
.':IIe.
~

: rM~ RORSZAG EZREDllvES FENNÁLLÁsANA1~ ÜNNEPI~RE

HI~ kl~~ ) \ÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI mZ01TSAGÁNAK

MEGBIZASABÖL

IRTA

Dr. KARÁCSONYI JÁNOS.

ll. JZOTr~T.

K [ A]) JA Hl~ KÉSvAR ~I E (~ YE K ÖzÖNSÉGE.



-

..
IL KONYV.

"\

KÜLÖNÖS RÉSZ. AZ EGYES VÁROSOK KÖZSÉGEK.

TovABI3Á

A BlRTOKOS ÉS NEMES CSALÁDOK TÖRTÉNETE.

/
/

r. BZAKASZ.

Al EGYES VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK TÖRTÉNETE.

::- -

( , J

C~·. / ,:. .



Ege é~ Endrőd községek története.
= = = = = = = =

mint említők, Dózsa György is itt szállította át csapatait. I)
Ekkora község a középkorban nem lehetett el egyh(lz nél

kül. Valóban volt is, s abban oltár a Boldogságos Súíz tisztele
tére oly gazdagon javadalmazva, hogy ritkltotta párját. Egey An
tal kihajáshoz közelgő családja cmlékét akarta ezzel megörökíteni.
Alapitványt tett tehát, mely állott 4 jobhágytclekből, néhai Egey
Imre udvarházának harrnadából, 'az egei rév-várn tizedrészéből s a
tilalmas Körözsön való halászati jogból E jognál fogva a tilal
mas rész meghalász.isakor az oltár jobbágyai is szabadon húz
hattak egy hálót. Ez alapítvány fejében él nevezett oltúnál min

den nap szentrnisét kellett mondani. 2) r - Papja 1552-ben még
megfizeti az adót (3 frtot) a trienti zsinatra utazó követnek,") de
1562-4-ben már hiába keressük az egei földesurak közt,

Az 1596-iki romlás után még egyszer felépült Ege. 162ü-1Jan
lakosai átiratják az 1466-iki határjárólevelet.i) 1636-ban Bethlen
István csapata a. segítségére jövő török haddal eg'yiitt a gyomai
\' ; ,~ c j ruczőn táhorozott.") 16:'j() kőrű l m.ir lakall ,liI \ olt. Midőn 5i
""!" !,' ('n:I1r'í'. (~ ~; :\iik!<'ls, cID telket el:dlogosít<lil:J !; itt Tót Ger
eelvnek. 'tw;,ú anak mondják.")l' .J R

;\ .XVll. sÓl.ad elején méR emlC1~·ctt6k az itt levő révet. -
Bercsényi 1706 nov. 16-iki levélben úgy számítja, hogy Túr
keviből Dobezra menet, a ráczok az egei réven kelhettek át.i)

1711-20 hiába várta vissza j'égi lakosait. Végre 1720-ban a
szomszédos Gyoma lakosai kezték határát használni. -- E réven
aztán Gyomához került s a régen Egénél sokkal kissebb Gyoma
a mult és jelen. században az egykori Ege határán növekedett nagyra.

Endrod...... ,...

(Endréd 1425. Enc1recd 1448. Endryd ]553.)

A Hármas-Körözs partján, Gyomától nyugatra esik. Endre
nevű tulajdonosától, vagy lakosától nevezték el.

1425-ben fordul elő először, de már akkor jelentékeny köz-

l) Szerémi Gy. cmlékiratn 59. - 2)Bunyítay : 1\ vtirudi püspökség' tört. Ill. 4nl). B. O.
L 152. - 3) Vcnczcll A. g'yüjt. - 1) B. Cl. 1. 72. - ',) I~\'k. XVL 9·1. ._, O) llarr, V. 41).
- 7) Archívum Ráköcxyanum. IV. 31D.
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ség, mert nem kevesebb, mint 33 nemes ember lakja. Ezek, mivel
Endrőd határait keményen védték, Gyoma földesuraival, a Necz
pályakkal. pörbe keveredtek, de ekkor kibékültek.') Bogy biztosabb
legyen a béke, ugyan ezen évben határt jártak a két község között.
A Keselyűshalomtól kezdve északra vonult a határvonal s a
Körözsig 6 határdombot emeltek vagy újítottak meg, aztán a
Körözsön átmenve a Körözs-partján, továbbá CL Hosszútó, másként
Szele nevű halastó mellett állították föl az utolsó határjeleket.
Megjegyzendő, hogyaKörözsnél nem érintkezett közvetlenűl

Endrőd és Gyoma határa, mert köztük esett egy Keresztúr. más
ként Nyárszeg nevű kis község.")

