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ENDRőD.

Endrőd nagyközség a gyomai járásban, a Hárrnas-Körös bal
partján Iekszik. Lakóinak száma 13.928, akiknek több mint 50 0/0,-a
lakik környékbeli tanyákon (Örcgszolgáu 1484, Kondoresi tanyákon
1605, Paskumi tanyákon 1235 lakos), s csak a kisebb része a falu bel
területén (8415 kül, 5513 beltcrűleten). Hogy az utolsó évtizedben lát
szólag alig szaporodott valamit a község lakossága (i920-tól 13.850
röl, 13.92t;-ra), azt 890 lélek elvándorlásával kell magyaráznunk, akik:
a földreform következtében Gyoma és Dévaványa községele határá
ban nyert birtokaikra telepedtek le. Tehát a tényleges szaporodás
10ö&-ra tehető. Elveszűletési urányszáma iueghaladja az vorsz. átla
got, ami azt mutatja, hogy Endrödön az egyke Ismeretlen. Nem íly
kedvező a halálozási arányszám, amely majdnem olyan magas, mínt
az orsz. átlag, aminek legfőbb oka a nagy gümölcór halálozás s csak
a csecsemőhalálozás alacsony Indexszámának tudható be, hogy nem
nagyobb az; orsz. állagnál. Az Orsz. Stefánia Szövetség f'iók]a, 2 közsé
g~- és :3 magáriorvos, 4 községi és 5 magánszülésznő áll egészségű

gye szolgálatában. .J ó ivóvizzel 2 artézi kúl látja el a helységet. 3679
húzából 3098 vályog és vert falu, 2458 cserép, 1182 náddal van
fedve.

Vall á s i v is z o n y ok: Endrőd lakosai közül 13.256 ric, 500
rel., 77 ág. ev., 80 izraelita vallású. Rk, egyházközsége a nagyváradi
püspökséghez tartozott. Az endrődi r. k. templom moruunentális ha
rokk-rornan épitmény. 1804-ben készült a hivek, a kegyuraság és
la község áldozatkészségéből több mint 40.000 forint költséggel. Az
ősszes kézi- és igásnapszámot a hivek ingyen szelgálták. Nem ré
gen renoválták és új harangokkal szerelték fel.

A ref'ormálusok fiókegyházat alkotnak, templomuk nincs. Az iz
ruelitáknak imaházuk van helyben, s kűlön hitközséget alkotnak,
mely a g,yomai anyakönyvi kerülethez tartozik.

Ku l t ur á Lí s viszonyok : Anyanyelvre nézve Endrőd lakói
>8 némel, 38 tót és G egyébnemzetíségü kivételével valamennyien ma
;g1yarok. 19. r. kath. Jelekezeli iskola (kőzúlúk 12 a tanyákon működik),

~"közs:é:g;i és 1 elemi népiskola szolgálja a népoktatást, ezenkivül 2
1<özségi kisdedóvó Az endrőtli H. Kath. Polgári Iskola Csernus Mi
Irály rk. plébános kezdeményezésére alakult 1924-25 tanévben 1
osztállyai és 29 növendékkel. Kezdetben csak Iiű jelleggel birt, de
~l Ii'úk és lányok együttes oktatását a vall. és közoktatásügyi rninisz
l.érium évről-évre engedélyezi és igy a leányok is mínt rendes ta
nulók járhatnak az iskolába. Fenntartási költségei részben az államot,
részben az rk. egyházat terhelik, dologi kiadásaihoz a község iSI

hozzájárul. Az iskola 8 tanerős, tanulóinak száma 1934-35 tanévben
152.

Szakoktatás folyik a községi iparostanonc- és a gazdasági is
métlő Iskolában (30 lanuló.) Kultúrális fejlettségére vall az anal
fabéták alacsony száma (758 hat évnél idősebb egyén). arrii, ha te
kintetbe vesszük azt a körülményt, hogy a lakosság kb. 600/o-a el
szórt tanyákon él, mcglepöen alacsony.
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Élénk egyesúlel.i élete az Iskolánkiv üli uépmüvelés szolgálatában
áll, a helyholi népművelő bizottság irányitása alatt. Egyesületei; a
Kisgazda Kör, Népszővetségi Kör, Polgári Társulat, Független Kis
guzdakör, Földm űvel ö Egylet, Ugari Kör, Csejti Kör, Peresi Kör,
Kondoros-tanyai rk. kör, A népművelő bizottság évenie több isme
rettcrjesztő előadást tart , mclyek ma nagy látogatottságnak ÖrV011

elenek. 1930-ban épült rel II Kath. Népház, rnely az iskolán kivüli
népművclésnek és gondozásnak leghivatottabb otthona.

