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F. Berenytol ket jo Mert£i:Hdnyire napnyLigat
rol a' mar egyLitt foly6 mind a' harom korosol<'
menten, es Delfelol valo partyim esik, mellyet
tsupa Magyar Nyelvi.i Kalvinista (Ref) lVID.gyar
sag lakik.

K. Vagyon e' valami kLiWnos emlekezcl(i epe
let ezen Falu Helysegben, es mitsoda t('rrneszetes
java vagyon?

F. A' Konyorgohi!znal (Oratorium) egycbb nw
goss epUlet nintsen benne, hanem kozonsegt>;;
Magyar paraszt hazak, ez egy dolog leven mind
azonaltal emlekezetes, hogy a' korosbe, melly
nek Nagysaga, es melysege miatt nagy haj6n
vagy Kompon kelletile altaI jami, idejeben jo
halaszat vagyon es kLiWnos Szep halaleat fognale,
kibol a' Helysegbeliel< gyakorta Szoktak hasznot
venni.

ENDROD

K. Mitsoda Helyseg kovetkezik ezutl\n, es
mennyjre esik hozzaja?

F. Endrod, a' l<i alig vagyon fel mert fbldre
tOle.

K. H<lt ez hoI, es mitsoda viz mellett fekszik?
F. Az egesz koros foJyasa mellett, melli HZ ar

vizektol gyakrabban ostromoltatik.
K. Mitsoda vallasu, es nyelvLi Nemzettseg tele·

pedett meg raj ta?
F. Minden egyebb vallasokt61 tiszta, igaz

R: Catholicusok Szallottak meg, ez elott majd
60. Esztendovel, kik a' Felso VarmegyekbC,l Ie
Szarmazott Totok voltak, es kozonsegessen azon
nyelven is beszeltek, de ida jartaval nemeJly
ugyan Catholicus Magyarok is ferkezven kozik
ben, most annyira meg-Magyarosottak, hogy noha
mind a' ket nyelven beszelhetnek, megis a' Ma
gyar nyelvnek nagyobb I<elete vagyon kozottoic,
es igen kevesen talalkoznale, leik Magyarul nem
tudnanak, honnan lehet remelni, hogy nem sol<
Esztendole mulva a' mostani iffjusag tsupa ma
gyarra valile, es ezen Faluhelysegnel a' mas val
lasokrol tisztabb Papista (Cath.) hely egy sem
talalkozik a Varmegyenkben.

K. lVIitsoda Nagysagu, es ertekii Helyseg lehet
ez?
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F. Ez elOU 40. Esztenct6kkei, m;ajd a' ieglds
sebb, es leg-Szegenyebb Faluhelysegek kozz(~

szamlaltathatott, de minekutanna e16, 's marha
jiu'6 f6ldgye a' Melgos Urasag' kegyessegeb61
pusztilkkal meg-b6vittetett volna, annyira meg
szaporodott Lakosokkal, hogy a' Nagyobb Falu
helysegek k6zze lehet mar most Szamlalni, '>5
gazdasagokban is j6 igyekezetek altaI annyira
gyarapodtak, hogy Nagy Szammal j6 erteki.i gaz
dasaggal bi mak.

K. lVIitsoda epLiletU Szent Egyhazak (Templom)
vagyon?

F. A' regi, es pusztulasb6l helyrehozatott, es a
K6r6st6I tsak nem el mosatott viz parton levi)
kisded Templom:otsldjok, mivel igen szoros volt,
ket izben is nagyobbittatvan ez elott majd 20.
Esztend6kkel utolszor j6kora magOSSagLI kii
Toronnyal a' Mlgos Urasag' Segedelmeb6J, es a'
Helysegbeliek Istenes adakozasokbol Szekereza
Fcirattsagok, es munkajok altaI nagyobbra epit
tetett, es hozza yolo kLilsa, beIs6 Szi.ikseges esz
l<ozakkel, Oltaroll:kal ruhakkal, Orgonaval, es
harangokkal felekesi ttetett, es rnegbOvi ttetett.

K. Mitsoda heIyen vagyon fekvese ezen FaIu
helysegneJ<?

F. A' derek Kar6s partyim, nemeJly resze (lorn
bossabb, nemely resze pedig lapossobb, es al1lnk
idejeben vizes, 's Saros helyen all.

K. Vehetik e' t' lakosok valarni hdsznar az
alattok foly6 Nagy Kor6snek?

F. Igen is: mind azaltal jarasban az utas(.kt61
nagy haj6t (Komp) es kUlan6s reveszt tartvan,
's mind pediglen a' haIaszatb61, miJ<or m6d van
benne, Szep hasznot vesznek.

K. lVIiforma epUletLi hazakb61 all ezen Falu
hel,'!seg.

T. Mint a' tabbi Helysegekben, itt is a' 1107. ha
sonlo epUletLi paraszt, de tsinos hcizak vannak,
a' tObb· alava16 epLiletek kazatt.

K. Laknak e' itten valamelly erdernes Uri Em
berek, avagy Tisztek?

F. A' T. Plebilllos U'r, Kaplannyaival egyLiU,
mint Lelki Pasztor, es a' Nemes Vrgyenek Fis
ldlissa, es a' Helyseg' Notariussa, a' tabbi mind
8(10zo, es SzolgM6 Kozseg.
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