabot, a sertés-csürhe pedig 380—400
darabot számlál. —- Elképzelhető, hogy ennyi jószág
midőn nyáron este hazafelé jön, mekkora port ver fel
s mekkora porfelhő emelkedik különösen a roppant sivalkodással hazafelé vágtató disznó-csürhének nyomában. De hát erre mi falusiak mégis csak azt mondjuk,
jó az nekünk. Még boldogságnak tekintjük azt, hogy
legalább a mintegy 120—130 darabból álló ménes a
székegyházi pusztáról, a mintegy 200 darabból álló
ökörcsorda s a mintegy 130—140 darabból álló növendékgulya a kaszaperi pusztáról nem jár haza esténként,
hanem kint a pusztán marad tavasztól őszig. Az volna
azután az igazi portenger! De hát igy is jól van az,
mert ezek a csordák és gulyák a községnek évenként
közel 7000 frtnyi jövedelmet hoznak, a mi a község
40 ezer forintnyi évi költségvetésében nem megvetendő
összeget képvisel.
A község legmozgalmasabb képét ugy nálunk, mint
másutt is, a heti vásárok képezik. Tót-Komlóson a
heti vásárok ős időktől fogva hétfői napon tartatnak
s oly kitérjedésüek, hogy akárhány község van, melynek országos vásárai nem nagyobbak, akár a kirakó,
akár a lábas jószágból összeverődni szokott vásárt tekintjük. Nemcsak a legközelebbi körülfekvő községek,
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mint Nagy-Majláth, Ambrózfalva, Pitvaros, Alberti,
Sámsom, Orosháza, Puszta-Földvár, Apácza, Tót-Bánhegyes, Kovácsháza és Mezőhegyes, hanem a távolabbiak, mint Nagylak, Makó, Vásárhely, Nagy-Szénás,
Osorvás, Magyar-Bánhegyes, Szemlak lakosai is felkeresik piaczunkat. Hozzá azután a körülfekvő nagy
puszták cselédsége is többnyire a mi piaczunkon adja
el lábas jószágát s szerzi be a háztartásához szükséges czikkeket. így a heti piaczai közvetve is a kereskedelem fokozása által, de közvetlenül is hasznot hajtanak a községnek az által, hogy a helypénz szedési
joga évenként 600 frtnyi haszonbért hoz be neki. —
Ezen heti vásárok nem egy, hanem tárgy szerint külön-külön helyen tartatnak, igy a lábas-jószág: szarvasmarha, ló, juh és sertésvásár, az úgynevezett vásártéren korlátok által külön-külön elrekesztett helyen, a
csizmadiák és a faszerszámosok vásárja a gőzmalom
mellett, a gabna piacz a vidékiekre nézve a D a n s z k a y féle vendéglő előtti, a helybeliekre nézve a községháza
előtti térre, a kirakó vásár a Komló szálloda, a községháza, az egyházi épület és a templom által képezett piaczra, az úgynevezett csirkepiacz a Komló szálloda háta megetti üres telekre s a cserépedények
piacza pedig a zsidó templom melletti térre van beosztva, mely beosztás elég czélszerii, a mennyiben igy
mindennek van elégséges helye.
Ugyhiszem, hogy nem volna teljes a községnek,
mint testületnek képe, ha elkerülné figyelmünket az,
a mi mindnyájunkat oly közelről érdekel, ugyanis a
közegészség és a vagyonbiztonság. Mind a kettő oly
lényeges vonás valamely község rajzában, hogy az iró
csak kötelességet teljesit, ha ezekre is kiterjeszkedik.
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3. A közegészség

Ugye.

Tót-Komlóson, mint általában az egész nagy magyar alföldön, a közegészségügyi állapotokra a gyakran
minden átmenet nélkül hirtelen változó időjárás felette
kedvezőtlen befolyást gyakorol, mihez járul azután
sokszor a földárja, úgyhogy a nálunk ismeretes legtöbb
betegségnek okát e két tényezőre lehet visszavinni. A
A TO-es évek elején itten uralkodott nagymérvű váltóláz legalább a szakértő orvosok véleménye szerint a
nagy földárnak volt következménye. Máskülönben a
szárazérnek nem egyszer megposhadó vize is a gyakori
váltóláz egyik okának tekinthető.
Egyébként Komlóson valami sajátos betegség, a
mely netalán tisztán a komlósi viszonyokban találná
magyarázatát, nem igen van. A mi betegségek akár a
gyermekek, akár a felnőttek között előfordulnak, mind
olyanok, melyek itt az alföldön másutt is ismeretesek,
ugyanis gyermekek között a himlő, vörheny, különféle
torokbajok, felnőtteknél a váltóláz, a tüdőlob, a gümőkór a leggyakoriabbak. A közegészségügy tehát általában véve normális, mert a község is nemcsak a felettes hatóság intézkedése és rendeletei folytán, de
saját sugallatából is készséggel megteszi mind azt, a
mit a közegészség érdeke megkiván. Igy első sorban
szigorúan felügyel a tisztaságra s e tekintetben m a g a
is jó példával jár elől, a mennyiben a piaczot és a
köztereket nemcsak a heti vásárok után, hanem a
szükséghez képest gyakrabban is seperteti s tisztán
tartja. Nemcsak az utczákon a pocsolyákra, hanem az
udvarokon a szemét- és trágyagödrökre is a rendőrök
által szigorúan felügyeltet. Gondoskodik arról, hogy a
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vendéglőkben és kocsmákban egészséges ital, a mészárszékekben s hentesüzletekben egészséges husnemü, a
piaczon pedig egészséges gyümölcs vagy más élelmi
czikk árultassék. E czélből a községi orvos vagy a
rendőrbiztossal vagy egy községi esküdt társaságában
ez üzleteket többször meglátogatja, az italokat megvizsgálja s a vizsgálat eredményéről, valamint egyáltalában a közegészségügynek mikénti állásáról időrőlidőre Írásbeli jelentést nyújt be a községi elöljáróságnak, mely orvosi jelentések azután tudomásvétel, esetleg netalán szükségessé vált intézkedések megtétele
végett a képviselő-testületi gyűlésnek is beterjesztetnek.
Ezenkívül van a községnek egy kezdetleges járvány-kórháza is, hol azonban leginkább csak idegenek,
vagy pedig oly helybeli szegény betegek, kiknek semmi
közelebbi rokonaik nincsenek, ápoltatnak. A járás szolgabirájának legközelebbi intézkedése folytán azonban e
kórház csakis a ragályos betegségben szenvedők elhelyezésére használható fel. A hórház-ügy azonban
sokkal melegebb felkarolást és sokkal fokozottabb fejlesztést igényelne, mert igaz ugyan, hogy normális
időben a közszükségnek igy is megfelel, de járvány
vagy ragályos betegség idején felette kívánatos, hogy
a községnek rendes és kellően berendezett kórháza legyen, annyival is inkább, mert a temetőkben levő úgynevezett halottas kamarák egy rendszeres kórház hiányát nem igen pótolhatják.
A komlósi nép egyébként a mi az egészség fentartását illeti, erre nézve maga is készséggel megteszi
mindazt, a mit akár az orvosi tanács, akár pedig saját
józan esze neki javasol. Lakását a legtöbbje tisztán
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tartja, kellően szellőzteti, a mellett óvatos, kellően öltözködik, mértékletesen él, szóval ha vannak is kivételek, de a legtöbbjéről bátran mondhatjuk, hogy az
egészséget drága kincsnek tekintvén, azt könyelmüen
koczkára tenni, bűnnek tekinti. Ebből természetesen
következik az is, hogy betegség esetén bizalommal
fordul az orvoshoz, tanácsát kikéri s szükség esetén
a gyógyszertáraktól nem idegenkedik. — Vannak azonban, a mint emiitettük, kivételek is; vannak ugyanis
szülők, a kik nem egyszer csak azért, hogy az orvosnak s a patikába ne kelljen fizetniök, gyermekeik betegségét elhanyagolják s igy nem egyszer önmagok
okai azok halálának. Vagyis a kevésbé becses kincsért
sokkal drágább kincset veszitenek. Ezen fösvénységet
nem egy azon álszenteskedéssel t a k a r g a t j a : ha az Isten
akarja, meggyógyul az én gyermekem orvos és patika
nélkül is, ha p j d i g magához akarja venni, száz orvos
és száz patika sem segit rajta. Hiába mondja neki az
ember: igaz, hogy mi Isten akaratját nem változtathatjuk meg, de az Isten józan ésszel azért ruházott
fel minket, hogy azt javunkra használjuk. Az ilyen
hanyag szülő, ha fordul is az orvoshoz, rendesen csak
azért teszi, hogy meg ne büntessék s rendesen csak
akkor folyamodik orvossághoz, mikor már a betegség
annyira erőt vett a betegen, hogy már semmi földi
orvosság n e m segithet többé. Ilyenkor azután még
jobban belerögzik az ő balhiedelmébe, s másokat is
belesodor abba. — Ezek azonban kivételek, mert mint
emiitettük, legtöbbje bizalommal viseltetik az orvosok
iránt s azoknak tanácsát szivesen fogadja s követi.
A községben jelenleg három gyakorlóorvos működik, kiknek életrajzát rövid kivonatban közölni kö-
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telességünknek ismerjük. Közöljük pedig ez életrajzokat
illető orvosok kora s itteni müködésök éveinek száma
szerint, a mint következnek:
Dr. Simon
Pál községi orvos, szül. 1836-ik év
Április 30-ikán pestmegyei Rákos-Palotán, hol hasonnevű atyja ág. hitv. ev. népiskolai tanitó, illetőleg
lévita volt; anyja R u t t k a y Zsófia. Elemi iskoláit szülőhelyén, az algymnasium négy osztályát 1849—1852-ig
Aszódon, a gymnasium V. VI. és VII-ik osztályát
1852-től 1855-ig Selmeczen s a VIII-ik osztályt 1855—
1856-ig Sopronban végezte, hol az érettségi vizsgát is
letevén, érettségi bizonyitványt nyert. Budapesten az
orvosi egyetemre iratkozván, 1856. Okt. havától egész
1861-ik év végéig az orvosi tudományokat hallgatta s
1862-ik év J u n . 28-án a szigorlatot letevén, orvosi oklevelet nyert. Még ugyanazon év Okt. havában orvosi,
főleg pedig szülészeti ismeretek gyarapitása czéljából
a bécsi egyetemre ment, hol 1863-ik év Jul. havában
a szülészeti szigorlatot letette s szülészmesteri (magister
obstetriciae) oklevelet szerzett. 1863-ik év Okt. havától
egészen 1868. Márt. 1-éig a pestvárosi „Szt.-Rókushoz"
czimzett közkórház különféle osztályain (belorvosi, szülészi, sebészi, bujakóros, mell- és ideggyógyászati osztály) majd tiszteletbeli, m a j d alorvosi minőségben működött. Pestváros tiszti főorvosa és kórházigazgatója
Flór Perencz ezen működéséről 1868. Márt. 1-ső napján kiállitott bizonyítványában ezeket mondja: „Mely
több évig tartott hivatalos hatáskörben fönemlitett
Simon Pál ur, nemcsak szakavatott jártasságot és
ügyességgel párosult tevékenységet, hanem egyszersmind páratlan készséget és minden dicséretre méltó
humánus maga alkalmazást tanúsítván, ez által u g y a
Tőt-Komlós története.
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betegek bizalmát, mint az összes Elöljáróságnak becsülését teljes mértékben kiérdemelte". Igen elismerő nyilatkozatot, illetőleg jegyzőkönyvi elismerést, nyert 1865.
Jul. 29-én Pesten a főpolgármesteri hivataltól az 1864/5.
évi időszakban uralkodott hagymáz-járvány tartama alatt
a betegek gyógyítása körül kifejtett ernyedetlen szorgalmáért és dicséretes tevékenységeért is. 1868. Febr.
hó végén a tót-komlósi képviselő-testület által Dr.
Balassa J á n o s orvosegyetemi tanár ajánlata folytán,
község orvosává választatván, állását ugyanazon év
Márt. hó 10-ikén elfoglalta s azóta itten, mint gyakorló
orvos, állandóan működik. Önfeláldozó s lelkiismeretes
működését, melyet különösen az 1873-iki eholera járvány idejében kifejtett, nemcsak a közönség a maga
hálájában, de a magyar királyi beliigyminister is 1873.
December hó 12-én kelt iratában méltánylólag elismerte.
Hanhe József községi járványorvos és halottkém, szül. 1845. Febr. 13-án csehországi Leitomischl
városában, Hanke József és Karlik Josefa rom. kath.
iparos szülőktől. Elemi és gymnasiumi tanulmányait
ugyanott végezte, azután mint ösztöndíjas növendék
a bécsi csász. kir. orvossebészeti József akadémiába
vétetett fel, hol 1867-ik évben sebészeti és szülészeti
oklevelet nyert. Ettől fogva, mint alorvos, négy különböző ezrednél szolgált. 1873-ik évben saját kérelmére
tartalékba lett áttéve s letelepedvén Komlóson, még
ugyanazon évben meg is nősült. 1878-ik évben azonban tényleges szolgálatba lett behíva s résztvett a
Bosznia- és Herczegovina occupatiójában is, mely alkalommal ottan tett szolgálatainak elismeréseül arany
érdemkereszttel lett kitüntetve. Ezen hadjárat befejezése után visszatért családjához Komlósra, hol azóta a
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még 1873-ban megkezdett, de emiitett hadjárat által félbeszakított, orvosi működését lelkiismeretesen folytatja.
Dr. Fényes Soma magánorvos, szül. 1865-ik év
Május hó 28-án Orosházán, Lichtmann Dávid ottani
orvos és Weisz Róza izraelita szülőktől. Elemi iskoláit
szülőhelyén, Orosházán bevégezve, gymnasiumi tanulmányainak folytatása végett 1876-ik év őszén a szarvasi
főiskolába ment át, hol hat osztályt végzett. Innen
1882-ik évben átment H.-M.-Vásárhelyre, hol a VII. és
VIII-ik osztálynak befejezése után az érettségi vizsgát
jó eredménnyel tette le. A középiskolai tanulmányok
befejeztével gyermekkora óta egyre fokozódó hajlamát
követve, 1884-ik évben Budapesten az orvosi facultásra
iratkozott be, hol négy évet töltött. Innen egyrészt,
hogy katonai kötelezettségének is eleget tegyen, másrészt pedig, hogy a német nyelvben is gyakorolhassa
magát, Bécsbe ment, honnan két évi ott időzés után,
mint szigorló orvos Budapestre tért vissza s itt Dr.
/
P u k y Akos sebésztanár mellé a Poliklinikán segédül
lett kinevezve, hol 1 évet, majd a dologkórházba lett
áthelyezve, hol szintén 1 évet töltött. Ekkor azonban,
hogy vizsgáira jobban készülhessen, kilépett onnan s
a szükséges orvosi vizsgákat egymásután letéve, 1892-ik
év elején az összes orvosi tudomány tudorává lett a
budapesti orvosi egyetemen. E g y évig Bánfalván Dr.
Ohrenka Dániel ottani orvost, ki betegsége miatt betegeit nem látogathatta, helyettesité. Úgyszintén cholera-járvány idejében Nagy-Szénáson két hónapig működött. 1893-ik évben Lichtmann családi nevét ministeri engedéllyel Fényesre változtatta s ugyanazon évben Tót-Komlóson telepedett le, hol azóta mint gyakorló
orvos működik.
19*
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Az életrajzokban itten közölt orvosok mindnyájan
hiven és lelkiismeretesen teljesitik orvosi kötelességeiket a betegek körül s fontos munkáj okban nagy segítségükre van az, hogy a községben ma már két gyógyszertár is áll a közegészség szolgálatában.
Azelőtt Tót-Komlós községe több, mint egy századon keresztül, gyógyszertárral nem birt s igy a lakosság egészen 1862-ik évig utalva volt vagy az orvosok úgynevezett kézi patikájára, v a g y pedig arra, hogy
az előirt, a rendelt gyógyszereket Orosházáról vagy
Aradról hozassa el betegei számára. Ezen a községre
nézve meglehetősen kényelmetlen, sőt a közegészség
tekintetében egyenesen hátrányos állapot azonban megszűnt 1862. Jan. l-jén. Tatay J á n o s gyógyszerész
ugyanis e napon nyitotta meg jól berendezett s kellően
felszerelt gyógyszertárát az ág. hitv. ev. egyház által
e czélra is emelt épületben, a mostani Botka-féle iskola-helyiségben. A komlósiak Tatay Jánost, a ki Bécsben szerezte meg oklevelét s ki majd Hajdu-Böszörményben, m a j d Debreczenben, m a j d pedig Gyulán 3
éven keresztül segédkedett, az alkotmánynak 1861-ik
évben t ö r t é n t visszaállítása, különösen pedig báró Wenkheim Béla főispánnak installatiója alkalmával, a mely
mozgalmas időkben neki is jelentékeny része volt, ismerték m e g s mint ilyet a 8 pályázó közül azután
egyhangúlag őt választották meg gyógyszerészül. —
Az általa berendezett gyógyszertár az egyház épületében 1872. évig maradt, a mikor is azután Tatay a nagy-utczán csinosan épitett s teljes kényelemmel berendezett saját házába helyezte azt át.
A gyógyszertári jogot a patikával együtt 1893. Jan.
l-jén Endrődi István okleveles gyógyszerész vette meg
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s azóta ennek birtokában van. — Folyó évben azonban
sok vajúdás után még egy másik gyógyszertár is keletkezett, melyre jogot Faragó Ödön okleveles gyógyszerész nyert, ki is ezen második gyógyszertárat Fischer
József házában a csabai uton Szept. 7-én meg is nyitotta. Igy ez idő szerint Komlós községének két gyógyszertára van, melyeknek vidékéhez a községen kívül
a körülfekvő puszták egy része s a közelebb eső községek tartoznak.
A régi tapasztalaton alapuló azon elvnél fogva,
hogy a „tisztaság fél egészség" a közegészség fenntartásának lényeges tényezőjeként az 1891-ik évben
a község és az ev. egyház által közösen, mintegy 12
ezer forintnyi költséggel épített s a helyi viszonyokhoz
képest elég kényelemmel berendezett gőz- és
kádfürdő
szerepel. E fürdőt nemcsak az uri rend, hanem
a köznép is igen gyakran veszi igénybe s hogy a legszegényebbje is használhassa, a község képviselő-testülete határozatba hozta, hogy Szombaton déli 12 órától, — esti 12 óráig a fürdés dija személyenként 10
kr. legyen. Máskülönben a fürdési dijak következőleg
vannak megállapítva: kádfürdő fürdőruha nélkül 20 kr.,
ruhával együtt 30 kr., gőzfürdő pedig ruha nélkül 30
kr., ruhával együtt 40 kr.; — évre szóló jegyek is
kaphatók személyenként 12 frtért. E fürdő a községnek
oly befektetése, mely nemcsak közvetlenül a ráfordított költség kamatai által, de közvetve is az által,
hogy a közegészség fentartásának egyik hatalmas támasza, tekintélyes hasznot hajt.
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Állategészségügy.

A mit előző fejezetben a lakosok közegészségügyéről általánosságban mondottunk, ugyanis, hogy az normális, ugyanazt mondhatjuk általánosságban az állategészségügyről is, s miként amaz, ugy ez is hatósági
ellenőrzés alatt áll, mely hatósági ellenőrzés átható
s elég szigorú is. — A községi állatorvos ugyanis havonként köteles jelentést tonni az elöljáróság utján az
elsőfokú hatóságnak, a vasútnál feladott állatok egészségügyi állapotáról felvett jegyzőkönyvet szintén minden hó végével a másodfokú hatóságnak beterjeszteni
s év végén pedig a másodpéldányt a kerületi állami
főállatorvosnak beküldeni tartozik. — Ezen jelentésekből nyerhetünk felvilágosítást arra nézve, hogy községünkben a szokottabb s kevesbé veszélyes betegségek
a szarvasmarhánál
a dobkór, a százre'tü bedugulása, a rágó nyavalya, lovaknál
pedig a hökkenőség,
bokrosság, jónemü orrtakár, jónemü mirigy, hurutos
gőg- és légcsőlob, fuladozás, toroklob, kólika, hasmenés. De ezen jelentésekből láthatjuk azt is, hogy a
mi házi állatjaink között is néha veszedelmesebb járványos betegségek is előfordulnak, igy a
szarvasmarhánál
a lépfene, roncsoló orrhurut, járványos lábfájás, szájfájás, száj- és körömfájás, tehénhimlő, végbéltályog, üszökös vérdag, keleti marhavész;
lovahnál
szintén lépfene, kétes orrtakár, kétes mirigy és taknyosság, hevenyes orrtakár, bőrféreg;
sertéseiméi
üszögös orbáncz, üszögös száj- és toroklob, torokgyik,
száj- és körömfájás, sertésvész (sertés cholera); kutyáknál a veszettség, mely azonban itt Komlóson nem igen
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gyakran fordul elő; szárnyas
állatoknál a cholera,
dipteria és gümőkór.
Az állatorvosnak kötelessége nemcsak jelentéseket
tenni, hanem ugy a hetipiaczok alkalmával az állatvásáron, valamint egyébként is arra szigorúan felügyeltetni, hogy valami ragályos betegségben szenvedő állat
más egészséges állatokat meg ne fertőzzön, valamint
arra is, hogy határzár esetén valaki a tilalmat által ne
hágja, — különösen oly években, midőn valamely ragályos betegség nem szórványosan, hanem járványszerüleg lép fel, miként 1888. és 1895-ik évben a
szarvasmarhánál a száj- és körömfájás, a sertéseknél
járványos körömfájás vagy miként ez évben is, a sertésvész, mely utóbbi nálunk a sertés-állományt tizedrésznyire apasztotta le. De e mellett egyik legfontosabb
teendője az állatorvosnak, hogy a kiárusításra szánt
vágó marhák egészséges voltára felügyeljen, mi végből
a mészárszék számára levágandó marha csak általa történt előzetes megvizsgálás után vágható le.
Mindezért a törvényben megállapított gyógy dijakon s úgynevezett szúrópénzen kívül a községtől kap
évenként 300 frtot, mely tekintetbe véve a sok teendőt s a nagy felelősséget, nem mondható épen valami
fényes fizetésnek.
A község jelenlegi állatorvosa Such Lajos, ki
1851. Szept. 17-én B.-Csabán született s ki a budapesti
magyar királyi állatgyógyintézetben 1876. év J u n i u s
lo-én jeles oklevelet nyert s 1880. évben az elhalt Németh Mihály volt állatorvos helyébe választatott ide
Tót-Komlósra, hol azóta mint állatorvos állandóan működik.
Mint az itt előadottakból látható, községünk nem-
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csak a lakosság közegészségére, de a hasznos házi
állataink egészségügyi állapotára is gondot visel.

5.

Közbiztonság.

A legutóbbi két szakaszban megemlékeztünk arról,
hogy a komlósiak u g y saját magok, mint hasznos házi
állatjaik egészségi állapotára ügyelnek, s a mennyire
korlátolt emberi hatalmukban áll, betegség ellen védekeznek, hogy e részről sem magokat, sem vagyonukat veszedelem ne érje. E szakaszban azonban meg
kell emlékeznünk arról, hogy egészségük, életük s jószágaik s más egyéb kincseik miként vannak megvédve,
nem a betegség, nem az elemi csapások, hanem az
emberek gonoszsága s kapzsisága ellen, szóval arról,
hogy a közbiztonság itt Komlóson minő lábon áll? —
S erre nézve ha nem is állitjuk, hogy tolvajlás vagy
lopás s igy vagyon elleni támadás egyáltalán nem fordulna elő, annyit azonban általánosságban mégis kénytelen v a g y u n k bevallani, hogy Komlós közbiztonság
tekintetében is egyike azon községeknek, a melyekre
ráillenek a német költő szavai: „Wo man singt, da
lass' dich ruhig nieder: Böse Menschen haben keine
Lieder."
Voltak azonban itt is idők, mikor az élet és vagyonbiztonság nem a legjobb lábon állott, akkor ugyanis*
mikor a hires Babáj Gyurka, meg Tóth Jancsi itt a
szomszédos Csanádvármegyében, meg e vidéken is kóborolt s garázdálkodott. Azóta azonban, a hogy a szegény legények ezen utolsó alakjai is letűntek a látóhatárról, holmi csirke- vagy libatolvajláson kivül, más

f
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nagyobb lopás alig történik. S ha minden évtizedben
egyszer elő is fordul valami betörés, azt többnyire nem
idevalók, hanem idegenek, rendesen kóborcziginyok
követik el, a kik leginkább ruha- és ágynemüek eltolvajlásában nagy mesterek. Az ujabb időben valami
feltűnőbb betörés nem is igen történt, azon az egyen
kivül, a mikor ugyanis 1878. év Május 22-én a takarékpénztárt akarták kirabolni s egyik Wertheim-szekszekrényét el is vitték, de azután a Vásárhely felé
vezető uton a szőllők árkában, miután feltörniök
sehogy sem sikerült, a feszegetés nyomaival ott
hagyták.
Nem mondhatjuk azonban, hogy ne akadnának itt
is enyves kezüek, a kiknek nagyon könnyen ragad
minden az ujjaikra, de ezeknek eléggé imponálnak az
éji őrök, kiket itt rendesen lándzsásoknak neveznek,
a rendőrök és csendőrök, szóval a közbiztonság őrei,
pedig ezek nem épen felesleges számmal vannak.
Annak előtte a lakosok magok végezték az éjjeli
őrszolgálatot és pedig ugy, hogy az sorba ment négynégy házanként, vagyis minden éjszaka más és más
négy ember tartozott a községházához őrszolgálatra
menni. Ez azonban, mikor a rendőrség 1888. évben
újból szerveztetett, illetve a rendőrök száma kettőről
ötre szaporittatott, megszűnt. így a régi szervezetből
csak a lándzsások maradtak meg mindenik tizedben
egy-egy, igy összesen öten, kik felett ismét az úgynevezett utcza-kapitány tart felügyeletet. Emii tett év
óta rendőrök is öten vannak, kikre a rendőrbiztos ügyel
fel. Az éjjeli őrök mindenikének kötelessége, a maga
tizedében télen, vagyis jobban mondva Sz.-Mihály napjától Sz -György napjáig esti 8 órától reggeli 4 óráig,
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s nyáron vagyis Sz.-György napjától Sz.-Mihály napig
esti 9 órától reggeli 3 óráig utczáról-utczára fel s alá
járni s hogy ébren van, azzal jelezni, hogy minden
órát, teszem azt 9—10-ig kilenczet, 10—11-ig tizet s igy
tovább fújni köteles. Ez ugyan a tekintetben helyes, hogy
igy a közönség tudja, hogy az éjjeli őr ébren van, de
más tekintetben, hogy ugyanis a tolvaj is tudja, merre
jár az éjjeli őr, nem épen a legczélszerübb intézkedés.
Egyébként a község lakossága maga is vigyáz saját
háza tájékára, kapuját, utcza-ajtáját este rendesen bezárja s Istenben vetett gyermeki bizalommal napi
munkája után nyugodtan hajtja le fejét éjjeli nyugalomra.
E mellett a közbiztonságnak igen jó szolgálatot
tesz a még 1882. évben itten rendszeresített csendőrőrs, melynek rendes viszonyok között teljes létszáma
6 ember, ugyanannyi lóval. A mi őrsünk a budapesti
magyar királyi III. számú csendőrkerületi parancsnoksághoz tartozik s körlete kiterjed keleten a csorvási,
apáczai és mezőkovácsházi, délen a pitvarosi, nyugaton
a hódmező-vásárhelyi s északon az orosházi őrs körletéig. Ezen jelzett körletben a csendőr-őrs fennállása
óta egyszerű közönséges lopáson kivül más kihágás
vagy bűntény nem igen fordult elő, mi szintén arra
vall, hogy itt a községben és a környéken a közbiztonsági állapot teljesen kielégítő, a miből ismét önként
következik az is, hogy nemcsak a vagyon, hanem az
életbiztonság is teljes mértékben meg van. Nemcsak
erőszakos halál, hanem közönséges kocsmai verekedés
is ritkaságszámba megy Tót-Komlóson, minek oka nemcsak a büntetéstől való félelemben, hanem mélyebben,
a nép általános műveltségében s vallás-erkölcsi érzii-

letében keresendő, mint a mely érzület minden kihágásnál felháborodik s utálattal fordul el minden
olyan cselekedettől, a mely az erkölcsök elvadulására
mutat.
Midőn a községi életet legalább fővonásokban igy
bemutattuk, tartozunk már most a társadalmi életnek
is legalább fővonásait egy pár sorban feltüntetni.
B) Társadalmi élet.
Tót-Komlos társadalmi életéről szólván, ha annak
hü képét kívánjuk adni, egyrészt különbséget kell tennünk a szorosabb értelemben vett nép és az úgynevezett intelligens osztály társadalmi élete között, mert ha
ugyan van a kettőnek nem egy érintkezési pontja s
közös vonása, mégis miután több az elütő vonás közöttük, egyszerre tárgyalni bajos volna: — másrészt
pedig miután a nép társadalmi életének gyökérszálai
nemcsak a miveltség, hanem a nép faji eredete, anyanyelve, physiologiai alkotása s egyéb viszonyaiba is
lenyúlnak, jelen szakaszunkban ezekre is reflectálni
kénytelen vagyunk.

1. A nép eredete, faji

jellege s

táplálkozása

Tót-Komlós ős lakossága igaz, hogy ezen komlósi
pusztára Sz.-Andrásról jött le, de tudjuk, hogy ők Sz.Andráson mindössze 3—4 évig tartózkodtak, tehát régibb hazájok nem Sz.-András, hanem a felföld volt.
Onnan szakadtak ők le az alföldre, nevezetesen Gömör,
Nagy- és Kishont, Nógrád, Zólyommegyéből, későbben
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Pestmegyéből is. Komlós valamennyi mai családjának származási helyét megtudnunk nem sikerült,
mégis a legtöbbjének származási helye ismeretes. Soknál
m a g a a név vezet rá a községre vagy városra, honnan az
illetők származtak, igy Argyelán (Erdély, tótul Argyjel),
Bukovinszky (Bukova,Trencsénm.), Ozerovszky (Ozerova,
Pozsonym.),Ozinkotszky(Czinkota Pestm.), Domanovszky
(Domanyik, Nagyhont ni.), Gutyan (Guta, N ó g r á d m ) ,
Gyivicsán (Devicse, Nagyhontm.), Hrabovszky (Hrabova,
Trencsénm.), Kokavecz (Kokava, Liptóm.), Lehoczky
(Lehota, Nógrádm.), Leginszky és Legindi (Legénd,
Nógrádm.), Moravszky (Moraván, Nyitram.), Mótyovszky
(Mótyova, jelenleg Mátyásfalva, Zólyomm.), Nyiregyhászky (Nyíregyháza Szabolcsm.), Ocsovszky (Ocsova,
Zólyomm.), Osztroluczky (Osztroluka, Zólyomm.) Ponicsán és Ponicsky (Pónik, Pojnik, Zólyomm.), Ribárszky
(Ribár-Halászi, Zólyomm.), Rimóvszky (Rimavicza-Rimócza, Gömörm.), Szkalniczky (Szkalnok, Gömörm.),
Trnavecz (Trnovo-Tarno, Trencsénm.), Venyercsan (Vanyarcz, Nógrádm.), hogy pedig azon helység szerint
neveztettek el, a honnan származtak, nagyon valószinii,
erre vall legalább azon körülmény, hogy egy pár névnél ki lehet mutatni azt, hogy mielőtt lejöttek az alföldre, odafent más nevet viseltek. Igy Venyercsan
odafent Pavko-nak, Zelenyánszky (Zelenovo, Nógrádm.),
odafent Misur-nak hivatott. Azonban azok közül is,
a kiknek neve nem a származási helység nevétől
ered, többeknek származási helye ismeretes. Igy hogy
csak egynehány elterjedtebb családot emlitsünk: Hovorka, Machan, Racsko, Semetka, Urban családok
Zólyommegyei Ocsováról származnak, mely község
egyébként több mint ötven más-más nevü családot
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adott Komlósnak; Benyo, Hronecz, Strba családok
Zolna-Szalatnyáról szintén Zólyomból jöttek le; Karkusék Nyustyáról Gömörm., Maligáék gömörmegyei
Kis-Szlabosról, Lászikék szintén gömörmegyei Bugyikfalváról szakadtak ide. Szóval azt lehet mondani, hogy
a nép zöme Zólyom-, Gömör-, Trencsén-, Hont- és
Nógrádmegyéből eredt, s mint ilyen eredetére nézve
tót nép, mely faji jellegét egész mostanáig meglehetősen tisztán megtartotta, különösen antropologiai tekintetben. A férfiakat jellemzi az inkább magas, mint alacsonyabb termet, széles váll, széles csontos arcz, izmosság, de nem kövérség, többnyire kék szem és inkább
a szőke felé hajló gesztenyeszinü haj. A nők, mint általában másutt is kisebbek, arczuk gömbölyűbb s a
mellett szabályos; a hizás iránt több hajlammal birnak,
mint a férfiak, egyébként ők is elég erőteljesek s nálok
is a szőke haj és kék szem, mint egyik faji jelleg,
túlnyomó. — Hogy pedig ezen szláv jelleget a komlósiak a változott, illetve a felvidékitől annyira különböző alföldi viszonyok daczára is meglehetősen tisztán
megtartották, annak oka leginkább abban keresendő,
hogy többnyire magok között házasodnak s ha valamelyik fiatal ember nősül is más községből, többnyire
szintén csak tót leányt vesz feleségül, igy a komlósiak leginkább a velők rokon eredetű nagylakiak, csabaiak és szarvasiakból, vagy ezeknek rajaiból pitvarosiak, albertiek, ambrózfalviak s tót-bánhegyesiekből
választanak magoknak feleséget, ha vidékről nősülnek.
— Hogy valamely komlósi fiatal ember magyar vagy
német vagy bármi más nemzetiségű leányt vegyen
feleségül, nagy ritkaság közé tartozik; de épen oly
ritka azon eset is, hogy valamely komlósi tót leányt
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más nemzetiségű ifjú venne feleségül. Innen van tehát,
hogy a tót-komlósi nép, mely szokásaiban, viseletében
annyira különbözik azoktól az ősöktől, a kik a mult
század derekán itt letelepedtek, faji jellegét mégis elég
jól megőrizte — Más egyéb, a magyarországi tót népet jellemző vonásokból a komlósiak meglehetősen tisztán megőrizték a szorgalmat, a munkásságot, a takarékosságot, a kevéssel való beérést, vagyis a megelégést
is, úgyszintén a vallásosságot, komolyságot is. Ezekkel
szemben azonban meg kell emlitenünk azon szintén
úgyszólván faji jelleget is, hogy a komlósi zárkózottabb s
nem oly nyilt, mint például a magyar ember s idegenekkel szemben bizalmatlanabb s bátortalanabb is.
Előbb röviden jelzett anthropologiai, illetőleg
physiologiai alkotásánál fogva a nép a nehezebb
földmivelői munkára
nagyon alkalmas, a mennyiben
erős physikumánál fogva munkabiró s a mellett kitartó,
a mi a földmivelőknél megbecsülhetlen két tulajdonság.
Innen természetesen következik az is, hogy a nép általában erósebb ételekkel
táplálkozik. A
húsfélék
közül leginkább a sertéshúst kedveli s épen azért, a
mint már történetünk egyik fejezetében emiitettük, ennek elkészitésében s eonserválásában kiváló ügyességre
t e t t szert; de azért a marha-, juh- és baromfihúst sem
veti meg. A sertéshúshoz, mint táplálkozásának főczikkéhez, csatlakozik a főzelék', lencse, bab, csicseri,
melyet többnyire füstölt sertéshússal levesnek szoktak
késziteni s azután a tészta',
túrós vagy lekváros derelye, különösen frissen oltott vagy pedig erősen érett
túrós (brindzás), mákosgaluska, mely utóbbi étel,
ugyanis a galuska, ős időktől fogva ugy, miként más
alföldi tót népnél, szombaton este kerül az asztalra. A

—

303 —

marhahús s főzeléklevesen kiviil az úgynevezett hétköznapi v a g y rántott leves, a leggyakoribb étel. A rántott leves vagy krumplival, vagy tarhonyával, vagy
pedig laskával, lebbencscsel (sifli) készittetik. Úgynevezett vastag ételül sürü tarhonya s fordított kása,
mely nemcsak hogy bőven meg van zsírozva, hanem
tetején szép pirosra sült tepertővel is van diszitve,
szolgál. Étkezésében egyébként a nép igen egyszerű,
kevéssel beérő, többnyire egy tál étel kerül asztalára,
de ez azután tisztán, ízletesen van elkészítve, csak
vasárnaponként vagy ünnepnapokon van három-négy
tál étele. De ha a mindennapi étkezésben, a mint láttuk, igen egyszerű a nép, a kereszteléseknél, disznótorok- s lakodalmaknál annál fényűzőbb. Ilyen alkalmakkor az ember alig győzi nem végig enni, de csak
végig nézni is a sok finomul elkészített ételeket s ha
valaki csak ezekből akarná a nép étkezését megismerni,
az nagyon téves következtetésre juthatna s legalább
is azt hinné, hogy ez a nép e tekintetben roppant
fényűző és hogy nem képes munkájával keresni annyit,
hogy csak az étkezésre, táplálkozására elég legyen. —
Pedig épen ellenkezőleg, a tót-komlósi nép, ha ugyan
nem is mostohája a saját gyomrának, de nem is tékozló, nem pazar, hanem takarékos, habár a táplálkozás tekintetében a régibb viszonyokhoz képest némi
változás tapasztalható, az ugyanis, hogy a változott
viszonyok folytán némely ételek, melyek azelőtt elég
gyakoriak voltak, ma már teljesen hiányzanak, igy
egyebek között a zsendicze, melyet a sajt-készítésnél
az édes savából készítettek, ennek ellenében a gyümölcsnemüek ma, midőn már a község határában is
több gyümölcs terem, de meg a közlekedési eszközök
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fejlődésével máshonnan is több gyümölcsöt hoznak
piaczunkra, gyakrabban kerül a nép asztalára, mint
annakelőtte. Egyebekben az étkezés ma is ugyanaz,
mint volt idetelepedésök idején, mihez még csak azt kell
megjegyeznünk, hogy a nép az ételekben ha nem is
válogatós, de kenyerére igen finnyás, annak olyannak
kell lennie még a napszámos embernél is, hogy akármely grófi asztalnak is diszére válhatnék.

