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Gyoma.

Varmegyenknek ezen mezovarosa fekszik a tiszai
vasut menten, az egyesult feMr, fekete es sebes Koros
mellett.

Helynevek es pedig :
, Utczak: varoshai, poczos , nap, ujvihig-, zoldfa, mata

kert, kisret, motrog'My, mirh6hat, *) csarda, nagypinez~,

gorbe, sinag6ga, iiveges, llemet, mag'yarveg', feg'yvemekr,
holtkorosi, ujvarosi, kisX.temPlom, edenyes, akaszfas, .vasar
teri, saletromi,"halltos, h hisz es fuzes utezak.

Szollok: Hantosk rt, allitolag meg az itt lakott /~sehek
iiltettek. Reg'i epitletek Inyomait mutatja. Nagykert. "Dzifra
kert, onnan vette nevet, hog'y mar nem kotellel, de lallezal
mertek, tehat czifrabban mint hajdan. M:atakert. Banomkert,
sok hibas foldje !even, a lakosok megbantak, hogy sz6110
kertnek hasittatott ki. Csepiiskert, azelOtt itt voltak a kender
foldek. Poezoskert, a Korosparton leven, a pOGZ (patkany)
igen r<futj a.

Hatak: tovises, soslnis, varsanyhat, a regi okmanyok
ban sokszor elOfordul, mint hajdani faIn.

Zugok: nadas, szoros, danes, keeseges, halmagy, holt
koros, egei zug, maskep sirat6 zug'. Mikol' Eg'e falut a racz
elpusztitotta, az .eg·eiek ide v011tak magokat s innen siratta~

falujok romlasat. 'rengeris, poezos, bodvai, nagykertI,
nemetzug', nemet katonak menven EndrOdre a nagy k,odben
itt eltevedtek. Fuzfas, templomzug', itt hajdan egy puszta
"templom a11ott. .

Laposok: gorbeln'tt, vido, revlapos, hajdan Itt a110tt a
revhajo. Juhosrev, zoldlapos, korai fiitermo'hely. HOIg'Yere.

Hatarreszek: magtarkornyeke. Itt van most az urad.
magtar. Fattyos, Felhalom, hajdan falu. Ivanfcnek. Kis es
nagy juhos, kopla16, varsany, kerekto, poros, nagyposar,
bikafenek, vizes hely levell, sok vizi bika, madar, lakta,
koleser.

Halmok : keselyils, olall , cs~po, bodvai, polUS, lippai,·
egei halom, B6dorhalom, Ege hajdani fain kozeleben; sok

*) Mil'h6nak nevezi az alfOldi m(l.gyal' a lapalyos, vizenyos
helyeket.
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csont asatik ki benne, mert itt volt az egeiek temetoje. ElO
halom, P6haIom, hajdan falu. Lepenyllalom, lapos alakja
1'01 kapta e nevet. Ozed. Kett6shalom. Ktilsoszek. Reda
haIom, csudaballai bil'tokos Redey csaIMt6l vette nevet.
Almasdomb, IstalI6domib.

Telkek: eg'ei telek. Itt a110tt hajdan Eg'e faIn. Pohalmi
telek. Itt a110tt Pohalom falu.

Allasok: perjes, sok peIjet terem. Jakab, Polgar,
Gorbe; Nagya11as. Itt allott hajdan Nyarszeg falu. Most itt
van az urad. major, ser es szeszg-yar. ,

Erek: bor~ely, boromis, feketegyorgy hazi, kisjuhos,
konyhakozi, koies es holg·yere.. ' •...~ -'

~.zigete~: f~ragosi? h~izi, baba, halasz, hosszu, bacsi,
bog'arzo, csaposzlget. Ip.J.,

.1fokok: Ivan, zold, isti, barna, nag'y, csergettyufok.
Ol'venyek: Hasztalan, azert neveztetik igy, mert keves

hal van benne; Karafa, az itt tanyazni szokott sok karaka
tOlla madart6l vette nevet. Kecseges, halmag'y, diszn6s,
kozep, holtkoros, szeles, torzsas, lukos, szilvas, nagy, hatar-
orveny az elldrodi hatarn:U. '

Gyoma val6szinlHeg hasonlo nevu birtokosat61 vette
nevet. E nev, mint szemelynev sokszor elMordul a regi
okmanyokban, peid. a varadi regestrum 123, 242, 284 §.

Annyi bizonyos, hogy Gyomanak hahira, hajdan sok
kal kissebb volt mint most, mert a mostani gyomai hatarte
riileten hajdan tobb falu letezett. Okmanyaink ot ilyennek,
meIyeknek helyet meg most is tndjnk, tartottitk fel emieke
zetet. Ezek: Ege, Po, Nyarszeg, F6lhalom es Varsany.

Gyoma mar a XIV. szitzad elejen falu volt s pIeba-
niaval birt. Az 1330 eszt. p:i.pai seg'ely szedesi lajstrom
Dienest emliti mint gyomai papot. 1421 eszt. Zsigmond kir.
Gyomitt es mits Mkes es zanindvarm. bh'tokokat Neczpali
Gyorgynek es iktari Bethlen MikI6snak es Peternek ado
manyozza, a husszita haborukball i}zerzett erdemeikert.
Bethlen Domokosnak le:tuya volt Borba~a, Doczy Gyorgy ! I )
neje. E jOgOIl a XV. szazadban a D6czyak lettek Gyoma "(, >
birtokos uraiva. Ezek koz1tl Janos*) a maga reszet 1515

*) D6czy Janos, Domjennek fla, 1515 e~zt. fokamaramester,
azutull Zapolya hive. Mint ilyOi1 Z:ipolya 1'0sz01'ol Gl'ittivol Koustan
tinapolyban ki:ivetsegben ja,rt. Kesobb Gl'ittihez adv{tll magat,· f'o- ,

. .I
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eszt. elz3Jog'ositja 700 arany forintban gyulai Gal Ispannak.
Kes6bb ez a zalogbirtok a Doczy~k al~al kivaItatott mert
mar 1561 eszt. Janos kisunokajanak Miklosnak kezen
talaljuk, kiben a Doczyak ezen aga kihaIt.

. A... XVI. szazadban Gyoma varmegyenk legnepesebb
falm koze tartozott, nevezetesen az 1561 eszt. oszveiras
sz~re?t 101 kapub61 allot~. Birtoko.s urai voItak: Doczy
MIJ-:los, More l\1:atyas,*) VarJassy Boldlzsar, Glezsan Laszl6
ozvegye, Bene Janos, Kemeny Balint,·Deres Istvan Ka
gy?czky Kelemen o~v.egye, Sar6 lVIihaly, KeritOs Albert,
Szekely' Erdodl Matyas ozvegye, Bagdi Ferencz es
Keresztel an s. A falu reformalt vallasu volt, nevezetesen
1634 eszt. a szathmari' zsinaton Di6szegi Andras rendeltetett
ide papnak, utana Pathy Mikl6s lett pappa kircH Veszt6
torteneteiben sz6lunk neluiny szot. '

