A település története

Szalaszend mai nevét 1936-tól viseli, amikor három községet közigazgatásilag
egyesítettek. Addig Alsószend, Felsőszend, Szala külön községként szerepelt.
Alsószend
A királyság kezdetétől ősi családbirtok, 1269-ben a Szendy-család kezén van. A család
megszakadtával 1435-ben a kis- és nagykállói Kállay-család kapta zsigmond királytól. További
birtokosai Matolcsy György (1780), a Kandó-család (1833), az 1900-as évek elején Edelényi
Árpád miniszteri tanácsos és Kállai Ubul nyugalmazott főispán.
Református leányegyháza 1608-ban van említve. MŰEMLÉK
1640-ben török hódoltság alá került.
Az 1700-as évek elején néptelen a határa, a pestisvész pusztított.
Később lisztmalma és bortermelése jól ismert.
1878-ban a Hernád áradása sok házat romba döntött.
1920-ban 268 lakosa volt.

Felsőszend

Első adatát 1292-ből ismerjük. A Szendy család birtokában volt.
1361-ben megyei gyűléseket tartottak itt. Különösen birtokperekben döntöttek. Itt kapott végzést
az osztályörökségről Szendy András is.
1573-ban portyázó török csapatok a falut felégették.
1592-ben a Szendy és a Fuló család tagjai bírói úton szólítják fel Abaffy Jánost, hogy a
felszendi, korláti, felsőlánci jószágokat birtokba ne vehesse. Itt megbomlott a nemzetiségi
birtok. Már csak birtoktöredéke van a Fuló-családnak. Az osztozkodáskor meghúzott határ egy
várnak nevezett dombon kezdődött (Földvár). E vár- igaz alig észlelhető – maradványai
(dombok, sáncvonalak) ma is megvannak Szend és Méra közötti bekötő út mentén a mélyút
baloldalán.
1928-ban 222 lakosa van 38 lakóházban.
Szala
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Első történelmi nyoma a XV. Század elejéről való. 1427-ben birtokosa Piros László volt hét
portányi birtokkal.
Huszti Bálint 1479-ben új adományként kapta Mátyás királytól. Ugyanő volt 1484-ben a megye
alispánja is.
Zálogjogon Buzlai Miklós bírt részeket a Méhész családtól a faluban.
Földesura volt 1489 körül az alszelenyei Bakó család is.
Református templom meglétét az 1595-ös összeírás bizonyítja. MŰEML. JELL.
1700 körül urasági kastélya épült. Földesura a Turánszky család volt. A kastély ma is áll,
műemlék jellegű. Utolsó földesura Külkey István.
1711-15 években lakatlan terület.
1828-ban lakossága, mely település útján jutott a községbe, 447 személy, főleg reformátusok.
Zsinagógája is állott már 32 hívővel.
Az 1928-as népszámláláson 441 lakosa volt
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