F o g I a l ko z á s i v i s z o n y 10 k: Endr őd túlnyomóan agrár jel-o
Jegét legjobban bizonyítja, hogy lakosságaának közel n%-a foglal
kozik öslermelésscl : 4<196 kereső és 5065 oltartott egyén. Az 'ipari-ke
resők száma 1065, az cltnrtottaké 1650. A kereskedelem 246, kőzlekedés
138 lakónak nyújt megélhetést. A közszolgálatí alkalmazottak és sza
bad foglalkozásunk száma 301, a nyugdíjasokéés tőkepénzeseké :300, fr
napszámosoké 2112, a házi cselédeké 198, az egyéb Iogjulkozásúakó
199.

M e z ő g a z d a s á g: A község határa 26.387 le hold, melyből

22;~Ot 1<. h. szántó, 84 h . kert, 'J5 h. rét, 1:32 h'. szőlö , 1130 legelő, 2.
h . nádas, 8 h . erdő , 1916 h . terméketlen ter ület. Az összes gazdnságolr
száma 2451, melynck k ör ülbel ül 20010-3 (5'12) 1 h-n aluli kisbirtok, ·1G3:
gazdasáKl--:~ h., 815 3-10 h. , 353 10-20 h ., 241 20-50 h . terjedel
rn ü, 1000 holdnál nagyobb birtok 2 van a határban. (19:30. évi adu
tok) Az 0.1'13. kiosztott 338 házhelyet, ezekből b eép ült 218; ezenkivül
788 kat. h. és 592 O-öl szántót, mclyböl :~G9 kisbirtok keleLkezeH. A
szem termelés - ezek k özött .is a búza - 'úgy a kisebb, mint u:
nagyobb gazdaságokban a főszerepet jálsza. A sxántóf'öldeknck' .50,
u/u-u búzával van bevelve ; rozs, árpa, zab együtt nem kap akkora
területet, mínl a kukorlca, mely sertéshizlalásra szűkségcs. Zöld ta-o
knrmány és az ugynevezett kereskedelmi növények, a mák, n ken
der, fl hüvelyesek, hagymatéték, F őzelékek és: paradicsom csak egé
szen kis menrnyiség'ben, főleg helyi fogyasztásra termeltetnek. A gaz
dák bevételi forrása a hires alföldi búzából ered, melyet vagy hely
ben megőrölvemínt Iisztet, vagy mint szemct adnak el. Szőlőtermelése
jelentéktelen, a házi szüségletet sem fedezi. 1934-be'n a k ülönőscn

rossz termés Idején 188 hektóliter bor termett összesen Endrödön Az'
állattenyésztés nem nagy kedveltségnek örvend' a községben. 1.9:31
ben mindösszc 1707 szarvasmarhát, 2065 lovat, 3542 sertést és 827
juhot Irtak össze a k özségben. A tejtermékeket a helybeli tejesar-
nokok útján értékesitik. .

Keresl(edelem, ipar, hitel, k ö z.l e kc d'é s : A községben,
I'ölc,l.f a buza-kercskcdelemrdl beszélhetünk. Ennek' lebonyolítása leg
rukúbl, az 191G-ban alakult Kereskedelmi Rt . (90 .000 P alaptőke) ke
zén megy keresztül , m ely továbbitja a vásárolt gabonát -t ávolabb i"
vevőkörének . A kisebb kereskedések száma kb' 40-re tehető; ezek
'közö tt több gabona és lisztkereskedő van. A szövetkezcti életet 3'
fogyasztási és értékesitö sz ő vetkezet képviseli. Országos vásár tar
tására jogot 1925-ben kapott a község, melyok nagy látogatottságnak'
örvendenek. Az ipar csak úgy mint a .kereskedelem, természetes kö
vetkezménye a termelési viszonyoknak, Mint nagy és kiváló búza
termő hely, elsősorban a malomiparnak szelgáltat nyersanyagot. l
szövetkezeti, 2 kereskedelmi és 2 magánmalom és 1 daráló malom!
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dolgozza, őr öli Tel részben az cudrődiek és környékbeliek gabonú
ját, úgy házi szükséglctre mint kereskedelmi célokra. Az épil kc
zések anyagokkal való ellátására egy téglagyár szolgál. Villanyáram
mal az Első Endrődi H engcnnalom villany telepe látja el a közsé
geL. A kisipari vállalatok száma :~03. Ezek túlnyomó többsége (2.'20)
segéd nélkül dolgozik, 87 üzem tart egy-két segédet. Szakma sze
rint ruházali cikkeket készitök: szabók, csizmadiák, cipészok, kalapo
sok, azután kovácsok, asztalosok, ácsok, bognárok és élelmiszer ipa
rosok vannak lcgllagyabb számban.
, A kereskedelmi és ipari viszonyok Iejlettségét bizonyitja a fo
kozottabb hitelkereslet. Endrőci h itelszűkséglelét 2 hitelintézet lájn
cl. Az Endrőd-Gyomai Takarékpénztár Rt., (alupitási év 1893.) tagja
'a Pénzintézeti Központnak és TE li É.-nele A cég előbbi neve Endrődi