,Fennallott a kozseg egesz a XVIII. szazad elejeig.
1705 eszt. a raczok egeszen elpusztitotUtk s lakosai szet
futottak. Igy hevert dttledekeiben Gyoma 15 evio·. 1719
eszt. vegi'e reszint az elebbeni lakosok visszaszalli~o'6zta:k
reszint masok is hozzajok csatlakoztak. 1719 eszt. abk. ka~
marai praefectus meg csak 27 reformalt vallasu csaladot
talalt itt, de ezek is csak foldalatti putrikban laktak, s min
den pilla?atban k6szen allottak az elszokesre, Ita vag'y az
ellense9Jonne, ,:a&,y vallasuk szabad gyakorlataban habor
gat~atnanal~. Mldoli Harruckern vette at a megyet, a gyo
malakka1 IS szerzodest kotott, melyben valhisuk szabad
gyakorlatat is biztositotta. Ennek kovetkezt6ben a kozseg·
mindinkabb fOlvirag·zott. Eleinte csupa reformalt vallasuak
b'j0l allott.. 1~30 eszt. teleJ?,itette akkori urad. fehtgye16
CsepcsanYl 'Iamas Berenybol a nemet ctg'ostai hitvallasua
kat. Lassankent katholikusok is gyUlekeztek, kilmek sza
mara 1836 eszt. Bel.y Ferencz tiszttart6 ajandekozott egy
zsellerhazat S azon Iskolat s templomot kezdett e!Jiteni de,,

eszkozEl ~ol~ annak, hogy Czibak Imre megoletett, a miert is a fella
za,dt enlelylek altaI 1534 eszt. l\iedgyesen Grittivel lekonczolta,tptt.
Lasd Nagy Ivan Magyarorsz. csaladai es Szeremi Gy.· emlekirll:~~;"":

*) M6r8 Matyas, Gyula val'al1ak a torok altali elfogl,iitatasa
ntan Hontvarmegyebe tette at lakasat l hoI oLtaui bii'tokar611(is keri
uTek kezdte magat irui. Tole s~armazik az ipolykeri Kl3ry' csalid,
Nagy Ivan szeril1t.
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elhalvan, a nvaradi piispok es bal'O Wodianer Samuel kolt-
selren epult fel mindketto. .

'" 1719 eszt. eptilt az elso reform. templom oszlopokra
nMb6l.

1725 eszt. uj templom kesziilt sovenyboI.
1735. ismet uj valyogb6l.
1775. ismet uj v~Uyogb61.
1791. epittetett a mostani torony..
1795. epittetett az elso hid.
1807. epittetett a mostani ref. templom.
1816. ·az alfOldon dult fergeteg a reform. templom tor

nyat j3.n. 29. levetette. 'ravasszal a kovetkezo cvben nagy
arviz boritotta a IU1t{tl't.

1830. Gyoma mezovarossa lett.
1836. renclkivitli termeketlenseg.
1840. mcgalakult az ~\gost. hitv. anyaegyM,z. ..
1848. apr. 8. nagy tUz, mely 23 hazat sok roellekepu~

lettel elhamvasztott. Elegett a gyogyszertar, nagy vendeg
fogado, varoshaza, reform. templom tornyostul. A kar 50
ezer frtra ment.

1862. a rkath. pleb{tnia jott letl'e.
1863. folszenteltetett az evang. tempIom.
Lakosa.inak szama az utolso oszveiras szerent : J~ r~.k......
Helvet hitvallasu 780"(.
Agostai 466.
Rkatholikus 185.
Goroo' nem eO'vesiilt 15.

b bJ

Zsid6 141.
Oszv. 8634 lelek.

Gyula.

Gyula varosanak ket leirasa fekszik ~IOtt.em: egyik
Komaromy Miklost61 (N.-Varad, 183.4) maslk l~. Mogyo
rossy J~tnost61 (Gyula, 1858). MennYll'~ lehet, kovetem az
utobbit mint tartalmasabbat, tortenehm adatokban gazda
o'abbat's minden tekintetbeu jobbat, minc1azonaltal nem te
l~etven magameva azt, mit a t. szel'zo Etelenek Gyul~n vaJ6
lakasar61 mint ketseo-telen iO'azsag'ot felhoz, valammt azt
sem, mit a hajdan GYuhi.n IJtezett prcpostsagr61 es a koze-.
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Csatcir.
Bekesval'Osanak hatarresze, melyell a bekesie knek

szoloskertjeik vannak. Hajdan ez is falu volt, s mint alabb
latandjuk, tobb nemes csaladnak e16nevetll szolgalt a XV.
szazadban.

1454 eszt. Csatad Tamas kiralyi emper volt midon a
csanadi kaptalan altaI az orodi k~iptalan Zelesen'nevtt bir~
tokba ttnnepelyesen beigtattatott.

A Mar6thyaknak a szilagyi orokosok ellen intezett s
al~bb "Kiralysag" alatt bOvebben emlitendo pore alkalmaval,
~ldon a me~yei klildottseg Matyas kiraly rendelete foly
tan a heI:y szmen szemIet tartott es a dolgot visgalta, Jelen
voItak mmt szomszedok es tanuk 1461 eszt. csatari Lokos*)
Jakab, csatari Lokos David, csatari Bedek Demeter csatari
Nagy**) Janos, csatari Szab6 Jakab, Osatari Balas,' Osah"d
Janos, Laszl6nak fla es Osatari Mark, kik ugyan tobbnyire
Hahisztelekell laktak, de eloneveik mutatjak hogy Csataron
is birtokoItak.***) }

Hogyaz - ugylatszik, - szelesen elteljedt Osatad
csalad mikent esett ki kesobb Osatar birtokab6l azt oknui
nyok hiullyaball megmntatni nem lehet. EIeg az llOzza, hog'y
a XVI szazad kozepell Osatart mar a kir. fiskus kezen ta
Ialjuk, nevezetesell az 1561 eszt. ldr. aszveiras szerent Osa-
tart es Verebest, Bekesv~irosaval egyittt a kir:Uy birta.

Meg a XVII. sZ{Lzad vegen es a XVIII. elcjen is faIu,
meg pedig reformaIt vallitsu falu volt Osatitr de Kiba es
Tokolyi raczai ezt is elpnsztitottak a XVIII. s~~izad elejen.
Arefol'matns tractus folyamodott is felsabb helyrc, miszerint

__ *) A Lokos?salM Nagy Ivun sz:orou{;, jelollleg Borsod os Go
mormegye)tbOll lnrtokos. Nom tudom, a b6kesmegyei csatiri Lokos
csaladb61 szal'mazik <5 ?

**) A csatar~ ~agy csuliid, a torok bOl'OllblSa utan E1'l1<51ybe s~a

kadt. Ott volt csa~,trl N~tgy In,1l0~ a XVIIL szaz:ad elejen kam. igaz:
gat6 es tanacsos es az Apaffy Ijoszagok kamarai administratora. L.
tobbet e csalad1'61 Nagy Iviill MagyarorsZlig csalidai VIll. 70,

m) Volt egy sarkadi Csat{Ll'y csalUd is kik kozUl Csatal'i Jauos
sal')~adi}arkapitany volt 1658 eszt. Val6sziniileg ez vetto fel a sal'
kadl elonevet, E csahldb6l sarJradi Csatal'y Janos debreczelli sellator
v.?l~ s tUdoma~J:?Sall Jdkepezett f6l'fiu. Tole van: "Magyar historiunuk
rOVId summaJa Debreczen 17 ,18 meo-hult 1782 eszt. Nagy Tv-in
III. 109, t> '

r
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. d e1 de ez meg nero
ujl'a va16 be~elJesitese megenge tess \:,
engedtetett.