2. A nép nyelve és

viselete.

A komlósiak anyanyelve tót, mely azonban idejövetelök idejében sokkal tisztább volt, mint manapság. Mert igaz ugyan, hogy különösen azok, kik valamely német város közeli vidékéről jöttek be, hoztak
beszédjökben sok német szót is, melynek nagy része
még ma is meg van, igy például: varstag = Werkstatt,
majorpang = Mauerbank, hoblik = Hobel, csuszplajsz =
Schussblei, czollstok = Zollstok, strimpfli = Strümpfe,
underczig = Unterzieher, plajbász — Bleisweiss, piglajsz
= Bügeleisen, még sem volt annyira összekeverve, mint
ma, a mikor jóformán minden harmadik szó magyar.
Igy hogy csak egynehányat emlitsünk; temetóv — Temető, nakravalóv = Nyakravaló, csejz = Csősz, hásóv
= Ásó, gyugó, nyomás, határozat, végzés, páni választmányi, csikós, kocs, pipa, karikás, leves, kalap,
sujtás, czizsma, határozovatyi, folyamodovatyi, gulyás,
végrehaj tó v, fogyasztás, dohány, ez mind köznapi keletű a tótkomlósi nép mindennapi társalgásában. A mit
Zsilinszky Mihály „Szarvas város történelme" czimü
müvében a szarvasi népről mond, teljesen ráillik a
komlósiakra is, hogy ugyanis igy beszélnek: „Páni
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választmányi po poludni budeme gyűlés folytatovatyi
— jegyzőkönyv hitelesitovatyi azaz: választmányi
tag urak, délután folytatni fogjuk a gyűlést, vagy hitelesíteni fogjuk a jegyzőkönyvet. Tam byva egészen
pri temetove azaz: Ott lakik egészen a temető mellett.
Nak zse sza nefáraduju azaz: Ne tessék fáradni".
Ehez hasonló mondatot tuczat-számra lehetne felhozni,
azonban ezekből is látható, hogy a tót-komlósi tót nyelv
minden inkább, csak irodalmi tót nyelv nem. Innen is
kitetszik, hogy a magyar nyelv Komlóson is egyre
hódit s ismerete egyre terjed, sőt bátran merjük állitani,
hogy Komlóson alig van férfi, a ki ne értene magyarul,
igaz ugyan, hogy sokan nyelvtanilag elég hibásan s
elég tótos kiejtéssel beszélik a magyar nyelvet, de azért
sem a vásárokon, sem pedig ügyes-bajos dolgaikban
tolmácsra nem igen szorulnak. Az asszonyok között is
igen sokan vannak, különösen a fiatalabb generatióból,
a kik folyékonyan beszélnek magyarul. Családi körben
s magok között tótul beszélnek, de ha közibök jő
magyar ember, a ki nyelvöket nem érti, szívesen társalognak vele magyarul s a beszédet magok közt is
azonnal magyarra fordítják. — Mint különös jelenséget
meg kell említenem azt, hogy ha használják is köznapi
társalgásukban a tót nyelvet s annak tisztaságára ha
nem is nagyon ügyelnek, már az isteni tiszteletnél s
vallásos tartalmú, énekes- és imakönyveikben szeretik
az úgynevezett byblikus nyelvet, mely az irodalmi tót
nyelvtől nagyon is különbözik s inkább a cseh nyelv
felé hajlik. Ennek mélyebb psychologiai oka a komlósi
ember vallásos érzületében rejlik. Ugyanis a komlósi
ember miként vasárnap, ha templomba kell mennie,
a mindennapi ruhát levetve, ünnepi öltönyt vesz magára,
Tót-Komlős története,
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ugy szereti, ha hitének, vallásos érzületének s legmélyebb tiszteletének tárgyai: az ének, ima s Isten
igéje, továbbá az Istenről, Jézusról nyert s lelkében
mélyen gyökerező fogalmak, azután a lelke üdvére
vonatkozó igazságok, az üdv kegyelem eszközei, szóval
ha mindaz, a mi az ő vallásos meggyőződésének, hitének körébe tartozik, midőn beszédben nyer kifejezést,
ne a megszokott mindennapi, hanem bizonyos ünnepi
köntösben jelenjen meg előtte. — Néhány év előtt
egyik szomszédos egyház lelkészének temetésén, hol
a komlósi egyházhivek közül is többen megjelentek,
egyik lelkésznek eszmékben ugyan gazdag, de a köznapi tótsággal elmondott beszéde után hiveink azt
mondották e sorok Írójának: „Tiszteletes uram, ha
önök, a mi tiszteletes uraink, ilyen köznapi nyelven
hirdetnék az Isten igéjét, bizony-bizony ott hagynók
a predikátiót, s üres volna a templom". Tévednek, a kik
azt hiszik, hogy ez csak a megszokás dolga, valamint
a kik azt gondolják, hogy a tót nép ha byblikus tótsággal hirdetik neki az Isten igéjét, nem értheti meg,
sőt ellenkezőleg, miután a bibliája, énekes könyve:
a „Tranoscius" s imádságos könyvei azon nyelven
vannak n y o m t a t v a s ezekkel zsenge gyermekkora óta
ugy otthon, mint az iskolában, szivesen foglalkozik,
jobban érti meg, mint hogyha tisztán tótul prédikálnának neki. Szóval a tót-komlósi népnek tulaj donképen
két tót nyelve van, egyik az úgynevezett mindennapi,
melyen a köznapi élet különféle viszonyaiban érintkezik
egymással s a másik az ünnepi, melyen vallásos érzülete s lelke táplálkozik s dicséri Istenét.
Ha a komlósiak nyelve, mint láttuk, nagyot változott azóta, a hogy őseik ide letelepedtek, ugy vise-
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letöfo még sokkal nagyobb változáson ment keresztül,
ugy annyira, hogy bárha anthropologiai tekintetben faji
jellegüket, mint láttuk, meglehetős tisztán megőrizték is,
ha valaki csak viseletö kről akarna reájok, mint tótokra
ismerni, az alaposan csalódnék. Mert először is, ha a férfiak
fejét tekintjük, onnan a tótokat jellemző s két oldalt a
fül mellett lecsüngő varkocsba font hosszú haj teljesen
eltűnt s ezer ember között, ha egy akad az öregebbje
között, a ki még hosszú hajat visel, a többi mind
nyiratkozik s hátra fésüli a fülczimpáknál tovább le
nem érő h a j á t ; az ifjabb nemzedék meg határozottan
rövidre nyiratkozva divatosan fésülködik, s különösen
azok, kik egy két évig katonáskodtak, pedig alig van,
a ki katona ne lett volna, hajviseletökre igen nagy
gondot forditanak. A szintén a felföldi tót népet jellemző
nyirott vagy épen borotvált bajusz ugyancsak kiment
a divatból s ha nem is bajuszpödrővel kifent, de mindenesetre gondosan kezelt bajusznak engedett helyet.
Szakált ugyan a komlósiak nem viselnek, legfeljebb
egy kis úgynevezett pofaszakált hagynak meg, de a
bajuszra, mint a férfi arcz egyik diszére sokat adnak.
A mi pedig a ruhaviseletet illeti, ugy a férfiak mint a
nők egészen másként öltözködnek, mint elődeik. Azok
ugyanis felföldről ide költözködvén, magukkal hozták
tót nemzeti viseletüket is. A férfiak a szerint, a mint
egyik vagy másik megyéből származtak, vagy magas
tetejű s szűk karimájú, vagy megforditva alacsony tetejű
s roppant széles karimájú kalapot viseltek. A rövid,
mellüket alig takaró inget széles bőrtüszőkbe szorították
derekuk körül. Durva házi vászonból készült keskeny
gatyájokat a tehetősebbek hosszú s szokatlanul széles
szárú csizmába szorítva viselték, a szegényebbek pedig
20*
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a lábhoz vékony szíjakkal száz meg százszorosan erősített bocskorban jártak. Ünnepi öltözetek csak annyiban különbözött a mindennapi ruhától, hogy rövid,
fehér szürposztóból készült s alig a félderékig érő ujjast
akasztottak a vállukra. Télen pedig báránybőrből készült
s czifrán kivarrott ködmönöket, fehér szűrt vagy bundát
s hozzá vagy fehér szürposztó vagy báránybőr nadrágot
viseltek, mely öltözéknek kiegészítő részét azután a
fehér báránybőr sapka, melyet jól erősen a füleikre húzva
hordtak, képezte.
A nők viselete pedig állott sötétkékbe átmenő
fekete fejrevaló kendőből, fehér sziik ujju ingvállból, mely
ujjak középen felülről lefelé csinvat csipkével voltak
díszítve; az ingváll tarka szallagokkal díszített ujjatlan
mellénnyel volt szorosan a derékhoz szorítva, mihez
járult azután a meglehetősen szük, de oly rövid szoknya,
hogy a piros kordován csizmának egész szára kilátszott
alóla, Télen meg az öltözéket kiegészítette a díszesen
kivarrott báránybőr ujjatlan mellény s szintén kivarrott,
derékig érő ködmön, a tehetősebbeknél pedig fekete
posztóból készült, világoskék zsinórral s nagy ólomgombokkal ellátott rókaprémes mente. — Ez utóbbi
öltönydarab sokáig, a jelen század közepén tul is mennyasszonyi öltözékül is szolgált. Hogy a mennyasszony
ilyen mente nélkül menjen az esküvőre, azt szégyennek tekintették volna. Epen azért, a hol nem volt a
házban ilyen, máshonnan kértek kölcsön egyet, de a
mentének meg kellett lennie.
H o g y azonban, midőn a komlósiak ide az alföldre,
magyarok közé jöttek, nemzeti tót viseletük miként
változott át lassanként egészen magyaros öltözetté,
hogy a férfiak miként váltották fel egyik ruhadarabot
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a másik után magyar szabású ruhával s a nők is
miként kezdtek szélesebben öltözködni s hosszú ruhát
viselni, mind ennek felsorolása messze vezetne s csak
annyit emiitünk meg, hogy ruházatuk addig, mig a
mostani viseletté fejlődött, sok változáson ment keresztül. Alapszínét, a sötétkéket azonban, mint a tót
nép komolyabb természetének, a protestáns vallás
egyszerűségének jobban megfelelőt, egész mostanáig
megtartotta,
Horváth Sámuel a 40-es évek tót-komlósi népviseletéről ezeket m o n d j a : „1844-ben, midőn Komlósra
kerültem, az előkelőbb gazdák fehér posztókabátot és
sötétkék szinü nadrágot viseltek világoskék zsinórzattal, a szegényebbek pedig valamennyien ködmöntA menyecskék fehér fátyolos, széles, tarka, hosszan
lelógó pántlikákkal feldiszitett főkötőkben jártak, vig an ójuk sarkig ért. Téli felső öltönyül attilaszabásu
báránybőrből készült ködmön, az időseknél rókaprémes
mente szolgált".
A komlósi nép mai viselete, a mint emiitettük
egészen magyaros. A férfiak m a g y a r o s kalapot, lobogós
ujju inget, sötétkék mellényt s ugyanolyan szinü m a g y a r
szabású dolmányt, v a g y a mint ők nevezik, kakadót,
azután bő, térden alól érő ránczos gatyát s magas
sarkú s többé nem oly esetlen, hanem csinos állású
csizmát viselnek. Téli öltözékül a szintén sötétkék
szinü, vattával bélelt zsinóros magyar nadrág és a
fekete báránybőr-, tehetősebbeknél finom asztrakán
sapka szolgál. Ezen téli öltözék kiegészítő részét v a g y
a fehérszínű szűr, mely meglehetősen egyszerű, v a g y
pedig a nehéz báránybőr bunda, mely az idősebbeknél
többnyire minden diszt nélkülöz, a fiatalabbaknál pedig

>

—

310

—

szép kivarrott rózsákkal s ékítményekkel van díszítve,
képezi. Az egyszerű bundák ára 15—16 frt, a szépen
kivarrottaké n e m egyszer 40—50 frt. -— Báránybőr
ködmön vagy bekecs, mely azelőtt egyik főruhadarabja
volt a komlósiaknak, ma már nagyon ritka s csak a
szegényebbeken látható s ott is már csak hétköznapi
ruha gyanánt szolgál. Ennek helyét a posztódolmány
foglalta el, u g y a fiatalabbaknál, mint az öregeknél,
ez utóbbiaknál azon különbséggel, h o g y az ő kabátj u k a t semmi zsinórzat nem diszíti.
A nők viseleténél meg kell jegyeznünk, hogy ha
ez a népnél n e m is változik oly feltűnően s oly gyakran, mint az uri nőknél, a divatnak bizonyos periódusait itt is meglehet különböztetni. így Komlóson is a
keskeny rövid r u h á t a hosszú sarkigérő öltöny váltotta
fel, majd ezután megint a bokorugró ezerránczos szoknya következett. Az ugyan téves nézet, a mit J a n k ó
J á n o s Horváth Sámuel nyomán emlit, hogy a „krinolin hordás még néhány évvel ezelőtt általánosan elterjedt szokás volt", mert a komlósi íoldészleányok és
asszonyok krinolint világéletükben nem viseltek, hanem
különösen ünnepnapokon s lakodalmi alkalmakra három-négy fianellszoknyát s tetejébe aztán még jó keményre vasalt egy-két kékfestő rokolyát aggattak
magokra, a mi természetesen azután olyan szél es alakot kölcsönzött nekik, mint hogyha abrincsszoknyát
viseltek volna. E z pedig a mily Ízléstelen, épen olyan
költséges is vala. Ma azonban, különösen egy pár év
óta hosszabb s nem oly széles ruhát hordanak, a mi
mig egyrészt az izlés fejlődésére mutat, másrészt pedig sokkal szerényebb s nem oly kihívó alakot n y ú j t
nekik.
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Egyébként a nők Komlóson ma is, vagyis jobban
mondva, ma még inkább, mint valaha, sokat költenek
a ruhára és pedig nem lehet mondani, hogy ezt csak
a gazdalányok tennék. Jóformán nincs az a napszámos leány, a kinek virágos selyem, vagy bársony fejrevaló és nagy rojtos selyemkendője, hozzá azután
selyembrokát vagy bársony vizitkéje, egyiknek-másiknak
ugyanilyen szoknyája, evelasztin vagy bársony czipője
ne volna. Hogy minő fényűzés uralkodik Komlóson e
tekintetben, abból az egy tényből is látható, hogy
mikor egy gazdaleány vagy menyecske, a m ú g y igazán
fényesen kiöltözködik, nem kevesebb, mint 150—200
frtot ölt fel magára egyszerre, a mit senki sem fog
hihetetlennek tartani, ha meggondolja, hogy van nem
egynek olyan selyemkendője, amelyért egymagáért 25 —
30 frtot adott s olyan selyemmel díszesen és csinosan
kivarrott báránybőr ködmöne, a mely egymaga 40—50
frtba kerül. A hétköznapi öltözet igaz, hogy sokkal
egyszerűbb, de az ünneplő ruhájok, ugy a leányoké,
mint a menyecskéké az elégen tul is költséges. Az is
igaz, hogy a hajviselet sem a lányoknál, sem az
asszonyoknál sokba nem kerül, mert mig a leányok
simára fésült, középen elválasztott hajukat egy varkocsba fonva, melynek végére virágos, élénkebb
szinü, jó széles s többnyire egészen a szoknya széléig
lenyúló selyemszallagot alkalmaznak, — addig az aszszonyok blond, tillanglé vagy pedig 160-as számú
finom czérnából készült, fehér, átlátszó, pókhálószerü
főkötőbe szorítva a szintén simára s középen elválasztott hajukat, olyanformán, hogy a két varkocsba font
hajat hátul a nyakszirt táján beletüzött, befelé kissé
hajtott, körülbelől kétujnyi széles, a közepe felé vala-
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mivel keskenyebb, mindkét végén szép kerekre idomított rézkapocs körültekerve s kontyot formálva belőle, — viselik, az emiitett főkötőt pedig a leirt módon történt fésülködés után fejökre akkép alkalmazva,
hogy elől a haj egy vagy másfélujnyi szélességben a főkötő alól kilátszik, v a g y vékony pertlivel vagy
pedig keskeny, alig félujnyi szélességű selyem szallaggal a kontyhoz erősitik. — Mindez pedig, miután
a főkötő sem valami drága, legfeljebb 1 frt 1 frt 50
kros portéka, sokba nem kerül. — De azután a többi
öltözék, kezdve a fejkendőtől le a czipő sarkáig, mind
sokba jön. A közönséges perkál vagy kékfestő fejrevaló kendőt kiszorította a berliner, kazán, virágos selyem, kivarrott kasclimir s hímzett bársonykendő. —
A legfinomabb schiífonból v a r t ingvállat, melynek bő
s a könyök felett ránczba szedett, többnyire rózsaszínű
vagy világos kék selyem, csokorra kötött szallaggal a
karhoz szorított, fodros ujjai átlátszó ti Hangié vagy
mouchelinből készülnek, atlaszból vagy selyemből varrt
s szallagokkal díszített ujjatlan mellényke (pruszli) vagy
pedig fekete sima v a g y virágos ternóból, sima atlaszból v a g y fekete virágos selyembrokátból, fekete bársonyból készült, szorosan a testhez álló ujjas vizitke szorítja
a derék körül, mely vizitke a csipőn alól 10—15 ctmnyire szélesebbre szabva szorosan r á t a p a d a fekete
sima gloth, sima v a g y fekete virágos terno, fekete
habos perkál, komlósi kissé vereses pamutszin, selyem
brokát, vagy bársonyból álló s alul selyem szallaggal
díszített szoknyára, mely utóbbinak megvarrásához nem
egyszer 10 méter dupla 140 ctm. szélességű kelmét
is felhasználnak. A vállakat a több mint egy arasznyi
hosszú gazdag rojttal ellátott, nagy selyemkendő, a
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mellen keresztbe áttéve, a csípőkre vetve és hátul
egyszer hanyagul átkötve, ugy hogy a két sarkának
r o j t j a csaknem a czipő sarkáig ér le, könnyedén takarja.
Ezen, a mint ebből is látszik, nem épen olcsó öltözéknek, kiegészitő részét nem többé a takaros kis kordován csizma, mert ilyet már a komlósi lányok s
fiatalabb asszonyok nem ismernek, hanem a bársony,
evelastin v a g y lakczipő képezi. Ehhez járul azután télen
v a g y a nagy szürke téli kendő, v a g y pedig a már említett, báránybőrből készült, attilaszabásu drága ködmön,
mely a derékon a testhez simulva, a csipőket 20—25
ctmnyire takarja. E ködmönt legújabban itt-ott helyettesíti a selyembrokátból készült, vattával bélelt, asztrakán utánzattal prémezett, a testhez szorosan álló
dolmányka. A mennyasszonyi öltözék ugyanaz, mint
az ünnepi, azon különbséggel azonban, hogy mig azelőtt
czifra szallagokból készitett, éktelen, vékanagyságu
fejdísz, ma mesterséges virágokból készített, csinos
koszorú s ennek alján egy rozmaringszáll ékesíti a
mennyasszony fejét, derekát pedig függöny csipke
fátyol övezi, ennek két végét a mennyasszony elől
karjaira ölti, ugy hogy a fátyol két vége szoknyája
széléig ér le.
Az itt talán tulterjedelmesen is részletezett viselet,
a mint látjuk, leszámítva azt, hogy az uralkodó sötét
szint megtartotta, nagyon is elüt a komlósiak őseinek
egyszerű, többnyire otthon készült s igy kevésbe került
ruházatától s épen nem csodálkozhatunk azon, hogy
nem egy, azelőtt jó módban élt gazdának földjeit,
felesége és leányai lassanként selyemkendőkért s szallagokért a rőföskereskedésekbe hordják el, v a g y pedig
a gazdát abba az örvénybe sodorják, honnan oly nehéz
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a menekülés, abba az örvénybe, melynek lejtője adósság, mély medre pedig anyagi tönkrejutás. Es fájdalom,
e fényűzés u g y látszik tetőpontját még nem érte el,
mert a helyett, hogy csökkene, évről-évre csak fokozódik s nagyobb és nagyobb mérveket ölt.

3. A nép általános

rniveltsége

s

jelleme.

A mi a komlósi nép általános miveltségét illeti,
az más községek népeihez viszonyitva, elég magas
színvonalon áll, a mi másképen nem is képzelhető
olyan községben, a melynek annyi s olyan rendezett
iskolái vannak s a hol az ismétlő és iparos iskolák
tanulóit is számitásba véve, minden 6-ik lélek iskolába
járó gyermek. Csakis az öregebbek között akad egykét ember, a ki irni és olvasni nem tudna. A mellett
a komlósi emberekben meg van nemcsak az akarat,
de a képesség is s hozzá a kellő alkalom is, hogy
szellemi fejlődésben haladjanak. Ok nem érik be csupán
csak azzal, a mit az iskolákban, vagy a templomban
tanulnak, ők az önképzésre is gondot forditanak. Tanúságos, különösen vallásos tartalmú könyveket örömest
olvasnak, bár némelyek a napi lapokkal is szívesen
foglalkoznak.
Ezen általános miveltségnek mérve nyilvánul nemcsak a társalgásban, a mikor is óvatosan kerülik a
durva kifejezéseket vagy kétértelmű szavakat, s' igyekeznek, kivált mikor náloknál miveltebbekkel társalognak, tiszteletteljes s válogatott kifejezéseket használni,
hanem abban is, hogy minden cselekedeteikben igyekeznek nemcsak a külszint megóvni, hanem azt is, hogy
életök a magasabb, isteni törvényekkel is, a mennyire
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az emberi gyarlóság mellett lehetséges, megegyező
legyen. — A komlósiak miveltsége s miveltség utáni
törekvése nyilvánul abban is, hogy ők magok örömest
járnak a templomba s itt ájtatosan imádkoznak, énekelnek s az Isten igéjét, nem mint Horváth Sámuel mondja,
„alvás és suttogás" közt, hanem oly mély csendben
hallgatják, hogy légy zsongását is meg lehet hallani;
gyermekeiket pedig szivesen küldik az iskolába, s ha
vannak is iskolai mulasztások, igazolatlan mulasztás
nem igen fordul elő, a mint abból is kitetszik, hogy
a mulasztásokra a törvény által kirótt bírságok összege
évről-évre csökken, úgyannyira, hogy 1895-ik évben a
mindennapi s ismétlő és ipariskolai, összesen mintegy
1600 tanulónak igazolatlan mulasztása u t á n beszedett
birság csupán 13 forintot tett ki. Ebből természetesen
következik az is, hogy a komlósi nép tiszteli tanitóit
s lelkészeit, egyházi s községi elöljáróit, szóval tisztelettudó. A mult év egyik tavaszi délutánján kocsin
mentem végig a község egyik utczáján az egyik szomszédos egyház lelkészével s ez csodálkozva látta, hogy
a merre mentünk, a ház előtt ülők: férfiak és nők, sőt
a körülöttük játszadozó gyermekek is tiszteletteljesen
felálltak s a férfiak kalapleemeléssel, a nők pedig tiszteletteljes fejbólintással köszöntöttek bennünket.
De nyilvánul a nép általános miveltsége a közerkölcsiség elég magas niveauján s a gyermekek házi
nevelésén is, mely bárha bizonyos s inkább a gyakorlati élet felé vezető egyoldalúságtól nem ment ugyan,
de azért ez is eléggé átható, úgyhogy ha akadnak is
itt-ott vásott gyermekek, a legtöbbje u g y szülei, mint
az idősebbek iránt tisztelettel viseltetik, azokat megbecsüli s tanácsaikat szivesen követi.

/
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Végül mint az általános mi velts égnek egyik mérvét, nem szabad emlitetlenül hagynunk azon megfigyelést sem, hogy a komlósi nép közt ha akadnak
is káromkodók, a legtöbbje szem előtt t a r t j a a tiz
parancsolatnak II-ikát, mely igy szól: „A te TJrad-

nah, Istenednek

nevét hiába

ne vegyed," sőt a

legtöbb komlósi olyan, hogy a hol éktelen káromkodást hall, az olyantól utálattal fordul el s ott hagyja.
Szóval ha a komlósi nép nem is érte el még az
általános miveltségnek azon magaslatát, melyen mint
elég jómódú s elég kedvező körülmények között élő
népnek lennie kellene, nem tagadható el, hogy ugy a
családi, mint a nyilvános társadalmi életben meg van
benne a komoly törekvés arra nézve, hogy oly miveltségre tegyen szert, mely mások előtt is tiszteletet szerezzen s mely őt azon népek s nemzetek sorába emelje,
a melyek jogosan mivelt népeknek neveztetnek s tartatnak
Ä mi magának a népnek jellemét
illeti, ennek
az eddig mondottakhoz mintegy kiegészítéséül csak
főbb, szembeötlőbb vonásait érintjük. Így a tót-komlósi
nép első sorban foomoly, mi azonban nem annyit
jelent, mintha e nép még derült arczot sem tudna
mutatni soha, hanem, hogy nemcsak a mindennapi
társalgását, de még mulatságait is bizonyos vallásos
szinezetü komolyság jellemzi. í g y hogy csak egyet
említsünk, a lakodalmakat azelőtt többnyire egy szent
ének eléneklésével kezdték meg, mely szokás itt-ott
mai napig is fenmaradt, valamint az is, hogy az imáról sem feledkeznek meg, különösen mikor az asztalhoz ülnek, vagy mielőtt attól távoznának. Ez egyúttal

arra is vall, hogy a komlósi

nép vallásos,

a mi

Népviselet.
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nemcsak onnan tűnik ki, hogy szorgalmas templomlátogató, hanem onnan is, hogy vallásos tiszteletének
látható t á r g y a i t : a templomot, mint Isten házát, az
iskolákat, mint gyermekei nevelésének felszentelt templomait megbecsüli, s ha ezeknek jókarban tartása ugy
kivánja, áldozatoktól sem riad vissza. Vallásos érzületének egyik bizonyitéka az is, hogy a népiskolai tantárgyak között legelsőknek még mindig s igen helyesen
a vallást, az uj testamentumot s a szent énekeket
tartja, szóval a valláserkölcsi nevelést a népiskola legfőbb czéljául tekinti. A nép ezen jellemvonásából következnek jellemének egyéb vonásai is, igy a béheszeretete, melynek egyik legfőbb bizonyitéka az, hogy
még az egyszerű s nem egy helyütt úgyszólván napirenden levő kocsmai verekedés is, nálunk eseményszámba megy s elmúlik 10—15 esztendő is, mig ilyen
egyszer fordul elő. Vallásos érzületének kifolyása irgalmassága is, mit legszebben igazol azon körülmény,
hogy Komlóson házról-házra kéregető koldusok tulajdonképen nincsenek, mert ha akadnak is munkaképtelen nyomorultak, azokról rokonaik gondoskodnak; a
kiknek pedig semmi közelebbi hozzátartozóik nincsenek,
azoknak gondját a község, karöltve az ágost. hitv.
evang. egyházzal viseli, s ha pedig a nép figyelme itt-ott
egy-egy elhagyatott s magával tehetetlen koldusra a
szószékről hivatik fel, ennek mindig meg van a kellő
eredménye, abban ugyanis, hogy a keresztény felebaráti
szeretet a szegényt ott, a hol megvonult, keresi fel,
vivén neki v a g y egy kis élelmet, v a g y egy kis pénzt
segitségül. A nép ezen kiváló tulajdonsága különösen
nagy szerencsétlenségek v a g y különös csapások idején
nyilvánul. Igy a komlósi nép az 1863-iki aszályra kö-
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vetkezett 1864-iki n a g y ínségben is fényesen igazolta

azt, hogy az Ur parancsát: „Irgalmasságot
kívánok és nem áldozatot,"
(Hos. 6, 6) szentnek tartja.
A komlósi nép továbbá munkás, józan,
takarékos.
Ezen közgazdasági tekintetben tiszteletreméltó tulajdonságainak köszönhető egyrészt, hogy Komlóson a
munkaképteleneket s nyomorékokat kivéve, földhöz
ragadt szegény voltaképen nincsen, másrészt pedig,
hogy a komlósi nép, az élet egyre fokozódó igényeivel szemben is, vagyonilag egyre gyarapodik. A mit
azonban a nép jellemzésére itten felhoztunk, ez általánosságban szól, a mi alól természetesen vannak kivételek is, mint a hogy az másképen ott, a hol közel
10 ezer ember együtt lakik, el sem képzelhető, mint
a hogy el nem képzelhető olyan nagyobb fenyő erdő
sem, a hol csupa nyilegyenességü fenyőszál volna s
a hol itt-ott egy-egy görbe fa is nem akadna. E g y
népnek épen ugy, mint bármi másnak jellemzésénél is
azonban nem a kivételek, hanem azon tulajdonságok,
melyek a legtöbb egyénnél közösek, alkotják meg
tulajdonképen azon jellemvonásokat, melyekből valamely nép általános képe s jelleme domborodik ki.