Takarékpénztár li l., Fióktelepe van Gyomán. Az Endr őcli Takarék
és Hitelszövetkezetből alakult 1894.-ben. Üzletágai : betét ügyletek, vál
tó leszámitolás, Ijelz.álog kölcsön. Alaptőkéje 100.000 P., 5.000 drb. 20
pengős részvényekben. Az Endrödi t Xépban le-ból alakult a Békés
megvei Általános Takarékpénztár Rt., Békéscsaba-c-endrődi Iiókja,
niely szintén tevékeny részt 'Tesz a község hitel-életében.

Vasúti állomása Gyornún vall, pósta, távíró, állomás helyben. Gyo
mával, Szarvassal, és Mez öbcrénnyol törvényhatósági út köti ösz
sze. A forgalom nagymértékű megkőnnyitéséro szolgál a nemrégen
épitett Körös hid.

(Endr őddel bövebben foglalkozni kivánóknnk figyelmébe kell a
j úulnni dr H unyacii Sándor: »Enrl r{ícl Iörténetc a gyulai uradalom
ban« c. pontos, alapos ismeretek alapján irt munkáját.)

Története.

A XV. sxáznd elején birlokper kapcsán találkozunk fl falu nevé
vel. 1425-ben határellentétek keletkeztek a szornszédos Gvorua ak
.kori birtokosaival a N eczpályakkal. Végtelen perfolyamat jellemzi az
ügyet. Ez időben, mintegy '33 polgára volt a falunak Birói határozat.
.alapján a két falu határát a ijwr szokása szerint vármegyei kiküldőltek
.bejárták és a szükséges határjeleket letűzték. a Körös vonaláig ()
határdombot emeltek Az átellenes oldalon Szele tó nál voll az utolsó
határtöltés. Birtokcserélc és egyezségek folytán 1461-ben már több bir
tokos kezén találjuk a falut. Egy per Ianuik'ént szcrepelnek ezek a
lakosok; endrődi Fodor Barna, Harangi Antal, és encJlrődi .Kamuthy
Pál. A felaprózás rni att váltakozva nagyszámu nemescsalád lakta fl
falut, kik kivétel nélkül számottevő szerepet vittek fl megyei életben.

Egyházi vonatkozásban 1552-ben a falu fel van sorolva a tri
denti követjárás költségeinek megycszcrtc eszközölt lajstromában.
A helybeli plébános 3 Irt-al járult az utazáshoz 1549-hen a Iulu
fele részben a birtokos családoknak a kihalása folytán fl kincs
tárr-a szállolt vissza. A mérhetetlen emberhiány miatt fejlődésről

alíg lehet beszélni. A részbirtokosok 1556-b811 Eszes Kálmán, Ha
rnnghy Gáspár, Eszes Lászlóné és Bernóthi András. Á tjagos ké
pet nyerünk a falu nagyságáról az egykoi-u arlójegyzékele alapján.
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Évenként változó számban fizették a jobbágytolkek után esedékes
adór észt. 15GO-ban Veres György és Hnranghy Gáspár 1--1 por
tál hírt. l564-ben a fenűekhez még Zákány András csallakozott 2
portaval. .