Csejan.
f kyo puszta Raj dan hoI

Fttzesgyarmat ko~eleben e .c ibb ~klevelekben
Bekeshez, hoI Biharhoz 'Cartolz~~tf~r~ulr era. Csefan, Ohepan
CsM, CsMan, Csepan nev a a . tett Dlillt Istvan. A XUI.
hajdan keresztnev volt s all~tt -, a nev ily jelentesse1
szazadbeli nvaradi regestr~m an eOhe Jan de villa Ladan.
sokszor elOfol'dul, peld. prl'lstaltu~lY lle~tt birtokosat61 kap-
Valoszinn,hogy CsMan va ame y I .
ta e nevet. db 10' 0 CsMan mint falu es egy-

Mar a XIV. szaz~ .a~d~e~zedesi lajstrom szerent Fa
lu\z. Neveze~esen a pa~al tl~. ara fizetett 11arom garast:. __
bian csefalll pap a .Pa~~ ~:a~alu volt de mar ekkor a torok

1541 eszt. meg SZ!U n, b auak bat6saga alatt al1ott.
birta s mint ilyen ~ szol~~kl. ~~illtetben nemi ona1l6saga

Azonban, ngy :atsz1k, p~ltt~~~otvetkeztetlli, hogy 15f>2 ed.t.
felmaradt, a mIt 0ll1~an· ~ 1. . ehez tartozo kozseg, a 0
a kil'. biztos altaI mlllt Blhar:~glt Ekkori faldesmai vol
zasi teldutetbol szamba v' e e .

tak : k l\,f hert birt 41
2 portM

Putno'y 11.Leuy __ 9
Bajoml F~rencz .. 2
Ll·t.terati Benedek oZV. ~

,f'll'" 2Bornemissza 1\:Lltt os ozv. ~ ~

~ Bocskay Gyol'gy ,.t zaallittatoU, mar akkor
- Midoll a megye 1~H) .~s~~ ;~~s8 eszt. Almassy J~illOS-
Csefitu puszta volt s mlllt 1 Y -

1 It birloka. . , F-" eso'y~\'nuatllak
na t vOG ... Ictvau flizesgyal'mab pap, ,uz. ~"lrol'aball

acsary " l'r ho'y meg az 0 " ,
keziratballlev6 leirasaban eO \~~~ ()l~ tobb regi koepUletek
~ 1838 eszt. meg~atszottak s n
llek funtamentoroat.

Cs~it.

, " 01 l-{tl'ilag Sz.arvashoz.,
Szarvas mellett fekvo puszta't P.'k

g
Lla;jdan falu CS a

G . hoz. tar OZl. .L ~ wI' t
egyhazi tckilltet~en , ~ol~ll~llak reo-i, ()si bidolmk volt. ~ 111
Sarreten sokat but Sl~(tya A. XV s~azad derekan. Ugyan
ilyep.nek nyomat talalJuk m<.~r a -. ' .
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~uJi4~ ~~zt. ~eIieszte16 szent Janos szliletese 2-ik napjan

P
n}e ren e et szel'ent Hunyadi Janos kormanyzo Si-

may dernek es testve 'e' k I A • I A •Oh 1th .. f' 1 me {ljle mljre meg-engedl hog'y
kese~ ,~ebvu aluJok kti.1so Szoinokmegye hatosaga aI~I Be-

egy~ e at kebeleztess6k, minthog'y ezeu t I' k'"
venyszeki helyehez kozelebb fekszik. U 0 sona tor-

. Az 1561 eszt. oszveiras ezeket emII'tl' 0 'turaml . ..IseJ birtokos, '

Veres Gyorg'y birt 1 portat fizetett 1 ft. lOden,
Boros Janos - 1 -- - 1 10
Szalay Albert - 1 1 10
Lantos Matyas - 1
Mez6 Laszlo ozv.- 4 1 10
M6re Matyas _ 1 4 40
Harang-i Gaspar _' 1 1 10
Rakoczy Kelemen ozv. 1 10-

Mindezek ugT latszik S' '. 'H M!( L'" ' I' . ~" lmay Jogon bll'tak OseJ'tet
ogy ezv asz 0 os Haran o'iak as' . kk "

rokonok voltak azt to"bb' 01 ~ . l?lala aI oszta1yos, {many IgazolJa.

, A ~illlayak lassank6t tuladtak birtokaik
Simay MIklos orok aron eladta c '" .< ou. 1665 eszt,
birtokat 200 birodahni talI~ron ~cr,~ Sn~~~~les felhalmi resz
kezo 1666 eszt. ITl'atel' Istvan cs (f~, I y,llak. A kovet
esejti os simai birtoknkat Keese B{tI~~r~Y'LS;may'jog?1l bil't
soknak zaIog-ositoth\'k eI 250 ma _T" .~ l.~ raes tun Iako
Keese B~Uillt os I~ukaes 1G'lO eszr.J2<~~ f~;~~,t?<t~,. I!.g-yancsak
logba veUok BCJllczky' Mari"',Lnak f' . koJl~r fOlIntban za-
,A , ~t' S' A ' < < S Utna i ay GyOl'g'y 1
~\jsze IS Imun es Osejterr. VenTe 1681=: ," " ne~
IS zalog'ba' adta simai (:s esc'tibr ._" . :). ~lmaI Mezo Laszlo
ese Luk{wsnak, llejouek Kal'~los ~s~b~~toliat IKlg-yailcSak K c
nak os ezek manl.t1Ckaiu,tk 100 b~ <LIl~ \: ~ ,eese Allcll'as-

. < < magyar lOrllltel't,
1\-fidoll Bekl~smco-ye Tiarrll -/., I d'

Csej t es m3oshozz~t ta.~toz6 s' (', {~lI~~~r a om,anyoztatott,
Wttek ot, illet61eg- a kil'o fisk~loru~~e~ , II t.okok vcg'ett bepol'
esaIadok, de in'en eikct b'b" 8t.~F~a.teI, .Kozma es Szoke
iktol eliittettel~ d: 't t . ,c l~,ollYlta,lll nem tUdviLI1, keI'csete-
k .' " eJ e, <Lzonuan rmw 17 9 4. S' t .

01'1 meg-yeI oszeinis SZel'Clit S' "k 1'1"1 v e,.z. IS az ak-
zo e It I 1<UY batao '

r

. r

Csorvds.

Nepcsite1.1. pnsz1.a Csaba OS Oroshaza kozt. Legna-'
gyobb l'oszet a g'ynlaiak bitjak, kiknek itt a legeloeIkiilon
zes kovetkezteben kapott szanto foldjeik vannak,

A torok berontasa e161.1. Osol'vas nepes fain Iehetett. A
templom, sot meg az egyes hazak nyomai is meglatszamik
mindekkoraig. HoI a tcmplom allott, a mos1.ani falutol nyu
gotnak, Stajanovies $zilard UI' bil'tokau, meg- most is egesz
rakas teglak vallnak s a fOldet ezek miatt alig Iehet szan
tani. lVIindezek oda mutatllak, hogye falu nem oly reg pusz
tulha1.ott e1. A megyei bizottmauy, mely a hely1.ar1.o1.anaes
l'endeletebOl az elpusztult helyeket sorra jarta, hogy a meg'
netan szemleIhet6 di.iledekekrol a helytartosag-nakjelentest te
hessen, 080rv308rol azt mondja: "hogy itt meg latta a tem
plomnak nyomM, mely, a mii1.t rnondatik, a vasarhelyieke volt .
s teghUt is a vasarhelyiek hordtak el, s hogy a faIu, tanuvaI
Iom~isok szel'ent, esak a nikoczi mozgalmak utan pusztult
el." Iunen azt Iehet kovetkeztetui, hogy Osorvas azelott a
vasarhelyi hatarnak volt l{iegeszito resze s a esorvasi egyhaz
a vttsarhelyi anyaeg-yhaznak leanygytilekezete lehetett.

