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Egy mezőségi nemes udvarház.
17tfvban „néhai nzles Alsó Szoválhi Hadák András nemes Ko
l')s megyei Alsó Szoválhi |><»'tiojának conscriptioja" vált szükségessé, mert a birlokrész Hadák újból férjhez meni özvegyének,
•¡eddi Sára asszonynak kezéből kifizetetlen adóssága lejében ,,állal meni és állal adatolt Mlgos üroff Losonczi Bánll'y György
I ram Ím") Nga kezeiben.'"
A leltározó összeírásból, amelyei a gr. Bánffy családnak az
Erdélyi Mnzeimi állal őrzöl! levéltárában találtam, különös figyelmei érdéinél az udvarház részletes ismertetése.
Nem valami kitűnő állapotban ievő építményekről van sző.
lillianyagoll gazdaság volt az már 17l(í áprilisában. Egyébként
szűkre fogolt igények kielégítéséi célozta még ú j korában is. Kastélynak igazán nem lehet elképzelni, hanem csak a most ott élő
módosabb gazdák házaslelkéhez hasonlítani. Amolyan öreg pa•íiszlépítménvekhez. Kő, fa kevés van arrafelé, ezérl, - hacsak
nem volt kiiiönö.sen gazdag, a nemes ember is összehúzta magái.
Hadák András az úri birtokosok közé tartozott s ha talán nem
Alsó Szováton töltötte is ideje javát, ez mégiscsak fontos körülmény az idő, hely, társadalmi állás és a lakóház egybevetésénél.
A község birtokviszonyairól 1857-ben készüli Protocoll adatai szerint még száznegyvenegy évvel később sem terjedi nagyobbra négy lakrésznél az oltani úri birtokosok háza. Különben
más magyar vidékeken is hasonlóan szerény igények mutatkoznak. Kazinczy Ferenc nagyatyjának ér-semjéni lakát úgy írja
le, hogy az náddal fedett és vályogból rakoll voll. Pedig Bossányi Ferenc if jabb esztendeiben íőnotámisa, később főszolgabí1;,
<ja volt Bihar vármegyének s két diétán, 1751-ben és 17Hl-ben
követe. (Pályám emlékezete. Budapest 1888.)
A XIX. század első felében az ország legnyugatibb vánnejvVéjébcn éli, ezerholdas, művelt úrnak. Berzsenyi Dánielnek nik'«i házáról is azl jelenli egy bácsmegyei láblabiró, aki a költői
'Meglátogatta, hogv a ház szalmafedeles, ..az Archilecturának
legkisebb szabásait sem esmérő" állású s padolula „csak agyag
' é p p e l van kisimítva." (Viski Károly közlése nyomán. „Népi és
Uri
"»űvellség összefüggései a tárgyi néprajzban." Úr és paraszt
a
'»agyar élet egységében. Budapest 1ÍM1.)
. Az udvarház, amelynek kél és negyed század után már
kincsen nyoma, a falu alsó végén az országúttól (későbbi fel-
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jegyzcs szerint „a falu közönséges utcájától") a tóig nyúlt. A
i'alu-híró meg még hat .,hiitös polgár" vallomása alapján történt
gondos megszemlélése a következő adatokat szolgáltatta:
,,Vagyon ezen nemes házhelyen építve szalma fedél alatt
sövényből font taj>aszos ház húsz tőgv 1'a gerendákra fenyő
deszkával meg padolva."
„Az felső házra nyílik vas sarkon, pánton forgo leíjvő
deszka ajtó, fél szer vas' zárjával edgyelően felső házban vagyon
paraszt kálvhábul csinált belül tüzelő kementze minden vas
nélkül."
„Az alsó 1 lázra nyílik vas sarkon pánton forgo fél szer ajtó
vas lolyo zárjával edgyiitt, ezen házban vagyon paraszt kálv-

Földhft) épített, liárounosztatu örej: liáx Alsó-Szovátán. A magvar táncliely.
Fe.tit a •tető gerincén de szitázott kolbász vomil v c r í r , leijcbb a kalapom a
járom. Az utca felöli hegyibe .vedret tettek. A házat alul kövekkel1 nrreK-szaJcifott (ölés erősifi. Jobbra az elülső helyisé« az első szoba, amitán a
ptíar következik, maiid pediijr a kis ház. Előtte kőasztal. {Bálint ra|jza.>
hábul csinált ben szenelő kemencze. egy vas rud a kemencze
szájában. Vagyon itt egy léi szer a j t ó vas lábostul, egy boriiolt
pad, egy hosszu fél szer pad szék. egy karszék egy fél szer
deszka pohár szék."
.,Az pitvarban vagyon egy deszka rekesz, inellyre nyílik vas
sarkon forgo fél szer a j t ó vas rcteszivel, retesz fejével, íakattyával s kolcsával együtt."
„Az niegh irt pitvarbul az külső és belső udvarra nyilik két
fél szer a j t o egyik fa, az másik vas sarkon forgo."
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,,Az felső ház alatt vagyon köbül rakva egy pintzo lögy f a
gereridábul meg gerendázva. Ezen pintzére nyilik vas sarkon
pánton forgo fél szer ajtó vas reteszével retesz lejével, lakattvával s kulcsával edgyütt."
„Vagyon ezen házhelyen tőgy fa ágasokra építve egy közönséges csűr szalma fedél alatt. ltom sövénybiil font egy szekér szin szalma fedél alatt. Ifem sövénybiil font fent egy sütő
ház szalma fedél alait jo siilö kemencze benne Iteni sövénybiil
font tapaszos konyha az kemencze diilö félben vagyon."
„Vagyon egy sövénybiil font kisded házacska is pitvarostul
szalma fedél alatt, melyben egy szegény ember lakik."
„Az házhelynek alsó részin az To felé vagyon tőgy fábul
fel rakott kut hozzá való gárgyá jávai. gémjével, vállujával
fdgyiitl."
„Ezen házak körül való kertek egészen el pusztultak az
kapuja is oda vagyon. Csak az kapu félek álnak fen."
1761. augusztus 28-án BarLsai Ágnes. gr. Bánffy Dénes
Uarany kultsos tanácsos ur") neje birtok-részeinek megállapításakor ismét szerepel a házhely azzal a megjegyzéssel, hogy
Hadak András házhelye volt. Az udvarház állapota az évek folyamán kétségtelenül még tovább romlott, mert már mint régi
házhelyet veszik fel a jegyzékbe.
1765. decemberéhen „Groff Losonczi Bánffy Dienes élete
Párja Bartsai Ágnes" megismételteti az összeírást, de ez időben
a házhelyről csak annyi kerül a leltárba, hogy Krisán Filip jobbágy lakik rajta. Valószínűleg a „kisded házacskádról van üt
szó. A nemes udvarházat többé nem említik
Bálint Zoltán
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