Lakosainak a vidék szokásai szcrint általában Iöldnnivclés mel
lett az állattenyésztés volt kenyérkereset ük. (Tized jegyzék). Endrőd
további sorsa Gyula várának helyzetétől függött. Az l5G6 évi nagy
török hadjárat alatt került hódoltság alá. Már időszakos porty ázások
alkalmával a török Iejadódef'terhe felvették 35 lakóházzal. (Velics
-l\ammerer: Magyarországi kincstári török delterek. TI. 204.). Lassan
a kibirha lallan terhek míatt népessége a környező és még meg
szállásmenles megy ékhe széled szét. (B1I1'ar, Szabolcs). 1600-ban már
teljesen pusztán maradt. 1596-ba:n a tauu-csapatok semmisitették meg.
Id őnként egypár monek ült telepedett meg. 1630-ban 9 szökőt! job
bágynépséget Brandenburgi Katalin váradi Bernotthi GYörgynek aján
dékozta. Az adománylov éjben felsorolt jobbágynevek minrl magyar
hangzásnak.

1656-ban nádori adomány Iolyl áu Török Bálint és 3 t árs« birto
kolta a helységet. A leleszi konvent királyi megbízás alapján a Irni i
bírtokosokat bevezette a birtokba. HiGa-ban már ;s:116t m ás nevek
1{(~1 tnlálkoznunk n b,irtokos jegyzékben.. Nárlor i oltul.omlevc'et nyer
Lek az ekkori tulajdonosaí, Szöllösy Mih'ály és Borbóly Ferenc a
falu birtoklására. (O. L. NRA. Fasc 85:1. Num. 52.). Kétségtelen bizo
ny ítékok vannak arra, hogy lakosai mind .rnagym-ok vottak , vallásr"
nézve a református eklézsiához tartoztak: Sajá t templomuk volt már
1612-·ben Is . Valószín űleg a Kör őzs áradása miaít megrongálódott,
inert 1637-ben a környező református cgyl1:ázközségel<lőlkérlek pénz
heli segílséget a javitásra szoruló templomuk helyrehozásához. Hó
rloltsági életéből nem tudunk bizonyosat. Fell elre t ő, hogy a szom
szédos Jalvakhoz hasonló sorsa voll : török katonák bírták hűbér

ben. A felszabadító háborjifdcjén az átvonuló spahi csapat semmi
sítette meg, Evekig pusztán állt a területe. A szegedi fisens keze
lésében maradt 1700-ig: A várható jövedelmek jegyzékében a ka
marai igazgatás továbbra js nyilvántartotta a falu tcr ületél. l698
ban átlagos művelhctő területét l50 holdra becsülték hivatalosan.
(U. et. C. Fasc. 62. Num. 22.). Hákővetkező idők a megmaradt lako
sok visszatérését lehetetlenné tették. 1703-ban magyeszorte a rácdúlás
pusztította a megmaradt emlékeket. Károlyi Sándor hajdul 1706 é\'
elején a 1<özség területén táboroztak, a r ácbandáknak amegye terüle
Iéről történö megtisztítása alkalmával. A veszély mogsz üntével az
eddig' XCllleskerekibcl1 mcnckültként élő Ialubeliek visszatérhettek
elpusztult otthonaikba..

Királyi adomány folytán Harruckcm János udvari tanácsos kapta
la; békésmegyeí j ószágokkal egyetemben a falu birtokát is. A rendezés
nehézségei és valami jövedelem céljából Harruckcrn bérbe aelta a
pusztán álló falut Bibics Jakabnak, majd Miklós Demeter örmény
tőzsérnek. Gondozás nélkül maradt a templomuk. Hosszú idő alatt
a Körös gyakori áradásaí a szentély legnagyobb részét rombadön
tölték. A királyi helytartótanácsnak küld'ött jelentés az új településű

puszták közé sorolta be -, (Megyoi jegyz.őkönyvi regesta l733-ból). A
hit gyakorlása iránti vágyból, szegénységük miatt, nem tudták még
bel'edni sem a templomot, sl'üks(:,:)01 előbb sznl .návnl. majd hulla-