4. A nép családi, társadalmi
élete s
általánosabb
szokásai.
A komlósi ember családi élete, hogy ugy mondjuk, hétköznapokon egészben véve igen egyszerű, m á s
községek népeinek családi életétől alig különbözik valamiben. Maga az építkezés, mely szerint házát épiti,
m a g a a mód, mely szerint lakását berendezi, mind arra
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vall, hogy a komlósi ember családi élete csekély körben mozog. A legtöbb ház u g y van épitve, hogy elől
az utczára egy szoba néz, most már két ablakkal s
nem mint annak előtte, csak egy ablakkal, a mi mindég a félszemű ember képét j u t t a t t a eszünkbe. Azután
van a konyha, rendesen nyitott kéménnyel, konyhán
tul egy kisebb szoba, melynek egy vagy két ablaka a
rendesen délnek fekvő udvarra szól; ebből nyilik azután
egy kisebb kamara, az udvarról pedig külön bejárattal egy nagyobb, legtöbbnyire magtárul is szolgáló
kamara, melyhez járul a szin és az épület végében
az istálló. Igen sok itt Komlóson az úgynevezett keresztépület, mely a tulaj donkép eni udvart a kerttől elválasztja s mely a háztelket csaknem két egyenlő részre
osztja, ugy hogy az előtte való szomszéd házától indulva ki, magában foglal egy kis ólat, egy kis kamrát
s esetleg egy kis szint is. Ezen keresztépületek mig
gazdasági tekintetben talán elég hasznosak, tüzrendőri
tekintetben épen annyira kifogásolhatók, a mennyiben
többnyire ezekben szokott tüz támadni s ezek képezik
úgyszólván a tüz tovaterjedésének átmeneti hidját. Az
udvar közepén van a gémes kut, mely jóformán egy
udvarról sem hiányzik. Az épitkezés tehát elég egyszerű, de háza t á j á t a komlósi ember tisztán tartja,
különösen nagy ünnepek előtt van takarítás, meszelés
tisztogatás, minden háznak még a legszegényebbnek is
kiviil-belül ünnepek előtt ragyognia kell a tisztaságtól
s a komlósi nép ezen tisztaság szeretete, melyet ugylátszik a felföldről hozott magával, folyton fejlődik.
A mint láttuk, a legtöbb háznak két szobája van,
de azért az egész család többnyire csak egy szobában
tartózkodik, mert a másik, „kis ház"-nak nevezett szoba
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többnyire vendégszobául s ruhatárul használtatik. A
padolatlan s csak sárga földdel szép simára kimázolt
aljai biró szoba berendezése szintén elég egyszerű, többnyire a következőkből áll: a hátulsó fal mellett egymás
végében két nyoszolya van, mely többnyire tarka, virágos mind más és más szinü, duzzadó párnákkal
csaknem egészen a padlásig megrakottan, a gazdaszszony szorgalmáról tanúskodik. Ezen ágyak közül az
egyiknek, ha nem mindakettőnek, okvetlenül mennyezetesnek kell lennie; a második ágy többnyire a boglya kemencze széles patkájához támaszkodik. — A
szobának az udvar és az utcza felőli sarkában van a
nagy, négyszegletű asztal, mellette pedig a faltól két
festett, támláján többnyire a ház gazdájának nevét s
bizonyos évszámot viselő lócza kínálkozik ülőhely
gyanánt. Az ajtó mögött szintén, többnyire a kisebb
gyermekek fekhelyéül szolgáló s párnákkal már nem
annyira terhelt ágy végiben egy láda foglal helyet,
melyben többnyire az ünneplő ruhát s rekeszeiben a
fontosabb iratokat, esetleg a „kéznél" levő pénzt szokták tartani, A szoba bútorzatát kiegésziti itt-ott egyegy ruhaszekrény vagy egy pohárszék, melynek tetejéről az énekes könyvnek, a „Tranosciusnak" és az uj
testámentomnak vagy a bibliának nem szabad hiányoznia s egy pár az ágyak mellé helyezett támlás faszék.
A falon fent alig egy lábnyira a padlástól végig futnak a rámáknak nevezett, szintén festett többnyire
cserép vagy virágos porczellán tányérokkal megrakott
fogasok, melyeken sorban függnek az azelőtt lakodalmak alkalmával iváshoz, manapság, a hol még léteznek, csak holmi kerti magvak, házi szerek vagy szárított gyógyfüvek eltartásához használt különféle szinü
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majolika kancsók. A szoba bútorzata nevére némi
igényt tart még a kemencze körül a folyógerendákhoz
szegezett ruhaszárító is, a mely két egymásba rótt léczből áll. Nem szabad azonban emlités nélkül hagynunk
az úgynevezett mestergerendát sem, melyen hol egy
kis táblaszappan, gyufa, hol pedig egy kis szárított
kakukfü v a g y egy kis bazsalikom, mit többnyire a
szoba kitakarítása után illat végett dörzsölni szoktak,
foglal helyet. A mestergerenda alatt, melynek az udvarfelőli oldaláról nem szabad hiányoznia ezen feliratnak:

„Ezt a házat
Anno 18 . . .

Isten segedelmével

építette

JV. N.

mihez azután egy-egy szentirási monis vésnek fel, többnyire Józsua
24. r. 15.
verséből e szavakat: „ E n és az én házam
népe
imádjuh az urat", látható a czifra rámás kis tükör
körülvéve fehér porczellán, sok helyütt a gazda nevével ellátott tányéroktól. S ha ehez még hozzá tesszük,
hogy a falat még egynehány csekélyebb értékű festett,
többnyire a négy évszakot ábrázoló kép, ott pedig,
a hol a fiu „katonáéknál" is volt, annak arczképe
(többnyire huszáröltözetben ágaskodó szürke paripán,
még akkor is, ha a fiu csak bakáéknál szolgált) diszíti,
azzal a legtöbb komlósi szobának régibb s jellegzetesebb képét teljesen kimerítettük. — Nagyon természetes, hogy az ujabb berendezésű szobák nagyon
különböznek az előbb leirottaktól. Először is az ablakok sokkal nagyobbak mint az előtt, kettő az utczára,
egy az udvarra szól; sok helyütt a nem többé földes,
hanem kipadolt szobák szépen ki vannak pingálva.
A tarka virágos dunnákat a fehér selyembetétes párnák, a hosszú lócaákat itt ott ruganyos pamlagok, az
egyszerű fa-székeket a Thonnet-féle modern h a j t o t t szédatot

Tőt-Komlős története.

2i

—

322

—

kek, a kis tükröt, mely sokszor az arczot végtelen
hosszúnak, majd máskor végtelen szélesnek mutatta,
aranykeretes n a g y csiszolt tükör, az egyszerű festett
ládát politirozott kihúzó fiókos (Schublada) vagy pedig
kettős ajtajú politirozott ruhaszekrény, az egyszerű képeket nagy aranyrámás olajnyomatu képek, az egyszerű kakukos órát hosszú ingaórák, a sokszor csak
nagyjából összerótt varró asztalkát legújabb divatú varrógépek helyettesitik.
A konyha bútorzata mindössze az egyik sarokba
helyezett „tálas" és „pohárszék"-bői s egy festetlen
falóczából, melyre a kantákat s korsókat szokás helyezni,
áll; az előrésznek falai azonban itt is virágos madaras
cserép vagy porczellán-tálakkal és tányérokkal vannak
megrakva. A konyha hátsó részében van kétfelől a két
szoba kemenczéjének szája mellett a „kutká"-nak nevezett tűzhely. Vannak azonban most már konyhák,
a honnan a takaréktűzhely (Sparherd) sem hiányzik.
A „kis ház"-nak nevezett konyhántuli szoba bútorzata s berendezése csekély különbséggel ugyanaz, mint
az első szobáé, annyiban azonban mégis elüt ettől,
hogy mig az első szobában, mint a hol a család rendesen tartózkodik, többnyire a többször használt, addig
a kisebbik szobában az ünneplő ruhák tartatnak.
Im ez a komlósi ember családi otthonja, a hova ő
a nap fárasztó munkája u t á n pihenőre s üdülésre tér,
ez azon forrás, hol ő a munkában és gondban eltörődve,
midőn nejére s gyermekeire tekint, az uj munkához s
gondhoz uj erőt és bátorságot merit, s hol miként a
koszorús költő m o n d j a : „ J V y d j a s szavú nője mo-

solyra

deríti

A mi a komlósiak

családi

életében

a

munka-
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beosztást illeti, mig a férj a cselédekkel, a kiket
rendesen uj évkor szokás felfogadni, a külső mezei
munkát végzi, vagy pedig napszámba megy, hogy önmaga s családja számára a mindennapi kenyeret megkereshesse, addig a nőnek hivatása a férj által beszerzettet ugy beosztani, hogy necsak élelemre és ruházkodásra jusson, hanem hogy valami fel is maradjon,
s ezt a legtöbb komlósi asszony meg is teszi. De legfőbb hivatása a nőnek a gyermekek gondozása s nevelése, s ha netán itt-ott ez a gondozás és nevelés hiányos
is, a komlósi asszonyoknak legtöbbje e hivatásának is
teljesen megfelel, a minek egyik bizonyitéka az is, hogy
nem évek, de évtizedek múlnak el a nélkül, hogy egyik
vagy másik gyermek a szülők vétkes gondatlansága
következtében valami balesetnek vagy szerencsétlenségnek esnék áldozatul. A mi pedig a nevelést illeti, itt
szintén a legtöbb a n y a ezt is szent kötelességének
tekinti, a minek ismét bizonyitéka az, hogy gyermekét,
mihelyt gagyogni kezd, elsőben is imádságra szoktatja,
ha kis ágyába lefekszik a kisded, édes anyja oda ül
melléje s magzatjának kis kacsóit összetéve, imára
tanitja, s miként A r a n y mondja, ő is igy szól gyermekéhez : „ Kis kacsóid összetéve szépen,
Imád11
kozzál édes gyermekem , s nem egy háznál, a hol
az anya maga is szorgalmas tanuló volt, még mielőtt
a gyermek a tanköteles kort elérte, már megtanitja őt
a betűket ismerni vagy talán épen olvasni, mi által
a tanitó nehéz feladatát tetemesen megkönnyíti. Sőt
nem egy házban előfordul az az eset is, kivált a hol
már nagyobb iskolás gyermekek is vannak, hogy a
kisebbek ezektől egy kis kátét s egy pár szent éneket
is megtanulnak, mielőtt az iskolába kerülnének.
19*
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A nőnek ezen gondjaiban télen át a férj is osztozik,
mert mikor már a legutolsó mezei munka, az őszi vetés
is befejeztetett, a férj is ugy a tehetősebb, mint a
szegényebb, többnyire ha nein is egész nap, de legalább este otthon tartózkodik s vagy kosárfonással
v a g y más kézi munkával foglalkozván, gyermekeit is
a munkára kapatja, vagy pedig ha az iskolás gyermekek
leczkéjiiket már megtanulták, felolvas nekik, vagy
valami kedélyderitőt a kalendáriomból vagy pedig
komolyabb s épületesebb dolgokat a szentírásból. —
Nyáron át azonban a férfiak, az öregebbeket és betegeket kivéve, többnyire kint a pusztán tartózkodnak
s csak szombat este jönnek haza. Ilyenkor a hű nő
nemcsak jó ételről, hanem előbb még meleg vizről is
gondoskodik, hogy azok, a kik az egy heti mezei
munkától porlepetten térnek haza, megmosakodhassanak
s igy költhessék el egyszerű, de Ízletes vacsorájukat s
. igy térhessenek a jól megérdemlett éjjeli nyugalomra.
A komlósiak, az itt röviden s megvalljuk elég
hiányosan ecsetelt családi életök mellett, elég élénk
érzékkel birnak a társas élet iránt is, mert bárha tivornyázni nem igen szeretnek, de azért vagy az egyik
vagy a másik szomszédhoz, vagy rokonhoz szivesen
átmennek, napközben ritkábban, este azonban s különösen
télen gyakrabban egy kis szórakozásra, a mikor azután
nemcsak a napi, hanem itt-ott a politikai eseményeket
is meghányják és vetik. Ez utóbbi tárgyak azonban
nem egyszer egészen más szinben szűrődnek át lelkükbe,
mint a hogyan valóságban vannak, a mi nem roszhiszemüse'gből, hanem legtöbbnyire hiányos ismeretek
s téves informácziók alapján történik. — Azok, a kik
v a g y könyvekre többet áldozhatnak, vagy pedig vala-
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mely olvasó-körnek tagjai, néha azután magokkal visznek a szomsze'clba egy-egy könyvet is s esténként együtt
olvasnak belőle mindaddig, mig szemükre az álom nem
nehezedik. — Az ilyen felolvasók többnyire azok, kik
a lakodalmak alkalmával násznagyi tisztet szoktak
viselni, de ezeken kiviil is vannak, a kik az ilyen felolvasásokban örömüket lelik. Szóval a komlósiakban
meg van nemcsak a társas élet iránti érzék, hanem az
önképzés iránti komoly törekvés is.
Kevésbé tanuságosak, só't sok tekintetben épen
károsak azon összejövetelek, midőn az asszonyok nyáron
a szépen elsepert s kilocsolgatott ház elejére varrni kiülnek, a mennyiben rendesen itt szövődnek azon pletykák, melyek nem egy családi élet boldogságának a
sirját ássák meg. — Nem állítjuk mi, hogy a komlósi
asszonyok ilyenkor is nem tudnának okosabb dolgokról is beszélni, de a legtöbbje, fájdalom mégis csak
azért megy ide ehez vagy ahoz a szomszédasszonyhoz, hogy együtt szapulják a világot. —• Még százszorta veszedelmesebbek azonban a fiatalságnak az úgynevezett fonokahoTi való összejövetelei. Nem fonókák
ezek, hanem valósággal fertőzött helyek, hol az ártatlan
léleknek zománcza lehull és a bűn üti a tapasztalatlan
szivre a maga bélyegét. Ezek Komlós képének azon
sötét pontjai, melyeknek megszüntetése közerkölcsiség
tekintetében a mily kívánatos, épen olyan nehéz. E tekintetben magok az anyák, kiknek legfőbb gondját gyermekeik ártatlansága kell hogy képezze, tehetnének
legtöbbet azáltal, hogy gyermekeiket az ilyen fonókákba
való járástól szigorúan eltiltanák. — Az hogy a fiatalság vasárnap délutánonként kocsmákba megy tánczolni,
bár ez sem helyeselhető, de miután mégis nyilvánosabb
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s jobban ellenőrizhető helyek ezek, még sem oly veszeszedelmes, mint a fonókák. Nagyon ideje volna már,
hogy a fiatalság ne a kocsmákban, hanem az úgynevezett „népkertben", szüleik felügyelete alatt mulatna.
Hiszen e népkert épen leginkább ezen indokból létesíttetett. Hogy pedig az, miszerint a fiatalság a szabadban
mulasson, valósuljon is, nem kell hozzá csak a községi
elöljáróság részéről egy kis jóakarat arra nézve, hogy
a népkertet igyekezzék mentől előbb oly karba hozni,
hogy nevezett czéljának megfeleljen.
A nép fiatalsága a vasárnap délutáni tánczon kivül
néha, különösen a farsangban, hol az egyik, hol a másik kocsmában úgynevezett „lakozások", vagy pedig
a Komló szálloda dísztermében „földmivelők bálja"
czimén csekély belépti dij mellett igen látogatott és
sikerült tánczrnulatságokat szokott rendezni, melyeknek tiszta jövedelme rendesen a szegény iskolás gyermekek segélyezésére fordittatik, épen ugy, mint az
iparos ifjak által évenként többször rendeztetni szokott
mulatságoké is, miáltal az ilyen szórakozások nemcsak
létjogosultságot, hanem, miután bárha csak közvetve, a
keresztény felebaráti szeretet munkáját mozdítják elő,
nemesebb jelleget is nyernek.
Azonban mint minden m á s népnek, ugy a komlósinak társadalmi élete is legszembeötlőbben annak
szokásaiban
nyilvánul, a mennyiben e szokások a
társadalmi életnek nemcsak fény-, de árnyoldalait is
feltüntetik. Ez utóbbiak közé tartoznak különösen a

babonás

szokások.

Es erre nézve nem lehet mon-

dani, mintha a komlósi nép egyáltalában nem hódolna
többé semmiféle babonás szokásnak, mikor tudjuk, hogy
a babona még a komlósiaknál miveltebb népeknél, sőt
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itt-ott még az úgynevezett intelligens osztálynál is
sokszor nagy szerepet játszik, s nem egy cselekménynek, sokkal több rosznak, mint jónak rugója szokott
lenni. Vannak Komlóson is még babonás szokások,
melyeket a miveltebb kor szelleme nem t u d o t t még
elűzni a föld színéről. í g y a pénteki nap csak ugy
mint másutt, Ivomlóson is még mindig szerencsétlen
nap számába megy, a melyen valami uj dologba vagy
uj vállalatba fogni kész veszedelem. A
hártyavetés
szintén még mindig ismeretes valami, s hogy valamiképen ki ne menjen a divatból, arról a komlósi czigányasszonyok, kiknek ez a tapasztalatlan népnél, különösen
az asszonyoknál nem épen megvetendő jövedelmi forrást képez, gondoskodnak. Hostaforgatás,
Inczaszéh faragás, luczaharikás
fonása, keresztutakon
éjfélkor megjelenő kísértetek
és rémek azonban már
csak homályos emlékezetben maradtak meg. Vannak
azonkívül szokások, melyek ha ugyan nem is tűntek
el s ha mintegy örökségképen egyik nemzedékről a
másikra szállnak is által, de a kor mivelő hatása alatt
lényegesen módosultak. így hogy egyebet ne említsünk,
a húsvéti locsolás manapság egészen más, mint
volt csak 30—40 évvel is ezelőtt. Míg abban az időben
a leányt a kúthoz czipelték s vödörrel öntötték le ugy,
hogy nem egy áldozata lett e durva duhajkodásnak,
addig ma a parasztlegény is a patikában vesz egy kis
illatos rózsavizet s azzal megy az ismerős leányokat
locsolni, a kik másnap azután szintén visszaadják neki
a kölcsönt kamatostul.
Ennél sokkal szebb, szintén a múltból fenmaradt
szokás: karácsony estéjén az iskolás gyermekek énekeivetése az ablakok alatt. Ezek ugyanis karácsonyi éne-
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kékből egy-két verset énekelnek vagy egy kis rímekbe
szedett üdvözletet (rigmust) mondanak el s ezért a házbeliek azután egy-egy krajczárt, almát vagy diót n y ú j tanak nekik. Szintén a múltban gyökerező s napjainkig
fenmaradt szokás: adventi időben az úgynevezett „betlehemeseknek"
a Betlehemmel s vízkeresztkor a „ h á rom királyok^-nak
a csillaggal való járása, mi azonban jóllehet biblikus alappal és színezettel bir, mégis
csak leginkább a kisebb gyermekek mulattatására szolgál, valamint az is, hogy böjt ötödih
vasárnapján

9—10 éves leánykák

menyecskéknek

felöltözve

rokonaikat s ismerőseiket látogatják s ott tréfás verses
felköszöntőket mondanak s tánczolnak, a miért azután
szintén egy pár krajczárt, egy kis süteményt, diót,
almát kapnak.
Szintén régibb keletű szokás: a felnőttek
éneklése a toronyban karácsony
estéjén, a nyolcz órai,
valamint karácsony napján a négy órai hajnali harangozás u t á n ; úgyszintén uj évkor éjfélben és hajnalban,
mely utóbbi azonban alig 10—15 év előtt jött divatba.
Ilyenkor ugyanis 30-an—40-en is felmennek s egy esteli
vagy hajnalban egy reggeli ének u t á n karácsonyi és
uj évi szent énekeket énekelnek. És ez valami megható
jelenet. A mint a néma éjszakában onnan a magasból
az ájtatos hivek ajkáról felhangzik a szép összhangzatos ének, mintha csak ismétlődnék a Betlehem
felett feltűnt égi látomány, az angyallal megjelenő

„mennyei seregeknek sokaságok,
kik az Istent
dicsérik és ezt mondják
vala,: Dicsőség a magasságos mennyekben
az Istennek!
és e földön
békesség, és az emberekhez jóakarat /" (Luk. 2,
13—-14). N e m

lehet sziv, nem lehet kedély, ha még
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oly fásult is, a melyet e jelenet meg nem indítana s
ájtatosságra nem hangolna.
Szintén ujabb keletű s szintén alig 10—15 éves
szokás: az éjféli karangozds uj évkor. Ugyanis a mint
az ó év éjféli tizenkettedik órája elhangzik, meghúzzák
valamennyi harangot s ezzel az egyház mintegy közös
szájjal bucsut mond az ó évnek s a beköszöntött uj
évet üdvözli. A harangok zúgásának elmultával felhangzik újra, a torony erkélyén az előbb ecsetelt ájtatos ének.
Az általános szokások közé tartozik Komlóson a
névnapok ünneplése s disznótorok tartása. Az elsőt
illetőleg nem állithatjuk, mintha ez bármikor valami
nagy divatban lett volna itt nálunk, mert különben
legalább szájhagyományban megmaradt volna annak
emlékezete. S ha valamely névnap megünnepeltetett,
az a legszűkebb családi körben történt s a névnapok
közül leginkább a Pál fordulása, mint a mely olyan
időre esik, mikor a kamara és a pincze még eléggé
jól van felszerelve s az emberek is ráérnek szórakozni,
azon nap, mely a jó barátokat s rokonokat leggyakrabban összehozza s a vendégszerető gazda teritett
asztala köré gyűjti. A névnapok tartása azonban hovatovább mindig jobban és jobban gyérül, minek oka
azonban nem a vendégszeretetnek netáni kihalásában,
hanem az évről-évre egyre súlyosbodó anyagi körül/

ményekben keresendő. Általánosabb és elterjedtebb
szokás azonban a disznótorok
tartása, mert bárha
ez is csak szűkebb családi körben történik, mégis a
legszegényebb is azokat, kik a disznóölésnél segítettek
s fáradoztak, tehetségéhez képest szivesen megvendégeli. A mi magát a disznóölést illeti, most is, mint
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azelőtt a pörkölés divik, minden bellér egy-egy hizót
tisztit meg s öröm látni őket, a mint versenyeznek
nemcsak abban, ki hamarább, hanem abban is, ki szebben tisztítja meg a reá bízott hizót. A kolbásztölteléknek használandó hust borotva-élesre fent késekkel
hosszú s többnyire csak e czélra készített asztalon
vágják össze. Maga a kolbász- és hurka-töltés azelőtt
úgynevezett „szarvacskákkal" történt, a mi elég lassú
s elég piszmogó munka volt, manapság azonban vannak bádogból készült kolbásztöltők, a mivel nemcsak
gyorsabb, de jobb munkát is végeznek s míg azelőtt
két-három napig is elkinlódtak a kolbásztöltögetéssel,
ma már este h a t vagy legfeljebb hét órára az összes
munkával készen vannak. Míg a vacsora elkészül, pálinka és pipaszó mellett közérdekű dolgokról társalognak. Vacsora után, mely sokszor egy-két órán át is
eltart, még egy órácskát is elmulatnak, ártatlanul eldévajkodnak s azután a férliak lámpással elől, utánok
pedig az asszonyok a házi asszony által friss kolbászszal s hurkával és a vendéglakoma maradékával felhalmozott tányérral, széjjel oszlanak.
A népszokásokról szólván, meg kell még emlékeznünk azokról is, melyek egyházi functiókkal kap-

csolatosak: igy a keresztelés,
szony avatása, a házasulás

az egyházkelő
és halálozás

aszkörül

előforduló szokásokról is.
A kereszt élésnél azelőtt divatozott szokások n a g y
változáson mentek által. Az ilyen családi ünnepély
azelőtt sok formalitással volt összekötve. Ugyanis
annakelötte sok, úgynevezett „lógós" komát és komaasszonyt hívtak össze. A k a d t olyan gyermekágyas aszszony is, a kinek a jó Isten tudja, hány néven neve-
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zett 15—20 komája s komaasszonya is volt. A keresztapán s keresztanyán kivül volt egy-két úgynevezett
„legény" (za decky-ho) s egy-két úgynevezett „hajadon" (za djovku) s azután a lógósoknak végtelen sora,
kik a keresztelés alkalmával mindnyájan elmentek
a templomba s a keresztele'si lakomán mindnyájan részt
vettek. — Régibb időben kereszteléskor a bábák rendesen vittek a templomba egy kis pálinkát is s a torony
alatt az egybegyűlt komaasszonyokkal hörpentgettek
belőle. Ma azonban az teljesen kiment a divatból, valamint a sok koma s komaasszony hivogatása is, a kiknek helyét ma csak egy keresztapa s egy keresztanya
pótolja. Ez utóbbi viszi a gyermeket keresztvízre, vele
megy a bábaasszony s ha a keresztszülők nem egyúttal
házastársak is, a keresztapának neje vagy valami hozzátartozó nőrokona. Azonban a keresztelési lakomán, mely
rendesen a keresztelési nap délutánján két órakor tartatik, még ma is többen, nemcsak a legközelebbi rokonok, hanem a közelebbi szomszédok is részt vesznek,
a kiket odahivni a bábaasszony kötelessége.
Itt tartjuk helyén valónak megemliteni azt, hogy
Komlóson a férfi keresztnevek közül legelterjedtebb a
János, utána a Pál, György és Mihály név, a női keresztneveknél pedig a Zsuzsi, Mari, Anna, J u d i t és
Erzsébet név, Dorottya, Zsófia és llona-név ritkán fordul
elő, valamint azt is, a mi másokra nézve talán közömbös, de épen azok előtt, a kiknek e történet első sorban
Íratott, ugyanis e község lakosai előtt, nem lesz talán
egészen érdektelen ugyanis felemlítése annak, minő

a születési

szaporulat?

Erre nézve mondhatjuk,

hogy egészben véve normális, s e tekintetben egyáltalán semmi különösen feltűnő jelenség nem tapasztal-
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ható. Egészén gyermektelen családok nem igen akadnak,
sőt ellenkezőleg vannak szülők, kivált a szegényebb
sorsuak között, a kik bár oktalanul, inkább a gyermekek sokasága felett panaszkodnak. Legtöbb azonban
az olyan család, a hol a szülőkre 4 — 5 gyermek nevelésének gondja nehezedik. •—• Az ágost. hitv. ev. egyház
születési anyakönyvének tanúsága szerint a mult század
végéig 4648 fi, 4437 nő, összesen 9085 egyén, — a
jelen században 1896. Ápril. 30-ig 19,544 fi, 18,721 nő,
összesen 38,265, vagyis együtt 150 év leforgása alatt
24,191 fi, 23,158 nő, összesen 47,350 gyermek született. Csodálatos, hogy ezen közel 50 ezer szülésnél
némi csekélyebb testi fogyatkozásokat levonva, alig
történt valami rendkivüli, azon egy esetet kivéve, hogy
1842. April. 14-én L a n c s a István és Trnavecz E v a
szülőknek született egy négylábú csoda gyermeke, mely
gyermek azonban mindössze négy napot élt. — Azt is
megjegyezzük, hogy elsőnek kereszteltetett 1746. April.
27-e'n Sárkány Mihálynak fia György, ki első halott is
volt a községben, 1746. Máj. 25-én halván el, valamint
azt is, hogy ha a nép erkölcsi fejlettségére a törvénytelen gyermekek számáról következtetni lehet, ugy az
mostanáig bár nem kifogástalan, de mégis tűrhető, a
mennyiben a szülöttek évi 300—400 között váltakozó
számában, mindössze 10—12 törvénytelen gyermek
akad. Ugyancsak itt emiitjük meg azt is, hogy a
községben eleitől fogva képzett szülésznők voltak
alkalmazva. Eleinte 2—3, későbben azonban a népesség szaporodtával ezeknek száma is emelkedett. -—
Jelenleg 8 okleveles bába működik a községben;
ezek közül kettő községi szülésznő czimmel bir. —
Ugy ezek, mint a többiek mind igen ügyes, kép-
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zett nők s nem is igen történik az, hogy a szüléseknél
egyik vagy másik szülésznő mulasztása folytán baj
keletkeznék.
Az egyházkelő
asszony avatása
ma szintén
sokkal kevesebb alakiságokkal jár, mint annakelötte.
Ma az egyházkelő asszonyt csakis a bába és a gyermek keresztanyja kiséri el a templomba s az avatási
lakoma manapság teljesen megszűnt.
Zajosabb mulatságokkal és több szertartásos szokásokkal van a házasodás
összekötve s bár a kor
szelleme itt is sokat változtatott, vannak mégis olyan
szokások, melyek egészen a régi múltra vezethetők
vissza. —- í g y a mi magát a megkérést
illeti, most
is nem a legény maga kéri meg azt a leányt, a kit
szive szerint választott magának, ele sokszor azt a leányt, a kit elkommendálnak neki. — A legtöbbnyire
kedvező válasz esetén, az odaigérkezést követő szombati napon délutáni 3 órakor mindenik fél a maga násznagyjával kézfogéra megy a paphoz. Ezen egyházi
kézfogást megelőzi most az 1895-ik év Okt. 1-én életbe
lépett házassági törvény szerint a polgári anyakönyvvezető előtti, követi pedig otthon a mennyaszonyi
háznál szokásos s lakomával egybekötött eljegyzés,
mely régi időktől fogva akképen történik, hogy estefelé,
gyertyagyujtatnál a vőlegény, násznagyjának kíséretében, a mennyaszonyi házhoz megy, hol a vőlegény
násznagyja szentirási szinezetü beszéddel, melyben
gyakran egészen Noé bárkájáig s paradicsomig is visszapillant, fordul a mennyaszony násznagyjához s ettől
kéri ki a leány kezét a vele jött legény számára, mire
azután a leány násznagyja ismét sokszor elég czikornyás beszéd kíséretében megfogva a szégyenkező leány
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kezét, násznagytársa s ez ismét a legény kezébe teszi
azt. Ekkor a vőlegény tehetségéhez képest egy pár
forintot ád a mennyaszonynak ajándékul. A násznagyok
által szintén gyakran igen sok czifra szóval kifejezett
szerencsekivánatok és formális megáldás után következik a vacsora, mely rendesen a házbeli násznagy
által elmondott imával kezdődik s végződik is. —
Vacsora után a vőlegény a maga násznagyjával s a
vele jött egy pár nőrokonnal eltávozik, s távozáskor a
leány azon esetben, ha szive szerinti a vőlegény, legdrágább selyemkendőjét a d j a neki, nem ugyan a j á n dékul, hanem mintegy zálogul, ha pedig csak ugy rábeszélés vagy épen kényszerítés folytán történik az
ő férjhezmenetele, bizony sokszor nem nagy értékti az
a kendő, a mit a vőlegény ilyenkor hazavisz. Az eljegyzést követi a szokásos háromszori kihirdetés a
templomban és a szokásos — pletyka a templomon kivül.
Maga a lakodalmi ünnepély egy félszázaddal ezelőtt
gyakran egész hétig t a r t o t t s a lakodalomra szóló hivogatás háromszor t ö r t é n t ; a ki csak egyszer vagy kétszer lett liiva, azt meghívásnak sem tekintette az illető
s volt azután aprehensió elég ; manapság a meghívás
is egészen más. Azelőtt a hívogatók hosszú betanult
mondókával hívogattak, m a pedig nyomtatott, v a g y
a szegényebbek részéről hectographirozott s magyar
szövegű meghívót hordanak szét s a ki el akar menni,
ezen egy meghívásra is elmegy a lakziba, mely egy
napnál hosszabban már nem igen tart. — Miután a
lakodalmak sokkal rövidebb ideig tartanak, annyi mindenféle tréfás játék és dévajkodás sem esik meg, mint
azelőtt. Osak 50 év előtt is a borbély, molnár,
csihő-