A Xv. és XVI. században: Balassa, Bereczky, Bernóthy,
Both, Botos, Dienes, Eszes, Farkas, Fodor, Haranghy, Harasztos,
Kamuthy, Kcresszegi, Kis, Köre, Kövér, Nemes, Seres, Vasas és
Veres családok lakták Endrődöt.s) Közülök többnek tagjai - mint
láttuk - megyénk alispánjai. szolgabirái, országgylilési követei
voltak s ígv tcnn észctcscn nem Iehetett utolso az (1. kÜZ~I(:g, l.ol a:,;
ilyen családok u(h ' , ; r!lú "~:\1 voltak.

Papja [.,;1:2-bc n lil~· . : I1Icg h:~ ,-,t1:c ;1. li'Íí:lJti zsiuatra utolj;(',

A X\ J. szúzad közepen némely gazdagabb család job
hágyokat is telepített az addig csupa nemesektől lakott faluba,
l őSő-ban Eszes Kelemen, Haranghy Gáspár, özv. Eszes Lászlóné
és Bernóthi András jobbágyai közösen fizettek 8 frtot. 1560-ban
csak Haranghy Gáspár és Veres György jobbágyai fizettek l-l
kapu után, mcrt Botos János, Dienes Boldizsár és Balázs jobbágyai
nemes üléseken laktale 1,562-ben Rárósy Péter jobbágyai 4, Botos
jánoséi 2, Veres Györgyéi I, J564-ben Zákány András jobbágyai
2, Eszes· Kelemenéi 1, és Veres Györgyéí ismét l kapu után
fizetnek.») E jobbágyok jóformán csakis jószágtenyésztéssel fog
lalkoztak, mert pl. 156l---2-ben nincs semmi vetésük.")

Az 1563-iki jobbágy összeírásból Enclrőd, mint tulnyomó
részben nemesi község, kimaradt. 15.57--8 dettcrból azonban tud
juk, hogy 35 (32 régi, 3 új) ház volt" benne') s így lakossága
70 családra vagyis 350 főre tehető,

1) [usth. It. .- 2) U. O. - B) I,. al, illeti) csaladokn.il. - '1) Vcnczclt A. gyi'ljt. - .
i,) Dícal. conscript. -- O) Regest. decírn...- 'i) Klncsrdri delterek IL k. 204. Hibrisan »End
rén--nck van irva a kÖl,ség' neve.
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I598-ban lakatlanná vált; de 1630 el őtt újra megült ék
némely szökött jobbágyok. Ezekh-il 9-et 1630-ban Bethlen G ábor
özvegye Váradi Bernóthy Gergelynek (a régi Endrődi Bern óthy
csalúd ivad ék ának P) ajándékozott.') Annak tudata , hogy hajdan az
egész End rő d nemesi község volt, élt még ] G28-ban is. Pálfy
György pl. Bethlen Gábor udvara előtt erre hivatkozott nemes
ségének igazol ása végett s ezt a fejedelem udvara elfogadta.")

Eredeti dolog van följegyezve Endr őd l656-iki földesurairól
a leleszi levéltárban. Ez év elején Török Búlint és t ársai Dánfok.
Félhalom s Kamuttal együtt Endr ód öt is elkérték a nádortól. I~z

nekik is adta az ezen községben rejl ő királyi jogot, s a leleszi
konventet bízta mcg az iktatással. Ez 1656 l1l éircz.31-én teljesítette
a nádor rendelet ét s b '~' iktatta T örük B.ilinlot s tirsait a
nevezett falvakba, de Endrőd kivételével, mcrt mint a konvent
irja - ez »jog szerint az egri püspökséghez tartozik és Kysdy
Benedek egri püspök úr tettle g birtokúban van«.:l)