.. -- 23C -



dék deszkával fedték be . Ily siralmas formában ford ultak Istenhez.
Gyulai egyháztól egyidőre atadott harang tette alkalmassá istentisz
telet tartására a templomot. Évek után Sztancsek J ános helybelj
lref. lelkész írúnyít ásu melletL tudták a hiányokat pótolni. A falu
első jegyzője és tanítója Zsámbok István volt. (Canonic. visil. 1736).
173,) március havában megindult Péró (Szegedínccz J ános) féle Iáza
elásféle nem érintette hútrányosau a fejlődésnek indult falut. A megyei
hatóságok gondos előrelátása és figyelmezésére a falu lakói tartóz
kodtak a részvételtől. Nem találkozni egyáltalán helybeli nevével
a bűnösök jegyzékében. 17~i2-bell 251, részben tót,. 1764-ben 1222
magyar lakosa volt a falunak (Canonic. visit. 173G.). Tervszerű gaz
dálkodás céljából a földesúr megalapította gyulai urad'almát, mely
nek egyi,k jelentős tagja lett Endrőd Kővclkező év elején határát
a hozzácsatolt nyárszegi és tölgyi, 1751-LöI kezdve a Jciskondorosi,
1762-től ,la sírnai pusztákkal 26029 magyar holdnyi területté fejlesz
telték ki. Terménygazdálkodásra 11782 hold volt alkalmas, a többi
rét és legelő céljára lett felhasználva .

Emelkedés jellemzi a Ialut, már 1748-tól kezdve. Támpontok H
mondottakra az adójegyzékek. 1748-ban a falura eső adó így oszlott
meg: 267 frt 9 krajcár hadiadó és 84 Irt 48 krajcár vármegyei egye
nes adó. (Várm. protcok).

A templomuk történetét folytatva, 1749-ben újabb.jnagyon sokáig
tartó árvíz lépett fel . Menthetetlen ül beomlott az épen maradt temp
lom hajó egyrésze is. LVIost már a földesúr vette a kezébe a végleges
rendezés kérdését. 1753-ban új boltozatos kisebb rnérctű Icmpjomot
építtetett. Ez maradt '1801-:i!g. A néps űrűség kedvező alakulásni folyt án
alkalmatlannak talált templomot egy a fenti évben megkezdett cea
50,000 flot-ba került modern építési médokkal kész.últtal cseréllelte fel.

Lélekszáma ugyanis a következőképenalakull: 1764-ben 1222,
1773-ban 1855 (191 egész lelkes jobbágy, 7,1 házas és 90 házatlan
zsellér, lG szabad polgár 256 házban), 1828-han 5()10, (631 házzal),
1850-ben GM7 (879 házban) 1890-ben 10808 személy (l 807 házblan
lakolt).

Jól érzékelteti a fenti összeállitás a fejlődés processusát, mely
nemcsak nyers statisztikát rejt magában, hanem az elérhetőség, H/,
anyagi jólét bizonyítéka,

Lakosságának Iöfoglalkozása a Iöldművelés volt, Uradalmi igaz
gatás egészséges Iorrnák k öz ött a művelésre alkalmas területek gya
rupításával segitette elő az immár község; rangban álló helység meg
élhetését. Míg 1772-ben 29lJ7 kisholdat munkáltak meg, addig 1852
ben már 8572 kal. holdat. Urbériv ájtság rendezésekor birói hatá
rozattal a közlegelőből nunden egész telekre 24 .h old legelő jutott.
A megyci biztosok által névszerint eszközölt összeírás végösszegben
236 egész és háromnyolcad telket mutatott ki. (Úrbéri tabellák és
Urbéri törvsz. iratok).

Emberbaráti, önze tlen ad'ornány révén jött [étre a mai mű

ködő aggokháza. Szándékosan az időrendi sorrendbe tettem ennek'
Ielemlítését, mert n kegyes alapít ó 1803 augusztus 20-ikán készí
tette végrendeletet, melynek alapján létre jött az egyezmény. Rövid,
Iilstoriája: 32,000 rénesf'orint karnatai rendelte Vrda Imre végren
deletében az »ispotály« céljaira, olyképen, hogy míg felesége élet-
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ben van, még abban az esethenIs, 'ha ismétellen férjhez mcunc élvezze.
Halála után pedig él niegye intézkedései szei-int a községben löbl»
0V1 kamatával tégláhól Szt . Rókus tiszteletére telépüljön. Hészlclc
sen előírja a hagyományozó, hogy úgy a nélk, mint a Férfiak k ülöu
szebában helyezenelök el. Az épület tartozéka legyen a szükséges
mellékhelyiségek is. Házirend, öltözet stb. kérdésében pedig a uugy
váradi püspök rendclkez'ése legyen az irányadó. Kizárólagosau rk.
vallású személyek vehetők Iel. A helybeli plébános kezeli a kamuto
kat, melyböl Járadtsága és évi szontmisc mondásért 100 Irt-ot ren
delt. Az ápoltak ezen él miséken a kegyes adakozókért Im údkozrri
tartoznak A vagyoni állapotról évente számadást ken késziteni él

plébánosnak a vármegye közbejöttével, melyet aztán a uagyváradi
p üsp ökn ek jóvihagyás céljából be kell mutatní .