felvezetés,

halott sirat ás, kaesatáncz

s Jiorczon
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vagy Idnczon
elövezettetés sok nevető tréfára, de
sokszor a közerkölcsiség szempontjából épen nem helyeselhető tulhajtásokra is szolgáltatott alkalmat. — Voltak
e tréfák között azonban olyanok is, melyek egyiknekmásiknak némi kis pénzébe is kerültek. Igy a
horczonelővezettetés is, mely abból állott, hogy ha valamelyik
fiatalabb férfi a három-négy napig t a r t o t t lakodalmon
az evés-ivás és mulatozás terhétől elbágyasztva, a lakzi
befejezése előtt hazaszökött, négyen-öten érte mentek,
gyékényből font korczra kötötték, sokszor az ágyból
hurczolva ki őt, emiitett korczon vagy lánczon rabmódj ara a lakodalmas házhoz visszavezették. Azt azonban, hogy annyian fáradtak érte, nem vitte el szárazon,
ugyanis háztartásának felszereléséből több apróbb tárgyat, mi épen kezök ügyibe akadt, késeket, tányérokat,
itt-ott párnákat is vittek el tőle, mit ő azután, minden
tárgyat külön, néhány garason visszaváltani volt kénytelen. Az igy összegyűlt váltságdijat azután vagy az
egyházra, vagy más jótékony czélra adták.
Ma a legtöbb lakodalom hétfőn este kezdődik s
szerdán reggel végződik, igy tehát két éjszakán és egy
napon át tart, a szegényebbeknél pedig a lakodalmi
vendégséget egy ebéddel vagy egy vacsorával végzik.
De ha a lakodalom nem is tart sokáig, az előkészületek
mégis több időt vesznek igénybe s igy ha az esküvő
kedden van, már előző héten pénteken v a g y szombaton
készitik az udvaron a nagy sátrat, mely táncztermül
szolgál. — E sátor rendesen ugy van készitve, hogy
még esős időben is tánczolhatnak benne: az alja kipadolva, a teteje deszkákkal s ponyvákkal fedve; belseje pedig tavasszal és nyáron természetes virágfüzérekkel s koszorúkkal, télen pedig czifra papirosból
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készített lánczflizérekkel, továbbá tükrökkel és képekkel
van díszítve s függő lámpákkal felszerelve. A sátor
homlokzatán pedig a követválasztásokból megtakarított
nemzeti lobogók lengenek. Nem egyszer a legszélsőbb
függetlenségi jelöltnek zászlaja a legtelivérebb mameluké
melett lobog s a mily vadul nézett farkasszemet egymással követválasztáskor néhány hét előtt a két lobogó,
ott a lakodalmon mind a kettő a legszeretetreméltóbb
egyetértésben tekint le a vigadók seregére, mintha csak
jelképezné azt, hogy Komlóson még a legelkeseredettebb választások által felvert hullámok is gyorsan s
nyomtalanul simulnak el. A lakodalmi előkészületek
azután a következő napokon folynak tovább s míg a
gazda a már előbb beszerzett pálinkához s borhoz
gondoskodik egy kis húsról, levágatván e czélra egy
hízott tehenet vagy tinót, s hozzá nem egyszer 10—12
darab hízott bárányt, mi rendszerint vasárnap délután
v a g y hétfőn reggel t ö r t é n i k : addig a gazdasszony
süttet kenyeret, kalácsot, tehetősebbeknél s hol nagyobb
a rokonság, nem kevesebb, mint 15—20 akkora kenyeret,
a minő csak a kemencze száján kifér s a legfinomabb
lisztből nem kevesebb, mint 60—70 darab fonatos
kalácsot, melynek számát a rokonság által összehordottak sokszor 250—300 kalácsra is felrugtatják.
A gazdasszony gondjaihoz tartozik az otthon tömött
15—20 darab és a közelebbi rokonság által szintén
ugyanolyan vagy sokszor nagyobb számban is összehordott s ugyancsak szép nagyra tömött libának, a
szintén körülbelül egy harmadrészben a házból s kétharmadrészben a rokonok által összehozott, sokszor
150—200 darabra rugó baromfinak, kacsáknak, csirkének a tisztittatása, a mi körül 15 — 20 asszony egy-két
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napon át fáradozik, s ezzel, miután a levesbe való
tésztákat, legtöbbnyire a csigatésztát, kellő mennyiségben már egy-két héttel előbb elkészíttette, az ő részéről való előkészületet befejezte. — De ezzel még a
gondot fejéről le nem tette, mert reánézve a voltaképeni gond és fáradtság a lakodalom kezdetén, az
esküvő előtti nap délutánján kezdődik. A meghívottak
legnagyobb része ugyanis ekkor gyülekezik, ezeket
nyájas vidám arcczal üdvözölni, az általok hozott
kalácsokat, libákat, csirkéket: „Óh Istenem, Istenem !
minek is tetszett annyi sokkal fáradozni!" s ehez
hasonló hálálkodással fogadni, a szakácsnéknak eztamazt kiadni, közbe a konyhaajtó mellett türelmesen
váró koldusra s a mellette sóvár tekintettel álló czigányasszonyra ügyet vetni s nekik épen a kezében levő
fonatos kalácsból egy-egy jókora k a r a j t levágni s mellé
a déli ebéd maradékából egy-egy csirkeszárnyat, czombot adni, majd a lakodalmi hangulatu lármás s hol a
sátorban, hol a sátor előtt, vagyis jobban mondva,
mindenütt lábatlankodó gyermeksereget haragosnak
indult, de azután nevetésbe átmenő hangon megperelni,
majd pedig ha fia nősül, a mennyasszony dunnái,
ládája s más holmijáért indulókat kaláccsal és tanácscsal ellátni, ha pedig leánya megy férjhez, ennek
holmijáért a vőlegény házától érkezett uj rokonokat
illendő vendégszeretettel megtisztelni s sok ezer
apró-cseprő dolgot úgyszólván egyszerre végezni: —
nem csekély gond és nem csekély feladat. — Igaz,
hogy az apjukomnak is kijut az ilyen gondokból
is, ki majd a pinczébe, hol az italt kezelik, majd a
kamarába, hol a hust paprikásnak apritják, tekint be,
majd meg köriil-körül nézi a sátrat, nincsen-e még vaTót-Komlós története.
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lami híja, majd pedig a dunnákért menőkre, különösen
a kocsisokra erősen ráparancsolja, hogy az uj rokonoknál a kerékszegre, mint két szemök világára ugy vigyázzanak, mert bizony az megtörténik, hogy az uj
rokonságnál valamelyik siheder addig, mig ők a mennyasszony dunnáira s holmijára odabent alkudoznak, szép
csendesen s észrevétlenül kiszedi a kerékszeget, mit
azután rendesen csak akkor vesznek észre, mikor az
uton hol az egyik, hol a másik kerék kalimpálva kiesik,
okozva a kocsinülők, különösen a nők között óriási
félelmet s fülrepesztő sikoltozást. Igaz ugyan, hogy ez
a tréfa nem egyszer bajt is okozott már s mint ilyen,
kezd a divatból kimenni, de azért a dunnák szállítása
még mindig elég n a g y lármával történik. A vőlegényes
háztól többnyire fiatalabb férfiak, fiatalabb asszonyok
s hajadonok három-négy nemzeti szinü lobogókkal feldíszített kocsival dalolás és ostorpattogtatás között
indulnak, vivén magokkal egy pár tréfás jelvényt is ;
hosszunyelü meszelőt és seprőt, a mennyasszony ágyneműért, hol annak átadása illetve átvétele szintén
bizonyos formalitásokkal történik; ugyanott vag}?" m a g a
a mennyasszony, vagy hozzátartozói a vőlegény valamennyi lovát t a r k a perkál kendőkkel fellobogózzák
addig, mig az érkezett vendégeket bent a szobában
egy kis uzsonnafélével látják el; e kendők a kocsisok
elvitázhatatlan lakodalmi illetménye. Az eshilvö másnap, többnyire a reggeli könyörgés után történik, mit
azonban szintén bizonyos szokások előznek meg. —
Ugyanis, midőn a vendégek kork reggel összegyülekeznek, a mosolygó leányok az általok, v a g y itt-ott a
mennyasszony által beszerzett bokrétát elviszik a vőlegénynek, mellyel ennek kalapját verses köszöntőket
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mondva, diszitik fel; úgyszintén a vőfély számára is
visznek bokrétát, melyet azonban ennek meg kell fizetnie. Ekkor a vőlegény a maga násznagyjával s a vendégekkel, miután szüleitől s rokonaitól elbúcsúzott,
zeneszó mellett elmegy a mennyasszonyi házhoz mennyasszonyáért, a ki miután szintén többnyire egy rövidebb versben, melyben szüleinek szeretetéért, gondoskodásáért köszönetet mond, elbúcsúzott övéitől, szintén
a maga násznagyjával s miként a vőlegény a koszorús
lányoktól, u g y a mermyasszony a vőfélytől vagy vőfélyektől kisérve, többnyire az egész nászközönséggel
a templomba megy. Az esketést követi mindjárt a
mennyasszony avatása is, a mi annakelötte csak az
esküvő utáni napon történt, a mikor is a vőfély, fokosára akasztott kalácsot, egy marhanyelvet s egy törülközőt vitt a lelkésznek. Ez a szokás azonban teljesen
megszűnt. Esküvő végeztével a nászközönség kivonulván a templomból, a vőlegény -nászközönsége most
már a mennyasszonnyal is a vőlegényes, a mennyaszszony nászközönsége pedig a mennyasszonyos házhoz
ismét csak zeneszóval tér vissza. A mennyasszony a vőlegény házába érve, a ház küszöbénél megáll s ugyancsak verses mondókával, melyben magát uj szüleinek
szeretetébe ajánlva, igéri, hogy férjének hű neje, nekik
pedig hű leányuk leend, köszönt be, mire a vőlegény
szülei s rokonai megölelik s megcsókolják s egy pár
szóval leányuknak örömmel és szeretettel fogadják és
szobájukba többnyire abba, hol az ő, előtte való napon
elhozott párnái, mennyasszonyi nyoszolyára szép rendbe
vannak helyezve, vezetik s a vendégek, ki ünnepélyesen, ki pedig tréfás megjegyzésekkel üdvözlik. Nemsokára azután következik az ebéd. A vendégek egyik
22*
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része a szobában, másik és pedig többnyire a nagyobbik része a násznaggyal és az uj házaspárral a sátorban helyezkedik el. Ebéd előtt és ebéd után a násznagy
imát mond, melyet a nászközönség állva hallgat meg.
Ekkor kezdődik azután a kanalak, kések és villák működése, mit azért emiitünk, mert annakelötte nem ugy
volt ez még a tehetősebb házaknál sem. Kanalat ugyan
azelőtt is adtak, de késnek, villának liire sem volt,
hanem a kinek volt zsebkése, azzal szedte ki a tálból
a paprikást, a kinek pedig nem volt, az bizony csak
ujjait használta arra, ha különben nem akart éhesen
maradni. Ma azonban nemcsak a tehetősebbeknél, hanem a szegényebb házaknál is rendes teriték van, a
tányérhoz kanál, kés és villa s hozzá azután egy-egy
pohár is, holott azelőtt kézről-kézre adták az üveget
vagy a kancsót s ugy ittak belőle. E s e tekintetben,
valamint abban is, hogy a komlósiak magyar szövegű
meghivókat nyomtatnak, Komlóson nagy érdeme van
egy máskülönben szerény, igénytelen, de az ilyen alkalmaknál végtelenül ügyes kis emberkének, a helybeli
takarékpénztár szolgájának, Tomka Pálnak, kinek mindenre kiterjedő figyelménél s emiitett ügyességénél
fogva, mint felszolgálónak, egy előkelőbb lakodalomról
sem szabad hiányoznia. Ebéjl végeztével a násznagy
bevezető s felhivó szavai után adakozás
történik és
pedig az egyházra, ki mennyit s z á n t ; azután következik az úgynevezett fejadó, minden fejtől egy garas,
mely összeg a házi gazdát illetné, ki azt azonban rendesen az egyházra begyült összeghez csatolja és végül
adakozás a szakácsné
számára. Mindezen gyűjtést,
illetve adakozást a násznagy veszi számba s ellenőrzés
mellett azoknak, a kiket illet, átadja. Midőn már a
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nászközönség, a felszolgálók is ebédeltek, következik
a táncz. A mennyasszonyos háznál e közben még egy adakozás történik, ugyanis a mennyasszony
örömfájára.
Ez szintén igen régi szokás, mely eredetét és nevét
onnan vette, hogy a mennyasszony rokonsága, mintegy
annak bizonyságául, hogy ha ő el is távozott a szülői
házból s a rokonság köréből, ezzel azonban a szülők
és rokonok szeretete iránta meg nem szűnt, hanem
nyilvánul s nyilvánulni fog ezután is tettekben, mindj á r t a menyegző napján apróbb-nagyobb ajándékokat
adtak össze s azt egy zöld galyra aggatva, vitték el
neki. Most azonban a zöld ág elmarad, miután most
már nem más tárgyakat, hanem egyszerűen pénzt ajándékoznak a menny asszonynak s ezt az ő násznagyja
kendővel letakart tányéron és pedig a nászközönség
s zene kisérete mellett viszi a vőlegényes házhoz s a
mennyasszonynak, kit ottan időközben bekontyoltak
már, egész ünnepélyességgel verses mondóka kíséretében átadja. A menny asszony az örömhal ácsból, almából s dióból, mit örömfájával a szülői háztól hoztak,
sorra kinálja a vendégeket. A bekontyolás után azelőtt

nagyban

divatozott

úgynevezett

menny

asszonyi

táncz, a mikor is a ki a mennyasszonnyal tánezolni akart,
az az asztalon e czélra kitett tányérba a mennyasszony
számára tetszése szerint dobott egynehány krajczárt,
miután ez gyakran tulhajtással járt, úgyannyira, hogy
nem egy mennyasszony, ha tán nem is áldozata, de
legalább is betege lett ennek, ma már itt-ott egészen
elmarad, vagy a hol még e régi szokáshoz ragaszkodnak, sokkal rövidebbre alig e g y p á r fordulóra szorítkozik.
A behontyolás,
melyet a mennyasszony nőrokonai
az esküvő délutánján végeznek, szintén több, régi
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keletű formalitásokkal megy végbe. Így első sorban,
hogy a férfiakat elzavarják onnan s csak a vőlegény
meg a vőfély van jelen, ez utóbbi, mint olyan, a kinek
tisztéhez tartozik a mennyasszony fejéről a koszorút
óvatosan levenni, mit tréfás mondások között végez,
a mennyasszony haját kibontani s a kontyhoz használni szokott rézkapcsot ismét a mennyasszony hajába
tűzni; ezt pedig nem ingyen teszi, hanem kap ezért
a menny asszony tói egy-két — szallagot. Midőn a bekontyolás, mely tulaj donképen abból áll, hogy a mennyasszony haját két varkocsba fonva az emiitett kapocs
körűi kontyba fűzik, megtörtént, csinos főkötőt tesznek fejére; a főkötőt fátyollal, mely hátul a szcknya
sarkáig ér, fogják le s a konytyot egy pár hosszan lelógó szallaggal diszitik fel. Mellesleg megjegyezzük,
hogy azelőtt az uj menyecskék egy évig ily fátyolos
felkontyolássál jártak vasárnaponként a templomba,
ma azonban csak egy-két vasárnapon keresztül s azután
a fátyolt leteszik. Midőn a bekontyolással készen
vannak, a vőfély a mennyasszonyt a nászközönség közé
vezetve, szintén versei mondókával azok szeretetébe
ajánlja őt. — Ezután a vacsoráig, mely rendesen elég
későre itt-ott 10—11 órára marad, folyik a táncz,
valamint vacsora után is kivilágos kivirradtig, a mikor
a hazatérő vendégeket a ház elejéig zeneszóval kisérik
ki, vagyis „kimuzsikálják". — A komlósiaknak külön
nemzeti tdnezuh nincsen, legszokottabb tánczuk a
csárdás; ezt magyarosan s nagy tűzzel roppják, valamint
nagy tűzzel járják a másik kedvencz tánczukat — a
polkát is, a mikhez a jó zenét különösen két kiváló
zenekar: az első a vonós és az úgynevezett fúvózenekar, szolgáltatja. Van ugyan az emiitett két zene-
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karon kivül több kisebb-nagyobb banda is, de ezeknek
művészei nyáron át tapasztással vagy aratással keresvén kenyerüket, zenéjükkel nem épen kiváló élvezetet
nyújtanak. — Reggel felé gyérül a vendég s csak a
kitartóbbak győzik egészen napkeltéig. Reggeli után
kezdődik ismét az eltakaritás: a sátor szétbontásának,
az edények összeszedés/nek, kiválogatásának s ugy ezek,
valamint az asztalok hazaszállításának nagy munkája,
melyet azonban épen ugy, mint lakzi előtt az előkészületet, csak a legközelebbi rokonok végeznek. A mi az
esketések idejét illeti, egészen a legújabb időkig az özvegyek többnyire' hétfőn a reggeli könyörgés után, a többiek leginkább kedden és csütörtökön szintén a reggeli könyörgés után esküdtek ; a polgári házasság behozatala óta
azonban, miután a feleknek a polgári kötéshez kell alkalmazkodniok, az esküvők már más napokon is történnek.
Itt is helyén valónak találjuk megemlíteni, hogy
a község létesítése óta mennyi esketés történt a községben? Megjegyezzük azonban, hogy az alább közlendő adatok csupán az ág. hitv. ev. egyház esketési
anyakönyvének adatai s igy miután a községben vagy
50 év óta más vallású lakosok is vannak s ezek között
is hébe-korba történtek esketések, e végösszeg valamivel
több lesz, mint a mennyit mi ide jegyzünk. Hivatolt
anyakönyv tanúsága szerint az ev. egyház kebelében
1746-ik évtől 1800-ik évig bezárólag 1653 pár, 1801—
1896. Ápril. 24-ig 8086 pár, összesen pedig 150 év
alatt 9739 pár eskettetett. így egyre-másra 65 esketés
esik egy évre. Csodálatos, de némileg azon körülményből, hogy igen sok özvegy s ezekkel sok apát vagy
anyát nélkülöző árva marad, megfejthető azon tünemény, hogy a cholerás években az esketések száma
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feltűnően n a g y volt, igy mig 1830-ik évig az esketések
évi száma alig haladta meg a 90-et, 1831-ik évben a
n a g y cholerában, az esketések évi száma 146-ra szökött
fel, úgyszintén 1873-ban, a másik nagy cholerában
152-re; ennél csak egy, az 1861-ik év volt az esketések
számára nézve gazdagabb, a mennyiben ez évben az
esketett párok száma 169-re rúgott. Egyébként az
összes 150 év leforgása alatt mindössze huszonnégy év
volt olyan, hol az esketések száma a 100-at meghaladta,
80—100-ig esketett párok száma harmincz évben volt,
50—79-ig negyvenegy évben, 50-en alól pedig ötvennyolcz évben. Azt, hogy nőtlen vagy özvegy, hajadon
v a g y özvegyasszony-e az illető, eleitől fogva jegyezték,
de a házasulok korát csak 1842-ik évben kezdték az
anyakönybe vezetni. Innen győződhetünk meg arról,
hogy Komlóson a legények régebben leginkább 18—20
éves korukban nősültek, magoknál mindig 1—2 évvel
fiatalabb leányt véve nőül, manapság, mert előbb a
„császárt" kell szolgálniok, 23—25 éves korukban
házasodnak, 18—20 éves leányt vezetve oltárhoz.
Az Összes 9739 esketett pár között alig volt 10—15
olyan, hol a nő egy vagy két évvel idősebb a férjénél,
olyan házasság azonban, a hol a nő több évvel volna
idősebb mint a férje, egy-két esetet kivéve, nem igen
fordult elő. Részben ennek, a korra vonatkozó kedvező
aránynak tulaj donithatjuk azon körliményt, hogy Komlóson a perlekedő házasfelek száma aránylag elég csekély,
bár másrészről meg vagyunk győződve arról is, hogy
a házas élet boldogságának legfőbb alapja a kölcsönös
vonzalom, az egymás iránti tiszta önzetlen szeretet,
mely a netáni korkülönbséget a házasfelek között eltünteti; de viszont az is igaz, hogy tartós házasi szere-
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tet leginkább azok között fejlődhetik ki, a kiknél a
korkülönbség nem igen feltűnő.
A mint láttuk, a házasodásnál a régibb szokások
sokban változtak, de a min a haladó kor szelleme sem
tudott sokat változtatni, az a temetéseknél
szokásos
halott-virrasztás és a koporsó feletti siránkozás. A mit
Zsilinszky „Szarvas történeté "-ben a szarvasiakról mond,
teljesen ráillik a komlósiakra is, ugyanis, hogy a siránkozásban, „különösen némely asszonyok tűnnek ki, kiknek túlságos, hosszas és nevetséges monológjaik gyakran azt a gondolatot támasztják a hallgatóban, hogy
azokra talán heteken keresztül előre készültek. Az ily
deklamáló siránkozások között ejtett szavak a legnaivabb élczeknek is beillenének, a mennyiben nevetséges ellentétben vannak az igazi fájdalom érzetével.
Ugy látszik, hogy e szokást, egyebeken kivül a - t a n í tók által mondva csinált s temetések alkalmával elmondatni szokott verses búcsúztatók is nagy mértékben
táplálják; legalább ezt m u t a t j a azon körülmény, hogy
a szomorkodó, a gyászoló család tagjai a szerint keseregnek sorban, a mint a búcsúztató rímeiben neveiket
hallják emlegetni." Ezen siránkozás azonban csak boszszantó a nemesebb érzésű emberre nézve, de a halottvirrasztás
közegészségi tekintetben veszedelmes is,
mert a felbomlásnak indult hullából származó gőz nem
egy betegségnek a csiráját oltja az élők szervezetébe;
még veszedelmesebbé teszi ezt azon körülmény, hogy
a gyászolók a halottra borulnak, annak homlokát s
ajkait csókolják. — A halottak többnyire csak 48 órán
tul takaríttatnak, illetve temettetnek el és pedig a gyermekek 12 éves korig énekszóval és imával, a fiatalok
és korosabbak rendesen halotti beszéddel és búcsúzta-
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tóval is. A h a l o t t a t legközelebbi rokonai fedetlen fővel
kisérik a temetőbe, u g y a n u g y térnek vissza is. A temetést befejezi a halotti tor, mely sok helyütt méltó
komolysággal, énekkel és imával, sok helyütt azonban
épen nem az alkalom komolyságának megfelelő, hanem
attól nagyon is elütő, lármás sőt itt-ott igen derült
hangulatban végződik; fájdalom, voltak már rá esetek,
hogy a gyászt a rokonok közt kiütött perpatvar vagy
épen tettlegesség fejezte be.
Helyén való lesz itt is megemlíteni, hogy a község fenállása óta az ág. hitv. ev. egyház anyakönyveinek tanúsága szerint a halálozás elég normális,
a
mennyiben átlag egy évre körülbelol 250 halott esik,
vagyis évenként 2 1 / 2 százaléka a lakosságnak költözik el az élők sorából. Voltak azonban évek, mikor e
százalék nagyon is magosra emelkedett, igy az 1836.
és 1842-ik esztendő, melyekben az évi halottak száma
az 500-at, az 1848. és 49-ik év, mely évek mindenikében
a halottak száma a 900-at is meghaladta, ez utóbbiban
csak maga a cholera 446 embert döntvén a sirba;
de főleg az 1873-ik év, a mikor is 1052-re s az 1831-ik
esztendő, a mikor 1332-re rúgott az évi halottak száma.
Egyébként a mult században elhalt 3226 fi, 2993 nő,
összesen 6219, a jelen században 1896. April. 24-ig
pedig elhalt 16,359 fi, 15,612 nő, összesen 31,971,
vagyis 150 év leforgása alatt elhalt 19,585 fi, 18,605
nő, összesen 38,190 egyén, s ha ezt a szülöttek számából, vagyis 47,350-ből kivonjuk, meggyőződünk arról,
hogy Komlóson 9160-nal több született, mint a mennyi
meghalt, vagyis hogy Komlós mostani népessége úgyszólván a szülések általi szaporulatnak az eredménye,
m á s szóval, hogy az ideköltözés általi szaporulat jelen-
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téktelen s körülbelül a mennyi ide költözött, ugyanannyi a kibocsátott rajokban el is távozott innen. A
mi a halottak koj^át illeti, ez eleitől fogva jegyeztetett
az anyakönyvekbe s ennek alapján állíthattuk össze a
következő statistikai adatot. Ugyanis a 20-ik életévtől
az 50-ikig elhalt 2592 fi, 2837 nő, összesen 5429, 50-ik
életévtől 100-ig elhalt 3189 fi, 2990 nő, összesen 6179,
100 éven felül elhalt 8 íi, 2 nő, összesen 10, vagyis
20 éves koron felül elhalt összesen 11,618 egyén, a
többi halott a gyermekekre s a 20 éven alóliakra esik.
— A 100 éven felüli halottak voltak a következők:
1. Gynrkovics
Anna meghalt 1750. Mart. 1-én 103

éves korában ; 2. Bogár

János

meghalt 1754. Febr.

8-án 100 éves korában; 3. Pazar András
meghalt
1757. Jul. 31-én szintén 100 éves korában; 4. Klenovszky György meghalt 1767. Máj. 12-én 105 év és
5 hónapos korában. Ennek neje meghalt egy évvel
előbb, azaz 1766. Jan. 25-én 94 éves korában, kinél
az jegyeztetett meg, hogy férjével 80 évig tartott házasságban élt; 5. Valami Anna nevű nő meghalt 1769.
J a n . 2-án 100 éves korában; 6. Kocsis Mátyás meghalt 1791. Mart. 16-án 110 éves korában; ennek nevénél az anyakönyvben e megjegyzés áll: Vir ergo, qui
multa tullit. 7. Krska
György meghalt 1808. Mart.

11-én 106 éves korában; 8. Pipis

János

meghalt

1810. Mart. 11-én 100 éves korában; 9. Kar asz
András meghalt 1815. Decz. 28-án 106 éves korában és
10. Farkas János meghalt 1835. April 18-án 103 éves
korában.
A mi a halál nemét
illeti, erre nézve csak 1831.
Jul. 28-ától kezdve vannak adataink, a mennyiben
azelőtt a halál nemét nem jegyezték be az anya-
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könyvbe. De a mondott évtől kezdődő adatok sem
teljesen megbízhatók, a mennyiben csak 1850. évtől
fogva van a községben rendes, tanult halottkém, annakelötte csak amolyan botcsinálta halottkémek voltak
alkalmazva, mint az alberti halottvizsgáló, a ki mert a
nyomtatott halottvizsgálati bizonyítvány rovatait okvetetlenül ki kellett töltenie, tehát ekképen töltötte ki:
lakása evang., kora Albert, a halál oka Dr. Gyulai! László s igy tovább. A halál okára nézve, ha a
múltban n e m is volt annyi nyakatekert uj orvosi műszó, mint manapság, például: szivbillentyüelégtelenség,
tüdőlégdaganat stb., de azért akkor is volt elég czifra
halálnem, így például egyiknél-másiknál a halál okául
ez van följegyezve: mostoha idő, belső fájdalom, rágás,
hasfájás, sok ivás stb. Egyébként azon időtől fogva,
a mennyire erre vonatkozó adataink visszanyúlnak,
Komlóson a legtöbb ember sorvadás, gümőkór, tüdővész (tuberkulosis) következtében halt el. — Igen
sokat döntött a sirba a cholera is, a mennyiben
ezen betegségben 1831-ik év óta 1955 egyén halt
meg. — Nagyon sok gyermeket a himlő, hártyás
és roncsoló toroklob (angina és diphteritis) ragadott
ki a szülők karjaiból. — Feltűnően sok különösen az
ujabb időben, a szélhűdés és gutaütés okozta haláleset
is s mig 40—50 év előtt 2—-3 eset, addig az utóbbi
években ilynemű halál 25—30 sőt ezen felül is fordul
elő egy év alatt. Ennek okát azt hiszem nem abban
kell keresnünk, mintha a mostani nemzedék jobban
táplálkoznék s kényelmesebb életet folytatna, mert
hiszen a mint e történet folyamán is kimutattuk, a
komlósiak azelőtt is jól éltek, sőt talán jobban mint
ma, az élet kényelmességét illetőleg a régiek határo-
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zottan előnyben voltak, kevesebb igényeik s kevesebb
gondjaik lévén, hanem azt hisszük közel járunk az
igazsághoz, ha a gutaütések nagy számát némi részben a gyártott szódavíz ivására vezetjük vissza. Háromnégy szódagyár is van Komlóson s van lakodalom, a
hol sem pálinkára, sem borra nem telvén, tisztán szódavizet isznak, már pedig a szódaviznek hatását az ember idegeire senki sem tagadhatja. — Azok száma,
kik 1831-től 1896. April. 24-ig szélhűdés v a g y gutaütés következtében multak ki 557, mely számból az
utolsó 15 évre, vagyis a mióta a szódagyártás Komlóson nagyobb lendületet nyert, csaknem a fele, vagyis
274 esik. — Szerencsétlenség v a g y baleset által
okozott halál volt 111, erőszakos halál 20 esetben s
a kik önkezökkel vetettek véget életöknek, ilyen volt
33. — A többi haláleset részint vizkór, tüdőlob, bélgyuladás, vérhas, aggkori kimerültség, született gyengeség, részint pedig más halálos kórnak a következménye. — Bűntényért, mint gonosztevő,
törvényes

ítélet folytcin

egyetlen

egy homlősi

ewiber sem

végeztetett
hi sem itthon, sem másutt. — Igaz ugyan,
hogy a megyei jegyzőkönyv 1768-ik évből emlit egy
esetet, mely szerint valami Fulyó András nevü tót-komlósi lakosra rábizonyodott volna, h o g y oktalan állattal
paráználkodott, a mi miatt azután először kinzatásnak
vettetett alá, azután feje vétetvén, végre mind ő, mind
pedig azon oktalan állat gyepen máglyán megégettetett, — de miután sem Fulyó név, sem pedig azon
nevek közül, melyek e bűnténnyel kapcsolatosan említtetnek, az összes anyakönyvekben egy sem fordul
elő, valószinü, hogy ez nem volt komlósi ember, a mi
annyival is inkább hihető, mert Wallaszky Pál, a ki
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a következő 1769-ik évben jött ide lelkésznek, az ő
eléggé részletes annáleseiben legalább megérintette
volna.
Ezzel a komlósi nép általánosabb szokásairól mondandókat nagyjából kimerítettük volna, s a ki figyelemmel olvasta el ezeket s összehasonlítást tett köztük
és a magyar nép szokásai között, meggyőződhetett
arról, hogyha sokban hasonlítanak is egymáshoz, mégis
annyiban elütnek a magyar népszokásoktól, hogy a
mint ifj. J a n k ó János helyesen megjegyezte, „hiányzik
belőlük a végtelenbe nyúló mulatozás; nem oly dínomdánom kedvelő nép ez; s e szokásaiban jelleme híven
tükröződik vissza."
A mi az intelligentia és az ezt u g y viseletében,
mint társadalmi szokásaiban, szóval mindenben utánozni szerető iparos osztály társadalmi életét s szokásait illeti, azoknak részletes leírását, miután azok bármely más m a g y a r alföldi község vagy kisebb város
értelmisége s iparos osztálya szokásaival azonosak,
mellőzzük, legfeljebb azt említjük meg, hogy az értelmiség a társadalmi élet fejlesztése és élénkítése czéljából a kaszinó helyiségben koronként, különösen téli
hónapokban, felolvasással egybekötött társas összejöveteleket tart, melyeken a tudomány, a történelem
v a g y a társadalmi élet köréből vett tárgyakról tartott
felolvasás után társasjáték, dal s itt-ott egy kis rögtönzött táncz fűszerezi a társalgást.

XI. F E J E Z E T .

A község föld- és természetrajzi viszonyai.
A község földrajzi fekvéséről s kiterjedéséről már
e mű első fejezetében tettünk említést, ugy itt e helyen
annak csak egyéb föld- és természetrajzi viszonyairól
kell szólanunk.
A mi első sorban a község határát
topographiai
tekintetben illeti, ez a nagy magyar Alföld jellegével
biró sikság, melynek egyhangúságát sem nagyobb földhullámok vagy dombok, sem pedig nagyobb mélyedések
például folyóvizek nem igen zavarják meg. Mert a mi,
domborzati képét illeti, igaz ugyan, hogyha a mint Inkey
Béla mondja 1894-ik évben Békés és Csanád megyében
végzett földtani felvételéről szóló jelentésében „szemünk
a szintájbeli csekély magasságkülönbözetek felfogásához
hozzászokott s a magassági méreteket szemben a vízszintesekkel a lehető legszerényebb fokra leszállítjuk",
akkor az Alföld azon vidékén is, a melyen Komlós
határa fekszik, bizonyos fensikokat és mély földeket,
völgyeket és hegylánczokat különböztethetünk meg;
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igaz ugyan, hogy ily szempontból tekintve Komlós
bizonyos fensikon fekszik, azon ugyanis, mely Szőllos,
Kaszaper, Tót-Komlós, Gyulamező határaira s a vásárhelyi tanyák keleti részeire is kiterjed s igaz ugyan,
hogy a Komlós határának legdélibb pontján levő,
három méter magas Barta-halom, mely nevét ifj. Jankó
János szerint, „a szomszédos földek birtokosaitól, a
Barta-testvérektől kapta," kezdő pontja azon magaslatok lánczolatának, melyek Pitvaros felé s azon tul
a palotai határba húzódnak: mégis mindezen hullámok
oly csekély emelkedésüek, hogy a nem szorosan vett
földtani munkában, kivált laicus előtt, bizvást rónaság
vagy sikság számba mehetnek. A mi pedig a mélyedéseket, voltaképen a határ vízrajzát
illeti, Komlós
határában az egyedüli mélyebb barázda a Száraz-ér,
mely keletről észak-nyugati irányban s nagy kanyarulatokban, részben nehéz kötött fekefcés, részben pedig
vizenyős és nádtermő talajon áthaladva, nyugaton a
gyulamezei határba lép. E Száraz-érről hystorikus és
kulturális szempontból már megemlékeztünk, itt még
csak annyit jegyzünk meg, hogy a Száraz-ér medre
általában sokkal mélyebb, mint más ereké s igy nagyon
valószinü azon állítás igazsága, hogy a komlósiak régibb
időkben a Száraz-éren is szállíthattak fát a Marosról.
De részint a természetes iszapolás, részint pedig a
mezőhegyesi Elővizcsatorna által Battonyánál történt
félbeszakittatása következtében vize évről-évre sekélyebb, u g y hogy ma már nemcsak hogy szálfák, de
még egy kis lélekvesztő csolnak szállítására sem alkalmas. A Száraz-érnek medrén kivül vannak ugyan
még csekélyebb kiterjedésű mélyedések, de ezek miután
a nagyon vizes esztendőket kivéve, többnyire szárazak
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s mivelés alatt állanak, vízrajzi tekintetben említésre
is alig méltók.
Talajminőségi
tekintetben Komlós határának,
mint az említett fensiknak uralkodó talaja azon, Inkey
Béla fentebb említett jelentésében mezőhegyest
talajtípusnak
nevezett, szelíd közepes kötöttségű, humuszban gazdag vályogföld. A magaslatok és az erősebb
földhullámok talaja pedig könnyebb homokos vályogtalaj, mely alatt itt-ott valóságos homok-altalaj található, így a szőllők vásárhelyi és makói ut melletti
részeiben, továbbá az úgynevezett „teleki"-földek magasabb partján, hol egy vagy másfél méternyi mélységben valóságos tiszta homok ásható. — Terméketlen
vadszik Komlós határában nem igen van s ha akad is
itt-ott egy-egy foltocska szikes-föld, mely a többi talajtól elüt s legfeljebb egy kis gyengébb legelőt szolgáltat,
ez a komlósi határnak általánosan ismert s Békés-,
Csanád- és Csongrádmegyék földjeivel versenyző, igen
magas fokú termékenysége mellett jóformán tekintetbe
sem jöhet. Mint ilyen termékenységü, a komlósi talaj
a növények legtöbb s leghasznosabb fajainak növelésére igen alkalmas.
A növényzet említett kedvező talajviszonyoknál
fogva Komlós határában u g y a fajok sokféleségét, mint
azok minőségét tekintve, elég gazdag. — A gazdasági
hasznos növények mindenike: a buza (triticum), a rozs
(secale cereale), az árpa (hordeum), zab (avena sativa),
köles (panicum miliaceum), kukoricza (zea mais), luczerna (medicago sativa), lóhere (trifolium pratense),
bükköny (lathyrus), rozsnok (bromus), stb. kedvező
időjárás mellett igen buján tenyésznek. Ezenkívül az
alföldi természetes
legelők minden füneme feltalálTót-Komlós történet«.'
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ható itt is, igy a mezei perje (poa pratensis), mezei
zsálya (salvia pratonsis), szagos borjú pázsit (anthox a n t h u m odoratum)," tavaszi galambbegy (fedia olitoria),
czérna tippan (agrostis vulgaris), mezei ecsetpázsit
(alopecurus pratensis), rezge (briza) stb. A vetések
között, különösen azok szelein a búzavirág (centaurea
cyanus), a pipacs (papaver rhoeas), a közönséges szarkaláb (delphinium), a konkoly (agrostemma Gitkago),
s ezekhez hasonlók, bár a gazda nem szivesen látja
vetései között, sokszor szemkápráztató látványt nyújtanak. A kerti virágok legtöbb faja ismeretes Komlóson is, igy a rózsának csaknem minden faja, kezdve
a csipkerózsától (rosa canina) a legteljesebb Maréschal
Niel-ig, a szegfű (dianthus) számtalan változata; az
árvácska (viola tricolor), szóval a legközönségesebb
virágoktól a kertek legszebb díszéig a musa ensetes
pálmáig csaknem minden virágban gyönyörködhetik
tekintetünk. A Száraz-érnek s közeli környékének
flórájái^ól ifj. J a n k ó János „Tót-Komlós magán rajzában"
ezeket m o n d j a : „A Száraz-ér képviseli a patakok formatióját s ennek flórája a leggazdagabb. A parton salixok,
beljebb nád, a stachis pallustris, sok juncus és scirpus
faj, azonkívül a butomus umbellatus stb. no. A nyílt
vizén a polygonum amphibium 1880-ig igen bőven termett, de ez évben egy szálat sem találtam, nyomtalanul kiveszett. A békalencse (lemna) elég bőven terem*
mig a víz alá merülten a ceratophyllum fonalait találj u k fel". A gyógyfüvek
több faja ismeretes, melyek
részint a gyógyszertárakban, részint pedig házi szerektil
kiszárítva otthon a szoba mestergerendájára kerülnek,
hogy azután szükség esetén azonnal kéznél legyenek.
Igy ismeretes a szikfü (matricaria chamomilla), a sisak-
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virág (aconitiiim), gyüszü-virág (digitális), repedő himboj (ricinus), ökörfarkkóró (verbascum thapsus), a menta
(mentha crispa es piperita) stb. A zöldség és főzelék
minden faja szintén otthonos Komlóson. A fák közül
a gyümölcsfák
legtöbbje a szőllőkben és kertekben,
a szer számfák
egyik legkiválóbb képviselője, az
akáczfa (robinia pseudoacacia), ugy a községnek, mint
általában a határnak minden részében található. Az ákáczfát nemcsak szerszámfának, de más ilynemű fa hiányában épület- és tűzifának, sőt butorfának is használják. — Használhatóságának épen ezen sokféleségénél,
de továbbá azon körülménynél fogva is, hogy igen
gyors növésű, a mellett meg, hogy nincs annyi mindenféle ellensége, mint egyéb fáknak, igen kedvencz
fája általában az alföldnek s igy Komlósnak is s épen
nem lehet csodálkozni azon, ha az ákácz, mint az alföldi közgazdaság egyik nevezetes tényezője, a többi
fákat: füzeket, nyárfákat kiszoritja innen, annyival is
inkább, mert virágja köztapasztalat szerint nemcsak
kellemes illatú, de a méheknek is kedvencz s a mel/

lett gazdag legelőül szolgál. — Epen ezért a komlósi
ember otthon háza táját, kint pedig t a n y á j a környékét
legjobban szereti ákáczfával ültetni ki. — Az erdei
fák közül a fenyő (pinus austriaca, pinus silvestris),
a tölgy (quercus robur), a jávor (acer), a nyirfa (betula alba), a platán (platanus orientális), hársfa (tilia
europaea) stb. csak néhány példányban van meg a

kertekben. — A bokor-

és díszfáknak

vagy 30 faja,

egynehány angol berendezésű magán-kertben és a község „Népkert"-jében található fel. így egyebek között
ikerke (lonicera tartarica), dudafürt (coluthea), kecskerágó (evonymus europaeus), bajnócza (spirea), veres23*
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gyürü (cornus sanguinea), veres-bodza (sambucus racemosa), tarkalevelü juharfa (acer negundo fol. variegatis),
puszpáng (buxus sempervirens), szomorú kőris (fraxinus pendula), szomorú szofora (sophora pendula japonica), boglárfa (platanus), t h u j a (thuja orientális és
aurea) stb. — Az itt felsorolt fák és cserjék valamenynyi faja eléggé diszlik Komlóson, bárha a gyümölcsfák
itten nem épen hosszú életűek, 25—30 évnél idősebb
gyümölcsfák a körtén és eperfán kivül nem igen vannak ;
ákáczfából azonban van egynehány igen magaskoru
példány. A mi egyébként a fásítást
illeti, a komlósiak alig 40—45 éve, hogy élénkebben foglalkoznak
vele s e tekintetben igen n a g y érdeme van néhai
Horváth Sámuel lelkésznek, a ki nemcsak hogy folyton buzdította komlósi hiveit fák ültetésére, nemcsak
hogy igyekezett előttük alkalomadtán a fák sokféle
hasznát feltüntetni, hanem maga is jó példával járt elől
e tekintetben, maga is nemcsak itthon, hanem tanyáján is sok gyümölcs és más egyéb fát ültetett. —Gombák közül különösen a kucsma-gomba (morchella
esculante) és a csiperke-gomba (agaricus campertriss,