A mi'mar Osorv{lsnak reg'ibb tOrt.elleteit iIleti. elOfol'
dul Osorva8, miut 1217 eszt. femUlo1.t falu a nV{ll'adi reg'es- '
trumball. Ekkol' val ami Ilt~met uerozetsegi.t Ul' bil'ta, mert az
id6zett helyen az monrlatik: hogy a esol'vasi lIcmet.nek Bag-
hia (Bag-ya) nevti jobMgya a titzesvas es forrovizkezel6 tol'
venysz6k elt~be alittatvan, bi.il1()snek tah\.ltatott,

1471 eszt. Osorvas ujra elOfordul, mint falu. Ug-yanis
midon a budai varball levo sziiz Maria templomanak prc
postja a szeuttol'llyai hirtokba bevezettetctt, mint tanu es
8zomszcd Jelen volt no csorv~tsi biro Elekes Gyorgy.

Ekkol' Osorv,tsnak cg'y reszet ~t gerlai Abmhamffyak
birt.Uc Ezeknck egyike, Janos, ki g'yulai pap es nv3ol'adi Im
nonok Volt, anyim eladosodott, hogy mindcn bil'tokait, azok
kCizt esol'vasi hirtokrcszet is zaJog'ba adta Hal'aszthy
Gy()l'gynek es uto(Uaillak, 8000 m'any foriutert. Ezell hir"
tokok voltak, Oson',tson kivUI : GerIa, Osaba, lVIezomcgyel',
Veszt6, lU,tg-or, F{LS, (), GCl'cnclas, Apati, ket SoproJl, Csak6
heg'yes s Wbb mas orodmcgyei helyek. Igy jntottak lassan~'

kent az Abl'ahamfty szep bii-tokok, rosz gazdaIkodas kovct-
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Nelles magyal' faiu, Gyomaval (~sakJlem atelltmbeu, ~1. ,~,
tisz;ai vaspitlya jobb 01<.1a1an, ettol m. e. fel61'anyira.

Helynevek: ~.Massziget, Kisret, Ol'dogo1d~.l j Kia
Kondoros, Ki.\gy, Ormenylmt,Polyttkhalom , ZtHdha.lo

Ul
, ,

Fa.rkaszug, l>:ap'l~nka, U(1varnok , Sz:-Mikloszug', Cs~jt,

! '

igy maradekot nem l1agytak, mort. 11U\1' 1518 eszt. az ~gesz
egei birtokot a fentuevezett Antalnak, Miklos fianak kezen
tah'tljuk. Antal sziuten magtalanul halt el s igy benne a
csalad elellyeszett. Nehogy azonban birtoka halala utan
idegen kezckre jUSSOU , az orodi kaptalan elott 1518 cszt.
maj. 25. keszitett vegl'cndelet.e nyoman birtoka.t l'eszint az
egoi templomban levo szilz lVlaria oltan\nak, reszint a Kom
16.sy, Kcmenyi,Miskey, Eordogb, hoz.a rokon csaladokllak

hagyomanyozta.Ezen c:-\aladokr61 orokosodes ujtan a Glezs
an

csaladl'a
szaUott Ji~ge.. Errol a mezomegyel'i Szel~elyekre, kil\. kt)zi.H
15M) cszt. mezomegyeri Szekely Mik16s, Andras es 13ernat
lJirtak ~tzt, 1564 eszt. nj aclomanyt nyer Egere mezomegyeri
Szekely Ferencz, Benedeknek ria cs neje GlezS

au
Anna,

Laszlo
nak

leanya Miksa kiralytol. Azonb~tn a Simayaknal<.
is volt nemi kis birtoknk Egen, mert Simay F<~rencz 1650 "
eszt. egy Egen lev6 jobb{tgytelket e1zalogositja"T6tl1 Gel'-

gelynek es testvel'enek. '
Fennal10tt Ege mint faIn, egesz a XVIII. szazad ele-

jeig. Ekkor 1705 ev tlljan a R'k6czy eUen llecsMI felbll}
t.atott raczsag a faInt megrohanta, felprM<\lta, felgyu,jtotta.
f\ vMtelen lakossag az ngynevezett egei zl1gb

a
menektilt,

melyet azOta Sil'at6zngnak isnevezllek , millthogy iunen
sirattak az egeiek falujok vegkepeni pl1sztnlasat. Ege
azutan tobbe fol nem epti1t. A mindenetOl kifoszto

tt
lakos·· '

sag ki ide, ki ainoda vandorolt. CsaIt maga az egei ternplom
aUott meg egy ideig diszteleni.ll. Ennek is teg1ait szetbord
tak azntan a gyomaiak s mid6n a varmegyei ktildotts

e
g

1733 eszt. el"l'e ,jart, mar aUg latszottak meg fnndamentomai.
'I!""'eki.ldt a fa1n az np;ynevezett Bodorhalom kozelebell" hoI
meg most is 1M,azana,k nyomaiaz egeiel<. hajdalli temetojenek.

E,ge.
.¥

, ',,1:.

nek eg'Y (' . 'l " .,1M lal lobha' telkol ,. ' '.
honnan Raditkek eg'yideiggYedel ~Rel tdB 32 arany forilltert a

A 1561 eSI :'La akek k' tal '
C' birtokosz , . V eszt. oszveil'as szerillt Edef

a
uk' {m agokat.

al. eel' Gyor .. esne ezek voltak
..< es Raday*) Laszlo gAY ozlvegye, Nemey Laszlo o~ve

IS fizet tt k l' • Z e so 1 fl't 10 d '-' gye
• l e :.a et ntobbinak birtoka l' en. orszagos ad6t

(. Mmdezekbol immar azt la/\o. ala nem vettetett. '.
I~ I 1) Hog'Y Edelesnek birt k JU ~ . ,

')' esay, Abrahamffy, Veer, Rad~k°rNvollak hajdan a. Ede-
, 2) Hog'Y Edeles ha'da s emey csaladok.
~n volt: ~iut ilyeu, ell5fo~d~lmplO~fal, parochiaval birt

eszedeSl laJstromban is s akk ,. az . 3~ eszt. papai tized
uuira 4 ga~as segelyt fizetett. 011 papJa '1 amas a papa sza..

Az Edelessy csalad' .r~gy ~nllak felltneve.ett la~~K~'r:~k ~dellessy Gergelyben
\.Ozepcn. Leg'alabb aznt~\u rr:a. an la t ki a XVI. sZ~iza(i
p~~sztult el a faIn? btzqu t 1 r ~omat nem IeljUk. lVlik .
kuldiittst\g aemmi roiu';';l~ art; ar.az 1733 es.t. varme' ~~
mclyek a falu haJc1aui hoI tedkv'~~lJ:0k~t 11em tahUt Edele~~n

Mido . " vcsellek helyet t 'Ed 'l" •. 'Vllrmegye HalT I. mu attllk volna.
elesre, Szaryasra es T'l1'tsar He {emek adomallyoztatott

mondott a yeer csalad, (1e kel':s]~t:;<el al.?eigtahl,su'ak ellen~
, : : 0 e uttetett. '

'1

. Gyoma hittAr3JI.oz tal'toz' '"t~~<.mtelyes falu lehetett ~'N 0 pnsz~a... A XIII. szazadb':m
kozsegeknek, rnelycl<.b "·'i,·ey.e~ctesell eg'yike volt ,<

priSlaldus. lakott ell a v'r.ill a.euts.ek ugyviv6' a.oll
l'~get a Ieg~egibb id6k " Je vagy

nevczetesen az 1435 r. tol .fogva birta ~ E 'c .
t.okos urai vol~,k Ege~J~' hatlll)ar",,!i okleve! S;Cl~::a~~~,

,Andras, Janos 1mI' M ,tllosnak fiaI, Laszlo Miklb I ],1-
jesztettek M'l I'. e, arton, Ezek koz"l' s,stvall,I I' os ea Janos U' . 11. csaladot ter-
o <.rn~nyl~all emlittetllek E'e ~yallls az, ~466 hatar'arasi

. A'lldl'. es Imre, s Mild' g Y J ~n.osllak fIaI, Liillzl6 1 t I
vagy fiatal lwrukball ha1:I~I~IfIaI Qi,rgely es Antal.' E'z:k, vagy talall nern nosUltek, s

*) A lei1'6 bizony' tf.
_
______ osan tlvesen id Radayt Rudal J J, ' {10 yctt,



Bekes v3.!'nl. fekva Feherem, Veaze, Pitspold (ma Piski) es
Ketesd lmtokaball. E szen'mt e IH~gy hely nUtl' elso kir{t
lyaink kOl'aban letezett es nepesitett hely volt.