Szólnunk kell a lakosság nemzetiségi megoszlásáról is, bál'
uézol ünk szeri/Ill ez csak a múlt árnyékuként lebeghet. Az
első települések alkalmával 1717 tavaszán ' él gYérszn.mú ma
gyar lakos alakilottn meg az újélefel. Ezekhez csatlakoztak 1731
március ában a falujukat otthagyó nemeskercld jobbágyok. Vel ük
cgyíd öbcn nagyobb számú tót népelern vándörolt a l,özségbc.Na
'gyabb tömegben jöttek Rímazsnluxsányhól (Gömör vm. megszállt
tcr.). Zólyommcgyci Dctváról (v. Ö. Dctva monographiája lót nyel
ven Medvcczky A.-tól. 1906.). Kisebb számban jöttek Bék éscsaba
ról és Aszód környékéről. Az anyanyelvük használatához ragasz
kotló tót lakosság óhajárn huzamosabb Tdön út úgy az iskolázta
tns, minl az istenliszteletek 'nyelve részben lót volt. Az utolsó tót
pap Bikályi Péter volt, ki 1785-88 köz ötl működött a községben.
Ma már csak a vcs alád'n evekb en találju« .nyom át ~1 tót nyelvnek'
(Kiszel , Vaszkó, Debnár stb.). Kizárólagosan a magyar nyelv hasz
nálatos a lakosok' között.

A község Jöldbirtokosaí voltak: 1799-[(51 a szarvasi uradalmi
i:gazgatús folytán előbb a Stockharnmer és gr. Droschler családok
kezébe került fl földesuri jog, majd 1839-löl fl Stockhamer rész Szi
Mnyi Ulmnu birlokába jutolt. Jelenleg csaláeli kapcsolatok utján
v,r orlinncr tulajdon.

188()-ban a 1{özs&g területéhez lelt csatolva Csejti puszta. Ez a
kiegészítés az endrődi h'atárt 8572 kuluszlrúl is holth-a emelte.

A legűjabbkorvoseményeínek sorri] a vijágháborü tette cmlé
kezetessé. Sok helybeli pol:gár közűl 376-an hősi halálukkal adóztak
~~ haza védelmében, Izléses emlékmű hirdeti nagyságukat, melyet
1925 október 4-én lepleztek' le. Nyilvántartott hadirokkantak száma:
155. Az összcorn l ást követő évek megpróbáltatásai közűl az oláh
megszállás élén], cml ékezetben maradt, bár ernber életben nem esett
kár, de hatalmi szóval az önkéntes megszállók sok ezer pengő érté
kű íngót hurcoltak el. Csak' a bejelentett .kár áll ebből: :300 drb
szarvasl11~rha, ,120 drh ló, 8 vagon búza, 4 wagen kukorica, so q
zab, s meg egesz sora a terményeknek.

Pusztái:

N Yá r s z e g. Egykor kis falu volt, most puszta. Troll C'l11Ié
keinkben U73-ból van említve, mint Gyomához tartozó puszta. A
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XV1. század elején n gyulai vár tartoz ékai közé lartozott. Halastavál
i\sméLelten említik 1527-ben. (Karácsonyi j, m. II. 243). 1.556-ban Pat
tantyus Andrásé. Halála után özvegye újabh húzassága ellenére is
birtokában tarthatta királyi .kegy alapján. (Kir. könyvek II. 101
104.). Jelentéktelen kis helység' lehetett, mert portálnak száma 15;:)6
'ban volt a legmagasabb: 8. Az ugyanennyi házból álló Ialu jobbágy
lakosai ismeretlen okból 1557-ben elhagyták az otthonukat. Isrué
telten lakatlanfalunak jegyzik az egyes összeírások. Már csak, miut
adománylevelek tárgya sz erepelt. Birtokosai ide-oela adományozzák
családjaikban. Vámosy Bálintné férjére és fiára hagyta, Változatos
sors után l661-ben Harnvay Ferenc Jeleségére íratta át a Vámosy Bá-·
linl öccsétől megszerzctt pusztát. Önálló szerepe megszünt 1731-ben.
Harruckern uradalmi tisztjei a kopáran álló pusztát Endrőd falu
hoz csatolták.