Champignon) a legismeretesebbek. A zuzmók

és mo-

szatok,
néhány faja szintén otthonos Komlóson is,
ugy a fák kérgén, mint régi fakerítéseken s régi falakon, valamint az utóbbiak a szárazér medrében is.
Az állatvilágot
Komlóson az emlősök közül
képviseli a hasznos házi állatok minden faja, az
egy összvért, mely egy példányban sincsen meg, kivéve. í g y a ló (equus caballus), szamár (equus asinus),
ökör (bos taurus), tehén (vacca), bivaly (bos bubalus),
juh (ovis), kecske (capra), sertés (sus), házi nyul (lepus
cuniculus), kutya (canis) különféle fajai, a macska (felis
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domestica), mind képviselve van több példányban. Itt
emiitjük meg azt, hogy Komlóson az 1895-ik évben
hasznos házi állatok következő számokban találtattak :
ló 1300 db, szamár 2 db, szarvasmarha 1149 db, sertés 1490 db, juh 103 db, kecske 27 d b ; ez utóbbit
kivéve épen nem nagy szám ahoz képest, a mi száz
év előtt volt, a mennyiben ez mindössze 4071 darab,
holott az 1786. évben történt összeirás 13,316 db házi
állatot tüntet fel. A hasznos vad közül csakis a nyul
(lepus tirnidus) emlithető, mint olyan, mely a komlósi
határban honos, mert ha akad is itt-ott minden tiz
évben egyszer egy-egy kivert őzbak (capreolus), ez
azonban nem tanyáz itten, csakis vagy a kigyósi vagy
a gerlai uradalmakból tévedvén ide, itt bolyong addig,
mig vagy más határba el nem zavarják, vagy pedig
a puskacsövére nem kerül. — Komlós vidéke azonban
hdrtékony vadahban sem igen gazdag, ezeket jóformán csakis a nádasban tanyázó róka (canis vulpes)
képviseli, mert a réti farkas vagy toportyán, ha
azelőtt, mig a határ nem volt ugy benépesitve tanyákkal, hébe-korba nagy hideg idején el is tévedt ide, m a
egyáltalában nincsen a határban. — Van azonban az
apróbb kártékony állatokból elég, igy hogy csak egynehányat emlitsünk: igy a házi egér (mus musculus),
mezei egér (Hypudaeus arvális), a patkány (mus rattus)
s hozzá azután a hörcsög (crycetus frumentarius) nem
egyszer tömérdek mennyiségben, versenyeznek az aszt a g o k b a hordott, vagy pedig már a magtárakba eltett
gabonának dézsmálásában; mig ellenben a menyét
(mustella vulgáris) s a görény (mustella putorius) a
baromfi tojásaiban s csirkéiben tesznek nem egyszer
nagy károkat a házi asszony végtelen bosszúságára.
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A vakondok (talpa europaea), bárha a maga hol szabályos, hol szabálytalan turkálásával különösen a luczernásokat nem egyszer nagyon is Össze-vissza szántja,
mégis miután sok kártékony férget s rovart pusztít
el, mégis inkább a hasznos állatok közé sorolandó,
valamint sündisznó is (erinaceus europaeus), mint a
mely egerekkel s rovarokkal táplálkozik, nálunk is
bizonyos kíméletben részesül. — A madárvilág
szintén elég gazdagon van képviselve, igy a házi
szárnyasok, a baromfi minden faja, jóformán minden
háznál található, egyebek között a liba (anser), a rucza
(anas), a gyöngytyúk (numida melleagris), a közönséges
kakas és t y ú k (gallus domestious, gallina), közönséges
pulyka (melleagris gallopavo), egy-két példányban a
páva (pavo), a galambok (cokimba), gerle (columba
turtur) a mi házi asszonyaink kedvencz jószágát képezik. A házi szárnyasokhoz csatoljuk a verebet is (fringilla domestica), mert ha a házi asszony szórja kötényéből majorsága számára a magot, a veréb is, mint
törzsvendég a libák, kacsák, csirkék közé furakodik,
oda se hederitve arra, ha a házi asszony tovakergetni
akarja; úgyszintén házi madaraink közé soroljuk a
fecskét is (hirundo), mely ereszeink alá épitve mesterséges fészkét, csicsergésével már kora hajnalban üdvözöl s munkára hiv minket. — Udvarunkat meg-meg
látogatja a fekete varjú (corvus corone), a hamvas
varjú (corvus cornix) társaságában néha a csóka (corvus monedula), valamint a csirkék nagy barátj a, a
szarka (pica) is. Kerteinknek törzsvendégeit képezik: a
kenderike (fringilla cannabina) gyönyörködtetve szép
énekével, a barátka zenér (sylvia atricapilla), mely kerteink egyik legszorgalmasabb s legkellemesebb dalnoka,
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a bokrok közt zajtalanul bujkáló királyka ökörszem (sylvia regulus), ez mint kerteink legkissebb madárkája, továbbá az elénk tarkaruházatu tengelicze (fringilla carduellis) s a zöldes szinü csiz (fringilla spinus) mindkettő'
kedves énekével kellemessé téve jelenlétét. Nagy ritkán
a mezőhegyesi erdőkből ide téved egy-egy erdei fülemile is (philomela sylvia), mely azonban, miután a községben nagyobb kertek s azokban a fülemile által keresett nagyobb sűrűségek nem igen találhatók, alig egy-két
napi ittlét után tovább száll. Gyakrabban látogatják
meg kerteinket: az a kedves favágó, a mely a gyümölcsfáinknak az által válik hasznára, hogy a férgeket éles
csőrével kiszedi belőlük, a harkály (picus), továbbá a
rigó (turdus), ez szintén mint kerteink hasznos madara.
Nem mondható ez azonban a seregélyről (sturnus),
mely n a g y csapatokban lepve el kerteinket, ott különösen a gyümölcsben, megy és cseresznyében nem
egyszer nagy kárt okoz. Szőlleinkben, ugyanis oly
helyeken, a hol nagyobb nyugalma van, nem egyszer
megjelenik a fáezán (phasianus), a mindig vigyázó vadgalamb (columba oenas) s a hálátlanságáról épen ugy,
mint jövendőléseiről — természetesen csak az emberek
képzeletében — ismeretes kakuk (cuculus), a csendes
butaságban merengő bagoly (strix) is. Szántóföldeink
s mezőink madárvilágát pedig a következők képviselik:
a mezei pacsirta (alauda arvensis), mint a szántóvető
ember egyik legkedvesebb aranyszavu dallos barátja,
a búbos pacsirta (alauda eristata), mely leginkább dűlő
és egyéb utak mentén hallatja szavát s fölrebbenésével
meg-megijeszti az ijedős lovakat; a barázda billegény
(motacilla), mely az ekét a friss barázdában nyomrólnyomra követi, hogy a felforgatott földből a rovarokat
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s gilisztákat kikapkodhassa; továbbá a fürj (coturnix)
és a fogoly (perdix cinerea), melyek vetéseinkben költenek
és Augusztuslió közepétől a vadászok figyelmének
tárgyát képezik; a haris (gallinulla crex), mely a luczernásokban hallatja rikácsoló hangját. Ezekenkivül, többnyire mint átvonuló vad, megemlitendő a túzok (otis
tarda) és a közönséges daru (grus cinerea). A száraz-

érnek

és környékének

madái^világa

sokkal élén-

kebb és gazdagabb. Hangossá teszi különösen a nádi
veréb örökös rikácsolása, a melyhez mintha ütemet
szolgáltatna a nádasok tisztásaiban kényesen úszkáló
szárcsa (f'ulica atra) büffögése, m a j d a vizi csirke, mely
a nádas szélein nagyokat hajlongva gázol, a maga
szelid, m a j d meg a bibicz (tringa vanellus) a maga éles
hangjával egészitik ki a Száraz-ér madárvilágának concertjét, mely különösen akkor nyer nagy fellendülést,
ha estefelé a sok ezer meg ezer seregély az ér nádasaiba
éjjeli hálásra gyiilekszik. Néha-néha hirtelen elhal
minden h a n g s akkor ha tán nem is látjuk, de biztosra
vehetjük, hogy vagy egy-egy héja (falco palumbarius),
vagy egy vércse (falco tinunculus) kóvályog a nádas
felett. — Annakelötte a Száraz-ér locsogóit a vad liba
(anser segetum) is felkereste, most azonban a vizesebb
tájakra költözvén, jóformán csak elvonul a határ felett,
a vadkacsa (anser boschas) azonban nemcsak mint átvonuló, de mint itten költő vizi vad is ismeretes. —
Tavasszal a gólya (ciconia alba) felkeresve régi fészkét,
mely v a g y egy-egy kéményen, vagy egy-egy régi
boglyatetőn van rakva, innen száll le a Száraz-ér széleire s méltóságosan lépkedve innen szedi kicsinyei
számára az eleséget. Annakelötte gyakrabban, hébekorba azonban most is felkeresik' Száraz-erünket a
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gémek, igy a szürke gém (ardea cinerea), a dobos
gém (ardea teliaris), az apró gém (ardea minuta), kiegészítve a Száraz-ér és környéke madárvilágát. —
A hüllők közül csak a vízi sikló (coluber natrix) található a Száraz-ér zsombékjai között, a gyíkok közül a
valódi gyík (lacerta) és a falgyík (lacerta muralis) mint
fürge, vidor s nemcsak nem ártalmas, de a sok rovar
pusztítása által felette hasznos kis állatkák, ismeretesek.
A békáknak leginkább három faja ismeretes e vidéken:
a varangy (bufo cinereus), mely ugyan sokak előtt az
utálat tárgya, mégis miután ez is rovarokkal táplálkozván, azok közül sokat elpusztít, szintén különösen
a kertekben hasznos; a kecskebéka (rana esculenta),
mely a Száraz-érben s a község körül itt-ott található
nagyobb pocsolyákban különösen tavaszi meleg holdvilágos éjszakákon szakadatlan hangversenyt rendez ;
a zöld lombász vagy leveli béka (hyla arborea), mely
időjós gyanánt is tekintetvén, bizonyos kíméletben
részesül. — Halakban
Komlós vidéke nem igen
gazdag, mindössze a ponty (cyprinus carpio) és a harcsa
(silurus) található a Száraz-érben; hogy miként fogdossák ezeket, arról már a halászatról irván, szólottunk.
A csigáknak
(cochleae) néhány példánya a kertekben
s a Száraz-ér környékén található. A rovarok,
mint
általában, ugy Komlóson is elég gazdagon vannak képviselve, igy az orrszarvú tülköncz (Oryctes nasicornis),
a ganaj túrony (geotrupes stercorarius), a közönséges
cserebogár (melolontha vulgaris), a közönséges agancsár
(lucanus cervus) mind ismeretesek. A czigolány (cicindela) gyors futásáról s még gyorsabb röptéről, a kőrösbogár (litta vesicatoria) kellemetlen szagáról, s azon
pusztításról, melyet kőrisfa hiányában a diszkertek
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bokrain, különösen a lonicera tartaricán visz véghez,
a világító mecsér v a g y Szt.-János bogár (lampyris
noctiluca) azon csodaszerü világításáról, melyet sötét
éjen az árokpart gyepes oldalában nyújt s mely ugy
tűnik fel, mintha oda mindenhová egy-egy ragyogó
apró csillag volna helyezve, a hét pöttös böde (coccinella septempunctata) azon kedves bizalmasságáról,
mellyel az ember kezén gyanutlanul sétálgat; a zöld
szöcske (locusta virridissima) hihetetlen nagy szökéseiről, a lóféreg (gryllotalpa vulgaris) azon végtelen sok
bosszúságról, melyet a diszkertek virágos ágyain tett
túrása folytán a kertésznek okoz, a házi és mezei
tücsök (acheta domestica és acheta campestris), amaz
éjjeli, emez pedig egész napon át hangoztatott czirpeléséről, a szitakötő (libellula) hosszú nyúlánk testéről s ragyogó szines s átlátszó szárnyairól, szintén mind
ismeretesek Komlós vidékén is. Azt, hogy a légy (musca
domestica) mily mennyiségben van meg e vidéken is
különösen ott, a hol több jószág tartózkodik, hogy a
szúnyog (culex) különösen a Száraz-ér mentén milyen
rajokban tanyáz, hogy a levelész (aphis) sokszor mily
pusztításokat visz végbe a kertekben, talán felesleges
is említenünk. De a rovarokról szólva, említés nélkül
nem hagyhatjuk a darazsat (vespa), mely különösen a
szőllőkben nem egyszer számottevő kárt okoz, ennek
ellenében meg kell említenünk a méhet (apis melifera)
mint olyat, mely a rovarok leghasznosabbja, a hangyát
(formica), mely a méhecskével együtt a szorgalomnak
és tevékenységnek igazi jelképe. — A lephéh közül
legalább egynehányat, mint legismeretesebbeket, sorolunk fel; igy a fehér lepke, vagy természetrajzi nevén,
galagonya özönde'k (pontia crataegi) ismeretes onnan,

t
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hogy hernyója a gyümölcsfákban nagy pusztításokat
tesz, a szebb lepkék közül említésre méltó a fecskefarkú pillangó (papilio machaon) a tarka csalánc (Vanessa
atalanta), melyeknek hernyói a zöldségen és virágokon
élnek. Az esti lepkék között említésre méltó s nálunk
is honos a kaponya boszor (acherontia atropos), mely
a hátán halálfejhez hasonló ábrát visel, a miért a nép
közönségesen halál-pillének neveli, bár épen nem ott
tartózkodik, a hol a halál birodalma van, hanem azokat
a helyeket szereti felkeresni, a hol a legélénkebb élet
és munkásság pezseg, ugyanis méhkasokat, hogy onnan
mézet dézsmáljon. Az éji lepe'k közül legalább a legnagyobbat a pávaszemü szömcsért (saturnia pyri) mint
olyat, mely nálunk is található s mely az európai lepkék között nemcsak a legdíszesebb, de legnagyobb is,
valamint azt, mely 1300 évvel ezelőtt hozatott Európába, ugyanis a selymért (bombyx mori), melynek mesterséges gubója adja azt a finom sima s a mellett erős
szálat, melyből a selyem készül, emiitjük meg. —
A pokoli
közül honosak Komlóson is a házi pók
(aranea doniestica), mely a szabályosan - készített
hálójába tévedt legyeket s más apróbb rovarokat
hálója központjából lesi, a keresztes pók (aranea
diadema), melynek hogy mérges nedve volna, a mely,
hogyha a pók az ember bőrén végig megy, kellemetlen
daganatot okozna, az inkább csak mese, tény azonban,
hogy marása viszketegséget idéz elő. •— A pókokról
szólva, lehetetlen említés nélkül hagynunk a szép őszi
időkben nálunk is látható ökörnyálat,
a mennyiben
ez nem egyéb, mint a különféle mezei, különösen az
elébb emiitett keresztes póknak s még inkább a szövőpókoknak a levegő mozgása által tovább vitt fehér
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fonala. A régibb századok néphite ezen tovaszálló pókszövetet az istenekkel hozta kapcsolatba, későbben
pedig ugyancsak a néphit Jézusra és Máriára vonatkoztatta, a miért is Francziaországban m a is fils de la
Vierge a (Sz. szűz fia) Dél-Németországban pedig Máriafonalának, asszonyok nyarának nevezik. Hogy azonban
ennek sem a régi pogányvilág isteneivel, sem a keresztény
vallás tiszteletének tárgyaival semmi összefüggése nincsen, mindenki belátja, ha tudja, hogy ama fehér s
valóban ökörnyálhoz hasonló szálakat a fiatal s idősebb
pókok fonják, szövik. Miután azonban a pókok csak
szép időben fonnak, ugy az ökörnyálnak megjelenése
ősszel természetes összefüggésben van a szép idővel s
ha sok ilyen ökörnyálat lát a gazda, abból némileg
jogosan szép hosszú őszre következtet. A fonalakat
részben a széláramlat viszi tovább, részben pedig magok a pókok készitenek belőlük tovautazásukhoz hidakat. A pókocska ugyanis felmászik valami magosabb
tárgyra, hátsó testrészét felemelve, szövetsejtjeiből egy
v a g y több ilyen fonalat bocsát és ezek segitségével a
légáramlattal tovább halad. Ha azonban le akar szállni
a földre, a fonalon felmászik, azt lábaival összegombolitja s a gombolyaggal lassanként a földre ereszkedik.
Az alsóbbrendű
lények közül a nedves talajban
mindenütt az ismeretes földi giliszta (lumbricus terrestris) a Száraz-érben pedig a gyógypiócza (hirudo officinalis), de különösen a lópiócza (hirudo gulo) elég
bőven tenyészik.
A természetrajz harmadik országa az
ásványország,
Komlós határában legkevésbé van képviselve,
az egy homokot kivéve, mely a kovakő s más kövek
és ásványok, sőt korallok s kagylók apró törmeléké-
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nek keveréke, más ásvány egyáltalában nem található.
Ezzel, bár elismerjük, nem valami rendszeresen,
kimerítettük volna Komlósnak állat-, növény- s ásványvilágát, igyekezvén mindenütt legalább a legismeretesebb egyedeket sorolni fel, hogy a község képe ez
oldalról is, ha nem is a legapróbb részletekig, de legalább főbb vonásokban domborodjék ki.
Ezen fejezetünk kiegészitéseül meg kell emlékeznünk még Komlós légköri viszonyairól
is, melyek
miután Komlós határában sincsen sem valami nagy
folyó, sem valami hegység, a mi a légköri viszonyok
alakulására számottevő befolyást gyakorolna, a nagy
magyar Alföld többi községeinek légköri viszonyaival
nagyobbára azonosak. Igy meg kell emlékeznünk az

éghajlatról,

szelekről

és

esőzésről.

A mi az elsőt, vagyis az éghajlatot
illeti, ez
ugyanaz, a mi általában az alföldön, ugyanis egészben
véve elég enyhe, bárha az itteni vidék nélkülözi is azon
kellemes átmenetet, a mely más enyhe vidékeknek oly
kedvesen sajátságos jelleget kölcsönöz s nem egyszer
történik ugyanis, hogy a tél jóformán minden átmenet
nélkül nyárrá s ez ismét téllé változik át. A mi másutt a tavaszt és őszt oly kellemessé teszi, ugyanis
tavasszal a melegnek fokozatos emelkedése, ősszel pedig annak fokozatos csökkenése, csak nagyritkán j u t
nekünk osztályrészül, abban azonban gyakrabban van
részünk, hogy egy nap még térdig érő habarcsban czaplatunk s már másnap reggel csontkeménnyé fagy a
föld s korcsolyázhatunk. Az időjárásnak ezen hirtelen,
úgyszólván minden átmenet nélküli változása meglehetősen hátrányosan hat az egészségre, de meg bizony-
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talanokká teszi az itteni gazdasági viszonyokat is, u g y
hogy a gazda jóformán 2—3 napra sem számithat
előre, már pedig tudjuk, hogy az ilyen bizonytalan
állapot mily zsibbasztólag hat magára a földművelésre
s az ezzel kapcsolatos m á s egyéb gazdasági viszonyokra is. De bárha a tél az Alföld emiitett jellegénél
fogva többnyire az enyhébbekhez tartozik, nem egyszer megtörténik mégis, hogy a hévmérő 20—22 R.
fokra is leszáll, ennek ellenében pedig a nyár melege
nem egyszer a 30—35 R. fokot is eléri.
A szeleket
illetőleg több évi megfigyelés alapján
mondhatjuk, hogy itt többnyire a nyugati szél az uralkodó, bárha a déli szél sem tartozik a ritkaságok közé.
Amaz nem egyszer viharokkal jár, emez is többnyire
esőt vagy általában csapadékot hoz. Azt, hogy mig az
északi szél hideg, addig a keleti szél többnyire száraz
időt jelent, talán felesleges is említenünk. Nem akarjuk állítani, hogy itt nagyon gyakoriak lennének az
oly viharok, a melyek n a g y pusztításokat vinnének
végbe, de megtörténik itt is, hogy hébe-korba oly vihar is száguld a határon keresztül, melynek nyomát
mindenütt derékvastagságú kettétört vagy tövestül kitépett fák, vagy pedig ledöntött házak romjai jelölik;
ily viharok télen ritkábban, nyáron azonban gyakrabban jelentkeznek. Igen erős s hosszantartó vihar száguldott végig az alföldön, s igy Komlóson is 1863.
Decz. 13-án, mely reggeltől estig dúlt, fákat döntött
ki, háztetőket rombolt s hordott szét. Igen nagy vihar
vonult el Komlós felett 1881. év nyarán is aratáskor,
mely vihar a szomszéd Mezőhegyesen csaknem végzetessé vált. Ugyanis a vihar elől az aratók a legközelebbi szinbe siettek s midőn állitólag alig voltak tőle
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20—25 lépésnyire, a vihar szemök láttára halomra döntötte azt. Mindössze talán ketten jutottak volt be a
catastropha előtt, a kiket azután a szerencsétlenség
utói is ért ottan.
A szelek járásától függvén némi részben a felhőzet alakulása s annak iránya is, az előbb említettekből tehát természetszerűen következik, hogy a komlósiak
nemcsak a viharokat, hanem a csapadékot, nevezetesen
az esőt is, különösen nyári időben, leginkább n y u g a t
felől kapják, bárha a déli szél is többnyire az esőnek
előhírnöke szokott lenni. Több évi tapasztalat bizonyítja,
hogy kelet felől ritkán kapunk esőt, bár másrészről az
is igaz, hogyha kelet felől tornyosulnak a felhők, akkor
rendesen szokatlan nagy eső következik be. Egyébként
Komlóson a jégeső sem tartozik a nagy ritkaságok közé, sőt
magában^a határban is van bizonyos megszokott j arasa
a jégesőnek, igy a nyugat felé eső szőllők s a kelet
felé eső, úgynevezett „teleki földek" nem egyszer részesülnek benne. Egészben véve azonban Komlós is, mint
általában az Alföld, inkább a száraz, semmint a nedves zónához tartozik s a komlósiak is gyakrabban panaszkodnak a hosszantartó aszály, semmint a netáni
sok esőzés ellen. Ujabb időben igen száraz esztendő
volt az 1863-iki, a minek folytán a rákövetkezett évben
beállott az általunk már részletesebben leirt nagy inség
is. Nedvesebb évek közé tartozik az 1872. esztendő, a
mikor is nemcsak az esőcsapadék, hanem a föld árja
folytán az alantabb fekvő helyek víz alá kerültek, a
minek ismét meg volt a szomorú következménye,
ugyanis az azon évben uralkodott rendkívüli sok váltóláz. Úgyszintén bár nem valami nagy mérvű, de igen
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gyakori esőkben gazdag volt az 1895. év második s
az 1896. év első fele is.
Mindezek azonban, a miket Komlós légköri viszonyairól megjegyeztünk, csak pusztán laicus megfigyelés
alapján mondattak, mert Komlós odáig még nem haladt, hogy valaki akár a hő változásait, akár a szelek
járását s erejét, akár pedig a csapadékot megfelelő
pontos physikai eszközökkel napról-napra megfigyelte
s följegyezte volna.

XII. FEJEZET.

A község kiválóbb épületei.
A község nevezetesebb épületeiről szólva, n e m
szabad felette n a g y mértéket alkalmaznunk, n e h o g y
különben a nevezetesebb épületek is annyira eltörpüljenek, hogy ne legyen érdemes róluk szót ejteni, anynyival is inkább, mert t ö r t é n e t ü n k egyik szakaszában
emiitettük, hogy Komlóson az épitészet az, melyben a
komlósiak legkevesebb haladást tanúsítanak. Mindamellett, ha szemünk a kisebb méretekhez is hozzászokott, akkor itt is találunk oly épületeket, melyek
ezen t ö r t é n e t ü n k keretében emlitésre méltók. így első
sorban méltatnunk kell
az ágostai hitv. ev. egyház templomát, mint olyat,
mely sugármagas, gazdag aranyozású, Ízléses tornyával messze vidékre kilátszik s mely nemcsak magasságánál , de épitészeti szempontból is kifogástalan
arányosságánál fogva u g y a közelebbi vidéken, mint
általában az egész alföldön ritkitja párját. B templom
Tót-Komlős története.

'24
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a község közepén állva, messze kimagaslik a többi
házak felett, s égbemeredő tornyával őrködve a hivek
felett, rendeltetésük s reményeik végczélja — az ég
felé mutat. E monumentális épület, mely az elődök
lankadatlan hitbuzgóságának maradandó hirdetője, mint
már érintve volt, 3 éven át tartott folytonos épités
után 1795. Nov. 8-án szenteltetett fel s adatott át
rendeltetése magasztos czéljának. Felépittetésének évét
a déli homlokzat aj t a j a felett levő veres márványba
aranyozott betűkkel vésett következő latin felirat, is
mutatja :

DEO OPT. MAX.
SIBI ET 8 U A E POSTERITÄT!
SALUTAREM HANO MO LEM
POSUIT
ECOL. EV. A. 0. BÉKES-KOMLOSISNSIS
ANNO QUO
rite CoronatVr FranOIsOVs Vt Ista LoOatVr
SaLVatorI aeDes OVI sít saOra LIbraqVe seDes.
9

5

A homlokzatával s tornyával délnyugat felé néző
templomnak déli és északi oldalán levő, zöldre festett
rácsozattal keritett u d v a r a gömb-ákáczokkal van kiültetve s füvei bevetve. Maga a templom, a mely nem
mint Horváth Sámuel a maga „Kalászai"-ban émliti,
góth stilban épült, nem lévén benne egyetlen egy gothikus vonás sem, hanem a mely határozottan renaissanee motívumoknak a protestáns egyszerűséggel kedves összhangba hozott kifejezése, 41 m. 80 cm. hosz-

Ág. hitv. ev. templom.
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szu, 19 m. széles, 13 rri. 30 cm. magas, teteje pedig,
a mely 1889-ben zsindellyel ú j r a fedetett, 9 in. 20 cm.
magasságot ér el s igy a templom teljes magassága
22 métert tesz ki. A templomnak belseje a festetlen
padokkal erős kinyomata a protestáns egyszerűségnek,
de azért a hatalmas boltívek, melyek az 1 m. 50 cm.
vastagságú falakba épitett s a fal vastagságával együtt
3 m. 30 cm. vastag s 1 m. 65 cm. széles oszlopokon
nyugosznak, mégis meglepő benyomást tesznek a belépőre. Ezen egyszerűségtől szembeszökően üt el az 1 m.
vastagságú oszlopokra támaszkodó karzaton levő, 18
változatú orgonának s a vele szemben emelkedő oltárnak (melynek felső részét a szószék foglalja el) gazdag
díszítése s aranyozása, mintha csak jelképezné azt,
hogy a protestáns istentiszteletnek fénye s legfőbb
hatása a szép összhangzatos énekben s a szószékről
és az oltár mellől hirdetett Isten igéjében pontosul
össze. Maga az oltár, mely a déli bejárattal szemben
az északi fal mellett ív alakban két oszlop közét 4 m.
70 cm. szélességben foglalva el s az oszlopokból is a
fél szélességet eltakarva, egészben 6 m. 30 cm. szélességet nyer, a legszebb renaissance stilben épült. Az
előtérben emelkedő fehér márványutánzatu, gömbölyű
két korinthi oszlopot, melyeknek kapitäljei, illetve ezek
faragványai, gazdagon vannak aranyozva, kedvesen
egésziti ki az oszlopok Ízléses párkányzata (gesimse),
melynek sötétebb barna szine a vereses márvány színnel, mint az oltár alapszínével, kellemesen összevág s
az arra helyezett, szintén gazdag aranyozású s ugyancsak művészileg faragott s aranyozott virágokkal telt
két virágváza. Az összbenyomást tetemesen emeli a
szószék tetőzete (baldachin-ja), melynek csúcsa szép
24*
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alabastrom s szintén gazdagon aranyozott virágvázában végződik. Az oltár felső, vagyis a szószék feletti
része az áblakmélyedések ívezetét követve s azt teljesen kitöltve, legtetején babér- s tölgyfalomb közé illesztett, nyitott bibliában csúcsosodik össze, mintegy
jelezve azt, hogy a Szentírás, mint Isten kifejezett
akaratja, kell hogy mindenek felett álljon. Ugyancsak
e felső részen két oldalt a kiugró párkányzaton, mint
talapzaton két angyalalaku génius látható, a mint az
egyik a béke olajágát, a másik meg az erény koszorúját t a r t j a kezében, szép ellenképét (pendent-ját) képezve azon, a kis orgonán velők szemben iilő angyaloknak, kik az ajkaikhoz emelt trombitával Isten dicsőségét hirdetni látszanak. Azon kellemes benyomáshoz,
melyet az oltár egészben véve gyakorol, nagyban
hozzájárul ugy a Krisztus Urunk menybemenetelét ábrázoló s még 1795-ik évben bizonyos Professor Fuchs
által festett oltárkép s ennek két oldalán látható
remek alkotású fehér s szintén gazdagon aranyozott
hatalmas két virágváza, valamint az oltár asztalán
elhelyezett feszület s négy faragványos s aranyozott
gyertyatartó, nemkülönben pedig az oltárt körülövező
szép rácsozat s az ennek alján az Ur szent vacsorájához járulók számára készített bőrrel bevont térdepelő.
A most leirt oltár környékét kellemessé teszi az előtte
látható mosaik-aszfalt, mely a sarkokban negyed-, a
közepén pedig teljes kör-rosettával díszített szőnyeget ábrázol; az oltárral szemben a déli bejáratnál szintén mosaikból kirakva 1872. látható, jelezve azon évet,
melyben a templom alja asphalttal vonatott be. Az
oltár és az orgona között függő, csiszolt üvegprismákból mesterileg összeállított kettős csillár (a felső kör 8,
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az alsó 16 gyertyatartóval) mint az egyház szerzeménye, valamint ettől jobbra és balra két kisebb, szintén
üvegprismás függő csillár, ez utóbbi kettő, mint néhai
Machan Pál buzgó s tekintélyes egyháztag a j á n d é k a ;
továbbá az oltárral szemben levő, díszesen és a mellett szilárdan épített hármas szélfogó üvegajtó, szintén
mint emiitett Machan Pál ajándéka, kedvesen egészítik
ki a templomnak máskülönben egyszerű belsejét.
A templomról szólva, ügyeimen kiviil nem hagyhatjuk annak tornyát sem, mely nem nyugszik a templom falán, hanem a templom homlokzatához ragasztva,
egészen a földtől emelkedik s egészben véve 57 méter
magasságot ér el. A toronynak teteje, vagyis az óra
feletti része rézlemezekkel elsőizben 1824-ik évben
fedetett be 23,820 frt 46 krnyi költségen. E tetőt 1871.
évben újra renoválni kellett, mely alkalommal a r a j t a
levő díszítések, valamint a tetejében messze ragyogó,
mintegy 6 akónyi hordó nagyságú gömb és az ebből
2 méternyi száron emelkedő csillag aranyozása újra
eszközöltetett, mely munka 19,641 frt 84 krnyi költséget vont maga után. Az ora alatt, mely 6 mázsa sulyu
s mellyel a torony 1800-ik év April. 24-én 500 frton
s 15 köböl buza árán láttatott el, a tornyot 28 méternyi magasságban a 24 erős, veresmárványból faragott
s a falba szilárdan beépített támasztékon nyugvó márványerkély, emezt ismét 1 inét. 10 cm. magas, kovácsolt vasból szilárdul és a mellett díszesen készített
rácsozat veszi körül, honnan nemcsak a községre és
annak közelebbi környékére, hanem a távolabbi vidékre
is szép kilátás nyílik. A torony belsejében van a négy
harangozó szobája, kik felváltva végzik a szolgálatot
s kiknek kötelessége éjjel-nappal őrködni a falu felett.
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E végből nemcsak az órákat, hanem az óranegyedeket
is, annak igazolása végett, hogy ébren vannak, tülökkel jelezni, tűzvész esetén pedig a harangok félreverése
s nappal a tűzjelző lobogónak, éjjel pedig a lámpásnak
azon oldalra, hol a tűz támadt, gyors kitűzése által
vészjelt adni kötelesek. A harangozok szobája alatt a
földtől 22 méternyi magasságban van a harangláb s
ezen a négy harang elhelyezve. Ezek közül a legnagyobb 847 fontot n y o m s következő felirattal bir:
„Fudit Fridericus Eberhardt Pestini 1816. Eccl. ev.
aug. conf. T.-Komlós sibi et suae posteritati fieri curavit,
V. D. Ministro Georgio Sexty, judice Paulo Pipis,
Cúratore Georgio Hovorka." A második 500 fontos s
következő felirattal van ellátva: „Johann Brilner goss
mich in Ofen 1768. Ecclae ev. Komlosiensis. Czerovszky
Gyuro. Vincze András." A harmadik 2 6 7 f o n t o t nyom.
Ugyanazon évben öntetett, mint az első s ugyanazon
felirattal is bir. A negyedik 111 fontos, ugyanazon
harang, melyet a komlósiak még Sz.-Andrásról hoztak
volt magokkal, természetesen azóta már kétszer is át
lett öntve. E harangnak felirata: „1867. za kurátoré
Asztalos Pale, za inspectore Lászik Pale, za richtáre
Lehoczky J a n a . Hönig." E harangok akkordja es-dur,
a mennyiben a legnagyobb g., a déli b., a fertályos es.,
a kicsi szintén b., s igy a mi az összhangot illeti, az
elég kellemes.
A templom erkélyéről, melynek a községháza felőli
rácsozatán csinos guirlandok között
(Ecclesia TótKomlósiensis) monogramm és 1824-ik évszám látható, letekintve, magunk előtt látjuk az egész községet,
mely onnan a magasból nem épen szabályos utczáival s ugy az utczákon és az udvarokban, valamint a