. Azonban az Abrahamffy csaladnak is voh birtolm
Fehel'mell, a mint a Harangiakka11350 eszt. aleallyllegyedre
IH~zve kotOtt egyessegbol es az Abrahamft)'aknak 1383 eszt.
h~tl'~jott oszta1yab61 kitetszik; (1. okmanytar.)

. . 1446 esztendeig' birta az egri k{tptalan Fehermet,
PIsklt, Veszet es Ketesdet, ekkor mintall a tavols~tg' miatt
bajoa volt ezen birtokokatkezelnie, elcserelte azokat Mar6thy
Lasz16val, enuek Pest v~\rmeg-yeben fekyo Momtr (tahin
l\;f~nol') Ujfaln es .Seger nevli bil'tokaiert. Mal'bthy L~\szlb s
fIaI Maty~ts es LaJos meg' ugyanazoJl evben a nvaradi kitp-
talan altaI ezen uj birtokaikba bevezettettek. E7,ota FeMr-
met oknu\nyaink nem emlitik. \

FeM1'egyhaz.

~zent An~r3.s es Ocsod kozt fekvo puszta. Nevet
vette feherre lnmeszelt, valamint a szomszedjaban fekyo
Vorosegyhaz voros szinnel behuzott templomato1. Hajdan
nepes faIn volt. Olah Miklos is nAlba ecclesia" llevvel mint
a Koros mellett az 6 kon\ban fenmUlott falut emliti. '

Jerney (magyar nyelvkincsek) emlit eg'Y 1292 eszt.
okmanyt, mely szerent Fehereg'ylu\z a K6ros mellett meO' a
nevezett evben faIn volt.*) I:'>

1,~97 eszt. Feheregyluizat es· a szomszedjitball lCvo
Heen. foldet, -- ma Hek, - III. Andnl.s kin\ly mal' mint
pusztakat adom~\llyozta az Alms nemzetseo'beli Alms mes
ternek, a mint errol feljebb "Szent Andnts ,P alatt mcO'cmIe
keztunk, s ez a budai heyvizi Keresztesek t~S Fabian 1\van
nak fia; mint ldr. ember ~\ltal e birtokba be is vezett~tett.

Akos nemzetsegnek ezen aga e birtokal'61 kesobb a
FcheregyJUtzy nevet vette feJ. Okmauyainkban ezek kUziil
elOfordnlilak: Fcheregyhazy Jimos es Balint ldr. emberek
1455 ,c~zt.**).es Feheregyllazy Benedek, kinel, neje, Mal'g-it
komlosl reszJoszag'at 1454 eszt. Hunyadi Janosnak ac1ta eJ.

*) Nagy,; kar,. hogy Jerney jeles munkajaban· ritkan
forrast, melybol mentette az aitala haS7.11ult okmullyokat.

**) Tele,ki, Hlluyadiak kora X. 433.
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Ug-yanezell id6bcn Feheregyhazanak egy reszet birtak
a Mal'othyak. 1418 eszt. Marothy Janos a maga es fia
Laszl6 neveben eUene mondott ama torvenyellenes foglala
soknak, melyeket nemely szomszedok Bokeny, Fehereg'y
haz s mas birtokain, Bckes varmegyeben elkovettek. Hog'y
pedig itt a Szentandras melletti Fehereg'yhazat kell erteni,
mutatja az hog'y Bokeny csakugyr.n kozel szomszedja·
Feberegyhazanak.

- A fenebbiek immar azt muta~jak: hogy 1292 eszt.
Fehel'egyhaz faIn volt. 1292-1297 kozt cum elFlo falu
elpusztult. Kesobb ismet (1530 ev tajau) mint fa. ncr/'Uott.
Mig vegre a torok uralom X VI. vag'y XVII. szatadban
elpusztitotta.

Felhalom.

Gyoma hataraban fekvo puszta. Hajdan faIn vol,t s
maskep Ujfalunak vagy Fabianvaranak neveztetett. Osi
birtoka volt ez a varmegyenk terlileten yalaha nagybirtoku
Simai csaladnak.

Eg-y a XV. szazadbol felmaradt hat3.l:jarasi okmany
szerent Felhalmot birtak Simai Peter es Benedek, ki rnas
kep Lengyelnek is neveztete~t, testverek ;azutan Simai Imre
Janosnak fia, Miklos es Imre, Sebestyemiek fiai, Benedek
egy mas Janosnak fia. Ezen hatalja.n'tsb61, mely guti
Orsz~tg Mihaly nador rendeletere a csanadi kaptalan altaI
eszkozoltetett, kitetszik, hogy Felhalom 1466 eszt. faIn
volt 13 igen alkalmatos helyen fekii.dt, a mennyiben Felhal
mon keresztlil YOllultak a Gyomar6l Bckesre es a Turrol
Varadra vezeto orszagntak. Az okm{tuyban elOfordulo Ke
selyUshalom, Ivallfoka meg' most is e nevet biljak; ellenben
az ugyallott el6fordulo Asotthalom, Peterhalma, sth: 111a mar
e neven nem ismertetnek.

A kovetkezo szazadban Felhalol11 tisztau Simai birtok
lenui meg·.szUnt. lJg-yanis az 1560 es 1561 eszt. osszeirasok
szerint Felhahnot a kovetkezo csaladok biI~tak: Porkolab
Peter, .veres Gyorgy, Szalay Albert, More Mate, Lant.os
Mate, Bekfy Mik16s, 9zveg-y Padg'ocsenyinc es ozveg'y
Viczmandyne, kite vagy vetel vagF a Simai csal{tdba val6
belutzasoc1a.s lttj~\n jutottak Felhalom egy reszenek birto-

12
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kaba, mert mas resze, a mint latni fogjuk, folyvast Simai
j,6szag maradt.

A XVII. szazadban Felhalomnak egy reszet mar a
szathmari Keezelfy esalad kezen talaJjuk. 1640 eszt.
szathmari Keezelfy Mikl6s ozvegye szUl. Palfy Judit es fia
S~1.muel ket felhalmi jobb{tgyteJkoket 300 ta11er6rt orok a,ron
eladjak Nyilas Albert jobbagynknak s otet es maradekait
egyszersmind a jobbagysag alnl folmentik. Meg' ugyanaczon
evben felmaradt felhalmi birtokulntt 100 tallerert elzalogo
sitjak Kis Istvannak.

I-Iasonl6 SOl'S erte a Sirnai reazt. Ezt viszont 1665
eszt. Simai Mikl6s adta el orOIU1.rOll Veg'h Mihalyllak 200
ezi.tst talleron.