I~nlekcs volna. már most tudni vajjon a nádor és a konvent
emberei nem tévesztet ték-e össze a b ék ésmcgyci Endródö t a
hevesmegvei. Füzes-Abony mctlett es ő s már 1261-ben az egri
püspöks éghez tartozó Endrédcle!? 'I) Ilyen gyanításra anná! is inkább

okunk van, mert J663-ban Szöllősy Mih ály és Borbély Fereucz a
nádort ól ótalom-levelet kértek és kaptak h ék ésmcgyci endrődi

birtokukra," pedig, ha nem bírtak itt semmit, minck kél-tek?
Ezen második Endrőci lakossága , református voll s 1637-ben

rongált egy há za helyreáll ítása végett alamizsn át kért a többi
reform. k özs égekb ől.v) Utolsó lakosai közül Csamai Istvánt ismer
jük, ki 1680 körül tanúskodott Túr és Szarvas határár ól.")

1685-ben Endr őd is elpusztult s 1698-ban még lakatlauul
állott. Lindner kir. tiszttartó 20 háznak helyét szúmított.i itt
össze s I SO holdra becsülte használható szántóföldjét» Még 170 I
ben sem népesült meg s ha talán visszajö ttek is lakosa', 1702
vagy 1703-ban újra futniok keltett '1703 végén a pusztító kegyet
len ráczok elöl s a Hánnas-Körözs jó ideig megint akadálytalanul
nyakloshatta a régi Endrőd egyház,tllak szent helyét. Addig-addig

l) ll . O. I. 23"5. - 2) U. o. 232. - 3) Lelesz i It. Stat. T f. ·1. nr. 175. - 'l) V. Ii.
Csrlnkl ; ~lagyarorsZiÍg t ört énelmi földrajza l. 6 1. ~s Adatok az cg-ri cgylJ;Ízmcgye tört énet é
hez 1886. Ill. 423. - ó) N. R. A. 853/ 52. - II) lIaan : B ékésm, hajdana. 169. - lj B. O. 1[.

259. - R) Urh. ct conscript. 1>2/ 22.
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nyaldosta, mig kiústa alóla az alapot úgy, hogy keletre néző

szenthclye az egyháznak beléje dölt. A hajónak megmaradt
lalai aztán annál szornorúbban hírdették a pusztulás utálatosságát.t)
"ctézte ezt az, hogy Harruckcrn János György az endrődi-puszta

határt először 1722--24-ben Bibics Jakabnak, 1724-28-ban pedig
Miklós Deák nevű örménynek adta ki,2) ez utóbbi pedig az egy
kori egyhúzat istállónak használta')

Végre a jó Isten megkönyőrült az elhagyatott egyházon,
újra lakosokat vezérelt az egykori nemes fészek határára s ll.

pusztuló templomfalak mcllé, 1731 Szent-György Jlap táján (ápril
:24.) az azelőtt ~cllles-Kerekiben lakó katholikus magyárok és tó
tok ide költöztek át; a templom még meglevő részét and) ira
mennyire átalakították és Szent-Imre tiszteletére felavatták. :<;~I.\

génységUk miatt először csak szalmúval fedték be, csak az ('[);)' Ik

ablakra tettek üveget, a többi maradt nyitottnak s egy kisharango t
a gyulaiaktól kértek kölcsön. :Yrég 173G-ban scm voltak ke:])I': .('1\
a templomra legalább menyezctet csinálni, vagy azt bekerítcui.
A kis községnek első papja Poesuk Imre volt, de ez csakhama:
eltávozván, Sztankovics János lőn a községnek vezetője és megszilár
dft6~:~~. }~!~-~;, jl~gy~~':.'j0 0~ f:~~nit(~j~-l eg·y 5-:=~0nlt5Iyl)0n 7C:'~1l1h()1l1~tv:J1l \ ·d·! 1)

Mivel a Körözs áradása néha-néha nagy kárt okozott a taln
han 1748 körül Harruckcrn Ferencz a lakosokat a Körözstó!
távolabb egy pusztára akarta .kiköltöztctni, de ebbeli szántld::, a

"Iakosok cllenn.illasán meghiúsult. Igy aztán 1751-3 ,;\I· k·

ben a régi templomot eibontván, új, menyezetcs templomot épiu.;LL
számukra s igy a község rég"i helyén maradt.'» Mivel pedig a
gyorsan szaporodó népességnek egy fél század mulva már e
templom is kicsiny volt, az 1799-.1805 években felépítették a
Harruckern-örökösök és a kath. hívek a mostani bolthajtásos
templomot,") a régi templomtól délre a vizáradásoktól védett
helyen. A templom 42,~)1? rhénus forintba került, persze az igás
és kézi napszámokon kivül.