Községháza,
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kertekben levő fáival egy nagyobb szabású kerthez
hasonlít, melyen keresztül a Száraz-ér, mint egy nagy
ezüst szallag, kanyarog végig. Innen lenézve különösen
tavasszal és nyáron kellemes látványt nyújtanak a fák
közül kifehérlő tanyák csoportjai s szép derült időben
a körülfekvő közelebbi falvak, valamint a távolabb eső
Makó és Vásárhely városok idelátszó tornyai, de valamennyi látvány között mégis a legszebb az a gazdag
aranykalász-tenger, mely a hűvös reggeli szélben hullámozva jobbra-balra terül el előttünk.
A templom környékén vannak a község legszebb
épületei, igy a templom homlokzatával szemben van az
1893-ik évben épült községháza.
A régi még 1817-ik
évben épittetett volt, a mint arról a rajta volt következő latin chronostikon is tanúskodik:
lianC ereXít koMLós aere sVo qVoqVe Voto
V t slbl VentVrls hlnOqVe Det IVra sVIs,
mit Sárossy magyarra igy fordított:
Ez rakatott házban Komlós községe tanácsot
Tartani fog, cze'lját jóra segítse az ég!
E régi községháza 1893-ban bontatott le, azonban
csak annyiban, a mennyiben az újnak terve kívánta.
Daczára ennek a mostani annyiban újnak vehető mégis,
^ mennyiben az egyik jegyzői laknak hozzácsatolása
által nemcsak gyökeres átalakításon ment keresztül,
hanem tetemesen meg is nagyobbodott. A mostaninak bejárata felett
látható Komlós községének czimere:
bal felől egy ház s felette a hold sarlója, jobb felől pedig léczkeritésre
felfuttatott komló s felette ragyogó
csillag.
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A templomtól balra emelkedik az 1881-ik évben
épitett „Szálloda a Komlóhoz" czimzett, emeletes csinos
vendégfogadó, melynek földszinti helyiségeit a kávéház
s egy pár kereskedés s a vendéglős lakása foglalja el,
fent az emeleten pedig van a nagy diszterem, melynek falfestése ugyan nem sokat ér, de plastikus menynyezete bármely nagyobb város hasonnemii termeinek
diszére válnék, továbbá a kaszinó helyisége és egynehány vendégszoba,
A szállodának megfelelő ellenképül szolgál a templomtól jobbra fekvő, egyemeletes egyházi épület,
melynek alsó részében v a n n a k az egyházi magtárak s
a lelkészi közös iroda, felső részében, vagyis az emeleten
a népbank helyisége s az egyházi tanácsterem s ebben
a gondnoki hivatal. Az egyház eme épülete a vendégfogadóval egyidőben emeltetett.
Ezeken kivül, mint kiválóbb épületek, emlitésre
méltók: a két lelkészi lak, melyek minden külső díszt
nélkülöző ódon kinézésükkel mintha csak a protestáns
lelkészeknek az anyagiakban való szegénységét jelképeznék; t o v á b b á az ev. egyháznak tiz iskolája, a takarékpénztárnak épülete, a községnek két gőzmalma, az
egyik bent a hid mellett gőzfürdővel, a másik pedig
a község keleti szélén a kovácsházi út mellett, továbbá
még két vendégfogadó: a „pacsirtához" czimzett az
orosházi, a „Magyar koronához" czimzett a csabai ut
mellett, melyek épen ugy, mint a Komló szálloda, a
község tulajdonát képezik. Ha még megemlítjük, hogy
v a n egy zsidó-iskola, tanítói lakkal s imaházzal s egynehány csinos magánház, különösen a nagy utczán s
a csabai úton, ugy a község kiválóbb épületeinek felsorolását, ugy hisszük, ki is merítettük teljesen.

„Komló" szálloda.
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Hogy az elősorolt közepületek, valamint a község
piacztere s általában az egész község, annak egyszerű,
de rendes s tiszta házai az idegenre kellemes benyomást tesznek, azt hiszem, abban nem csalódunk; e
kellemes benyomást legfeljebb az fokozhatja le némileg, hogy a község utczái, bárha a piacztól kezdve le
a legszélsőig tiszták, nem eléggé szabályosak, kivéve
az ujabb keletű utczákat s a bánáti részt, hol egyenes s elég tágas utczák vannak. A belső vagyis a régi
község utczáira ráférne egy kis szabályozás, de miután
ahoz nemcsak akarat, de sok áldozat is szükséges, azt
hiszem, hogy Komlós utczáinak szabályozása soká,
még nagyon soká, csak kegyes óhajtásnak marad.
A község belterületén kívül legközelebbi környékén, különösen a vasút mentén megemlitendő a vasúti
állomás egyemeletes épülete, mely azonban nemcsak
tulegyszerü, hanem felette czélszerütlen s szűk épitmény is, ugy hogy például az I.—II. osztályú váróteremnek csúfolt helyiség 4 méter hosszú s 2 méter
széles spelunka, mely mint ilyen nem a komlósi, de
még a legutolsó bukovinai falusi személyforgalomnak
sem felelne meg. Tul a vasúton nyugat felől a szellőkben, egy pár csinos kolna fehérlik ki a fák zöldje
közül, mely kolnák egyike-másika szüretek alkalmával
nem egyszer ugyancsak vidám s hangos mulatságokat
látott már. Ugyancsak a vasút mentén Majláth felé,
az állomástól 100—200 méternyi távolságban van egykét tanitónak szépen berendezett szőllőskertje, megfelelő csinos kis épületecskékkel, valamint e sorok Írójának angol módra berendezett kertje közepén renaissance stílben épitett pavillonja.
Ezeken kivül meg keli említenünk, hogy a felső-

—

378

—

végi temetőben, mely 1884 JuL 19-én szenteltetett fel,
van néhány csinos sírbolt, igy a Simon-családé,
fent
vasrácsozattal körülvett kis kerttel s elől a kis tornyon
márványból faragott kesergő angyallal, a Csermcikcsaládé márványból faragott hamvvederrel, a Horvcíth-családé
fekete siennit m a g a s pyramis sírkővel s
vasrácsozattal és Tóth András családjáé egyszerű
homlokzattal. Az alsó végi, vagyis- a régi temetőben a
régibb sírboltok közül megemlítendő a farácsozattal
körülvett Sexty-féle
sírbolt, homokkőből faragott, szomorkodó s az életfáklyáját lefelé tartó geniussal; a
Szciháll-féle
sírbolt, melynek homlokzatán veres márványból faragott sírkő emelkedik a következő felirattal:
Itt nyugszik Tekintetes
kis jókai
Szakáll J a k a b
ur
hamvai
született januarius 15-kén 1752. eszt.
meghalt december 8-kán 1842. eszt.
életének 90-ik évében.
Aludd portest végálmodat,
Mig egy szebb nap sugára,
Felderítvén hajnalodat,
Ébreszt dicsőbb pályára.
Ekkor h a g y d el sírod hamvát
S mit vetettél arasd azt,
Nyerd a minden jók jutalmát
Es éld az örök-tavaszt.

Tót-komlósi népbank és az ág. hitv, ev. egyház irodája.
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Az ujabb sírboltok közül megemlitendőnek tartjuk
a Csörföly-G&alád s vele szemközt a Machan-család
sírboltját, amabban is, emebben is pihen a község egyegy volt lelkes munkása s dísze, kik több éven keresztül együtt munkálkodtak e község felvirágoztatásán
s jövőjén. S ha még megemlítjük, hogy ezek mellett
van még a Boltész-vsdXád. s vele szemközt a Pavlikcsalád sírboltja, mint olyan, mely a temető külső képét emeli, ezzel a község legközelebbi környékének
képét legalább főbb vonásaiban eléggé kimerítettük
volna. Egyébként a mi a temetőket illeti, tartozunk
ehez még hozzátenni, hogy azok gondozása a múltban
épen nem volt kielégítő s csak mintegy 15 év óta
kezdenek a komlósiak is a halottak iránti kegyeletöknek a sírok gondozása s tehetősebbek részéről azoknak
márvány sírkövekkel való ellátása által külsőleg is
szembetűnőbb kifejezést adni, bárha ahoz, hogy temetőink a sírkert elnevezését megérdemeljék, még sok
mulasztást kell pótolnunk.

XIII. FEJEZET.

Meg valami innen is, onnan is.
A községek s városok történetíróinak sablonszerű
eljárása az, h o g y a történet végére még n é h á n y statistikai a d a t o t csatolnak, a mi a szakemberek előtt
emelheti ugyan a mű becsét, értékét, ha azon adatok
valóban hitelesek s teljesek is, de a történetet, mint
olvasmányt épen a statistika száraz jellegénél fogva
a laicusra nézve vonzóbbá nem igen teszik. Mi ez eljárást nem követjük, hanem a helyett u g y teszünk, mint
az a gazda, a ki házat épít s midőn azt hiszi, hogy
készen van, végig tekint az épületen s látva, hogy
még ez is, meg amaz is hiányzik még, a helyett, hogy
itt v a g y ott átalakításokat tenne, inkább ragaszt a
már felemelt épülethez m é g e g y darabot s ott pótolja
a hiányokat. így v a g y u n k mi is a jelen történettel,
ugyanis a helyett, hogy száraz statistikát n y ú j t a n á n k ,
inkább egy, csupán erre szánt fejezetben pótlólag még
egyet-mást feljegyzünk u g y a község, mint az ágost.
hitv. ev. egyház történetéből.

1
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így meg kell említenünk, hogy a község elöljárósága eleitől fogva egész mostanáig az úgynevezett
falusi bíróság, mely azonban mindig a község legtekintélyesebb lakosaiból választatván, a község ügyei
iránt melegen érdeklődő, buzgó s tapintatos
jegyzőh
vezetése mellett, a község ügyeit mindenkor ugy vitte,
hogy nemcsak a béke napjaiban, hanem a megpróbáltatások nehéz küzdelmeiben is egyre gyarapodott s
izmosodott. A község legelső jegyzője Lenárt
Mihály még Szent-Andrásról jött le a komlósiakkal s
igy a község szervezésének nagy munkájában az érdemnek oroszlánrésze őt illeti, annyival is inkább,
mert azon nehéz időben, mikor a két vármegye a község birtokáért egymással hevesen küzdött s ennek
folytán a község hasonlított azon bárányhoz, mely két
oroszlán körmei közé került, ugy vezetni a község
ügyeit, hogy az a sok zaklatás daczára nemcsak hogy
el nem züllött, hanem egyre erősödött, mindenesetre
oly érdem, melyet eléggé méltányolni alig lehet. Lenárth eleinte maga, később, nevezetesen pedig 1756-ik
év óta, a melléje másodjegyzőül választott E g y e d
Pál-lal vezette a község ügyeit, s miután jegyzői tisztét több mint 27 éven keresztül teljes odaadással vitte,
meghalt 1773. Sept. 7-én, életének 70-ik évében. —
Helyét a már akkor 17 év óta itt működött Egyed
Pál foglalván el, másodjegyzőül bizonyos
Schrnál
György választatott meg, ki azonban csak
évig
jegyzősködött. mert már 1776. Mart. 10-én fiatalon,
alig 28 éves korában elhalt. Helyébe még ugyanazon
évben megválasztatott Benitz István,
ki egyideig
Egyeddel, majd pedig későbben Jahobaei
Dániellel,
mint másodjegyzővel, liivataloskodott.
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Az itt elősorolt öt jegyzőn kivül még a mult század jegyzői közé kell sorolnunk Ncigy Pál-1 is, ki
1797-ben, 24 éves korában választatott meg itteni
jegyzővé. 1801. Febr. 2-án megnősülvén s nőül vévén
Tonika Mihály helybeli tanitó Maria nevii hajadon
leányát, alapitója lett egy még most is általánosan
becsült, köztiszteletben álló családnak, melynek tagjait a közügyek iránti meleg érdeklődésük, a társadalomban elfoglalt állásukból kifolyó kötelességeik
teljesitésének erősen kifejlett érzékök, munkaszeretetek
a haza hasznos polgáraivá, egymásiránti őszinte szeretet
és bizalom s kölcsönös tiszteletben nyilvánuló példás
családi életök pedig a társadalom kimagasló alakjaivá
teszi. Nagy Pál a jegyzői hivatalt eg'észen 1829. Dec.
l-jén bekövetkezett haláláig, tehát vagy 32 esztendőn át
viselte. Oldalánál mint másodjegyző 1807. óta Sárossy
Pál működött, ki szintén vagy 30 esztendeig hivataloskodott itten. Hivataloskodásának utolsó 10 évében
azonban folyton betegeskedvén, az összes jegyzői teendőket, a melléje választott, Nagy Pál, az elsőnek
fia, látta el. Ez azonban alig 5—6 évi hivataloskodás
után Hód-Mező-Vásárhelyre távozván, jegyzői hivataláról lemondott, s helyét Omaszta
Ferencz foglalta
el 1835-ik évben, s betölté azt 1849. Aug*. 25-én bekövetkezett haláláig, a mikor ő is, mint sok más abban
az évben Komlóson, az akkor dühöngött epemirigynek
esett áldozatául. Hivataltársa volt Túróczy
István,
a ki Sárossy Pál helyébe lett megválasztva. Turóezy
egyike volt a község legkiválóbb jegyzőinek; a mellett,
hogy hivatalos teendőit a legapróbb részletekig híven
s lelkiismeretesen teljesitette, a néppel szemben igen
jó bánásmóddal is birt s buzgó, vallásos ember lévén,
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nemcsak sátoros ünnepeken, hanem az egész előljárósággal minden vasárnap megjelent a templomban. Elte
utolsó éveiben régibb idő óta benne lappangott betegsége, tüdőgümőkórja annyira erőt vett rajta, hogy
kénytelen volt nyugalomba vonulni, mely nyugalmát
1861. Jul. 18-án a sir nyugalmával váltotta fel, a mikor
is másnap, azaz Jul. 19-én az egész község részvétele
mellett temettetett el, úgyis mint jegyző, úgyis mint
ember, kedves emléket hagyva maga után. Szintén
kedves emlékezetben m a r a d t a komlósiaknál hivataltársa Soltész
Adám
is, ki az 1849-ben elhalt
Omaszta Ferencz helyébe lett jegyzőnek választva,
s ki miután jegyzői hivatalát 23 évig viselte, 1873.
Márt. 29-én gége és tüdősorvadás következtében élte
49-ik, évében jobblétre szenderült. — Turóczy István
helyetteseképen mintegy 2 évig bizonyos Weszelovszluj Máté működött, ki azonban, miután az elhalt Turóczy helyébe nem őt, hanem az 1851-től 1858-ik
évig segédjegyzői minőségben itt működött s már akkor
nagylaki rendes jegyzőt, Csörföly Lajos-t választották meg, a községből végleg eltávozott. Csörföly
Lajos tehát Turóczy István helyébe lett megválasztva,
elődjének nemcsak hivatalbeli pontosságát, hanem
szelid bánásmódját is örökölte, ugy hogy midőn 1891-ik
évben szélhűdés következtében kénytelen volt nyugalomba vonulni, általános részvét nyilvánult sorsa iránt,
valamint akkor is, midőn 1892-ik év Máj. 5-én elhalt
Szegeden, hova rokonainak látogatására távozott vala.
Holtteste Komlósra, hol ő előbb, mint segédjegyző több
mint 6 évig, majd 1861-ik év óta mint rendesjegyző 30
évig működött, hozatván el, Máj. 8-án a családi sirboltba
nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra. Hiva-
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taltársa, ki az 1873. évben elhalt Soltész Ádám helyére
jött, Povázsay
Mihály
22 évig teljesítette híven jegyzői kötelességeit, mígnem 1896. Febr. 5-én hivatkozással megrongált egészségére nyugalomba vonult.
A 70-es évek végén külön szerveztetvén a gyámügyi jegyzőség, ez állásra 1880-ik évben
Kosztra

Lajos

választatott meg, a ki is született 1853. Dec.

3-án Nagy-Sz.-Miklóson, Kosztra J á n o s ev. lelkész s
Turcsányi Julianna szülőktől. A t y j a megválasztatván
Ambrózfalvára lelkésznek, L a j o s fia az elemi iskolákat
ott végezte. Ezután a szarvasi főiskolába ment g y m nasiumi tanulmányainak folytatása végett. Bosznia
occupatiója alkalmával e hadjáratban az élelmezési
osztálynál ő is részt vett. Megszabadulván a katonaságtói, előbb csanádmegyei Alberti községi, majd pedig
1880-ik évben tót-komlósi jegyzővé lőn. Mint g y á m ügyi jegyző 11 évig működött. Osörfölynek nyugalomba
vonulása u t á n néhány hónapig mint helyettes I-ső
jegyző, 1892. Febr. 20-ától azonban mint rendes I-ső
jegyző hivataloskodik s a közigazgatási ügyeket vezeti.
A gyámügyi jegyzőségben utódja Lachata
János,
a ki született 1861. Aug. 29-én Tót-Komlóson, L a c h a t a
György és Legindi Mária iparos szülőktől. Elemi iskoláit a csanádmegyei Alberti községben kezdte, m a j d
azután Komlóson folytatta s végezte is be. Elemi iskoláinak befejezése után a szarvasi gymnasiumba ment,
hol a nyolcz osztálynak sikeres bevégzése után 1882-ik
évben az érettségi vizsgát is letette. Még ugyanazon
év Okt. 1-én mint egyéves önkéntes a hadseregbe
lépett s hadkötelezettségének 1883. Okt. 5-kéig eleget
tevén, ez év Nov. 1-től Tót-Komlós községénél, mint
napidíjas, nyert alkalmazást. 1886-ik év végén ugyan-
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ott birtoknyüván tartóvá lett, majd 1889. Máj. 24. és
26-án a jegyzői vizsgát fényes sikerrel letévén, Jul.
1-től helyettes jegyzővé s végül pedig 1892. Febr. 20-án
3-ik jegyzővé választatván, azóta a gyámügyi jegyzői
hivatal teendőit lelkiismeretesen látja el. 1896. April.
2-a óta azonfelül mint anyakönyvvezető is működik.
Az adóügyi jegyzőség teendőit szorgalommal, nagy

szakavatottsággal s lelkiismeretességgel Németh

Kál-

mán végzi, a ki született Pestmegye Pajsz községében
1869. Aug. 31-én, Németh Dániel községi jegyző s J o a n o vits Julia szülőktől. Iskoláit a budapesti 11. ker. egyetemi,
a kalocsai érseki és a soproni ág. hitv. ev. főgymnasiumokban végezte. A jegyzői pályára 1887. évi Jul. 1-én
lépett s mint segédjegyző a zalavármegyei dióskáli körjegyzőségnél volt alkalmazva 1889. Jul. l-ig. Ezen év
Decz. 1-től Tolnamegyének Madocsa községében működött, mignem 1894. Sept. 22-én tót-komlósi birtoknyilvántartóvá, 1895. év Augusztus havában pedig IV., majd
végül 1896. Febr. 5-én Il-ik jegyzővé választatott meg.
A katonaügyi osztálynál Bakos Béla van alkalmazva, a ki született 1866. Mart. 21-én Osorváson,
Bakos József földb. s Prokop Zsuzsanna szülőktől.
Elemi iskoláinak befejezése után a szarvasi gymnasiumba ment, hol hat osztályt végzett. Ekkor gazdászati pályára lépvén, felsőbb gazdasági tanintézeti
oklevelet Kassán nyert. Ezután hadkötelezettségének
tett eleget, miután Győrött, mint egyéves vadászönkéntes szolgált. A katonaságtól megszabadulván,
gróf Zichy Nándor fehér- és nógrádmegyei uradalmaiban, mint urodalmi irnok 5 és 1 / 2 évig volt alkalmazva.
Innen a „Debreczeni Ellenőr" politikai napi laphoz,
mint belmunkatárs került, mely működése közben épen
Tót-Komlói története.
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ugy, mint előbb is, tárcza-novellákat irt, különösen a
nevezett lap es több vidéki lap számára. — A községi
közigazgatás szolgálatába 1894-ik év őszén lépett
s 1895-ik évben Gyulán jegyzői oklevelet nyervén,
N.-Szénáson községi Írnokká lett, majd pedig 1896.
Febr. 5-éu a Tdt-Komlós községben megüresedett IV-ik
jegyzői állásra választatván meg, hivatalának teendőit
szorgalommal s igyekezettel végzi.
íme ezek végezték eddig Tót-Komlóson a községi
jegyzői teendőket, ezeknek buzgó s odaadó munkássága eredményezte azt, hogy a község egyre gyarapodott, sokszor a kedvezőtlen körülmények daczára is
folyto^ előrehaladt. Igaz, hogy a község a jegyzők
választásában szerencsés is volt még eddig, mely
választásnál, bár leginkább a szakavatottságra s becsületességre tekintett, mégis figyelt arra is, hogy az illető
ágost. hitv. ev. egyén legyen. Innen van az, hogy TótKomlós községében eddig más felekezetű egyén rendes
jegyzőül még soha nem alkalmaztatott.
Az itt elősorolt jegyzők mellett a község közigazgatásában fontos szerepet vittek mindenkor a község
bircli s törvénybirdi is, kik a községnek mindenkor
nemcsak a legmódosabb, de egyúttal a legértelmesebb s
igy legtekintélyesebb férfiai közül választattak. A birói
pálczát eddig a községben körülbelül 50 egyén viselte,
kik közül a mult században kiválóbbak voltak
Yajas
Márton a község legelső birája, ki mintegy 10 esztendeig egyfolytában viselte e tisztet. Öt követték a birói
tisztben Karhus
Márton, Pirovszhy János, Czezovszhy György, kik szintén tiz évi időközt töltöttek ki. Ezek után következett Mőtyovszhy
András,
ki hogy a községnek tekintélyes férfia volt, onnan
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lehet következtetni, hogy 20 évi időközben több izben lett
bírónak megválasztva. Ezen 20 évi időközben Mótyovszkyn kivill többnyire egy-egy évig Farhas János, Urban

Jakab, Tóth Györgyén Kosztolányi János, Pavlik
Mihály és Bobor Pál, Pipis Márton s Lehoczky
Gergely ültek a birói székben. Mőtyovszky után következtek: Keblovszky
János, Matajsz János, majd
pedig a mult század utolsó tizedében Pipis
,Márton,
Bogár Jakab és ismét Matajsz János, ki rövidebb,
ki hosszab ideig viselvén a birói tisztet. Bogár J a k a b
bíróságának idejébe esett azon, a tót-komlósi ág.
hitv. ev. egyházra nézve örökké emlékezetes mozzanat,
hogy 1795. Nov. 8-án szenteltetett fel az általunk más
helyen már részletesebben leirt templom, mely fontos
eseményhez emlékezet okáért még csak azt emiitjük
meg e helyen, hogy ezen ünnepélyes alkalommal öt
fiatal pár esküdött örök hűséget egymásnak, neveze-

tesen Orbán János Pipis Máriával, Pipis János
Klenovszky
Máriával, Kocsis János
Poljacsih
Annával, Matús György, Horváth
Zsuzsannával
és Matús Pál Kovács Máriával
s ugyancsak ez
ünnepélyes alkalommal három újszülött kereszteltetett,
ugyanis: Duszka Márton figyermeke János, Simcsok
János leánygyermeke Zsófia és Roszkos Pál leánygyermeke Anna.
— A jelen század bíráinak névsorát
Tóth Mihály kezdi meg, kit a közbizalom e század
első évében emelt a birói székbe, utána több éven
keresztül Benyó
János
volt a község élén, 1810-től
1820-ig PLovorka János, Franciszti
János, Pipis
Pál, majd ismét Franciszti János lettek a község
biráiul megválasztva. A század 3-ik és 4-ik tizedében

Tuska

János,

Bisztriczky

Sámuel,

Pipis

Pál,
25*
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Tóth A cicim és Antal

György

állottak a község
élén, mint annak birái. A 40-es években
Varga
Mihály és Mótyovszhy János két-két izben is, ezek
mellett Tusha János, a forradalom idejében pedig

Karhus

János és Mótyovszhy János, majd pedig
1849-ik évben Pavlih György viselték a bírói pálczát.
Forradalom után 1850-ik évben Vasas András
lett
a község birájává, kiről

azon jelszó maradt fenn:
„gondoskodjéh
hihi magáról",
a minek szomorú
magyarázata az, hogy nevezett biró idejében került a
kaszaperi nagy birtok eladásra, kínálva kínálták a községnek és pedig igen j u t á n y o s áron, u g y emlegetik,
hogy 40—50 írton holdját s a község hajlandó is lett
volna e vételbe belemenni, de ezt nevezett biró azon
kijelentésével: „Nem !gondoshodjéh
hihi magáról!*
megdöntötte s igy a komlósiak ettől elestek; most
ugyan már hatszor magasabb áron is megvennék, de
miután Kaszapernek egyik n a g y része ma hitbizományi
birtok, másik része pedig részint egyes községek, részint
pedig olyan magánosok kezében van, kik nem igen
hajlandók azt áruba bocsátani, a komlósiak kénytelenek
beérni azzal, ha #éha-néha bérletet kaphatnak azon a
földön, mely tulajdonuk lehetett volna. — Vasas után
az 50-es években Karhus János, ezután pedig Pipis
András következett, ezt követte Stirbiez
János,
a ki igen tekintélyes birája volt a községnek, s azt
öt éven keresztül vezette; utódjául a 60-as évek elején
Karhus András választatott meg bírónak, a ki ismét

Lehoczhy

Jánosnak

engedte át a bírói széket.

A 60-as évek végével s a 70-es évek elején Farhas
Pált látjuk viselni a birói tisztet, majd ismét Lehoczky
J á n o s vette kezébe újból a birói botot, a ki azt 1875-ik
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évben a község szolgálatában .esküdti és törvénybirói
minőségben már akkor mintegy 20 esztendeig álló

Machan

Pálnah

adta át. Machan Pál, a ki 9 évig

egyfolytában viselte a birói tisztet, s igy együttesen
minden megszakítás nélkül 29 évig szolgálta a községet,
örökké derült kedélyében, a mellett igazságszeretetében
vallásos lelkületéből folyó u g y egyesek, mint az egyház
iránt nyilvánuló bőkezűségében, nemkülönben pedig a
község előhaladása iránt mindenkor tanúsított élénk
törekvésében és azon bámulatos tapintatosságában,
mely őt minden föllépésében jellemezte, oly kiváló
tulajdonokkal bírt, melyek őt az előtte birói tisztet
viselt egyének valamennyié fölé helyezték, s a község
történetében maradandó emléket biztosítottak számára.
Utódja a birói tisztben volt Houorha Pál, szelíd s
mivelt lelkületű igazságos egyén, azonban nem oly
erélyes férfiú, mint volt az ő elődje, mindazonáltal az

utána következett Lehoczhy

János

után újból meg-

választották bírónak; de mielőtt az uj három évet kitöltötte volna, szélhűdés következtében kénytelen volt
birói tisztétől megválni s ekkor biróhelyettesül a volt
törvénybiró Antal
Pál lett megválasztva, ki a bírói
tisztet 1892-ik évben viselte. Antal után 1893-ik évben

i f j . Lehoczhy

János

választatott meg bíróvá s ezt

1896-ik évben követte Boros Márton higgadt, komoly
s jóakaratú egyén, a ki nemcsak kellő eréllyel, hanem
kellő tapintattal is vezeti a község ügyeit.
A törvénybiráhnah
névsorát a mult században
és pedig a község alapításának idején Czcrouszhy
György kezdi meg, s a mennyire a hiányos irattárból
ki lehetett kutatnom, a mult században még ugyancsak
a következő törvénybirák említtetnek: Fctrhas János

I

—
(1767), Bobor

Pál

390

—

(1771), Pipis

Márton (1777),
Szlávik Pál (1795), Lehoczky Gergely (1796). A
jelen század törvénybiráinak névsora Hovorka
Jánossal kezdődik, ezt követte 1808-ban Karkus Pál s a következő évben Orbán János, m a j d Zelenák
Adám
(1815), Karkus János (1820), továbbá Kukucska
Pál
(1827—9), Varga Mihály (1832—3), ismét
Karkus
János (1836—37), Lászik Ádám (1839). A 40-es
évekből felmaradt okiratokon Karkus
János,
Paska
János, Varga Mihály, Pipis András,
Gyurkovics Pál, Lászik András szerepelnek, mint a község
törvénybirái, az utóbbi még az 50-es években is viselte
e tisztet. Őt követte Gyiviesan Mátyás.
A 60-as
évek első felét ilyen tisztségben Mészáros
István,

Maehan Mihály, Ondrejo János, Gyiviesan Mátyás és Számúéi Márton, a másik felét pedig Maehan Pál töltötte ki. A legutóbb nevezett még 1871.
és 1872. is mint törvénybiró szerepel. A 70-es évek
többi éveiben e tisztet id. Hovorka Pál, Petri Sámuel és i f j . Hovorka PáX viselte. A 80-as évek
elején Mótyovszky
Mihály, ki azonban még mielőtt
az elöljáróság három évi cyklusa letelt volna, váratlanul elhalván, helye, mint törvénybiróé egy fél évig
Lászik Mátyás-sal töltetett be. Hovorka Pál bíróságának idejében a törvénybirói tisztet Lehoczky
János viselte, s midőn ez a következő három évben

birónak, melléje ifj. Lehoczky

János

választatott

meg törvénybirónak. Midőn Hovorka Pál másodízben
is bíróvá lett, mellette mint törvénybiró Antal
Pál
szerepelt, s míg ez a beteg Hovorka Pál bírót helyettesítő, a törvénybirói teendőket ifj. Antal
Pál látta
el. Az utolsóelőtti választásnál, vagyis a mikor ifj. Le-

—
hoczky

Francisti

János
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ugyanakkor

törvén ybirónak

választatott meg. A törvénybirák

névsorát az 1896. évben megválasztott Karkus
Sámuel zárja be.
A tót-komlósi árvaügyi tisztség 1836. évben lett
rendszeresítve, miről Tót-Komlós krónikása ezeket irja:
„Egy köztársaságban igen n a g y figyelmet érdemel az
ell maradott Árvák 's Özvegyeknek gondviselése 's
ezen ártatlanoknak gyárnolitása. Ezt szivére vévén az
M. Uradalmi közös Tiszt, Nemes Pál József Tiszttartó
Ur böltsen meg rendelé, 's kegyesen meg hagyá az
Helybéli érdemes Elöljáróságnak, hogy az gyámoltalan
szegény Árvákra való nézve egy Gyám a t t y a azonnal
neveztessen ki; ki minden Á r v á k 's Özvegyeknek Pénzekről 's minden Vagyonukról Esztendőrül Esztendőre
rendessen 's szigorúan számolni tartozzon. E szent
Ozéllnak elérhetése tekintetébül 1836-ik Évben Jan.
3-án tartatott Tanács ülésünkben ki neveztetett: első

Gyám Atyának: Lehoczky

György."

Lehoczky mint

első árvagyám
e tisztet
vette Adamik
Mihály
György (1852), Stirbicz
György, a volt jegyző fia

hét éven át viselte. Őt kö(1842—1852-ig),
Számuel
János (1853—57-ig), Nagy
(1858—1870), Onclrejo János és Puskel György (1871), id. Farkas
Pál
( 1 8 7 2 - 78-ig), Antal
Mátyás (1878-86-ig), Benyo
Pál (1887—89-ig), Molnár János (1890—95 év vévéig) s az elöljáróság utolsó választásánál árvagyámmá

ßzokol

János választatott.