Volt meg Felhalmon egy reszbirtok a kil'. fiskus
kezell. Ezt Wesaelenyi Mikl6s nador es kir. helytart6 1656
eszt. Gerge11aky Janosnak, 'forok BaJintnak es Beldfy
Balintnak adom{tnyozta hi.i szolgalataikert s ezek a biitokba
eUenmondas nelkUI bevezettettek az egri kaptalan altaI
6nodon, 1656 mart. 21..

Felhalom hajdan refol'malt valh'tsu falu volt. 1634
eszt. a szathmari zsinaton Belenyessy Mihaly rendeltetett
ide papnak. Fennallott a falu egesz a XVIII. szazad elejeig.
Ekkor 1703-1705 kozt a raezsag altaI elpusztittatott s
tobbe f01 sem eledt. Ma mar a gyomai hatarban csupan
esak eg'y hatal'l'esz neve rnutatja a helyet, hogy koriilbeli.t1
hoI a11ot1.

Foldvar.

Oroshaza toszomszedjaban fekvo puszta. Neve azt
rnntatja, hogy hajdan nemi er6sseg lehetett. Hogy rnelyik
reSZtm e pusztanak aUott ez er6sseg? mi sorsa volt? nem
tndni. A XVI. szazadban faIn volt Fo1dvar. A esanac1var
megyei oszveini.s szerent V~1.rassy Bolc1izsar birt Foldvaron
16 port~'t.t. Masik reszet ~-'oldv{trnak birta 1561 eszt. Folc1
vary Istvan, kitOl mint ldr. biztost61 'biljuk Bekes, Csam'td
es Aradvarmegyek osszeira.s~\t. Ugyanez a Folc1v~1.ry kes6bb
Gyulan Kereesenyi rnellett hac111agyoskodott. .

:B-'oldvar a tOrok uraJom ·ic1.~jeben pusztnlt el. Harrn-
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ekel'll 1736 eszt. adomanyleveleben mint szaIt hely emlit
tetik. Azonban lakosai csakhamar elszeledtek s az6ta e
helyet tobbe be sem nepesitettek.

Fovenyes.

Vagy, a mint most hibasan neveztetik, Fenyes, telje
delmes puszta Osaba es Gyula kozt, melynek csabai reszet
a esabaiak altaI asott esatorna vagja kette. Hajdan a Koros
kiaradasainak leven kiteve, az ezaltal oda hordott fovenytOl
kapta elnevezeset.

Legregibb birtokos esaladja Fovenyesnek, melyrol az
altalunk latott okmanyok emlekeznek, yolt az Erc1oheg'yi
csalac1. 1394 eszt. es ig'y Zsigmond kiraly koraban Erdo
heg'yi Demeter, Erclohegyi Mihaly fiauak, mint fOvenyesi
birtokosnak kerelmere Kapla Janos orszag'bil'o meghag-yasa
folytan az orodi kaptalan aHal megujitattak a hatarok ]'0
venyes es mas szomszec1helyek kOzt. Szomszcqjai voltak
ekkor Foveuyesnek es a hozz~1. tartoz6 ket Vadac1nak,
El'd6hegynek, Gyorkenek, Kil'aIymik es Szekuc1val'llak
Gerlai Abraham fiai Dienes, Elek, Mikl6s es Laszlo'
(Csaban) tovabba Keezer Miklos (Szekudvar, Macsa) s az
egTi kaptalan (Feherem, Piski, Vesze). Ez a Demeter mas
kep Sykethnek irta mag'at s fOvenyesi el6nevet haszll~Ut.

Ugyanezen hat{tl:j{tras kiadatott 1398 eszt. hiteles
masolatban a fentnevezett Demeter ozvegye Orsolya s fiai
Janos, Pal, Elek esTamas reszere, es ismet 1420 eszt.
Gyorgy esperes, Peter es Mikl6s reszere, kik mindnyajan
Mikl6snak voltak fiai es Erdoheg'yiekllek irattak , valamint
Elek, Siket Demeter fia reszere, ki Fovenyesinek neveztetet1. '.

A· fentebb nevezett Janos, Pal es Tamas fovenyesi
Siketh Demeter fiai, ugylatszik magtalanul elhaltak 1398 es
1412 kozt, mert mar 1412 eszt. Elek, fovenyesi Siketh De
meter fia Fov{myesre Zsigmond kil'lUyt61 adomanylevelet
nyert es e birtokba az orodi kaptalan altaI be is vezettetett.

1420 eszt. utan a Mar6thyak kezdek mag'okat befesz
kelni Fovellyesbe. 1421 eszt. Erdoheg'yi Gyorgy esperes a
maga reszet Mar6thy Janos macs6i bannak elzalogositotta
50 frtban. 1425 eszt. Jusztina fovenyesiSyketh Demeter

.ozvegye s fia Elek azon reszt, melyet Gyorgy esperestol
. ;. -12*
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~--------'-----Agata. rlou".
Tordai Audd.sne. Artnndi Bahiune.

.----'---Benedek.

NADANYI MARK.
.-:-:~----~",-----._-_ .....,--------

Mihaly. Miklos.

1479.
.--"-'"'!

La~z16.

.---

Mint pusztat, emliti az 1728 esr.t. val'megyei jegyz6
konyv. Most il)' nevi.t helyet varmegyenk teri.ileten nem.
tudok. Va,la,hol Vars3.nc11dirtl1 kellett lennie, mert egy 1232 .'

J

Kovachieb formulae solennes styli 230 1. nzokasa
szerent a vezetekneveket kihagyva, egy okmanyt kozol,
mely s;'el'ent Sofia nevi.t ozvegyasszony ~ l~a,ga, tovabb.a
Mihaly es Istvan fiainak, nem ki.ilonben Knzztma es" Ma.rglt
leanyainaic neveben 1479 eszt. vala.mely kaptal~n elo~t tllta
kozik a Budan sz. Lorincz klastrOlllaban .tako Pauhnusok
ellen mint a kik a hatarjaras alkalmaval pohalmi birtok{m
torvdnyellenes foglalast tettek. A. fenebbie~b61 ugy ~~tszik,
hogy ez a Sofia valamely Nadanymak volt ozvegye, Jo~le~let
a Nad::\llyialmak Nagy Ivan altaI kozlott lesz{)nnazaSl tab
lajall a XV. szazadbeli Nachtnyiak kozt Mih}Uy es Istvan
testvereket nern talalni.

Az 1560 eszt. oszveiras szerillt birtak Pohalmat Na-
danyi Gyarfas ozvegy,e, Nadanyi Janos, Nad{l,nyi Ferencz
es Naclanyi Istva,n. AJlott pedjg ekkor P6halma 39 na-
dori kapnb61.

A Nachi,nyiak, ida ja.rt{wul, :), tOrok lu\boni.k alatt
Bekcsbol elkoltozven, kiestek P6halma birtoldb6I, de a
faIn, mint fe~jebb mOlldottam, 1705 evig fen{tllott, mig vegre .
a raczok elpusztitottak. A meg fenmaradt templomnak
anyagjat a turiak 11orc1ta'k e1 s templomuk epitesenel fOI
hasznaltak. Midoll 1733 eszt. a varmegyei bizottsag P6hal
mat szemi.tg-yre vette, elt meg olyan, a ki azt vallotta, hogy
o is egyike volt azoknak, kik a p6ha1mi templolll anyagjat
Tnna szallitani segitettek.

P6halom.

266

Piski.