Mihelyt Endrőd megalakult, a gyulai jószágkormányzó mind
járt hozzá csatolta ét tölgyi püsiÜt' és· Nyárszegnek nagyobb
részét. 175 l-pen Harruckcru Fercncz átadta alakosoknak Kis- :

1) B. O. l. :?B3. '-' 2) [k. [Il. 121. - 3) HarI'. A. IG. - 'l) Várudi püspöki It. Visir.
cauon. 1732. és 1736. és Pócsuk per 3287. S1.. - ö) U. D. Víslt canon, 1754. -- (i) U. o. Visit,
eunon. 1754. .

H.. 7
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Kondorost, tiz év mulva pedig haszonbérbe adta nekik él sirnai
pusztát. I) Igy. emelkedett aztán Endrőd határa a mult században
26029 (1200 O illes) holdra, mclyből I 17B8 volt használható
szántásra, a többit pedig legelőnek haszntilták.") Ujabb időben

közigazgatási!ag a cscjti pusztát is Endrődhöz csatolták s így
ma az endrődi határ 2(l241 kataszt holdra rúg. Tettleg éi lakosok
1773-ban 29C>3 (1200 l.J öles) hold földet müvcltck, 18's2-hen
pedig 8572 kataszt holdat. 1j'()?{,ball 1~llclr(íd a szarvasi rútúhoz
csatoltatott s ekként a Stockhanuncr, késöbb egy részben a báró
Drcchsler család lett fő ldcsura. li Stocklmmmcr rész 1839-ben a
Szitányi Ullmann s nemsokára a Werlianer csaladé 16n. A legeli)
elkülönítést a földesurak és a községi lakosok közéitt barátságos
úton már 1837-ben mcgkisérlették, cic ez akkor nem sikerült ; :l)
húsz év mulva per útján történt meg ez elkülönítés s nunden telek
után a közös legelöbjl 24 hold jutott; al. egész Endrőrlöt pedig
ekkor 236 és I/S telekre számították.»)

J732-ben 251 lélek lakott Entlrőrlön ; 1764-hen már 1222~re

emelkedett a lakosok száma,») 1773-ban 191 telkos jobbágy, 74
h.izas zsellér, 90 házatlan zsellér, 15 iparos és egy kereskedő

család vagyis mintegy 1855 lélek lakott itt 26f) hfJzb;Jll A házak
száma 1827-ben 631, 18S0-ben 879, 1890-ben 1807-re ment.
.\;: [827-iki összeiráskor már 5610 lélek lakott Enrlrődön ; 1850
1;('11 6847, 1.?90-ben pedig l 0808. Ez utóhbiak 9.5 kivételével

mind magyurok s közülök 10444 róm.
kath.,.B gÖl". kath., 7 gÜl". kcl., G örmény
kcl., 87 úg, cv., 169 ev. rcf., 179 zsidó.

Mint az általános történetben eIII Ií
tök, Endrőd megyénknek ama nevezetes
helye, mcly egy század leforgása alatt
teljesen megmagyarosodott, noha l731
ben a Jakoss{Lg nagyobb része még tót
volt. Hogyan keletkezett Vida alapíivá
nyúból az itt levő szegényház? fentebb

(lásd L k. XXX. fejezet) beszéltük el.")

"

'.. í

I) Jk. XIII. 311-7. -- 2)' Kiirolyi It. R. F. U. nr. G. - 3) J!e Itl37. év.:?:?8, 1175. 
4) Úrbéri iratok a megye! lt.vban. - r,) V.ir.ul! püspöki It. Visít. cunon, - 'I) ;\ hnt.ir mult
jrira nézve Y. ö. még' Pusz ta-Kondoros, Keresztúr. ;-{yiÍrs1.cg. Bercsé nycgyh.ix, Sima, Jiilg)' . '
Csejt községek történetét.
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