Az itt elősorolt jegyzők, birák s törvénybirák és
árvagyámok névsorát részint a régi okmányok aláírásaiból, részint az ágostai hitv. ev. egyház anyakönyveiből lehetett csak ugy a hogy összeállítanunk, mi-
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közben azon meggyőződésre jutottam, hogy azelőtt
különösen a rnult században sokkal szívélyesebb s bizalmasabb volt a viszony a lelkészek, tanítók, jegyzők
és a nép között, mint most, mert a régibb anyakönyvekben alig van lap, hol v a g y a lelkészek, vagy a
tanitók vagy a jegyzők mint keresztapák ne szerepelnének; de egyúttal meggyőződtem arról is, hogy a
község mindaddig szerencsés volt nemcsak a jegyzők,
de általában az elöljáróság választásában is.
De ha szerencsés volt a község a m a g a elöljáróságának választásában, ugy nem kevésbé volt szerencsés a maga tisztviselőinek s kormányzó testületének,
a presbyteriumnak megválasztásában az egyház is. Itt
is ugy a tisztvisel őség, valamint a presbyterium tagjai
is mindenkor az egyház legmódosabb, legértelmesebb
s egyúttal legbuzgóbb hiveiből lévén választva, a lelkészek tapintatos működése mellett, ezeknek lehet tulajdonítani, hogy az egyház daczára annak, miszerint
terhei évről-évre, korszakról-korszakra szaporodtak,
mégis ingó- és ingatlanban 250 ezernyi vagyonra
tett szert.
Hogy a mult században s a jelen század első három tizedében kik viselték a főgondnoki (inspectori)
tisztet, azt mellőzve, csak azoknak neveit soroljuk elő,
a kik 1834-ik év óta lettek alkalmazva. Ezek névsorát
//

kezdi Stirbicz András (1834). Ot követték a főgondnoki tisztben Hovorka
Pál (1834—1836), Antal

György (1836—38), Tuska János (1838—40), Pipis
Pál (1840—1843), Mótyouszky János (1843 1846),
Tuska András (1846—1849), Karkus János(1849—
1851), Pipis András (1851—1853), Lászik
János
( 1 8 5 3 — 1 8 5 5 ) , Lehoczky
Mátyás {1855—1856)
Vasas
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András (1856—1857), Somogyi János (1857—1859),
Lehoczky
János
(1859—1861), Petri
Sámuel
(1861—1863), Mészáros István (1863—1864), Moly a
&yör£y

(1864—1866),

Lászik

Pál

(1866- 1868),

Machan

Márton (1868—1873), Ancsin
János
(1873—1876), id. Eovorka Pál (1876 - 1882), Molnár
János

(1882—1889), Boros

Márton

(1889—1892),

Tóth Pál (1892—1894), Antal

Pál (1894. Dec. 1-től
1895. Febr. 9-ig, mely napon elhalt), Farhas
András

(1895—1896). A felsorolt főgondnokok mellett, ugyanazon időtől fogva, mint algondnokok (kurátorok), a
következő egyháztagok voltak alkalmazva:
Biihran
János (1834), Oravecz János (1835—1836), Pushel

János

(1836—1838), Blaho

Lomjanszhy

György

(1840—1841), Bogár

János

(1839—1840),

Márton

(1838—1839),

Oravecz

(1841—1842),

Pál
Jancső

Jakab (1842—1843) Kmetyha András (1843 - 1845),
Korim Mihály
(1845—1847), Lászik
András
(1847—1849), Francziszti

esan

Mátyás

Pál (1849—1851)

Gyivi-

Márton
(1852—1853), Lopusny
János (1853—1854), Mótyovszky
György (1854—1855), Bogár
Márton
(1851—1852),

Lehoczky

(1855—1857), Gutyan
Pdl (1857—1858),
Karasz
Márton (1858—1860), Petri Sámuel
(1860—1861),

Lopusny

János (1861 —1863), Mótyovszky

Mihály

(1863—1865), Asztalos
Pál (1865-1867),
Machan
Márton
(1867—1868), Tuska János (1868—1870),

Bada Mihály (1870—1873), Kmetyha Pál (1873—
1876), Bada János (1876—1879) Franciszti
György
(1879- 1880) Molnár

János

(1880—1882),

Farkas

András (1882 1890), Franciszti Mihály és Farkas
András
(1891), Gyivicsan
István
(1891—1894),

—

Molndr

394

—

György

(1894—1895), Kmetyha
János
(1895-—1896). Az egyház fő- és algondnokai mellett,
mint az egyház tisztviselője az egyházfi
is szerepel, a
mennyiben azoknak segédkezik s az isteni tisztelet körül
teljesítendő teendőin kiviil különösen a tankönyvek beszerzésére s iskolás gyermekek közötti elárusitására neki
kell gondot viselnie. Jelenleg egyházfi Mótyovszky Pál.
A tót-komlósi ág. hitv. ev. egyháznak egész a
legutóbbi időkig felügyelője nem volt, csak 1895-ik
évben választott magának felügyelőt Haviár
Lajos
királyi főmérnök s a békésmegyei ' államépitészeti
hivatal főnökének személyében, kit egyéb jeles tulajdonai mellett protestáns egyházunk iránti meleg érdeklődése s eddigi közhivatali pályáján kiváló jelleme s
munkaszeretete által szerzett tekintélye ajánlott e tisztségre, s kiről a komlósiak előre is meg voltak győződve,
hogy kiváló fényes tehetségeit egyházuk javára készséggel értékesitendi. Székfoglaló beszédében tett kijelentéseinek alapján reméljük, hogy figyelmének t á r g y á t
nemcsak az egyház, hanem iskoláink ügye is képezendi
oly irányban, hogy azok ugy a valláserkölcsi, valamint
a hazafias nevelés tekintetében arról a niveau-ról, melyen
ma állanak, nemcsak le ne szálljanak, hanem folyton
emelkedjenek s hogy igy gyermekeink az iskolában
necsak a labdázás,
tekézés és sárhány er egetés,

a lányok meg a eziezázás
és a „bent a farhas
a
hint a bárány f
mint az iskolás gyermekek, igy a
komlósi iskolások rendes tavaszi játékainak, ügyességét
elsajátitsák magoknak, hanem az általános miveltség alapismeretei mellett az isteni félelemben és a hazaszeretetben megerősödve, egykor egyházunknak élő tagjaivá
s édes magyar hazánknak hasznos polgáraivá legyenek.

XIY. FEJEZET.

Az 1896-ik év, mint örömfiv Tót-Komlúson.
A) Hazánk

miUeniuma.

Azon általános nemzeti közörömből, mely 1896-ik
évben édes magyar hazánk ezeréves fennállása évfordulójának alkalmából e hon minden népeinek osztályrészül j u t o t t , Tót-Komlós is kivette a maga részét
őszinte örömének s Isten iránti hálájának ünnepi kifejezést adva. Ugyanis Május hó 9-én az iskolás gyermekek serege, 10-én pedig az egyház ünnepelt.
A gyermekünnepély n a p j á n reggeli 8 órakor minden
iskola g y e r m e k - c s a p a t j a s a j á t zászlaja alatt és saját
tanítójának vezetése mellett ünnepi díszben az ezen
alkalomra virágfüzérekkel díszített templomba vonult,
s mig az iskolások lent a nekik kijelölt padokban foglaltak helyet, addig a n a g y közönség a karzaton gyülekezett össze. Ünnepi hangulat tükröződött vissza u g y
a gyermekek, mint a felnőttek homlokán, magasztos
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öröm és őszinte hálaérzetnek ünnepi kifejezése volt az.
Az orgonának néhány hangulat telj es akkordja után
felhangzott a kicsinyek ajkán a „Népek
hatalmas
Istenea kezdetű szent ének, mely ének két első versének elzengése után Csermáh Kálmán
lelkész a szószékre lépve, rövid s az ünnepély jelentőségére vonatkozó
bevezetéssel magasztos imát mondott a hazáért. Ezután
ismét felhangzott a „ H a z á n k n a k nagy
Istene"
lendületes szent ének, melynek első és utolsó verse
elénekeltetvén, a gyermekek ünnepi istentisztelete véget
ért. A n a g y közönség haza oszlott, az iskolás gyermekek pedig iskoláikba tértek vissza, hol mindenik
iskola külön-külön a ministerium által a népiskolák
ünnepségeire kiadott programm szerint hazafias beszéddel, a gyermekek által előadott hazafias versek elszavallásával s hazafias dalok eléneklésével ünnepelt.
De ha lélekemelő volt a gyermekek délelőtti ünneplése,
nem kevésbé örvendetes látvány volt délután a gyermekek kivonulása a szabadba. Örömben repesett az
ember lelke, midőn az iskolás gyermekek saját zászlaik
alatt s tanitóik vezetése mellett koszorúsán s ünnepi
öltözékben, lobogtatva kicsiny zászlaikat, gyülekeztek
a községháza és a templom közötti piacztéren, a honnan
azután zeneszóval, dalolva a „ t Tárjatok be minden
földet"
kezdetű dalt, éltetve a hazát vidám hangulatban vonultak ki a „népkert" előtti szabad térre. Itt
egy csoportba mintegy 1300-an sorakozva, elénekelték
a „Hymnus"-t. Ezután Csermák
Kálmán
lelkész
következő beszéddel fordult a gyermekekhez : „Kedves
gyermekek, hazánk reményei! Ti, ezen reátok nézve
örvendetes s emlékezetes napon, kiki előbb a maga
templomában s azután kisebb templomaitokban, az

—

397

—

iskolákban hálás szivvel ünnepeltétek közös édes anyánk,
a drága magyar haza ezeréves fennállásának magasztos
emlékünnepét s most kijöttetek ide, a természet nagy
templomába, hogy Istennek szabad ege alatt, az ünnepi
diszbe öltözött növényzettel és a dalos pacsirtával
együtt örvendezzetek. Legyen ezen ti örvendezéstek
nemes és hozzátok méltó. Itt is azonban mindenekelőtt
adjatok kifezést őszinte hazafias érzelmeiteknek s harsány
hangon kiáltsátok: Éljen a haza! Éljen a nemzet! Éljen
a király!" — Az egetverő éljenzés lecsillapulta után
kezdődött a gyermekek mulatsága: a táncz és a játék.
Ez alatt a felnőttek az ezen alkalomra emelt hatalmas sátorban az asztalok mellett foglalva helyet, borozgatással s a gyermekek örömének szemlélésével töltötték
az időt, mig csak az alkony sötétes szárnyait rá nem
boritotta a tájra, a mikor is a gyermeksereg lelkesülten
dalolva s éltetve a hazát, hazaoszlott, az idősebbek
pedig élvezve az est üde levegőjét éjfélig mulattak.
Másnap Máj. 10-én az egyház ünnepelt, hálaadó
isteni tiszteletet tartva. A templom zsúfolásig telt meg
ájtatos hivekkel s a szokott „Kyrie", a Baltik Frigyes
püspök által ez alkalomra szerzett szent ének, s „Credo"
eléneklése után Csermáh Kálmán
lelkész tót nyelven tartott szónoki beszédet, melynek rövid tartalma
körülbelül ez. A következő előfohász után :
t

Népek Istene! ki egy ezredéven át
Védted s megtartottad e szép magyar hazát,
Fogadd ajándékul hálatelt szivünket,
S kérünk, ezután is védj és tarts meg minket.
A te jóságodnak, Urunk, nincs határa,
Tekints le áldólag a magyar hazára. Amen, — a
/
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beszéd bevezetésében a rendkívüli ünnep fontosságát,
drága magyar hazánk ezeréves fennállása magasztos
emlékünnepének jelentőségét s a haza minden népeinek
közös örömét ecsetelve. 96. Zsolt. 7, 8, 9 verse alapján
beszédje tárgyára tér át, azon kérdés felett elmélked-

vén: Ez ezredéves ünnepen minő
kell hoznunk az Ur pitvaraiba?

ajándékokat

Kell hoznunk
úgymond
I. Az Urnák
1., hálás, 2., erénnyel ékesített szivünket.
II. Ezredéves
hazánknak
1., szeretetteljes és
2., hű szivet.
Tehát necsak magasztaljuk hálás szívvel Istenünket, de erényeink is bizonyságot tegyenek a felől, hogy
az Ur népe vagyunk, méltók az ő atyai szeretete és
kegyelmére; azután szeressük igazán, tettel e hazát,
legyünk mi is mind a sírig hívek hozzá. Munkálkodjunk, fáradjunk kézzel és ésszel, ki-ki ott, hova őt az
isteni gondviselés helyezte, nem tekintve a magunk
hasznát, hanem a közjó felvirágoztatását. Ha mindezt
— úgymond — megtesszük, akkor az uj ezredév küszöbén nyugodtan tekinthetünk a bizonytalan jövőbe,
mert a Jóságos Isten, sorsunk hatalmas intézője, ki
hazánkat egy ezredéven át áldotta, védte, megtartotta:
ezután is kegyesen tekint le szentségének hajlékából,
az égből és megáldja az ő népét és a földet, melyet
t
adott minékünk! Amen.
Ezután ismét megszólalt az orgona ünnepélyes
hangja s egy magyar ének elzengése után Gajdács
Pál lelkész lépett a szószékre, hogy elmondja azon
magyar beszédet, melynek rövid tartalma a következő :
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Elöfohász:
Nemzetek hatalmas Istene, jó A t y á n k !
Hozzád szól ajakunk, hozzád száll hő imánk:
/
Áldjuk szent nevedet, annyi vész közepett,
Hogy hűn megtartottad a te hű népedet.
Halld meg fohászunkat, alázattal kérünk:
Te légy ezután is megtartónk, vezérünk ;
Add hogy hőn szeressük hitünket, hazánkat,
Es áldjunk Tégedet, mennyei Atyánkat. Ámen.
A bevezetésben röviden előadja, hogy azon óriási
világtesteknek, melyek a csillagrendszer végtelen területén keringenek és a melyeknek életkora nem évek,
évtizedek vagy évezredek, hanem millió évek szerint
számittatik, azon óriási világtesteknek életében ezer
esztendő csak egy pillanat; de ezen mi világunkon, .
melyet Földnek neveznek, a hol az élet és halál, a lét
és nemlét, a szerencse és a balsors oly gyorsan váltakoznak, ezer év oly végtelen nagy idő, hogy a mely
nemzet ezer éves múltra tekinthet vissza, az méltán
dicsekedhetik Isten végetlen kegyelmével, az méltán
borulhat le Isten jósága előtt. S midőn nekünk is Isten
ilyen végetlen kegyelme jutott osztályrészül, nem
méltó-e, hogy mi is édes magyar hazánk többi népeivel együtt, arczra borulva dicsőitsük Istennek kegyelmét, szeretetét, jóságát. Ezen bevezetés után a 111
Zsolt 1—10 verseinek alapján elmélkedésének t á r g y á t
e buzditó szózat képezé:

Isten végetlen
hegyeimét
Hirdesse szánk, szivünk,

elménk!
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I. Énekünk
ma ne legyen más, csak dicsének, magasztalás.
„Hallelujah! Hirdetem az Urat,
teljes szivemből az igazaknak tanácsokban és gyülekezetekben. Nagyok az Urnák cselekedetei, nyilvánvalók mindazaknak, kik azokban gyönyörködnek. Dicsőséges és tisztességes az ő cselekedeti és az ő igazsága
megmarad mindörökké. Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak a kegyelmes és irgalmas Ur. Eledelt
adott az őtet félőknek," tehát magasztaljuk Istenünket!

II. Szivünk fohásza e napon nem más, csak
remény s bizalom. „Az ő cselekedetinek erejét hirdette ez ő népének, hogy nékik adná a pogányoknak
örökségöket. iVz ő kezeinek cselekedetei igazmondás
és Ítélet; erősek minden ő végzései. Megerősítettek
mindörökkön örökké, melyek lettek hivséggel és igazsággal," tehát bízzunk mennyei A t y á n k b a n !

III. Uralkodjék
elménk felett hithűség
és
honszeretet. „Váltságot küldött az ő népének, parancsolta az ő szövetségét, hogy megtartsák mindörökké;
szent és rettenetes az ő neve. A bölcseségnek feje az
Urnák félelme; jó értelme vagyon mindazoknak, kik
azokat cselekszik: annak dicsérete megmarad mindörökké!" tehát szeressük hitünket, hazánkat!
Fel tehát, fel! zengjen ajkunkon a dicsének:

„Dicsérjétek Urnák szolgái, dicsérjétek az Urnák nevét. Az Urnák neve legyen áldott mostantól fogva mindörökkön
örökké.
Napkelettől
fogva mind napnyugatig
legyen dicséretes az
u
Urnák neve. Fel tehát, fel! szálljon szívünk hő fohásza mennyei Atyánk zsámolyához ! Fel, fel elménk a
hit és a haza oltárához, amannak keresztje, emennek
koronája minket is hithüségre s honszeretetre buzdít-
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son, lelkesítsen s akkor bizalommal léphetjük át a
második ezer év küszöbét, mert hisszük, hogy az, ki
eddig áldotta, védte, vésztől bajtól oltalmazta, áldani,
védeni s oltalmazni fogja ezután is drága hazánkat,
minket pedig egykoron az Ur Jézus Krisztus által
elvezetend az örök/ hazába — a boldogság, az üdv
örök csarnokába. Amen.
A hazáért, a királyért mondott ima s az oltártól
elhangzott ároni áldás után az ünneplő közönség lelkes
hangulatban oszlott szét, hogy azután mindenki otthon
tehetsége és módja szerint tovább ünnepeljen.
A politikai község az ezredévet azért nem ünnepelte Május hóban, mert azt September hóban, a község 150 éves jubileumával kapcsolatosan, nagyobb szabásban óhajtotta megülni.

B) A község és az ágost. hitv. evang.
150 éves
jubileuma.

egyház

Tót-Komlós községe képviselő-testületének 1895.
év Jan. 12-én tartott közgyűlésén e sorok irója megpendítette, hogy Komlós községe s benne az ágost.
hitv. evang. egyház 1896-ik évben fogja megérni fenállásának 150 éves évfordulóját s igy bárha a községek
élete nem az egyes ember kora szerint számittatik is,
mégis a mennyiben másfél századon át egy községet
is annyi csapás érhet, sújthat, hogy az felvirágzás
helyett elpusztulhat, tehát 150 esztendő egy község
életében is oly tekintélyes szám, hogy az olyan község, mely ezt a kort elérte s virágzóvá lett, csak méltó
dolgot cselekszik, ha ezen évfordulónak megünnepelteTót-Komlós története.

26
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téséről kellően gondoskodik. E felszólalás köztetszéssel
találkozván, a képviselő-testület nyomban határozatba
hozta, hogy ez évfordulót lehető solennitással meg is
fogja ünnepelni s azonnal rendező-bizottságot is nevezett ki, melynek tagjaivá Gajdács Pál elnöklete alatt
Tatay János, Karkus Sámuel, Karkus György, Machan
Mihály, Ujhelly József és Botka József lettek. Ezeknek
kötelességévé tétetett, hogy a tartandó ünnepségek idejét s sorrendjét állapitsák meg s azt annak idején jóváhagyás végett a képviselő-testület elé terjesszék. —
Időközben az egyház tanácsa is a maga részéről megbizta az egyházi elnökséget s tisztviselőséget, mint
bizottságot, hogy a községi rendező-bizottsággal egyetértve a jubileum mikénti megünnepléséről tanácskozzék,
í g y többszöri beható tárgyalás után a kettős rendezőbizottság, jóllehet a komlósiak idetelepülése tavasszal
történt, mégis tekintettel arra, hogy az ilyen ünnepségek tartása oly községekben, a melyeknek lakossága
legnagyobbrészt földmiveléssel foglalkozik, ősszel, a
mikor is lakosság a csépléssel már készen van, sikeresebben tarthatók meg, September hó közepe t á j á t
jelölte meg. E z t a képviselő-testület is magáévá téve,
a jubileum idejéül September 19-ét és 20-kát tiizte ki.
A képviselő-testület ugyancsak magáévá tette a bizottság által összeállított következő programmot is:

Első nap, Sept.

19-én:

1. Délutáni 5 órakor az érkező vendégek ünnepélyes fogadása a vasúti állomásnál.
2. Diszbevonulás fogatokon, zeneszóval s bandériummal.
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3. A vendégek üdvözlése a községháza előtt a
község és az egyház nevében.
4. 6 órakor a békésmegyei közmivelődési egyesület vándorgyűlése a „Komló"-szálloda nagytermében.
5. Ismerkedési estély ugyanott vacsorával s tánczmulatsággal egybekötve.

Második nap, Sept. 20-án:
Délelőtt'. 1. 8 órakor ünnepi isteni tisztelet az
ágost. hitv. evang. templomban tót és magyar nyelven.
2. 11 órakor községi képviseleti diszközgyülés.
3. 12 órakor a „Komló"-szállodában közebéd, ugyanakkor a népkertben a népnek a község általi megvendégelése.
Délután:
4. 2 1 / 2 órakor kivonulás a „Népkertében tartandó népünnepélyre.
5. Népünnepély külön programúi szerint.
6. 4 órakor a millenáris domb felavatása.
7. A nép tánczmulatsága.
Ezen programm sikeres keresztülvitele czéljából
annak minden pontjához külön-külön bizottság alakíttatott, amely bizottságok mindenike a rendező-bizottságtól
vett utasitás szerint előbb külön-külön tanácskozott.
Azután, hogy az egész rendezés teljesen összevágó
legyen s mint a pontosan készített óránál egyik kerék
a másikba pontosan illeszkedjék, nemhogy gátolja,
de hogy egymás működését elősegítse, midőn mindenik
bizottság a maga teendőit a legapróbb részletekig körvonalazta már, a rendező-bizottság elnöke az összes
bizottságokat többször közös tanácskozásra hivta egybe,
mely tanácskozásokon azután a tartandó ünnepségek
képe a legkisebb részletekig kidomborittatott. Utolsó
26*
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közös ülésen, mely két nappal az ünnepély előtt tartatott, az elnök felhívta a bizottságok összes tagjait,
hogy kötelességét mindenki híven teljesítse ugy, mint
az a katona, a ki előőrsön áll, s akkor kell, hogy
sikerüljön az ünnep. Míg mások arczán a siker felől a
remény és a kétkedés kifejezése -váltakozott, addig a
rendező, bizva a bizottságok pontosságában, változatlanul nyugodt arcczal csak annyit mondott : fog
sikerülni. S hálásan elismerem, hogy reményemben nem
csalódtam, mert az összes bizottságok tagjai nemcsak
az előkészületek alkalmával, de magán az ünnepélyen
is lelkes tevékenységet fejtettek ki, ugy hogy a megállapított programúinak minden pontja hajszálnyi pontossággal vitetett keresztül.
Midőn Sept. 19-ike Komlósra virradt, a felkelő
nap ünnepi mezt látott a községen: nemcsak a középületek, hanem a magánházak is lobogókkal valának
feldíszítve. Soha Komlós ennyi lobogót nem látott egyszerre. Az ünnepséget egyébként az egyház kezdte meg
azzal, hogy szombaton délben épen ugy, mint nagy
ünnepek előtt, a toronyban, melynek erkélyén két óriási
nemzeti zászlót lengetett a szél, valamennyi harang
megszólalt, melyre azután a községháza udvarán felállított mozsarak durrogtatása válaszolt, jelezve, hogy
megérkezett annak az ünnepnek az órája, a minőt
eddig Komlós még nem ünnepelt. Délben minden munka
megszűnt s a község lakossága ünnepi szint ölte magára.
Az idő is felette kedvezett, gyönyörű szép őszi nap
volt, mintha csak a természet is óhajtott volna részt
venni a mi örömünkben. Megindító látvány volt, a mint
délután 8 órakor a község minden tájáról tódult a nép
ünnepi öltözékében a piacz felé, hol a községháza előtt
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az egyes testületek, mindenik a maga zászlaja alatt,
valamint az iskolás gyermekek örömtől ragyogó arczczal, fellobogózva, felpántlikázva s felkoszorúzva —- s
szinten minden iskola a maga zászlaja alatt s a maga
tanitójának vezetése mellett, — gyülekeztek. — Négy
órakor az előre megállapított terv szerint mindenki a
maga helyén állott: az iskolás gyermekek a községháza mellett az épület hosszában a járdán foglaltak
állást, velők szemben a piacz közepén az ipartestület
helyezkedett el, ennek háta mögött mintegy 50 fogat
sorakozott, községháza és a népbank között a földmivelők olvasó körének tagjai zárták el az utczát, a
vendégfogadó előtt a 61 lovasból álló bandérium nyújtott festői látványt, a piacztól le a szépen feldiszitett
hidig szép viruló hajadonok, s velők szemben a kövezett ut másik oldalán deli, nyalka legények képeztek
ötszörös sorfalat; a közönségnek legnagyobb része pedig
az ut két oldalán csaknem a vasútig sürü sorokban
helyezkedett el. A rendező még egyszer végigtekintett
az egyes csoportokon s meggyőződve arról, hogy
minden rendben van, egynegyed ötre jelt adott az
indulásra. A menetet a zenekar nyitotta meg, utána
indult a bandérium s ezután a fogatok hosszú sora
vonult ki. A közönségnek egy nagy része már előbb
az állomáson gyülekezett, hol a szükséges rendről
szintén kellően volt gondoskodva.
Az érkezendő vendégek elé Orosházáig Tatay
János, Karkus Sámuel és id. Farkas Pál tagokból álló
küldöttség ment, a kikkel vendégeink azután együtt
érkeztek Komlósra és pedig a megye központjából,
Gyuláról a megye képviseletében: dr. F á b r y Sándor
alispán, dr. Bartóky József főjegyző, Oláh György
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megyei tiszti ügyész, ugy is mint a békésmegyei közmivelődési egyesület alelnöke, Szabó Emil a közmivelődési egyesület jegyzője, Jancsovics Péter árvaszéki
elnök, Domby L a j o s gyulai ev. ref. lelkész és dr. Frankó
László ügyvéd, mint a közmivelődési egylet tagjai ;
a járás részéről dr. Bodoky Zoltán főszolgabiró; az
esperesség részől Veres József esperes s országgyűlési
képviselő, dr. Nagy Elemér úgyis, mint az espereség
egyik világi jegyzője, úgyis mint a csorvási egyház
felügyelője, azután az egyes községek küldöttei: Csabáról az elöljáróság néhány t a g j a Korossy László főjegyzővel az élén, Orosházáról szintén az elöljáróság
néhány tagja Vangyél Szilárd főjegyző vezetése mellett,
Horváth Károly közjegyző, Gyomáról Kner Izidor nyomdász és családja, a közeli uradalmak tisztikara s ezeken
kivül is még sokan érkeztek, hogy jelenlétökkel emeljék az ünnepségek fényét. A vonat pontban 5 órakor
robogott be az állomásra, hol a zenekar lelkes Rákóczyindulója mellett nagy néptömeg várta. Midőn a vendégek
leszállottak, Tót-Komlós közönsége nevében rövid beszéddel Gajdács Pál üdvözölte őket, mire ugyancsak
rövid beszéddel megköszönve a szivélyes
fogadtatást,
dr. Fábry Sándor alispán válaszolt. Ekkor a vendégek
a kocsikra helyezkedtek s megkezdődött a bevonulás,
elől a zene, utána a bandérium s ezután a hosszú
kocsisor; a menetet, a merre elhaladt, a közönség lelkesen éljenezte, a vendégek kocsijaiba koszorúkat
s virágokat dobált, s mentől jobban közeledett a községhez az első kocsi, melyen a megyei alispán, a megyei
főjegyző s a rendező ült, a lelkesedés annál inkább
emelkedett. A mint a vendégek a hidfőnél felállított
diadalkapuhoz érkeztek a harangzugásba a zenének
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lelkes indulója s a népnek még lelkesebb éljenei vegyültek. A községháza elé érve a bandérium a községháza és a népbank között foglalt állást, a kocsikról
leszállva, a vendégek a községháza előtt helyezkedtek el.
Ekkor a községi elöljáróság élén a község nevében
Kosztra Lajos I-ső jegyző, az egyház nevében pedig
a presbyterium élén Csermák Kálmán lelkész üdvözölte
az érkezett vendégeket, mely üdvözletre ismét dr. F á b r y
Sándor válaszolt, a megye üdvkivánatainak és a község
és az evang. egyház felvirágzása feletti őszinte örömének meleg s lelkes szavakban kifejezést adva.
A vendégek elszállásolása
után, mely alig egy
félórát vett igénybe, a béllésmegyei
közmivelődési

egyesület tagjai s az érdeklődő
közönség az
egyesilletnek felolvasással
egybekötött
gyillésére
gyülekeztek

össze a „Komló"-szálloda nagytermében.

Itt Tatay János, mint az ünnepségek ezen részét rendező bizottság elnöke, üdvözölte a közmivelődési egyesületet, mire Oláh György elnök megköszönve előbb a
szivélyes fogadtatást, eszmékben s történelmi reflexiókban gazdag s szabadon előadott értekezésében a közmivelődési egyesület czélját s működését fejtegette,
m a j d utána dr. Franko László szintén közmivelődési
tárgyakról szellemesen csevegett, s végül Domby L a j o s
„három barát" czimü költői elbeszélését olvasta fel,
s a közönség ugy az elnököt, mint a másik két felolvasót élénken megéljenezte, igy adva kifejezést
melegen érzett hálájának a szellemi élvezetért.
Gyűlés után a közönség egyik része lent a kávéház nyári helyiségében a lombosfák alatt teritett asztalokhoz ült, a fiatalság pedig a teremben olyan tánczmulatságot hevenyészett, mely a késő éjfélutáni órákig
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eltartott. Vacsora u t á n a vendégek megtekintették a
kivilágítást,
a melynek egyik legszebb részét a templom belsejének, különösen pedig az oltárnak kivilágítása képezte. Igen kedves benyomást tett magának a
torony erkélyének nemzeti szinii pohármécsesekkel történt kivilágítása, valamint a torony kerek ablakának a
község czimerét ábrázoló transparentje. A kivilágítás,
melyben nemcsak a köz-, hanem a magán-épületek is részt
vettek, bár nem volt valami nagyszabású, mégis az ünnepségeknek kedves kiegészítő részét képezte épen ugy, mint
a kilenczórai harangozás utáni ének a torony erkélyén.
Az első nap voltaképen csak előjátéka volt a másnap következett főünnepségnek. Sept. 20-án vendégeink
száma részint Orosházáról a reggeli vonattal, részint
a közeli községekből: Alberti, Pitvaros, Ambrózfalva,
Majláth, Tót-Bánhegyes s Földvárról kocsikon érkezettekkel megháromszorozódott. Ugyanis e községek legnagyobb része nemcsak küldöttségileg az elöljáróság
kiküldése, hanem egyesek megjelenése által is erősen
vala képviselve. A Sept. 20-iki ünnepségek leglényegesebb részét az ünnepi isteni tisztelet képezte, mely
8 órakor vette kezdetét, de már 7 órakor a község
minden tájáról tódult a nép a lobogókkal s virágfüzérekkel feldíszített templomba s már 8 órakor zsúfolva
volt az ugy, hogy még a karzatok feljárói is telve
voltak á j t a t o s hívekkel. A szokott „Kyrie," egy alkalmi
ének s „Credo" eléneklése, közben pedig a liturgiának,
melyet Gajdács Pál végzett, befejezése után
Czinkotszhy Márton alberti lelkész, mint azon egyház
lelkésze, mely a komlósi egyháznak gyermeke, leánya,
lépett a szószékre; tót nyelven t a r t o t t beszédének vázlata a következő:
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Rövid történelmi bevezetés után jelezte, hogy 1746.
évben a község első lakosai itt letelepedvén, vagyon
és lelkiismeret szabadságának teljes tudatában szorgalmas méhekként azonnal munkához láttak. Tudták, hogy
a munkától kérges tenyérben nagy kincs rejlik. Hasonlók valának a termőfához, mely jó gyümölcsöt hoz,
sebes folyású patakhoz, mely épen mert gyors, vizével
üditőleg hat emberre, növényre egyaránt. Ámde az itt
letelepedettek nemcsak a község, de egyúttal az egyház-alapításra is gondoltak, hogy az Ur ezen Sionán
is lengjen Krisztus evangeliomának lobogója. Meg voltak győződve ugyanis, hogy a ki csak a testiekre gondol, hasonló a héjat gyűjtő s magot elhányó gyermekhez s ama gazdához, ki a jó földet teljesen elhanyagolván, a szomszéd hitványabb földre forditja teljes
szorgalmát. Az első lakosok okosan kezdték s ezért
nem érte őket csalódás. S midőn 150 év után az utódok hálás szivökben megujitják emiéköket, Isten megsegitő kegyelmén kivül, lehetetlen, hogy tetteikre ezen
legjobb tanukra ne gondoljanak. Poraikat fedő hantokat bár régen befedte az idő moha, nem szabad hogy
emiéköket a feledés fátyola takarja. Es mint Sámuel
Masfa és Sen közé emlékkövet tett és elnevezé Eben
Ezernek, mert m o n d á : „ Mindeddig
megsegített az
U r ! " ugy a tót-komlósiak is az elmúlt és a jövő 150
év határánál emeljenek emlékkövet sziveikben:

Hálás
felirata ?

szíveli

emlékkövének

mi

legyen

a

Az első oldalon: Áldjad

és el ne felejtkezzél

én lelkem az Urat
semmi
jótéteményeiről

(103 Zsolt. 2 v.)