. Meg a~ 1728 eszt. val'megyei oszveir{ts ugy ernliti,
mmt 9saba. l1atan\.hoz te:tl'tozott pusztat. Most itt e nevet
nem lSl~.e~~rEk. Valahol a feMr Koros menten fekhetett
Vesze koruI. '

Eredetileg neve Piispoki volt s mar szent Laszlo ko
raban fenallott, mint faIn. SzentLaszl6 a feMl' Koros mellett
Bekes varmeg'Yebe~ fekvo Piispoki, Fejerem Ketcsd e~
Vesze faJukat, Iak<'nkkal egyi:itt az egri pilspoknek adoma
nyozza. E~en adomanyt atiJ:ja es meger6siti IV. Bela
1261 eszt. .

• Bi~ta pe~ig Pijs~okit az egri piispokseg' egesz 1446
esz~:-ndeIg,...am!ko~·, IDmthogy a piispold szekhelytOl b\.vol
fekudt, a to?bI h~~'om faiuval egytitt elcserelte a Mar6thy
csalMnak Hemely .t>cstvarmegyeben leva birtokaiert.

A Mar6thy csalad magva-szakadtaval ez is a korom\.ra
s,zaUott. A.z 1560 eszt. oszveil'as is ellne){ birtokaban talalta.
Allot~ pCdlg ekkor IDaI' csak U(~gy kapub61, ennelfoO'va felig
meddIg puszta volt. b

. ~ZOJl..ot f~Iuknak. egyike, melyek hajdan a mostani
glom~I hat<trte~'uleten leteztek s melyeket 1705 ev tajan a
raczsa~' ~]p~lSztItott. A faIn helye meg most is meg·]3.tszik.

~)sl' bll'toka volt a .korosladanyi Nadanyiaknak. 1479
eszt. b~rtok~s ura volt Nadanyi M.ihaIy, lVlarknak fia s akkor
lD;eg· klSkoru Laszl6Ilak atyja, testvcre pedio' Mikl6snak
kllle~ lear7~ Ilona k~s~ariai,Kis Lukacshoz 0 ment feljhe~
s ezz~l halOlll, egyldoben elt Lukacs nevtt fiakat szi.tlt.
A .l~goregebbnek egyik leanya Agata Tordai Andrashoz,
ma,sI:\: lianya .Ilo~a Artandy Ealashoz ment feljhez, minet~
fog va NadanYl MIhaly 1479 eszt. nadori meo'hao'yas folytan
k~llytel~n volt a Kismariai csaladhelieket a\o:omanyra es
a ~e~'YaJa:ndekrn nezve Nadany, ket Gyarmat GyeresKo
vacsI, Pohalom, Mehes,· Sivelto, Euesa Bal"sa es B(jldog~
3.~.szony t~leke nevti birtokb61 kieleg·iten'i. Az okmanyb6l
kCl\retkezo llemzedekrcndet leh.et ki~l.lIitani : .
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kezt6ben, mas csaladok kezeire, mig veg're a XVI. szlizad
vegen e tekintelyes csalad kihaIt. .

Az 1561 eszt. oszveiras Csorvast akovetkezo birtoko
sok kezen talaIta:
Zterz;enkovics Matyas ozv. birt 7 port. Dzetett ad6t. 7 ft. 62 d.

. Szekely Mikl6s ozv., birt 7 - - _ 7. ft. 70 d..
Nagy Balas 6 - _ 6. ft. 65 d.
Abrahamffy Istvan - 6 -.:.. 6. ft. 55 d.
Szekely Marton - 3 - _ 3. ft. 30 d.
Bekessy Peter

Abrahamffy Boldizsar.
A mult evtizedben, Csorvasnak egy reszet, mint feljebb

mondatott, a legeM elkiilonzes alkalmaval, a gylilai kozla
kosokkaptak s sokan kozii!ok Gynlarol oda teven at lakasai
kat, most mar e telepiiles kovetkezteben Csorvasoll rencIes
faIn ~laknlt, m~ly~ek temploma, iskol3ja, vemh~g-fogad6ja,
post~Ja van s mmdmkabb emelkedni gyara-pocIni kezd. Egy
masIk reszen Csorvasnak, mely a Idr. killcshire mintco.y, h' , b
s~az oros .azl esalad telepedett Ie, kik szinten iskolaval
blrnak s lllInt leaygyiilekezet az oroshazi anyaeo'yluizllOz
vannak kapesolva. E szerint a csorvasi pusztan ':nost mal~
ket falu letez.

-Gsudaballa.

.. l?eva V~ill~a me!lett fekvo teIje~elm~s puszta, melyet
tobb mmt egy szazad ota a devavanymak blrnak haszonber
bell S lladas retiil cs legclOiiI haszmUjak.

A mi Csnclabalhiuak uevet illeti, crrcllezvc tudnuuk
kcll, hogy a mostalli rl\irok SzentMikl6s feWI Csuc1abala fcle
kaJlyanU6 foly6cska az clatt 13al1<1.nak ncvcztctett s ezen fo
Iy?c~lul.r611.'orok Szent Mikl6sIlak is hajdau Balla Szcnt
1H1ldos volt a nevc. Az cr meg' most is hUhat6 s kcreszWI
mcgy ket IlClyen a pnsztan cs CsudabaJla voIt kozseo'et szio'et
kepcn koriilkeriti. Meg' 1864 eszt. oly viz volt be~llle a ~oIt
falu helyen, hogy a 10 meg-nszta. Etwi a Ballafoly6t61 vette
Csu?a~alIa az cgyik nevet, nutsikat ti. "Csuda" lIevet Csuda
llevn Inrtokosat6l oroklOtte, a mint alabb hitancUuk.

ElOja Csndaballa mint falu m~l.r 1211 1214 es 1216
~vckbell a varadi regestJ'llmOau Choda, CllUila (~S Soda ne
vek alatt.
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1326 eszt. Csudaballat Csuda fiai Lad es Csuda birtlik,*)
Ezeknek kerelmere Robert Karoly kiraly meghagxta a bu
dai kaptalannak, hogy birtokukon, a hatar~ka~ uptsa y m~~.
Ezen hatarjaras szerint Csudaballa~~k hatarm ko~etkezok.
voltak: egy reszral Sima, rn(lS reszrol delfele Tur vlze, azu
tan HalemfOld es Himeseg'ybaz nevil' faIn: Az ecsegt6 es
sagt6 nevu vizek a birtokon bel~t1 estek. SlIl~a .e~ Ecseg ne
vek meg most is leteznek, valamlll~ az ecsegl to 1~, ellen.ben
a Sagtonak rna Sarto a neve.Tur Vlze rna Ber.ettyo~ak hlva
tik, de hogy hajdan Turnak nevcztet~tt, kltetszlk O1~nan,

hogya mellette leva kozseg'ek meg most IS TnI' mellekllevvel
birnak peld. Mezo TnI', rrnrkeve, r~ur Sz.-M~rto? Meg- a~
1763 eszt. megyeijegyz6konyvben IS Berettyo maskep Tnt-
vizenek neveztetik. .