Máslk ugyanebben az évben idekapcsolt T ö l g Y puszta valah/n
kísebbszer ű falu vol t. 1418-han már Marothy of áuos és fia László
hirtoka. A család kihaltával a királyra háramlott a tulajdonjog',
Ieler'észben. A falu másjk fele Abránffy családé volt. Ezt a részt
1495-ben Erdődi Bak ócz Tamás esztergomi érseknek' Abranffy Ta
más eladta. (Fraknói: Századok 1888 évf. 122 1.). Az érsek halála
után a glyulai vár birtokállományához Illesztették. Dóczy .János za
rándmegyei kapitány kérésére II. Lajos király új adománybau a
kérelmezőnek adta . 1528-ban már konfllskálják a birtokot, mert Dóczy
János király pártjára szegődött. A kapzsi Brandenburgi György her
ceg közvetítési dij fejében elnyerte Feridnánd királytól. (Kir. köny
vek. r. 126.). Rövi/d időn belül a politikai változásával visszanyerte a
régi tulajdonos . 1556-64 köz ött Dóczy sógornője, minl özvegy birta
a falut.

A falu nagyságáról képet ad, hogy 1552-bcn 2, 1553-ban fJ, 155G
-1564f-ig változabosan 8 portát írtak össze. (Cous cr . Dic. IV . Ic}
Nagymérvű apadás keletkezett 1557-58-hrlll, mikor a falu lakosai
fl kellős adózást megúnva elhagyták a Ialul . (Veli cs-Kammerer: ;I'Ia
~'yarorsz. kincsl, török deft. II. 197.). Nem tudott már erőre kapni
a falu. Néha 1-2 család lézengett, dc adófízetés idején ismét elt űn

lek. Itó lj ár a a szegeel'i provisor említi, mint leégett falut lakos nél
kül. (U. et C. Fasc. 62. Num. 22. 1698.). 1731-ben pedig, mint pusztu
Endrőd faluhoz lett átcsatolva. 1498-ban Bercsényagyház nevű puszta:
mínt Tölgy falu tartozéka ismeretes Erdődi Bakócz'esztergomi érsek
tulajdonában. (N. Múz: Pesty: Helys. névtár. r. 41.).

K e y i c s e j t P u s z t a. Egykor kis falucska volt. Csej triéven.
t390-ben már lakott teriilet volt 9 népes és l elhagyott jobbágy
telekkel. Határa a kor mértélceí szerint nagyméretű volt: 30 ekényi
sz~ntó 25 kaszás rét. Jelentős j övede lm ct biztosított a Berettyó nyu
godt rész~in a halászat, a fenti évben 100 arany . forintot jövedel
mezett. Birtokosa és Ied'etlenül álló templomának kegyura aSimay
család' volt. (Karácsonyi : L m. II . 66.). Eddig K ülsö-Szolnok me
!g1yéh ez . tartozott, Iöldesura Sírnay Péter és családjának kérelmére'
ren~le.It~ Hunyadi .János kormányzó 1449-ben a megyéhez. A fel
1'~1)0 ,1g': nylésele miatt Sirnay család megerősítést kért a zavartalan
l)lrtold~sra. 1453-ban. V. László Sima, Csejt, Szentrnargitegyházn,
Szentrniklós, Szentmihályegyháza és Bersen békésmegyei falvakat
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tea két első falu, a többi puszta volt akkor is) és pusztákat Sirnay
.Mátyásnak és utódainak adományozta. Az oklevél Prágában kelt Szt
Ferenc napján. Kedvezőtlen anyagli körűlmények miatt 1477-ben la
kott és 7 pusztán álló portál zálogba vetettek a Sirnay örökösök.
N évszerint emlí tik az oklevélben Sirnay Benedeket és Jánost. Örö
kös cserélgetésele után 1556 körül már egyik Simay sem birtokos a
f'aluban. Az 1561. évi portálls összeírás 8 birtokost sorol fel 10·
;portával. Ugyanekkora volt a nagysága 2 év mulva is, de már csaki
"1 tulajdonossal (Harangi Gáspár, Móré lvIáté, Lantos Máté, Ragyó
'ciy Kelemen özvegye). Későbbi földesurai közül névszerint ismerjük
Báthay Pált és ennek utódát Makó Jánost, cle már a falu felvolt
ezidőben aprózva. Utolsó nyom, hogy lakosai voltak 1623-ból van.
Idegenben lakó médosabb családok vették meg területét kül Kecske
és Törö-ék. Az elnéptelenedett helyet 1701-ben a királyi kincstár ke
zelte, mig 1720-ban felsőbb utasitásra átadta Harruckern J. GYÖI>gy
nek, mint a gyulai urnd'alonrhoz tartozó pusztát. Az igényperrel
fellép ö családokat a birtokvisszaszerzö bizottság utasította cl kivá
naim ai kkal. 1742-ben kisbirtokusok bérelték. 1765-ben szarvasi 'la
kosoké, majd 1855-ben dohánykerteszet céljára használták 1855-ben
226 lakosa volt a pusztának. Jelenleg a Werlianer család tulajdona.