A másik oldalon: „ I s t e n h e z közelgetnem

ne-

—
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kern felette igen jó. Az Ur Istenben
tem reménységemet,
hogy hirdessem
cselekedetit. (73 Zsolt. 28. v.)

helyhezteminden

A mit Dávid Istentpi vett jókért szivbői mondott,
azt a komlósiak irják szivök emlékkövére. Midőn a
szónok ezen első részben Isten iránti hálára figyelmeztette a híveket, utalt elébb azon isteni kegyelemre,
mely ezen község felett nyilvánult. Jelezte az anyagi
és szellemi előmenetelt s lelkiismeret szabadságát. S
bár 150 év leforgása alatt e községet sok csapás érte
(háború, tűzvész, cholera, éhség), mégis az isteni jóság
megtartotta a községet, sőt számban annyira növekedett, hogy két r a j t is bocsátott ki magából, megvetvén
alapját Alberti és Tót-Bánhegyes községének. De —
folytatja a szónok — elődeitek nemcsak vagyoni gyarapodásra gondoltak, a lelkiekről sem feledkezének meg.
Azonnal templomot, iskolát épitének, hogy Krisztus
evangeliomának szövétneke világoljon utaikon. Erezték,
hogy az ember Krisztus nélkül sötétben bolyongó vándor, hajó iránytű nélkül, bányász, kinek mécse kialudt,
ház, melynek gazdája, árva, kinek ápolója, katona, kinek vezére nincsen. 8 ez arra ösztönözte az utódokat,
hogy nyomdokaikon járva, ők is szeressék Krisztus
egyházát. Mint az elődöket, őket is megáldá az Ur
vagyoni jóléttel, lelkiismereti szabadsággal, boldog családi élettel, szent igéjével, mely tanit, vigasztal, szentségekkel, melyek megszentelnek. Bizony a hálás sziv
emlékkövének legszebb felirata: „Alcljad én lelkem

az Urat és el ne felejtkezzél
nyeiről. "

semmi

jótétemé-

Ámde Dávid épen az isteni szeretet nyilvánulásait

látva, örömmel mondja: „Az

Ur Istenben

helyhez-

—

tetein

minden
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reménységemetAz

jóságos
Isten, ki 150 évig őrködött e község felett, ki öltözteti a mezők liliomát s nem h a g y j a el az ég madarait,
az utódokat is szerető gondjaiba veszi. Nektek is
mondja, mint J á k o b n a k : »Ne félj, mert én
nem
hagylak el tégedetA
jövő ugyan sötét fátyollal
van elfedve szemeitek elől s nem tudjátok, mit rejt
magában, örömöt-e, but-e ? de ha hisztek Istenben, reményeitek horgonya biztos kikötőben van. — Fagyos
földben pihen a mag, csupasz ágban a kicsiny rügy,
de az isteni kegyelem tavasszal életre kelti a dermedt
magot, a kicsiny rügyet s lesz belőle gyümölcs. A mi
reményünk kicsiny magját is az isteni szeretet életre
kelti a jövőben, mert ki benne bizik, az soha meg
nem csalatkozik. Azért érjen bármi csapás, veszély,
bizván bizzatok Istenben. Mint a sötét éjben legszebben ragyog az ég csillaga, ugy az isteni kegyelem
csillaga is a bajok éjjelében látható legjobban. De ez
csak azok felett tündöklik, kik féltik az Urat s parancsolatát megtartják.
Te uj nemzedék! okulj a múltból, hogy okosan
élhess a jövőben. Különben neked is azt mondja az

ég Ura: „ I s m e r e m tetteidet,

a

élsz ugyan,

vagy"
Ne légy tehát terméketlen
kert ura kimondá az Ítéletet: „vágd

de holt

fügefa, melyre a
ki!" Azért irja fel

kiki szive táblájára: „ Á l d j a d én lelkem az Urat!
s „Istenben helyheztetem
reménységemetAmen!
Ezen szónoki ihlettséggel elmondott beszédet egy
alkalmi ima követte; ezután pedig ismét megszólalt az
orgona ünnepélyes hangja s egy magyar éneknek elzengése után Gajdács Pál lépett a szószékre s magyar
nyelven a kö vetkező beszédet m o n d o t t a :

—
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Elöfohász:
Ki a népek sorsát s utaik kiméred,
Végetlen kegyelmű jó Atyánk, Istenünk!
Legyen szent nevednek hála és dicséret,
Engedd azt e napon örömmel zengenünk;
Másfél századon át oltalmazónk voltál . . . .
Zengjen hát ajkunkon ma a hála-zsoltár!
Óh örök forrása áldásnak, eró'nek!
Lelkünk ma a remény mezébe öltözött,
Ha nékünk az öröm virágai nőnek,
Vagy ha karod vezet rögök, sziklák között,
Mig e nép eljuthat égi trónodhoz át,
Hitben, szeretetben hü maradjon hozzád!
Ájtatos lélekkel s buzgó szivvel kérünk,
Őrködjél jó Atyánk néped felett híven,
Szent Fiad, szent Lelked, az legyen vezérünk
Szent országod felé vezető ösvényen,
S ha majd megfutottuk ezt a földi pályát,
Általa nyerjük el az ü d v koronáját. Ámen.

Szeretett

Testvéreim

az Urban!

Ha e két év-

számot 1746 és 1896 papirosra egymás mellé vetjük,
akkor közöttük legfeljebb csak egy kis összekötő vonást
l á t h a t u n k ; de ha e két évszámot ma sziveinkbe véssük,
akkor közöttük egy nagy községnek, egy nagy egyháznak egész történeti m ú l t j a egyrészt a benne lefolyt
küzdelemmel s Isten számtalan áldásaival, másrészt a
végig szenvedett fájdalommal s az élvezett örömökkel,
szóval a mult egész képe tárul fel lelki szemeink előtt.

—
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Ma pedig e két évszámot kell sziveinkbe vésnünk, mert
hiszen Isten végetlen kegyelméből ma ünnepeljük TótKomlós községe s benne az ág. hitv. ev. egyház 150
éves évfordulójának napját. Százötven év mily nagy
idő! Mert igaz ugyan, hogyha naprendszerünk azon
égi testeire gondolunk, melyek millió meg millió évig
fejlődnek s ismét millió meg millió évekig keringenek
a Teremtő által nekik kijelölt pályájukon, akkor 150
esztendő csak egy röpke pillanat ; de ha eme földi
létünk viszonyait tekintjük, hol az ember sorsa annyi
ezer meg ezer változásnak van alávetve, hol egy
pillanat alatt az öröm derült egére a bánat sötét felhői
tornyosulhatnak, hol egy pillanat a gazdagnak koldusbotot adhat kezébe, a koldust pedig a gazdagság
bársony pamlagára ültetheti s ha itt az emberi kort
vesszük zsinórmértékül, amaz emberi kort, melyről a
zsoltár-iró 90. Zsolt. 9-ik versében azt mondja,

hogy ,,a mi esztendeinknek
napjai hetven esztendő, vagy mennél feljebb nyolezvan
esztendő:
akkor 150 év egyesekre nézve az elérhetetlennek határába esik már, de egyes községek s egyházak életében is oly tekintélyes idő, hogy egy 150 éves múltnál
megállapodni, e múltra visszatekinteni nemcsak méltó,
de üdvös is, nemcsak kiváltság, de kötelesség is, nemcsak öröm, de magasztos feladat is. így midőn mi is
e mai napon miként a vándor, ha zarándoklásában egy
nagyobb magaslatra ért s megfutott útjára visszanéz,
községünk s egyházunk 150 éves múltjára visszatekintünk, ez egyrészt őszinte örömünk, másrészt pedig kötelességérzetünk megnyilatkozása. Hogy pedig ez örömünknek s kötelességérzetünknek méltó kifejezést adjunk?
legyen ez ünnepélyes alkalommal elmélkedésünk t á r g y a :

—

Szivünkbe,
Községünk,
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lelkünkbe mélyen van letéve
egyházunk
e százötven éve.

Mielőtt azonban elmélkedésünkben tovább
nánk. stb.

„Mi Atyánk,

ki a mennyekben

halad-

vagy stb."

Hallgassák meg a ker. liivek ez ünnepélyes alkalomra, ugy mint e község s egyház 150 éves évfordulójára, szabadon választott Sz. Igéket, melyeket följegyezve találunk a 100. Zsoltárban,
holott is az
Igék az 1-so verstől az 5-ig ekképen hangzanak:

„ Örvendezzetek

az Urnák, földnek
lakosai!"
stb.

minden

A felolvasott szent Igékben, Szer. Testv.
az
Urban! a zsoltár-iró Izrael népét figyelmezteti Isten azon
számtalan jótéteményeire, melyet nekiek nyújtott s e
végből nemcsak örömre, de hálára is buzdítja őket,
egyúttal pedig, „ mert jó az Isten, kegyelme
örökké

tartó

és nemzedékről

nemzedékre

az ő hűsége",

szivükben az Isten iránti bizalmat
gerjeszti, erősiti,
támogatja. Szolgáljanak tehát ez igék jelen ünnepi elmélkedésünk alapjául, mely elmélkedésünknek t á r g y a
leszen tehát:

Szivünkbe,
Községünk,

lelkünkbe
mélyen van letéve
egyházunk
e százötven éve.

E százötven évnek, melyet ma szivünkbe véstünk,
e százötven esztendőnek emléke minket
I-ször igaz örömre gerjeszt. „Örvendezz
az

—
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Istennek egész föld! Szolgáljatok Istennek örömmel, menjetek elébe vigassággal1', igy szól az ihletett dalnok Izrael népéhez. Nem viszliangzik-e a mi
sziveinkben is a dalnok ezen örömre gerjesztő szózata,
ha szemeink előtt megjelenik községünk s egyházunk
150 évre terjedő m ú l t j a ? Tekintsetek csak vissza amaz
1746-ik évre, midőn boldog emlékezetű apáitokat Isten,
mint egykoron Izrael népét Mózes és Józsue által Kánaán földére, egy lelkész s egy tanitó vezetése alatt ide,
édes magyar hazánk eme Kánaánjába vezérlé! Tekintsetek csak vissza arra, hogy apáitok mindössze 80 családot alkottak s e 80 családnak ivadékai ma már másfél
ezer családnál is többre szaporodtak, holott két rajt
is bocsájtottak ki, két virágzó egyháznak vetve meg
az alapját. Mintha/ csak Isten rajtok is beváltotta volna
hü szolgájának Ábrahámnak I. Móz. 22, 17-ik versében tett igéretét: „Áldva megáldlaJt és sokszo-

rosan megsokasítom
magodat, mint
csillagait és mint a tenger partjának

az égnek
fövényét11,

s mintha csak hallanók onnan felülről megboldogult
apáitok hangját, amint ama pátriarchának, Jákobnak
szavaival, látva ivadékaik sokaságát, I. Móz.
32,11-ik
verse szerint igy kiáltanak fel: „Méltatlan vagyok

minden
kegyeidre
és minden
kegyelmedre,
melyet tanúsítottál
szolgád iránt, mert bottal
léptem át ezen Jordánt
s immár két sereggé
lettem! — Tekintsetek csak vissza arra, hogy apáitok, daczára ama sok küzdelemnek, a m a sok zaklattatásnak, melyet mindjárt idejövetelök után átszenvedni kényszerültek, nemcsak a hitben megmaradtak, hanem ugy az anyagiakban, mint a lelkiekben
egyre gyarapodtak. Tekintsetek csak vissza arra,
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h o g y mig apáitok idejövetelök idején csak egy szegényes kis viskóba küldözhették gyermekeiket, addig ti
m a már 10 diszesen épitett iskolába j á r a t h a t j á t o k
magzataitokat Isten ismeretének gyűjtése végett. Tekintsetek csak arra vissza, hogy mig apáitok csak egy
roskatag imaházba j á r t a k , addig ti ma egy hatalmas
alkotásu templomba gyülekezhettek Isten dicsőítésére.
Tekintsetek csak vissza mindezekre, hasonlítsátok össze
apáitok küzdelmével a ti békességteket, hitök miatti
üldöztetésével a ti v a l l á s s z a b a d s á g o k a t : nem kell-e
néktek is örvendenetek, nem kell-e vigadnotok, nem
kell-e a zsoltáriróval igy kiáltanotok fel 118.
Zsolt.
24-ik verse szerint: „ E z azon nap, melyet
Isten

rendelt,

örvendezzünk

és vigadjunk

azon". —

E százötven évnek emléke tehát első sorban igaz örömre
gerjeszt, de

Il-or őszinte hálára> is buzdit.
„Tudjátok
meg, hogy jelen van az Isten, ő teremtett
minket és övéi vagyunk: népe és legelő nyája. Lépjetek kapuiba hálaadással,
udvaraiba
dicsérettel, adjatok hálákat
neki, áldjátok
nevéta,
igy buzditja a mai szent leczkében Izrael népét a lánglelkü dalnok Isten iránti hálára. Igy buzdit. minket is a
mai napon arra, hogy lépjünk
Jiapuibahálaadással,
udvaraiba dicsérettel", adjunk hálákat neki s áldjuk
szent nevét. Avagy nem méltó dolog-e, hogy szivünkben, lelkünkben az öröm mellett a hála érzete is foglaljon helyet, nem vagyunk-e mi is istennek népe, legelő
nyája? S ha községünk s egyházunk múltjára m a vissza
tekintünk,"nem látjuk-e ottan, hogy ama kis csemete,
mely apáink ideköltözése folytán ide lett ültetve, mily
hatalmas terepélyes fává fejlődött, nem látjuk-e ottan,
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hogy daczára annak, miszerint e községre, ez egyházra
nem egyszer Isten súlyos karja nehezedett, hogy apáitok felett s részben már ti felettetek is nem egyszer
sötét, nehéz felhők vonultak el, voltak nekik is, nektek
is rémes, aggodalmas napjaitok; hogy csak néhányat
emlitsek, ott van az 1831-ik esztendő, midőn a halál
sötét angyala 1332 lelket ragadott ki kedveseik karjai közül, az 1836-ik év, midőn a tüz pusztító árja
néhány óra alatt százakat, ezreket koldussá s hajléktalanná tett, az 1863-ik év, midőn éhinséggel kellett
küzdenetek, daczára mondom ezen s más csapásoknak,
a végetlen kegyelmű Isten, ki sz. Lelke által 1. Kor.
10. 13. verse szerint igy szóllott hozzátok: „ N e m

egyéb, hanem ha emberi kísértés esett rajtatok]
hü azonban az Isten, a ki nem engedi, hogy
f'eletébb kisértessetek,
semmint
elviselhessétek, hanem a kísértés mellett
aszabadulásra
is utat nyit, hogy elviselhessétek",
— nemcsak
megtartott, de veszteségtekért a maga mennyei áldásaival gazdagon kárpótolt is. Nem méltó dolog-e, hogy
mindezeket eszetekbe véve, ma a zsoltáriróval igy kiáltsatok fel 108. Zsolt. 1—2. verse szerint: „ Á l d j a d

én lelkemt az TJrat és miden bensőm az ő szent
nevét. Áldjad én lelkem az Urat és meg ne feledkezzél
semmi jótéteményeiről/"
De e hála
necsak szavakban, hanem tettekben is nyilatkozzék.
Apáink emlékezete, apáink példája minket is nemes
cselekedetekre buzditson. Ha felettünk is beborul az
ég, ha éltünk hajóját is a megpróbáltatások hullámai
ide-oda dobják, ne csüggedjünk, miként ők nem csüggedtek, hivek maradjunk mennyei Urunkhoz, miként ők
hivek maradtak. Ha pedig felettünk is a béke derült
Tőt-Komlős története.

27

—
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ege mosolyogni fog, igyekezzünk nyomdokaikon haladva, hitünket, egyházunkat, hazánkat, e közös drága
anyánkat nemes tettekben nyilvánuló szeretettel megtartani, Jiiven szolgálni, eltünk végső órájáig liiven
szeretni s ezekért nemcsak élni, de ha kell, éltünket is
áldozatul hozni, szemelött tartván Pál apóst, intelmét
II. Tim.
1. és 8-ik versében: „ Te annak
okáért

én gyermekein,
erősödjél meg a Krisztus
Jézusban való kegyelem által. légy részes a szenvedésekben, mint a Jézus Krisztusnak
jó bajnoka
E százötven év emléke e mai napon nemcsak igaz örömre
gerjeszt, nemcsak őszinte hálára buzdit, hanem végül
III-or tántorithatlan
bizalomra
is lelkesít.

„Mert jó az Isten, kegyelme örökkét ártó és nemzedékről nemzedékre
az ő hűségeu, igy szól végre
a látnoki lelkii dalnok Izrael népéhez s ez által szivében Isten iránti bizalmat gerjeszti, táplálja, erősiti. De
kérdem, nem lelkesit-e minket is e mai napon hasonló
tántorithatlan bizalomra Isten iránt? Ha visszatekintünk ma e község, ez egyház 150 éves múltjára, Istennek ott nyilvánult jótéteményei nem zálogai-e annak,

hogy az ő „ k e g y e l m e örökkétartóu
s hogy „ n e m zedékről nemzedékre"
száll „az ő hűsége?" Evek
múlnak, évek jönnek, egyik nemzedék a másiknak örökségül adja át e földi létet, de az Isten marad örökké
ugyanaz, „ő nála
nincsen változás, sem változásnak árnyéka" (Jak. 1. 17); hü azokhoz, kik benne
biznak, benne vetik reményüket, az ő mindenható jobbja
el nem lankad; kik a megpróbáltatás nehéz napjaiban
is hozzáfordulnak segítségért, megóvja, megoltalmazza
azokat a gonosztól, kiszabadítja őket az inség, a nyomorúság bilincseiből, miként ő m a g a mondja szent
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Lelke által 50. Zsolt.

15. versében: „ H í v j engem
segítségül, ha ínségben vagy: megmentelek
s te
tisztelni
fogsz engemetHa
félelem, aggodalom
hányja sziveiket, megnyugtatja őket, mint egykoron az
ő hü szolgáját Jákobot, midőn Ezsai
él. 11. verse
szerint igy szóllott hozzá: „JSfe félj, hisz én vagyok

veled; ne aggódjál, hisz én vagyok a te Istened;
én erősitlek, én segitlek és én támogatlak
diadalmas jobbommal" • De miként kegyelme örökkétartó, miként hűsége nemzedékről nemzedékre száll,
ugy az ő szeretetének gazdagsága is kimeríthetetlen.
A kik a megpróbáltatások napjaiban is engedelmességök, a jólét napjaiban Szent Fiának, a Jézus Krisztusnak és az ő igaz tanainak követésében tettek által
bizonyitják be szeretetöket iránta: azok az ő mennyei
áldásainak gazdag osztályosai, mert a mint a költői
ihlettségü Dávid király mondja 37. Zsolt. 25. és kö-

vetkező verseiben'. „Gyermek voltam, meg is
vénültem, de soha nem láttam, hogy az igaz
elhagyatott
és magzatai
kenyeret
kéregettek
volna. Naponta
irgalmaskodik
és kölcsön ád
és magva áldásban él. Az igazak
örökségül
kapják a földet és lakni fognak örökké
azon".
Nem birjuk-e mi is ebben zálogát annak, hogyha mi
és maradékaink is a jólét napjaiban tévutakra el nem
tántorodunk, hanem követve azon utat, melyet menynyei Megváltónk nékünk is kijelölt, midőn mondja
Ján. Iá. 6. versében: „Én vagyok az ut, az igaz-

ság és az élet; senki sem mehet az
Atyához,
hanem ha általam", Isten parancsolatait mindenkor
hiven teljesitjük, ha a megpróbáltatás nehéz, fájdalmas
éveiben hitünkben, hüségiinkben el nem esünk, hanem
27*
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a tengernek rendületlenül álló sziklájakent hivek maradunk hitünkhöz, Istenünkhöz, egyházunkhoz, hazánkhoz: akkor ezután is velünk lesz nemcsak áldó jobbja,
de oltalmazó karja is s e község, ez egyház virulni s
benne Isten országa terjedni fog nemzedékről nemzedékre, századról századra.

íme, Szer. Testv. az Urban, Szivünkbe,
lelkünkbe, mélyen van letéve községünk
egyházunk e százötven éve és e 150 évnek emléke e mai
napon: Igaz örömre gerjeszt, őszinte hálára
búzáit s tántorithatlan
bizalomra,
lelkesit.
Fel tehát, fel e mai napon, fel drága népem! fel
az örömre, buzduljatok a hálára, erősödjék meg bizalmatok Istenben a jövő iránt, ő megtart, megáld minden
jóval, megőriz minden bajtól s Szent Fia által elvezet
egykoron ama maradandó, örök hazába, a dicsőültek
örök csarnokába. Nem én, Pál apostol szól ma ti hozzátok FI. á., 4:. és következő verseiben: „ Ö r ü l j e t e k

az Urban mindenkoron;
ismét mondom
örüljetek! Szelidségtek
ismeretes
legyen
minden
embernél. Közel az Ur. Mit se aggódjatok,
hanem
mindenben könyörgéstek
és imádságtok
által
halaadással
legyenek tudva kéréseitek
Isten
előtt. És az Istennek
békessége, mely
minden
értelemnek
felette vagyon, megőrzi f sziveteket
és elméteket a Jézus Krisztusban.
Amen.
Ezen beszéd után a szokott liturgiával, melyet
szintén Gajdács Pál lelkész végzett, az ünnepi isteni
tisztelet véget ért s az ájtatos közönség otthonába tért
vissza, hogy azután délután az ünnepségek vidámabb
részét folytassa. — Az isteni tisztelet után 11 órakor
a községháza n a g y tanácstermében a
képviselö-tes-
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clisziilést

tartott, melyen a képviselő-testület
tagjain kivill a vendégek nagy része szintén megjelent,
ugy hogy a tanácsterem zsúfolásig telt meg. Kosztra
L a j o s első jegyző bevezető beszéde után, melyben a
nap jelentőségét méltatta, a diszgyillés főtárgyát, vagyis
a község által épített iskolának az ág. liitv. ev. egyház részére való ajándékozását, a képviselő-testület
egyhangúlag határozattá emelte, úgyszintén a diszgyülés másik s kevésbé fontos tárgya: jegyzőkönyvi
köszönet-nyilvánitás a község történetirója részére,
szintén egyhangúlag határozatba ment.
Ezzel az ünnepségek komolyabb része befejezést
nyert. Ezután a vendégek a „Komló" szállodába bankettre gyűltek össze, melyen körülbelül 160 ember
vett részt. A felköszöntők sorát dr. Fábry Sándor alispán nyitotta meg, ki is ő Felségére, a királyra mondott
lelkes felköszöntőt, melyet a jelen voltak felállva hallgattak végig, azután Csermák Kálmán lelkész a jelenlevő vendégekre emelt poharat. Ezt azután követte sok
szebbnél szebb felköszöntő, melyek közül kiváló tetszésben részesült dr. Bartóky József főjegyző és Veres
József esperes felköszöntője, ki a községnek czimerét
szellemesen apostrophálva, a községet és az egyházat
éltette. A közebéd, melyet nemcsak az emiitett felköszöntők, hanem a kellemes zene is kedvesen fűszerezett, igen lelkes hangulatban folyt le.
Mig bent a községben a most emiitett bankett
tartott, addig a község a népet kint a népkertben

Isten szabad

ege aiatt megvendégelé,

levágatván

e czélból két hizott ökröt, néhány hizott bárányt s
gondoskodván hozzá kellő mennyiségű kenyérről, borról, valamint sörről is.
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Délután 21/2 órakor megkezdődött a
kivonulás
Impozáns látvány az, midőn egy
tizezer lakossal biró községnek kicsinyje-nagyja ünnepi
díszben s ünnepi hangulatban jóformán egy csapatban
vonul ki a szabadba, a természet virágos mezejére
mulatni. — A menetet a zenekar nyitotta meg, utána
a vendégek, ezek után a hajadonok és a legények lépkedtek, kiket ismét a lovas bandérium követett, azután
pedig a nagy közönség belátliatlan tömege jött. A népünnepélynek kedves nyitányát képezte a népviselet
bemutatása.
A népkert bejáratánál ugyanis egyik
felől a zenekar, másik oldalon pedig a vendégek foglaltak állást. Ekkor száz meg száz gazdagon felöltözött
viruló hajadon s szép szálas legény négyes sorokban
lépkedett el a vendégek előtt, a kiknek alkalmuk volt
meggyőződni nemcsak arról, hogy a komlósi nép erőteljes faj, hanem arról is, hogy a mi népünk magyarosan
s nemcsak gazdagon, hanem Ízléssel is öltözködik.
De ha szép képet mutatott a leányok s legények felvonulása, festői látványt n y ú j t o t t a lovas bandérium is,
a mint a vásártéren hol lépésben, hol carrierben,- I10I
pedig v á g t a t v a vonultak el néhányszor a vendégek
előtt. A lovasok öltözetét képezte a nemzeti szinü
pántlikával s árvalány hajjal diszitett kalap, széles ujj u
lobogós ing, melyet a testhez a kékposztó mellény
szorított, panyókára vetett kabát, ránczos bő gatya s
sarkantyús csizma. Ez magában véve elég egyszerű
öltözék, de hatvanegy csinos legényen egy csoportban
látni azt, kivált lia hozzávesszük, hogy ez alkalomra
szebbnél szebb lovak lettek kiválogatva, valóban oly
benyomást t e t t a nézőre, hogy talán nem tévedünk,
ha azt állitják, hogy az ünnepségek látványos részének

a népünnepélyre.
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a bandérium képezte a fénypontját. — Pedig midőn e
sorok irója a bandérium alakításának eszméjét megpendítette, nagyon kétkedve fogadták azt s kivihetőségében egyáltalában nem bíztak, nem 30 lovast, mint
a mennyire a bandérium tervezve volt, de 15-öt 20-at
sem lehet, úgymond, összehozni s íme lett 61, a mit
egyébként érdemül az elöljáróságnak lehet betudni,
mely a bíróval s törvénybiróval az élén ennek létrehozásán dicséretes buzgalommal fáradozott. A vendégek
elismerő nyilatkozata nemcsak Szénfy Gyulának, a
bandérium vezetőjének, ügyességére, ki aránylag rövid
idő (mindössze 3—4 hét) alatt annyira begyakorolta
őket, hanem általában valamennyinek ügyes lovaglására
is vonatkozott.
Az itt emiitett bandériumban részt vettek a következők: Szénfy Gyula, volt csendőr-őrsvezető, jelenleg
községi írnok, mint vezető, kinek a begyakorlásban
Prishin Ádám segédkezett, azután Antal András,
Antal István, Antal Pál, Asztalos István, Benyo András,
Bobor János, Csjernik Pál, Farkas András, Farkas Pál,
Franciszti János, Gyurkovics András, Hnilicza György,
Hovorka István, Hovorka István, Hovorka János, Hovorka János, Hovorka Pál, Hrivnák János, István
András, Karasz Márton, Karkus István, Karkus János,
Karkus János, Karkus János, Karkus Mátyás, Karkus
Mátyás, Karkus Pál, Kelés Pál, Klavko György, Klement
András, Klement György, Kmetykó Mihály, Lachata
János, Laurovics István, Lehoczky György, Lehoczky
György, Lehoczky Mátyás, Lehoczky Pál, Löwy Adolf,
Machan Mihály, Malya János, Matajsz István, Matajsz
János, Matejdesz János, Mótyovszky Pál, Mótyovszky
Pál, Oravecz János, Orbán Mátyás, Pavlik Mihály,
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Povázsay Mátyás, Pósi Pál, Racsko János, Ribárszky
György, Ribárszky Mihály, Számuel György, Szlávik
János, Szokol Mihály, Urban Mihály, Varga Mihály.
A népünnepély programmja szerint a népviselet
bemutatása után következett a néptánez
bemutatása; ezt követte azután a különféle tréfás ve?*senyek sorozata, igy zsákbanfutás, bekötött szemmel
czélfelé haladás, körbefutás, póznarnászás, czérnán
függő zsemlyének szájbakapása hátrakötött kezekkel s több ehez hasonló tréfás verseny, melynek
rendezése az iparos körre volt bizva, de a melyhez a
verseny dijakat a község pénztára szolgáltatta.
A népünnepély egyik kiváló pontját a népkertben
felállított millenáris
dombnak felavatása
képezte.
Ugyanis négy órakor a közönségnek legnagyobb része
a domb körül gyűlvén össze, a „ Hazádnak
rendületlenül"
hazafias ének első két versének eléneklése után
Gajdács Pál lelkész fellépett a dombra s azt a következő beszéddel a v a t t a fel:
/

Mélyen

tisztelt

ünneplő

közönség!

Edes

magyar hazánk ezen folyó 1896-ik évben érte el 1000-ik
évfordulóját. Ezer esztendő még a legnagyobb nemzetek
életében is nagy idő, nagy isteni kegyeiemi E kegyelem
jutott drága hazánknak osztályrészül. Nem csoda tehát,
ha ez évben Kárpátoktól-Adriáig, nyugattól-keletig,
az alföld aranykalászos rónáin épen ugy, mint a felföld vadregényes bérczein elnémult a bánat s hallszik
örömdal, elpihent a panasz s zeng a dicsének. Es e
nemzeti közörömből mi is, mint e haza hü polgárai,
fiai és leányai ki akarjuk venni a magunk részét, nekünk
is van jogunk ez örömhöz, mert e község tagjai is
nemcsak a béke napjaiban, mint e haza hü gyermekei,
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de a yész közepette is, mint a megtámadott hon,
megtámadott szabadság hű bajnokai is mindenkor megtették, megteszik s meg fogják tenni kötelességeiket.
B nemzeti örömhöz csatlakozik ma szivünk azon öröme
is, melyet községünk s benne az ágost. hitv. evang.
egyház 150 éves évfordulója ébreszt. E kettős öröm
megnyilatkozása ime e domb is, melyet e perezben
óhajtunk felavatni azzá, a mivé lennie kell, hogy legyen
ugyanis nemcsak hazánk 1000 éves s községünk 150
éves évfordulója felett érzett örömünknek hirdetője,
hanem legyen ez maradékainknak is lelkesitője, hogy
ők is a hit- és honszeretetben ugy emelkedjenek ki
mások felett, miként e domb kiemelkedik ezen kert sík
rónája felett. Felavatjuk e dombot s midőn ezt cselekesszük, vájjon mely szavak méltóbbak arra, hogy e
domb tetejéről hangozzanak el legelőször, mint ezek:
Isten, ki az áldásnak örök kimerithetlen forrása v a g y !
áldd meg e dombot, áldd meg körülötte e haza minden hű gyermekét, áldd meg e község és egyház minden polgárát, áldd meg azokat, kik az igazság, a szeretet, a béke munkáján fáradoznak, áldd meg e község
agg és élemedett korú polgárait, áldd meg e község
fiatalságát, áldd meg fiait és leányait, áldd meg őket
különösen a kegyesség, a vallásosság, a hitbuzgóság
és a honszeretet lelkével, hogy e dombon, e domb
körül még u j ezer év múlva is a Te neved dicsőitessék, e dombon ezer év múlva is, mint ma, m a g y a r
sziv dobogjon, magyar szó hangozzék s magyar nép
lakozzék. Hogy pedig ez beteljesedjék, eme forró, őszinte
óhajunknak adjunk kifejezést ama lelkes felkiáltásban:
Éljen Tót-Koinlós községe s egyháza, éljen a magyar haza!
Ekkor a közönség ajakán felhangzott az „ I s t e n
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hazafias hymnus, melynek
elzengése után következett mint a népünnepély s az
összes ünnepségek befejező része, a mulatság
és
tánez,
mely mulatságban vendégeink is részt vettek
egész késő alkonyatig, a mikor is azok nagy része az
esti 7 órai vonattal s hisszük, hogy bár nem nagy
szabású, de mindenesetre lelkes ünnepélynek emlékével tértek vissza kedves otthonukba; oly ünnepélynek
emlékével, melyet a legkisebb kellemetlen incidens,
vagy legkisebb szerencsétlenség sem zavart meg s
melynek az idő is annyira kedvezett, hogy a mennyei
Atyának ezért hálát kellőleg adni képtelenek vagyunk,
mert az idő igazán végig kedvező m a r a d t ; szinte megfoghatatlan jelenség volt az, ugyanis, hogy a mint az
utolsó vendégek is ugy éjfél után 2 óra táján hazatértek, megeredtek az ég csatornái, mintha csak jeleznék azt, hogy minden szép, minden jó lehet itt e földön
is, de az áldás csak felülről száll alá attól, a kinél
nincs változás, sem változásnak árnyéka.
S ha már most én is végig tekintek a most leirt
ünnepségeken, ha elgondolom, hogy ez ünnepségeket
eleitől végig a legkisebb kellemetlenség, a legkisebb
baleset, mely nélkül pedig az ilyen ünnepségek ritkán
szoktak megesni, sem zavarta meg, az én szivem is
hálával telik el első sorban Isten iránt, ki megengedte
azt, hogy e község, ez egyház 150 éves jubileumát
zavartalanul ünnepelhesse, másodsorban pedig azok
iránt, kik mint az albizottságok tagjai a rendezés nem
csekély munkájában oly igazi buzgalommal s oly ritka
tapintattal támogattak. S hogy forrón érzett hálámnak
legalább némi csekély részben kifejezést adhassak,
legalább a bizottságok elnökeinek nevét emlékezet oká-
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ért idejegyzem, a mint következnek: Csermák Kálmán
az egyház által kiküldött s vendégeket üdvözlő, Tatay
J á n o s a békésmegyei közmivelődési egylet közgyűlését
rendező, Németh Kálmán az elszállásolást rendező, Bakos Béla az ismerkedési estély s bankett-rendező, Horváth Béla a bevonulási utat rendező, Linszky József
a fogatokat s a községháza előtti rendezést intéző,
Szokolay Pál az isteni tiszteletet s a kivilágítást rendező, Kovácsik J á n o s a népünnepély versenyeit rendező bizottság elnöke, Szénfy Gyula a bandérium vezetője, hozzá azután a lelkes tanitói kar, az elöljáróság
és az ipartestület s földmivelői kör tagjai, kik mindnyájan vetekedtek a buzgalomban, hogy községünk
örömünnepe mentől fényesebben sikerüljön.
Mindezeknek befejezéseül pedig, ha visszatekintek
ezen munkámra is, itt is első sorban a hála
érzete
fog el és pedig elsőben az iránt, a ki minden segedelemnek ős forrása, ki erőt és kitartást adott, hogy e
művet befejezhessem, azután azok iránt, kik jóakaratukkal t á m o g a t t a k ; és itt, hogy ismétlésbe ne essem,
azok neveit, kiket ilyenekül e könyv előszavában említek, csupán még csak egy egyént kell elismeréssel
megemlítenem, ugyanis Ivner Izidor nyomdászt, ki e
munkának külső becsét nem kiméivé sem fáradtságot,
sem áldozatot, tiszta szép nyomás, gondos correctió s
diszes kiállítás által mentől magasabbra emelni igyekezett; másodsorban pedig kifejezést kell adnom azon
őszinte óhajomnak, vajha akadna mentől előbb hivatottabb toll, a mely Tót-Ivomlós községének történetét
nagyobb szakavatottsággal és nagyobb sikerrel irván
meg, jelen munkának részint az adatok hiányosságából, részint a szerző erőinek korlátoltságából szárma-
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zott hiányait kellően pótolná, s vajha e müvet az én
népem, a tót-komlósi nép, u g y fogadná egyrészt mint
községe s egyháza múltjának tanúságos viszfényét,
melyben hitbuzgó, munkás és gondos ó'seik képe tükröződik vissza, másrészt pedig, mint azon forrást,
melyből a jelen küzdelmeiben erőt, bátorságot és kitartást, a bizonytalan jövővel szemben pedig az Istenben
vetett hit mellett a további haladáshoz reményt s bizodalmat meritsen.
Állj szilárdan Komlós községe, egyháza,
Munkádat sikerrel Isten koronázza;
L e g y e n magzataid legszebb kincse, éke
Évezredeken át boldogság és béke!
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