A XV szazadban Csudaballat mar a Buda felettl Szent
Lorincz kolostorban lakott Panlinusok kezen talaIjuk. Ugy~n
is ezen remetek Sofia nevil ozvegyasszonynak ~zomszed ro
halmi birtokan nemi foglalasokat tettek volt, ml ..ellen az oz
vco'y beadta ellenmondasat 1479 eszt. Ezen ozvegy Csn
daballanak egy rcszet is birta s a Csuda ?saladb61
val6 volt,a mint kitetszik egy 1476 eszt. hatl1t'J,al'asb61!
melyben vihigosan emlittetik, hogy ~aIa faInt CdtHl.anak ~~l
bhj(tlc. A haUtrjarasi okm~\.ny szennt Bala ekkor annylla
vizzel volt koriilveve, hogy a hatarkijelOI6 bizottmauy oda
te~jesseg'gel nem mehetett. Ekkor Hevesvarmegyehez tar-
tozott. . b'

A kovetkez6 szazadball Csuuaballa fa.Int mar:" OZl-
tai BOjllicsith vagy Horvath csahidn:U talaljnk. A blrt~~{.?S,
bozitai Bojnicsith M~itc, bizonyos feltetelek alatt ~ladta orok
~\.ron ezen falujat testverellek Jauosuak 800 foru~ton. V.o~t
ekkor, az okmany szavai szeri!lt, Csuc1ahaUan tIz ncpesl-

. tett hazhely es egy kitloll nemeSI telek. .
De csakh~"lIIar ismet urat cserclt CslHlabalIa. ITgyan

is mar a XVII. szazad elejcll, neje jogan lHrta. azt pth~'ucz

Ferencz fiUekvarialkapitany. EttOl Bethleu Gabor. erdelyl fc
jedelem " val6szilliileg' lditelenseg'i okon ,a bn:tokot ~l~
vette, 68 Hazy Janosnak adom~"llyozta. Zthrucz nem

·--111.. C~llda csalad egyike volt hazank Icgregibb udOlll~in'yo~
csahl.djainak. Nagy I Vall II. 2.42. szarent kesobb, Nogradmegyel Bo~

dOll nevit birtokat61 a Bodonyl nevet votta faI.
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h~gya abba?- a dolgot, de II. Ferdinandhoz folyamodott
blrtokanak vlszaadata~avegett s Bethleu halala utan a bel
habor~k folytan.zavarba jott birtokviszonyok rendbehoza
sara kIllev~zettblrtosok mellethei Bama Gyorgy es osgyani
Bakos Istvan c8akugyan komolyan felsz6litottak Betlcn oz
~~gyet, hog! C8~"\ . ballat Hazyt61 Zthruczra, mint annak
tO~'v~nyes blztokosAra, ruhazza vissza. ZthruczFerencz val6
sZIlluleg megtalamH halvan el s rokonsagban leven az Asza
!ay*) csaladdal, halala utan 1646 eszt. III. Ferdinandt61
Zthl'l~cznak rok~na) A,szaIay Istvan szerezte meg Csudabal
hU. Ez, ugylatszIk, meg ugyanazoll evbell magtalanul meg
h,aIt" mert mar a nevezett 16L16 evhell Csudaballat AszaIay
F....rsebet, Fereucznck leany~es Vamossy I8tvanllak. neje birta
S azon sze~'etetCrt, b~tegsegebell val6 gyonged apolasert
mellyel felJ~ hoz~a .vIseItetett, fel:jere iratta at ezen birtokat:
Aszalayak1'ol Va] amkra, ezekr61 vegTe a szeki grM Teleki
csaladm ment at Csudaballa.

Dancsluiza

. . A X VI szazadban Bekesmegyehez t al'tozott. Most
BlharIuegye l~a~osaga alatt all. Fekszik Nagy Bajom koze
Iebcn a s~irretl ]anisban. Hajdan a Bajomi csaladbeliek bir
tak. Nevezetesen 1561 eszt. Bajomi Benedek. l\1ikI6s11ak fia,
Dancsluizall .16v6. os~ves birtokM Miklossy Ferenczl'e ru
!l:lZZa II: La:J?s kIl': Jovithagy~is~ival. Az 1561 eszt. oszve
I,nis szenut bIl·tak J)allcshazat Bajomi Istv{m, Dancs Marton
es NagyBaJas, de m~ir akko1' oly elhagyatott allapotban
volt, ~ogy a. portak utan ado sem vettetett ki. 1572 eszt. vcg
I'C Mlks.a lu1'{tIy uemely reszjoszagokat KOrnyell os Dancs
~.Iazan lU adonuillykepellBajomi Sofianak , Paszthoy Janos
ozvc;5yene.k adom~illyozott s az ozvegy e birtokba az eszte1'
g?)))l kaptaI.an altaI be is vezettetett. A fcntemlitett Baja
1I1lak ~gyobmillt nem csekely szerepct vittek a haza moz..
~·~lma.Ihan. ~e.nedek, kit. fell ebb emlitcttUllk) Perenyi Fc
nllczeI es OZlbak 11111'evoI 1514" cszt. N- Vitl'ad mellott a
knrnczok eUen vitezU! harczolt. 0 Zapoly~inak kedvcs cm
lJerc vol.t. ~~lcn volt ~z i5'26 eszt. tokaji g'yitlesen s rajta
volt, hogy Zapolya kll'lUynak valasztassek. l~nueIfogvaZa-

') Zf,hrucz Forencz 1625 eszt. Aszalay Ersebetnek Aszalay Fe-
rencz amtjiillak gyamja volt. Nag;y IVall 1. 70. .

j
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poIya is oIy bizalommal viseltetett hozza! hogy 1540.
eszt. mid6n Buchir61 Erdelybe kellett utazllla, Bndavar~t

az 6 kezere bizta, Ugy l~tszik l1orokosei Bem voItak s ezeil
okmU fogva rnhazta oszves birtokait orokhe fog'adott fiara
MikI6ssy Ferellczre ki kes6bb a Ba:jomi uevet vette fel s
Biharmcg'ye leggaz'dagabb urai koz¢ tartozott s az 1552
eszt. oszveiras szerillt Bajomot es mas 3 helyseget egeszell
bi1'ta, 22mas faluban pedig kozbirtokos volt.

Danlok.

Csekely puszta, a fekete Koros mentebell. Bekes va
rosa hatan\hoz tartozik. Mint faIn letezett a XV. szazadban,
s danfoki Bekfyek birUtk. Ezek k()ziilJallos mint tann jelen
volt mid6n a megye Marothyak kiraIysag'i poreben tal'totta
a ~isg·alatot. Szaz· evveI kes6bb Danfok fOldesurai
voltak:

Bekfy Mik16s birt 4 pOl'tat fizetett 4 ft. 40 den.
Kia 'ramas --.-.:. 5 - - 5 40 -
Ezek a Wrokvilag' alatt valoszinUleg' itt hag'Yik bit-to

kaikat, mert m~ir 1656 eszt. a fa.Iut Vesselcnyi Ferencz mi
dol' es kil'o heJyta1't6 Fe1ha10m, Kamut, Endrod falukh:al es
Borosgyan puszhlvul e~yiltt Gergellaky Jan?snal~!:ol'().k
B~'tlintnak es Bekffy Dalmtnak adomanyozta, Ink a torok ha
boruk .miatt az onodi varban longa mann igtattattak be
ezen birtokaikba.

Feuallott Danfok, mint reform. valliSH faIn ogesz a
xvn szazad vegcig, nevezeteseu 1673 eszt. papja volt La
danyi Istvan, Id ide az, ugyanazon evi Sept. 10 Dioszegen
tart. gyUlcsen 1'endeItetett papuak. Vegre a XVIII szazad
elejen Kiba eR TokiHyi n\czcsopor~jai ezt is veg'kep elpusz
titottak. Az elszeledt 1akosok a Rak6czyfor1'adalom ubin is
met megszalalli kivantak Danfukot, de ezt a he1ytart6 tallacs
meg nem engedte.

Deese.
Szarvas varosa hatarahoz tartoz6 pllszta. Hellebran~h

Szarvas varosa leiras~\bau azt iolja 1'61a: hogy a reformatlO
elejcn Decscn viragz6 prot. gymnasium es kouyvnyomtat6
miihely letezett. A j6 Hellebranth itt osz.eteveszt~tte D~cset
az erdelyi Des varosava!... Erdelyorszagl Desen 1ge1l IS Ie-
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