K o n cl' o r o s i, t a n y á le Eredoí ileg is puszta volt, melyet 1498
han Vcél' András királyi adományban kapott. Nagytelek tartozéka
volt ekkor. 1510-ben a gyulai uradalom pusztája. 1744-ben .Iakab
Kristof', 1750-ben Mitrovics r. bérbe birta Han-nekern báró tól. 1751
ben Endrődhöz csatolta a Iöldesuraság.

S i m a p u s z t a. Hajdan falu volt, nevét is birtokos családjától
nyerte. Simayak kezén találjuk már, 1323-bun. Már előzőleg tulaj
donukat képező falura V. Lászlótól új adománylevelet kaptak, meg
erősítés képen. 151G-ig marndt ibirtokukban a falu, azután eladtak'
lóbb környékbeli Iöldnsúrnak. Saját plébáuiája és két kő temploma
volt a falunak. A pápai tizedjegyzék szcrint plébánosa 1332-berl J á
nos volt. 1552-ig terjedőleg biztosan meglehet határozni, hogy Ienn
!aIIott a plébániája 3 forint hozzájárulás volt kivelve a helybeli
plébánosra. A két templomot 1390-ben meglévőnek találták a püs
pöki kiküld'öttek, igaz, az egyiknek hiányzott a fedele. Az említett
falunak határellentéti voltak Mezőtúrral. 1537-ben költséges birói
vizsgálatot tarbottak szamos tanuval. Itéletileg a simalak győztek.

Királyi engedéllyel révjogot, vámhelyet létesítettek a Simayak 1501
ben. Érthetetlen módon a dica lajstromokba nem vették fel a hely
heli jobbágyokat. Feltehető, hogy az összeirás idejére eltávoztak,
mintahogy ez gyakran megesett. 1562-bon már előkerülhettek és a
dicator 17 portát számlált össze, 21 jobbágy lakott a faluban, O-neí«
volt csak termése, a többi teljesen szegény lévén mentes volt az
ad'ó alól. Örökös néphullámzás tapasztalható a faluban az 1563. évi
jegyzék 47 családot sorol a jobbágyok közé. Az egykorúak nevei
Csősz, Kormány, Oláh stb. 1625 kőrül pusztult el Sima falu. Terü
letét szornszédos bírtokos családok zálogba vették. 1713-oan TÖl~Ő

és Szökc családok próbálkeztak megszerczni területi részeket Si
mából, ele miudkettőt a kincstár elütötte igényétől. 1720-ban Har
ruckern György kapta névlegesen, mert a Szőke család' egész a kir.
tábláig vitte perét, az olhúzód'ott 1730-ig. Az elutasítfis után került
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valóban Harruckern tulajdonába a lakatlan puszta. 1746-ban Mar- .
kovics örmény kereskedő) 1748-ban kisújszállá si lakosok bérelték az
erdőrész kivételével. Végül 1761-ben endrődi jobbágyok nevetséges
bérért elnyerték hnszonbérletbe. Évek' mulás ával hallgatólagosan End
rőd község tartozékává vált.

Sz e n t mí k l ó s z u g. 1453-ban Sima falu (most Simapuszta),
pusztája volt. (H-Zsilinszky : II. 70).
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Ref. fögimnázíum Békésen Békés: Széchenyi téri részlet

1\11. polgári iskola Mezöber ényben.
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Békés: ReL templom . Békési ref. templom belseje

GÖr. kel. román templom Békésen



Békési róm . kat, templom GÖr. kel. román templom Békésen

Békés: kir . járásbiróság;



Gyoma : Ilóm. kal. templom
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Endrődi róm. kat. templom

Hóm. kat. templom főoltára Gyomán

Dobozi ref. templom
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Gyoma. ..., Kö:S!:tJ1 Ref. 1$11013.

Gyoma: Községi ref. iskola Án-aház Gyem án
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